


  

    
  كلیة اآلداب –جامعة الكوفة 

  ا قسم الجغرافی         


 

  رسالة قد مھا

  إلى مجلس كلیة اآلداب بجامعة الكوفة

  اسعد سلیم لھمود

  )الجغرافیا ( وھي جزء من متطلبات نیل شھادة ماجستیر آداب في 

  بإشراف

  المساعد الدكتور األستاذ

  وھاب فھد الیاسري
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  بسم ا الرمحن الرحيم

  
ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِيف ((

  ))لَْيِه النُُّشورُ َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوإِ 
  
  

                                                                                                           العظيمالعلي صدق ا  
  

                                                             
  

  ) ١٥االیة/ ملكسورة ال(                                                                                            
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  اإلهداء
  إىل نبع احلنان أبي وأمي عرفاناً وإخالصا

  إىل سندي يف احلياة أخوتي وأخواتي فخراً واعتزازاً

  إىل رفيقة حياتي زوجيت وفاءاً

  اهدي مثرة جهدي هذا   شهد    –زيد          .إىل أحبائي أبنائي 
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  شكر وأمتنان
الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین محمد صلى  

.                                                        اهللا علیه اله الطیبین الطاهرین
                   

، وهنا أرى واجبًا عليَّ ه مبتغا إلى ماهو ل البحثبتوفیق من الباري عز وجل وص 
الدكتور وهاب فهد  دوالعرفان إلى أستاذي الفاضل األستاذ المساع لأن أتقدم بالشكر الجزی

 هالیاســري الــذي كــان لتوجیهاتــه ومتابعتــه المســتمرة وكــرم أخالقــه األثــر البــالغ فــي أتمــام هــذ
الـذین كـان لهـم  . ةقسـم الجغرافیـ سـاتذتي فـيوأتقدم بجزیل الشكر واالمتنـان إلـى أ. بحث ال

مــن علمنــي ))(صـلى اهللا علیــه والـه((بقـول نبینــا " فـي إعــدادي العلمـي عمــال واضــحاألثـر ال
                                            ").ملكني عبدا" حرفا

وأود أن أعـــــرب عـــــن امتنـــــاني وشـــــكري إلـــــى الـــــدكتور نـــــزار النفـــــاخ  رئـــــیس لجنـــــة التعلـــــیم 
لعـــــالي والشـــــباب فـــــي مجلـــــس محافظـــــة النجـــــف االشـــــرف لمـــــا قدمـــــه لـــــي مـــــن مســـــاعدة ا

وأود أن أعـــــــرب عـــــــن فـــــــائق تقـــــــدیري وامتنـــــــاني . فـــــــي تزویـــــــدي بالمعلومـــــــات والبیانـــــــات 
ـــــي فـــــي الدراســـــة ـــــى أصـــــدقائي وزمالئ ـــــذكر ، إل ـــــوز و  مـــــنهم واخـــــص بال الســـــید احمـــــد عن

ة كمــــا اعبـــــر عـــــن مــــن معلومـــــات مفیـــــد لـــــي هالمهنــــدس عقیـــــل مجیــــد الیاســـــري لمـــــا قــــدما
ومدیریــــــة المــــــوارد  ، امتنــــــاني للســــــادة المســــــؤولین فــــــي مدیریــــــة زراعــــــة النجــــــف االشــــــرف

جــــزاء والحمــــد هللا الفجــــزى اهللا عنــــي الجمیــــع خیــــر  .والســــید مــــدیر أثــــار النجــــف  المائیــــة
  .رب العالمین 

  
  

  الباحث                                                           
  
  

 



  
 لمحتویاتفهرست ا

 
  الصفحة   الموضوع

  اآلیة القرآنیة
  اإلھداء
   أمتنانشكر و
  المحتویات  تفھرس
  الجداول تفھرس
  الخرائط تفھرس
  اإلشكال تفھرس
  الصور تفھرس
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  ب
  ت
  ث
  ج
  ح
  خ
  د

  ٢٦-١  اإلطار النظري ومنھجیة البحث: الفصل األول 
  المقدمة         

  مشكلة البحث -والأ
  فرضیة البحث -ثانیا ً
  الھدف من الدراسة -ثالثا ً
  مبررات اختیار الدراسة  -رابعا ً

  الدراسة) منھاج(أسلوب  -خامسا ً
  الدراسات السابقة  -سادسا 
  حدود الدراسة –سابعا 

   لسیاحة الصحراء لعربیةوالتجارب ا المفاھیم والمصطلحات -ثامنا  

٢-١  
٣  
٣  
٣  
٣  
٤  
٥  
٦  
٢٦-٨  

  

  للسیاحة الصحراویة في محافظة النجف والبشریة المقومات الطبیعیة : الفصل الثاني 
  

٧١- ٢٨  

  الطبیعیة   مقوماتال -أوال ً 
  الموقع  - ١ 
  المناخ  -٢
  مظاھر السطح  -٣
  التربة -٤
  الموارد المائیة -٥
  النبات الطبیعي-٦
   البریة تمجموعة الحیوانا -٧

  البشریة مقوماتال -ثانیا
  

٢٨  
٢٨  
٣١  
٤٥  
٥٠  
٥٣  
٦١  
٧٠  
٦٧  
٦٩  

  
  

  
 

 ث



  ١٣٩-٧١  تنمیة واستثمار إمكانات السیاحة الصحراویة : فصل الثالث ال

  اإلمكانات الطبیعیة -أوال ً 

  المناخ السیاحي -١

  التضاریس األرضیة الصحراویة-٢

  ائیة مالمسطحات ال -٣

  العیون والینابیع المائیة -٤ً

  النبات الطبیعي   -٥

  البریة تالحیواناو الطیور  -٦

  شریةاإلمكانات الب -ثانیا 

  المواقع األثریة والتاریخیة -١

  طبیعة سكان المنطقة  –٢

  رؤوس األموال -٣

  الكوادر الخبرات المهنیة-٤

  سوق السیاحيال -٥

  النقل السیاحي  -٦
  مجاالت االستثمار السیاحي -

  مجال اإلیواء السیاحي-١

  مجال الترفیة واالستجمام-٢

  مجال النقل والمواصالت -٣

  عالم السیاحيمجال الدعایة واإل -٤

  مجال التعلیم والبحث العلمي -٥

  مجال اإلدارة السیاحیة -٦

٧٢  

٧٤  

٧٩  

٨٧  

٩٠  

٩٦  

٩٩  

١٠٥  

١٠٦  

١٢١  

١٢٤  

١٢٥  

١٢٥  

١٢٦  

١٣٠  

١٣١  

١٣١  

١٣١  

١٣٢  

١٣٣  

 



  مصادر التمویل االستثماري -

  في محافظة النجف االشرف الصحراویة مراحل أعداد خطة تنمیة السیاحیة -١
  .الموقع السیاحي المقترح في منطقة الدراسة  -٢
    ةالموقع السیاحي المقترح في منطقة الدراس ممیزات -٣

  معوقات تنمیة السیاحة الصحراویة في محافظة النجف االشرف -٤

١٣٣  

١٣٣  
١٣٤  

١٣٦  
١٣٧ 
١٣٩  

  ١٥٩- ١٤١      تحلیل جغرافي لعینة الدراسة المیدانیة: الفصل الرابع 
  

      دانیةتحلیل عینة الدراسة المی -أوال ً
__________________________________________________________________  

  االستنتاجات   -ثانیا ً 
  التوصیات   -ثالثا 

  المصادر والمراجع  -رابعا
  الملحق -خامسا

  استمارة االستبیان   -سادسا 
   مستخلص الرسالة باللغة اإلنكلیزیة -بعاسا

  
١٤٠  
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١٦٠  
١٦١  
١٦٣  
١٧٤  
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  فهرست الجداول

 
  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

معدل كمیrة اإلشrعاع الشمسrي ومعrدل زوایrا اإلشrعاع وسrاعات السrطوع النظریrة والفعلیrة فrي   ١
  )٢٠٠٧-١٩٧٧(محافظة النجف للمدة 

٣٤  

  ٣٦  )٢٠٠٧-١٩٧٧(في محافظة النجف للمدة العظمى والصغرى معدالت درجات الحرارة   ٢
  ٣٨  )٢٠٠٧ -١٩٧٧( للمدة معدالت سرع الریاح في محافظة النجف ومعدل تكرارھا  ٣

  ٤٢  ) ٢٠٠٧-١٩٧٧(المعدالت الشھریة للرطوبة النسبیة في محافظة النجف  للمدة   ٤

  ٤٤  )٢٠٠٧ -١٩٧٧(معدل كمیات اإلمطار الشھریة في محافظة النجف للمدة   ٥

  ٦٢  الغطاء النباتي القیمة الفعلیة لألمطار ونوع   ٦
  ٦٣  محافظة النجفأھم النباتات الحولیة في   ٧
  ٦٥  محافظة النجفأھم النباتات المعمرة في   ٨
  ٧٦  محافظة النجف في  الھواء حرارة ةمعدالت درج  ٩
  ٧٦  محافظة النجفالمعدالت الشھریة للرطوبة في   ١٠
  ٧٨  محافظة النجففي الراحة للمناخ السیاحي قیم معدالت   ١١

  ١٠٠  محافظة النجفاألسماء المحلیة للطیور المستوطنة والمھاجرة إلى   ١٢
  ١٤٢  الجنس لعینة الدراسة للموظفین  نوع  ١٣
  ١٤٤  التحصیل العلمي لعینة الدراسة للموظفین   ١٤
  ١٤٤       الحالة االجتماعیة لعینة الدراسة للموظفین  ١٥
  ١٤٦   التخصص العلمي لعینة الدراسة للموظفین  ١٦
  ١٤٧   لعینة الدراسة للموظفینمدة الخدمة في قطاع السیاحة   ١٧
  ١٤٨  التخطیط لتطویر المنطقة الصحراویة لعینة الدراسة للموظفین   ١٨
  ١٤٩  العیون المعدنیة في السیاحة لعینة الدراسة للموظفین  هأمكانیة استثمار میا  ١٩
  ١٥٠  السیاحة لعینة الدراسة للموظفین لتاریخیة في أمكانية استثمار المواقع األثرية وا  ٢٠
  ١٥١  أمكانیة تنظیم الفعالیات والبطوالت الریاضیة لعینة الدراسة للموظفین    ٢١
  ١٥٢  أمكانیة تنمیة وتطویر سیاحة الصید البري لعینة الدراسة للموظفین   ٢٢
  ١٥٣  لموظفین أمكانیة أنشاء منتجعات وقرى سیاحیة في اإلقلیم الصحراوي لعینة الدراسة ل  ٢٣
  ١٥٥  توزیع الجنس لعینة الدراسة لسكان اإلقلیم    ٢٤
  ١٥٦  طبیعة المھنة لعینة الدراسة لسكان اإلقلیم       ٢٥
  ١٥٧  مدى الرغب للعمل في مجال السیاحة لعینة الدراسة لسكان اإلقلیم       ٢٦
  ١٥٨     المحافظةدراسة لسكان مدى الرغبة في أنشاء مرافق سیاحیة في المنطقة الصحراویة لعینة ال  ٢٧
  ١٥٩  مدى الرغبة في العمل في المرافق السیاحیة   ٢٨

  
 
 
  ح



  فهرست الخرائط
 

رقم 
  الخريطة 

  الصفحة  عنوان الخریطة 

  ٧  الوحدات اإلداریة لمحافظة النجف   ١

  ٢٩  الموقع الفلكي لمحافظة النجف  ٢

  ٣٠  من العراق موقع  محافظة النجف االشرف  ٣

  ٤٦  الكنتوریة في محافظة النجف ا الخطوط  ٤

  ٤٩  أقسام السطح في محافظة النجف   ٥

  ٥١  أنواع الترب في محافظة النجف االشرف  ٦
  ٥٥  أعماق المیاه الجوفیة في اإلقلیم الصحراوي   ٧
  ٦٠  محافظة النجفتوزیع العیون واآلبار في   ٨
  ٦٦  محافظة النجفتوزیع النبات الطبیعي في   ٩
  ٨٠  لمنخفضات الرئیسیة في المنطقة الصحراویةالودیان وا  ١٠
  ٨٩  محافظة النجفالتوزیع الجغرافي للمسطحات المائیة   ١١
  ٩٢  محافظة النجفالتوزیع الجغرافي لالبار في   ١٢
  ١٠٧  )طریق ست زبیدة ( طریق الحج القدیم   ١٣
  ١٣٨   السیاحي المقترح لبحیرة النجف السیاحیة  موقعال  ١٤
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  فهرست الصور
  

رقم 
  الصورة

  الصفحة  عنوان الصورة

  ١٦   السیاحة العالجیة باستخدام الرمال  ١
  ١٧  احد السباقات الدولیة للرالي الصحراوي   ٢
  ١٨  صحراویةالسیاحة ال  ٣
  ٨١  وادي حسب قرب قریة لرحبة   ٤
  ٨١  الرمال المتحركة في المنطقة الصحراویة   ٥
  ٨٣   الدراسة في منطقةاحد كھوف اإلذابة    ٦
  ٨٣  احد األشكال الصخرية المنتشرة غرب منطقة الرهمية   ٧
  ٨٤  محافظة النجفاحد التكوينات الجيرية في   ٨
  ٨٤  محافظة النجفاحد أشكال التكوينات الرملية في   ٩
  ٨٥  محافظة النجفتفتت التكوينات الرملية بفعل العوامل الجوية في   ١٠
  ٨٥  شكل احد الحیوانات  صورة احد الصخور وقد اتخذت  ١١
  ٨٦   النسيج الخشن للرمال في المنطقة الصحراوية  ١٢
  ٨٦   نمو الشجیرات الصحراویة على قمم الكثبان الرملیة   ١٣
  ٨٧  محافظة النجفالرمال المتحركة وقد طمرت احد أبار المياه في   ١٤
  ٨٨  دراسة المسطحات المائية الموسمية في منطقة ال  ١٥
  ٩١  محافظة النجفالینابیع المائیة والمبطنة في صورة احد   ١٦
  ٩١  العیون المعدنیة المتدفقة   ١٧
  ٩٨  انتشار الغطاء األخضر في فصل الربیع  ١٨
  ١٠٩  نمط األحجار في بناء فوھة اآلبار الصحراویة   ١٩
  ١٠٩  المدخل من الشرق –خان الرحبة التاریخي   ٢٠
  ١١١  الشرق ناحیةزبیدة من  خانبركة   ٢١
  ١١١  التي طمرتھا الرمالبركة الحمام   ٢٢
  ١١٣  زبیدة )خان(مخطط قصر   ٢٣
  ١١٤  العقود واألقبیة في قصر زبیدة  ٢٤
  ١١٥  حمام زبیدة ویالحظ فیة شكل عقدة األول   ٢٥
  ١١٧  بركةمدخل وجدران ال  ٢٦
  ١١٨  قاعدة منارة أم القرون من الغرب  ٢٧
  ١١٩  األشرطة الزخرفیة حول بدن المنارة  ٢٨
  ١٢٠  صورة فضائیة للقصر ومجموعة اآلثار المحیطة بھ   ٢٩
  ١٢٢  محافظة النجفأسلوب البناء البسیط في   ٣٠
  ١٢٣  عملیات صیانة الدور القدیمة ذات الطابع اإلسالمي  ٣١

  
  
  
 د  



 
  فهرست األشكال

 
  الصفحة  عنوان الشكل   رقم الشكل

  ٣٤  )٢٠٠٧-١٩٧٧( دةمعدل كمیة اإلشعاع الشمسي لمدینة النجف االشرف للم  ١
ــدة                 ٢ ـة النجــف للم ـدالت درجــات الحـرارة والحــرارة العظمــى والصـغرى فــي محافظ مع

)٢٠٠٧-١٩٧٧ (  
٣٦  

  ٣٩  ٢٠٠٧ -١٩٧٧معدل تكرار الریاح التي تھب على محافظة النجف  ٣
  ٤٢  )٢٠٠٧-١٩٧٧(المعدالت الشھریة للرطوبة النسبیة في محافظة النجف   ٤
  ٤٥  )٢٠٠٧ -١٩٧٧(مطار في محافظة النجفمعدالت اإل  ٥
  ٩٧  التوزیع النسبي للنباتات الصحراویة  ٦
  ١٤٣  الجنس لعینة الدراسة للموظفین نوع  ٧
  ١٤٤  التحصیل العلمي لعینة الدراسة للموظفین  ٨
  ١٤٥       الحالة االجتماعیة لعینة الدراسة للموظفین  ٩
  ١٤٦       التخصص العلمي لعینة الدراسة للموظفین  ١٠
  ١٤٧  لعینة الدراسة للموظفینمدة الخدمة في قطاع السیاحة   ١١
  ١٤٨  التخطیط لتطویر المنطقة الصحراویة لعینة الدراسة للموظفین  ١٢
  ١٤٩  العیون المعدنیة في السیاحة لعینة الدراسة للموظفین هأمكانیة استثمار میا  ١٣
  ١٥٠  في السیاحة لعینة الدراسة للموظفینلتاریخیة أمكانية استثمار المواقع األثرية وا  ١٤
  ١٥١  أمكانیة تنظیم الفعالیات والبطوالت الریاضیة لعینة الدراسة للموظفین    ١٥
  ١٥٢  أمكانیة تنمیة وتطویر سیاحة الصید البري لعینة الدراسة للموظفین  ١٦
  ١٥٣  للموظفینأمكانیة أنشاء منتجعات وقرى سیاحیة في اإلقلیم الصحراوي لعینة الدراسة   ١٧
  ١٥٤  أھم المعوقات للنشاط السیاحي الصحراوي لعینة الدراسة للموظفین  ١٨
  ١٥٥    المحافظةالجنس لعینة الدراسة لسكان  نوع  ١٩
  ١٥٦       المحافظة طبیعة المھنة لعینة الدراسة لسكان   ٢٠
  ١٥٧  مدى الرغب للعمل في مجال السیاحة لعینة الدراسة لسكان اإلقلیم       ٢١
  ١٥٨     المحافظةمدى الرغبة في أنشاء مرافق سیاحیة في المنطقة الصحراویة لعینة الدراسة   ٢٢
  ١٥٩       المحافظة مدى الرغبة للعمل في المرافق السیاحیة لعینة الدراسة لسكان   ٢٣

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  المقدمة



القتصــادیة ، وذلـــك لمـــا ا األنشـــطةإن التخطــیط للتنمیـــة الســیاحیة ال یقـــل أهمیــة عـــن التخطـــیط لبــاقي 
مــن حیــث التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة والبیئیــة  اإلقلیمیــةأهمیــة كبــرى فــي التنمیــة  مــن للســیاحة وتنمیتهــا

  .التي تنعكس أثارها االیجابیة على تطور المنطقة وازدهارهاو 
لهـا دور فـي اسـتقطاب  التـي البیئیـةوتتخذ السیاحة أشكاًال متعددة ، ومن بین ابرز هذه األشكال هي السیاحة 

والتـي یمكـن مـن خاللهـا الحصـول في بناء المشاریع االقتصادیة واالجتماعیـة  استثمارهالذي یمكن  مالالرأس 
األمر الـذي یـنعكس علـى حیـاتهم  ، عنه على فرص عمل لتشغیل الذین لهم القدرة على العمل والذین یبحثون

إلى رفع قدرتهم الشرائیة لتلبیة حاجاتهم الحیاتیة لهم  هور المعیشیة بحصولهم على مردود مادي والذي یؤدي بد
  .  وألسرهم

مــن دول  العدیــدً ، فــان  وأمنیــةوعلــى الــرغم مــن تعــرض الســیاحة فــي بعــض المنــاطق إلــى معوقــات اقتصــادیة 
زیادة استثماراتها في هذا النشاط الحیوي ، وفي العراق أصبحت هنـاك توجهـات تـدفع باتجـاه  إلىالعالم تسعى 

عتمــاد الســیاحة رافــدًا مهمــًا مــن روافــد التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة، ولعــل إنشــاء وزارة للســیاحة هــو دلیــل ا
  .لهذا التوجه واالهتمام

ــــــــي تحقیــــــــق التنمیــــــــة  ــــــــة الســــــــیاحة فــــــــي االقتصــــــــاد الــــــــوطني ومــــــــا تؤدیــــــــه مــــــــن دور ف ــــــــاً مــــــــن أهمی انطالق
وتحســــــــــین العجــــــــــز فــــــــــي ،  مــــــــــن خــــــــــالل زیــــــــــادة رصــــــــــید الدولــــــــــة مــــــــــن العمــــــــــالت الصــــــــــعبة لمتكاملــــــــــةا

ـــــــــــة  ـــــــــــدي العامل ـــــــــــزان المـــــــــــدفوعات وتشـــــــــــغیل عـــــــــــدد مـــــــــــن األی ـــــــــــك و می محافظـــــــــــة النجـــــــــــف االشـــــــــــرف تمتل
ــــــــات ــــــــتم اســــــــتثمارها اســــــــتثمارًا ســــــــیاحیًا،  إمكان ــــــــم ی ــــــــة وبشــــــــریة ســــــــیاحیة خــــــــام ل ــــــــك مــــــــن فطبیعی ــــــــت تل كان

ــــــــــــررات واألســــــــــــباب أهــــــــــــم ــــــــــــي المب ــــــــــــار التــــــــــــي دعتن ــــــــــــة جــــــــــــادة .  موضــــــــــــوع الدراســــــــــــة الختی فــــــــــــي محاول
عــــــــدة یــــــــأتي فــــــــي مقــــــــدمتها  أهــــــــدافاالســــــــیاحیة واســــــــتثمارها بمــــــــا یحقــــــــق  اإلمكانــــــــاتذه لتوظیــــــــف كــــــــل هــــــــ

ـــــــــة الشـــــــــاملة فـــــــــي المحافظـــــــــة واســـــــــتثمار مواردهـــــــــا المتنوعـــــــــة، فضـــــــــًال عـــــــــن  ـــــــــة التنمی  حاجـــــــــةدفـــــــــع عملی
إلـــــــــــى خلـــــــــــق منافـــــــــــذ ترفیهیـــــــــــة یمكـــــــــــن مـــــــــــن خاللهـــــــــــا جـــــــــــذب اكبـــــــــــر عـــــــــــدد مـــــــــــن الســـــــــــیاح  ةالمحافظـــــــــــ

  .والزوار
قدمـــــــــــــة وأربعـــــــــــــة فصـــــــــــــول فضـــــــــــــالً عـــــــــــــن االســـــــــــــتنتاجات أمـــــــــــــا هیكلیـــــــــــــة الدراســـــــــــــة فقـــــــــــــد تضـــــــــــــمنت م

  .  والتوصیات وقائمة المصادر العربیة واألجنبیة
، وعــــــــــــــدداً مــــــــــــــن المفــــــــــــــاهیم تهــــــــــــــامنهجیو النظــــــــــــــري للدراســــــــــــــة الطــــــــــــــار وقــــــــــــــد تنــــــــــــــاول الفصــــــــــــــل األول ا

 أمـــــــــا اأهمیتهـــــــــو  وأنواعهـــــــــاوالمصـــــــــطلحات الســـــــــیاحیة ،  كمـــــــــا عـــــــــرض هـــــــــذا الفصـــــــــل أنمـــــــــاط الســـــــــیاحة 
وأهمیتهــــــــــــــا فــــــــــــــي اســــــــــــــتثمار  ةالطبیعیــــــــــــــة والبشــــــــــــــریراســــــــــــــة المقومــــــــــــــات الفصــــــــــــــل الثــــــــــــــاني فیتضــــــــــــــمن د

الســـــــــــیاحة الصـــــــــــحراویة فـــــــــــي محافظـــــــــــة النجـــــــــــف االشـــــــــــرف، وتكـــــــــــوَّن مـــــــــــن أربعـــــــــــة محـــــــــــاور تناولـــــــــــت 
الموقــــــــــع الجغرافــــــــــي والمنــــــــــاخ ودورهمــــــــــا فــــــــــي النشــــــــــاط الســــــــــیاحي فــــــــــي حــــــــــین تنــــــــــاول المحــــــــــور الثــــــــــاني 

 1                                 مظاهر السطح،

  



لدراســـــــــــة الرابـــــــــــع  خصـــــــــــص دراســـــــــــة المـــــــــــوارد المائیـــــــــــة فـــــــــــي حـــــــــــین ىعلـــــــــــ ركـــــــــــزفقـــــــــــد لـــــــــــث لثاا وأمـــــــــــا 
  .والحیوانات البریة تالنباتا
الســـــــــــیاحة الصـــــــــــحراویة فـــــــــــي  اإلمكانـــــــــــاتدراســـــــــــة تنمیـــــــــــة واســـــــــــتثمار  تنـــــــــــاولف الفصـــــــــــل الثالـــــــــــث أمـــــــــــا

مظـــــــــــــاهر  وتــــــــــــأثیرالطبیعیـــــــــــــة المتمثلــــــــــــة فـــــــــــــي المنــــــــــــاخ الســـــــــــــیاحي  اإلمكانــــــــــــاتدراســـــــــــــة  ، المحافظــــــــــــة
ــــــــــــة وكــــــــــــذلك مــــــــــــدى الســــــــــــطح والمســــــــــــ ــــــــــــابیع المعدنی ــــــــــــون والین ــــــــــــة والعی ــــــــــــةطحات المائی اســــــــــــتثمار  أمكانی

والحیوانـــــــــــات الطبیعیـــــــــــة فـــــــــــي المنطقـــــــــــة الصـــــــــــحراویة ودراســـــــــــة الطلـــــــــــب الســـــــــــیاحي  الطبیعـــــــــــي النبـــــــــــات
واســــــــــــــتثماراالمكانات البشــــــــــــــریة  دراســــــــــــــة الخصــــــــــــــائص  ةمحــــــــــــــور تنمیــــــــــــــفــــــــــــــي حــــــــــــــین تنــــــــــــــاول  فیهــــــــــــــا،

 اإلمكانـــــــــــات أهـــــــــــممن هـــــــــــذا الفصـــــــــــل اســـــــــــتعراض كـــــــــــذلك تضـــــــــــ. الدیمغرافیـــــــــــة والثقافیـــــــــــة واالقتصـــــــــــادیة
المعوقـــــــــــات التـــــــــــي تواجـــــــــــه تنمیـــــــــــة  وأهـــــــــــم. االســـــــــــتثماریة ومصـــــــــــادر التمویـــــــــــل االســـــــــــتثماري الســـــــــــیاحي 

ــــــــــة الســــــــــیاحیة مــــــــــع اقتــــــــــراح و . واســــــــــتثمار الســــــــــیاحة الصــــــــــحراویة ــــــــــة التنمی وضــــــــــع خطــــــــــة شــــــــــاملة لعملی
  . یكون نواة للنشاط السیاحي في المحافظة أنموقع سیاحي من المؤمل 

  
تحلیــــــــــل اســــــــــتمارة االســــــــــتبیان لعینــــــــــة الدراســــــــــة المبحوثــــــــــة والتــــــــــي  شــــــــــمل علــــــــــى فالفصــــــــــل الرابــــــــــع  مــــــــــاأ

ــــــــــین  ــــــــــاول  أحــــــــــداهماكانــــــــــت بفئت  تنــــــــــاول مــــــــــوظفي القطــــــــــاع الســــــــــیاحي فــــــــــي المحافظــــــــــة فــــــــــي حــــــــــین تن
كـــــــــان الهـــــــــدف مـــــــــن االســـــــــتبیان هـــــــــو التوصـــــــــل إلـــــــــى دقـــــــــة و .  المحافظـــــــــة ســـــــــكان  االســـــــــتبیان الثـــــــــاني

ت مـــــــــــن اجـــــــــــل تحلیـــــــــــل  الخصـــــــــــائص الدیمغرافیـــــــــــة والثقافیـــــــــــة المعلومـــــــــــات مـــــــــــن بیانـــــــــــات و إحصـــــــــــاءا
  .  اإلمكاناتتنمیة وتطویر هذه   أمكانیةواالقتصادیة لمنطقة الدراسة ومدى 

  
  
  
  
  

  الباحث                                                                                                                         
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  الفصل األول 
  للدراسة النظري اإلطار

  



  : البحث مشكلة: أوال
   

 وبیئیـة طبیعیـة لعناصـر مـوارد فیهـا)  كـم ٢٥,٤٠٠ ( مقـدارها واسـعة صـحراویة اأرضـ النجـف محافظة تمتلك
 لتمویـل كافیـة مالیـة مـوارد الطبیعیـة المـوارد هـذه مـع وتتكامـل،  السـیاحیة لألغـراض تسـتثمر أن یمكن متنوعة

 كالطاقــة المتجــددة الطبیعیــة الطاقــة مــن ىأخــر  مصــادر الصــحراویة المنــاطق تمتلــكو ،  اســتثمارات اهكــذ مثــل
 ممـا،  الواسـعة المناطق تلك وتنمیة استثمار یتحقق لم الحاضر الوقت وحتى أنه الإ،  الریاح وطاقة الشمسیة

 مـن یمكـن التـي المناسـبة المعالجـاتو  األفكار وتقدیم والبشریة الطبیعیة جوانبها بكل المشكلة هذه رصد تطلب
  . السیاحة ألغراض الموارد تلك واستثمار تنمیة خاللها

  ..األتي  یسيوهنا تلخصت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئ
  ؟ماهي اإلمكانات التنمویة الالزمة للسیاحة الصحراویة في محافظة النجف االشرف   -١

  .. ماه انثانوی سؤاالنوتحت هذا التساؤل 
  .المحافظةالسیاحة الصحراویة في  إمكاناتأن تنمي تلك السبل الكفیلة التي من شأنها ماهي   - أ

  .للسیاحة  ذبةوجعلها جا وانتعاشها هل للموارد الطبیعیة والبشریة دور في تنمیة المنطقة  - ب
  .. تمثلت الفرضیة الرئیسیة بما یأتي : البحث فرضیة : ثانیا    
دول السـیاح مـن مختلـف  ألیهاتجعل المنطقة منطقة سیاحیة تجذب  نأتنمویة من شأنها  إمكاناتهناك  -١

  ..وعن طریق هذه الفرضیة الرئیسیة ظهرت فرضیات ثانویة هي .  العالم
 .ما استثمرت ذاإفي المنطقة موارد طبیعیة وبشریة كفیلة بخلق حركة سیاحیة في صحراء المحافظة  نإ  - أ

  .نعاش السیاحة البیئیة آلالمنطقة هناك سبل وطرق عدة لتنمیة واستثمار إمكانات   - ب
  

  : الدراسة ھدف: ثالثا     
إلـى  .)فـي محافظـة النجـف االشـرف  السـیاحة الصـحراویة لمقومـاتالتحلیل الجغرافي (موضوع  لدراسة هدفن

  :األتي
  .ردیفا للسیاحة الدینیة التي تتسم بها المحافظة  في المحافظةنجعل من السیاحة الصحراویة  أن -١
مار المردودات التي تتدفق نتیجة هذا النوع من السیاحة في تطویر المحافظة وتنمیة الخـدمات العامـة استث-٢

وشق طرق المواصالت السـریعة  ، المنطقة الصحراویة كالفنادق السیاحیة فيوبناء مشاریع تكمیلیة  ، للسكان
 . هامن عیون ومیاه عالجیة فی توفروبناء المتنزهات والمصحات خاصة مای، 
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   -: موضوع  اختیار  مبررات: رابعا
  :وهي للدراسة الموضوع اهذ اختیارضوئها  فيتم  التي واألسباب المبررات من عدد هناك
  . لم تتوفر دراسة تفصیلیة تناولت السیاحة الصحراویة في صحراء محافظة النجف االشرف  -١



لــذا ، دینیــة تشــتهر بالســیاحة الدینیــة المحافظــة هــي محافظــة  إندراســة باعتبــار ال ذهحاجــة المنطقــة إلــى هــ -٢
   .فإمكانیة تنمیة السیاحة الصحراویة في المحافظة یجعل من المنطقة متكاملة سیاحیا 

   :)أسلوب الدراسة (: خامسا
ـــدوریات واألجنبیـــة العربیـــة المكتبیـــة والمراجـــع المصـــادر وشـــملت :الدراسrrrات المكتبیrrrة  -أ  فـــي الموجـــودة وال

  . البحث بموضوع تتعلق مهمة وأبحاث دراسات من تضمنه وما االنترنت شبكة خداماست عن فضالً  المكتبات
 إجـراء عـن فضـالً  الرسـمیة وغیـر الرسـمیة والمؤسسات الدوائر من المعلومات جمع المرحلة هذه تشمل وسوف
 ىعلــ للتعــرف وذلــك االســتبیان وٕاجــراء الشخصــیة والمقــابالت المباشــرة المالحظــة طریــق عــن المیــداني المســح

 اجـــل مــن أرائهــم مــن واالســتفادة المتــوفرة الخــدمات ومســتوى ، الدراســة لمنطقــة والبشــریة الطبیعیــة خصــائص
  . النجف محافظة في السیاحي بالواقع النهوض

  
   :الدراسات المیدانیة -ب
 إجــراء عــن فضــالً  الرســمیة وغیــر الرســمیة والمؤسســات الــدوائر مــن المعلومــات جمــع المرحلــة هــذه تشــملو     

 الطبیعیـة خصـائصلا علـى للتعـرف وذلـك االستبیان وٕاجراء المباشرة المالحظة طریق عن المیداني مسحال
شبكة والتجمعـات  الفي قرى وبساتين منطقة بحر النجف وناحية  مثلتتوالتي  الدراسـة لمنطقـة والبشریة
 السـیاحي بـالواقع هـوضالن اجل من أرائهم من واالستفادة المتوفرة الخدمات ومستوى بها المحيطة السكانية

  :الدراسة الميدانية المراحل اآلتية تضمنتو قد  النجف محافظة في
  

   : الزیارات المیدانیة •
ــــة الدراســــة تخللهــــا جمــــع المعلومــــات و تســــجیل  ــــة لمنطق ــــارات عــــدة و مشــــاهدات میدانی ــــك زی كانــــت هنال

اهر الطبیعیــة واألثریــة و للمظــ الســیاحي الجــذب ذات للمنــاطق ةالصــور الفوتوغرافیــالمالحظــات و التقــاط 
  . في المنطقة  هالمتوفر  التاریخیة

  
 : المقابالت الشخصیة •

 يمدیر وموظفالعدید من المقابالت الشخصیة مع المسؤولین في المحافظة ، مثل  أجراءوفیها تم 
،  ومدیر دائرة اإلحصاء و مدیریة التخطیط العمراني و مدیریة الموارد المائیة ، هیئة السیاحة

وهیئة األعمار في محافظة النجف و بعض الدوائر الحكومیة ، في مدیریة زراعة النجف وموظ
  ). شیوخ العشائر و  مختار المنطقة و   ةمدیر الناحی(وجهاء ومسؤولي منطقة الدراسة  وكذلك
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   : ھاالستبان -

مم االسـتبیان كان الهدف من االستبیان هو التوصـل إلـى دقـة المعلومـات مـن بیانـات و إحصـاءات حیـث  صـ
 بفئتین، كل استمارة احتوت على مجموعة من األسئلة، والحصـول علـى البیانـات الرقمیـة ثـم تحلیلهـا وتفسـیرها



على وفق أسئلة صیغت ضمن ما یتطلبـه  وهذه االستمارات كانت مختلفة اإلغراض وتبني استنتاجات علمیة،
  -:موضوع البحث و هي كاألتي 

و بطریقة العینـة العشـوائیة و بلـغ  ةألعینمن مجتمع %) ٢٠(الدراسة و بنسبة لسكان منطقة ) ١(إستبانة  -١
  .استمارة ) ١٨٠(عددها 

  
خصصت للموظفين في القطاع السياحي في محافظة النجف االشرف) ٢(إستبانة  -٢ و بلغ عددها  والتي 
      .سؤال ) ١٤(تضمنت واستمارة ) ١٥(
  
   -:السابقة الدراسات: سادسا 
 إن هناك بعض إالوعن مضمون موضوع الرسالة السیاحة في المحافظة عن  اك دراسات سابقةالتوجد هن 
   ...موضوع السیاحة الصحراویة والسیاحة العالجیة وهي  ةخرى تناولت بصورة محددالدراسات أال
 دمحمــ زهــراء بهاالطالبــةهــي رســالة ماجســتیر تقــدمت و  ، التمــر عــین منطقــة فــي العالجیــة الســیاحة تنمیــة -١

 تنــاول الدراســة هــذه فــي تـمو  ٢٠٠٥ ، بغــداد جامعــة ، واإلقلیمــي الحضــري التخطـیط مركــز إلــى الطــائي جاسـم
 وذلـك األمـراض مـن الكثیـر شفاء على قدرة تمتلك التي المعدنیة العیون میاه في المتمثلة الطبیعیة اإلمكانیات

  . كیمیائیة مواد استخدام إلى اللجوء دون
 عبــد احمــدرســالة التــي تقــدم بهــا طالــب ال هــذه ، هــدفت العــراق فــي الصــحراویة ةیاحالســ اســتثمار إمكانیــة -٢

 والمقومـــات اإلمكانـــات تشـــخیص إلـــى .٢٠٠١ ، االنبـــار جامعـــة ، التربیـــة یـــةكل مجلـــس إلـــى الجنـــابي الـــرزاق
 مهمـا اقتصـادیاً  مـورداً  بوصـفها وأهمیتهـا السـیاحة دور دراسـة وكـذلك الغربیـة الصحراویة المنطقة في السیاحیة
  .السیاحیة التنمیة مع تناسبها ومدى للمنطقة السیاحیة الخدمات  ودراسة
محافظــة النجــف  فــي الصــحراویة الســیاحة موضــوع تناولــت ســابقة دراســات التوجــد انــه لنــا یتضــح تقــدم وممــا

یـتم في حین تضـمنت الرسـالة الثانیـة منطقـة دراسـة تمتـد علـى طـول الحـدود الغربیـة للعـراق والتـي لـم  االشرف
  .النجف االشرف وهي بعیدة عن موضوع  منطقة دراستنا  محافظة في الصحراوي اإلقلیم إلىاالشار فیها 
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  حدود الدراسة : سابعا 
ذه الدراســــــــــة وهــــــــــي بــــــــــذلك تمتــــــــــد لمســــــــــاحة هــــــــــتمثــــــــــل محافظــــــــــة النجــــــــــف االشــــــــــرف الحــــــــــدود المكانیــــــــــة ل

لبالغــــــــــــــــــــة ا مــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــاحة العــــــــــــــــــــراق%) ٦,٦(تشــــــــــــــــــــكل نســــــــــــــــــــبة و ،  )١(٢كــــــــــــــــــــم) ٢٨٨٢٤(تبلــــــــــــــــــــغ 
ـــــــــــع مســـــــــــاحة  ،)٢( ٢كـــــــــــم) ٤٣٥٠٥٢(  أمـــــــــــا، * مـــــــــــن المحافظـــــــــــة ضـــــــــــمن الســـــــــــهل الرســـــــــــوبي%) ٥(وتق

حیـــــــــــــث تشـــــــــــــغل المنطقـــــــــــــة الصـــــــــــــحراویة مـــــــــــــن  بـــــــــــــاقي المســـــــــــــاحة فتقـــــــــــــع ضـــــــــــــمن الهضـــــــــــــبة الغربیـــــــــــــة



ـــــــــــــغ  ـــــــــــــر مـــــــــــــن  )كـــــــــــــم ٢٥,٤٠٠ (المحافظـــــــــــــة مســـــــــــــاحة تبل ـــــــــــــل نســـــــــــــبة أكث ـــــــــــــي تمث مـــــــــــــن % ٨٨,١٢الت
   ) ١(كما في خریطة  ، )٣( المساحة الكلیة للمحافظة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
__________________________________________________________________  

  
لسنة المجموعة اإلحصائیة ، وتكنولوجیا المعلومات ، الجهاز المركزي لإلحصاءوالتعاون اإلنمائي وزارة التخطیط) ١( 

  .١٣ص، ٢٠٠٥
  ١٥ص ،  هالمصدر نفس) ٢(
  ٢٠٠٨، بیانات غیر منشورة ، قسم اإلحصاء الزراعي . مدیریة زراعة النجف االشرف ) ٣( 
قضاء مركز النجف، وترتبط به (وتضم حالیًا ثالث أقضیة وسبعة نواحي  ١٩٧٦استحدثت النجف أداریَاً◌ كمحافظة عام *  

ط به ناحیتان ناحیتان هما الحیدریة والشبكة وقضاء الكوفة وترتبط به ناحیتان هما العباسیة والحریة، قضاء المناذرة وترتب
  . )هما المشخاب والقادسیة
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  ) ١( خریطة 

  الوحدات اإلداریة في محافظة النجف االشرف



  
  :الباحث باالعتماد على : المصدر                
  ٢٠٠٩ اإلداریةالمنشأ العامة للمساحة ، بغداد ، خریطة النجف .*               

7 
  . ي منطقة الدراسة أمكانیة تنمیة أنواع السیاحة ف:  أوال



المنطقة  من خالل الدراسة المیدانیة لصحراء محافظة النجف اتضح أن هناك إمكانات متنوعة لكي تصبح
  .)١(المخطط  المختلفة كما في ت فیها أنواع السیاحةمكانا لجذب السیاح واستثمارهاآلغراض السیاحة فتنوع

  ) ١(مخطط                                                        
 عناصر الجذب السیاحي

، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، التخطیط السیاحي في سبیل تخطیط مكاني شامل ، عثمان محمد غنیم :المصدر 
  ٩١ص،  ٢٠٠١

تكون  نأ الطبیعیة والثقافیة التي تؤهلهاناصر ونالحظ من المخطط أن منطقة الدراسة تتمتع بمجموعة من الع
  - :فیها أنواع السیاحة التي یمكن أجمالها باالتي  تجذب السیاح واستثمارهاآلغراض السیاحة فتنوعمكانا ل

8 
  
  -:الترویحیة السیاحة أو االستجمام سیاحة - ١

 علـــى الحصـــول یرومـــون الـــذین األشـــخاص تشـــمل فهـــي األجـــازات وقضـــاء بالمتعـــة خاصـــة الســـیاحة هـــذه
 الطبیعیـــة مناظرهـــا بجمـــال المشـــهورة المنـــاطق اعتبــار ویمكـــن معینـــة ترویحیـــة أنشـــطة ممارســـة أو الراحــة

  
 العناصر الطبیعیة

  
  العناصر الثقافیة



 أو الشاقة األعمال من التخلص یودون الذین األشخاص الجتذاب نموذجیة جذب مناطق مناخها واعتدال
 لهـذا كثیـرة منـاطق وهنـاك ،)١(بیئتهـا وتلـوث المـدن ضوضاء من وتخلصاً  العمل ساعات في یؤدونها التي

 القطـر مـن الشـمالیة والمنـاطق مصـر فـي وأسـوان لبنـان جبـال المثـال یلسـب علـى منهـا السیاحة من النمط
إذا ما  طبیعیة إمكانات من تحتویهتكون منطقة الدراسة وما  أن ویمكن. ایطالیا في كابري وجزیرة العراقي

ا تم إنشاء محمیات طبیعیة واستثمار العیون واآلبار المتـوفرة فـي المنطقـة بعـد إعـادة تأهیلهـا واالهتمـام بهـ
  . لتأدیة وظیفتها الطبیعیة 

   -:العالجیة السیاحة -٢
 اســتثمار فــي الســائح قبــل مــن منهــا االســتفادة یمكــن التــي الصــحیة والخــدمات التســهیالت جمیــع(( ویقصــد
 السـیاحة هیـأة عرفتهـاو  .)٢( ))الصـحة ألغـراض والمناخ والرمال المعدنیة كالمیاه الطبیعیة المصادر جمیع

 عـالج عن بحثاً  العالم من أخرى أجزاء إلى بلده من المرء سفر تعني(( أنها على كاكوستاری في العالجیة
 عهـذا النـو  إن إلـىالسـیاحة المهمـة بـالنظر  أنـواعتعد السیاحة االستشفائیة من  )٣()).به خاص جدید طبي

 عشــاباأل أومـن السـیاحة یكـون فــي دول محـدودة والتـي تتمیــز بمناخهـا الصـحي وغناهــا بالمیـاه المعدنیـة 
كمـا فـي الصـورة  ، )٤(وكذلك العیون الساخنة وحمامات الرمل وغیرها مـن الخصـائص العالجیـة الطبیعیة 

)١(  
 متعددة مناطق في متوفرة وهي العراق في العالجیة السیاحة بمیزة تتمتع التي السیاحیة المناطق وتتعدد  

 كیمیائیــة صــفات تحتــوي التــي عدنیــةالم بمیاهــه ویتمیــز نینــوى محافظــة فــي العلیــل حمــام منهــا القطــر مــن
 وتضــم.الجلدیــة واإلمــراض الفقــرات والتهــاب الرومــاتیزم أمــراض مثــل المختلفــة األمــراض لمعالجــة تصــلح

  .. مختلفة عالجیة بقدرات تتمتع التي المعدنیة الینابیع من عدد الصحراویة أرضیها في النجف محافظة
  
  ٩٥،ص٢٠٠٠األردن،عمان، والتوزیع، للنشر الصفا دار ،١ط ومبادئ، تتشریعا السیاحة مكیة، المنعم عبد منال )١( 

  (2)Alister, Matha and Groffry, wall. Tourism, Economic, Physical and Social impact 

     Longman press, London, 1987.p. 136. 

Health tourism corporation for Costa Rica , 1997. p.36 )3(  

  ١٦٧ص، ١٩٩٨،  ١ط، القاهرة، عالم الكتب، البیئة المصریة وقضایا التنمیة ، لجالد احمد ا) ٤(
  

9 
 

  )١(صورة 

  على ساحل البحر األحمر ) سفاجا (الساخنة في منتجع السیاحة العالجیة باستخدام الرمال 
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     -:الثقافیة السیاحة-٣

 والمســـارح والمتـــاحف والتراثیـــة الحضـــاریة والمعـــالم التاریخیــة الشـــواهد علـــى بـــاإلطالع الثقافیـــة الســـیاحة تــرتبط
 ذلـك وغیـر المختلفـة، حیـاتهم وجوانـب السـكان عاشـها التـي والتقالیـد العادات على التعرف ومحاولة باتوالمكت

  )١(.فكره وینیر السائح متعة من یزید مما
 والمعماریـة والجمالیـة الفنیـة القیمـة ذات واألثریـة التاریخیـة ألمـاكنا بهـذه یزخـر العـراق وخاصـة العربیـة والبالد

 اثـري موقـع) ٥٠٠( علـى النجـف محافظـة تحتوي إذ ، ثمرةمست غیر وهي اإلهمال من تعاني ولكنها األصیلة
 الثقافیـــة الســـیاحة تطـــویر مجـــال فـــي ثمرتســـتا ولـــو ، اآلن لحـــد فیهـــا التنقیـــب یجـــرِ  ولـــم تســـتغل لـــم وهـــي. )٢(

 دتشـه حیث الصحراء عمق في تنتشر مواقع ومنها للسیاح الجاذبة السیاحیة المناطق من ألصبحت واألثریة
   . التجاریة القوافل وطرق القالع أقامة ةالسابق العصور

 ممافیهـا مـن مقومـات سـیاحیة مـن أشـكال طبیعیـة ومعـال ومن هنا فان صحراء منطقـة الدراسـة إذا مـا اسـتثمر 
مبنیا على أسس علمیة للنهوض بهـا  بعد أن یكون االهتمام بها إلیهاذلك سیجذب السیاح  نأثریة وتاریخیة فا

نــاطق ســیاحیة دولیــة تكــون غایــة المســتثمرین وتحقــق وفــورات مالیــة وبمختلــف العمــالت األمــر الــذي وجعلهــا م
  .ینعكس على االستثمار في بناء مشاریع سیاحیة جدیدة وكذلك تطویر المرافق والخدمات السیاحیة 

  
__________________________________________________________________  

   www.annaboa.org, 2002. p.2 .  جدید سیاحي قطب العراق ، االلكتروني وقعالم على اعتمادا )١
  ٢٠٠٨،بیانات غیر منشورة ، مدیریة أثار محافظة النجف االشرف  )٢(     
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   -:الریاضیة السیاحة-٤
ممارســـــة نـــــوع محـــــدد مـــــن  أو، المشـــــاركة فـــــي االلعـــــاب الریاضـــــیة المختلفـــــة ، یقصـــــد بالســـــیاحة الریاضـــــیة 

فــــــي نطــــــاق هــــــذه الســــــیاحة ممارســــــة  لكمــــــا یــــــدخ، وقــــــد یكــــــون المشــــــارك العبــــــا أو مشــــــاهدا . ة الریاضــــــ

http://www.Egypt.com2001
http://www.annaboa.org


ــــــل  ــــــي مث ــــــور أو الحیو ( الریاضــــــة ف ــــــي أمــــــاكن محــــــددة وخــــــالل فتــــــرات ارحــــــالت صــــــید الطی ــــــة ف نــــــات البری
    )١( ).معینة من السنة 

 أعـــــداد جـــــذب فـــــي تســـــاهم فهـــــي الســـــیاحي التـــــرویح فـــــي المهمـــــة الوســـــائل إحـــــدى الریاضـــــیة الســـــیاحة تعـــــد
   )٢(.المختلفة الریاضیة بالفعالیات واالستمتاع للسفر السیاح من كبیرة

ــــى تعتمــــد التــــي الریاضــــیة األلعــــاب وتشــــمل  تالرالیــــا ســــباق كریاضــــة منهــــا كجــــزء الصــــحراویة المنــــاطق عل
 ریاضــــــة إلـــــى إضـــــافة العــــــالي التحمـــــل بســـــباق یعــــــرف والـــــذي الرملیـــــة الــــــتالل تســـــلق وریاضـــــة الصـــــحراوي

ــــة وفــــي البــــري الصــــید ــــدول مــــن العدیــــد قامــــت اآلون  بتنظــــیم الصــــحراء مــــن واســــعة مســــاحات لــــدیها التــــي ال
 الســـــیاحة مـــــن الـــــنمط هـــــذا مزاولـــــة تتوقـــــف وال لهـــــا مســـــرحا الصـــــحراویة األجـــــواء مـــــن تتخـــــذ دولیـــــة بطـــــوالت

 عــــن فضــــالً  ریاضــــاتال تلــــك لمشــــاهدة یســــافرون الــــذین األشــــخاص إلــــى یتعــــداه بــــل فقــــط، الریاضــــیین علــــى
ـــــاتالمبا حضـــــور ـــــة والبطـــــوالت ری ـــــة المحلی ـــــى المختلف ـــــواع بعـــــض ممارســـــة جانـــــب إل  قبـــــل مـــــن الریاضـــــة أن
  . )٢( الصورة كما في. )٣( السیاح

  )٢(صورة 
  احد السباقات الدولیة  للرالي الصحراوي في منطقة الربع الخالي 
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  ١٢٠ص ١٩٩٨، ٢ط،دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة ، صناعة السیاحة ، محمد خمیس الزوكة )  ١( 

  .  ٢٤ص ،١٩٨٦ مصر، القاهرة، الجامعیة، الثقافة دار مؤسسة السیاحة، نظریة الروبي، نبیل) ٢(
   ٥٠ص، ١٩٧٥ة العامة للكتاب، مصر، ، السیاحة حدیثًا علمًا وتطبیقًا، الهیئة المصری كامل محمود ) ٣(
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   في البادیة الغربیة  الصحراویةالسیاحة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    www.enviroument.gov.jo.2004   .....الموقع االلكتروني                 
، سواء وجوده  اإلنسانفي وجود هذا  أساسي ما لها من دور إلىبي العر  لإلنسانالصحراء  أهمیةو تعود 
 اإلنسان، في بعدها االیجابي، في ماضي  األهمیةبعض تلك  وقد یكفي لتبین. وجوده المعنوي  أوالمادي 

 -بمقومات الحیاة وهي التي  أمدتهمالصحراء هي التي استضافت آباء العرب و  العربي أن یتذكر المرء أن
على وجوده المادي عندما تفجرت،  أبقتو  )علیة السالم(إسماعیل  أبیهمحیاة  أنقذت -الروایات ويفیما تر 

من  النبيمن بعد ساللة هذا  أمدتالصحراء هي التي  و. عادتها، ماء مباركا روى ظمأ كاد یهلكه على غیر
یذكر به  أوما یعرف  أهممن  كان إذاو . ندرتها، كفلت لهم البقاء و التكاثر  العرب بالمقومات التي ، على

ومهبط الثاني  األولمصدر  أنها أهمیةیكفي الصحراء  اإلسالمالعربي في الزمن المعاصر النفط و  اإلنسان
 . )١( و موضع قبلته

خالل تفاعله مع الصحراء و ارتهنا بها على نحو  العربي تشكال من اإلنسانو كما أن ماضي و حاضر 
 اإلنسانهو أن مستقبل  األرجحالعربي فان  اإلنسانمحددات حیاة  أوثوابت بدت معه الصحراء ثابتا من 

 إتقان أوالعربي استكمال  اإلنسانیتعذر على  و .رهنا بطبیعة تفاعله مع صحرائه سیكون أیضاالعربي 
فشله في تنمیة صحرائه یكون  أو إهمالهتنمیة صحرائه و أنه بقدر  أوتنمیة موارده دون توظیف  أوتوظیف 

  .تنمیة موارده وبالتالي بناء مستقبله و فشله في همالهإ
__________________________________________________________________  

دراسة في أنثروبولوجیا المتاحف لمتحف  ،التراث الشعبي و الجذب السیاحي  تاحفم ، دعبس محمد یسري إبراهیم )١(
  ٦٢ص ، ٢٠١٠ ، الملتقى المصري لإلبداع و التنمیة : اإلسكندریة، السیناوي  التراث
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ـــى أهمیتهـــا قتصـــرت فـــال ، الشـــاملة التنمیـــة عناصـــر مـــن مهمـــاً  عنصـــراً  الســـیاحة أصـــبحت  میـــزان تحســـین عل
 ، البــاحثین عــن عمـــل نكبیــرم عــدد لتوظیــف الفــرص تــوفر ألنهــا ، البطالــة حجــم مــن تقلــل بــل المــدفوعات،

 الثقــــافي للتبــــادل أساســــاً  الســــیاحة وعــــدت ، والتحــــف التذكاریــــة الهــــدایا صــــناعة تشــــجیع إلــــى رواجهــــا ویــــؤدي
 تطـویر إلـى العـالم دول وتتجـه. )١( العـالمي والتفـاهم مالسـال تحقیـق فـي مساهمة ولها الشعوب بین والحضاري

 علـى وخاصة تحققها التي وللمزایا والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة ألثارها نظراً  وتنمیتها الصحراویة السیاحة
 تـــوفیر فــي هموتســـ للبیئــة الملوثــة وغیـــر النظیفــة االقتصـــادیة النشــاطات مــن تعـــد أنهــا كمـــا القــومي، المســتوى

 لیشــتري المضــیف البلــد( الســلعة ســوق إلــى بنفســه یحضــر الــذي هــو الســائح بــأن وتتمیــز.  الصــعبة تالعمــال
 الخدمیـة، أو اإلنتاجیة األصول كباقي نسبیاً  لالستهالك قابل غیر السیاحي المنتج أن كما الخدمة، أو السلعة
 أهمیة وتبرز ، )٢() المعتدل المناخو  والتاریخیة األثریة أالماكن أو الطبیعة جمال مثل مادیة غیر ثروات ألنها

   -:اآلتیة الجوانب في السیاحة
   -:االقتصادیة األهمیة - :أوال

 النقـد مـوارد مـن ومورداً  القومي الدخل عناصر من هاماً  عنصراً  الدول من كثیر في الصحراویة السیاحة تمثل
 الدراسـات بعـض وتشـیر.  اإلنتاج املعو  لتوظیف مؤاتیة وفرصة العاملة الید الستیعاب رحباً  ووعاءاً  األجنبي

 نمـواً  ینمـو اخـذ القطـاع هـذا وان خاصـة النامیـة الـدول فـي حاسم بدور یقوم أن یمكن السیاحي القطاع أن إلى
تتمثـل فـي ولـدها النشـاط السـیاحي یالنتـائج االقتصـادیة التـي  إن. )٣( الثانیـة العالمیـة الحرب انتهاء منذ مطرداً 

فـي تحسـین المیـزان التجـاري لصـالح الدولـة  كمـا تسـاهمردي والقـومي علـى حـد سـواء ارتفاع مستوى الـدخل الفـ
 ، )٤(مــن العائــد الــذي ینــتج مــن االســتثمار فــي القطاعــات االقتصــادیة األخــرى  أســرعالن العائــد منهــا یكــون 

 هاجیعتشـ علـى وعملـتفي هـذا النـوع مـن السـیاحة  السیاحیة مرافقها طورت التي البلدان أن نالحظ أن ویمكن
 الســـیاحة نحــو البلــدان هــذه اهتمـــام اتجــه وقــد النفطیــة، البلـــدان فــي هــي ممــا أكثـــر النفطیــة غیــر البلــدان هــي

 فـي بصورة عامة  السیاحة هموتس الصعبة، للعمالت مهماً  مصدراً  تشكل آخذت قدوالسیاحة الصحراویة منها 
   -:ومنها طرق بعدة االقتصادیة الحیاة تطویر

___________________________________________________________  
  .١١- ١٠ص ،١٩٦٨ بیروت، األبحاث، مركز ،الفلسطینیة التحریر منظمة والسیاحة، إسرائیل سعد، الیأس )١( 
، األردن ، عمان، دار الرضا للنشر والتوزیع ،  ١ط، اإلدارة الحدیثة للمؤسسات السیاحیة والفندقیة  ، الحمدان سهیل )٢( 

  . ٦٠ص ،٢٠٠٠
 واالقتصاد، اإلدارة كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة الثرثار، شاطئ على السیاحة تطویر المشهداني، إبراهیم سعد )٣( 

  .٣٤ص ،٢٠٠٢ المستنصریة، الجامعة
دراسات وبحوث  ، للسائح في ضوء واقع الدول المتقدمة و النامیة االستهالكي السلوك ، إبراھیم دعبس محمد یسري) ٤(

  ٤٢ص ، ٢٠١٠البیطاش سنتر للنشر و التوزیع، : اإلسكندریة  ، األنثروبولوجیا االقتصادیة في
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   -:المدفوعات میزان في المساهمة-١
 مـن تعـاني التـي النامیة البلدان في وخاصة(  تالمدفوعا میزان ازنتو  إعادة في مباشر وبشكل السیاحة تؤدي
 ازدادت فكلمــا الســیاحي، النشــاط علــى أمــوال مــن الســیاح ینفقــه مــا خــالل مــن)  عاتهاامــدفو  میــزان فــي عجــز

  . )١(  دیونها سد على وقدرتها قابلیتها ازدادت السیاحة من الدولة واردات
 التي الخدمات جمیع وتتضمن یزورونها التي البلدان يف أقامتهم أثناء األجانب السواح یستهلكها التي السلعو 

 كل تأثیر المدفوعات میزان على إثرها حیث من تساوي ، یستخدمونها التيو أ بها تمتعهم مقابل نقداً  یدفعون
  . )٢( االستیراد عن الناجم األثر نفس له یكون الدولة تلك من المسافرین أنفاق بینما ، الصادرات

  
   -:اإلقلیمیة التنمیة في التوازن بإعادة المساھمة-٢

 والكثیفـــة الكبیـــرة المـــدن فـــي األســـاس بالدرجـــة التنمویـــة المشـــاریع بتـــوفیر البلـــدان اهتمامـــات تنصـــب مـــا غالبـــاً 
 مــا النائیـة وغالبـا واألمـاكن واألریـاف الصـغیرة المـدن حسـاب علـى ذلـك ویكـون العاصـمة فـي وبالـذات السـكان
 الكبـرى المـدن عـن بعیـدة فیهـا السـیاحي الجذب عوامل بتوافر تمتاز التي حیةالسیا األهمیة ذات المواقع تكون

 تطـویر علـى السـیاحة تعمـل لـذلك األنهار جوانب على أو والصحراویة الریفیة المناطق في بالسكان المزدحمة
  . )٤( متنوعة سیاحیة بجاذبیات تمتاز والتي التنمیة في حظاً  األقل األقالیم أو المناطق وتنمیة

 توزیـــع أعـــادة علـــى تعمـــل الســـیاحة أن كمـــا الســـیاح یحتاجهـــا التـــي الخـــدمات كـــل تـــوفیر مـــن البـــد كـــان ذلكلـــ
 تبعـاً  وتنشـأ السیاحیة، المناطق عن بعیدة مناطق إلى الكبیرة الصناعات مثالً  توجه حیث الصناعیة، المناطق

 تحقیــق إلــى النهایــة فــي لــكذ یــؤدي ممــا الســیاحة، حركــة لقیــام تابعــة صــناعات الســیاحیة المنــاطق فــي لــذلك
  . )٤(  مستغلة وغیر مهملة مناطق نشأتها أول في كانت التي أالماكن هذه في التنمیة

  
  
  
  
  ،١٩٩١ لبنــان، بیــروت، ،٥ط العربیــة، الوحــدة دراســات مركــز العربــي، االقتصــاد االنــدماج أبعــاد إبراهیمــي، الحمیــد عبــد)١(

  ١٠٠ص
 (2) R. w. vickerman, The Econo of leisure & Recreation, first Edition, London: The 

acmillan Press ltd, 1975. p. 125 
  .٩ص ،١٩٧٧ بغداد، النصر، مكتبة السیاحة، اقتصادیات إلى المدخل قابیل، عزت إبراهیم )٣(  
دراسـات وبحـوث  ، للسائح فـي ضـوء واقـع الـدول المتقدمـة و النامیـة االستهالكي السلوك ، إبراهیم دعبس محمد یسري) ٤(

  ٤٤ص ، مصدر سابق  ، األنثروبولوجیا االقتصادیة في
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   -:البطالة وامتصاص العمل فرص خلق  -٣

 لهــا تــيال الخدمیــة القطاعــات فــي أو نفســها الســیاحة فــي ســواء العمــل فــرص تــوفیر فــي كبیــرة أهمیــة للســیاحة
 القطاع في العاملین عدد أصبح فقد )١( ... والبناء والكهرباء والمواصالت كالنقل بالسیاحة مباشرة غیر عالقة

 احتلــت أنهــا إذ العــالم، فــي العاملــة الیــد قــوى عــدد مــن% ١١ حــوالي مباشــرة غیــر أو مباشــرة بصــورة الســیاحي
 نالكثیـر مـتشـمل علـى لسـیاحة هـي صـناعة مركبـة وذلك الن ا ، العاملة الید تشغیل حیث من األولى المرتبة

لهـذا فـان للسـیاحة ،وأوجه النشاط التجاري التي التزال تعتمد على العامـل اإلنسـاني اعتمـادا رئیسـا  الصناعات
 مـــن المـــواطنین رلعـــدد كبیـــأثـــرا اقتصـــادي كبیـــرا لـــه ارتبـــاط بالعمـــل الن الحركـــة الســـیاحیة تخلـــق فـــرص عمـــل 

فهناك الكثیر من الـدول شـجعت علـى االسـتثمار   واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة في أساسي دور لها وأصبح
ولتـــدعیم التنمیـــة االقتصـــادیة وبخاصـــة فـــي المنـــاطق ذات ، الســـیاحي مـــن اجـــل أیجـــاد فـــرص عمـــل لســـكانها 

  .  )٢( الجذب السیاحي والتي تتمیز بانخفاض دخل السكان فیها 
 فـرص توفیر في التنوع هذا وینعكس واإلرباح لألعمال خصباً  جاالً م منها جعل السیاحة أنشطة تنوع أن كما 

 نامیـة،أم  متقدمـة أكانـت سواء العالم دول من العدید منها تعاني التي البطالة مشكلة من الحد في همتس عمل
  : األتي النحو على بیانها یمكن األنشطة وهذه

  .السائحین خیماتم وٕاقامة الكرفانات مثل األخرى اإلقامة وأماكن الفنادق-١
  .البحري والنقل الجوي والنقل السیارات وٕایجار الحافالت یشمل الذي البري النقل وفیه النقل-٢
  .السریعة الوجبات إعداد وكذلك باألطعمة الفنادق تزود التي المطاعم-٣
   تتعلـــق التـــي الســـیاحیة المنتجـــات مـــن الكثیـــر بإعـــداد ویقومـــون جملـــة تجـــار بمثابـــة وهـــم الـــرحالت امنظمـــو -٤

  .والرحالت واإلقامة بالنقل
من وسائل االتصال التي تقوم بدورها في اإلعالن عـن السـیاحة فـي أي بلـد  وتعد السفرالسیاحة و  وكاالت-٥

  . سیاحي یرید تسویق مقوماتة السیاحیة 
  

__________________________________________________________  

 ، العراقیة الجغرافیة الجمعیة مجلة ، المناخ ، الطبیعیة الخام المادة في السیاحیة العراق تإمكانا ، الراوي سعید عادل) ١( 
  ٢٠٣ص ،١٩٩١ ، بغداد ، العاني مطبعة ،٢٦ العدد

منهج و أسالیب و : السیاحیة في القرن الحادي والعشرون  الجغرافیا،  هالحوا مد، نبیل زعل  موفق عدنان الحمیري ) ٢(
  ٤٣ص ،  ٢٠٠٦دار الحامد،  ،عمان، األردن  ، تركیبة منهجیة حدیثة تحلیل رؤیة فكریة جدیدة و
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  : عام بوجھ الشاملة التنمیة على التأثیر-٤
 القومي االقتصاد في واالستثماریة اإلنتاجیة لنشاطاتوا العملیات من سلسلة بعث على الفائقة بقدرتها السیاحة تمتاز
 الرئیســة القطاعــات كافــة إلــى والخــدمات الســلع مــن العدیــد مــن والمركبــة المعقــدة الســیاحي الطلــب أثــار امتــداد بســبب

 تالحلقـا مـن سلسلة عن عبارة العملیة تلك أن. )١( قطاع وأربعین ةالمائ على األحیان بعض في تزید والتي والثانویة
 والتـي االقتصادیة اإلمكانیة من اكبر قدراً  یخلق مما ینفق دخالً  تعد المتداولة األموال فهذه البعض ببعضها المتصلة

تعمــل تنمیــة الســیاحة البیئیــة علــى أیجــاد نــوع مــن التــوازن االقتصــادي  واالجتمــاعي فــي . الشــاملة التنمیــة نحــو توجــه
تقــام فــي منــاطق ذات  إذ، بعیــدة عــن المنــاطق الصــناعیة والتجاریــة المجتمــع فالمشــروعات الســیاحیة غالبــا مــا تقــام 

 فـي لـةامالع تشـغیل فـي همتسـ ألنهـا تنمـوي نشـاط فهـي للتنمیـة محـرك هـي أذنجذب سیاحي لتمیزها بجمال الطبیعـة 
تنشــیط العمــل فــي الــورش  إلــىاقتنــاء الســائح لســلعة تراثیــة شــعبیة ســوف یــؤدي  أن المثــال ســبیل فعلــى القطاعــات كــل

  . )٢(األخرىنشط القطاعات االقتصادیة ت إلى بدورهدي ؤ والمعامل الصغیرة والمتوسطة وهذا سوف ی
   -:االجتماعیة األهمیة -:ثانیاً 

 حیویــة تجدیــد والــى الفـراغ وقــت ثماراســت إلــى یهـدف إنســانیا نشــاطاً  كونهــا فـي للســیاحة االجتماعیــة األهمیــة تظهـر
 الـــدول فـــأن ذلـــك مـــن الـــرغم وعلـــى. النفســـیة والمتعـــة الراحـــة تـــوفیر خـــالل مـــن والعقلیـــة الجســـدیة وطاقاتـــه اإلنســـان
 مـن فالسـیاحة األخیـرة السـنوات فـي أال للسـیاح المسـتقبلة الـدول علـى للسیاحة االجتماعي بالتأثیر تعن لم السیاحیة

 دوافـــع ولـــدیهم متباینـــة وبیئـــات مختلفـــة وثقافـــات لغـــات ذوو وهـــم الحـــدود عبـــر النـــاس مـــن مجموعـــات انتقـــال حیـــث
 إلـى شـخص ومـن أخـرى إلى دولة من تختلف ونفسیة اجتماعیة واتجاهات وعادات بمبادئ ویدینون للسفر متفاوتة

 تــؤثر التـي االجتماعیــة الجوانـب ومــن. )٣( حیـاتهم وطرائــق دیانـاتهم مــن دهمسـتم لتقالیــد خضـوعهم عــن فضـالً  أخـر
   -:یأتي ما السیاحة فیها
  .  العالم في السیاحیة البلدان من كثیر في حصل كما الجدیدة العمران مراكز ءشؤ ن -١
  .  الشعوب بین والحضاري  الثقافي واالتصال التبادلتساعد على  -٢
 فــي الحضــاریة اإلنجــازات علــى اإلطــالع خــالل مــن أو المضــیف البلــد وأبنــاء الســیاح بــین االجتمــاعي التبــادل-٣

  .   الجانبین كال من األفراد كیروتف ونمط سلوكیة في یظهر ذلك وكل المختلفة میادینها
  . الخبرات وتراكم السیاحة حقل في للعاملین المهارات تنمیة -٥

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 عمـــان، والتوزیـــع، للنشـــر الـــوراق مؤسســـة ،١ط والســـیاحة، الســـفر اقتصـــادیات الـــدباغ، محمـــد إســـماعیل ألحـــوري، طـــه مثنـــى)١(

  ١٩٤ص ،٢٠٠٠األردن،
منهج وأسالیب و تحلیل  ، نالسیاحیة في القرن الحادي والعشرو الجغرافیا،  هالحوا مدموفق عدنان الحمیري، نبیل زعل  )٢( 

  ٦٦ص ،مصدر سابق  ، رؤیة فكریة جدیدة و تركیبة منهجیة حدیثة
الملتقى ، اإلسكندریة  ، بحوث في أنثروبولوجیا السیاحة دراسات و ،و المجتمع  السیاحة،  محمد یسري إبراهیم دعبس )٣(  

  ٤٤ص ،  ٢٠٠٩،  التنمیة المصري لإلبداع و
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لــذا فــان االهتمــام بمفصــل مهــم مكمــل للحركــة الســیاحیة فــي منطقــة الدراســة أال وهــو المنطقــة الصــحراویة فــي 
مار الصـحراء سـینعكس علـى الحالـة واسـتث ، المحافظة سـیزید مـن المـؤثرات السـیاحیة التـي تتمتـع بهـا المنطقـة

االجتماعیـــة لمجتمـــع المحافظـــة ویولـــد عالقـــات اجتماعیـــة بـــین ســـكانها والســـیاح القـــادمین مـــن منـــاطق العـــراق 
   .المختلفة ومن الدول العربیة واألجنبیة 

   -:الحضاریة األھمیة -:ثالثا
 بوجــه النــاس یجــذب مــا أهــم نأل الحضــارة، صــناعة بأنهــا الســیاحة الســیاحیة، الدراســات مــن العدیــد وصــفت
 البلـد فـي یعیشـون الـذین أولئـك علـى التعـرف هـو منهـا األول فالقصـد البشـري الجانـب هـو السـیاحة في خاص
 ابتكرهـا التـي الحضـاریة اإلنجـازات جمیـعد تعـ لـذلك كافة، المیادین في وممیزاتهم حیاتهم على والتعرف المزار

 هـي عامـة بصـورة التاریخیـة ثـارواآل) الشـعبي التـراث( روالفلكلو  عاداتوال والتقالید والفنون اآلداب من اإلنسان
 بلــد بكــل الخاصــة الحضــاریة األســس تعزیــز فــي الســیاحة تســهم أخــر جانــب مــنو  . )١(  الحقیقیــة الســیاحة مــادة

 سـواء السـیاحیة االحتفـاالت إقامة ذلك على مثال وخیر المغلقة، المجتمعات وفتح االجتماعي التطویر وكذلك
 للدولــة الحضــاري المســتوى رفــع وفــي اإلنســاني الــذوق بنــاء فــي دوراً  الســیاحة وتــؤدي. عالمیــة أم محلیــة انــتك

 الثقــافي المســتوى وارتفــاع الســیاحي الــوعي زیــادة الثقــافي الــتالقح إلــى إضــافة باألجانــب االحتكــاك طریــق عــن
اســتثمار هتمــام والتوجــه إلــى اال وان. عامــة بصــفة المعیشــة مســتوى ورفــع الحضــاري االحتكــاك نتیجــة للشــعب

ویتمثـل تضـم تراثـا حضـاریا  ألنهـا ةصحراء محافظـة النجـف االشـرف سـیعزز األهمیـة الحضـاریة لهـذه المنطقـ
كــالعیون المعروفــة بعیــون ســت زبیــدة  اإلســالمیةالتاریخیــة والمظــاهر الطبیعیــة التــي خلفتهــا لنــا الحقبــة  باآلثــار

مــا أعیــد النظــر واالهتمــام  فــإذا... الحجــاج  قــدیما  یســلكهلــذي كــان وهنــاك مــدن القوافــل وطریــق الحــج البــري ا
واآلثار سیعطي للسیاحة الصحراویة فـي المنطقـة توجهـا حضـاریا علـى تـاریخ المنطقـة بهذه المشاهد التاریخیة 

    .وحقبة تاریخیة من تاریخ العراق الذي سیجلب السیاح ألیها 
   -:النفسیة األھمیة -:◌ً  ابعار   

 العصر في السیاحیة فالنشاطات النفسیة الحاجاتهي  السیاحة تحققها أن ینبغي التي األساسیة ئفالوظا من
 والفــرح البهجــة یثیــر مــا كــل والجمــال والــذوق والتنظــیم الترتیــب أفضــلیة فــي النشــاطات جمیــع بــین مــن الحــدیث
 النشــاطات أصــبحت لقــد  ســلبیة أثــارا تتــرك التــي عوقــاتالم جمیــع ویبعــد اإلنســان، حیــاة ىإلــ الســرور ویــدخل

 التـــي الســـیاحیة الفتـــرات أن مؤكـــداً  أصـــبح إذ التنمیـــة و والتطـــور التحضـــر حركـــة مـــع متوازیـــاً  ردیفـــاً  الســـیاحیة
 فـي المتراكمـة األتعـاب تصـریف مصـادر مـن مهـم مصـدر الیـومي والتكـرار الـروتین نطاق خارج الفرد یقضیها
 مصــادر مــن مصــدراً  أصــبحت األخــرى الجهــة ومــن جهــة مــن هــذا اإلنســاني والعقلــي والــذهني النفســي الواقــع
  .)٢( والمستقر المتحفز الذهني والواقع واالعتیادي السوي النفسي الواقع

_____________________________________________________________   
  ١٦ص ،١٩٧٢ د،بغدا ثنیان، مطبعة الحدیث، العلمي التخطیط -العراق في السیاحة البكري، الدین عالء )١(
مـنهج و أسـالیب و  ،السـیاحیة فـي القـرن الحـادي و العشـرون  الجغرافیـا،  هالحوا مدموفق عدنان الحمیري، نبیل زعل  )٢(  

   ١٨ ص، ق مصدر ساب،  تركیبة منهجیة حدیثة تحلیل رؤیة فكریة جدیدة و
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 والملــل العصــبي التــوتر حــاالت مــن الحــد إلــى تــؤدي الســیاحیة البــرامج أن إلــى الدراســات بعــض أشــارت لقــد
 رتیبةال حیاةال على المترتبة اآلثار من التخلص على المساعدة في دوراً  تؤدي وكذلك والقلق النفسي واالكتئاب

 راتوالمهـا للخبـرات الفـرد اكتسـاب فـي البرامج هذه همةمسا إلى إضافة العصر هذا في األفراد منها یعاني التي
  . )١( والموهبة الذوق وتنمیة المعرفیة واألنماط
   -:البیئیة األھمیة -: خامسا

 لــذلك األساســیة المقومــات مــن یتجــزأ ال جــزء فهــي ، الطبیعیــة الســیاحي الجــذب مقومــات أهــم مــن البیئــة دتعــ
فالبیئــة التــي  العــالم، فــي ةطبیعیــ بیئــة ألي الجمالیــة ظــاهرالم ازأبــر  علــى الســیاحة وتنطــوي. الســیاحي اإلقلــیم

تمتاز بدرجة عالیة من النظافة والنقاء من أي صورة من صور التلوث الحدیث تكون في مقدمة األماكن التي 
  . )٢(یقصدها السیاح من مختلف الدول 

 خاصــة بصــورة اإلقلــیم أو طقــةالمن جمالیــة علــى المحافظــة خــالل مــن الصــدد هــذا فــي الســیاحة أهمیــة وتبــرز
 الطبیعیـــة المحمیـــات علـــى رئیســـي بشـــكل وتعتمـــد للبیئـــة رفیقـــة هـــي الســـیاحة نإ حیـــث عامـــة، بصـــورة والبیئـــة

  .  )٣( المعدنیة المیاه وینابیع الخضراء والمناطق المائیة والمسطحات
   -:یأتي ما السیاحة فیها تؤثر التي البیئیة الجوانب ومن

 المشروعات هذه ارتقاء نإ ذإ األساسیة البنیة مشروعات أقامة ىلسیاحیة علا المشروعاتتشجع  -١
 منطقة فيفي السیاحة الطبیعیة  التجربة ولعل نفسها، البیئة بمستوى االرتقاء معناه وتطویرها وصیانتها
 نتائج تحقیق من م١٩٨٩ عام السیاحة ترویج مجلس إنشاء منذ تمكنت فقد ذلك، على دلیل خیر الخلیج

 تنقیة ومحطات الكهرباء تولید ومحطات الطرق من العدید وتنشئ سیاحیة برامج تعد بدأت فقد سیاحیًا، دةجی
لیج تصبح مدن سیاحیة متمیزة في منطقة الخ إنالفترة الماضیة استطاعت دول خلیجیة من  وخالل ، المیاه

تحدة وقطر والبحرین قد تجاوز العربي فالسواح الذین یتوافدون على ثالث دول وهي األمارات العربیة الم
( سائح وهذا یضیف مصدر إیرادات أخر یضاف إلى عائدات النفط في تلك الدول  عددهم الخمسة مالیین

٤(.  
  
  
  
  
 ماجستیر رسالة بغداد، مدینة في العراقیة لألسرة الترویحیة النشاطات واقع وتحلیل عرض ،ألكمري الرضا عبد نوفل )١( 

  ٩٣ص ،٢٠٠١ ، بغداد ، المستنصریة الجامعة واالقتصاد، دارةاإل كلیة ، منشورة غیر
دار : عمان، األردن ،السیاحیة لسلطنة عمان  الجغرافیا بنت الشیخ محمد الخزرج عایشه، يالغر یر عبد العباس فضیخ  )٢(  

  ٤٦ص  .٢٠٠٤صفاء، 
  ٥٤،صمصدر سابق  ،١ط ومبادئ، تشریعات السیاحة مكیة، المنعم عبد منال )٣( 
  ٧٧ص، ٢٠٠٥،  تمام دار،  ٤ج ، يبو ظبأ ، اإلمارات العربیة المتحدة ، زاید موسوعة،  حمدي تمام )٤( 
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 أثار لسیاحة لتنمیة  تكون آذ علیها والمحافظة الطبیعیة المقومات بصیانة هتمامالا إلى يالسیاحالنشاط یدفع  -٢
 لحمایة المحفزة التدابیر طریق عن البیئة على بالمنفعة عادة تعود فالسیاحة ،المحیطة  البیئة على ایجابیة

 من األول الهدف یكون ما وعادة البریة والحیاة التاریخیةاألثریة و  والمعالم والمواقع للبیئة المادیةخصائص ال
 النشاط وتنمیة السیاح جذب ألغراض هو المناطق من كثیرة أخرى وأنواع الوطنیة الحدائق وتنمیة إنشاء

  . )١( السیاحي

من خالل سن القوانیین والتشریعات التي تشجع  المستویات، مختلف على البیئي السیاحي يالوع نشر -٣
  . الموارد السیاحیة الطبیعیة والبشریة  فظةلمحاالمواطن على 

 وهناك حمایته، على السلطات یشجع للسیاح ما بلد جاذبیة یحدد الذي والثقافي التاریخي التراث مسىأ
 حمایة لتوفیر كثیرة جهود بذلت وقد السیاحة، علیها حفزت التي الثقافي اإلنقاذ عملیات على كثیرة نماذج

 منظمة ساندت وقد والفنیة التاریخیة األهمیة ذات القدیمة المباني عاتومجمو  والقرى للمدن منتظمة
  . )٢( األنشطة هذه من كثیراً ) الیونسكو(
  

 والمتنزهات كالحدائق الطبیعیة المقوماتتساعد السیاحة البیئیة على الراحة الذهنیة والجسدیة للمواطن ف -٤
 على السلبیة وأثاره التلوث تقلیل على اساتهوانعك المحیط الهواء تنقیة إلى ؤديت والمحمیات الطبیعیة

  . العامة الصحة

 الثروة على الحفاظالتي یكون الهدف األساس منها  الطبیعیة المحمیات ظهور في البیئیة السیاحة تسهم -٥
وعدم انقراض أنواع وأصناف الحیاة البریة مع أیجاد توازن طبیعي للدورة  الطبیعیة والنباتیة الحیوانیة

 .  لحیاة الطبیعیة ل

  

  

________________________________________________________ 

  ٣٤ص ،مصدر سابق  ، في الجغرافیة السیاحیة و سیاحة المخیمات الوجیز ، العاني مجید رعد ) ١(  
   ٥٤ص نفسه، المصدر )٢(  
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 علــــــــى الســــــــیاحة تعمــــــــل حیــــــــث االجتماعیــــــــة البیئــــــــة فــــــــي تغیــــــــر تحقیــــــــق إلــــــــى يالســــــــیاحیــــــــؤدي النشــــــــاط  -٦
 الجریمــــــــــــــة مســــــــــــــتوى وانخفـــــــــــــاض الــــــــــــــدخل مســـــــــــــتوى رفــــــــــــــع مثــــــــــــــل االقتصـــــــــــــادیة األوضــــــــــــــاع تحســـــــــــــین

 القـــــــــوة الســـــــــیاحة كانـــــــــت فقـــــــــد الطبیعیـــــــــة البیئـــــــــة تحســـــــــین علـــــــــى بـــــــــدوره یـــــــــنعكس ممـــــــــا المرضـــــــــیةواألوبئة
 والشـــــــــــــــــتویة الصـــــــــــــــــیفیة الصـــــــــــــــــحیة والمنتجعـــــــــــــــــات المســـــــــــــــــتوطنات حســـــــــــــــــینوت إنشـــــــــــــــــاء وراء الدافعـــــــــــــــــة

األساســـــــــیة  البیئـــــــــة مرافـــــــــق بتـــــــــوفیر المجـــــــــاورة البیئـــــــــة علـــــــــى بالفائـــــــــدة جدیـــــــــد ســـــــــیاحي منتجـــــــــع هماویســـــــــ
 الســـــــــــلكیة والمواصـــــــــــالت والكهربـــــــــــاء والطـــــــــــرق الصـــــــــــحي الصـــــــــــرف وشـــــــــــبكات المیـــــــــــاه إمـــــــــــدادات(مـــــــــــن 

 . )١(  )والالسلكیة

ئـــــــــــة بصـــــــــــیاغة إســـــــــــتراتیجیة وطنیـــــــــــة للســـــــــــیاحة البیئیـــــــــــة لتكـــــــــــون وفـــــــــــى هـــــــــــذا الســـــــــــیاق قامـــــــــــت وزارة البی
ـــــــــــة  ـــــــــــة واألهلی ـــــــــــع الجهـــــــــــود الحكومی منهاجـــــــــــاً للعمـــــــــــل خـــــــــــالل الســـــــــــنوات القادمـــــــــــة تتضـــــــــــافر فیهـــــــــــا جمی
ـــــــــًا  ـــــــــًا وبیئی ـــــــــة موحـــــــــدة، وتكامـــــــــل التســـــــــویق الســـــــــیاحى اقتصـــــــــادیًا وٕاعالمی ـــــــــاً لرؤی والقطـــــــــاع الخـــــــــاص طبق

مایـــــــــة الــــــــــنظم البیئیـــــــــة والمواقـــــــــع الثقافیـــــــــة طبقــــــــــًا وثقافیـــــــــًا وشـــــــــعبیاً، وتحقـــــــــق التــــــــــوازن بـــــــــین التنمیـــــــــة وح
لمعـــــــــــــاییر وضـــــــــــــوابط متفـــــــــــــق علیهـــــــــــــا وبمشـــــــــــــاركة المجتمعـــــــــــــات المحلیـــــــــــــة وتقاســـــــــــــم المنـــــــــــــافع معهـــــــــــــم، 
وتنمیــــــــــــة المحمیــــــــــــات كمنــــــــــــاطق ریــــــــــــادة للســــــــــــیاحة البیئیــــــــــــة المســــــــــــتدامة ونمــــــــــــاذج لالســــــــــــتخدام الرشــــــــــــید 

النــــــــــوع مــــــــــن الســــــــــیاحة  أیضــــــــــاً تضــــــــــع فــــــــــى االعتبــــــــــار توجهــــــــــات المســــــــــتقبل لهــــــــــذا. للمــــــــــوارد الطبیعیــــــــــة
العالمیـــــــــــــــة فـــــــــــــــى ضـــــــــــــــوء التحـــــــــــــــوالت الدیموجرافیـــــــــــــــة والتغیـــــــــــــــرات االقتصـــــــــــــــادیة وتســـــــــــــــارع تكنولوجیـــــــــــــــا 
ـــــــــــة  ـــــــــــة الخارجی ـــــــــــاة الترفیهی ـــــــــــى تشـــــــــــكل مســـــــــــتقبل الحی ـــــــــــاة والت ـــــــــــة الحی المعلومـــــــــــات والتطـــــــــــور فـــــــــــى نوعی

  .)٢(  وأسالیب تسویقها فى العالم
  
  
  
  
  
  

______________________________________________________________  
  ٣٣ص ،مصدر سابق  ، في الجغرافیة السیاحیة و سیاحة المخیمات الوجیز ، العاني مجید رعد )١(

  ٢٠٠٩، رة بیانات غیر منشو ، وحدة النظم البیئیة ، مدیریة بیئة محافظة النجف االشرف  )٢( 
  
  
  

20  
  



  .   تجارب عربیة الستثمار الصحراء األغراض السیاحة: ثانیا   
 لتطویر دافعة قوة یعطي فیه التنمیة خدمة في وتوظیفها بلد ألي الطبیعیة الموارد الستثمار التخطیط نإ  

 فیها تتوفر تيال السهلة األقالیم في التنمویة المشاریع تبدءا ما وعادة البلد لذلك االقتصادي الجانب
 الصحراوي اإلقلیم مثل الخاصة والطبیعیة المناخیة الظروف ذات المناطق أما،  غیرها من أكثر اإلمكانیات

 النواحي من ألهمیتها وذلك.  للبلدان الشاملة التنمویة البرامج ضمن خاصة تخطیطیة برامج إلى تحتاج فأنها
 من جملة تحققإلى  یودي المجال هذا في االستثمار إن إذ ، والعسكریة السیاسیة، االجتماعیة،  االقتصادیة

  . )١( آلتیةا األهداف
  .الوطني دیعزز االقتصا فیها المتاحة الطبیعیة الموارد على اعتمادا الصحراویة األقالیم تنمیة إن -١
 لصحراویةا واألجواء التلوث من تعاني والتي بالسكان المكتظة المدن أجواء بین البیئي التوازن تحقیق -٢

  . ملوثة الغیر
   .المناسبة بالصورة تنمیته من فالبد الكبرى المدن لحدود المستقبلي الطبیعي متدادالا هو اإلقلیم هذا إن -٣
  . اإستراتیجی خلال یمثل البشري لالستقرار مراكز وجود دون ما بلد في واسعة مساحات وجود إن -٤
  . السیاحة الصحراویة في مصر - ١ 

 في الطبیعیة الموارد استثمار كیفیة في تتنافس بدأت الدول من العدید نشاهد الصحراء ثماراست مجال في
من  الخالي ومیاهها المعدنیة والكبریتیة وجوها الجاف ةبمدنها الصحراویمصر  اشتهرتو  الصحراویة المناطق
شواطئها ومیاه بحارها وتـعدد  تربتها من رمال وطمى صالح لعالج األمراض العدیدة ، هوما تحتویالرطوبة 

بتركیبها  تمتاز التيمصر العیون الكبریتیة والمعدنیة  فيوقد انتشرت  . بما لها من خواص طبیعیة ممیزة
عالوة على توافر . العالم  في نسبته جمیع العیون الكبریتیة والمعدنیة فيیفوق  والذي. الفرید  الكیمیائي
 وٕامراضالعظام  أمراضعالجیة تشفى العدید من  من خواص برك هذه العیون الكبریتیة بما له فيالطمى 
االستشفاء لمرضى الروماتیزم  أیضاالجلدیة وغیرها ، كما ثبت  واإلمراض التنفسيوالجهاز  الهضميالجهاز 
تساعد  الكیمیائيبمحتواها  األحمرمیاه البحر  نإاألبحاث  أكدتكما  . الرمال في عن طریق الدفن المفصلي

 فيتتمتع بمیزة السیاحة العالجیة  التيالسیاحیة  وتتعدد المناطق. ض الصدفیة امر أء من على االستشفا
قة ، الفیوم احلوان ، عین الصیرة ، العین السخنة ، الغرد: عریقة مثل  مصر وهى مناطق ذات شهرة تاریخیة

تزورها األفواج  تيوالجمیع عناصر السیاحة العالجیة  تمتلك والتي، اسوان ، سیناء ،  ، منطقة الواحات
     . )٢( لها القدرة على التخلص من األمراض الجلدیة اخنةالرمال الس السیاحیة وتأتى شهرتها بأن

_______________________________________________________  
 ٩٣ ص، ٢٠٠٩، ١ط،  بال،  التنمیة جغرافیة، حامد حسن محمد )١(

  ٣٨ص، ٢٠٠٢مكتبة اإلشعاع،  ، ٢ط، اإلسكندریة، مصر، جغرافیة مصر السیاحیة  ،الجوهري یسري عبد الرازق )٢(
21  

لیحیا حیاة الخلود ولذا حرصوا على  سوف یبعث ثانیة بعد موته اإلنسان نإ ىماوقد اعتقد المصریون القد
اعوا دفن كما ر ، والتحنیط عملیة یقصد بها قدماء المصریین  ، االحتفاظ بأجساد الموتى عن طریق تحنیطها



الصحراء وفى داخل  فيالجافة  األماكن فيقبور حصینة  فيالمیاه ووضعوها  جثث الموتى بعیدًا عن رشح
 ما أكفاء قادرین على استخدام كل وأطباءظل علوم طبیة متقدمة  فيوكانت هذه العملیات تتم  ، األهرامات

 من العیون واآلبار الطبیعیة ذات المیاه مصر مئات فيتنتشر  ، تجود به الطبیعة من مواد صیدلیة وكیمائیة

وقد أثبتت . مئویة درجة)  ٧٣،  ٣٠(بین   العمق والسعة ودرجة الحرارة فيتختلف ، المعدنیة والكبریتیة 
 باآلبارأعلى نسبة من عنصر الكبریت مقارنة  الكثیر من هذه الینابیع الطبیعیة على حتواءا ختیریةالتحلیالت الم

هذه المیاه الطبیعیة على عدة أمالح معدنیة وبعض المعادن ذات  ينحاء العالم كما تحتو شتى أ فيالمنتشرة 
 أمثال كربونات الصودیوم ونسب متفاوتة من بعض العناصر الفلزیة مثل الماغنسیوم القیمة العالجیة من

  )١( . والحدید

 فضالعن ذلك لألغراض االستشفائیة الموارد المائیة الطبیعیة هذه فية نسبة الملوحة ئمأظهرت القیاسات مالو  
 استثمارها وٕانتاجها على نحو فيتوسعت مصر  التي، الطبیعیة النقیة الصالحة للشرب  انتشار آبار المیاه

القیاسیة من حیث النقاء  إطار رقابة علمیة صارمة على الجودة والمواصفات فيالسنوات األخیرة  في ياقتصاد
مما دفع بالعدید من الشركات ،  الكیمیائيوالتركیب  ودرجة عسر الماء، م من الشوائب والطفیلیات والجراثی

 .  السیاحة العالجیة هذا المجال فيالتنافس لالستثمار  إلىالوطنیة واألجنبیة الكبرى 

الكثبـان الرملیـة بالصـحراء المصـریة علـى  ولـم تكـن رمـال مصـر أقـل ثـراء مـن میاهـا فقـد أظهـرت الدراسـات احتـواء
وقد أدى العـالج بطمـر الجسـم أو الوضـع المـؤلم منـه بالرمـال  ، ة وعظیمة الفائدة من العناصر المشعةنسب مأمون

واآلالم الناجمـة عدة أمراض روماتزمیة مثـل مـرض الروماتویـد  فينتائج غیر مسبوقة  إلىلفترات مدروسة ومحددة 
الرمـال  الصـحراء المصـریة فـيا تنتشـر كمـ، سباب األلـم الحـاد والمـزمن أوغیر ذلك من  الفقريأمراض العمود  عن

 ولهـذا .تستخرج منها العقـاقیر والزیـوت النباتیـة والعطریـة التي الطبیعیة والنباتات الطبیة الناعمة الجمیلة واألعشاب
 الطاقــة ومصــادر الخــام كالمعــادن الصــحاري تلــك تضــمها التــي المتجــددة المــوارد أهمیــة أدركــت الــدول تلــك نإ نجــد

 المــوارد لتلــك األمثــل االســتغالل تضــمن التــي والبــرامج الخطــط وضــع فــي فبــدأت والریــاح الشــمس كطاقــة المتجــددة
 فــي تنتشــر التــي الصــناعیة المنشــاءات األغلــب فــي ترافــق التــي الكبیــرة الســیاحیة المنتجعــات نشــاءإب قامــت حیــث.

 األشـكال مـن عـدد اتخـذ اویةالصحر  السیاحة استثمار فان هومغرب همشرق في العربي العالم في أما. الصحراء عمق
  .)٢(  والبشریة الطبیعیة المعطیات مع ئمتتال التي

__________________________________________________________________  
  ٤٢ص ، مصدر سابق ،  لسیاحیةمصر ا جغرافیة ، الجوهري یسري عبد الرازق )١(
دراسة في جغرافیة  ،شمال سیناء بین األنشطة التعمیریة والتنمیة السیاحیة  محافظة،  ألشرابيمحبات إمام أحمد  )٢(

 ٥٢ص ، ٢٠٠ ٥ ، عربیةالبحوث و الدراسات ال معهد ، القاهرة ، السیاحة
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  .السعودیة العربیة المملكةالسیاحة الصحراویة في  -٢



 یضـم المتـدرج التبـاین هـذا السـعودیة العربیـة المملكـة مسـاحة مـن كبیـراً  جـزءاً  تضاریسـها بتباین الصحراء تمثل
 أماكنهــا فجـابوا بیـةالعر  الجزیـرة أبنــاء الطبیعـة هـذه اسـتهوت ولقـد والرمــال واألودیـة والشـعاب والهضـاب الجبـال

 فـــي الكتـــب وألفـــوا القصـــص أجمـــل عنهـــا وســـجلوا الغـــربیین الرحالـــة الصـــحراویة الطبیعـــة هـــذه اســـتهوت كمـــا
 والجغرافیــــة التاریخیــــة للمعلومــــات مصــــدراً  الكتابــــات تلــــك أصــــبحت حتــــى العــــرب بــــالد وعــــن عنهــــا الــــرحالت

  . العربیة الجزیرة أبناء من للباحثین واالجتماعیة
 رغـم غمارهـا خـوض فـي یتردد لن فإنه شغوف بشكل الغربي السائح أو الرحالة الصحراء تلك ويتسته وعندما

 أن وأ للسـائح واستكشـاف یـاوترفیه یاسـیاح مصـدر تمثـل الطبیعـة تلـك هـل نفسـه یطـرح الذي والسؤال وعورتها
 وغیرهــااألوروبیــة  الطبیعــة وبــین والفطریــة الســكانیة بعناصــرها الصــحراویة الــبالد طبیعــة فــي الرهیــب التنــاقص

  )١(.طبیعته على والوقوف استكشافه مطلوباً  شیئاً  منها جعل الدائمة اإلمطار ذات البالد من
 فــي العــرب اســتهوت فقــد القــدم منــذ ســیاحیة مقومــات ذات المملكــة فــي الصــحراویة الطبیعــة نإ یقــول والواقــع
 بهـا یوجـد التـي القریبـة التنـزه وأمـاكن فیـهالتر  لوسـائ تـوفر رغـم فهـم أبناءهـا سـتهوتوا والتجـوال الصـید رحالت

 علـى والتعـرف فیهـا التجـوال من البادیة سكان وخصوصاً  لحظة یترددون ال أنهم إال السیاحیة المتطلبات كافة
 فــي الصــحراویة الســیاحة فــأن والمستكشــفین والهــواة العشــاق مــن الهائــل العــدد هــو هــذا كــان وٕاذا خصوصــیتها

 یتطلــب ولكـن الجیولـوجي الحـدث وهـذا بركانیـة منطقـة فـي كبیـرة هـوة لیتشـكرهـا والتـي مـن أهـم مظاه المملكـة
 وكمـا الربیعیـة األجـواء فـي خاصـة الخـالي الربـع فـي سـیاحیة وبـرامج لـرحالت منظمـة سـیاحیة جهة األمر هذا

 السـاخنة الرمـال هـذه فـي صـحراویة بجـوالت ویقومـوناإلجـازات  أوقـات یسـتغلون األجانب المقیمین نإ الحظن
 الجهــات مــع وتعــاون میدانیــة دراســات إلــى وتحتــاج الصــحراویة الســیاحة مقومــات تمتلــك المملكــة أن یؤكــد ممــا
  .)٢( واالقتصادیة السیاحیة الناحیة من متوازن بشكل تنمو أن تستطیع حتى المجال هذا في الخبرة ذات

 بعاداتــه المملكــة فــي ادیــةالب لســكان االجتمــاعيالعامــل  الصــحراء مــن هــذه اآلخــر الجانــب علــى یوجــد كــذلك
 تعـرف حیـث جمیـل وصـف الغـرب فـي لـدینا وللصـحراء الغـرب أبنـاء اهتمـام محل فهو األصیل وتراثه وتقالیده

  . » الشرق سحر « باسم
___________________________________________________________  

 ،دراسة في الجغرافیا السیاحیة  ،السیاحة في محافظة جدة  تطور،  عبد الرزاق بن سلیمان أحمد الداوود ) ١(
  ٣٢ص ، ٢٠٠٥،  السعودیة الجمعیة الجغرافیة ،الریاض 

، جامعة  الكویت، ض في مدینة أبها األر  استخدامالوظیفة السیاحیة على خریطة  أثر، أحمد حسن إبراهیم حسن ) ٢(
  ٢٩ص ،  ٢٠٠٤،  الجغرافیا ، قسم الكویت
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 خالل من الذي أشار بالشرح والتفصیل األهم المعالم الصحراویة الرحالتب وبهذا الصدد أشار احد المهتمین 

 لصــحراویةا للســیاحة مقومــات تمتلــك المملكــة أن وجــدت بالمملكــة الصــحراویة المنــاطق مــن عــدد فــي هتجوالــ
 أن رغــم ســیاحیاً  تســتغل لــم اآلن وحتــى الغریبــة الصــخریة والتشــكیالت والكهــوف اآلثــار تضــم أنهــاإضــافة إلــى 



 الطـرق وجـود الصحراویة للسیاحة الجذب عوامل ومن. المجال هذا في تعاونهم أكدوا البادیة سكان من العدید
 العلیــا الهیئــة علــى اقتــرح لــذا. الرحالــة مــاماهت جــل تمثــل وهــي الصــحراء هــذه علــى والحجــاج للرحالــة القدیمــة

 مـــن ســـواء للمســـتثمر المجـــال وفـــتح والدراســـة البحـــث مـــن ومزیـــداً  أكبـــر اهتمامـــاً  الجانـــب هـــذا أعطـــاء للســـیاحة
 فــي عــام بشــكل للســیاحة عظیمــة إضــافة فهــي بالمملكــة الصــحراویة الســیاحة مــن لالســتفادة الخــارج أو الــداخل
 بشـكل ذلك كان ولو المجال هذا في للعمل والهجر القرى وسكان البادیة ألبناء مجاالً  ستفتح أنها كما المملكة
 هــذا یحتــاج ولكــن بجــواره الصــحراء بطبیعــة واالســتمتاع فیــه والنــزول المغــامرة یســتحق نوعــه مــن فریــد.موســمي
  . )١( منه بالقرب متنقلة شالیهات أو فندق أقامة ذلك ومن أفضل سیاحیة خدمة إلى المكان

  ي تونسف الصحراویة سیاحةال  -٣ 
 سـوق فـي سـیاحي كمنتـوج بنجـاح وتسـویقه مضـمونه  تطـویر سـبق لتـونس كـان جدید لمنتوج جدید مفهوم هي 

 العقــد فــي تــونس فــي الســیاحة قطــاع شــهده مــا ســیاق فــي الصــحراویة  الســیاحة بــرزت وقــد. العالمیــة الســیاحة
 بفضــل كبیــرا نمــّوا شــهد الــذي الــوطني االقتصــاد ركــائز كإحــدى ونمــّو،  تطــّور مــن الماضــي القــرن مــن األخیــر

 هاّمـا تطـّورا شـهدت فقـد التونسـي االقتصـاد قاعـدة مكّونـات أهـم إحدى هي السیاحة وألن الهیكلیة اإلصالحات
 ولمـا یقدمه، الذي المنتوج وجودة القطاع هذا لثراء نظرا العالم في السیاحة أسواق أبرز أحد بالفعل جعلها  جّدا

 یسـتطاب الـذي والبلـد واالسـتقرار،  واألمـن واالنفتـاح التسـامح بلـد أنهـا مـن الخـارجي العالم في ستون به عرفت
 الحریــة عــالم إلــى واالنطــالق ،)٢( والثقافــة والترفیــه  الراحــة وســائل كــل األجنبــي الســائح فیــه ویجــد العــیش، فیــه

 األجنبــي الســائح یكــن ولــم.  لمردودیــةوا والنجاعــة والجــودة االقتصــادیة القاعــدة تنویــع إلــى وأّدت علیــه  أدخلــت
 بمجرد السیاحة وكاالت فیه تكتفي والذي الرمال من الممتد الغطاء ذلك أنها سوى لصحراء  ا من سابقا یعرف

   . بالسیارة قصیرة استكشافیة رحالت تنظیم 
  
  
  

__________________________________________________________  
الوراق للنشر والتوزیع،  ،، األردن  عمان .تطبیقات على الوطن العربي: السیاحیة  الجغرافیا .، إبراهیم خلیل بظاظو)١(

  ٣٨ص، ٢٠١٠

  ٤٢ص ،  هنفس المصدر) ٢(

24 

  

  
 كمعطى الصحراء  استغالل في توسعت السیاحي، المنتوج بمردود االرتقاء إطار وفي ،ةنسیالتو  اإلرادة لكن

 ال بحق ساحرة أرضا جعلتها وتراثیة  طبیعیة میزات من األرض هذه اهللا به حبا لما نظرا وثقافي، سیاحي
 لیست تونس في ءفالصحرا. زیارة كل بعد إلیها  العودة ىعل اإلصرار إال السائح أو األجنبي للزائر یمكن



 البصر، مدى على الممتد الفضاء ذلك الغرب والكتاب الغربي الفن صّورها كما لیست وهي .. صحراء مجرد
  .)١( الرمال بربى متصلة السماء زرقة سوى الناظر فیه یرى ال  حیث
 تاریخ ىإل البعید، الماضي إلى تحملك أجواء  في بحریة تنطلق تاریخ،ویجعلك وحكایة حضارة، موطن إنها

  ..والتحّدث  التحّضر لعالم اإلنسان واكتشاف المدنیة تكّون
 البحر لسیاحة  مكمالو  التونسیة السیاحة یتّوج إبداعا فعال كان الصحراویة السیاحة تسویق فإن لذلك

 منها یتصل كان ما تونس وروعة  تونس بها اشتهرت التي الرائعة المنتوجات من وغیرها والغولف والخدمات
 من اآلیات بتلك التمتع  في غوصه ویزداد ،بأرضها  حلوله منذ السائح یلمسها الحضاري، بالثراء أو بیعةبالط

 الترفیه حالة فعال یعیش ألنه الداخل في  تقّدم ما كل والترفیه للسیاحة جاء أنه ینسیه الذي الطبیعي الجمال
 الخضراء تونس به تحتضنه وبما حل، حیثما وترحاب حفاوة  من به یستقبل بما اإلنساني والدفء والطمأنینة

   .وجمال سحر من األعماق في
 مالمح تبدأ حتى  تحدیدا، جنوبها إلى البالد، داخل إلى متجها المطار أو النزل یغادر یكاد ال الزائر فالسائح

  )٢(  .ناظریه أمام فشیئا شیئا تظهر الصحراء
 ال الجنوب،  في السیاحیتین وجرجیس هجرب منطقتي نم إلیها المتعّرج أو الشمال من القادم الطریق وفي

 إلى الوهاد وبین  النخیل بین الغارقة السیاحیة القریة تلك.. مطماطة بقریة یتوقف ال أن سائح ألي یمكن
 أو الشرقي الجنوب  بجناحیها الصحراء في السیاحة إلى الطرق مفترق تشكل والتي ، قابس من الجنوب
 االنتشاء من حالة یوم كل  السائح یعیش هناك ، السیاحیة المواقع أقدم من احدةو  أنها.  الغربي الجنوب
 علیها أدخل ما وسكونا روعة زادتها التي  ، األرضیة تحت الغرف تلك إلى ینزل حینما التاریخ إلى بالعودة

 ویقف ، القدیمة رالعصو  في الساحر العالم ذلك إلى وخیاله  بعقله ینطلق إلیها القادم تجعل وتجدید ترسیم من
 ذلك ویعیش.. عیشه لنمط الطبیعة وتوظیف شؤونه تصریف في لإلنسان اإلبداعیة  القدرة بلغته ما أمام حائرا

  .األرض سطح إلى الشهیر الحجري السلم یتسلق أو ، التقلیدیة األطعمة یتذوق  وهو الخیار
  
  

________________________________________________________  
  ٣٩ص ،٢٠٠٨ دار الحامد،: عمان، األردن  ، في الجغرافیة السیاحیة وسیاحة المخیمات الوجیز ، العاني مجید رعد) ١(
  ٥٨ص ، المصدر نفسه  ) ٢(
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  .السیاحة الصحراویة في لیبیا -٤
 إلى وصفاؤها الصحراء وأصالة جمال ومنهم فیهم یمتد وأهل أرض عن تتحدث فإنك لیبیا عن لتحدثا إن

 -وجل عز-  الخالق ید حبته ما بكل وتستمتع تنظر لكي البدیعة االختیارات أمامك تثري الذهبیة الرمال نقاء
 ظالل تحت أو ساحلي سهل رحابة أو صحراء أفق اتساع أو جبل شموخ في تلقاها كثیرة نعم من البلد لهذا



 من واحد إلى اإلشارة من بد ال المقدمة هذه وفي. مضى مجد قصة تحكي شواهدها تزال ال آثار أطالل
 أضخم یعتبر الذي العظیم الصناعي النهر مشروع وهو الجماهیریة في اإلنسانیة الحضاریة المنجزات أعظم

 في الجوفیة الخزانات من المیاه سیةوالقیا الضخمة منشآته تنقل حیث العالم في المائي للتطویر مشروع
 والصناعیة الزراعیة واألنشطة االستخدامات مختلف في منها واإلفادة الساحلیة المدن إلى الكبرى الصحراء
 من النوع وهذا األخیرة، الفترة في السیاح من كبیر عدد بین رواجاً  الصحراویة السیاحة شهدتو  )١( والبشریة
 مقومات تمتلك التي الدول اهتمت فقد ، العربیة الدول والسیما العالم دول غلبأ يف اإمكاناته تتوفر السیاحة

من أرضیها % ٩٥ اولیبی مصر ذلك على مثال وخیر الرحالت، وتنظیم الترویج بعملیات السیاحة هذه نجاح
 یوروالط الصحراء، في الحیوانات بمراقبة السیاح یهتم إذ عدیدة، صحراویة بمناطق تتمتع التيصحراء 
السواحل الصحراویة المطلة  منطقةمتخصصة في  ةیسیاح شركات قامت كما آخر، إلى مكان من المهاجرة

 التي الحیاة هذه معایشة للسیاح یمكن حتى البدویة للحیاة الالزمة والمعدات الخیام بتوفیر على البحر األحمر
 ٤٠ قرابة تبعد التي األردن في) الرم اديو ( منطقة تعد كذلك )٢(.الصحراویة الطبیعة وقوة البساطة بین تجمع

   )٣(.  السیاحة من النوع هذا فیها ظهر التي المناطق أهم من العقبة، مدینة عن كم
 وتحتــل العــراق غــرب فــي الصــحراویة الهضــبة تقــع حیــث العــراق، فــي الصــحراویة الســیاحة نجــاح مقومــات أن

 البدویـــة الحیـــاة مثـــل العناصرالســـیاحیة مـــن العدیـــد تضـــم وهـــي الكلیـــة، العـــراق مســـاحة مـــن% ٥٩.٥ حـــوالي
  .السنة أیام طوال والمعمرة الصحراویة والنباتات

 تمیـزت كمـا عبـور، ومنـاطق استراحة محطات تكون أن على والودیان واآلبار العیون میاه انتشار ساعد كما 
 عــین مثــل العالجیــة حةالســیا ألغـراض اســتخدامها یمكــن التــي المعدنیــة بـالمواد غنیــة بكونهــا العیــون هــذه میـاه
   )٤(.وكبیسة وهیت تمر
  
، العظمىاالشتراكیة  العربیة اللیبیة الشعبیة الجماهیریة في الصحراویة للسیاحة والبیئیة المناخیة المقومات ، الیاسري فهد وهاب )١(

 ٢٠٠٤/ ٨/ ٩-٧شعبیة هون للمدة من ،ندوةالسیاحةالصحراویة
دراسات و بحوث في  ،التقلیدیة و الجذب السیاحي في حوض البحر المتوسط  الصناعات ، محمد یسري إبراهیم دعبس )٢(

  ٣٣ص ،  ٢٠١٠البیطاش سنتر للنشر و التوزیع، ،  اإلسكندریة ، االقتصادیة األنثروبولوجیا
                                 ١٤ص ، ٢٠٠٠ األردن، عمان ، السیاحة تنشیط هیئة الزائر، دلیل األردن مجلة ، الرم وادي) ٣(
  ٥٦ص ، ١٩٩١،  ، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل جغرافیة العراق السیاحیة ،محمد البغدادي ) ٤(
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  :المقومات الطبیعیة والبشریة 

  : قومات الطبیعیة الم: أوال 

 ،وتطورهــا الصــحراویة المهمــة التــي تســتند علیهــا عملیــة نشــوء الســیاحة األســستعــد المقومــات الطبیعیــة مــن  
وتشــمل الموقــع الجغرافــي .  اإلنســانالعناصــر التــي لهــا القــدرة علــى الجــذب الســیاحي مــن دون تــدخل ب وتتمثــل



كبیرة  أهمیةً لهذه العناصر  أن. باتات والحیوانات البریةوالمناخ ومظاهر السطح والموارد المائیة فضًال عن الن
وحتـى تكـوینهم الجسـماني،  وأفكـارهمتصـرفاتهم تحدیـد نشـاطاتهم االقتصـادیة و في حیاة الناس، فهـي تـؤثر فـي 

مثًال یختلفون عن سكان الجبال في طرق معیشتهم وعاداتهم وطبیعة الموارد التي المناطق الصحراویة فسكان 
  .)١(  ناطقهمفي متتوفر 

  .الخصائص الطبیعیة لمحافظة النجف االشرف 
  :الموقع الجغرافي - ١ 

 التـــــــي تـــــــؤثر فـــــــي نشـــــــوء وتطـــــــور الســـــــیاحة المهمـــــــة  یعـــــــد الموقـــــــع الجغرافـــــــي احـــــــد المقومـــــــات الجغرافیـــــــة
 اإلطـــــارالموقـــــع الجغرافـــــي مـــــن حیـــــث كونـــــه یحـــــدد  أهمیـــــةوتبـــــرز  ،مـــــا إقلـــــیم أوفـــــي منطقـــــة الصـــــحراویة 

ة والصـــــــفات الطبیعیـــــــة واالجتماعیـــــــة واالقتصـــــــادیة للمراكـــــــز الســـــــیاحیة الواقعـــــــة ضـــــــمنه الجغرافـــــــي للمنطقـــــــ
ومنـــــاطق اســـــتقبالهم ) مراكـــــز تصـــــدیر الســـــیاح(انطـــــالق الســـــیاح  أمـــــاكنمـــــن جهـــــة والمســـــافة الفاصـــــلة بـــــین 

  .)٢(  أخرىمن جهة  هذه المسافة والوقت الالزم لقطع
  )كم٢٥,٤٠٠(بها تقدر المساحات الصحراویة  إذاق حافة الصحراء الغربیة للعر  ىتقع منطقة الدراسة علو 

شرقا )  ٤٤، ٤٤ – ٤٢,٥٠(شماال وبین خطي طول)  ٣٢,٢١ – ٢٩,٥٠( تقع المحافظة فلكیا بین دائرتي 
الشمســي وطــول ســاعات  اإلشــعاعالكبیــر فــي تحدیــد زاویــة ســقوط  األثــرولهــذا الموقــع ) ٢(كمــا فــي خریطــة ، 

، فــي تحدیــد الحالــة المناخیــة العامــة فــي المحافظــة  ةالمســؤولین المــذكورین تعــود للضــابطین المنــاخی إذالنهــار 
 إلـىطرابا مـن الناحیـة المناخیـة وسـیتم التطـرق ضـالتي قد تسبب تغیرا وا األخرى فضالعن المؤثرات الخارجیة

  )٣(كما في خریطة  .الشمسي وطول النهار بشكل تفصیلي الحقا  اإلشعاعزاویة سقوط  تأثیر
__________________________________________________________________  

قیس رؤوف عبد اهللا، مثنى طـه ألحـوري، دور المصـادر الطبیعیـة فـي نشـوء وتطـور السـیاحة، مجلـة اإلدارة واالقتصـاد،  )١(
   ١٠١، ص١٩٨٢، الجامعة المستنصریة، بغداد، ٧العدد 

مجلــة كلیــة ، عیــة لنشــوء وتطــور الســیاحة فــي المنطقــة الجبلیــة مــن العــراق المقومــات الجغرافیــة الطبی، أمــینمحمــد  أزاد )٢(
  ٤٥، ص١٩٧٩، جامعة البصرة ، مدیریة دار الكتب ، ٢العدد، التربیة 
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  ) ٢( خریطة 

  الموقع الفلكي لمحافظة النجف االشرف
  



  

  .الباحث باالعتماد على : المصدر          

  ١٩٩٥ اإلداریةبغداد ، خریطة النجف المنشأ العامة للمساحة ،          
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  )٣(خریطة 
  موقع محافظة النجف االشرف من العراق

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الباحث باالعتماد على : المصدر              

 . ٢٠٠٥،  اإلداریةخریطة العراق ، بغداد ، المنشاة العامة للمساحة  •
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   : المناخ -٢
ــــــــــــاخ أحــــــــــــد المقو    ــــــــــــي نشــــــــــــوء و تطــــــــــــور یعــــــــــــد المن ــــــــــــة و عــــــــــــامال مــــــــــــؤثرا ف ــــــــــــة الطبیعی مــــــــــــات الجغرافی

ــــــــــــــة اســــــــــــــتثمار األنشــــــــــــــطة  ةالســــــــــــــیاحة الصــــــــــــــحراوی ــــــــــــــه یحــــــــــــــدد إمكانی ــــــــــــــه فــــــــــــــي كون ــــــــــــــرز أهمیت ، إذ تب



ففــــــــي ظــــــــل .الســــــــیاحیة ســــــــواء تلــــــــك التــــــــي تعتمــــــــد علــــــــى المصــــــــادر الطبیعیــــــــة أو مــــــــن صــــــــنع اإلنســــــــان
عیة لممارســــــــــــــة نشــــــــــــــاط األجــــــــــــــواء المناســــــــــــــبة یمكــــــــــــــن اســــــــــــــتثمار المصــــــــــــــادر الطبیعیــــــــــــــة أو االصــــــــــــــطنا

ســــــــــــــیاحي معــــــــــــــین ، مثــــــــــــــل األشــــــــــــــكال الجیمورفولوجیــــــــــــــة والعیــــــــــــــون والینــــــــــــــابیع المعدنیــــــــــــــة والنباتــــــــــــــات 
ــــــــة هــــــــذا مــــــــن جهــــــــة و مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى تعــــــــد األجــــــــواء المناخیــــــــة اوالحیو  ــــــــع األثری ــــــــة والمواق ــــــــات البری ن

مـــــــــــن الشـــــــــــمس المشـــــــــــرقة و الهـــــــــــواء النقـــــــــــي و درجـــــــــــات الحـــــــــــرارة المناســـــــــــبة مـــــــــــن العوامـــــــــــل المفضـــــــــــلة 
ــــــــــة مثالیــــــــــلتنمیــــــــــ ــــــــــاك عناصــــــــــر مناخی ــــــــــواع المختلفــــــــــة  هة الســــــــــیاحة الصــــــــــحراویة ، ولكــــــــــن لــــــــــیس هن لألن

  .لألنشطة السیاحیة 
إال أننـــــــــــا نســـــــــــتطیع أن نحـــــــــــدد المنـــــــــــاخ المالئـــــــــــم للحركـــــــــــة الســـــــــــیاحیة بأنـــــــــــه المنـــــــــــاخ المعتـــــــــــدل الـــــــــــذي  

ــــــــــامیتصــــــــــف بوجــــــــــود عــــــــــدد مــــــــــن  ــــــــــة  أی ــــــــــاح الهادئ  و،  )١(الســــــــــطوع الشمســــــــــي و الهــــــــــواء النقــــــــــي و الری
انــــــــــه أحــــــــــد عوامــــــــــل الجــــــــــذب ف ذلــــــــــك  عامــــــــــل مــــــــــؤثر فــــــــــي نشــــــــــاطات اإلنســــــــــان فضــــــــــًال عــــــــــن المنــــــــــاخ

، إذ تــــــــــــــؤثر العناصــــــــــــــر المناخیــــــــــــــة بصــــــــــــــورها المختلفــــــــــــــة علــــــــــــــى األنشــــــــــــــطة الســــــــــــــیاحیة  )٢(الســــــــــــــیاحي
تــــــــــأثیرًا مباشــــــــــراً ، حیــــــــــث یكــــــــــون عــــــــــامال مشــــــــــجعا لممارســــــــــة األنشــــــــــطة الســــــــــیاحیة أو عــــــــــامال معــــــــــرقال 

وعلــــــــــى ضــــــــــوء العناصــــــــــر المناخیــــــــــة ،   )٣(داد الریــــــــــاحللســـــــــفر عنــــــــــد ارتفــــــــــاع درجــــــــــات الحــــــــــرارة أو اشــــــــــت
ــــــــــة و ســــــــــیاحة  ــــــــــى ســــــــــیاحة صــــــــــیفیة  و ســــــــــیاحة ربیعی ــــــــــة إل تقســــــــــم الســــــــــیاحة حســــــــــب الفصــــــــــول المناخی

ـــــــــة و ســـــــــیاحة شـــــــــتویة  ـــــــــة و منهـــــــــا المنـــــــــاخ . خریفی أن التنمیـــــــــة الســـــــــیاحیة تعتمـــــــــد علـــــــــى ثـــــــــروات طبیعی
ناء عنهـــــــــا فـــــــــي عملیــــــــــة و بعناصـــــــــره المختلفـــــــــة الـــــــــذي یعــــــــــد ثـــــــــروة ســـــــــیاحیة فاعلـــــــــة ال یمكــــــــــن االســـــــــتغ

    .   )٤(الجذب السیاحي

  

_____________________________________________________________________________________________________  

، المكتبة الوطنیة ،  يمقدمة في الجغرافیة السیاحیة مع دراسة تطبیقیة عن القطر العراق،  نصباح محمود محمد وآخرو)١( 
  ١٠٠، ص ١٩٨٠، غداد ب
، رسالة ماجستیر غیر  جغرافیة السیاحة الترویحیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة،  األحمر سیناء صالح مهدي )٢(

  . ٧٨، ص ٢٠٠٤منشورة ، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، 
فظة القادسیة ، رسـالة ماجسـتیر غیـر ، تحلیل جغرافي لإلمكانات السیاحیة و تنمیتها في محا يالكرعاو  حیدر عبود كزار )٣( 

 . ٤٨، ص ٢٠٠٦منشورة ، كلیة اآلداب ، جامعة القادسیة ، 
 (4) B. Albegg , & Others , Climate impact Assessment in Tourism , Applied geography and 
development, , Zurich University , Volume,1988, p 6. 
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ات الترفیهیــــــــــــة التـــــــــــي یطلــــــــــــق علیهـــــــــــا الســــــــــــیاحة الترفیهیـــــــــــة أو ســــــــــــیاحة ممارســـــــــــة بعــــــــــــض النشـــــــــــاط  نإ

االســــــــــتجمام التــــــــــي یلــــــــــتمس الســــــــــائح منهــــــــــا الراحــــــــــة ســــــــــواء عــــــــــن طریــــــــــق المكــــــــــان الــــــــــذي یــــــــــوفر هــــــــــذه 



الراحـــــــــة أو الظـــــــــروف التـــــــــي تحقـــــــــق لجســـــــــمه الراحـــــــــة و االبتعـــــــــاد عـــــــــن األنشـــــــــطة التـــــــــي اعتـــــــــاد علیهـــــــــا 
ـــــــــــة و لـــــــــــیس المقصـــــــــــود بالراحـــــــــــة عـــــــــــدم ـــــــــــي حیاتـــــــــــه الیومی ـــــــــــل مـــــــــــن مزاو  ف لـــــــــــة أي نشـــــــــــاط عضـــــــــــلي ب

الممكـــــــــــــن مزاولـــــــــــــة بعـــــــــــــض األنشـــــــــــــطة الریاضـــــــــــــیة المختلفـــــــــــــة خـــــــــــــالل فتـــــــــــــرة االســـــــــــــتجمام والمقصـــــــــــــود 
والفكریــــــــــة مــــــــــن عنــــــــــاء العمـــــــــــل و االبتعــــــــــاد عــــــــــن مشــــــــــكالت الحیـــــــــــاة  بالراحــــــــــة هــــــــــو الراحــــــــــة الذهنیـــــــــــة

المناخیــــــــــــــة فالســــــــــــــیاحة  راألنشــــــــــــــطة الســــــــــــــیاحیة مرتبطــــــــــــــة بالعناصــــــــــــــ نإو بمعنــــــــــــــى آخــــــــــــــر  الیومیــــــــــــــة 
ـــــــــدل و مشـــــــــمس و الســـــــــیاحة الشـــــــــتویة تعتمـــــــــد علـــــــــى الجـــــــــو الصـــــــــیفیة ی كـــــــــون البحـــــــــث عـــــــــن منـــــــــاخ معت

ـــــــــــــوفر  ـــــــــــــدافئ ، فنشـــــــــــــوء المراكـــــــــــــز الســـــــــــــیاحیة والمنتجعـــــــــــــات الســـــــــــــیاحیة یكـــــــــــــون بقـــــــــــــدر ت المشـــــــــــــمس ال
  . )١(العناصر المناخیة الجاذبة للحركة السیاحیة المحلیة و العالمیة 

ـــــــــــدولي للســـــــــــفر والســـــــــــیاحة  ـــــــــــاخن أ 1972فـــــــــــي عـــــــــــام ولقـــــــــــد أكـــــــــــد االتحـــــــــــاد ال بالدرجـــــــــــة  یتصـــــــــــدر المن
رئیســــــــــة وثابتــــــــــة مــــــــــع  ســــــــــیاحي طبیعــــــــــيأمــــــــــاكن جــــــــــذب  وهــــــــــيالمنــــــــــاظر الطبیعیــــــــــة الجذابــــــــــة  األولــــــــــى

لتســــــــــــــهیل عملیــــــــــــــة  األقــــــــــــــالیمتـــــــــــــوفر مســــــــــــــتویات مناســــــــــــــبة للمواصــــــــــــــالت وســــــــــــــهولة االتصـــــــــــــال بــــــــــــــین 
   . )٢( ب بصورة كفوءةنالجوا هذه استثمار

(           المطــــــــــــر الشـــــــــــــتوي  إن منطقــــــــــــة الدراســــــــــــة تقــــــــــــع ضــــــــــــمن المنـــــــــــــاخ الصــــــــــــحراوي الحــــــــــــار ذو
BWHS ( ــــــــــز بوجــــــــــود فصــــــــــلین رئیســــــــــیین همــــــــــا فصــــــــــل الصــــــــــیف و  نبكــــــــــو حســــــــــب تصــــــــــنیف إذ تتمی

  ...التالیة  فصل الشتاء و یمكن أن نتناول العناصر المناخیة
  
  
  
  
، إمكانــات مركــز قضــاء المــدائن دراســة فــي جغرافیــة الســیاحة و الترفیــه باســتخدام الصــور  الــدلیمي نــور صــبحي عبــد )١(

ــة الج ــة و نظــم المعلومــات الجغرافی ــر منشــور  ماجســتیر رســالة ، GISوی ــات ،  ةغی ــة للبن ــة التربی ــداد ، كلی  ،جامعــة بغ
  ٢٦، ص ٢٠٠٦

 تحلیل جغرافي لإلمكانات السیاحیة و آفاقــها المستقبلیـة لمدینة النجـف ،م النجریم كاظــم أحمد عبد الك )٢(
  ٣٠ص، م ٢٠٠٩،  اآلدابجامعة الكوفة كلیة ، ورة رسالة ماجستیر غیر منش، سنة  ٢٠٢٠الكــبرى حتى 
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  . عناصر المناخ الصحراوي -٣
  ) . Solar Radiation(اإلشعاع الشمسي   -أ

یقصد باإلشعاع الشمسي الطاقة التـي تطلقهـا الشـمس فـي جمیـع االتجاهـات ویتضـمن اإلشـعاع المرئـي وغیـر 
إلشـعاع الشمسـي المصـدر الـرئیس للطاقـة الـواردة إلـى سـطح لـذا یعـد ا، ) الطاقة الضوئیة والحراریة ( المرئي 



 )١(من الطاقة المستغلة فـي الغـالف الجـوي وعلـى سـطح األرض % )  ٩٩,٩٧( یسهم بأكثر من  ذإاألرض 
  . )٢( وظواهر جویةوهذه األشعة هي السبب في كافة ما یحدث من تقلبات  ،

نـاخ ، إذ إن لإلشـعاع الشمسـي تـأثیرین األول مباشـر العناصر المؤثرة علـى الم أهمیعد اإلشعاع الشمسي من 
والثـاني غیـر مباشـر إذ  إذ إن الماء یمتص جزءاً  من األشـعة القصـیرة السـاقطة علیـه مباشـرة فترتفـع حرارتـه ،

إن درجة حرارة الهواء ترتفع عن طریق تسخین األرض بواسطة اإلشـعاع الشمسـي والـذي یـنعكس ثانیـة بشـكل 
یــؤثر الموقــع الفلكــي لمنطقــة الدراســة فــي كمیــة اإلشــعاع الشمســي وزاویــة و   )٣(  لهــواءإشــعاع أراضــي یســخن ا

إن ) ١(الجـــدول  كمـــا فـــي. الشمســـي النظـــري والفعلـــيســـقوط اإلشـــعاع الشمســـي ومقـــدار وطـــول مـــدة الســـطوع 
بـاین وهـذا المعـدل یت) ٢سـم/سـعره  ٥٢٣.٩(المعدل السنوي العام لكمیة اإلشعاع الشمسي لمنطقة الدراسـة بلـغ 

الســماء وقلـة الغیــوم وقلــة  وذلــك بسـبب صــفاء) ٢ســم/سـعره ٧٧١.٧٥( إذ یبلــغ أقصــاه فـي شــهر حزیــران اشـهری
التـي تكـون اقـرب إلـى العمودیـة ) ◌ْ  ٨٢. ٨٨(الرطوبة النسبیة وكبر زاویة اإلشـعاع الشمسـي التـي تصـل إلـى 

علـى التـوالي ) سـاعة ١١.٥(،  )سـاعة ١٤(مما أدى إلى طول مدة السطوع الشمسي النظري والفعلي البالغـة 
تأخــذ كمیــة اإلشــعاع الشمســي بالتنــاقص تماشــیاً  مــع تنــاقص زاویــة اإلشــعاع الشمســي وطــول النهــار ومــدة .

ألن ) ٢سم/سعره٢٥٨.١٥(السطوع إذ تصل إلى أدناها في شهر كانون األول إذ تبلغ كمیة اإلشعاع الشمسي 
وان مـدة السـطوع ألنضـري والفعلـي فـي ) ◌ْ  ٣٦. ٢١(غ زاویة اإلشعاع الشمسـي تصـل إلـى اقـل مـا یمكـن وتبلـ

على التوالي وذلك لكثرة الغیوم وسـقوط األشـعة الشمسـیة بصـورة ) ساعة٦(و ) ساعة١٠(حدودها الدنیا وتبلغ 
ففــي الــدول التــي تتمتــع بســاعات مناســبة مــن اإلشــعاع الشمســي تكــون أكثــر مائلــة وارتفــاع معــدالت الرطوبــة 

ي وهذا مایالحظ في الدول األوربیة التـي تقـع سـواحلها علـى حـوض البحـر األبـیض نشاطا في الجانب السیاح
یكون النشاط السیاحي فیها كبیر على مدار فصل الصـیف نتیجـة زیـادة أیـام السـطوع الشمسـي وهـذا   المتوسط

 حـوض البحــرأمـا فـي الجانـب األخـر مـن  مـا الینطبـق علـى الـدول التـي تقـع فـي أقصـى شـمال القـارة األوربیـة
  التي قامت بإنشاء منتجعات  المغرب العربي سواحل شمال القارة اإلفریقیة المتمثلة في دول المتوسط فنجد

  ____________________________________________________________  
الممكـن المحسـوبة فـي  الحركة الظاهریة للشمس وأثرها في تباین معدالت درجات الحرارة والتبخر النـتح، مها عیسى توفیق الدلو  )١(

 . ٢٨ – ٢٧ص،  ١٩٩٦، جامعة بغداد ، كلیة التربیة للبنات ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، محطتي البصرة والموصل 

  ١٨٧ص ،  ١٩٨٥، بغداد ، دار الحریة للطباعة ، الجو عناصره وتقلباته ، عبد الغني جمیل السلطان  )٢(

 ٦٢ص ،١٩٩٠حاني، جغرافیة األراضي الجافة ، جامعة بغداد ، قصي عبد مجید السامرائي، عبد مخور نجم الری )٣(
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   األمراضالشمسیة في عالج العدید من  األشعةومراكز صحیة تعتمد على العالج الطبیعي باستخدام تقنیات 

  )١(جدول 
كمیة اإلشعاع الشمسي ومعدل زوایا اإلشعاع وساعات السطوع النظریة والفعلیة في ل الشهري معدلال

  )٢٠٠٧-١٩٧٧(ظة النجف للمدة محاف



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وزارة النقل والمواصالت ، الهیئة العامة لألنـواء الجویـة والرصـد الزلزالـي فـي العـراق ، قسـم المنـاخ ، بیانـات غیـر : المصدر 
   ٢٠٠٧، منشورة  

  )١( شكل 
  النجف االشرف  حافظةلشمسي في ماإلشعاع ا الشهري معدلال                          

  )١( الباحث باالعتماد على بیانات الجدول 
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   . )Temperature(درجة الحرارة  -ب
 تـأثیراتوذلـك لمـا لهـا مـن . عناصرالطقس التي ترصد وتسجل درجاتها وتحسـب معـدالتها أهمتعد الحرارة من 

ظاهر الحیاة المختلفة بشكل عام وعلى التباین غیر مباشر على م أووالتي تظهر بشكل مباشر  األهمیةبالغة 
  .المكاني للموارد الطبیعیة الصحراویة وخصائصها 

درجات الحـرارة بـین الصـیف والشـتاء و یعـود سـبب ذلـك إلـى تبـاین سـاعات السـطوع الشمسـي و زاویـة  تختلف

كمية اإلشعاع   الشهر
  ٢سم/الشمسي سعره 

زاوية اإلشعاع 
  الشمسي

وع  ساعات السط
  ساعة/النظرية 

وع  ساعات السط
  ساعة/الفعلية 

ون الثاني ٢٩٠  كان .٦.٤  ١٠.٥   ٣٩. ٠٥  ٩٥  
٧  ١١.٣   ٤٧. ٢٥  ٣٨١.٦٥  شباط .٤  
٧  ١١.٤   ٥٩. ٠٤  ٤٨١.٠  آذار .٩  
٥٨٩  نيسان .٨  ١٢.٠٥   ٦٩.  ٣٩  ٤ .٦  
س ٩  ١٣.٤٥   ٧٨.  ٠٨  ٦٧٣.٤٥  ماي .٥  
٧٧١  حزيران .١١.٥  ١٤   ٨٢.  ٨٨  ٧٥  
٧٥٩  تموز .١١.٦  ١٣.٥٧  ٧٩.  ٨٣  ٢  
٧٠٢  أب .١١  ١٣.١٩  ٧٦.  ٢٨  ٧  
ول   ١٠.٢  ١٢.٢  ٦٠.  ٧١  ٦٠٤.٥  أيل

٨  ١١.٢٥  ٤١.  ٢١  ٤٤٥.٨٥  تشرين األول .٥  
٧  ١٠.٢٨  ٤١. ٠ ٦  ٣٢٨.٩٥  تشرين الثاني .٣  
ون األول ٢٥٨  كان .٦  ١٠  ٣٦.  ٢١  ١٥  
ي و ٨    ١١.٩  ــ  ٥٢٣.٩  المعدل السن .٨  

 



تبلـغ أقصـاها فـي شـهر إلـى أن ) ٥م  ٢٤.٢(سقوط اإلشعاع إذ تبدأ درجة الحرارة  باالرتفاع مـن شـهر نیسـان 
ثــــم تأخــــذ المعــــدالت باالنخفــــاض لتصــــل إلــــى أدنــــى حــــد لهــــا فــــي شــــهر كــــانون الثــــاني ) ٥م٣٦,٨٥(تمــــوز 

  .) ٢(كما في جدول ) ٥م١٠.٨٥(
و أعلـى قیمـة لهـا فـي شـهر تمـوز ) ٥م١٧.٥٨(في حین یبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى في منطقة الدراسة 

أمــا بالنســبة لدرجـة الحــرارة العظمــى ) ٥م٥.٥(هر كــانون الثــاني فتبلـغ وأدنــى حـد لهــا فــي شـ) ٥م٢٩.٣(إذ تبلـغ 
   )٢(الشكل  كما في . )٥م٤٤.٥(و أعلى قیمة لها في شهر تموز فتبلغ ) ٥م٣١.٠١(فیبلغ معدلها السنوي 

خالل فصل الصیف في المحافظة ویستمر  أما بالنسبة إلى منطقة الدراسة فإنها تتمتع بدرجات الحرارة العالیة
التنمیـــة عوامـــل التـــي تعـــد مـــن ذا الفصـــل إلـــى ســـبعة أشـــهر فـــي حـــین یكـــون فصـــل الشـــتاء خمســـة أشـــهر و هـــ

درجـــة حـــرارة مقـــدارها فـــي تامـــة الراحـــة بال یشـــعرالســـیاحیة، و تشـــیر بعـــض الدراســـات إلـــى أن جســـم اإلنســـان 
إلى  اإلنسان ةولوجیفسیكما تشیرالبحوث التي تتناول إذا ما كان مرتدیًا المالبس االعتیادیة ، ) ٥م٢٥_٥م٢٩(

فـــي ظـــل الظـــروف  دون جهـــد أو عنـــاء بشـــكل أفضـــل ل البدنیـــةعمـــاإلأمجموعـــة مـــن  یســـتطیع أن ینجـــز انـــه
  . )١(الحراریة أكثر من تلك المثالیة أو المعتادة

والتي اعتمدت ) ٥م٢٤_ ٢١(درجة شعور اإلنسان بالراحة بـ ) Thom(ثویت  رنفي حین حددت معادلة  ثو  
ومــــن ذلــــك فــــإن المنطقــــة .  )٢(درجــــة حــــرارة الهــــواء و الرطوبــــة النســــبیة ودرجــــة الحــــرارةعلــــى بشــــكل أساســــي 

خالل فصلي الربیع  ةالصحراویة تتمتع بإمكانات حراریة تسهم في عملیة التنمیة السیاحیة و خصوصا السیاح
  .الخریف و 
  

  

  

____________________________________________________________________________________________________________________  

، دار المیسـرة للنشـر  و التوزیـع ، عمـان ، األردن ،  ١طعبد علي الخفاف ، ثعبان كاظم خضیر ، المناخ و اإلنسان ،  )١(
   ٤٩، ص  ١٩٩٩

و التوزیع ، عمان ، األردن ، قصي عبد المجید السامرائي ، المناخ و األقالیم المناخیة ، دار الیازوري العلمیة للنشر  )٢( 
   ١٦١، ص ٢٠٠٨
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  )٢(جدول 
  )٢٠٠٧-١٩٧٧(معدالت درجات الحرارة في محافظة النجف للمدة 

/ معدل درجات الحرارة   الشهر
 م  

/ الحرارة العظمى
م  

الحرارة الصغرى 
/ م  

   ٥.٥    ١٦.٢    ١٠.٨  كانون الثاني
٧  ١٩.٣   ١٣.٤  شباط .٥   
   ١١.٤    ٢٤   ١٧.٧  آذار
   ١٧.٥    ٣٠.٩    ٢٤.٢  نيسان



   ٢٢.٨    ٣٧.٤   ٣٠.١  مايس
   ٢٦.٦   ٤١.٥   ٣٤.٠  حزيران
   ٢٩.٣   ٤٤.٤   ٣٨  تموز
   ٢٧.٩   ٤٢.٢   ٣٦.٨  أب
   ٢٤.٣   ٤٠.٤   ٣٢.٣  أيلول

    ١٩   ٣٣.٣   ٢٦.١  تشرين األول
    ١٢   ٢٣.٩   ١٧.٩  تشرين الثاني
١٨   ١٢.٧  كانون األول .٧   ٢ .٢   

ي    ١٧.٥   ٣١  ٢٤.٥  المعدل السنو

  
وزارة النقل والمواصالت ، الهیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق ، قسم المناخ ، بیانات غیر : المصدر 

  ٢٠٠٧، منشورة
  
  )٢(شكل 

  ) ٢٠٠٧-١٩٧٧(معدالت درجات الحرارة والحرارة العظمى والصغرى في محافظة النجف للمدة  
   
 

  
  
  
  
  
  
  

  )٢( احث باالعتماد على بیانات الجدول بال         
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    .  )Winds(الرياح  -ج

 التـي تهـب  فـي تنـوع الريـاح     بشـكل  كبيـر  الموقع الجغرافي والفلكي للعراق وتضاريسه  يؤثر 

فـأفرزت  على محافظة النجف التي تشابكت فيها مناطق الضـغط المتباينـة الدائمـة منهـا والمؤقتـة      

هات الرياح ا   ).١(لتي تهب على منطقة الدراسةتنوعاً في اتجا
ــــة  ــــاح الســــائدة فــــي القطــــر وهــــي الشــــمالیة والشــــمالیة الغربی ــــاح الســــائدة فــــي المحافظــــة نظــــام الری ، تتبــــع الری

ــــاح فــــي  ــــى معــــدالت لســــرعة الری ــــا أعل ــــاح فــــي منطقــــة الدراســــة خــــالل فصــــل الصــــیف لتســــجل لن تنشــــط الری
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إذ علـــــى التـــــوالي )  ثـــــا/م ٤,٣ ، ٨ ،٣(ریـــــاح فتكـــــون ســـــرعة ال) أب ، تمـــــوز ، حزیـــــران ( األشـــــهر الحـــــارة 

وارتفـاع درجـة    تتصف هذه األنواع من الرياح بجفافهـا إثنـاء الفصـل الحـار وزيـادة سـرعتها      

فــي حـین تقــل سـرعة الریــاح عـن هــذه المعـدالت فــي األشـهر البــاردة   حرارتهــا وخاصــة عنــد الظهيــرة
، إمــــا خــــالل فصــــل الشــــتاء فتكـــــون وآذارفــــي أشــــهر تشــــرین الثــــاني وكــــانون األول ) ثــــا /م٣( لتصــــل إلــــى 

  .  )٣(كما في الجدول  )٢( هذه الریاح باردة جافة مثیرة للغبار وخاصة عند سیادة المرتفعات الجویة
ولكــــــي یمكــــــن اســــــتغالل هــــــذه الطاقــــــة الطبیعیــــــة فــــــي مجــــــال الســــــیاحة الصــــــحراویة وبصــــــورة غیــــــر مباشــــــرة  

ة اســــتثمار هــــذا المــــورد المتجــــدد حیــــث تتمثــــل هــــذه فالبــــد مــــن أیجــــاد التقنیــــات واألســــالیب التــــي تتــــیح فرصــــ
تتـــــرك  اإلمكانـــــات فـــــي أنتـــــاج الطاقـــــة الكهربائیـــــة النظیفـــــة للمـــــدن والمنتجعـــــات والمراكـــــز الســـــیاحیة والتـــــي ال

ــــدول  ــــد بــــادرة العدیــــد مــــن ال ــــى البیئــــة الطبیعیــــة وق ــــة  اإلقلیمیــــةأي اثــــر ســــلبي عل ــــة فــــي اســــتثمار طاق والدولی
للمرافـــــق الســـــیاحیة المختلفـــــة والســـــیما التـــــي تقـــــع علـــــى مســـــافات بعیـــــدة عـــــن الریـــــاح وتـــــامین معظـــــم الطاقـــــة 

ـــــب  تكمـــــا تتـــــیح هـــــذه الریـــــاح فرصـــــة االســـــتمتاع بمجموعـــــة مـــــن الریاضـــــا. المراكـــــز الحضـــــریة  التـــــي تتطل
كمـــــــا فـــــــي .  )٣( قـــــــوة دفـــــــع الریـــــــاح كریاضـــــــة التحلیـــــــق بالمناطیـــــــد الســـــــیاحیة وریاضـــــــة الطـــــــائرات الشـــــــراعیة

  )٣(الشكل 
  
  

__________________________________________________________________  
   ٢٤،ص١٩٩٣ماجد السید ولي ، نهر المصب العام والكثبان الرملیة ، كلیة اآلداب ، جامعة البصرة ، الدار الكتیب، ) ١( 
  . ٤٦سابق، ص أیمان كریم عباس المیاحي ، تحلیل بیئي للعوامل المؤثرة في نوعیة الملوثات الجویة ، مصدر) ٢( 
   ٧٠ص  ، ٢٠٠٦ ، ١ط  ، البیئة والتنمیة ، بیروت ،عصر االنقراض ، نجیب صعب ) ٣( 
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٣ 
٢٠٠٧ -١٩٧٧ 

 
  
  

  الشهر

سرعة 
الرياح 

  ثا /م

  معدل تكرار الرياح  
  الشمالية 

  
لية الشما

  الشرقية 
وبية   الشرقية الجن

  الشرقية 
  

وبية  وبية   الجن الجن
  الغربية

  

  الغربية
  

الشمالية 
 الغربية

  
  

ون  كان
  الثاني

 ١ .٩  ٤ .٨  ٢.١  ٢ .٩  ٢ .١٧   ٢.٥  ٤.٦  ٣ .١٥   ٨ .٣   



١  شباط .١١   ٩ .٩  ٣.١  ٣ .١١  ٢ .١٦   ٢.١  ٥.١  ٣ .١٥   ٤   
١٥   ٢.٢  آذار .٨  ٤.٢  ١ .١٠  ١ .١٥   ١٧   ٢.٩  ٥.٧  ٦ .٥   
١٦   ٢.٣  نيسان .٩  ٥.٢  ٢ .٩  ٤ .١٣   ١٤   ٣.٩  ٦  ٢   
س    ١٦   ١٣.٥   ٣.١  ٤  ٥.٨  ٦.١  ٥.٨  ٢٢.٦   ٢.٥  ماي
١  ٢.١  ٢٦.٥   ٣.٠  حزيران .١  ١  ١ .١  ٣ .١٩   ٢ .٣٠.١   ٦   
١  ٢١.٥    ٣.١  تموز .٠  ٢ .٠  ٨ .٠  ٤ .٠  ٤ .٣٤.١   ٢٠.١   ٩   
١  ٢.١  ٢.٨  ٢٢.٦   ٢.٦  أب .٠  ٣ .١٦   ١  ٨ .٣٣.٥   ١   
ول ١  أيل .١  ٢  ٣.١  ٢٥.٤  ٨ .١  ٢ .١  ٤ .٢٢.٨   ١٣.٩   ٤   

تشرين 
  األول

١ .١٩   ٥ .١  ٢.٩  ٥  ٥.٤  ٣.٥  ١ .١٤.٩   ١٣.٢   ١   

تشرين 
  الثاني

١ .١٥   ٢.١  ٢.٨  ٦.١  ٦.٣  ٢.٨  ١٤.٢   ٣ .١٥   ٩ .٣   

ون  كان
  األول

١ .٩    ٢ .٩  ٧.٩  ٢.١  ٧ .١٥   ٢٠.١   ٢.٦  ٤.٨  ٣ .١   

المعدل 
ي و   السن

١٧   ٢.٠ .٢٠   ١٤.٤   ٢  ٣.٣  ٥.٨  ٥.٥  ٣.١  ٧   

النسبة 
  % المئوية

   ٢٦.٩   ٢٢.١   ٢.٧  ٤.٤  ٧.٩  ٧.٤  ٤.٢  ٢٣.٩   ـ
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  )٣(شكل 

  )٢٠٠٧ -١٩٧٧(معدل تكرار الریاح التي تهب على محافظة  النجف االشرف   
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  .  ) Relative Humidity(الرطوبة النسبية -٤

ویقصــد بهاالنســبة المئویــة لمقــدار بخــار المــاء الموجــود فعــال فــي الهــواء فــي درجــة حــرارة معینــة إلــى مقــدار مــا 
  . )١(له لكي یصل إلى حالة التشبع وهو في نفس الدرجة یستطیع نفس الهواء أن یحم

ففـــــي حالـــــة ارتفـــــاع الرطوبـــــة ، الرطوبـــــة النســـــبیة مـــــن العوامـــــل األساســـــیة المـــــؤثرة فـــــي كمیـــــة التبخـــــر  دوتعـــــ
ــــة  أي ، والعكــــس مــــن ذلــــك صــــحیح ، النســــبیة فــــي الهــــواء فــــان قابلیتــــه المتصــــاص بخــــار المــــاء تكــــون قلیل

أن ) ٥(یظهـــــــر مـــــــن الجـــــــدول ، مـــــــع الرطوبـــــــة النســـــــبیة فـــــــي الهـــــــواء  أن التبخـــــــر یتناســـــــب تناســـــــبا عكســـــــیا



ویتبـــــاین هـــــذا المعـــــدل شـــــهریا إذ %) ٤٢.٢(المعـــــدل الســـــنوي للرطوبـــــة النســـــبیة فـــــي محافظـــــة النجـــــف تبلـــــغ 
) حزیـــــــران، تمـــــــوز و أب(ســـــــجلت أدنـــــــى معـــــــدالت الرطوبـــــــة النســـــــبیة فـــــــي فصـــــــل الصـــــــیف خـــــــالل أشـــــــهر 

ــــــــى التــــــــو )%٢٢.٧ - ٢٢.٥ -  ٢٣.٥(لتصــــــــل إلــــــــى  وهــــــــي  )٤(وشــــــــكل ) ٥(الي كمــــــــا فــــــــي الجــــــــدول عل
األشــــهر التــــي ارتفعــــت فیهــــا معــــدالت درجــــات الحــــرارة بشــــكل كبیــــر فــــي حــــین ســــجلت أعلــــى المعــــدالت فــــي 

 ٦٨.٣ – ٦٨.٧(فوصــــــلت إلــــــى) وشــــــباط  كــــــانون الثــــــاني ، وكــــــانون األول ،(فصــــــل الشــــــتاء فــــــي األشــــــهر
ر فضـــــــــالً  عـــــــــن تعـــــــــرض علــــــــى التـــــــــوالي إذ تـــــــــنخفض درجــــــــات الحـــــــــرارة فـــــــــي هـــــــــذه األشــــــــه) % ٥٧.٥–

  ) ٤(كما في الشكل  .المحافظة إلى كتل هوائیة باردة ورطبة في هذا الفصل
 یحـــــــــابيأحـــــــــدهما أمســـــــــتویات الرطوبـــــــــة المتباینـــــــــة بـــــــــین فصـــــــــلي الصـــــــــیف والشـــــــــتاء تـــــــــؤدي دوریـــــــــن  نإ 

التبــــــاین الواضــــــح فــــــي معــــــدالت الرطوبــــــة النســــــبیة للهــــــواء بــــــین  إنواالخرســــــلبي ویتمثــــــل الــــــدور األول فــــــي 
ین قــــــد تــــــرك أثــــــره علــــــى تشــــــكیل المظــــــاهر الجیمورفولوجیــــــة الســــــطحیة للمنــــــاطق الصــــــحراویة حیــــــث الفصــــــل

ــــــك  ــــــي أعطــــــاء التكوینــــــات الصــــــخریة أشــــــكال مختلفــــــة والتــــــي تمیــــــز تل تنشــــــط عملیــــــة التجویــــــة الكیمائیــــــة ف
  . )٢( المناطق عن بقیة الظواهر الجیمورفولوجیة للمحافظة 

  
  

_________________________________________________________  
   ١٥١ص ،اإلسكندریة ، دار الطالب الشاطي ، ١ج ، الجغرافیة المناخیة والنباتیة ، عبد العزیز طریح شرف )١( 
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ــــؤد ــــة النســــبیة فــــي ال يكمــــا ت ــــة التــــي الرطوب ــــات الطبیعی ــــوفیر الرطوبــــة المناســــبة للنبات هــــواء دور مهــــم فــــي ت

قـــــد كیفـــــت مجموعتهـــــا الورقیـــــة لالســـــتفادة القصـــــوى مـــــن أي رطوبـــــة فـــــي الهـــــواء وهـــــذا یســـــاعد علـــــى اتســـــاع 
رقعـــــة النباتـــــات والحشـــــائش الطبیعیـــــة وهـــــذا یـــــنعكس بصـــــورة ایجابیـــــة أیضـــــا علـــــى تغذیـــــة مجموعـــــة كبیـــــرة 

  .لبریة التي تستوطن المناطق الصحراویة من الكائنات والحیوانات ا
   

ــــل مــــن حــــدة الغبــــار فــــي الجــــو  ــــة االیجابیــــة األخــــرى لهــــذا العامــــل المنــــاخي فهــــو یتمثــــل فــــي التقلی أمــــا الحال
وهــــذا یمــــنح فرصــــة تــــوفر أجــــواء صــــافیة ومــــدى رؤیــــة مناســــب .الســــیما فــــي بدایــــة ارتفــــاع درجــــات الحــــرارة و 

  .یعیة الخالبة للصحراء للسائح من اجل االطالع على المظاهر الطب



  
ـــــة انخفـــــاض الحـــــاد للرطوبـــــة النســـــبیة فـــــي الهـــــواء الـــــذي فـــــي اغلـــــب األحیـــــان   أمـــــا الـــــدور الســـــلبي فـــــي حال

مرافـــــق االرتفـــــاع درجـــــات الحـــــرارة خـــــالل الفصـــــل الحـــــار حیـــــث ینـــــتج عنـــــة فقـــــدان التربـــــة رطوبتهـــــا وزیـــــادة 
ریــــــة تذهیـــــأة لعملیـــــة النقـــــل والفـــــي جفـــــاف الطبقـــــة الســـــطحیة منهـــــا ممـــــا یعرضــــــها إلـــــى التفكـــــك ویجعلهـــــا م

  )١(. بواسطة الریاح والعواصف الترابیة 
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 )٢٠٠٧- ١٩٧٧(  
  % الرطوبة النسبية   الشهر

ون الثاني   ٦٨.٧   كان
   ٥٧.٥  شباط
   ٥١  آذار
   ٤١.٥  نيسان
س    ٣٠.٦  ماي



   ٢٣.٥  حزيران
   ٢١.٥  تموز
   ٢٢.٧  أب
ول    ٢٧.٣  أيل

   ٣٩  تشرين األول
   ٥٥.٩  تشرين الثاني
ون األول    ٦٨.٣  كان
ي و    ٤٢.٢  المعدل السن

وزارة النقل والمواصالت ، الهیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق ، قسم المناخ ، بیانات غیر : المصدر 
  ٢٠٠٧، منشورة  

  )٤(شكل 
  )٢٠٠٧- ١٩٧٧(للمدة عدالت الشهریة للرطوبة النسبیة في محافظة النجفالم
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  .  )Rains(اإلمطار  -٥

 تتـــــــــــأثرحیـــــــــــث ، فـــــــــــي الـــــــــــدورة المناخیـــــــــــة  عامـــــــــــل مهـــــــــــم مـــــــــــن العوامـــــــــــل المناخیـــــــــــة التـــــــــــي تـــــــــــؤدي دور
ــــــــــة  ــــــــــة العناصــــــــــر المناخی ــــــــــاح والضــــــــــغط  واإلشــــــــــعاعارة كــــــــــدرجات الحــــــــــر  األخــــــــــرىبجمل الشمســــــــــي و الری

علــــــــــى صــــــــــلة وثیقــــــــــة بعامــــــــــل الرطوبــــــــــة فكالهمــــــــــا یتــــــــــرك اثــــــــــر مشــــــــــابهة  األمطــــــــــاروتكــــــــــون . الجــــــــــوي 
  .  مع اختالفات مبررة في المكان والزمان 

ـــــــــامویظهـــــــــر مـــــــــن  ـــــــــغ ) ٦(فـــــــــي الجـــــــــدول  األرق ) ملـــــــــم١٠٤(إن المجمـــــــــوع الســـــــــنوي لكمیـــــــــة اإلمطـــــــــار یبل
المحافظـــــــــــة اعتبـــــــــــاراً مـــــــــــن شـــــــــــهر تشـــــــــــرین األول وحتـــــــــــى نهایـــــــــــة  بالتســـــــــــاقط فـــــــــــي اإلمطـــــــــــار، إذ تبــــــــــدأ 
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مجمــــــــــــوع اإلمطــــــــــــار الســــــــــــنویة فــــــــــــي المحافظــــــــــــة هــــــــــــي قلیلــــــــــــة جــــــــــــدا ، وال یمكــــــــــــن  نوإ .  أیــــــــــــارشــــــــــــهر 
االعتمــــــــــاد علیهــــــــــا  كمــــــــــورد مــــــــــائي ثابــــــــــت ، إذ إنهــــــــــا تتصــــــــــف بتذبــــــــــذبها وعــــــــــدم ثباتهــــــــــا ســــــــــواء أكــــــــــان 

وهــــــــــــي باألســــــــــــاس  ویاً ،فــــــــــــي مواعیــــــــــــد ســــــــــــقوطها ،شــــــــــــهریاً  وفصــــــــــــلیاً  وســــــــــــن مذلــــــــــــك فــــــــــــي كمیاتهــــــــــــا أ
أمطـــــــــار شـــــــــتویة تبـــــــــدأ اإلمطـــــــــار بالتســـــــــاقط مـــــــــن شـــــــــهر تشـــــــــرین األول إذ تســـــــــقط كمیـــــــــات قلیلـــــــــة جـــــــــداً  

ثــــــــم تبــــــــدأ بعــــــــد ذلــــــــك بالزیــــــــادة حتــــــــى تصــــــــل إلــــــــى أعلــــــــى كمیــــــــة لهــــــــا فــــــــي شــــــــهر ) ملــــــــم ٤.٧(وبمعــــــــدل 
ملــــــــــــــم  الــــــــــــــذي تســــــــــــــجل فیــــــــــــــه أدنــــــــــــــى معــــــــــــــدالت للحــــــــــــــرارة وأعلــــــــــــــى  )١٧.٧(كــــــــــــــانون األول بمعــــــــــــــدل 

أیــــــــار  ة النســــــــبیة ثــــــــم تبــــــــدأ بعــــــــد هــــــــذا الشــــــــهر بالتنــــــــاقص لتصــــــــل أدناهــــــــا فــــــــي شــــــــهرمعــــــــدالت الرطوبــــــــ
ـــــــــــم ٤.٨(بمعـــــــــــدل  ـــــــــــران ،وتمـــــــــــوز، وأب ، ( بعـــــــــــدها یتوقـــــــــــف ســـــــــــقوط اإلمطـــــــــــار فـــــــــــي األشـــــــــــهر) مل حزی
التـــــــــي تعـــــــــد أشـــــــــهر جافـــــــــة ، إذ یتـــــــــزامن ذلـــــــــك مـــــــــع عـــــــــدم وصـــــــــول ) ٥(كمـــــــــا فـــــــــي شـــــــــكل ، )١( )وأیلـــــــــول

ــــــــــاع ــــــــــة فضــــــــــالً  عــــــــــن االرتف ــــــــــأثیرات المنخفضــــــــــات الجوی ــــــــــي درجــــــــــات الحــــــــــرارة وانخفــــــــــاض  ت ــــــــــر ف الكبی
 یؤدیــــــــــــهالــــــــــــدور االیجــــــــــــابي الــــــــــــذي  ویتشــــــــــــابه. معــــــــــــدالت الرطوبــــــــــــة النســــــــــــبیة خــــــــــــالل هــــــــــــذه األشــــــــــــهر 

حــــــــــاالت  إضــــــــــافةمــــــــــع العامــــــــــل الســــــــــابق والمتمثــــــــــل فــــــــــي الرطوبــــــــــة النســــــــــبیة مــــــــــع  اإلمطــــــــــارتســــــــــاقط 
تكـــــــــــــون المغـــــــــــــذي الموســــــــــــــمي للمســـــــــــــطحات المائیــــــــــــــة  األمطــــــــــــــار أنفـــــــــــــي  إیجازهــــــــــــــایمكـــــــــــــن  أخـــــــــــــرى

الجوفیــــــــــة خاصــــــــــة فــــــــــي  المیــــــــــاهكمــــــــــا تكــــــــــون الرافــــــــــد الرئیســــــــــي لتغذیــــــــــة ،  الموقتــــــــــة أومیــــــــــة منهــــــــــا الدائ
المنــــــــــاطق الصــــــــــحراویة مــــــــــن المحافظــــــــــة والتــــــــــي التمتلــــــــــك أي مــــــــــورد مــــــــــائي ســــــــــطحي حیــــــــــث تكتســــــــــب 

  .كالزراعة والسیاحة  اإلنسانیةكبیرة في دعم النشاطات  أهمیةالجوفیة  المیاه
  

__________________________________ ______________________  

،  اآلدابمجلـة كلیـة ، العـراق المناخیـة  أقـالیماسـتخدام بعـض المعـاییر الحسـابیة فـي تحدیـد ، علي حسین شـلش  )١(

 . ١٦٦ص ،  ٢مجلد ،  ١٩٧٢ – ١٩٧١، السنة الثانیة ، جامعة الریاض 
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  )٥(جدول 

  )٢٠٠٧ -١٩٧٧(معدل كمیات اإلمطار الشهریة في محافظة النجف االشرف للمدة 
ملم  /اإلمطار       الشهر

  ٤.٧   تشرین األول
  ١٦.٤   تشرین الثاني
  ١٧.٧   كانون األول
  ١٧.٣   كانون الثاني

  ١٤.٦   شباط
  ١٣.٢   آذار

  ١٥.٣   نیسان
  ٤.٨   مایس



  ٠   حزیران
   ٠  تموز
   ٠  أب

   ٠  أیلول
  ١٠٤   المجموع السنوي

ة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق ، قسم المناخ ، بیانات غیر وزارة النقل والمواصالت ، الهیئ: المصدر 
  ٢٠٠٧، منشورة  
)٥(شكل   

  )٢٠٠٧ - ١٩٧٧( للمدة معدالت اإلمطار في محافظة النجف االشرف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
  ) ٥( لباحث باالعتماد على بیانات الجدول ا        
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- مظاھر السطح )Surface   (  
متباینة منه حتى في  أنواعخلق  إلىمن العوامل الرئیسة التي تتحكم في المناخ وتؤدي  مظاهر السطحتعد 

في العملیات الزراعیة  في توجیه طرق النقل واستخدام المكائن واآلالت وخاصةً  أیضاوتسهم . ) ١( الواحدة
ن الباحث سوف یركز أالصحراوي ف قلیماإلموضوع دراستنا یتناول النشاط السیاحي في  وألن ،والتعدینیة 

یتألف حیث  األخرىبالنسبة لمظاهر سطح المحافظة  اإلیجازمن  ءيعلى مظاهر سطح المنطقة مع ش
  :سطح منطقة الدراسة من منطقتین رئیسیتین هما 

 منطقة السهل الرسوبي . 

بمحـــاذاة فرعـــي شـــط الكوفـــة الشـــمالیة مـــن محافظـــة النجـــف وتمتـــد بشـــكل طـــولي  األقســـامتمثـــل هـــذه المنطقـــة 
البالغــة المحافظــة مــن مســاحة %) ٥(والعباســیة والجــداول الرئیســة والقنــوات المتفرعــة منهــا وهــي تشــكل نحــو 

0

2

4

6

8

10 

12 

14 

16 

18 

تشرین
األول

تشرین
 الثاني

 كانون
األول

 كانون
 الثاني

أیلولأبتموزحزیرانأیارنیسانآذارشباط

/ملم  اإلمطار  

  



م فـوق مسـتوى سـطح  )٢٥(اختالفًا بسیطًا فتكون على ارتفاع  كم ، وهي تختلف في طبوغرافیتها )٢٨٨٤٢(
كمـا فـي الجنوبیـة فـي جنـوب ناحیـة القادسـیة  أقسـامهعند م  )١٥(الحیدریة و ناحیة البحر في الشمال منه عند

، والیمكن وضع حـدود فاصـلة بـین السـهل )٢(كم )٧.٥(م لكل  )١( ر، حیث یكون معدل االنحدا )٤(خریطة 
هـذه المنطقـة بالرواسـب المنقولـة مـن حافـة الهضـبة تغطـت  ذإ لتـداخلهاالرسوبي والهضبة الغربیة بشـكل دقیـق 

،  هـذه المنطقـة أراضـيجـاورة لهـا مـن السـهل الرسـوبي وان سـمة االنبسـاط واضـحة علـى إلى هذه المناطق الم
وتنقسـم هـذه  اإلرسـابالنهـري وطبیعـة هـذا  اإلرسـابوما یظهر من تباین محدود في السطح فهو نتاج لعملیـة 

ز هـذه حیـث تتمیـ األنهـار أحـواضمنطقـة  األنهـارویتمثالن فـي منطقـة كتـوف  أخرى أقسامثالثة  إلىالمنطقة 
النشـاطات  إلـىالمنطقة بالتربة الجیدة حیث تتركز زراعة محاصیل الحبوب والمحاصیل الحقلیـة ولكنهـا تفتقـر 

حیث تتـوفر فرصـة اسـتثمار منطقـة السـهل الرسـوبي فـي أقامـة مرافـق  الصناعي أوكالنشاط السیاحي  األخرى
الكازینوهـــات والمراكـــز التجاریـــة الكبیـــرة  ســـیاحیة متنوعـــة كالســـیاحة النهریـــة والفعالیـــات المائیـــة وكـــذلك أقامـــة

 منطقــة االهـوار والمســتنقعاتالمظهــر الثالـث فیتمثــل فـي   أمـا. واالسـتفادة مـن تركــز السـكان فــي تلـك المنطقــة
وتختلــف كمیــة  المنخفضــة والمنبســطة التــي غطتهــا میــاه االهواروالمســتنقعات باألراضــيهــذه المنطقــة  وتعــرف
 األمطــار ومیــاهالســطحیة  المیــاهالتــي تزودهــا بهــا روافــد  المیــاهحســب كمیــة  أخــر إلــىفیهــا مــن موســم  المیــاه

دائمیــة والتــي غالبـا مــاتكون بــالقرب مـن األنهــر والجــداول الدائمـة أمــا الموقتــة مائیـة  مســطحاتالشـتویة فهنــاك 
ات المائیة تعرف بالمؤقتة ویتضح هذا النوع من المسطحالموسمیة والتي  األمطارمنها فغالبا ما تتكون نتیجة 

   .البیئیة والتي یخطط الستثمارها في النشاط السیاحي وخاص في السیاحة.في منخفض بحرالنجف
_____________________________________________________________  

________________________________________________________________  
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  )٤(خریطة 

  االشرف في محافظة النجف الخطوط الكنتوریة

 . ٢٤٣ص ، ١٩٥٥ ،اإلسكندریة،  الشاطئ –، دار الطالب ١جعبد العزیز طریح شرف ،الجغرافیة المناخیة والنباتیة،  )١(

،  اآلداب، كلیة نشورة م یرغفي محافظة النجف ، رسالة ماجستیر  األرضسطح  أشكالتحلیل جغرافي لتباین  ، عاید جاسم الزاملي) ٢(
  .٣٥، ص٢٠٠١جامعة الكوفة، 
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ة النجــف، وهــي تعــد جــزء مــن هضــبة العــراق الغربیــة وتشــكل تتمثــل هــذه المنطقــة بــالجزء الغربــي مــن محافظــ
، ویتمیـــز ســـطح المنطقـــة باالنحـــدار التـــدریجي مـــن ٢كـــم )٢٨٨٢٤(مـــن مســـاحة المحافظـــة البالغـــة %) ٩٥(

وینقســم ســـطح  . )١(كـــم  )٢(م لكــل  )١(الجنــوب الغربــي نحـــو الشــمال الشـــرقي ویبلــغ معـــدل االنحــدار العـــام 
  : جف إلى منطقتین هماالهضبة الغربیة في محافظة الن

  : الودیان السفلى -١ 
تقع بین حدود السهل الرسوبي شرقًا ومنطقة الحجارة والودیان العلیا من الغـرب وتتخـذ شـكل مسـتطیل سـعته 

، وتكــون موازیــة لالتجــاه  قلیلــة عملــت علــى تقطیــع المنطقــة أعمــاقكــم، یتمیــز بوجــود ودیــان ذات  )١٤٠-٩(
هـذه التسـمیة علـى هـذا  أطلقـتتـدخل السـهل الرسـوبي ، وقـد  أنیان تنتهي قبل العام للسطح، واغلب هذه الود

الجـــزء لكثـــرة ودیانهـــا والتـــي منهـــا وادي الملـــح الـــذي یصـــب شـــمال غـــرب مـــنخفض بحـــر النجـــف ومنخفضـــي 
، ویقــع جنــوب منطقــة الودیــان الســفلى جــرف صــخري  تالاغــز خمیســات والحــر الــذین یصــبان فــي منطقــة الأبو 

ومــن المظــاهر الجیمورفولوجیــة التــي توجــد ضــمن هــذه المنطقــة ذلــك ،  )٢( )طــار النجــف( یطلــق علیــه محلیــاً 
كــم )٢٠٣.٣(منهــا  ٢كــم)٤٢٥.٨(تبلــغ مســاحة المــنخفض الــذي ) بحــر النجــف(المــنخفض الــذي یطلــق علیــه 

، )٣(لمركــز قضــاء المنــاذرة  اإلداریــةضــمن الحــدود  ٢كــم )٢٢٢.٥(لقضــاء النجــف و اإلداریــةضــمن الحــدود 
كـم مـن شـمال غـرب مدینـة النجـف إلـى جنـوب غـرب مدینـة )٤٠(متـد المـنخفض امتـدادًا طولیـًا لمسـافة حیث ی

كــم كــأدنى )١٠(، كأقصــى اتســاع لــه فــي جزئــه الجنــوبي الشــرقي  كــم )١٦(الحیــرة یتــراوح عــرض المــنخفض 
ر الفــرات وتبلــغ المســافة بــین الحافــة الشــرقیة للمــنخفض فــي جزئــه الشــمالي ونهــ األوســطاتســاع لــه فــي جزئــه 

  .)٤(كم  )٨.٥(كم في حین ال تزید المسافة بین حافته الشرقیة في جزئه الجنوبي والنهر على  )١٥(
  

____________________________________________________________  
، یة اآلداب كل، غیر منشورة رسالة ماجستیر،تحلیل جغرافي لألنماط الزراعیة في محافظة النجف ، شمخي فیصل یاسر) ١(

   ٤٠ص، ١٩٨٨، جامعة البصرة
  .١٥، ص١٩٦٥جاسم محمد الخلف، جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة، القاهرة، دار المعارف، ) ٢(
، كلیة التربیة، غیر منشورة مواردها الطبیعیة، رسالة ماجستیر ، جیمورفلوجیة بحر النجف و ألشمريقاسم یوسف شنین ) ٣(

  ١٤، ص١٩٩٦جامعة بغداد، ، )بن رشدا(
  .١٥، صالمصدر نفسه ) ٤(
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ــــــــــة  ــــــــــد هــــــــــذه المنطق ــــــــــین تمت ــــــــــى خــــــــــط ب ــــــــــان الســــــــــفلى شــــــــــرقاً وتصــــــــــل حت ــــــــــاً والودی ــــــــــا غرب ــــــــــان العلی الودی
 التـــــــــيهـــــــــذه التســـــــــمیة علیهـــــــــا لكثـــــــــرة الصـــــــــخور والحجـــــــــارة  أطلقـــــــــتالحـــــــــدود العراقیـــــــــة الســـــــــعودیة وقـــــــــد 

ــــــــــاز ــــــــــاع هــــــــــذا  .)١(خفضــــــــــات مثــــــــــل مــــــــــنخفض الشــــــــــبكة المن أوســــــــــعبوجــــــــــود  تغطیتهــــــــــا وتمت ویبلــــــــــغ ارتف
م فـــــــــــــوق مســـــــــــــتوى ســـــــــــــطح البحـــــــــــــر، ویتصـــــــــــــف هـــــــــــــذا المـــــــــــــنخفض بالتصــــــــــــــریف  )٢٩٠(المـــــــــــــنخفض 

یصــــــــــل ارتفـــــــــــاع . )٢(الجوفیــــــــــة  التــــــــــي تغــــــــــذي المیـــــــــــاه اإلمطـــــــــــارالــــــــــداخلي الــــــــــذي تتجمـــــــــــع فیــــــــــه میــــــــــاه 
  . )٣( ربیةغم فوق مستوى سطح البحر عند الزاویة الجنوبیة ال )٤٥٠( منطقة الحجارة

ــــــــة   ــــــــان الرملی ــــــــى ســــــــطح منطقــــــــة الهضــــــــبة فــــــــي محافظــــــــة النجــــــــف مجــــــــامیع مــــــــن الكثب كمــــــــا تظهــــــــر عل
ـــــــــة القادســـــــــیة  ـــــــــي لناحی ـــــــــوب الغرب ـــــــــة النجـــــــــف باتجـــــــــاه الجن ـــــــــة مـــــــــن غـــــــــرب مدین ـــــــــدادات جغرافی تأخـــــــــذ امت

ــــــــون تتخــــــــذ خطــــــــ ــــــــة مجموعــــــــة مــــــــن العی ــــــــي المنطق ــــــــل عــــــــین  اً انكســــــــاری اً وتنتشــــــــر ف ــــــــةمث ــــــــة عطی ، والرطب
الســـــــــیما منـــــــــاطق المنخفضـــــــــات منهـــــــــا فـــــــــي تنمیـــــــــة و المنطقـــــــــة  أهمیـــــــــةال عـــــــــن ومـــــــــا یقـــــــــ. )٤(واللهیبـــــــــات 

كمــــــــــافي  .منطقــــــــــة الودیــــــــــان الســــــــــفلى بأهمیــــــــــةزراعــــــــــة النخیــــــــــل هــــــــــو نفــــــــــس مــــــــــا ذكرنــــــــــاه فیمــــــــــا یتعلــــــــــق 
  ) .٥(خریطة 

  

  

  

  

  

__________________________________________________________________________  
 الجمعیة  الجغرافي لمنطقة الهضبة الغربیة من العراق ومؤهالته التنمویة ، مجلةالمسرح  ، نافع ناصر القصاب) ١(

  ٤١، ص١٩٨٦،  ، المجلد الثامن عشر الجغرافیة العراقیة ، بغداد
، بغداد، المجلـد  ، جیومورفلوجي هضبة كربالء النجف، المجلة الجیومورفلوجیة العراقیة الخطیب وٕازهارعدنان النقاش )  ٢(

  ١٠، ص١٩٩١،  األول، العدد ٢٤
  ٤١، ص ، مصدر سابق عابد جاسم الزاملي)  ٣(
علـي صـاحب الموســوي وحسـین جعـاز، الخصــائص الطبیعیـة والبشـریة للهضــبة الغربیـة فـي محافظــة النجـف وعالقتهــا )  ٤(

ــة، مطبعــة دار  ــة، جامعــة الكوف ــة التربی ــة، كلی ــة البحــوث الجغرافی ــة المتاحــة ، مجل الضــیاء، باســتغالل المــوارد الطبیعی
  .٢٨٩، ص٢٠٠٤النجف، العدد الخامس، 
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  االشرف أقسام السطح في محافظة النجف



  
P . Buring , soils and soil condition in Iraq ( wegeningen H. veeumen , and zonen  N .V 1960  
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ـــــــــــة الهشـــــــــــة التـــــــــــي تغطـــــــــــي صـــــــــــخور القشـــــــــــرة  ـــــــــــ األرضـــــــــــیةهـــــــــــي الطبق ـــــــــــى ارتف ـــــــــــراوح بضـــــــــــع عل اع یت
،  وهــــــــي خلــــــــیط أو مــــــــزیج مــــــــن مــــــــواد معدنیــــــــة وعضــــــــویة وهــــــــواء ومــــــــاء أمتــــــــارســــــــنتمترات إلــــــــى عــــــــدة 

ــــــــــات جــــــــــذوره ومنهــــــــــا یســــــــــتمد مقومــــــــــات حیاتــــــــــه  ــــــــــت النب ــــــــــة )١(وفیهــــــــــا یثب ــــــــــت الترب  أیضــــــــــا، وكمــــــــــا عرف
هــــــــا جــــــــذور النبــــــــات وهــــــــي تتكــــــــون مــــــــن مــــــــادة معدنیــــــــة قالتــــــــي تختر  األرضــــــــیةجــــــــزء مــــــــن القشــــــــرة  بأنهــــــــا

والـــــــــــذي  .)٢(وفیزیاویـــــــــــة وحیویـــــــــــة فـــــــــــي تكوینهـــــــــــا  كیمیاویـــــــــــةقـــــــــــد شـــــــــــاركت عوامـــــــــــل ومـــــــــــادة عضـــــــــــویة و 
مـــــــــن منطقـــــــــة  األكبـــــــــرهـــــــــي تربـــــــــة الهضـــــــــبة الغربیـــــــــة التـــــــــي تمثـــــــــل الجـــــــــزء  األنـــــــــواعیهمنـــــــــا مـــــــــن هـــــــــذه 

  .الدراسة 
  : ة الغربیةبترب منطقة الهض  - ب
  : التربة الصحراویة الجبسیة -١

ــــــــــة مســــــــــاحات واســــــــــعة مــــــــــن منطقــــــــــة الهضــــــــــبة  ــــــــــان تغطــــــــــي هــــــــــذه الترب ــــــــــة الودی ــــــــــة ضــــــــــمن منطق الغربی
، تتمیـــــــــز هـــــــــذه التربـــــــــة بخصـــــــــائص منهـــــــــا محتواهـــــــــا العـــــــــالي نســـــــــبیاً مـــــــــن الجـــــــــبس )٣(الســــــــفلى والدبدبـــــــــة 

الســــــــــاقطة التــــــــــي ال تكفــــــــــي  اإلمطــــــــــار وهــــــــــذا یعــــــــــود إلــــــــــى كمیــــــــــة. )٤( %)٢٥.٥(الــــــــــذي یصــــــــــل إلــــــــــى 
ل افــــــــق ذلــــــــك مــــــــن عملیــــــــات تعریــــــــة تجعــــــــر فضــــــــالً عــــــــن المــــــــدى الحــــــــراري الكبیــــــــر ومــــــــا ی ةلغســــــــل التربــــــــ

ــــــــــــورات ــــــــــــات أو بل ــــــــــــى شــــــــــــكل حلق ــــــــــــى  منهــــــــــــا عل ــــــــــــة إل ــــــــــــائي لهــــــــــــذه الترب ــــــــــــل الفیزی  أن،  ویشــــــــــــیر التحلی
وطبقــــــــــــــــًا %) ٩.٣(ومــــــــــــــــن الطــــــــــــــــین ) ١٢.٢(ومــــــــــــــــن الغــــــــــــــــرین %) ٧٧.٨(محتواهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الرمــــــــــــــــل 

، وقــــــــــــــد بلغــــــــــــــت نســــــــــــــبة ملوحتهــــــــــــــا ةمزیجیــــــــــــــالتربــــــــــــــة تعــــــــــــــد هــــــــــــــذه التربــــــــــــــة رملیــــــــــــــة  نســــــــــــــجهلمثلــــــــــــــث 
. )٥(یـــــــــــوم /م )٦(نفاذیتهــــــــــا فتصــــــــــل إلــــــــــى  اأمــــــــــ،  ســــــــــم ، كمــــــــــا تعــــــــــد عالیــــــــــة الملوحــــــــــة /ملمــــــــــوز)٦.٣(

ز هــــــــذه التربــــــــة بقلــــــــة مــــــــا تحتویــــــــه مــــــــن المــــــــادة العضــــــــویة یــــــــكمــــــــا تتمی، ســــــــریعة النفاذیــــــــة  دلــــــــذلك تعــــــــ
  . )٦( كما في الخریطة . )٦( %)٠.٤(فهي ال تزید عن 
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تربة الكثبان الرملیة -٢: 



جــــــــــد هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن التــــــــــرب ضــــــــــمن منطقــــــــــة انتشــــــــــار الكثبــــــــــان الرملیــــــــــة الســــــــــابقة الــــــــــذكر، وهــــــــــي و ی
تــــــــــدخل هــــــــــذه التربــــــــــة فــــــــــي رتبــــــــــة . خلــــــــــیط مــــــــــن الكــــــــــوارتز والكلــــــــــس مــــــــــع نســــــــــبة عالیــــــــــة مــــــــــن الرمــــــــــل

(order) ــــــــــــالحبیب األراضــــــــــــي ــــــــــــرب،  ةی ــــــــــــز هــــــــــــذه الت ــــــــــــاقبعــــــــــــدم وضــــــــــــوح  تمی ــــــــــــل نتیجــــــــــــة  األف البروفای
وتكــــــــــون فقیــــــــــرة جــــــــــدًا بالمــــــــــادة .  ، ویغلــــــــــب علیهــــــــــا اللــــــــــون الفــــــــــاتح األراضــــــــــيضــــــــــعف نشــــــــــاط تكــــــــــوین 

ـــــــــات الطبیعـــــــــي فیهـــــــــا  ـــــــــة النب ـــــــــرب  إضـــــــــافةالعضـــــــــویة بســـــــــبب قل ـــــــــوع مـــــــــن الت ـــــــــك فـــــــــان هـــــــــذا الن ـــــــــى ذل إل
یلــــــــــة هــــــــــذه التربــــــــــة قل أنغالبــــــــــاً مــــــــــا یتكــــــــــون مــــــــــن تــــــــــرب معدنیــــــــــة مــــــــــن النــــــــــوع غیــــــــــر الناضــــــــــج، كمــــــــــا 

ة تتـــــــــــراكم فــــــــــي التربــــــــــة عنـــــــــــد بــــــــــالذائ األمــــــــــالحالتعــــــــــرض لعملیــــــــــات التصـــــــــــفیة والغســــــــــل ممــــــــــا یجعـــــــــــل 
  . )١( األرضيالعمق الذي یكون عنده مستوى الماء 

 
٣ التربة الصحراویة الحجریة:  
ــــــــة الحجــــــــارة   ــــــــي منطق ــــــــرب ف ــــــــوع مــــــــن الت فهــــــــي تتكــــــــون مــــــــن حجــــــــر الصــــــــوان ومــــــــن  ،ینتشــــــــر هــــــــذا الن

ــــــــــل جــــــــــداً بســــــــــبب الحــــــــــث الحصــــــــــى والرمــــــــــل ویكــــــــــون ســــــــــمكها  الشــــــــــدید نتیجــــــــــة الجفــــــــــاف  لریحــــــــــياقلی
ــــــــــى اتســــــــــاع عملیــــــــــة  ــــــــــاتي وشــــــــــدة االنحــــــــــدارات فــــــــــي المنطقــــــــــة ممــــــــــا یســــــــــاعد عل وانعــــــــــدام الغطــــــــــاء النب

تربـــــــــة هضـــــــــبة النجـــــــــف فـــــــــي معظمهـــــــــا تربـــــــــة ذات  أنیتضـــــــــح ممـــــــــا تقـــــــــدم  . )٢( انجـــــــــراف هـــــــــذه التربـــــــــة
ــــــــذا فهــــــــي تكــــــــون عطشــــــــى دائمــــــــاخشــــــــنة  نســــــــجه ــــــــى ســــــــرعة  إضــــــــافةًا الرتفــــــــاع نســــــــبة الرمــــــــل فیهــــــــا ل إل

   . ضعیفة في مسكها للماء ،كما تتمیز بفقرها بالمادة العضویة أنهانفاذیتها أي 
  
  
  

__________________________________________________________  
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  :الموارد المائیة - ٤



فــــــــــال یمكـــــــــــن العــــــــــیش بـــــــــــدون ، الحیـــــــــــاة  إلدامــــــــــة األساســـــــــــیةمـــــــــــن المتطلبــــــــــات  ةالمـــــــــــوارد المائیــــــــــتعــــــــــد 
ـــــــــــالموارد ا لـــــــــــذا، المـــــــــــاء  ـــــــــــان االهتمـــــــــــام ب ـــــــــــة احتیاجـــــــــــاحیویـــــــــــا  امـــــــــــرألمائیـــــــــــة یعـــــــــــد ف  اإلنســـــــــــان تلتلبی

  . المختلفة  
الجوفیــــــــــة ومــــــــــا توصــــــــــف بــــــــــه مــــــــــن منــــــــــاخ  المیــــــــــاهب منطقــــــــــة الدراســــــــــةفــــــــــي  المیــــــــــاهتتمثــــــــــل مصــــــــــادر و 

ـــــــــان  ـــــــــاهصـــــــــحراوي ف ـــــــــة للمی ـــــــــل هـــــــــذه  أصـــــــــبحولهـــــــــذا ، عظمـــــــــى  أهمی ـــــــــي ظـــــــــل مث  األحـــــــــوالواضـــــــــحا ف
الســــــــــــاقطة  اإلمطــــــــــــاروقلــــــــــــة المناخیــــــــــــة الصــــــــــــحراویة الناتجــــــــــــة عــــــــــــن ارتفــــــــــــاع فــــــــــــي درجــــــــــــات الحــــــــــــرارة 

فــــــــــــي مختلــــــــــــف  هوالمعــــــــــــول علیــــــــــــ األساســــــــــــيالجوفیــــــــــــة هــــــــــــي المصـــــــــــدر  المیــــــــــــاهتكــــــــــــون  أنوتذبـــــــــــذبها 
ـــــــــــة واالقتصـــــــــــادیة  ـــــــــــى مصـــــــــــدر  أركـــــــــــزولهـــــــــــذا ســـــــــــوف  ،النشـــــــــــاطات الحیاتی ـــــــــــاهعل ـــــــــــة لمـــــــــــا  المی الجوفی

  ).الصحراوي  اإلقلیم( كبیرة في منطقة الدراسة  أهمیةیمثله من 
  

ي إقلـــــــــیم الهضـــــــــبة الغربیـــــــــة مـــــــــن میـــــــــاه جوفیـــــــــة ذات أصـــــــــل بحـــــــــري یتبـــــــــاین أصـــــــــل المیـــــــــاه الجوفیـــــــــة فـــــــــ
متمثلـــــــــة بخـــــــــزان الـــــــــدمام والدبدبـــــــــة وهـــــــــي  مطـــــــــري متمثلـــــــــة بخـــــــــزان الفـــــــــرات ومیـــــــــاه جوفیـــــــــة ذات أصـــــــــل 

التــــــــي تحــــــــوي هــــــــذه  ةأهــــــــم خزانــــــــات المیــــــــاه الجوفیــــــــة فــــــــي هــــــــذا اإلقلــــــــیم، كــــــــون التكوینــــــــات الجیولوجیــــــــ
تكــــــــــون .  )١(مــــــــــن منطقــــــــــة الدراســــــــــة الخزانــــــــــات تنتشــــــــــر ضــــــــــمن مســــــــــاحات واســــــــــعة فــــــــــي هــــــــــذا اإلقلــــــــــیم

حركـــــــــــــــة المیــــــــــــــــاه الجوفیــــــــــــــــة العمودیــــــــــــــــة واألفقیــــــــــــــــة بتــــــــــــــــأثیر الظــــــــــــــــروف الجیولوجیــــــــــــــــة والتضاریســــــــــــــــیة 
والمناخیــــــــــــــة وتكــــــــــــــون حركتهــــــــــــــا األفقیــــــــــــــة أكثــــــــــــــر أهمیــــــــــــــة فــــــــــــــي تأثیراتهــــــــــــــا فــــــــــــــي التبــــــــــــــاین المكــــــــــــــاني 

  . لخصائصها الكمیة
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  السطحیة المیاه -١



تعــــــد المصـــــدر الــــــرئیس التــــــي یعــــــول علیهــــــا فــــــي جمیــــــع  فأنهــــــابخصــــــوص المــــــوارد المائیــــــة الســــــطحیة  أمـــــا
بعــــــد  المحافظــــــةالــــــذي یــــــدخل  واحتیاجاتــــــه، وتتمثــــــل مصــــــادر هــــــذه المیــــــاه بنهــــــر الفــــــرات اإلنســــــان أنشــــــطة

، إلــــى فــــرعین همــــا شــــط الكوفــــة فــــي الغــــرب وشــــط العباســــیة  كــــم  )١(تفرعــــه جنــــوب مدینــــة الكفــــل بنحــــو 
ـــــى شـــــط الكوفـــــة بینمـــــا ینصـــــرف %) ٦٠(صـــــرف نیحیـــــث فـــــي الشـــــرق  ـــــة إل ـــــاه شـــــط الهندی %) ٤٠(مـــــن می

إلــــــى عــــــدد مــــــن ، یجــــــري الفرعــــــان داخــــــل المحافظــــــة ویتفرعــــــان  )١( مــــــن هــــــذه المیــــــاه إلــــــى شــــــط العباســــــیة
 ذإلكــــن فــــي المنطقــــة الصــــحراویة وهــــي منطقــــة الدراســــة لــــم تســــتفد مــــن النهــــر  .الجــــداول الرئیســــة والفرعیــــة 

ـــــم یصـــــل  ـــــى  لیهـــــاإل ـــــذلك فهـــــي تعتمـــــد عل  واألمطـــــار والتـــــي توصـــــي بهـــــاوالعیـــــون  اآلبـــــارهـــــذا المصـــــدر ول
مــــل لكــــي یمكــــن الدراســــة مــــن خــــالل حفــــر مجموعــــة مــــن اآلبــــار وٕاعــــادة بعــــض العیــــون المطمــــورة إلــــى الع

  .مشاریع سیاحیة وخدمیة فیها  یمتما أق ذاإاستثمارها 
  

  : الجوفیة المیاه - ٢
ــــي توجــــد تحــــت ســــطح  بالمیــــاهیقصــــد   ــــة الجریــــان  األرضالجوفیــــة تلــــك الت ــــت فــــي حال الركــــود  أمســــواء كان

فـــــي  تدخلـــــهبعـــــد  أوفـــــي شـــــكل عیــــون  اإلنســـــانبصـــــورة طبیعیـــــة وبـــــدون تــــدخل  أمــــاســـــطح الوتظهــــر علـــــى 
    .وكهاریز ارأبشكل 
ـــــة  أمـــــا ـــــة مـــــن محافظـــــة النجـــــف ونتیجـــــة لقل ـــــي منطقـــــة الهضـــــبة الغربی ـــــة ف  األمطـــــاربالنســـــبة للمیـــــاه الجوفی

المیــــــاه الجوفیــــــة هــــــي المصــــــدر الــــــرئیس  أصــــــبحتالســــــاقطة وعــــــدم وجــــــود مصــــــدر مــــــائي ســــــطحي ، فقــــــد 
میـــــــاه  ، ومصـــــــدر هـــــــذه المیـــــــاه ةالصـــــــحراوی المنطقـــــــةاالقتصـــــــادیة فـــــــي  األنشـــــــطةللمیـــــــاه المســـــــتخدمة فـــــــي 

ـــــى ســـــطح منطقـــــة  األمطـــــار تعـــــد المیـــــاه الجوفیـــــة مـــــن أهـــــم أنـــــواع  و . المنطقـــــة فـــــي ةالهضـــــبالســـــاقطة عل
ـــــــة المتاحـــــــة فـــــــي منطقـــــــة الدراســـــــة  وذلـــــــك الســـــــتمراریة وجودهـــــــا ولكـــــــي یمكـــــــن اســـــــتغاللها ، المـــــــوارد المائی

وتحلیـــــل  واالســـــتفادة منهـــــا كـــــان البـــــد مـــــن تحدیـــــد مكامنهـــــا واتجـــــاه جریانهـــــا وأعماقهـــــا ومصـــــادر تجهیزهـــــا
  ) ٧(كما في خریطة . خصائصها 

  
  
  

__________________________________________________________________  
 ٩٥ص ، ١٩٧٠بغداد  ،بال  ،الموارد المائیة في العراق وصیانتها من التلوث ، مهدي الصحاف  )١(
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  )٧(خریطة 



  اوي لمحافظة النجف االشرفأعماق المیاه الجوفیة في إالقلیم الصحر            
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
      

  
  

  .الباحث باالعتماد على : المصدر      
  .٢٠٠٧وزارة الموارد المائیة ، مدیریة حفر اآلبار المائیة في محافظة النجف قسم المتابعة ، *   
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ومناســـیبها ونوعیتهـــا إلـــى  اجهـــاأنتومعـــدالت  أعماقهـــاویمكـــن تقســـیم المیـــاه الجوفیـــة فـــي منطقـــة الدراســـة وفـــق 
  : اآلتیةالمناطق 

  :  األولىالمنطقة  - ١ 
  : هي المنطقة الممتدة بین مدینتي النجف وكربالء وتتواجد المیاه الجوفیة في طبقتین  
  : األولىالطبقة  -أ  
   تصــــل ثانیـــة، و /لتـــر )١٥-٥(فیهـــا  اآلبـــار إنتاجیـــةم ومعــــدالت  )٦٠-١٥(المیـــاه فیهـــا مـــن  أعمـــاقتتـــراوح  

 )٧.٣-٣.٩(المذابــة فیهــا فتتــراوح بــین  األمــالحمجمــوع  أمــام فــأكثر،  )٧(مناســب المیــاه االســتقرائیة بحــدود 
  .األمریكيسم وهي تعد عالیة الملوحة جدًا طبقًا لمعیار الملوحة /ملموز

  : الطبقة الثانیة -ب 
مـن  أكثـرالبئر الواحد تصـل إلـى  ةإنتاجیم ومعدالت  )٣٢٠-١٠٠(بقة من طالمیاه في هذه ال أعماقتتراوح  
 )٧.٨١-٤.٦٨(المذابـة فیهـا مـن  األمـالحثانیة، یتدفق الماء تلقائیا مع الكبریتیـد، ویتـراوح مجمـوع /لتر )١٥(

  .سم وهي عالیة جدًا وفقًا للمعیار المذكور سابقاً /ملموز
  : المنطقة الثانیة -٢

معــدالت  أمــام،  )٢٠٠-٢٥(المیــاه فیهــا  أعمــاقتتمثــل بالمیــاه الجوفیــة ضــمن منطقــة بحــر النجــف وتتــراوح 
 )٦.٢٥-٣.١٢٥(المذابــة فیهــا مــن  األمــالحثانیــة، ویصــل مجمــوع /لتــر )٣٥-١٠(فتقــع بــین  اآلبــار إنتاجیــة
  .سم، وهي عالیة الملوحة/ملموز

  : المنطقة الثالثة -٣
المیــاه فیهــا مــن  أعمــاقوتتــراوح  االشــرف وتشــمل جمیــع المنــاطق الباقیــة مــن الهضــبة ضــمن محافظــة النجــف

المذابـة فیهـا  األمـالحثانیـة، ومجمـوع /لتـر )١٠-٤(فیهـا مـن  اآلبـار إنتاجیةم وتصل معدالت  )٢٥٠-١٢٠(
  .وهي عالیة الملوحة جداً  )١( )٧.٣-٣.٩٠(من 
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 ٢٠٠٦لسنة  ،بیانات غیر منشورة ، ة النجف االشرف في محافظ المائیة حفر اآلبار مدیریة )١(
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رتفـــــاع تعـــــاني مـــــن ا منطقـــــة الدراســـــة المیـــــاه الجوفیـــــة فـــــي منطقـــــة الهضـــــبة ضـــــمن  نإیتضـــــح ممـــــا تقـــــدم 
المحمیـــــــات  أنشـــــــاءهـــــــذه المیـــــــاه یمكـــــــن اســـــــتخدام بعضـــــــها فـــــــي  أن، إال  )١( المذابـــــــة فیهـــــــا األمـــــــالحنســـــــبة 

خصــــــائص تربــــــة  الملوحــــــة أال أنلهــــــا قــــــدرة علــــــى تحمــــــل  التــــــي األشــــــجارالطبیعیــــــة مــــــن خــــــالل زراعــــــة 
المنطقـــــــة الرملیـــــــة الخشـــــــنة النســـــــجة ال تعمـــــــل علـــــــى تجمیـــــــع المیـــــــاه المالحـــــــة ضـــــــمن المجموعـــــــة الجذریـــــــة 

ري وســــیلة   اســــتخدام أمكانیــــةفضــــًال عــــن  . األســــفلتقــــوم بترطیــــب المنطقــــة والغــــور إلــــى  وٕانمــــا،  للنبــــات
ــــة  ــــة تتناســــب وظــــروف المنطق ــــاءة عالی ــــاه الجوفیــــة ذات كف ــــة المی ــــالتنقیط نظــــرًا لمحدودی ــــري ب ــــل طریــــق ال مث

هـــــذه الطریقــــة ذات كفـــــاءة عالیــــة عنـــــد اســــتخدامها فـــــي الزراعــــة مـــــع التــــرب الرملیـــــة  أنتشــــیر الدراســــات  ذإ
وان . )٢(فضـــــــالً عـــــــن قلـــــــة الضـــــــائعات المائیـــــــة التـــــــي ترافـــــــق اســـــــتخدامها %) ٩١(وتصـــــــل كفاءتهـــــــا إلـــــــى 

ــــاه فــــي  أمكانیــــة ــــة اســــتخدام هــــذه المی ــــة ذات العالق ــــدوائر الزراعی ــــد شــــجع ال ــــة ق الزراعــــة فــــي مثــــل هــــذه الترب
ــــذي بــــدء العمــــل فــــي هــــذا المشــــروع فــــي شــــهر  زراعــــةمشــــروع  بإنشــــاءفــــي المحافظــــة  ــــل ال ــــولالنخی مــــن  أیل

كـــــم إلـــــى  )٤(وعلـــــى بعـــــد  مركـــــز المحافظـــــة كـــــم شـــــمال غـــــرب  )٢٠(، وهـــــو یقـــــع علـــــى بعـــــد ٢٠٠٤عـــــام 
  . دونم )١٤٤(المشروع تبلغ مساحة هذا ) نجف –كربالء(الغرب من الشارع الرئیس 

 أراضـــــــیهاســـــــینعش المنطقـــــــة ویحیـــــــي  المیـــــــاهوتـــــــوفیر  اآلبـــــــاراســـــــتغالل هـــــــذه المنطقـــــــة لحفـــــــر  أمكانیـــــــة إن
ـــــوطین البـــــدو الرحـــــ وٕانشـــــاء  لالمتروكـــــة ویجعلهـــــا صـــــالحة للزراعـــــة وإلقامـــــة المشـــــاریع االقتصـــــادیة فیهـــــا وت

اه جـــــذب ألیهـــــا ویشـــــجع إلـــــى التفكیـــــر فـــــي أنشـــــاء بحیـــــرات المراعـــــي الطبیعیـــــة الكبیـــــرة ویـــــوفر مصـــــدر المیـــــ
ــــــة التــــــي  ــــــوفر فیهــــــا الخــــــدمات الســــــیاحیة والمرافــــــق األثری اصــــــطناعیة یمكــــــن اســــــتثمارها ســــــیاحیا بعــــــد أن ت

ــــــوفر مــــــا یحتاجــــــه الســــــائح مــــــن متطلبــــــات الراحــــــة والطعــــــام وخاصــــــة  ــــــدت  إذاتجــــــذب الســــــائح ألیهــــــا وت تول
  . إلیهاالحركة السیاحیة وقدوم السیاح 

  
  

_________________________________________________________________  
كلیــة  ، أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة،  واســتثماراتهاالســماوة  كبیســة و، الینــابیع المائیــة بــین  حســین یحیــى عبــاس )١(

   ٣٢ص ، ١٩٨٩،جامعة بغداد ، اآلداب 
 أبحــاثخدمة فــي زراعــة الخضــروات عنــد هضــبة النجــف، مجلــة محمــود بــدر الســمیع، تقــویم كفــاءة طرائــق الــري المســت) ٢(

  ١٣، ص٢٠٠٠البصرة، كلیة التربیة، جامعة البصرة، 
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  مظاھر المیاه الجوفیة   



 (واآلبار]  Springs) الینابیع ( [منها العیون ،  أشكالبعدة  األرضتظهر المیاه الجوفیة على سطح    
Wells  (والمجاري المفقودة ) Lost Streams  (والنافورات والینابیع الحارة ) Geysers and hot 

Springs  ()هما اآلبارمن  انانه ال یظهر منها في منطقة الدراسة سوى نوع أال،  )١.  
  
  )الینابیع المائیة ( العیون  - ١

ــــــاً  ــــــى األرضمــــــن بــــــاطن  وهــــــي عبــــــارة عــــــن میــــــاه تنبثــــــق تلقائی ــــــق فتحــــــة  إل ــــــة  أوســــــطحها عــــــن طری منطق
بـــــاختالف كمیـــــة التصـــــریف  أطوالهـــــامجـــــاري مائیـــــة تختلـــــف  أواحة ویتكـــــون عنـــــدها مجـــــرى محـــــدودة المســـــ
  .) ٢( )الینابیع ( المائي للعیون 

الغــــــرب مــــــن مدینــــــة النجــــــف ، مــــــع االمتــــــداد الطــــــولي  إلــــــىالعیــــــون فــــــي منطقــــــة الدراســــــة  انتشــــــارتركــــــز ی 
ط العیــــون والــــذي یمتــــد مـــــن النتشــــار العیــــون فــــي البــــادیتین الشــــمالیة والجنوبیــــة مـــــن العــــراق والمســــمى بخــــ

( فــــي الشــــمال الغربــــي مــــن العــــراق وحتــــى مركــــز قضــــاء الســـــماوة ) كــــم غــــرب هیــــت  ٢٠( ناحیــــة كبیســــة 
فــــي الجنــــوب الشــــرقي ، ویــــرتبط توزیعهــــا العــــام مــــع امتــــدادات واتجاهــــات نطــــاق فوالــــق ) محافظــــة المثنــــى 

تــــــدفق  أوكمنافــــــذ لتســــــرب الفوالــــــق  أو عالصــــــدو الجیــــــر وفوالــــــق الفــــــرات ، حیــــــث تعمــــــل هــــــذه  – أبــــــوهیــــــت 
  المختلفة  األصولالمیاه الجوفیة ذات 
االساوید  والرهیمة و سید حمادي و الرحبة و شجیج و  الرهبانو الرویز و القریبة و الحیاضیة ( ومن هذه العیون 

  ). المستراحة و العزیة و  جعنو معتوك و صیطح و الجرثمي و  وخربانحاج حسین و قلعة مسلم و سید سعید و 
تكون ذات تدفق محدود  أن أوتكون معطلة  أن أمااغلب هذه العیون  أن راسة المیدانیةوقد تبین من الد

االرتوازیة التي  أوكثرة اآلبار السطحیة  إلىبحیث ال تتعدى المیاه فوهة العین ، ویرجع السبب في ذلك 
 فقها من العیونحال دون تدو المیاه الجوفیة تناقص مناسیب  إلى أدىالذي  األمر األخیرةحفرت في السنوات 

متابعة كري فتحاتها من  األمرالذي تعرضت له هذه العیون حیث یتطلب  اإلهمالذلك بسبب كو  ،
من قبل السلطة المحلیة في المحافظة  إلیها األنظاریتطلب توجیه  األمروهذا .الرسوبیات الهوائیة والمائیة 

أعادتها واالهتمام بها وهي تمثل نوعا من  فومن دائرة السیاحة ومدیریة الموارد المائیة في المحافظة بهد
وٕاذا ما أرید أن تكون تلك المنطقة عامل جذب  ،أنواع الموارد المائیة المتوفرة في منطقة الدراسة 

  . لالستثمارات السیاحیة

__________________________________________________________________  
الجامعیة  الدار ، األرضالتضاریسیة لسطح  األشكاللجیمورفولوجیا دراسة ا أصول، أبو العینین  حمدأحسن سید  -١

 ٤٨١ص  ،١٩٨٢،للطباعة والنشر ، بیروت 
 ٣٢ص ،مصدر سابق  ،الینابیع المائیة بین كبیسة والسماوة واستثماراتها ،یحیي عباس حسین  -٢

58 
ن قبل كوادر مختصة بها من خالل وضع برامج عمل مكثف م إلیهاتعود المیاه  أنولجذب السیاح فیجب 

وان نعدها من الظواهر الطبیعیة التي تضفي على المنطقة جماال بیئیا یبعث في نفس السائح البهجة 



والسرور من خالل اإلقامة في أماكن االستراحة حول هذه العیون المائیة التي تستقبل السیاح بعد رحلة الغور 
  .ث عنها السائح في ربوع الصحراء وما فیها من معالم طبیعیة یبح

  اآلبار  - ٢
 . محفور في األرض لجلب المیاه الجوفیة إلى السطح  هو ثقب أو ممر عمودي عادةً )  Well( البئر  

ئذ باآلبار الیدویة وتستثمر فیها المیاه عندیدویة وبوسائل بسیطة وتسمى اآلبار  ااآلبار أمتكون عملیة حفر 
 األكثربوسائل میكانیكیة متطورة وتسمى آنذاك المیاه الجوفیة أو تحفر  األرضالجوفیة القریبة  من سطح 

ما یكون انبثاق المیاه منها بشكل تلقائي جراء الضغط الهیدرولیكي  من سابقتها وغالباً  أنتاجا واألغزر عمقاً 
  .وتسمى باآلبار االرتوازیة  

من هذه اآلبار  أعماقتختلف و ، منها  یتركز وجود اآلبار في منطقة الدراسة في الجزء الشمالي الشرقي 
م في منطقة هضبة النجف بالنسبة لآلبار التي ) ٥٠(ما یزید عمقها عن  نادراً  أنها إالآخر ،  إلىمكان 

اآلبار التي تستثمر  أعماق جاوزفیما تت، ) خزان میاه رسوبیات العصر الرباعي ( تستثمر الطبقة السطحیة 
ویمكن لضغط الماء نفسها في امتداد مساحة المنطقة  م) ١٠٠) (م خزان میاه تكوین الدما( الطبقة الثانیة 

  . یرفع المیاه في هذه اآلبار إلى سطح األرض أو قریبا منه أناالرتوازي 
نفسها ، ففي منطقة الواحدة وحتى داخل المنطقة  أخرى إلىلآلبار من منطقة  اإلنتاجیةتختلف كذلك الطاقة و 

لآلبار هي أعلى في المكمن السفلي عنها في المكمن العلوي إذ  جیةاإلنتاالطاقة  أنهضبة النجف نجد 
ثا بالنسبة للمكمن الثاني ، / لتر ) ١٥(فیما تتجاوز  ثا/ لتر) ١٥ -  ٥(التتجاوز في حالة المكمن العلوي 

)  ١٠ – ٢( بادیة الشبكة  فيثا و / لتر) ٣٣ -  ٤( من اإلنتاجیةفي منطقة بحر النجف فتتراوح معدالت  أما
  .  )١( ثا على التوالي/ ترل

 األرضآخر وتتراوح بین مستوى سطح  إلىفي آبار منطقة الدراسة من بئر )  *( تتباین مناسیب الماء الثابت
 أنم في عدة آبار في منطقة بحر النجف وبادیة الشبكة ، ) ٢٠٠(، وبین المستوى كما في اآلبار االرتوازیة 

الصیف ، وهو داللة على تعاظم  أشهرالشتاء وتقل في  أشهریاد في باالزد تبدأمناسیب المیاه  بشكل عام 
كما في خریطة . مصحوبًا بقلة االستهالك  األشهرفي هذه األمطار مخزون المیاه الجوفیة نتیجة سقوط 

)٨.(  
___________________________________________________________________________  

خدام نظام المعلومات الجغرافیة في دراس/ة التب/این المك/اني للم/وارد الطبیعی/ة ف/ي الھض/بة الغربی/ة است، احمد یحي عبد ) ١( 

   ٦٦ -٦٥ص ،  ٢٠٠٨، جامعة الكوفة  ،كلیة اآلداب ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، في محافظة النجف
  . الماء الذي تستقر عنده المیاه الجوفیة في اآلبار)  *( 
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  )٨( خریطة 
  ةفي المنطقة الصحراوی واآلبارالعیون توزیع 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  :الباحث باالعتماد على        

  ) . Ark view( استخدام نظام *
استخدام نظام المعلومات الجغرافیة في دراسة التباین المكـاني للمـوارد الطبیعیـة فـي الهضـبة الغربیـة فـي ، احمد یحي عبد *

  ٦٦ -٦٥ص ،  ٢٠٠٨، جامعة الكوفة / كلیة اآلداب ، ورة رسالة ماجستیر غیر منش، محافظة النجف
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  :النبات الطبیعي : خامسا    



الزراعي كونه یسهم في توفیر المادة العضویة التي مصدرها النبات  اإلنتاجفي  أهمیةللنبات الطبیعي 
ع خصوبة والتي تتحلل الحقًا مشكلة مادة عضویة تسهم في رف األرضالمتساقطة على سطح  وأجزاءه
، كما یؤدي ارتفاع كثافة هذا النبات إلى المحافظة على التربة من التفكك وزیادة اإلنتاجیةكفاءتها و التربة 

ولنوعیة النبات الطبیعي . تماسك ذراتها والحد من شدة التبخر عن سطحها عند ارتفاع درجات الحرارة
لطبقة  إزاحتهالتبخر والنتح من خالل في تنشیط عملیتي او وكثافته دور في التقلیل من سرعة الریاح 

والسطح  لتأثیر الظروف المناخیةفي محافظة النجف ونتیجة  أما. الهواء فوق التربة المحملة بالرطوبة
  -: اآلتیة األقسام إلىویمكن تقسیمه  النبات الطبیعي متبایناً  أصبحفقد والتربة 

١  النباتات الطبیعیة الصحراویة 

 األمطارالغربیة ونتیجة للظروف الطبیعیة القاسیة المتمثلة بالحرارة الشدیدة وقلة وفصلیة بالنسبة للهضبة 
  . )١(النبات الطبیعي فیها فقیرًا في كمیته ونوعیته  أصبحوشدة التبخر فقد 

وتموت بعد  األمطارمنها النباتات الحولیة وهي النباتات السائدة حیث تنمو بعد سقوط %) ٧٥(و تشكل 
النباتات المعمرة التي تنمو  أماالخباز،  - النفل –الصمعة  –وتتمثل هذه النباتات بالشعیرة . )٢( انقطاعها

الرفج  - الرمث- من الشیح وتتألففي هذه المنطقة فقد تكیفت للعیش في منطقة الدراسة وهي محدودة 
    .)٣( جعده –النصي، الكیصوم 

لعوامل المناخ ونوعیة  وذلك تبعاً  أنواعهة كثافته وتباین یتمیز النبات الطبیعي في منطقة الدراسة بفقره وقل
فقد لوحظ وجود عالقة ، والحراریة المؤثر الرئیس في مجمل العملیة  هالخصائص الرطوبی دتع إذالتربة ، 

 أن من ذلك  یتضح ) ٦( جدول كما في ونوع الغطاء النباتي السائد ،  لألمطارقویة بین القیمة الفعلیة 
وهذا ال یعني عدم تواجد . النباتي السائد في منطقة الدراسة هو من النباتات الصحراویة نوع الغطاء 

ة جیدة في مناطق بمن النباتات الطبیعیة غیر الصحراویة حیث تتوفر ظروف رط أخرى أنواع
  . المنخفضات وعند الجداول النهریة

  
  

________________________________________________________________  
  ١٢٦-١٢٥مصدر سابق، ص ، جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة جاسم محمد الخلف،) ١( 
  ٨١، ص١٩٧٩خطاب صكار العاني ونوري خلیل البازي، جغرافیة العراق، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، ) ٢( 
عي الطبیعیة في بوادي الجزیرة الشمالیة المرا وٕانتاجعلي مهدي الدجیلي، العناصر المناخیة المؤثرة في كمیة ) ٣( 

، ٢٠٠١ربیة، جامعة بغداد، ، كلیة التنشورة م یردكتوراه غ أطروحة، )١٩٩٦-١٩٦٦(والجنوبیة من العراق للفترة 
  ٣٢-٣٠ص
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  ) ٦( جدول     
  ونوع الغطاء النباتي لألمطارمة الفعلیة یالق

  



  نوع الغطاء النباتي   لألمطارالقیمة الفعلیة 

  غابات مطیرة   أكثرف ١٢٨
  غابات   ١٢٧ – ٦٤

  حشائش غنیة  ٦٣ – ٣٢
  حشائش فقیرة  ٣١ – ١٦

  نباتات صحراویة   ١٦اقل من 
   :المصدر 

العراق،مجلة كلیة اآلداب،جامعة البصـرة  النباتیة في األقالیمفي تحدید  وأثرها لألمطار، القیمة الفعلیة  لشلش علي حسین *
  . ٦٩، ص١٩٧٦،ة ، السنة التاسع) ١٠(، العدد 

  

الذي یحدد طبیعة النباتات تبعا لكمیة األمطار الساقطة والذي یحدد طبیعة النباتات ) ٦(ویالحظ من الجدول 
اســتثمار تلــك النباتـــات واالهتمــام بهــا ورعایتهـــا مــن الناحیــة الزراعیـــة  یمكـــنالتــي تســود منطقـــة الدراســة التــي 

لهــا  واألشــجارالنباتــات  نآلالغبــار  نالجــو مــوتنقیــة  رخضــبمنظرهــا األالمنطقــة والتمتــع  إلــىلتضــیف جمالیــة 
البیئیـة للمنطقـة الـذي یـنعكس  ةعلـى الحالـالغـازات الملوثـة للهـواء ممـا یـؤثر مـن % ٢٥القدرة على امتصاص 

 ياألخضـر الطبیعــبصـورة واضـحة علــى السـائح الـذي یشــعر بالراحـة الجسـدیة والنفســیة وهـو یسـتمتع بالغطــاء 
وهـذا مـا تتمتـع بـه منطقـة الدراسـة والـذي یتمثـل فـي العامـل ،واالستجمام في المنطقـة  هلترفیوتحقیق هدفه في ا

ظ أن هنـــاك أنـــواع مـــن حـــالن )٦(مـــن الجـــدول و  .ســـیاحة صـــحراویة أقامـــة أمكانیـــةالطبیعـــي الـــذي یســـهم فـــي 
   .النباتات المتوفرة في المحافظة

  .)  Annuals: ( نباتات حولیة  –أ ً

وهي نباتـات قصـیرة العمـر  ،ةالدراس منطقةمن مجموع النبات الطبیعي في ) % ٦٠(ي تؤلف الحولیات حوال 
تنمـو  إذ، األمطـار، تنمو خالل الفترة الممتدة من شهر تشرین الثـاني وحتـى شـهر مـایس خـالل موسـم سـقوط 

   . )١( وتزهر وتكون البذور قبل ارتفاع درجات الحرارة
  أخـرىعائالت نباتیة  لیهاإمنطقة الدراسة تتبع العائلة النجیلیة،مضافًا  غالبیة النباتات الحولیة المنتشرة في نإ
، وهـــي مصـــدر رئـــیس للعلـــف الحیـــواني ةاألمطـــار الســـاقطلكمیـــة  تبعـــاً النباتـــات  هانتشـــار هـــذتختلـــف كثافـــة و 

 الصـحراویةمنطقـة الالنباتـات الحولیـة فـي بعـض  )٧(، ویبین الجـدول  ومعظمها مستساغة من قبل الحیوانات
.  

1) Republic of Iraq , Ministry of Agriculture , Townsend ctal.c.c, Flora of Iraq 
Baghdad , 1986 .p.5 
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  ) ٧( جدول 
  محافظة النجف النباتات الحولیة في  أهم



  
  االسم العلمي   االسم المحلي 
  Bromus tectorium  حنیطة
  Carrichtera annua  خشین

  Helianthemum salicifolium  )وسم ( جرید 
 Hordeum glaucum  شعیرة
  Leptalium filifolium  حسار
  Mathiola oxyceras  شكار
  Malra parviflora  خباز
  Sisymbrium runcinatum  حویرة

  Plantago ovata  )الزباد ( ربلة 
  Stipa tortilis  صمعة
 Trigonela spp  نفل
  Micropus  كطینة
  Factorovskyi  حنكریص
  Alyssum homalocarpum  دریھمة
  Arnebia linearifolia  لسان الثور
 Arnebia italica  جحل

  
   :المصدر 

               ٣، ص ١٩٨٧ ، ، مطبعة اوفسیت سرمد ، بغداد ٢ الخطیب ، المراعي الصحراویة في العراق ، طالدین محمد محي  *
  

ات الحولیـــــــــة فــــــــــي المنطقــــــــــة یتضــــــــــح لنـــــــــا أن هنــــــــــاك أنــــــــــواع متعـــــــــددة مــــــــــن النباتــــــــــ  )٧( ومـــــــــن الجــــــــــدول
ــــــــــــي تســــــــــــهم فــــــــــــي  ــــــــــــةالت ــــــــــــى اســــــــــــتثمارها  أمكانی ــــــــــــة  وٕاكثارهــــــــــــااالهتمــــــــــــام وتشــــــــــــجع عل ــــــــــــالطرق الزراعی ب

جعلهــــــــــــا منطقــــــــــــة  نإمكانیــــــــــــات المنطقــــــــــــة الصــــــــــــحراویة مــــــــــــ تزیــــــــــــد أنالعلمیــــــــــــة والتــــــــــــي مــــــــــــن شــــــــــــانها 
ــــــــــــاخي أمــــــــــــا  إذاســــــــــــیاحیة  ــــــــــــدورها المن ــــــــــــة نتیجــــــــــــة ل ــــــــــــات الطبیعی ــــــــــــواع مــــــــــــن النبات ســــــــــــتثمرت هــــــــــــذه األن

لـــــــــذي یضـــــــــفي علـــــــــى المنطقـــــــــة حتـــــــــى ال تقتصـــــــــر جولـــــــــة الســـــــــائح علـــــــــى منطقـــــــــة صـــــــــحراء والجمـــــــــالي ا
   .خالیة من أي غطاء نباتي  جرداء 
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 ) Perenniais: ( نباتات معمرة  – ثانیاً 



وهي نباتات دائمیة تكیفت للعیش في منطقة الدراسة ، فمنها ما یمتلك الجذور الطویلة التي تساعده على      
مدببـة  بـأوراقالتـي تنمـو  أو،  أجزائهـاالتربة ، ومنها ما تختـزن المـاء فـي  أعماقلجوفي من امتصاص الماء ا

مكسوة بطبقة شمعیة لمنع تسرب الرطوبة منهـا ، وقـد تعرضـت هـذه النباتـات عبـر السـنین للرعـي المفـرط ممـا 
 أهــممــن )  Poa bulbosa(نبــات الكبــا  دویعــ افقــدها مقاومتهــا علــى النمــو وبــذلك قلــت كثافتهــا وانتشــارها ،

، والكبـا نبـات معمـر قصـیر النمـو ال  )١( مـن الناحیـة الرعویـة فـي البـوادي وأفضـلهاالمعمرة والشائعة  النجیلیان
بــالنمو مبكــرًا مــع بدایــة  یبــدأالرفیعــة الغزیــرة واغلبهــا قاعدیــة ،  بأوراقــهســم یتمیــز ) ٦٠– ٥٠(مــن  أكثــریرتفــع 
  .   )٢(مته الغذائیة تكون مرتفعة ویوفر علفًا مستساغًا وقی األمطارسقوط 

كذلك من النباتات المعمرة التي تتكاثر بالبذور  دالذي یع، )  Impirate cylindrica( ویتواجد نبات الحلفا 
سم ویزهر خالل المدة بین مایس وحزیران ویفضله الحیوان )  ١٠٠ – ١٠( والرایزومات ویتراوح ارتفاعه بین 

  .نموه في بدایة  عندما یكون غضًا◌ً 
فهو من النباتات المعمرة التي تتكاثر بالبذور ویزهر خالل المدة مـن )  Cressa cretice( نبات الشویل  أما

 – ٢٠(وهي شجیرة حولیة یتراوح ارتفاعها بین ) Saved fruticose( عوالطرطیمایس حتى تشرین الثاني ، 
      . أیلولو سم وتتكاثر بواسطة البذور وتزهر خالل المدة بین مایس )  ٥٠

 أهــمواحــدًا مــن )  Cyperaceae( التــابع للعائلــة الســعدیة )  Carex stenophylla(نبــات النمــیص  دویعــ 
الرعویـة حیـث  األهمیـةبالدرجـة الثانیـة بعـد الكبـا مـن حیـث  ویأتيالنباتات المعمرة المهمة في البوادي العراقیة 

  .  )٣( لحولیاتوتنمو قبل ا األمطارمباشرًة بعد سقوط  باإلنبات تبدأ
مثــل الرمــث والنیتــول )  Chenopodiaceae( العائلــة الرمرامیــة  إلــىبالنســبة للشــجیرات فغالبیتهــا تنتمــي  أمــا

  ) .٨(كما في الجدول  . والروثة
  
  
  

  
جامعة الموصل ، مدیریة دار الكتب للطباعة  المراعي الطبیعیة ،  أدارة،  وآخرون رمضان احمد الطیف التكریتي ،  ) ١(

. ٧٣، ص ١٩٨٢والنشر ، الموصل ،   
٢٩٥ص ، المصدر نفسه  )٢(  
٧٦ ص المصدر نفسه ،  رمضان احمد الطیف التكریتي ، ) ٣(  
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  ) ٨( جدول 



  محافظة النجفالنباتات المعمرة المنتشرة في  أھم
  

  االسم العلمي  االسم المحلي
 Achillea Fragrantissma  الكیصوم
 Anvillea Garcini  نكد
  Aristida plumosa  ينص

 Artemisia herb-alba  الشیح
 Calligonum comosum  ارطة
 Carex stenophylla  نمیص
 Convolvulus  عنرس
 Cornulaca spp  جبجاب
  Ephedra alata  علندة
  Ferula avina  كراب
 Haloxylon articulatum  نیتول
  Haloxylon salicornicum  الرمث
  Heliotropium ramosissimum  الرمرام
  Leontice leontopetalum  مھد
 Poa bulbosa  االكب
 Rhanterium epapposum  عرفج

  Rheum ribes  الحمار أذن
  Salsola rigida  روثھ
  Salsola vermiculata  خضراف

  Salvia langera  خزامي –ھریك 
  Scorzonera rawi  مثاع او جنح
 Teucrium, polium  جعدة

  Zygophyllum  أرماك    
  

  .الباحث باالعتماد على  :المصدر 
           ٢٠١٠، قسم اإلحصاء الزراعي ، مدیریة زراعة محافظة النجف االشرف  *
  

جعل من منطقة الدراسة یأن هناك نباتات معمرة وهذا جانب ایجابي وعامل تشجیع  نالحظ )٨(ومن الجدول 
ها واالهتمام بها وتنظیمها وفق مخططات تسهم أماكن ترفیة وراحة للسائح الذي یقصدها ویمكننا إكثار 

  . تضفي على السائح الراحة واالسترخاءو الهندسة الزراعیة في انتعاشها وجعلها مناظر تدخل 
  ) .٩(كما في الخریطة 
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  )٩(خریطة 



  االشرفتوزیع النبات الطبیعي في محافظة النجف 

  
  .الباحث باالعتماد على  :المصدر   
   ٣، ص ١٩٨٧ ، ، مطبعة اوفسیت سرمد ، بغداد ٢ الخطیب ، المراعي الصحراویة في العراق ، طین الدمحمد محي  *
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  .محافظة النجفمجموعة الحیوانات البریة في  



منطقـة  اإلقلـیمهـذا  ویكـون فـي مقدمـة) الودیـان السـفلى والحجـارة(منطقة الهضـبة الغربیـة حیوانات وتتمثل في 
ــــذي یمثــــ مــــنخفض بحــــر النجــــف الحیوانــــات المختلفــــة وتتمثــــل بوجــــود الكــــالب  إلیهــــاجــــذب نبیئــــة جیــــدة ت لال

والثعلــب البــري فــي هــذه المنطقــة وكــذلك ،    "Canisaureus Linnaeus" أوىوكــذلك ابــن " Dogs"البریـة
 Sciurus"والســـنجاب البـــري" Leporides"البریـــة باألرانـــبوالمتمثلـــة "Rodentia"القـــوارض  أیضـــاتوجـــد 

anomalus "وع والیرب"Jaculide" فیما یخص حیواناتها فقد تكیفـت علـى  أما . األخرىها من الحیوانات غیر و
 األعلــىمــن  اً لیــمولونهــا اصــفر ر  اً یكــون ذیلهــا قصــیر   "Gaboon Viper"الحیــةمــثال   ةالصــحراویالظــروف 

النهار  مدةیة وتوجد بقع بنیة والبطن لونها ابیض على اصفر وهي الثعابین السامة لیلیة المعیشة وتختفي الح
طة الـرئتین وتزحـف بحركـة ثعبانیـة وتتكـاثر اویكـون تنفسـها بوسـ في الحفر كما تختفي تمامًا في فصـل الشـتاء

بوضــع البــیض فــي التربــة حتــى یفقــس ویغطــي جســمها الحراشــیف وتتغــذى علــى القــوارض وهــي تتواجــد فــي 
سـم  )١٧(یبلـغ طولـه  "Allactagaeu phratica"لفراتـي االیربـوع أمـا  . )١( حواف البادیة بـالقرب مـن المـدن

ســـم والفـــراء حریـــري الملمـــس واللـــون رملـــي ویخـــرج لـــیًال وغذائـــه النباتـــات الصـــحراویة والحشـــرات  )٢٥(والـــذیل
 أمــا.منتصــبة وكبیــرة وذات شــعر  وأذانــهوفــي نهایتــه خصــلة كبیــرة مــن الشــعر  اً ویكــون ذیلــه غلیظــ. ویرقاتهــا 
. الحــارة  الصــحراویة األرضتواجــده هــي  أمــاكن، وان  األرنــب بــرأس هأشــب رأســهســوداء ویكــون  فإنهــاالعیــون 

یخـرج فـي اللیـل للبحـث عـن  إذوالیربوع من الثدییات لیلیة المعیشة  ) ٦-٥(ویتزاوج مرتین وعدد الصغار من 
لذلك تجده یبتعد كثیـرًا عـن جحـره  )كالثعابین( أعدائهطعامه وبما انه سریع الحركة فهو یستطیع التخلص من 

بـالخطر دخلـت  أحسـتمـا  إذلمسافات طویلة بعكس الفئران التي دائمـًا تكـون حـذرة وقریبـة مـن جحورهـا حتـى 
 األعـداءلحمایـة نفسـها مـن  أماالشعر  أووعادة ماتغلق الیرابیع جحورها في الصیف بالرمل الخفیف . جحرها 

ثلـة هـي اسـتجابة لظـرف البیئـة والمجتمع الحیـواني یتصـف بسـلوكیات متما . للمحافظة على رطوبة الجحر أو
 )٢( التــي یعــیش فیهــا وتنشــأ فیــه عالقــات معقــدة هــي ذات صــلة بتــوافیر الغــذاء والحصــول علیــه مــن قبــل أفــراده

أن  ویمكن أن یوصف كل مجتمـع حیـواني بأنـه یضـم حیوانـات مـن آكـالت العشـب وأخـرى مـن آكـالت اللحـوم
الـــذي یســـتند إلـــى التبـــاین  الفیزیــوغرافيلتبـــاین عـــود إلـــى اوتنوعهــا فیـــه ی هــذا التنـــوع فـــي الحیوانـــات الصـــحراویة

علیة فالتباین الفیزیوغرافي یقود إلى التباین في المحیط الجغرافي و  بشكل رئیس ،المناخي الطبوغرافي والتباین 
  .ع في هذا المحیط التنوفان الحیوانات تتكیف مع 

__________________________________________________________  
٢٠٠بيانات غير منشورة  ، قسم الثروة الحيوانية، مديرية زراعة النجف االشرف ) ١( ٩  

رسالة ، التحلیل المكاني للمجموعات النباتیة و الحیوانیة في محافظة النجف ، أ یمان عبد الحسین شعالن ألعتابي  )٢(
   ٥٦ص،  ٢٠٠٨ ،جامعة الكوفة ، كلیة اآلداب، ماجستیر غیر منشورة 
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ذات لـــــــــــون  منهـــــــــــا مـــــــــــاتكون ".Foxis"مـــــــــــن الثعالـــــــــــب البریـــــــــــة الصـــــــــــحراویة أنـــــــــــواع فـــــــــــي وتمثـــــــــــل هـــــــــــذا
ــــــــى  ــــــــي مشــــــــوب بحمــــــــرة واصــــــــفرار واســــــــوداد ورمــــــــادي باهــــــــت محمــــــــر عل ــــــــي بن ــــــــراســــــــمر تراب مــــــــن  األكث



ــــــــى ــــــــیض ، األعل ــــــــة مب ــــــــتح مــــــــن الجهــــــــة البطنی ــــــــذیل ت واف ــــــــة ال ــــــــه مــــــــن نهای ــــــــىطول ــــــــم یصــــــــل إل  )١٣٠(الف
ســـــــــم الحجـــــــــم اصـــــــــغر مـــــــــن )٣٥(اع الكتـــــــــففـــــــــشـــــــــعر وارتســـــــــم كثیـــــــــف ال )٥٠(إلـــــــــىســـــــــم الـــــــــذیل یصـــــــــل 

ومخالــــــــــب حــــــــــادة  أصــــــــــابعالــــــــــذئب وحاســــــــــة الشــــــــــم والبصــــــــــر قویــــــــــة وقوائمــــــــــه ســــــــــوداء تنتهــــــــــي بخمســــــــــة 
ــــــــي  ــــــــد الفــــــــك و  اســــــــوداد ظــــــــاهر األذانوف ــــــــل نوعــــــــاً مــــــــا ومســــــــتدق عن ــــــــم وزمــــــــن التــــــــزاوج  األنــــــــفطوی والف

ــــــــــده فــــــــــي كــــــــــانون الثــــــــــاني وشــــــــــباط ومــــــــــدة الحمــــــــــل تصــــــــــل تســــــــــعة   األرنــــــــــب،   )١( تقریبــــــــــاً  أســــــــــابیععن
البنـــــــي الفـــــــتح والـــــــى الترابـــــــي المحمـــــــر مغبـــــــر مـــــــع مســـــــحة  إلـــــــىذو لـــــــون فـــــــاتح یمیـــــــل  البـــــــري الصـــــــغیر

رمادیـــــــــــة والخواصـــــــــــر صـــــــــــدأیة حمـــــــــــراء فاتحـــــــــــة والـــــــــــبطن والقـــــــــــوائم بیضـــــــــــاء مصـــــــــــفرة وحـــــــــــول الـــــــــــذیل 
طویلتــــــــــان وذیلــــــــــه  وٕاذنــــــــــاهشــــــــــفته العلیــــــــــا مشــــــــــقوقة  . ســــــــــم تقریبــــــــــاً ٦ســــــــــم والــــــــــذیل  )٤٣(اصــــــــــفر طولــــــــــه

ــــــــــــات قصــــــــــــیر ورجــــــــــــاله الخل ــــــــــــه مــــــــــــن امهــــــــــــر الحیوان ــــــــــــان تجعالن ــــــــــــان طویلت ــــــــــــي فیت ــــــــــــاز ف القفــــــــــــز، ویمت
     .بانعزاله
تـــــــــم تحدیـــــــــد العوائـــــــــل النباتیـــــــــة والحیوانیـــــــــة ومعرفـــــــــة أهـــــــــم خصائصـــــــــها تلـــــــــك المتعلقـــــــــة بالبیئـــــــــة  وبهـــــــــذا

ــــــــــــوع الفیزیــــــــــــوغرافي فــــــــــــي المحافظــــــــــــة وظهــــــــــــرت فــــــــــــي  ــــــــــــف  للتن ــــــــــــي اســــــــــــتطاعت أن تتكی الجغرافیــــــــــــة الت
  . أقالیم حیویة 
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تنسیق وتطویر التشریعات الخاصة بالحیاة البریة في  ، نشرة المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  )١(
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     .البشریة  لمقومات ا



جذابـة لـدى كثیـر مـن السـیاح، وهـي تعنـي كافـة العناصـر التـي تعد المقومات البشریة مـن العناصـر المهمـة وال
ونتاجــه الفكـــري والحضـــاري، فــالتعرف علـــى الحضــارات والتـــأریخ مــن خـــالل المعـــالم  اإلنســـانهــي مـــن صــنع 

 عالمقومـــات المواقـــوتتضـــمن هـــذه . المظـــاهر الســـیاحیة المغریـــة لهـــم وأحـــدىیعـــد منفعـــة كبیـــرة للســـیاح  األثریـــة
الحضـــارات الســـابقة التـــي تـــم العثـــور علیهـــا عـــن طریـــق الحفریـــات تمثـــل مـــاتبقى مـــن  هـــيو  والتاریخیـــة األثریـــة

محافظــة  وأرجــاء اإلنســانیةتراثــًا لحضــارات وامتــدادًا للتطــور والمعرفــة  التاریخیــة اآلثــارتعــد هــذه  إذوالتنقیــب، 
مختلـف العصـور  ىإلـیعـود  اً كبیـر  اً تـراث حضـاری التـي تمثـل و  اآلثارزخر بكم هائل من هذه ت النجف االشرف

الدینیـة  واألمـاكن األضـرحةالمـزارات الدینیـة وتشـمل المقومـات البشـریة علـى  لكمـا تشـم. )١( التاریخیةوالحقب 
 إلشـباع أمـاكنتعـد  إذ. والكنـائسوالمعابد  األدیرةما یتعلق بالتراث الدیني لدولة ما، كما وتشمل  المقدسة وكل

موضـــوع الدراســـة یتنـــاول الســـیاحة الصـــحراویة فـــان  واآلن . لســـیاحالحاجـــات النفســـیة والروحیـــة واالجتماعیـــة ل
  . الخصائص الدیموغرافیة العامة التي تكون مجتمع منطقة الدراسة الباحث سوف یتناول 

وممـــا یؤكـــد علـــى . مصـــطلح البـــدو والحضـــر مـــن الحقـــائق األساســـیة فـــي تاریخنـــا االجتمـــاعي والسیاســـي إن 
ي ثقافة المجتمع الصحراوي هو ما یحمله بدوها وحضرها كل منهما تجاه حضور هذه الثنائیة كحقیقة ذهنیة ف

فیتصــور ســكان المنــاطق الصــحراویة فــي أذهــانهم تصــورا نظریــا لطبیعــة مجــتمعهم حیــث یصــّنف هــذا . اآلخــر
. بـــدو وحضـــر، كـــل منهمـــا لـــه خصـــائص تمیـــزه عـــن اآلخـــر وطریقـــة مغـــایرة فـــي الحیـــاة: المجتمـــع إلـــى شـــقین
الذي یحمله سكان تلك المناطق في أذهانهم بین البدو والحضـر مـن خـالل االطـالع علـى  ویتضح لنا التمایز

وهمــا النمطــان النموذجیــان للحیــاة ) البــداوة والحضــارة( أدبهــم وشــعرهم، كمــا یصــورهما المختصــین بمصــطلحي
   . اللذان یحتالن بؤرة الشعور لدى اإلنسان

رمـز البـداوة ومصـدر عـزة . ا كـل منهمـا كمحـددات لهویتـهیتجلى تمایز البدو والحضر فـي الرمـوز التـي یتخـذه
أمــا رمــز . البــدوي هــي اإلبــل وبیــت الشــعر العربــي، بمــا تمثلــه مــن حركیــة وتنقــل واســتقالل عــن ســلطة الدولــة

، بمـــا تمثلـــه مـــن اســـتقرار وثبـــات ورســـوخ واســـتمراریة فـــي دن الكبیـــرة الحضـــارة ومصـــدرعزة الحضـــري فهـــي المـــ
یختــزالن الفــروق بــین البــداوة والحضــارة فــي النمــوذج المحلــي ویحصــرانها فــي  ینكــال المصــطلح إن ، العطــاء

هنا یتحول الفرق بین البداوة والحضارة إلى و . أنتاج السلعالتخصص اإلنتاجي الذي یتمثل إما برعي اإلبل أو 
مجــرد اخــتالف فــي وســائل اإلنتــاج وٕالــى شــكل مــن أشــكال التخصــص وتوزیــع العمــل، فهنــاك أعمــال تتطلــب 

التمایز اإلنتاجي بین البدو والحضـر لـیس إال توزیـع عمـل یقصـد  إن .االستقرار وهناك أعمال تتطلب الترحال
  . منه تحقیق االستفادة القصوى من إیكولوجیا الصحراء

  
 ٥ص ،١٩٧٩، بغداد،دار الحریة للطباعة،حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور ،احمد سوسه )١(
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ـــــدو عـــــن ـــــنهم فـــــي  لكـــــن مـــــا یفصـــــل الب ـــــذي یجمـــــع بی ـــــة هـــــو ال ـــــات اإلنتاجی ـــــي العملی الحضـــــر مـــــن تخصـــــص ف
یعـــــزز االعتمـــــاد المتبــــــادل  اإلنتـــــاجيهـــــذا التمـــــایز . عملیـــــات المقایضـــــة وتبـــــادل المصـــــالح والســـــلع والخــــــدمات



. بـــین البــــدو والحضــــر ویؤكـــد العالقــــة التكاملیــــة بینهمــــا وحاجـــة كــــل منهمــــا إلــــى اآلخـــر وارتباطهمــــا كــــل بــــاآلخر
البدویـــــة تـــــرتبط ارتباطـــــا عضـــــویا مـــــع المجتمعـــــات الحضـــــریة التـــــي تشـــــكل معهـــــا أجـــــزاء متداخلـــــة  والمجتمعـــــات

مــــــن الصــــــورة األكمــــــل والمجتمــــــع األشــــــمل الــــــذي یتحــــــرك بكامــــــل طبقاتــــــه ومكوناتــــــه فــــــي مســــــیرته التاریخیــــــة 
  .وصیرورته الثقافیة

ظلــــت توحــــدهم ثقافــــة  العــــیشفــــي أنمــــاط  المدینــــة وحضــــر منطقــــة الدراســــةالتمــــایز بــــین بــــدو  مــــنوعلــــى الــــرغم 
الصــــحراء بكــــل قیمهــــا ومثلهــــا وتصــــوراتها وكــــل رموزهــــا المتغلغلــــة فــــي مجتمــــع الحضــــر ومجتمــــع البــــدو علــــى 

النســــیج الخیــــالي فــــي . ثقافــــة الصــــحراء تســــكن المــــوروث اللغــــوي والشــــعري ألبنــــاء الجزیــــرة العربیــــة.. حــــد ســــواء
ومهمـــــــا حاولـــــــت الحضـــــــارة . صـــــــحراویةالشـــــــعر العربـــــــي بصـــــــوره ومجازاتـــــــه واســـــــتعاراته مســـــــتمد مـــــــن البیئـــــــة ال

ومهمــــا أوغــــل العربــــي فــــي التحضــــر تبقــــى .  بــــین البــــداوة فاصــــل عبمنظوماتهــــا الفكریــــة واألیدیولوجیــــة أن تضــــ
ــــة  ــــاة فطری ــــه كنمــــوذج لعــــالم بطــــولي مثیــــر وحی ــــة فــــي وجدان ــــه اللغــــوي والشــــعري ماثل البــــداوة الســــاكنة فــــي موروث

  . طبیعیةجمیلة ، إنها النموذج األصلي لحیاة 

الصـــــحراء أصـــــبح موضـــــوع الرحلـــــة والرحیـــــل ودورة الحیـــــاة  ســـــكانونظـــــرا لحیـــــاة الحـــــل والترحـــــال التـــــي یعیشـــــها 
إنهــــــا  تناولتهــــــا الدراســــــات اإلنســــــانیةالبدویــــــة خــــــالل فصــــــول الســــــنة المتعاقبــــــة مــــــن أخصــــــب المواضــــــیع التــــــي 
  . محاولة للتكیف مع معطیات الحیاة الرعویة والتوافق مع واقع المجتمع البدوي

 الجغرافیـــــــــــةتفرضـــــــــــها الظـــــــــــروف  حتمیـــــــــــةضـــــــــــرورة  دتعـــــــــــ الصـــــــــــحراویةتنمیـــــــــــة وتخطـــــــــــیط المنـــــــــــاطق  إن 
ــــــــة  واالقتصــــــــادیة واالجتماعیــــــــة ــــــــدول . والعمرانی ــــــــةولقــــــــد اتجهــــــــت معظــــــــم ال ــــــــى العربی ــــــــاطق  إل ــــــــر المن تعمی

ومــــدن توابــــع  جدیــــدةصــــورة مــــدن  فــــي الجدیــــدة العمرانیــــةالمجتمعــــات  أنشــــاءمــــن خــــالل سیاســــة  الصــــحراویة
والحــــد مــــن االمتــــداد  واالقتصــــادي العمرانــــيوالهیكــــل  الســــكانیةالخریطــــة  فــــي أساســــيغیــــر بهــــدف إحــــداث ت

وحـــــــــل جـــــــــزء مـــــــــن مشـــــــــاكل المـــــــــدن الكبـــــــــرى المزدحمـــــــــة  المنتجـــــــــه الزراعیـــــــــةعلـــــــــى األراضـــــــــي  العمرانـــــــــي
  .والعشوائیات  

ــــذا فــــان التخطــــیط وتنمیــــه  ــــات تخطیطیــــ لصــــحراویها المنــــاطقول ــــ ةیجــــب أن تكــــون مــــن خــــالل عملی  ةمنهجی
 والمختلفــــة المنفــــردةبهــــا لطبیعــــة الصــــحراء وخصائصــــها الممیــــزة  الخاصــــة العلمیــــةوالمعــــاییر  لألســــس تبعــــا

  . تماما عن غیرها 
ــــــب دراســــــة الخصــــــائص  ــــــات  لعامــــــهاوهــــــذا یتطل ــــــةللصــــــحراء ومشــــــاكل وٕامكانی بهــــــا وأســــــس التشــــــكیل  التنمی

ثـــــــــم تحدیـــــــــد  یـــــــــةوالتخطیطوالمحـــــــــددات التصـــــــــمیمیه  العمرانـــــــــيومعـــــــــاییر وضـــــــــوابط التشـــــــــكیل  العمرانـــــــــي
 فـــــيللمـــــدن  العمرانـــــيتطـــــویر أســـــس التشـــــكیل  إلــــىمنهـــــا وذلـــــك للوصـــــول  لالســـــتفادةاالیجابیــــات والســـــلبیات 

 إلـــــىوذلـــــك للوصـــــول  لصـــــحراویهاالعمرانیـــــة بالمنـــــاطق  للتنمیـــــةوهـــــى مفـــــاتیح النجـــــاح  الصـــــحراویةالمنـــــاطق 
  .  الجدیدة الصحراویةالهدف المنشود وهى التخطیط السلیم للمدن 
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وان أول محــور فــي . تهــدف تنمیــة الســیاحة البیئیــة إلــى تحقیــق زیــادة مســتمرة ومتوازنــة فــي المــوارد الســیاحیة 

  . عملیة التنمیة هي اإلنسان الذي یعد أداتها الرئیسیة 



وللفوائــد التــي تجنیهــا علــى كافــة المســتویات ، إلنســان ألهمیــة الســیاحة إن التنمیــة الســیاحیة تبــداء مــع تقــدیر ا
  .االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة 

لذا تعد التربیة العقلیة االجتماعیة شرطا رئیسیا وأساسیا لنجاح مخططات التنمیة السیاحیة فطالما أن السیاحة 
واطن هـي اكبـر رصـید فـي أیـة عملیـة النمـاء فلسفة اجتماعیة تتطور من تقدم علمي وحضاري فان توعیة المـ

  . )١(السیاحة البیئة وتطورها 
مرتبطـة بضـرورة أجـراء أبحـاث ، وتكون هذه اإلجراءات عبر وضع سیاسة سیاحیة واضحة ومحددة األهداف 

وٕایجـاد مشـاریع ، السیاحة البیئیة من خالل ذوي الخبـرة واالختصـاص فـي مجـال صـناعة السـیاحة  نعلمیة ع
، جدیدة أو تسلیط األضواء على أصناف محددة من السیاحة البیئیة التي ال تلقى االهتمـام المطلـوب سیاحیة 

  اوبشریة  ویكون ذلك عبر إزالة العقبات التي تعترض التسویق السیاحي سواء أكانت فنیة أومالیة
د الطبیعیــة والمواقـــع أن ابــرز مشــاكل تنمیــة  الســیاحة البیئیــة هــو عـــدم القــدرة علــى اســتخدام واســتثمار المــوار 

إذ مــن المفتــرض أن ترتكــز جهــود التنمیــة الســیاحیة علــى المنــتج الســیاحي بحــد ، الســیاحیة فــي عملیــة التنمیــة 
  .كي تملي علیة صفة متمیزة عن غیره ، ذاته 

بجرد المصادر التي یمكن استخدامها في الصناعة السیاحیة ( أن عملیة تنمیة وتطویر السیاحة البیئیة تكون 
والتقویم  هنا لیس مجرد تخمین  نظري وٕانما  تقویم  مقـارن مـع منتجـات السـیاحیة  ، )تقویمها  بشكل علمي و 

للــدول  المنافســة واعتمادهــا علــى اتجاهــات  وخصــائص  الطلــب الســیاحي العــالمي والــذي یعــد األســاس فــي 
تشـجیع االسـتثمار السـیاحي  تنمیة وتطویر البنى التحتیة للسیاحة وان أسرع الطـرق إلـى ذلـك یكـون مـن خـالل

  .وتسهیل عمل شركات االستثمار من خالل تقدیم الدعم المادي والمعنوي لها 
. إن تنمیة النشاط السیاحي یتطلـب تعـاون  كافـة العناصـر واإلمكانیـات والجهـود العاملـة فـي الحقـل السـیاحي 

وتنمیــة هــذا القطــاع یجــب إن .  الن الســیاحة البیئیــة قطــاع  یضــم مرافــق عدیــدة ونشــاطات اقتصــادیة مختلفــة
  .یتناسب مع الظروف االقتصادیة وسیاسة الدولة السیاحیة

لذلك فان أي تخطیط للتنمیة السیاحیة یجب إن یهدف إلى وضع برامج من اجل استخدام األماكن والمناطق  
  .والموارد سیاحیا ثم تطویرها لتكون مراكز سیاحیة ممتازة 

ة مـــع التخطـــیط العمرانـــي الشـــامل الن خطـــة التنمیـــة الســـیاحیة تعتمـــد علـــى بنیـــة وال بـــد أن تتوافـــق هـــذه التنمیـــ
  . )٢(المرافق األساسیة وتوفرها قبل البداء في تأهیل أي منطقة وٕاعدادها اعدادا سیاحیا كامال 

لتوزیـع المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر وا مجـد١، ط، دور اإلعالن فـي التسـویق السـیاحي ، مصطفى عبد القادر )١(
  ١٩٧ص، ٢٠٠٣، بیروت 

، ١ط،بیـــــروت ، الـــــدار اللبنانیـــــة للنشـــــر والعالقـــــات العامـــــة ،الســـــیاحة صـــــناعة وعالقـــــات عامـــــة ، حســـــن الحســـــن )٢(
  ١٤٥ص،  ١٩٨٧

72  
حیث تتألف المرافق األساسیة من شبكات الطرق والكهرباء والماء وخـدمات الهـاتف وغیرهـا مـن المرافـق األخـرى 

كما إن التنمیة السیاحیة یجب إن ال تغیر طبیعة  البیئة األصلیة الن  الشـكل ، احیة الضروریة  ألي منطقة سی



ففي كثیر من األحیان تكون السلعة السیاحیة الحقیقیـة ، والمضمون الطبیعي لهما أهمیتهم من الناحیة السیاحیة 
حكمهـا عـدة اعتبـارات البـد مـن إن تنمیـة السـیاحة البیئیـة ت. هي الموقع السیاحي بطبیعته الذي یقدم إلى السیاح 

  : )١(مراعاتها وهي على الشكل األتي
تـدریب الجهــاز البشـري الــالزم الـذي یحتــاج إلیـه القطــاع السـیاحي حتــى تـتمكن المنشــات السـیاحیة مــن القیــام  -١

 .بدورها بالشكل المطلوب 

بـــة احتیاجـــات الطلـــب االســـتثمار الجیـــد للمـــوارد الســـیاحیة المتاحـــة مـــع تـــوفیر المرونـــة لهـــا لتـــتمكن مـــن مواك -٢
  .السیاحي المحلي والعالمي 

الن جذب السـیاح إلـى المنـاطق قـد یعتمـد علـى المنـاخ أو الطبیعـة ، المحافظة على حقیقة المواقع السیاحیة  -٣
 .أو اآلثار أو أي عامل من عامل أخر تتمیز به منطقة الدراسة 

 السیاحیة المقترحة إجراء دراسة شاملة للتأكد من الجدوى االقتصادیة لالستثمارات  -٤

ترافـــق خطـــة التنمیــــة الســـیاحیة مــــع خطـــة اقتصــــادیة لتحقیـــق نـــم متــــوازن فـــي القطاعــــات األخـــرى الزراعیــــة  -٥
 .والصناعیة واالجتماعیة ولیس مجرد االهتمام بالسیاحة فقط 

تحدید المشاكل التي قد تعترض تنمیة السـیاحة الصـحراویة ثـم وضـع خطـط بدیلـة فـي حالـة  حـدوث  طـارئ  -٦
 . معین

 .الخاصة من اجل معرفة نوعیة السیاح الوافدین وما هي تفصیالتهم ، دراسة السوق السیاحیة المحلیة  -٧

تتطلب التنمیة السیاحیة تنسیق السیاسات المختلفة داخل البلد السیاحي الرتباط السیاحة بأنشطة أخرى مثـل  -٨
  .النقل والجمارك والتجارة والخدمات بصفة عامة  

بیعیـــــة مـــــن المقومـــــات األساســـــیة التـــــي ترتكـــــز علیهـــــا الســـــیاحة والتـــــي تخلـــــق مـــــن أي بلـــــد تعـــــد اإلمكانـــــات الط
ــــــة االســــــتفادة منــــــة ، النــــــاس  هأو مكــــــان مركــــــزا ســــــیاحیا یقبــــــل علیــــــ فوجــــــود المــــــوارد الطبیعیــــــة  ،ویمكــــــن للدول

ـــــد أو للمكـــــان  ـــــي معـــــدل الطلـــــب الســـــیاحي للبل ـــــي تتطلبهـــــا ،  )٢(بشـــــكل عـــــام جـــــذب یـــــؤثر ف والمـــــادة الخـــــام الت
عة الســــــیاحة لقیامهــــــا وتطورهــــــا قــــــد تكــــــون مــــــوادا خامــــــا طبیعیــــــة فكــــــل منطقــــــة یوجــــــد فیهــــــا مــــــزیج مــــــن صــــــنا

والمیـــــاه والنبـــــات الطبیعـــــي التـــــي تعـــــد مـــــن أهـــــم عناصـــــر الجـــــذب ،والتضـــــاریس ،العناصـــــر الطبیعیـــــة كالمنـــــاخ 
ـــــة ،الطبیعـــــي  ـــــر طبیعی ـــــد تكـــــون المـــــادة الخـــــام أمـــــاكن غی ـــــي یصـــــن،وأیضـــــا ق ـــــة الت عها كأمـــــاكن التســـــلیة والترفی

 . طبیعیـــــــــــــــــــــــــــة وحضـــــــــــــــــــــــــــاریةالتـــــــــــــــــــــــــــي یمكـــــــــــــــــــــــــــن أن تعتمـــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــى مصـــــــــــــــــــــــــــادر و اإلنســـــــــــــــــــــــــــان 
_______________________________________________________________________  

  ٨٧ص، ١٩٩٨، ١ط، القاهرة ، عالم الكتب ، التخطیط السیاحي والبیئي بین النظریة والتطبیق ، احمد الجالد ) ١(
،      ٢٦العدد، الجغرافیة  مجلة الجمعیة، إمكانات العراق السیاحیة في المادة الخام الطبیعیة ، عادل سعید الراوي ) ٢(

  ٢٠٢ص، بغداد 
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والمعاملة الحسنة التي تسهم في ،كما تتضمن نماذج أخرى إنسانیة تتعلق بحسن الضیافة وطیب الكالم 
  .جذب السائح 



الصید ومراكز المعالجة واالستشفاء كلها تعد  نآلثار وأماكوهكذا فالمناخ المالئم والموقع الجغرافي ووجود ا
  . )١( موادا خاما تقوم علیها صناعة السیاحة التي تخلق من المكان منطقة للجذب السیاحي

لذا فان هذه ،مجموعة العناصر األساسیة تؤلف مایسمى بالعرض السیاحي الذي یدفع إلى السیاحة  إن إذ
كامنة یمكن جلبها إلى السوق الدولي أو  زوتدرج على أساس أظهار حواف العناصر یجب أن تدرس باعتناء

  . )٢(الداخلي عن طریق سیاسات الترویج المناسبة 
والتسهیالت المریحة والتغلب على عقبات تطویر العرض السیاحي كقلة كفاءة الطرق ونقص اإلیواء السیاحي 

وفي منطقة الدراسة تتمثل .ر الكوادر المدربة وتوفیر البضائع السلع ومصادر الخدمات األساسیة وتوفی
  ...المصادر الطبیعیة في اآلتي

  المناخ السیاحي 
وهــــــو عنصــــــر أســــــاس مهــــــم ضــــــمن العناصــــــر الجغرافیــــــة التــــــي تشــــــترك فــــــي أبــــــراز الخصــــــائص والصــــــفات 

كمــــا أن لــــه تاثیرمباشــــر فــــي فســــیولوجیة جســــم اإلنســــان مــــن ،التــــي تتمیــــز بهــــا منطقــــة جغرافیــــة دون أخــــرى 
أي بــــین مــــا ینتجــــه الجســــم مــــن حــــرارة ومــــا ، وبــــین الوســــط المحــــیط بــــه  هتحقیــــق االتــــزان الحــــراري بینــــاجــــل 

  .وهذا یؤثر على طبیعته ونشاطه ونمط حیاته ،یفقده منها 
فـــــي صـــــیاغة  أهمیتـــــهوتبـــــرز ، ویعـــــد المنـــــاخ مـــــن العناصـــــر المهمـــــة المـــــؤثرة فـــــي نشـــــوء وتطـــــور الســـــیاحة 

قلـــــــیم الســـــــیاحي وتحدیـــــــد أمكانیـــــــة االســـــــتفادة مـــــــن المقومـــــــات خصـــــــائص الواقـــــــع الطبیعـــــــي للمنطقـــــــة أو اإل
یعـــــد المنـــــاخ المتمیـــــز عـــــامال مهمـــــا فـــــي جـــــذب و  .الســـــیاحیة ســـــواء كانـــــت طبیعیـــــة أم مـــــن صـــــنع اإلنســـــان 

حیـــــــث تشـــــــكل الشـــــــمس الســـــــاطعة والظـــــــروف الجویـــــــة المناســـــــبة المصـــــــادر ،الســـــــیاح لزیـــــــارة إقلـــــــیم معـــــــین 
ر المنــــاخ أهــــم عنصــــر مــــن عناصــــر المــــوارد الطبیعیــــة الــــذي المناخیــــة التــــي تتــــرك أثرهــــا فــــي الســــائح ویعتبــــ

ومـــــن متابعـــــة المصـــــادر المناخیـــــة للســـــیاحة  ،علـــــى طـــــول الموســـــم الســـــیاحي  األســـــاسلـــــه األثـــــر األكبـــــر 
وذلـــــك  )٣(مالئمـــــة للســـــفر والســـــیاحة  لأكثـــــر الفصـــــو الدولیـــــة غالبـــــا مـــــایكون فصـــــلي الربیـــــع والصـــــیف همـــــا 

كمـــــــا أن هنـــــــاك تـــــــأثیر غیـــــــر مباشـــــــر ، ات النشـــــــاط الســـــــیاحي لموقـــــــع الجغرافـــــــي والفلكـــــــي للـــــــدول ذلتبعـــــــا 
للمنــــاخ فــــي الســــیاحة الصــــحراویة والــــذي یتمثــــل فــــي تحدیــــد خصــــائص العوامــــل الطبیعیــــة األخــــرى المــــؤثرة 

  . )٤(في هذا النمط السیاحي 
 
  ٢٣ص ، ٢٠٠٠، عمان ، دار الصفا للنشر والتوزیع ، فن الداللة السیاحیة ، خالد مقابلة )١(
   ٢٠ص،١٩٧١،) ١(عدد خاص ، نشرة االتحاد العربي للسیاحة ، المنتجات السیاحیة ، لیز غونزا)٢( 
  ٣٤ص ،١٩٩٤، عمان ، دار مجدوالي ،  وأهدافهاالسیاحة مضمونها ، مروان السكر) ٣( 
  ١٤٣ص ١٩٩٨، ٢ط،دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة  ،صناعة السیاحة ، محمد خمیس الزوكة ) ٤( 

74  
خ المنطقـــة الصـــحراویة فـــي المحافظـــة لإلغـــراض الســـیاحیة تـــم االعتمـــاد علـــى بیانـــات المحطـــات ولتقـــویم منـــا

دلیـل ( وقـد اسـتخدمت معادلـة ثـوم ) النجف المناخیة  ( المناخیة المحلیة في المنطقة والتي تتمثل في محطة 



ذلــك لتــوفر لتطبیقهــا علــى منطقــة الدراســة و ) temperature   humiditu   indexالرطوبــة  –الحــرارة 
  .البیانات الخاصة بها إضافة إلى تداول تطبیق هذه المعادلة على المستوى العالمي 

سبب استخدام هذه المعادلة یهدف إلى التوصل إلـى الدقـة فـي معرفـة منـاخ المنطقـة لمـا للبیانـات المناخیـة  إن
  .من تأثیر على المعطیات السیاحیة والجذب السیاحي للمحافظة 

  
  
 THI=TD-(0.55 – 0.55 R.H) (TD -58)                                                           

  : حیث أن 
THI    = الرطوبة  –دلیل الحرارة.  
TD       = درجة حرارة الهواء الجاف.  
RH      =  الرطوبة النسبیة.  
  .ثوابت  =   0.55
  .درجة حرارة الجسم  =       58

  .)١(خاص بنتائج المعادلة لیوضح األتي وقد صنف الدلیل ال     
  ). ٦٥-٦٠( كانت النتائج مابین  إذاتكون الراحة مثالیة لإلنسان  -١
  ).٧٠(كانت النتائج دون  إذاالیوجد انزعاج حقیقي لإلنسان -٢ 
 ).٧٠(كانت  إذایشعرون باالنزعاج % ) ١٠(-٣

 ).٧٥(وصلت النتائج إلى  إذا%) ٥٠(تصل نسبة إلى -٤

 فأكثر) ٧٩(كانت النتائج  إذایشعرون باالنزعاج %)  ١٠٠( -٥

  یكون المناخ إذوفي الحقیقة هدفنا من تطبیق هذه المعادلة تقییم المناخ سیاحیا لتوضیح الراحة للسائح  
  عنصر الجذب السیاحي مرتبطا بعامل المكان والزمان ففي اإلقلیم الصحراوي تم تحدید هذا المعیار

  الذي) ٩(واعتمدت في تطبیق على الجدول ،ین هما درجة الحرارة والرطوبة باالعتماد على عاملین رئیس
  .الذي یوضح الرطوبة النسبیة )  ١٠(والجدول  ،یوضح درجات الحرارة 

  
   _____________________________________________________________ 

، الموصل ، والنشر  دار الحكمة للطباعة ،طبیقي المناخ الت، قصي عبد المجید السامرائي ، عادل سعید الراوي  )١(
  ١١٣ص ،  ١٩٩٠
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  )٩(جدول ال
       )٢٠٠٨(درجة حرارة الهواء الجاف في منطقة الدراسة معدالت 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وزارة النقل والمواصالت ، الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق ، قسم المناخ ، بيانات غير منشورة : المصدر 

.٢٠٠٨  

  )١٠(جدول ال
  )٢٠٠٨(منطقة الدراسة  يالرطوبة النسبیة فهریة المعدالت الش                        

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـر     : مصدر ال ـم المنـاخ ، بيانـات غي و الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق ، قس وزارة النقل والمواصالت 

  ٢٠٠٨ منشورة
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 TD  الشهر

  ٢٢.٦ آذار 

  ٢٦.٩ نیسان

  ٣١.١ أیار

  ٣٦.٢ حزیران

  ٣٧.٩ تموز

  ٣١.٥ أب

  ٣٨.٥ أیلول

  ٣٢.٣ تشرین األول

  ١٨.٥ لثانيتشرین ا

  ١٢.٠ كانون األول
  ٧.٨٠ كانون الثاني

  ١٣.٢ شباط

 RH  الشهر

 ٠.٥٧ آذار 

  . ٠٣٦           نیسان

 ٠.٣٣ أیار

 ٠.٢٦ حزیران

 ٠.٢٤ تموز

 ٠.٢٧ أب

  ٠.٣٧ أیلول

  ٠.٥٢ تشرین األول

  ٠.٦٤ تشرین الثاني

  ٠.٦١ كانون األول
  ٠.٦٣ كانون الثاني

  ٠.٤١ شباط



دراســـــــــة هـــــــــذین الجـــــــــدولین تظهـــــــــر الحقـــــــــائق اآلتیـــــــــة والتـــــــــي بموجبهـــــــــا تـــــــــم تصـــــــــنیف قـــــــــیم  خـــــــــالل ومـــــــــن
THI إلى ثالثة أصناف رئیسة..  

١- )PLEASANT  (ــــــــــــى حــــــــــــدود الراحــــــــــــة المثالیــــــــــــة یطیــــــــــــف وهــــــــــــو لال أي المنــــــــــــاخ وهــــــــــــو ،رمــــــــــــز إل
  ..یتضمن ثالثة أنواع من أقالیم الراحة وهي 

P   = وهو اإلقلیم المثالي للراحة ضمن حدودTHI  مئوي ) ١٦ -١٥(بین.  
P * = وهو اإلقلیم المثالي للراحة أیضا ضمن حدودTHI  مئوي ) ١٨ – ١٦,١(بین  
P -  = المثالي للراحة ضمن حدود وهو اإلقلیمTHI  مئوي ) ٢٠ – ١٨,١(بین.  

  
٢-)COLD   ( ویقــــــــع فــــــــي ثالثــــــــة ، أي المنــــــــاخ البــــــــارد وهــــــــو یرمــــــــز إلــــــــى اإلقلــــــــیم غیــــــــر المــــــــریح

  ..أنواع أیضا وهي
C    = وهو اإلقلیم غیر المریح في حدودTHI  مئوي ) ١٤,٩ -١٤(بین.  
C*  = وهو اإلقلیم األكثر بردا من األول في حدودTHI  مئوي ) ١٣,٩ -١٢(بین  

C-    = وهــــــــو اإلقلــــــــیم شــــــــدید البــــــــرودة ویقــــــــع تحــــــــت اإلقلــــــــیم الســــــــابق وضــــــــمنTHI  أو اقــــــــل مــــــــن
  .مئوي ) ١١,٩(
٣-  )HOT    ( ویقــــــع فــــــي  ،وهــــــو یرمــــــز إلــــــى اإلقلــــــیم غیــــــر المــــــریح الحــــــار ،  المنــــــاخ الحــــــارأي

   أنواع هي ثالثة 
H      = وهو اإلقلیم غیر المریح الحار في حدودTHI  مئوي ) ٣٣ – ٢٠,١(بین.  
H*  = وهو اإلقلیم غیر المریح الحار في حدودTHI  مئوي  ) ٢٥ -٢٣,١( بین.  
H - = وهو اإلقلیم شدید الحرارة في حدودTHI   مئوي )  ٢٥(أو أكثر من.  

  
ـــــــــام الســـــــــنة أمـــــــــا فصـــــــــلي الصـــــــــیف والشـــــــــتاء  ـــــــــف أفضـــــــــل أی ـــــــــع والخری ـــــــــام فصـــــــــل الربی ـــــــــة تكـــــــــون أی وعلی

  )١١(كما في الجدول . يللنشاط السیاح فهما من فصول الطاردة
  

  
  
  
  
  

77 
  
  



  ) ١١(جدول ال                                       
  ٢٠٠٨ في محافظة النجف جدول قیم معدالت الراحة للمناخ السیاحي 

  )١٠(، ) ٩(لباحث باالعتماد على الجدول ا
ومـــــن خـــــالل نتـــــائج الجـــــدول أعـــــاله یتضـــــح لنــــــا أن شـــــهور فصـــــلي الربیـــــع والخریـــــف مـــــن أفضـــــل أوقــــــات 
الراحـــــة للســـــائح فـــــي حـــــین تكـــــون شـــــهور فصـــــلي الصـــــیف والشـــــتاء المتطرفـــــة فـــــي دراجـــــات حرارتهـــــا مـــــن 

 سیعتبـــــر الطقـــــ ، جهـــــة ســـــیاحیة مـــــایشـــــكل المنـــــاخ میـــــزة أساســـــیة لو و  .الشـــــهور الطـــــاردة للنشـــــاط الســـــیاحي 
، باإلضـــــــافة إلـــــــى عوامـــــــل  )العمر،الصـــــــحة ( الجیـــــــد رهنـــــــا بالوجهـــــــة و نـــــــوع النشـــــــاط المتـــــــوخى والســـــــائح 

  فــــــــــي اختیاروجهــــــــــة هامــــــــــا دوراویــــــــــودي نوعیتــــــــــه ،  الســــــــــیاحة طــــــــــول موســــــــــم المنــــــــــاخ ویحــــــــــدد. أخــــــــــرى
ـــــــاقهم الســـــــیاح ـــــــادرات الناجحـــــــة. وٕانف ـــــــى المب ـــــــ نســـــــبیا وتشـــــــیر الدراســـــــة كـــــــذلك إل ـــــــي الت ـــــــم تطویرهـــــــا والت ي ت
حــــول  بیانــــاتیعتمــــد علــــى تقــــویم  الــــذي مؤشــــر الراحــــة الســــیاحیة ، بــــین إلــــى تجســــید هــــذه العالقــــة تهــــدف
ــــــــة النســــــــبیة و  درجــــــــة الحــــــــرارة معــــــــدل ــــــــاح الشــــــــمس وأشــــــــعة األمطــــــــار تســــــــاقط نســــــــبةو الرطوب ، مــــــــن  والری

 نإ .معــــین  وقــــعم یشــــعربها الســــائح فــــي التــــي یعكــــس درجــــة الراحــــة المناخیــــة ســــیاحي موقــــع تحدیــــد اجــــل
ـــــــة و  الصـــــــحراویة الســـــــیاحة ـــــــدة نظـــــــرا للمقومـــــــات الطبیعی ـــــــة متزای ـــــــي ذات أهمی أصـــــــبحت فـــــــي العـــــــالم العرب

التغیـــــــر  مــــــع إلــــــى وجــــــوب التــــــأقلم اتالدراســــــ وٕاشــــــارة.  الثقافیــــــة و التاریخیــــــة و الســــــیاحیة لــــــدول المنطقــــــة
معالجـــــة   اجـــــة إلـــــىو تبـــــرز الح الجدیـــــداالقتصـــــادي  القطـــــاع هـــــذا المنـــــاخي مـــــن خـــــالل تحســـــین إعـــــدادات

ــــــاط و  المنــــــاخ للتكیــــــف مــــــع  الســــــیاحة و حاجاتهــــــا  تشــــــمل معرفــــــة عمیقــــــة لمتطلبــــــات أساســــــیة عدیــــــدة نق
و الخــــــدمات الســــــیاحیة و تأثرهــــــا بــــــالتغیر  المنتجــــــات البیئــــــة و أحــــــوال الطقــــــس و مــــــدى حساســــــیة مختلــــــف

  . المناخي
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 الربیع

 P ٥٧.٥  ٢٢.٦ آذار 

 *p  . ٠٣٦            ٢٦.٩ نیسان

 -P ٠.٣٣  ٣١.١ أیار

  
 الصیف

 H ٠.٢٦  ٣٦.٢ حزیران

 -H ٠.٢٤  ٣٧.٩ تموز

 -H ٠.٢٧  ٣١.٥ أب

  
 الخریف

 -H  ٠.٣٧  ٣٨.٥ أیلول

 _P  ٠.٥٢  ٣٢.٣ تشرین األول

  *C  ٠.٦٤  ١٨.٥ تشرین الثاني
  

 الشتاء

  -C  ٠.٦١  ١٢.٠ كانون األول
 *C  ٠.٦٣  ٧.٨٠ كانون الثاني

 -C  ٠.٤١  ١٣.٢ شباط



   التضاریس األرضیة - ٢
 

وفــــــي ، االســـــتفادة مـــــن األرض والمصـــــادر المتاحـــــة فیهـــــا  تفـــــرض التضـــــاریس األرضـــــیة تأثیرهـــــا فـــــي نــــــوع
الدراســـــــات الجغرافیـــــــة الســـــــیاحیة للتضـــــــاریس األرضـــــــیة یوجـــــــه االهتمـــــــام نحـــــــو ممیـــــــزات جاذبیـــــــة المظـــــــاهر 

 ،  )١(الطبیعیة وقوة تأثیرها في السیاحة وٕامكانیات استثمارها في التنمیة السیاحیة 

الصـــــورة التـــــي ترســـــمها العـــــین لمنطقـــــة مـــــا أو یمثـــــل ) Land Scape(  فـــــالمظهر الخـــــارجي المعـــــروف
لجــــزء منهـــــا فـــــي لحظـــــة معینـــــة ضـــــمن شـــــعور معــــین وقـــــد تكـــــون هـــــذه الصـــــور للیـــــابس أو المـــــاء أو الجـــــزء 

لتكــــــون ). الســـــماء ، الیـــــابس والمــــــاء ( مـــــن الغـــــالف الغــــــازي أو تكـــــون صــــــورة مشـــــتركة لجمیـــــع المظــــــاهر 
  .في النهایة صورة موحدة تقع ضمن رؤیة عین اإلنسان 

  الودیان والمنخفضات  - ١
الصـــــحراوي التـــــي یكـــــون اتجـــــاه  اإلقلـــــیمتعـــــد الودیـــــان مـــــن األشـــــكال الممیـــــزة والمهمـــــة لســـــطح األرض فـــــي 

ــــر  حانحــــدار الســــطاغلبهــــا مــــع  ــــي نحــــو الشــــمال الشــــرقي لینتهــــي قســــم كبی ــــوب الغرب ــــذي یكــــون مــــن الجن وال
ـــــرات  ـــــاطق حـــــوض الف ـــــى من ـــــة اخ، منهـــــا إل تالفهـــــا مـــــن مكـــــان ألخـــــر أن أهـــــم مـــــایمیز الودیـــــان فـــــي المنطق

فــــــي حــــــین تكــــــون  ،فهــــــي طویلــــــة وعمیقــــــة فــــــي الجهــــــات التــــــي تمثلهــــــا بادیــــــة الجزیــــــرة والبادیــــــة الشــــــمالیة ،
ـــــك إلـــــى انحـــــدار الســـــطح وتـــــأثیر كمیـــــة وســـــرعة  قصـــــیرة وضـــــحلة فـــــي جهـــــات البادیـــــة الجنوبیـــــة ویعـــــود ذل

وتكــــون ســــیوال مــــدمرة  تتمیــــز بعــــض الودیــــان بســــرعة جریانهــــا وبخاصــــة فــــي  المواســــم المطیــــرةو ، األمطــــار
)٢(   

ـــــدعى  ـــــدءا مـــــن داخـــــل الصـــــحراء وتنتهـــــي بمنخفضـــــات منبســـــطة ت ـــــة تب ـــــة قصـــــیرة مغلق ـــــان داخلی وتوجـــــد ودی
تشــــــكل هــــــذه الودیــــــان  ،محلیــــــا الفیضــــــات والتــــــي هــــــي عــــــادة تحــــــتفظ بالمیــــــاه فــــــي المواســــــم المطیــــــرة لمــــــدة 

  )١٠( كما في خریطة  .عموما مستقرا وقتیا للرعي البري 
طقـــــــة الصـــــــحراویة أیضـــــــا بوجـــــــود أعـــــــداد كبیـــــــرة مـــــــن المنخفضـــــــات یتبـــــــاین حجمهـــــــا بـــــــین كمـــــــا تمتـــــــاز المن

ـــــــد عشـــــــرات الكیلـــــــومترات وبأعمـــــــاق  صـــــــغیرة التتجـــــــاوز عشـــــــرات األمتـــــــار مـــــــن حیـــــــث الســـــــعة وكبیـــــــرة تمت
  ) ٤(كما في صورة  .متباینة وغالبا ما تكون هذه المنخفضات مصرفا لمیاه بعض الودیان 

ــــرة تغطــــي الرمــــال ا ــــالحجم الصــــغیر وفــــي حــــاالت كثی ــــان والســــیما ماكــــان منهــــا ب كمــــا . لمتحركــــة هــــذه الودی
  ) ٥(في صورة 

____________________________________________________  
1- AL- Rawi .A . s , the tourist  Industry in I raq : A Geographical  case  study  of  its  
character ,  problems  and potential , ph .d. thesis ,Glasgow ,Scotland ,1982 .p .35  

أطروحة دكتوراه ، الهضبة الغربیة في محافظة االنبار دراسة في تنمیة المناطق الجافة ، دحام حنوش حمد الفهداوي  )٢(
  ١٣٨ص  ،١٩٩٦، جامعة بغداد ، كلیة اآلداب ، غیر منشورة 
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  ) ١٠(خریطة ال

  محافظة النجف الرئیسة في  األشكال
  

  
 

:الباحث باالعتماد على:المصدر                  
  ٢٠٠٦، خرائط محافظة النجف االشرف الجیولوجیة ، الشركة العامة للمسح الجیولوجي *           
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  )٤(  الصورة                                                        
  وادي حسب قرب قریة الرحبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢١/٥/٢٠١٠الباحث بتاریخ 
  
  )٥(صورة 

  رة الرمال المتحركة التي تمالء الودیانصو
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  السهول الصحراویة  - ٢
 ، وهـي تعـد جـزء مـن هضـبة العـراق الغربیـةاالشرف  تتمثل هذه المنطقة بالجزء الغربي من محافظة النجف  

مـن  يالتـدریج باالنحدارة كم، ویتمیز سطح المنطق )٢٨٨٢٤(ظة البالغة من مساحة المحاف%) ٩٥(وتشكل 
 الظواهر من بعدد وتتمیز كم )٢(م لكل  )١(الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي ویبلغ معدل االنحدار العام 

وهـــي عبـــارة عـــن كهـــوف تكونـــت نتیجـــة إلذابـــة الصـــخور )  karst phenomena( منهـــا ظـــاهرة الكارســـت 
ت عدد من الـدول العربیـة كمـا هـو الحـال فـي أوفي اآلونة األخیرة بد، دولوماتیة وصخورالمتبخرات الكلسیة وال

المشــرق والمغــرب العربــي فــي اســتثمار تلــك الســهول الصــحراویة فــي أقامــة المهرجانــات الریاضــیة المتمثلــة فــي 
اویة والــذي غالبــا مــا أقامــة ســباق الرالیــات الصــحراوي وكــذلك ســباقات التحمــل للســیارات فــي الظــروف الصــحر 

مدى كفاءة آلیاتها  كما یمكن مالحظة  على تشجع على اقامتة الشركات المصنعة للسیارات من اجل التعرف
وتكــون (عـدد مــن الظــواهر السـطحیة التــي تظهــر علــى شـكل منخفضــات ضــحلة وواســعة مثـل الحفــر البالوعــة 

یكسـو سـطح بعـض ،ون فاصـال بـین سـهل وأخـر شبة منبسطة انحدارها قلیل تقطعها غالبا حافات الودیان لتكـ
هـي علـى األغلـب صـالحة لالسـتثمار الزراعـي خاصـة فـي المواسـم المطیــرة ، أجزاءهـا قطـع الحجـارة الصـغیرة 

كما تعـد هـذه السـهول منـاطق كثیفـة للنبـات الطبیعـي المتنـوع الـذي مـن الممكـن اسـتثماره فـي تنشـیط السـیاحة ،
( ویة مـــن محافظـــة النجـــف ظـــواهر جیمورفولوجیـــة مهمـــة ذات أشـــكالالصـــحراویة كمـــا تضـــم المنطقـــة الصـــحرا

sink holes  (وكهــوف اإلذابــة   solution cavities) ()٦ -٤(التــي یمكــن إحصــاء عــددها بــین و  )١ (
والموائد الصخریة حیث أن كل هذه الظواهر نتجت لدور عوامل ،وبقایا التالل ،إضافة إلى الحائط الصخري ،

  ) .١٠(و )٩(و )٨(و) ٧(و) ٦(كما في الصورة ، )٢(ي وعوامل التجویة ألحت ألریحي والمائ
وحدیثا عدت أجواء هذه المناطق مقومات مهمة لما یعرف بسیاحة الصحراء أو السیاحة البیئیة التي  

، أضحت احد األنواع السیاحیة الحدیثة التي تحتل مكانة أولیة ضمن رغبات السائح األوربي أو األمریكي 
ومحطات ینوهات المغرب العربي تم استثمار هذه المظاهر من خالل أنشاء عدد من الكاز ففي دول 

االستراحة الطبیعیة التي تعتمد على األشكال الحقیقیة لتلك الكهوف وٕاظهار المناظر الطبیعیة التي تتمتع بها 
  ..تلك األشكال 

لهذه األشكال األرضیة بما  دكما أطلق العنان للنحاتین والمصممین من اجل أعطاء أشكال وصور جدی
  )١١(الصورة  كما في .جمالیة تسر الناظر ألیها  يیضف

________________________________________________________  
كلیة العلوم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الظروف الهیدرولوجیة لحوض وادي الغدف ، طارق عبد حسین ) ١(
  ١٣ص، ١٩٩٤، جامعة بغداد ،
أطروحة دكتوراه غیر ، األشكال األرضیة لوادي نهر الفرات بین حدیثة وهیت ، مشعل محمود فیاض ألجمیلي ) ٢(

  ٣٤ص،  ١٩٩٠، جامعة بغداد ،كلیة اآلداب ،منشورة 
82  

  )٦( صورة ال



  قرب الحدود السعودیة اإلذابة  احد كهوف
  

  
  

  )٧(صورة 
  كارات الموالح غرب الرھیمة

  

  
  

  جمعیة المصورین الجیوجولجیین: المصدر                                                  
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  )٨(صورة 

 الدراسةاحد التكوینات الجیریة في منطقة 



  
  ٢٠١٠/  ٣/ ٢٠الباحث بتاریخ  

  
  )٩(صورة  

  الدراسةالتكوینات الرملیة في منطقة   أشكالاحد 

  
  

  ٢٠١٠/  ٣/ ٢٠الباحث بتاریخ  
84 
  

  
  
  )١٠( صورة 

  في منطقة الدراسةتفتت التكوینات الرملیة بفعل العوامل الجویة 



  
  

  
  

  ٢٠١٠/  ٣/ ٢٥الباحث بتاریخ  
  

  )١١( صورة 
  منطقة الدراسة يالحیوانات فاحد الصخور الرملیة  وقد اتخذت شكل احد  

  

  
  جمعیة المصورین الجیوجولجیین: المصدر 
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ــــرة تغطــــي الرمــــال المتحركــــة هــــذ ــــالحجم الصــــغیر وفــــي حــــاالت كثی ــــان والســــیما ماكــــان منهــــا ب كمــــا . ه الودی
فــــي منطقــــة  الخشــــنة حیــــث یكــــون نســــیج التربــــة متكــــون مــــن الرمــــال الناعمــــة واألحجــــار) ١٢(فــــي صــــورة 

ـــــــان . الدراســـــــة ـــــــاطق المرتفعـــــــة مـــــــن الكثب ـــــــالنمو علـــــــى المن ـــــــات والشـــــــجیرات الصـــــــحراویة ب كمـــــــا تقـــــــوم النبات
مـــــال فـــــي حالـــــة نموهـــــا فـــــي منـــــاطق الودیـــــان أو المنخفضـــــة الرملیـــــة فـــــي محاولـــــة منهـــــا لعـــــدم طمرهـــــا بالر 

ــــع تتعــــرض ) ١٣(كمــــا فــــي صــــورة . ــــي الیشــــید حولهــــا جــــدار مرتف ــــار الت ــــون واآلب فــــي حــــین نالحــــظ أن العی
إلــــى طمــــر الكثبــــان الرملیــــة كمــــا تــــودي الصــــیانة الدوریــــة دور مهــــم فــــي المحافظــــة علــــى تواجــــد تلــــك اآلبــــار 

  ).١٤(ة كما في الصور .في صحراء منطقة الدراسة
  )١٢(صورة 

  في المنطقة الصحراویة  الخشن للرمال النسیج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٠/ ٢١/٥الباحث بتاریخ 
  
  )١٣(صورة 

  في صحراء منطقة الدراسة نمو الشجیرات الصحراویة على قمم الكثبان الرملیة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٢٠١٠/ ٢١/٥الباحث بتاریخ 
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  )١٤(صورة 
  احد أبار المیاه في منطقة الدراسة الرمال المتحركة وقد طمرت

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٠/ ٢١/٥الباحث بتاریخ 
  
  
  
  
  سطحیة ال یاهلما

أهمیـــــــة فـــــــي نمـــــــو وتطـــــــور الســـــــیاحة فشـــــــواطئها تعـــــــد مـــــــن أهـــــــم مقومـــــــات التنمیـــــــة  لمســـــــطحات المائیـــــــةل  
مـــــــا تواجـــــــدت  إذالتلـــــــك الشـــــــواطئ أن تجـــــــذب أعـــــــدادا كبیـــــــرة مـــــــن الســـــــیاح  المؤمـــــــل الســـــــیاحیة التـــــــي مـــــــن

والعیــــــــون المائیــــــــة والتضــــــــاریس ، ومــــــــات ســــــــیاحیة أخــــــــرى فــــــــي مناطقهــــــــا كمنــــــــاطق الجمــــــــال الطبیعــــــــي مق
  ) ١١(  خریطةكما في . والمناخ المالئم . األرضیة 

والن منطقـــة الدراســـة تفتقـــر للمســـطحات المائیـــة الدائمیـــة واقتصـــارها علـــى مســـطحات مائیـــة موســـمیة محـــدودة 
ســمیة التــي تســقط خــالل فصــل الشــتاء فــان التركیــز علــى مصــادر المســاحة والتــي تتكــون نتیجــة األمطــار المو 

  )١٥( كما في الصورة  .المیاه األخرى یكون أكثر أهمیة من هذا المصدر 
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  )١٥(صورة 
  صحراء منطقة الدراسةالمسطحات المائیة الموسمیة في 

  
  ٢٠١٠/ ٢٣/٥الباحث بتاریخ 

  
ـــــــــة بوجـــــــــه عـــــــــام  ـــــــــد إن عملیـــــــــة إدارة المـــــــــوارد المائی ـــــــــام مخططـــــــــي وواضـــــــــعي السیاســـــــــات بتحدی تعنـــــــــى قی

اإلجــــراءات والســــبل التــــي تضــــمن الحفــــاظ علــــى هــــذا المــــورد الحیــــوي الهــــام مــــن النضــــوب والتلــــوث والعمــــل 
    .على استخدامه االستخدام األمثل بما یحقق أغراض التنمیة المتواصلة

لبحـــــث عــــــن مصـــــادر جدیــــــدة كمـــــا أن تنمیـــــة المــــــوارد المائیـــــة تعنــــــى أیضـــــا االســــــتمرار فـــــي بـــــذل الجهــــــد ل 
للمیـــــاه ســـــواء كانـــــت تقلیدیـــــة أو غیـــــر تقلیدیـــــة لســـــد العجـــــز النـــــاتج عـــــن تزایـــــد حجـــــم االحتیاجـــــات لمختلـــــف 
االســــــتخدامات ووضــــــع الضــــــمانات الالزمــــــة للحفــــــاظ علــــــى المــــــوارد المتاحــــــة مــــــع إنشــــــاء آلیــــــات للمراقبــــــة 

 . )١(ا معترف بها دولیوالتحكم في تدهور المیاه بما ال یسمح بتجاوزها للمعاییر اآلمنة ال

  
  
  
  

_____________________________________________________________________________  
  ٢٠٠٨، بیانات غیر منشورة ، قسم التخطیط ، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف   )١(
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  )١١(خریطة 
  التوزیع الجغرافي للمسطحات المائیة في منطقة الدراسة

   
  :الباحث اعتماداً على: المصدر             

  ٢٠٠٧النجف االروائية ، ريطةمديرية الموارد المائية في محافظة النجف االشرف ، خ
من بعض الجداول  الإلو من الروافد المائیة الدائمیة تخمنطقة الدراسة  نإ) ١١(من الخریطة  یتضحو 

والتي تكون قلیلة المیاه أو جافة في معظم أیام طقة الدراسة في من) كم١٠(رة والتي ال یزید طولها عن الصغی
                                   .على مصادر المیاه الجوفیة التي تنتشر في المنطقة الصحراویة  يكما یالحظ اعتماد المنطقة الكل.السنة 
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المیــــــــاه الجوفیــــــــة فــــــــي أهمیتهــــــــا حســــــــب اخــــــــتالف تركیبهــــــــا الكیمــــــــاوي أو اخــــــــتالف درجــــــــات تختلــــــــف  
والــــذي یهمنــــا فــــي موضــــوع المیــــاه ، حرارتهــــا وهــــي تتــــأثر بطبقــــات الصــــخور التــــي مــــرت مــــن خاللهــــا 

وذلــــــك مــــــن ، الجوفیــــــة هــــــو دورهــــــا فــــــي النشــــــاط البشــــــري ومــــــن ضــــــمنها النشــــــاط الســــــیاحي والترفیهــــــي 
لمعدنیــــة واألخــــرى غیــــر المعدنیــــة التــــي توجــــد فــــي أمــــاكن مختلفــــة والتــــي خــــالل ظــــاهرة ینــــابیع المیــــاه ا

ومـــن أهـــم مـــا تتـــأثر بـــه هـــذه الینـــابیع هـــو ، تـــرتبط بـــالظروف الطبیعیـــة التـــي تختلـــف مـــن مكـــان ألخـــر 
وطبیعـــــــة الصـــــــخور والحركـــــــات البنائیـــــــة التـــــــي تعرضـــــــت لهـــــــا ،والمیـــــــاه الســـــــطحیة ،تغذیـــــــة المطریـــــــة ال

  ) ١٧(و) ١٦( صورةكما في  .المنطقة على مرالعصور
وتعـــــد المنطقـــــة الصـــــحراویة فـــــي محافظـــــة النجـــــف غنیـــــة بینـــــابیع المیـــــاه المعدنیـــــة الحـــــارة والبـــــاردة كمـــــا 

دها فـــــــي عـــــــالج بعـــــــض والتـــــــي اكتشـــــــفت منــــــذ القـــــــدم فاســـــــتغلت فوائـــــــ ،فــــــي منـــــــاطق العـــــــراق األخـــــــرى 
الینــــابیع وذلــــك عــــن طریــــق الســــباحة فــــي أحــــواض هــــذه ، وأالم المفاصــــل والمعــــدة  األمــــراض الجلدیــــة 

  )١٢(خریطة كما في  .)١(
ـــــرات  إن إال ـــــي العدیـــــد لاالفت ـــــذكر فـــــي أمـــــر اســـــتثمارها بخـــــالف مایناظرهـــــا ف ـــــم تشـــــهد تطـــــورا ی ـــــة ل الحق

ــــة والعربیــــة التــــي قطعــــت شــــوطا كبیــــرا فــــي مجــــال اســــتثمار هــــذه الینــــابیع وتطویرهــــا  مــــن الــــدول األوربی
یعاب أعــــــداد كبیــــــرة مــــــن الــــــزوار واســــــتخدامها كمصــــــحات عــــــالج مائیــــــة حدیثــــــة لهــــــا القــــــدرة علــــــى اســــــت

  . بقصد العالج واالستشفاء
،  شـجیج ( من الینابیع في المنطقة الصـحراویة مـن المحافظـة التـي تعتبـر مـن أقـدمها وهـي  دینتشر عد إذ

الرغم من الخصـائص الكیمائیـة الجیـدة التـي تتمتـع بهـا تلـك الینـابیع والعیـون  وعلى). الرحبة ، سید سعید 
ي الوقت الحاضر یقتصـر علـى االسـتعمال الزراعـي وبعـض النشـاطات البشـریة المحـدودة فان استعمالها ف

الدراســــة بجمــــال الطبیعــــة والبیئــــة المفتوحــــة اآلفــــاق تجــــاه الصــــحراء وكثــــرة العیــــون ذات  تتمیــــز منطقــــةو 
  .القیاسیة والخصائص الناجحة في استثمارها في السیاحة العالجیة المواصفات 

  
  
  
  
  
 ______________________________________________________  
  ٢٢٨ص ، مصدر سابق  ،الینابیع المائیة بین كبیسة والسماوة واستثماراتها ،یحیى عباس حسین  .١
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  )١٦(صورة 



  منخفض بحر النجفون الینابیع المبطن في احد عی
   

  
  

  ٢٠١٠/  ٤/ ٢٢  فيالباحث 
  

  )١٧(صورة 
   رحبة شمال ال العیون المعدنیة المتدفقة

  
  

  ٢٠١٠/  ٤/ ٢٢  فيالباحث 
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  ) ١٢(خریطة                                                     
  في محافظة النجف نلآلبار والعیولجغرافي التوزیع ا                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
        
  

  :الباحث اعتمادًا على: المصدر       
  .٢٠٠٩،  االشرف مدیریة الري في محافظة النجف*
  .٢٠٠٩،  االشرف في محافظة النجف اآلبارشركة حفر *
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  أنواع السیاحة العالجیة   - ١
اهــــــتم النــــــاس بالســــــفر والزیــــــارات إلــــــى منــــــاطق المیــــــاه المعدنیــــــة لغــــــرض االســــــتجمام والمعالجــــــة ، وكثیــــــر 

حیـــــث تبعـــــث هـــــذه المیـــــاه لألشـــــخاص الـــــذین یرتـــــادون مـــــنهم مـــــن وجهـــــه اهتمامـــــه لهـــــذه المصـــــادر المفیـــــدة 
طلبــــًا  إلیهــــاوقــــد یلجــــأ النــــاس . ، والرجــــوع إلــــى العمــــل بشــــيء مــــن التجدیــــد  )١(النشــــاط والراحــــة للجســــم إلیهــــا

للراحــــــة والمعالجــــــة مــــــن بعــــــض األمــــــراض ، مثــــــل التهابــــــات المفاصــــــل ، والســــــمنة ، واألمــــــراض الجلدیــــــة ، 
مــــع مجموعــــة  لقــــاءال تــــم وعنــــد زیارتنــــا لناحیــــة شــــبكة حیــــث )٢(. ا وأمــــراض الشــــیخوخة المبكــــرة وعــــرق النســــ
ــــذین قــــد اســــتقرو  ــــة  امــــن الســــكان المحلیــــین ال ــــذ مــــدة طویل ــــة من ــــد مــــن  إنإلــــى  واأشــــار  وقــــدفــــي المنطق العدی

ســـــكان مركـــــز مدینـــــة النجـــــف یـــــأتون إلـــــى المنـــــاطق المجـــــاورة للناحیـــــة للحصـــــول علـــــى میـــــاه بعـــــض اآلبـــــار 
  .جیة جیدةالتي تعرف بان لها خواص عال

ـــــــــق  إن ـــــــــوع مـــــــــن هـــــــــذه األمـــــــــراض طریقـــــــــة للعـــــــــالج ، فقســـــــــم مـــــــــن األمـــــــــراض تعـــــــــالج عـــــــــن طری لكـــــــــل ن
الطبـــــــــــي أو  الطمــــــــــيالــــــــــدفن فــــــــــي الرمـــــــــــال التــــــــــي تمتــــــــــاز بخـــــــــــواص عالجیــــــــــة طبیعیــــــــــة ، أو بواســـــــــــطة 

العالجـــــــــــي عــــــــــــن طریــــــــــــق استنشـــــــــــاق األبخــــــــــــرة المنبعثــــــــــــة مــــــــــــن الینـــــــــــابیع الكبریتیــــــــــــة لعــــــــــــالج أمــــــــــــراض 
  . )٣( شعة الشمس نوعًا من العالج الجهاز التنفسي أو التعرض أل

  .منها وفي العالم هناك مدن عدة تقوم بوظائف عالجیة 
  .مدن تجمع بین المیاه المعدنیة والجو العالجي  -١
  .مدن تستغل میاه البحر للعالج واالستشفاء  -٢
مـــــــــــدن تســـــــــــتغل وســـــــــــائل طبیعیـــــــــــة للعـــــــــــالج كـــــــــــالطمى البركـــــــــــاني والرمـــــــــــال الســـــــــــاخنة أو الكهـــــــــــوف  -٣

  .تنبعث منها أبخرة غازیة التي 
  .مدن تستغل جوها النقي في االستشفاء خاصة من األمراض التنفسیة  -٤
  
  
  

___________________________________________________________  
. 

   p.6. www.Iraq.com.2003، السیاحة العالجیة في العراق، اعتمادا على الموقع االلكتروني )١(
رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ، تنمیـــة الســـیاحة العالجیـــة فـــي منطقـــة عـــین التمـــر ، جاســـم الطـــائي زهـــراء محمـــد  )٢(

  ٣٢ص ،  ٢٠٠٥،  مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي ، جامعة بغداد، 
محمد حزام صالح بن صالح ، الترفیه والسیاحة في محافظة صنعاء ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ،  )٣(

   ٤٢ص ، ١٩٩٩ربیة ، كلیة الت
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  میاه عیون منطقة الدراسة في السیاحة العالجیة ثمارأمكانیة است  ٣
ــــــرة العیــــــون ذات  ــــــة المفتوحــــــة اآلفــــــاق تجــــــاه الصــــــحراء وكث ــــــة الدراســــــة بجمــــــال الطبیعــــــة والبیئ ــــــز منطق تتمی

خــــرى الخصــــائص الناجحــــة فــــي اســــتثمارها فــــي الســــیاحة العالجیــــة أكثــــر ممــــا هــــو علیــــه لالســــتخدامات األ
ــــــي.  ــــــي الصــــــیف ممــــــا یــــــوفر  والســــــیما درجــــــة حــــــرارة میاههــــــا الت ــــــرودة ف ــــــي الشــــــتاء والب ــــــدفء ف تضــــــمن ال

تســـــــتخدم ألغـــــــراض طبیـــــــة عالجیـــــــة  ألنهـــــــا. عنصـــــــرًا مهمـــــــاً فـــــــي تـــــــوفیر الراحـــــــة الجســـــــمیة لمســـــــتخدمیها 
  .. متعددة یمكن أن نقسمهاالى استخدامین هما

  . )١( عالج األمراض الجلدیة:أوال 
الكبریتیـــــة فـــــي هـــــذه المیـــــاه تســـــاعد فـــــي عـــــالج بعـــــض األمـــــراض الجلدیـــــة والتخفیـــــف مـــــن  وجـــــود المـــــواد إن

  :حدتها وهي ما یأتي 
ـــــة تســـــاعد -أ وبعـــــض أمـــــراض )  Acne( عـــــالج أمـــــراض حـــــب الشـــــباب  فـــــيمـــــادة الكبریـــــت بنســـــب متفاوت

  .الدهنیة وحاالت أمراض الجرب كافة )  Aczema( االكزیما 
ولكـــــن المیــــاه لیســـــت . علـــــى عــــالج أمــــراض الصـــــدفیة الحدیثــــة وجــــود عنصــــر الكالســـــیوم یســــاعد  إن -ب 

ولكــــي نتعــــرف علــــى  .حــــارة فإنهــــا تحتــــاج إلــــى بعــــض التســــخین فــــي حمامــــات خاصــــة عالجیــــة وترفیهیــــة 
موضــــــوع العــــــالج بالمیــــــاه المعدنیــــــة توجهنــــــا بالســــــؤال إلــــــى عــــــدد مــــــن األطبــــــاء االختصــــــاص بــــــاإلمراض 

لنـــــا بـــــان اســـــتخدام هـــــذا األســـــلوب فـــــي العـــــالج  حیـــــث أوضـــــحوا. الجلدیـــــة فـــــي محافظـــــة النجـــــف االشـــــرف 
ــــــوع مــــــن العــــــالج إلــــــى ســــــنوات طویلــــــة كــــــان الســــــكان  ــــــد هــــــذا الن ــــــرة وٕانمــــــا یمت ــــــد الســــــنوات األخی ــــــیس ولی ل
ـــــــى مركبـــــــات  ـــــــى مصـــــــادر االستشـــــــفاء الطبیعـــــــي مـــــــن خـــــــالل االعتمـــــــاد عل ـــــــرا عل ـــــــین یعتمـــــــدون كثی المحلی

المزمنـــــة كمـــــا أنهـــــم قـــــد اجمعـــــوا علـــــى األعشـــــاب الطبیعیـــــة فـــــي معالجـــــة األمـــــراض الموســـــمیة أو األمـــــراض 
أن األمــــراض الجلدیــــة تتركــــز نســــبة عالیــــة منهــــا فــــي مركــــز المدینــــة والســــبب فــــي ذلــــك یعــــود إلــــى طبیعـــــة 
ـــــى ضـــــرورة أن تكـــــون جمیـــــع مراحـــــل العـــــالج  ـــــذي تعـــــاني منـــــه أجـــــواء المدینـــــة كمـــــا أوضـــــحوا عل التلـــــوث ال

ة لتحدیـــــد نــــــوع المــــــرض كــــــي یســــــاعد بهـــــذه المركبــــــات تــــــتم بأشــــــراف أطبـــــاء استشــــــاریین بــــــاألمراض الجلدیــــــ
  .لعالج لالمرضى على تخفیف حدة المرض باستخدام المیاه الكبریتیة 

  
  
  

___________________________________________________________  
  ١٠ص ، تنمیة السیاحة العالجیة في منطقة عین التمر ، زهراء محمد جاسم الطائي )١(
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  :اض الروماتزمیة عالج األمر  –ثانیًا 
  .لما تحتویه من مركبات معدنیة  الروماتزمیة تستثمر هذه المیاه أیضا لعالج األمراض             

األمــراض الروماتزمیـــة الرثویـــة المزمنـــة التــي تـــؤدي األدویـــة دورًا محـــددًا فــي معالجتهـــا وٕایقـــاف االلتهابـــات ،  -١
هـــا وتأهیلهـــا بالشـــكل الفعـــال صـــیفًا وشـــتاًء لخدمـــة ولكـــن التشـــوهات التـــي تخلفهـــا هـــذه األمـــراض یمكـــن تلیین

األمــراض الســوفانیة للمفاصــل و . المــریض وتقلیــل التصــلب ومقاومــة الضــمور للعضــالت واألنســجة الســاندة 
 ذإتشــمع الفقــرات  .وزیــادة حركتهــا ولیونتهــا بــإجراء تمــارین خاصــة یصــفها الطبیــب المخــتص  ) ١٠(والفقــرات

  .الرئیسیة للعالج مع دور ثانوي لألدویة لها تعد السباحة من أهم العناصر 
  .لسریري اللتشخیص آالم الظهر المزمنة بغض النظر عن أسبابها   -٢

وعلیه یمكن االستفادة مـن میـاه عیـون الینـابیع بشـكل حمامـات سـاخنة لتأهیـل المرضـى وكـذلك جانـب ترفیهـي 
  .  )١(وتوفیر راحة للمرضى كمنطقة سیاحیة للراحة النفسیة 

استخدام هذه المیاه عن طریق االستحمام أو عن طریق االستنشاق لألبخرة المنبعثة مـع المـاء أو عـن وممكن 
طریــق الشــرب فــي حالــة احتوائهــا علــى عناصــر مفیــدة لجســم اإلنســان وبنســب غیــر ضــارة ، كمــا هــو الحــال 

  . )٢(لعناصر ، غاز كبریتید الهیدروجین وعنصر الحدید  
اض ألهم الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة والبایلوجیة لعیون منطقة الدراسـة وعلى نحو عام ومن خالل استعر 

یمكن أن نضع النقاط األساسیة في االستخدام األفضل لهذه العیون من حیث السـیاحة العالجیـة وعلـى النحـو 
  -: )٣( اآلتي

  .ن في هذا المجال یمكن استخدام هذه المیاه المعدنیة لعالج األمراض الجلدیة بإشراف أطباء اختصاصیی 
أعـــــادة الحیـــــاة الســـــیاحیة لمنطقـــــة الدراســـــة لمـــــا هـــــو موجـــــود مـــــن إمكانـــــات طبیعیـــــة مـــــع تـــــوافر فرصـــــة  إن 

وجــــود طــــین  ذلــــك بیئیــــة مناســــبة وصــــحیة خالیــــة مــــن البعــــوض والحشــــرات حــــول تلــــك العیــــون إضــــافة إلــــى
 H2Sمــــــن غــــــاز  رائحــــــة الكبریــــــت خالیــــــة نإ. الــــــذي یســــــتخدم إلغــــــراض غســــــل الشــــــعر ) الكیــــــل (  الخــــــاوة

ویمكــــــن بنــــــاء وتشــــــیید قــــــرى ســــــیاحیة وحمامــــــات . شــــــتاًء وبــــــاردة صــــــیفًا للســــــباحة دافئــــــةیمكــــــن اســــــتخدامها
 وبنــــــاء مراكــــــز صــــــحیة متخصصــــــة لتأهیــــــل المرضــــــى) منتجعــــــات ( بطــــــرز حدیثــــــة لألغــــــراض الترفیهیــــــة 

لالستخدامات األخرى 
 
 
 
  ، كلیة  لمیاه المعدنیة في منطقة عین تمر، جامعة الموصل، دراسة أمكانیة استثمار ا واخرونفارس ذنون العباجي ) ١(

   ٥ص ،٢٠٠٢، الصیدلة
   ١٩٠ص ، سابقیحیى عباس حسین ، مصدر ) ٢(
   ٦ص  ،فارس ذنون العباجي ، مصدر سابق) ٣(
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النبات الطبیعي . 
صـــــف یتبـــــین مـــــن و و  .وهـــــو انعكـــــاس للعوامـــــل المناخیـــــة فضـــــال عـــــن طبیعـــــة التربـــــة ونســـــیجها وخصـــــوبتها 

هـــــذا الجـــــزء مـــــن العـــــراق كـــــان مغطـــــى بمســـــاحات واســـــعة مـــــن الغابـــــات  نإالرحالـــــة والدراســـــات التاریخیـــــة 
واألشـــــجار ولكـــــن وبســـــبب الظـــــروف المناخیـــــة القاســـــیة ودورات الجفـــــاف المتكـــــررة إضـــــافة إلـــــى اعتـــــداءات 

إلـــــى  أدى ممـــــا وبـــــالرغم مـــــن ذلـــــك فانـــــه یوجـــــد تنـــــوع للبیئـــــات الطبیعیـــــة،  األشـــــجار تقلـــــ علیهـــــااإلنســـــان 
وال یـــــــزال تنـــــــوع الغطـــــــاء النبـــــــاتي مقـــــــدما فـــــــي تطـــــــویر .تنـــــــوع وامتـــــــزاج الحیـــــــاة البریـــــــة النباتیـــــــة والحیوانیـــــــة 

المنـــــــــاطق ألغــــــــــراض التنمیــــــــــة الســــــــــیاحیة الطبیعیــــــــــة المتنوعـــــــــة وبخاصــــــــــة أن أعــــــــــداد محبــــــــــي الطبیعیــــــــــة 
وتنمیتهـــــا  وأنصـــــارها فـــــي تزایـــــد مســـــتمر ممـــــا أدى بحركـــــة الســـــیاحة الحدیثـــــة إلـــــى االهتمـــــام بهـــــذه المنـــــاطق

ـــــق علیهـــــا حـــــدیثا اســـــم  یتمیـــــز و  . )١( )حركـــــة الســـــیاحة البیئیـــــة (لألغـــــراض الســـــیاحیة والترفیهیـــــة والتـــــي أطل
تباینـــــه مـــــن مكـــــان ألخـــــر ومـــــن بالغطـــــاء النبـــــاتي الطبیعـــــي فـــــي اإلقلـــــیم الصـــــحراوي مـــــن محافظـــــة النجـــــف 

ــــاین، ســــنة ألخــــرى  ــــة وتب ــــا مــــن قل ــــة الموضــــحة أنف ــــل انعكــــاس للظــــروف المناخی ــــات األمطــــار  فهــــو یمث كمی
حیــــــث أنتجــــــت هــــــذه الظــــــروف  ،الســــــاقطة وارتفــــــاع درجــــــات الحــــــرارة والتــــــي یرافقهــــــا ارتفــــــاع نســــــب التبخــــــر 

یتكــــون الغطــــاء النبــــاتي فــــي المنطقــــة  .غطــــاء نباتیــــا طبیعیــــا لــــه القــــدرة علــــى التكیــــف لمثــــل هــــذه الظــــروف 
ور طویلـــــة تســـــاعدها علـــــى تمتلـــــك جـــــذ فمنهـــــا مـــــا ،مـــــن النباتـــــات الصـــــحراویة المقاومـــــة للجفـــــاف والملوحـــــة 

ومنهـــــا مـــــا تختـــــزن المـــــاء فـــــي أجزائهـــــا مثـــــل ،امتصـــــاص المـــــاء مـــــن أعمـــــاق التربـــــة مثـــــل نباتـــــات الرمـــــث 
فــــــي حــــــین یتمیــــــز النــــــوع األخــــــر بــــــأوراق مدببــــــة مكســــــوة بطبقــــــة شــــــمعیة لمنــــــع تســــــرب ، نباتــــــات الروثــــــة 

ـــــیم الصـــــحراوي مـــــن ال، )٢(الرطوبـــــة منهـــــا مثـــــل ســـــبانوز  ـــــذلك ینمـــــو فـــــي اإلقل ـــــر مـــــن وتبعـــــا ل محافظـــــة الكثی
نباتــــــات حولیــــــة %) ٧٥(نوعــــــا منهــــــا ) ٤٥٠(النباتــــــات الصــــــحراویة المتنوعــــــة والتــــــي قــــــدر عــــــددها بنحــــــو 

ومـــــــن هـــــــذه %) ٢٥(فـــــــي حـــــــین تشـــــــكل النباتـــــــات المعمـــــــرة نحـــــــو ،وهـــــــذه نســـــــبة عالیـــــــة للنباتـــــــات الحولیـــــــة 
ــــا  لحــــد  هتحــــدد فوائــــد ومنهــــا مــــالم،ومنهــــا مــــایكون طبیــــا ومنهــــا مــــا یكــــون غــــذائیا ،النباتــــات مــــا یكــــون رعوی

الغطـــــــاء الخضـــــــري حیـــــــث  ذاتویالحـــــــظ فـــــــي المواســـــــم المطیـــــــرة زیـــــــادة نســـــــبة النباتـــــــات الحولیـــــــة ، الن ا
   ) .٧(كما في الشكل  )٣(قیاسا إلى النباتات المعمرة %) ٦٦-%٣٢(تتراوح نسبتها بین 

  
____________________________________________________ 

كلیـة  ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة  ق الجنابي، إمكانیة استثمار السیاحة الصحراویة في العراقطالب احمد عبد الرزا )١(
  ٤٠ص، ٢٠٠١التربیة، جامعة االنبار، 

مجلة الجمعیة ، المسرح الجغرافي لمنطقة الهضبة الغربیة من العراق ومؤهالته التنمویة ، نافع ناصر القصاب ) ٢(
   ٤٨ص،  ١٩٨٦، أیلول ،  ١٨العدد ، الجغرافیة العراقیة 

    ١١ص،  ١٩٦٤، بغداد ، مطبعة دار الحكمة ، التوزیع الجغرافي للنباتات البریة في العراق ، علي الراوي ) ٣(
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  )٧(شكل 
  التوزیع النسبي للنباتات الصحراویة          

 

 
  :الباحث باالعتماد على : المصدر  

  ٢٠٠٨، بیانات غیر منشورة ، إلنتاج النباتي قسم ا، مدیریة زراعة محافظة النجف االشرف  •
    

  )١٨(كمافي الصورة . في فصل الربیع تشكل النباتات المزهرة مشهدا طبیعیا خالباو 
فـــــي تزدهـــــر وتجـــــود النباتـــــات  ذإكمـــــا تـــــؤدي التربـــــة الصـــــحراویة  دورا مهمـــــا فـــــي انتشـــــار النباتـــــات 

ولهــــــــذا یتخــــــــذ ، الرملیــــــــة  التــــــــرب التــــــــي تغطــــــــي بطــــــــون األودیــــــــة والمنخفضــــــــات والكثبــــــــان وحســــــــف
موضــــــوع تنمیــــــة واســــــتثمار النباتــــــات الطبیعیــــــة أهمیــــــة كبیــــــرة مــــــن عــــــدة جوانــــــب ومنهــــــا الجانــــــب 

 إضــــافة إلــــى ،باإلضــــافة إلــــى الكثبــــان الرملیــــة ، یــــؤدي إلــــى الحــــد مــــن ظــــاهرة التصــــحر ذإالبیئــــي 
  ،یسهم هذا االستثمار في زیادة اإلنتاج الزراعي والرعوي  ذإالبعد االقتصادي  ذلك

ـــــة والواحـــــات الخضـــــراء  ـــــات الطبیعی ـــــى أنشـــــاء المحمی ـــــة التشـــــجیع عل ـــــدم یتضـــــح مـــــدى أهمی ممـــــا تق
ـــــى شـــــكل غابـــــات طبیعیـــــة تســـــهم فـــــي تلطیـــــف الجـــــو  التـــــي تســـــاعد فـــــي زیـــــادة كثافـــــة األشـــــجار عل

دیــــــه ؤ وتعمــــــل كمصــــــدات للریــــــاح التــــــي تنشــــــط فــــــي تلــــــك المنــــــاطق كمــــــا الننســــــى الــــــدور الــــــذي ت
ــــــل احــــــد  ــــــي تمث ــــــة الت ــــــا  االطبیعیــــــة هــــــذالمنتجــــــات النباتــــــات الطبی مجــــــال مــــــن العمــــــل العلمــــــي بحث

  . )١(كما في الملحق ،  وتطویرا
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  )١٨( صورة 



  انتشار الغطاء األخضر في فصل الربیع في منطقة الدراسة 

  
  ٢٠١٠/ ٢٢/٤الباحث في                       

دة منهـــــا وجعـــــل منطقـــــة الصـــــحراء وكشـــــفها بهـــــدف االســـــتفا إلمكانـــــاتیكـــــون هنـــــاك مســـــح  أنلـــــذا یتوجـــــب  
ائي میـــــــــیالمســـــــــح الك وأجـــــــــراءجعلهـــــــــا منطقـــــــــة جـــــــــذب ســـــــــیاحي  أریـــــــــد مـــــــــا إذاالدراســـــــــة موضـــــــــوع اهتمـــــــــام 

ــــــة الواحــــــدة وفــــــي إطــــــار اإلقلــــــیم، حیــــــث قــــــد یفــــــرض والبــــــایولوجي  للثــــــروات النباتیــــــة الطبیعیــــــة داخــــــل الدول
) تكـــــاد أن تكـــــون مؤكـــــدة(وهنـــــاك بالتـــــالي احتمـــــاالت طیبـــــة  .التشـــــابه البیئـــــي تشـــــابها فـــــي التنـــــوع البیولـــــوجي

للعمــــل الجمــــاعي علــــي مســــتوي اإلقلــــیم لرصــــد، وتســــجیل المــــوارد العشــــبیة التــــي توطئــــة لبحــــث احتمــــاالت 
ــــم تطــــویر مــــا قــــد یكــــون واعــــدًا مــــن نتائجــــه ــــاع بهــــا مــــن خــــالل البحــــث العلمــــي المنهجــــي، ث وهنــــاك . االنتف

النباتیــــــة فــــــي (جینیــــــة الوراثیــــــة فائــــــدة إضــــــافیة، ولكــــــن لهــــــا أهمیتهــــــا ومغزاهــــــا، وهــــــي أن تســــــجل المــــــوارد ال
وذلــــك هــــو الجــــوهر فــــي رســــالة  .التــــي تتمیــــز بهــــا بیئــــة اإلقلــــیم یحفظهــــا مــــن التعــــدي علیهــــا) حالتنــــا الراهنــــة

  . )١(االتفاقیة العالمیة للتنوع البیولوجي

كمــــــا أنهــــــا ســــــوف تجــــــذب الحیوانــــــات البریــــــة مــــــن الفصــــــائل المســــــتوطنة أو المهــــــاجرة عبــــــر الحــــــدود وفــــــي 
ور البریــــة كالصـــــقور وأنــــواع الحبـــــاري التـــــي لهــــا مكانـــــة متمیــــزة لـــــدى بعــــض القبائـــــل العربیـــــة  مقــــدمتها الطیـــــ

فمنـــــــذ مـــــــدة لیســـــــت بالقصـــــــیرة بـــــــدأت عـــــــدد مـــــــن الـــــــدول التـــــــي تمتلـــــــك صـــــــحاري واســـــــعة بتنظـــــــیم رحـــــــالت 
   .ومخیمات دوریة لتشجیع سیاحة الصید فیها 

  
_____________________________________________________________ 

منهج و أسالیب : السیاحیة في القرن الحادي و العشرون  الجغرافیا،  هالحوامد، نبیل زعل  موفق عدنان الحمیري )١(
 ٧١، مصدر سابق ،  تركیبة منهجیة حدیثة و تحلیل رؤیة فكریة جدیدة و
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   طیور والحیوانات البریةال - ٣



ـــــي تعـــــیش فیهـــــا  ـــــة الت ـــــة الطبیعی ـــــتالءم مـــــع الظـــــروف البیئ ـــــة ت ـــــات الطبیعی ـــــت تتمیـــــز او  ،وهـــــي كالنبات ن كان

  .في قدرتها على الحركة 
تحـــــاول أتبـــــاع أســـــالیب معینـــــة  نهـــــاإ ذإوهـــــذه الحیوانـــــات والطیـــــور تكـــــون قلیلـــــة االرتبـــــاط بالبیئـــــة الطبیعیـــــة  

ـــــالبع ـــــة قاســـــیة مـــــن اجـــــل اســـــتمرار حیاتهـــــا ف ـــــدما تكـــــون الظـــــروف الطبیعی ـــــى الهجـــــرة عن ض منهـــــا یلجـــــاء إل
ـــــه أو االختبـــــاء ، ـــــي حـــــین تلجـــــاء الحیوانـــــات إلـــــى التموی ـــــروة تحظـــــى باهتمـــــام ، ف ـــــذلك أصـــــبحت هـــــذه الث ول

،  )١(كبیــــر مــــن الســــیاح لمــــا تــــوفره مــــن متعــــة المشــــاهدة ومزاولــــة هوایــــة الصــــید ضــــمن معــــایر بیئیــــة محــــددة 
مفتــــرس كــــالغزال الود أنــــواع كثیــــرة مــــن الحیوانــــات منهــــا المفترســــة ومنهــــا غیــــر تزخــــر منطقــــة الدراســــة بوجــــو 

مـــــن اللبـــــائن الصـــــغیرة التـــــي تتخـــــذ  الكثیـــــرةإضـــــافة إلـــــى األنـــــواع ، واألرنـــــب البـــــري  وألمهـــــاالبـــــري والضـــــباء 
كمـــــا تضــــــم تلـــــك المنــــــاطق الصــــــحراویة ، أســـــفل طبقــــــات ســـــطح األرض مــــــؤوى لهـــــا مــــــن أخطـــــار الخــــــارج 

یـــــور المختلفـــــة األحجـــــام والتـــــي اســـــتطاعت أن تكیـــــف نفســـــها لقـــــدرة العـــــیش فـــــي تلـــــك أنـــــواع كثیـــــرة مـــــن الط
الحبـــــــاري  والقطـــــــا  والـــــــدراج والحمـــــــام البـــــــري وغیرهـــــــا ، النســـــــور  ،مثـــــــل الصـــــــقور  الظــــــروف الصـــــــحراویة 

حیــــث تمثــــل هــــذه المنطقــــة محطــــة رئیســــیة علــــى طریــــق هجــــرة الطیــــور الســــنویة مــــن الشــــمال إلــــى الجنــــوب 
یــــــرات المناخیــــــة التــــــي شــــــهدها العــــــالم والمنطقــــــة مــــــن حیــــــث نــــــدرة ســــــقوط األمطــــــار ورغــــــم التغ .وبــــــالعكس 

واالرتفـــــــاع الكبیـــــــر فـــــــي درجـــــــات الحـــــــرارة وانخفـــــــاض مســـــــتوى مصـــــــادر المیـــــــاه البدیلـــــــة فـــــــال تـــــــزال منطقـــــــة 
  ) ١٢(كمافي الجدول  .الدراسة موطنا للعدید من الحیوانات البریة النادرة

نطقــــــة الصــــــحراویة كانــــــت تعــــــد موقعــــــا نشــــــطا منــــــذ العصــــــور وتشــــــیر المعلومــــــات الجغرافیــــــة  إلــــــى أن الم
حیـــــث كانـــــت هـــــذه مـــــن األنشـــــطة ، التـــــاریخي األولـــــى لممارســـــة قـــــنص وصـــــید الحیوانـــــات البریـــــة المختلفـــــة 

الســـــیاحیة والترفیهیـــــة القدیمـــــة لـــــدى ملـــــوك وأمـــــراء وادي الرافـــــدین فـــــي العهـــــد الســـــومري واالكـــــدي والبـــــابلیین 
ثــــــار المنحوتـــــة والمنقوشــــــة والرســــــوم القدیمــــــة علــــــى الرقــــــائم الطینیــــــة ومــــــا یــــــدل علــــــى ذلــــــك اآل،واألشـــــوریین 

ــــــة واألجنبیــــــة  ــــــي المتــــــاحف العراقی ــــــم ،المحفوظــــــة ف ــــــث ت ــــــد هــــــذا النشــــــاط فــــــي العصــــــور اإلســــــالمیة حی وامت
وزخــــــــرت آداب الشــــــــعوب ، تنظــــــــیم عملیــــــــات الصــــــــید للمحلــــــــل والمحــــــــرم للحیوانــــــــات والطیــــــــور المختلفــــــــة 

)٢(كما في الملحق )٢(به في الشعر والقصص  واألقوام بالتغني بالصید والتفاخر 
__________________________________________________ 

 ٢٨العـدد، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیـة ، السیاحة في الوطن العربي بین الواقع والطموح ،صالح  إبراهیممالك ) ١(
                                            ١٧ص، ١٩٩٥بغداد ، 

  ٢٥٠ص ١٩٨٦، الموصل ، دار الحكمة للطباعة ، علم السیاحة والمتنزهات ، مسعود مصطفى الكتاني ) ٢( 
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  الصفات الطبیعیة   االسم  ت



                        
  
   :على  دالباحث باالعتما. المصدر   
  ٢٠٠٩ لسنة بیانات غیر منشورة، شعبة اإلحصاء الزراعي ، فظة النجف االشرف مدیریة زراعة محا*  
  

100  
تمـــــت بشـــــكل متســـــارع وعلـــــى نطـــــاق صـــــحاري العـــــالم  ذإوفــــي العقـــــدین الماضـــــیین توســـــعت ســـــیاحة الصـــــید 

هـــــي الســـــنة الدولیـــــة  ٢٠٠٢واعتبـــــرت األمـــــم المتحـــــدة ســـــنة ،كبیـــــرا فـــــي المســـــتقبل  اویتوقـــــع أن تحـــــرز نمـــــو ،

  مختلفة بإحجام  النسر   .١

  بحجم الدجاجة الصغیرة ولون ریشھ اسود فاتح  ملھي الرعیان   .٢

  .ضرةالخ إلىطیر جمیل الشكل ملون الریش یمیل   الكارور   .٣

  )طیر حر ( من الطیور الجارحة   الشاھین   .٤

  بحجم الغراب  غرنوق   .٥

  لون ریشھ اسود وابیض  غراب الجول   .٦

  .بحجم الدجاجة الكبیرة ولون ریشھ اسود فاتح  غاك   .٧

بحجم الدجاجة الكبیرة ولھ أرجل طویلة تقریبا ولونھ ابیض بصورة عامة ما عدا   البیوضي   .٨
  الرقبة سوداء فاتحھ

  .من الطیور الجارحة المشھورة وحجمھا اكبر من الصقر   الحدایة   .٩

اكبر من العصفور لون ریشھا احمر في الرقبة وبطنھا فاتحة بین االحمرار   الحمرة   .١٠
  .والبیاض ظھرھا اسود فاتح وذیلیھا احمر واسود 

  .تكون بحجم فرخ النسر  الرخامة   .١١

  ).كركي( أحیاناكبیر الحجم ویسمى   الرھو   .١٢

لكنبرة ذو منقار طویل جدا ورجلین طویلتین ورقبة طویلة ولون ریشھ بحجم ا  كرسوع   .١٣
  .اسود 

  .بحجم النسر الصغیر ولون ریشھ اسود فاتح   الشھیبي   .١٤

  .تشبھ الكنبرة بحجم اصغر   الصعوة   .١٥

  .من الطیور الجارحة   الصقر الحر   .١٦

  .من الطیور الجمیلة الشكل وھي بحجم الدجاجة الصغیرة   الططوه   .١٧

  بحجم الدجاجة الصغیرة ذو رجلین طویلتین سریع العدو ولون ریشھ اسود فاتح   طوعبید الك   .١٨

  .بحجم العصفور ولون ریشھ اسود فاتح   بلبل حماد   .١٩

  .بحجم الدجاجة الصغیرة لون ریش بطنھ اسود فاتح ولون ریش ظھره اصفر   الباشق   .٢٠

  .سود فاتح بحجم الدجاجة الصغیرة لون ریشھ ابیض ولون ریش ظھره ا  عبیان أبو   .٢١

  .ھو نفسھ الخطاف   السند أم   .٢٢

  .اكبر من الكنبرة   سالم أم   .٢٣

  .حجمھ اصغر من حجم العصفور ولون ریشھ فاتح بین االصفرار والبیاض   الزعر أبو   .٢٤

  .بحجم الدجاجة الصغیرة   بسیلھ أبو   .٢٥



یئـــــــة حیـــــــث طالبـــــــت اللجنـــــــة التابعـــــــة لهـــــــا والخاصـــــــة بالتنمیـــــــة المســـــــتمرة لنشـــــــاطات الســـــــیاحة للســـــــیاحة والب
البیئیـــــــة أن تأخـــــــذ علـــــــى عاتقهـــــــا توجیـــــــه الحكومـــــــات علـــــــى المســـــــتوى العـــــــالمي واإلقلیمـــــــي لغـــــــرض وضـــــــع 

  .برامج واسعة لعملیة تنمیة السیاحة البیئیة 
ممارسة ما یسمى بالسیاحة البیئیة لمشاهدة البیئـات ونتیجة لهذا االهتمام الدولي فقد اندفعت الرغبة العالمیة ل 

فقد ظهر في العدید من دول العالم ما یعرف باسم المحمیات ، الطبیعیة والحیاة البریة في األقالیم الصحراویة 
جعـل  ذلـك إضـافة إلـى، القومیة والتي تهدف إلى الحفاظ على فصـائل الحیوانـات البریـة مـن تهدیـد االنقـراض 

ففي اإلقلـیم الصـحراوي مـن محافظـة ،   )١( ت عامل مهم في جذب السیاح من جمیع أنحاء العالمهذه المحمیا
دوائر الزراعة والبیئة بـالخطوات األولـى فـي أنشـاء محمیـة طبیعیـة وعلـى مسـاحة تقـدر بحـوالي  تالنجف شرع

باتجــاه  كــم )١٣(لخــط االســتراتیجيلضــخ الــنفط  محطــةوتبعــد عــن  عمتــر مربــ )١٢٥٠٠٠٠(أي )دونــم ٥٠٠(
م  )٢٩٦٠(جزء من سیاج المحمیة  أكمالتم  ذإ )كم١٨(طریق الشبكة إلىالجنوب أي تبعد عن نقطة النزول 

تدجین الحیوانات التي آلت لالنقراض مثل الغـزال  وٕانماالغطاء النباتي  أحیاء لم یقتصر االهتمام على و  طوال
نطقة مثل زراعة السدر والزیتون ثنائي الغـرض ظروف الم ئمتال أشجاروكذلك مشروع تربیة النعامة و زراعة 

التــي (مــن المحمیــات العشــرة األولــىیــتم حفــر بئــرین ذات نفــع عــام مــن مجلــس المحافظــة ضــمن المحمیــة  و، 
  (*) .م طوال  )٢٩٦٠(جزء من سیاج المحمیة ) ناحیة الشبكة  إلىتمتد 

كمـا .ة المختلفـة التـي تضـمها تلـك المنـاطق لكي تكون المحطة األولى في تكاثر الفصـائل النباتیـة والحیوانیـو  
شجعت هذه المحمیـة بعـض المختصـین فـي مجـال األعشـاب الطبیعیـة مـن خـالل زراعـة األنـواع النباتیـة ذات 

نطبـق تلـك التجـارب فـي منطقـة  أنولدینا تجارب عربیـة فـي هـذا المجـال ممـا یشـجع  .الفائدة الطبیة لإلنسان 
ر صـحراء منطقـة الدراسـة وجعلهـا منطقـة سـیاحیة وترفیهـه للسـائح المحلـي االذي یسهم في ازده األمرالدراسة 
 المنــاطق المحمیــةو  .وخاصــة أیــام العطــل الرســمیة واألســبوعیة ولســكان محافظــة النجــف  واألجنبــيوالعربــي 

بشــــكل مــــن أشــــكال الحمایــــة  الطبیعیــــة واألنـــواع واألمــــاكنالنظم البیئیــــة بـــواألنـــواع المحمیــــة یمكــــن أن تتمتــــع 
   .على أنشطة معینة نونیة، و تتراوح بین الحمایة الصارمة إلى القیود المفروضةالقا

_________________________________________________________________  
 (1)- Abu Dhabi Tourism , the road to excellence Abu Dhabi Tourism Authority Inaugural 
yearbook. 2009 . p , 34 
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ــــدو  ــــك المحمیــــات الطبیعیــــة ســــواء  المهــــمر وٕادراكــــًا لل  اً اســــتراتیجی اً لكونهــــا احتیاطیــــ ملســــیاحة أا مــــا یخــــصلتل
ــــة  لكنــــوز المــــوارد الطبیعیــــة وبنــــوك للجینــــات الوراثیــــة لصــــناعة المســــتقبل ، فقــــد اهــــتم جهــــاز شــــؤون البیئ

ــــات ودعمهــــم بالوســــائلفــــي العــــراق  بتــــوفیر كــــوادر بشــــریة متمیــــزة إلدارة تلــــك الم العلمیــــة والمعــــدات  حمی



ـــــــي ـــــــة والرصـــــــد البیئ ـــــــة والمراقب لمتابعـــــــة ســـــــالمة المـــــــوارد والتنســـــــیق  التـــــــي تعـــــــاونهم فـــــــي أداء مهـــــــام الحمای
ـــــف األجهـــــزة والمؤســــــسات التـــــي تشـــــارك ـــــى التنمیـــــة  والتعـــــاون مـــــع مختل عـــــن قناعـــــة بعائـــــد الحمایـــــة عل

الحمایـــــة یمثـــــل عنصـــــرًا جوهریـــــًا فـــــي حمایـــــة   نشـــــاطات أن تفاعـــــل البـــــدو مـــــع ثـــــمومســـــتقبل المنطقـــــة ، 
 تناقلهـــــاخبـــــرات أصـــــلیة فـــــي الحیـــــاة وتـــــراث مـــــن المعلومـــــات  الحیـــــاة البریـــــة بمشـــــاركتهم المعتمـــــدة علـــــى

الطبیعیــــــة االهتمــــــام بهــــــذه المجتمعــــــات األصــــــلیة وانضــــــمامهم  تمهــــــام المحمیــــــاأجیــــــالهم ، لــــــذا كــــــان مــــــن 
س البیئـــــة ومقــــدمي الخـــــدمات المختلفـــــة بالمحمیـــــات ، البــــاحثین والمـــــراقبین وحـــــرا إلــــى نظـــــم اإلدارة مـــــنهم

 تتعــــدد ســــبل المعاونــــة المقدمــــة لهــــم ســــواء بقوافــــل الرعایــــة الطبیــــة لهــــم فــــي الودیــــان وتــــدریب وأیضــــاً 
ـــــى اإلســـــعافات األولیـــــة ، والرعایـــــة البیطریـــــة لحیوانـــــاتهم التـــــي هـــــي  عناصـــــر مـــــن رجـــــالهم ونســـــائهم عل

الرجــــــال علــــــى ة لمشــــــغوالت الیدویــــــة وتســــــویقها ومعاونــــــمصــــــدر رزقهــــــم ، وتــــــدریب الســــــیدات علــــــى إنتــــــاج ا
الســـــدود لالحتفـــــاظ بالمیـــــاه  تجـــــارة األعشـــــاب الطبیـــــة وزراعـــــة الفاكهـــــة وحفـــــر اآلبـــــار ، واالهتمـــــام ببنـــــاء

لرفـــــــع  اً مصـــــــدر  بوصـــــــفهاالبیئـــــــة  أنشـــــــطة الســـــــیاحة فـــــــيبإشـــــــراكهم أیضـــــــا تقـــــــوم المحمیـــــــات  ولـــــــزراعتهم ، 
وتـــــأجیر الجمـــــال والـــــدواب واإلرشـــــاد وتقـــــدیم الخـــــدمات  مســـــتوى معیشـــــتهم وذلـــــك بتنظـــــیم رحـــــالت الســـــفر

لــــذا مــــن الضــــروري أقامــــة محمیــــات فــــي منطقــــة  .یلوتــــراثهم األصــــ للســــائحین مــــع االحتفــــاظ بتقالیــــدهم
  .منها ةالبری الطیور محمیات الشبكة والسیما

ــــة محــــل اهتمــــام عــــالمي و         ــــد أصــــبحت المحمیــــات الطبیعی ــــاطق وجودهــــا تثمــــینلق ســــیاحة لاف،  وطنــــي بمن
الســـــلبیة علـــــى البیئـــــة الیجابیـــــة وأثارهـــــا آثارهـــــا الهـــــا غیرهـــــا مـــــن قطاعـــــات االقتصـــــاد األخـــــرى  شـــــأن شـــــأنها

ـــة  التنمیـــة العشـــوائیة للســـیاحة التـــي قـــد تـــؤدى إلـــى تـــدهور بیئـــي واجتمـــاعي واقتصـــادي ومـــن ثـــمب والمتمثل
البیئیـــــة الواعیــــــة  لرقابـــــةفـــــإن التنمیـــــة الســـــیاحیة المتواصـــــلة تراعـــــى التخطــــــیط الجیـــــد واإلدارة الســـــلیمة وا

إلجـــــراءات حمایـــــة المعـــــالم البیئـــــة  زهـــــایحفتمثـــــل هـــــذه الســـــلبیات ، فقـــــد أفـــــادت الســـــیاحة البیئـــــة ب يلتالفـــــ
ـــــة  الطبیعیـــــة والمواقـــــع التاریخیـــــة واآلثـــــار والحیـــــاة البریـــــة ، وحیـــــث أن الســـــیاحة وحمایـــــة الحیوانـــــات البری

یتــــولى تنمیــــة المحمیــــات الطبیعیــــة والثــــروات شــــؤون البیئــــة  صــــنوان ال ینفصــــالن تمامــــاً لــــذلك فــــإن جهــــاز
وزارة الســـــیاحة تنظـــــیم زیـــــارة هـــــذه المحمیـــــات لالســـــتمتاع بمـــــا تضـــــمه لقطـــــاع  والمـــــوارد الطبیعیـــــة وتتـــــولى

لـــذا علینـــا إن  . منطقـــة الدراســـة همـــة فـــي ربـــوع مإلـــى جانـــب زیـــارة اآلثـــار التاریخیـــة ال كبیـــر مـــن الزائـــرین
وفر فــــــــي منطقــــــــة الدراســــــــة ویجــــــــب أن نوجــــــــه صــــــــناعة الســــــــیاحة نســــــــتثمر إمكاناتنــــــــا الطبیعیــــــــة والتــــــــي تتــــــــ

ویتطلــــب هــــذا منــــا الكثیــــر لكــــي نعتمــــد علــــى المــــوارد التــــي تتحقــــق مــــن الســــیاحة ونســــتثمر هــــذه المــــدخوالت 
  ،في بناء مشاریع اقتصادیة واجتماعیة 
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فـــــــي مختلـــــــف وأن األخــــــذ بنظـــــــر االعتبـــــــار البیئیـــــــة الطبیعیـــــــة واالســـــــتخدام األمثـــــــل للمـــــــوارد واســـــــتثمارها  
ــــــوطني  داألنشــــــطة البشــــــریة كالســــــیاحة مــــــثال ســــــیعزز االقتصــــــا وتعمــــــل الســــــیاحة الطبیعیــــــة باحتضــــــان . ال

  . )١(الطبیعة النها تؤدي الى حمایة البیئة وتحافظ على ما تكتنفه من موارد 



ي فــ و یحقــق الكســب المــادي وتكــوین جمهــور واع ،  إدارة المحمیــات الطبیعیــة إن إدمــاج الســیاحة فــي خطــة 
 یجـب علینـا عـدم ودورهـا فـي خدمـة المجتمـع ،  يمن أهمیة المحمیات حتى یمكنها أن تـؤد الوقت نفسه یزید

المحمیـات الطبیعیـة ،  علـى بقیـة األهـداف المرجـوة مـن يالمغاالة في االرتكان إلیها حیث أنهـا یمكـن أن تغطـ
إلیهم ومقدار ما یتم دفعه للزیارة بجانب  المقدمة لذلك البد من تحدید عدد الزوار وتوقیت زیاراتهم والتسهیالت

وكــذلك مــدى تفــرد المحمیــة . ومقــدار تحملهــا للضــغوط الناجمــة عــن الزیــارة  ذلــك البــد مــن دراســة نوعیــة البیئــة
 الطبیعیـة الجذابـة للـزوار ومقـدار مـا هـم مسـتعدون لدفعـه ولتحملـه مـن متاعـب للتمتـع بهـذا بمقومـات الجمـال

تنمیــة الســیاحة البیئیــة ومــن بینهــا الســیاحة الصــحراویة علــى  تتنــامى اتجاهــاتو . تالجمــال وبهــذه المقومــا
 منطقتـي الودیـان(مؤشـرًا علـى إمكانیـة وضـع خطـط تنمیـة السـیاحة الصـحراویة فـي ي مستوى العالم وهذا یعط

یعیــة والتنــوع البیولــوجي مــن خــالل المحمیــات الطب. مــع تنــوع الظواهرالجیومورفولوجیــة بهــا ) الســفلى والحجــارة 
لتعظـیم عائـد  مع تأكید خطط الحمایة و مالحظة أنها سیاحة التتحمل األعداد الكبیرة ومن ثم یجـب التخطـیط

 والعطریة  أنواع النباتات الطبیة االستثمار منها مثل صناعة الدواء من بعض أنواع الزواحف والعقارب وأیضاً 

لتنــوع اإلحیــائي و ترســیخه للمــواطنین الســاكنین فــي والبــد مــن االســتفادة مــن التنــوع الفیزوغرافــي للمحافظــة وا .
تعـد الدرجــة الثانیــة بعـد الســیاحة الدینیــة حیـث یتوافــد إلــى محافظـة النجــف أعــداد  إذالمحافظـة وكــذلك للزائــرین 
  . كبیرة سنویا للسیاحة الدینیة

یون منتجعــــــا دولــــــة األمــــــارات العربیــــــة المتحــــــدة فقــــــد ابتكــــــر اإلمــــــارات الــــــدول العربیــــــة والتــــــي منهــــــا فــــــي أمــــــا
یقـــــدمون فیـــــه  ذإ،  ٢كـــــم) ٢٥(ســـــیاحیا جدیـــــد فـــــي قلـــــب الصـــــحراء وعلـــــى مســـــاحة كبیـــــرة مـــــن األرض تبلـــــغ 

للســـــیاح أعلـــــى مســـــتوى ممكـــــن مـــــن الرفاهیـــــة والمتعـــــة التـــــي یمكـــــن أن نجـــــدها فـــــي الصـــــحراء مثـــــل رحـــــالت 
راویة ركــــوب الخیــــل العربــــي األصــــیل وســــفینة الصــــحراء الجمــــل العربــــي الــــذي تشــــتهر بــــه المنــــاطق الصــــح

العربیـــــــة ومجـــــــامیع الصـــــــید باســـــــتخدام األســـــــالیب القدیمـــــــة والحدیثـــــــة إضـــــــافة إلـــــــى المخیمـــــــات الصـــــــحراویة 
ـــــة  ـــــد مـــــن الحیوانـــــات البری ـــــات البریـــــة حیـــــث یمكـــــن للســـــائح مـــــن مشـــــاهدة العدی التـــــي تكـــــون مجـــــاورة للمحمی

ــــــة  ــــــة والزواحــــــف المختلف ــــــیمن تــــــم اســــــتحداث أكثــــــر مــــــن  ،كــــــالغزالن والثعالــــــب البری محمیــــــة  )١٦(وفــــــي ال
وذلـــــك مـــــن اجـــــل النهـــــوض بخطـــــة شـــــاملة لتشـــــجیع ، ومنطقـــــة جبـــــل بـــــرع ،طبیعیـــــة أهمهـــــا جزیـــــرة ســـــقطري 

   )٢(السیاحة البیئیة والحفاظ على المناطق الطبیعیة ذات الخصائص الحیویة 
___________________________________________________________  

  بحـــث مقـــدم الـــى ، لطبیعیـــة فـــي تنشـــیط الحركـــة الســـیاحیة فـــي العـــراق اثـــر تنـــوع اإلمكانـــات ا، وهـــاب فهـــد الیاســـري
 ٢٠١٠،جامعة الفاتح ، كلیة اآلداب  ،قسم الجغرافیا، یةیبألالمؤتمر الجغرافي الثاني عشر للجمعیة الجغرافیة 
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ــــــر مــــــن المقومــــــات الطبیعیــــــة الصــــــحراویة التــــــي لــــــم وممــــــا تقــــــدم یتضــــــح أن  منطقــــــة الدراســــــة تمتلــــــك الكثی

ــــــق بمجــــــاالت الســــــیاحة الصــــــحراویة كاســــــتثمار میــــــاه الینــــــابیع  تســــــتغل بالصــــــورة الصــــــحیحة ألغــــــراض تتعل



والعیـــــــون المائیـــــــة فـــــــي الســـــــیاحة العالجیـــــــة أو اســـــــتثمار المیـــــــاه الصـــــــالحة للزراعـــــــة فـــــــي أنشـــــــاء الواحـــــــات 
لســـــیاحة ومـــــن خـــــالل المتابعـــــة الدولیـــــة لهـــــذا االمحمیـــــات الطبیعیـــــة واســـــتثمارها فـــــي الصـــــحراویة أو أقامـــــة 

النشــــاط فـــــان منطقــــة الدراســـــة تســــتحوذ علـــــى اهتمــــام كبیـــــر مـــــن قبــــل محبـــــي الطبیعــــة لمـــــا فیهــــا مـــــن حیـــــاة 
  .بریة ونباتیة ومظاهر طبیعیة متنوعة وعلى المستوى الداخلي واإلقلیمي 

ام هیئـــــة الســـــیاحة فـــــي المحافظـــــة بإنشـــــاء محمیـــــة طبیعیـــــة علـــــى وعنـــــد توجهنـــــا بالســـــؤال عـــــن أمكانیـــــة قیـــــ
علـــــى إنشـــــائها فـــــي منطقـــــة الدراســـــة فكانـــــت االشـــــرف  دائـــــرة زراعـــــة النجـــــف تغـــــرار المحمیـــــة التـــــي بـــــادر 

إجابــــة الهیئــــة بأنهــــا قــــد درســــت بعــــض األفكــــار والمقترحــــات التــــي تــــدعو إلــــى أنشــــاء محمیــــة طبیعیــــة فــــي 
   .)* ( المنطقة الصحراویة
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  . منطقة الدراسة في تنمیة واستثمار اإلمكانات البشریة: ثانیا 

 



یمكــــن أن تشــــترك مــــع المقومــــات األخــــرى  يالتــــ غنیــــة ةریخیــــة وأثریــــأتمواقــــع الدراســــة منطقــــة  تمتلــــك
ویرجــــع تــــاریخ بعــــض المواقــــع األثریــــة ضــــمن ، فــــي خلــــق ســــوق ســــیاحي واســــع ومتنــــوع فــــي المنطقــــة 

  ،حدود منطقة الدراسة إلى ما قبل التاریخ وبعضها یرجع إلى العصور اإلسالمیة 
ـــــــــت  ـــــــــا كان مراكـــــــــز أو محطـــــــــات للفـــــــــاتحین أو ویـــــــــذكر أن مـــــــــدن الفـــــــــرات األوســـــــــط الموجـــــــــودة حالی

الســــالكین طــــرق الصـــــحراء منــــذ العصـــــور التاریخیــــة القدیمــــة كالكوفـــــة والمنــــاذرة والحیـــــرة وغیرهــــا مـــــن 
   . )١(المدن المذكورة في المراجع التاریخیة

  
كانــــت هــــذه المــــدن تلتقــــي عنــــدها العدیــــد مــــن طــــرق القوافــــل التجاریــــة القدیمــــة لــــذلك زخــــرت المنطقــــة و 

وتعــــد مدینــــة المنــــاذرة التــــي  .اقــــع األثریــــة التــــي الزالــــت بقایــــا الكثیــــر منهــــا لحــــد أالن بالعدیــــد مــــن المو 
ت علــــى أراضــــي بادیــــة الجزیــــرة مــــن المــــدن العریقــــة التــــي اســــتطاعت أن تتحــــدى ظــــروف البیئــــة أنشــــ

الصــــــحراویة وكــــــذلك أطمــــــاع غزاتهــــــا فقــــــد شــــــهدت هــــــذه المدینــــــة فتــــــرة ازدهــــــار اقتصــــــادي وسیاســــــي 
   .)٢(كبیر 

  
عســـــــــكریة ودینیـــــــــة وتجاریـــــــــة وهـــــــــي كغیرهـــــــــا مـــــــــن المـــــــــدن یرجـــــــــع لعوامـــــــــل وجودهـــــــــا  بأن أســـــــــباو  

اشــــتهرت كمحطــــة لمــــرور القوافــــل ثــــم  ةیر غعلــــى هیئــــة قریــــة صــــ ئهاالصــــحراویة كانــــت فــــي بدایــــة نشــــو 
ــــــة  ــــــة المتعاقب ــــــي المراحــــــل التاریخی ــــــة ف ــــــة والتجاری وهنــــــاك .توســــــعت بعــــــد أن نشــــــطت وظیفتهــــــا الدینی

ــــوفرمن  ــــدلل علیهــــا ممــــا ت ــــل و  راثــــأمای ــــا االهتمــــام دالئ ــــب من ــــة الدراســــة وهــــذا یتطل ــــة فــــي منطق تاریخی
بهـــــذه اآلثـــــار التــــــي تجـــــذب الســــــائح بعـــــد أن نجــــــري علیهـــــا عملیــــــات الصـــــیانة والبحــــــث عـــــن أثارهــــــا 

تحكـــــي لنـــــا تـــــاریخ المنطقـــــة وهـــــذا عامـــــل بشـــــري مهـــــم فـــــي تولـــــد حركـــــة ســـــیاحیة فـــــي  ألنهـــــاالمتبقیـــــة 
  . صحراء المحافظة 

  
 

____________________________________________________ 
منشـورة  طالب احمد عبد الرزاق الجنابي، إمكانیة استثمار السیاحة الصحراویة في العراق، رسالة ماجستیر غیـر  )١(
  ٤٠ص، ٢٠٠١كلیة التربیة، جامعة االنبار، ،

إیـران ، ریة قم المقدسة المكتبة الحید ،الجزء األول ، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، حسن عیسى الحكیم ) ٢(
  ٢٣ص ،  ٢٠٠٨، 
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ومــــن أهــــم المواقــــع األثریــــة التــــي ضــــمتها المنطقــــة الصــــحراویة التــــي یمكــــن أن یســــتدل علیهــــا مــــن طریــــق 
ویالحـــــظ أنهـــــا تتـــــوزع .بـــــرك أبـــــار مائیـــــة ، منـــــائر ،) خـــــان (الحـــــج القـــــدیم حیـــــث تتمثـــــل فـــــي بقایـــــا مبـــــان 

  )١(...ن أشهرها وم) كم ١٨ -١٤(على مسافات محددة تتراوح بین 



  الكوفة  -١
  خان الرحبة  -٢
 بركة زبیدة  -٣

 )حمام زبیدة (محطة الحمام  -٤

 منارة أم القرون  -٥

 النص  ریب -٦

 محطة مغیثة  -٧

 بركة حمد  -٨

 بركة الحمام  -٩

 بركة مسیجد  - ١٠

  محطة الطلحات  - ١١
 موقع العید  - ١٢

 السجر - ١٣

 أبار أشراف  - ١٤

 ) واكصة (محطة واقصة  - ١٥

 بركة العمیة  - ١٦

 بركة العمیة  - ١٧

 موقع العقبة  - ١٨

 الظفیر  موقع - ١٩

 ذات وأشـكالها الدائریـة.م )  ٨٠-٥٠(بـین تتراوح أعماقها وتضم هذه المحطات مجامیع من اآلبار العمیقة 
الكتابات على الحجر  ) الطلحات محطة(ویظهر في بعض اآلبار ،م  )٤,٥٠- ٤,٥٠( بعادواإلم  )٣(قطر 

لغـرض یهـدف إلــى  والـرأسة العنـق ویـتم بنـاء منطقـ، تعـود للعصـر العباســي و بخـط الثلـث ، فـي فوهـة البئـر 
)١٢(كما في الخریطة  .حمایة البئرمن االندثار واالنهیاروتساقط األجسام فیها 

 
___________________________________________________ 

،  ١٩٨٥ – ٤٤المجلـد ، لثـاني الجـزء األول وا، الهیئة العامة لآلثـار والتـراث ، مجلة سومر ، عبد الستار العزاوي )١(
  ١٩ص 
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  )١٢( خریطة 
)طریق ست زبیدة ( طریق الحج القدیم  



 
      

   . باالعتماد على ثالباح:المصدر 
،  ١٩٨٥ – ٤٤المجلـد ، الجزء األول والثـاني . المؤسسة العامة لآلثار والتراث مدیریة أثار ومتاحف المنطقة الجنوبیة *  

  ٢٠٠ص 
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  خان الرحبة   -١



نصــل إلــى  ،) كــم ٣٠(مــرورا بمنطقــة منخفضــة وبطریــق ترابــي حــوالي ، نجــفجنوبــا مــن مدینــة البعــد االتجــاه 
ثـم ، الكمـارك  –قریة الرحبة ویظهر فیها الخان الشهیر والذي تم استخدامه في فترات كمركـز لشـرطة الحـدود 

الخـارجي ومدخلـة فـي  هوانهدام غالبیة اجزائة الداخلیـة لـم یبـق منـة غیـر سـور  هسكنه  أهالي المنطقة وبعد ترك
وبمـادة الجـص ویبـدو أن التسـقیف فیـه ، والخان بني بالحجر غیـر المنـتظم شـكال أو حجمـا ، الجانب الشرقي 

  )١٩(كما في الصورة  . )١(یعتمد على العقود واألقبیة  
ة ل عوامـل التعریـفعـویالحظ استخدام الطابوق الفخاري فـي تغلیـف بعـض الجـدران ویظهـر تسـاقط أجـزاء فیـه ب

ویتوسـط الضـلع ، مدعوم بأبراج نصف دائریـة فـي األركـان األربعـة ، ) ٢م ١١٠× ٨٠(وتبلغ مساحة الخان .
وینفذ من المدخل المستطیل المغلـق بـاب صـغیر یعلـوه عقـد مـدبب تتوسـطه نافـذة ، الشرقي مدخل كبیر بارز 

تقع شمال شـرقي (*) . نهر صغیر تجلب میاهه من عین ،وكان یجري بقرب سور الخان الجنوبي . صغیرة 
إما المدخل من الشرق فانـه  )١٩(الحظ الصورة  .ویستغل سكان القریة میاه النهر في الزراعة . قریة الرحبة 

كمـا  .یشرف على مجموعة من الطـرق المتقاطعـة والتـي یمكـن وصـفها بأنهـا غیـر منتظمـة الحجـم أو االتجـاه 
  )٢٠(في الصورة 

، (**) یعـرف بتـل صـنین ،تـل تعلـوه بنایـة مربعـة تقریبـا ) كـم١٥(ة حـوالي ویقـع بجانـب القریـة الشـرقي بمسـاف
   . كم توجد منطقة تعرف باسم تل الرماد٢وشمال شرقي القریة بمسافة 

 
 

_____________________________________________________ 
الهیئــة العامــة لآلثــار ، ة ســومر محطــة أم القــرون  مجلــ –درب زبیــدة /طریــق الحــج القــدیم ،عبــد الســتار العــزاوي )١

 ٢٠١ص ،  ١٩٨٥ – ٤٤المجلد ، الجزء األول والثاني ، والتراث 
 :  اآلتیةیرد ذكر الماء في منطقة الرحبة باألسماء (*) 

   ٢٧٥ص ٢المعجم ج/یاقوت  -ماء لبني قریط على یسار الحاج من الكوفة: لحفائر  –أ 
  ٣٦٤ص٢المعجم ج/ یاقوت –جیوش سعد ماء قرب القادسیة نزلها بعض : الخریبة  -ب
   ٣٦٤ص  ٢المعجم ج/  -موضع البصرة راجع یاقوت: الخریبة  -ج
  ص٢المعجم ج/یاقوت  -ماء قرب القادسیة نزله بعض جیش اإلسالم أیام الفتوح : الرقراق  -د

لصـنین حیـث كـان محبوسـا بـالحیرة فـي سـجن ا) عدي بن زید ألعبـادي الشاعر ( ١٠٢٣ص ١تاریخ ج: الطبري (**) 
هو بلد (موقع صنین تل شمال شرق ناحیة الحیرة حالیا تظهر منه بقایا جدران محاطة بالبساتین والبیوت ویذكر یاقوت 

   ٤٣١ص ٣المعجم ج) كان بظاهر الكوفة من منازل المنذر وبه نهر ومزارع 
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  )١٩(صورة 



  في بناء فوهة البئر األحجارتظهر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥/٦/٢٠١٠في الباحث 
  

  ) ٢٠(صورة 
  )المدخل من الشرق  –خان الرحبة ( 

 
         

  
  
  
  
  
  
  
  

٥/٦/٢٠١٠في الباحث 
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ویقع جنوب شرقي قریة الرحبة . عسكري حیث تظهر فیها أسس جدران من الحجر ویحتمل أنها موقع حصن

د االطالع على وبع. تل اثري أخر وهو عبارة عن أنقاض تظهر منه معالم لقصر أو حصن ) كم ٦(بحوالي 



، جوانبه ظهر أن تخطیط جدرانه مستطیل مدعومة أركانه بأبراج نصف دائریة مبني من الحجر و الجص 
  ) .(*الذي نزله سعد بن أبي وقاص في معركة القادسیة ، ویعتقد بان هذا الموقع هو قصر قدیس 

  بركة زبیدة -٢

ــــع علــــى مســــافة حــــوالي  ــــة اجنــــوب شــــرق ) كــــم ١٣( تق ) درب زبیــــدة  (علــــى طریــــق الحــــج القــــدیم وتقــــع  ،لرحب
 وتعتبــــر هــــذه المحطــــة الثالثــــة بعــــد الكوفــــة والقادســــیة وخــــالل أعمــــال) مــــألي الرمــــل  (والبركــــة دائریــــة الشــــكل 

حظ وجــــود قنــــاة صــــغیرة فــــي جانــــب البركــــة الغربــــي لجمــــع میــــاه األمطــــار المنحــــدرة مــــن المرتفعــــات لــــو  البحــــث
ویبــــدو أنهــــا كانــــت مقبــــاة حیــــث ، ع ومــــرور میــــاه الســــطح بواســــطتها وعمــــل القنــــاة كالمیازیــــب فــــي جمــــ، القریبــــة 

  .یالحظ أثار القبوة 
وهـو كبیـر الحجـم لغـرض جعـل واجهـة بـاطن البركـة ،والبركة مبنیة من الحجر المحلي المهذب من جانب واحـد 

ر البركـة ویبلـغ قطـ، وربط األحجار بواسطة الجص لغرض المحافظة على المیـاه بـداخلها ،بشكل مستوي تقریبا 
ومـن  .م حیث تؤدي إلـى قـاع البركـة  ١٢ومن الجانب الشرقي یظهر وجود سلم بأربع درجات طولها  ،) م٣٥(

المؤسف حقا صعوبة معرفة عمق وحالة مستوى أرضـیة البركـة وذلـك لكثـرة تـراكم الرمـال فیهـا أمـا جانـب البركـة 
ومــن الشــمال یمكــن مالحظــة ،طة فــي وســطها الجنــوبي فهــو متهــدم ویمكــن مشــاهدة بقایــا األحجــار متنــاثرة وســاق

  )١(. م تقریبا  ٢,٥جدرانها بارتفاع 
وكــــــذلك ،قــــــرب الجانــــــب الجنــــــوبيمــــــن الغــــــرف مبنیــــــة مــــــن الحجــــــر والجــــــص وتوجــــــد بقایــــــا أســــــس مجموعــــــة 

  ) .٢٢(و) ٢١(الصورة  كما في.سكنیة في ناحیتها الشمالیة  اتأنقاض وحد
  
  
  

 
________________________________________________________ 

شماال وقریة الرحبة حتى موقع قصر ) ع(یمكن تحدید منطقة القادسیة من تل الرماد وموقع مرقد السید محمد بن الحسن (*) 
  .كم )  ١٠× ١٠(بمساحة قدیس جنوبا بمنطقة مربعة 

٢٠٣ص، صدر سابق م ،محطة أم القرون  ،درب زبیدة  ، طریق الحج القدیم،لستار العزاوي عبد ا)١   
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صورة   ) ٢١(

حمام  بركة 



  زبیدة من ناحیة الشرق
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ٥/٦/٢٠١٠الباحث بتاریخ 
  

  )٢٢(صورة 
  التي طمرتها الرمال بركة الحمام تبقى من  ما

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٥/٦/٢٠١٠ فيالباحث  
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  .محطة الحمام    - ٣

  ..واهم معالمها البارزة ،  جنوب غربي بركة زبیدة) كم١٣(وتبعد حوالي 



  .للراحة ) خان (قصر   - أ
  .بركة مستطیلة   - ب
 .أبار مربعة عدد اثنین   - ت

 .منارة أم القرون   - ث

 
 .زبیدة) خان(قصر   -أ

وفـــــــــي ، مـــــــــدعوم أركانـــــــــه األربعـــــــــة بـــــــــأبراج دائریـــــــــة ، ) م ٣٠×  ٢٧,٥(بنـــــــــاء مربـــــــــع الشـــــــــكل تقریبـــــــــا 
عه الشــــرقي بــــرج یقتــــرب مســــافة كمــــا یســــند ضــــل، منتصــــف ضــــلعه الغربــــي یوجــــد بــــرج دائــــري صــــغیر 

أمـــــا الجـــــدار الشـــــمالي الـــــذي یشـــــمل المـــــدخل .إلـــــى الـــــركن الجنـــــوبي ویبتعـــــد عـــــن بـــــرج الـــــركن الشـــــمالي 
ـــــوه عقـــــد مـــــدبب ذو مركـــــزین مبنـــــي بـــــالحجر المهنـــــدم لغـــــرض  بعـــــرض متـــــر واحـــــد وارتفـــــاع متـــــرین فیعل

  .تقریبا  هضبطه ویدعم هذا الجدار برج ینتصف
وتظهــــــر ، متهــــــدم الجــــــدران قــــــد تســــــاقطت اجــــــزاؤة الشــــــرقیة والجنوبیــــــة  هأمــــــا حالــــــة القصــــــر حالیــــــا فأنــــــ

  )٢٣(مخطط  في صورة كما .أقسام وحداته البنائیة الغربیة والجنوبیة بشكل واضح 
محــاط مــن جهاتــه األربــع بغــرف مختلفــة ) م١٠× ٩(یشــتمل تخطــیط القصــر علــى فنــاء وســطي مســتطیل 

فـي حـین ) م٣×٥(شـرقي ثـالث غـرف مسـتطیلة بأبعـاد وتقـع فـي الجانـب ال) مستطیلة ومربعـة (المقاسات 
وغرفتـــان ) م٣,٥× ٦(یضـــم الجانـــب الغربـــي أربـــع غـــرف مقاســـاتها مختلفـــة وفـــي الجنـــوب أربـــع غـــرف  

كما یالحظ على الجانب الشمالي للفناء أربع غرف وممر مـدخل القصـر المربـع ) م٣×٣(مربعتان بقیاس 
  . )١( والغرفتان المجاورتان له مربعتان) م ٣×٣(
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  )٢٣(صورة 

  زبیدة )خان(ویمثل مخطط قصر  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ٢٠٠٨ ،بیانات غیر منشورة ، شعبة المخطوطات األثریة ،مدیریة أثار محافظة النجف االشرف  :المصدر      
  

والقصـــــــر مبنـــــــي بـــــــالحجر و الجـــــــص والعنصـــــــر اإلنشـــــــائي للتســـــــقیف بواســـــــطة األقبیـــــــة والعقـــــــود ذات 
ــــــي البنــــــاء ) ذو المركــــــزین (الشــــــكل المــــــدبب  ــــــث نظــــــم ف ــــــف األحجــــــام حی ــــــدم مختل وشــــــكل الحجــــــر مهن
الجـــــــدار ویبـــــــدو أن ســـــــمك جدرانـــــــه غیـــــــر المهنـــــــدم یســـــــتخدم فـــــــي داخـــــــل  والحجـــــــر، لواجهـــــــة الجـــــــدار

  .سم ) ٦٠-٨٠(فهي بعرض ) أي القواطع ( والداخلیة ، الخارجیة بعرض متر واحد 
ر أجزاؤهـــــــــا الســـــــــفلى وتظهـــــــــ، ) م  ٢,٥( واتخــــــــذ بنـــــــــاء األبـــــــــراج الخارجیــــــــة الشـــــــــكل الـــــــــدائري قطرهــــــــا 

ونهــــــا وبعــــــد ارتفــــــاع متــــــر واحــــــد تصــــــغر بأســــــلوبها بطریقــــــة اللــــــم كــــــالمخروط أي ك) قاعــــــدتها عریضــــــة(
والمــــواد اإلنشــــائیة الحجــــر المهنــــدم فــــي الواجهــــة بإشــــكاله ، تجمــــع للــــداخل فــــي تنفیــــذ طریقتهــــا البنائیــــة 

لغـــــرض ، المربـــــع والمســـــتطیل وكـــــذلك أســـــلوب وضـــــع الحجـــــر المســـــطح بـــــین بعـــــض صـــــفوف الحجـــــر 
  . )١(حفظ المستوى األفقي للجدران أثناء عملیة البناء 
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مختلفــــــــة األحجــــــــام مــــــــع الجــــــــص ،ویالحــــــــظ أن وســــــــط جمیــــــــع الجــــــــدران ملــــــــئ باألحجــــــــار الصــــــــغیرة 
  ).٢٥(و) ٢٤(الصورة  كما في باستخدام طریقة بناء صفین من الحجر وتربیع الوسط
  .  جیة أو الداخلیةیخلو القصر من النوافذ أو الفتحات في جدرانه الخار 

  
  
  
  

  )٢٤(صورة 
  بناء العقود واألقبیة الباقیة في قصر زبیدة

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥/٦/٢٠١٠في الباحث 
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  )٢٥(صورة 
  زبیدة ویالحظ شكل عقدة األول  )خان(مدخل القصر 

 
 

 
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥/٦/٢٠١٠الباحث بتاریخ 
  

لغــرض وضــع األخشــاب عنــد البنــاء أو ألهــداف تمــدد ، داخل حیــث وجــود الثقــوب فــي جدرانــه مــن الخــارج والــ
ویعتمد تسقیف القصر حسب األجزاء الباقیة على األسلوب اإلنشائي بواسـطة . الجدران من الناحیة اإلنشائیة 

وشــكل األقبیــة  .اســتخدام األقبیــة لجمیــع الغــرف والعقــود لــربط فتحــات األبــواب التــي تطــل علــى فنــاء القصــر 
ومطول الساق كما یالحظ بروز أقدام العقود واألقبیة نحو الداخل لغرض إنشـائي ، و مركزین والعقود مدبب ذ

  . د حفي تثبیت األقدام في مستوى أفقي وا
ـــــة بواســـــطة الحجـــــر المهنـــــدم  ـــــذ بـــــواطن األقبی ـــــاء عنـــــد تنفی ـــــدوكـــــان أســـــلوب البن بـــــردم مـــــن الخـــــارج بـــــین  أیب

  .ة األحجام ومادة الجص أو مع جدار ساند بواسطة األحجار المختلف، قبوتین 
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ـــــع البركـــــة حـــــوالي  ـــــى الجنـــــوب الشـــــرقي للقصـــــر وشـــــكلها مســـــتطیل ) م ٣٠٠( تق وتظهـــــر  ،) م ٥٠×٧٠(إل
كـــــل بركـــــة أســـــلوب إنشـــــائي متمیـــــز بطریقـــــة لو ، أشـــــكالها دائریـــــة ومربعـــــة فـــــي بعـــــض المحطـــــات األخـــــرى 

  .لحیوانات وطرق استخدامه للبشر وا،  هجمع المیاه والمحافظة علی
وبعمــــق حــــوالي ) الرمــــال(لقـــد تــــم عمــــل هــــذه البركــــة بواســــطة حفــــر فــــي الصــــخور بعــــد رفــــع المنطقــــة الرخــــوة 

ـــــوي برصـــــف األحجـــــار المربعـــــة أو المســـــتطیلة أو المهندمـــــة بشـــــكل صـــــفوف ، متـــــرین  ثـــــم بنـــــاء الجـــــزء العل
بالبنـــــاء مـــــن  أنـــــا یبـــــدوأحیا ، ربط بـــــالجص ویرتفـــــع البنـــــاء عمودیـــــا للحفـــــاظ علیهـــــایـــــو ، أفقیـــــة تحـــــیط البركـــــة 

ــــــالجص أیضــــــا ، قاعــــــدة البركــــــة  ، وغالبیــــــة حجــــــر البنــــــاء متســــــاقط . ویظهــــــر أن واجهــــــة البنــــــاء مطلیــــــة ب
ــــــي أمــــــر  ــــــوي الرخــــــوي الرمل ــــــاء الجــــــزء العل ــــــرك أدامتهــــــا وصــــــیانتها  وكمــــــا أن بن بفعــــــل عوامــــــل التعریــــــة وت

   .)١( حفاظ على حافة البركة من االنهیارضروري لل
ــــز موقعهــــا فــــي المنطقــــة وكــــذلك رفــــع الجــــدار لت  كمــــا أن البنــــاء مــــن قاعــــدتها فــــي بعــــض المنــــاطق أو . می

لعمـــــل طبقـــــة جـــــدار یغلـــــق جمیـــــع المســـــامات والشـــــقوق وثقـــــوب طبقـــــات التربـــــة ، غالبیتهـــــا ضـــــروري أیضـــــا 
ـــــى  ،الطبیعیـــــة  ـــــة یســـــمح بالمحافظـــــة عل ـــــاطن البركـــــة بحال ـــــي حفـــــظ ب ـــــاء الجـــــدار هـــــو األســـــاس ف فیكـــــون بن

  .(*) صاصهالماء وعدم تسربه أو امت
مــــدعوم  ،م یقســــمها إلــــى قســــمین غیــــر متســــاوین ٣٠وفــــي وســــط البركــــة تقریبــــا جــــدار یمتــــد إلــــى أكثــــر مــــن 

واغلــــــب الظــــــن أن بنــــــاء مثــــــل هــــــذا ، وفــــــي نهایتــــــه مبنــــــى بــــــالحجر و الجــــــص  ،فــــــي نهایتــــــه ببــــــرج دائــــــري 
فــــي  كمــــا الجــــدار یســــاعد علــــى بقــــاء مــــاء البركــــة نقیــــا فــــي جانــــب وقــــد یســــتخدم الجانــــب األخــــر للحیوانــــات

  ) .٢٦(الصورة 
  
  
  
  

__________________________________________________________  
  ٢٠٧ص ، مصدر سابق، المؤسسة العامة لآلثار والتراث مدیریة أثار ومتاحف المنطقة الجنوبیة )١(

  ٧/٧/٢٠١٠مدیر أثار محافظة النجف االشرف بتاریخ ، مقابلة مع السید محمد حسن المیالي (*) 
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  )٢٦( صورة
  )المندثرة (مدخل وجدران البركة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المؤسسة العامة لآلثار والتراث مدیریة أثار ومتاحف المنطقة الجنوبیة              
  

  اآلبار  - ت 
ـــــــــوب الغربـــــــــي لبركـــــــــة الحمـــــــــام  ـــــــــع وتكـــــــــون عـــــــــرض  ،) بئـــــــــران (ویقـــــــــع إلـــــــــى الجن یتخـــــــــذان الشـــــــــكل المرب

) أي عنـــــــــــــق البئـــــــــــــر (محفــــــــــــورة بالمنطقـــــــــــــة الصــــــــــــخریة والجـــــــــــــزء العلــــــــــــوي  ،م تقریبـــــــــــــا ) ٥×٥(الفتحــــــــــــة 
ــــــــــــي  ــــــــــــذلك الجــــــــــــزء الرمل ــــــــــــم بناؤهــــــــــــا بواســــــــــــطة األحجــــــــــــار المربعــــــــــــة والمســــــــــــتطیلة ) منطقــــــــــــة رخــــــــــــوة(ل ت

ــــــــــــة والمهندمــــــــــــة والمتماســــــــــــكة  ــــــــــــة الحــــــــــــل والشــــــــــــد ( المهذب ، والمــــــــــــادة الرابطــــــــــــة هــــــــــــي الجــــــــــــص ) بطریق
ـــــــــر الحقیقـــــــــي أوحالـــــــــة القـــــــــاع وا حتمـــــــــال أن یكـــــــــون العمـــــــــق الحـــــــــالي ومـــــــــن الصـــــــــعب معرفـــــــــة عمـــــــــق البئ

ــــــــــال) م ٨٠-٥٠( ــــــــــر أخــــــــــر  ویالحــــــــــظ وجــــــــــود ت ــــــــــه بئ ــــــــــة من ــــــــــار كــــــــــان وعلــــــــــى مقرب ــــــــــة قــــــــــرب اآلب ل أثری
  . )١(البئر أوالمسؤول عن السقایة  لسكن حراس

  
  
  
  

___________________________________________________________  
 ٢٠٧ص ، مصدر سابق، لمنطقة الجنوبیةالمؤسسة العامة لآلثار والتراث مدیریة أثار ومتاحف ا -١
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   منارة أم القرون - ث



ــــــة القصــــــر والبركــــــة واآلبــــــار  ــــــرین شــــــمال غــــــرب منطق ــــــو مت ــــــرون ویــــــذكر ، وتبعــــــد كیل ــــــارة أم الق تشــــــاهد من
ومـــــن جمیـــــل صـــــنعه فــــــي العمـــــارة عمـــــارة مصــــــانع : ( رســــــالنأشـــــاه ألـــــب  عـــــن أعمـــــال ملــــــك األصـــــفهاني

  ) . من مسالك قوافلها وتسهیل ما توعر، طریق مكة ومنازلها
، محضـــــر كثیـــــر مـــــن األنهــــــار ،مغرمـــــا بالعمـــــائر : (شـــــاه كــــــان  ویوضـــــح ابـــــن خلكـــــان أن الســـــلطان ملـــــك
ــــدان االســــور  ــــر مــــن البل ــــى كثی ــــاطر ، وعمــــر عل ــــاوز رباطــــات وقن ــــد موقــــع ) .وٕانشــــاء فــــي المف ویمكــــن تحدی

ن عنـــــد تثبیـــــت أســــــماء وأال .منـــــارة أم القـــــرون حســـــب الروایــــــات التاریخیـــــة بـــــین العـــــذیب ومحطــــــة واقصـــــة 
ویــــرد باســــم  ،یظهــــر موقــــع العــــذیب ضــــمن منطقــــة القادســــیة ) درب زبیــــدة (محطــــات طریــــق الحــــج القــــدیم 

  ) .٢٧(كما في الصورة  . )١(قصر العذیب 
  

  )٢٧(صورة   
  قاعدة منارة أم القرون من الغرب

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥/٦/٢٠١٠الباحث في                                             
  
  

_________________________________________  
 ٢٠٨ص ، مصدر سابق،  مدیریة أثار ومتاحف المنطقة الجنوبیة ، المؤسسة العامة لآلثار والتراث )١(
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كمـا یـرد  ) .اسـفاطا مـن جلـود  نشـابا و ووجـد المسـلمون فـي العـذیب رماحـا و(ویوضح الطبري ذلك فیقـول     
وهــو مــاء بــین :وهــو المــاء الطیــب (ویصــف یــاقوت العــذیب فیقــول  .حــد البریــة  العــذیب موقــع مســلحة فــي

وعلیــة فــالموقع ) . وهــو حــد الســواد ، وهــو منــازل حــاج الكوفــة ، لبنــي تمــیم  يداوهــو و ...القادســیة والمغیثــة 
ل ویظهــر انــه وادي یجــري فیــه المــاء وخــال ،) العــذیب (األول المــذكور لتحدیــد مكــان بنــاء منــارة أم القــرون 
  ) ٢٨(كمافي الصورة  .)١(عملیة المسح بالموقع یالحظ وجود ودیان بالمنطقة 

فإننا نجد بین موقع منـارة أم القـرون ومحطـة واقصـة ، بن خلكانأحسب ماذكر ) واقصة(أما المحطة الثانیة 
 –عیـد بركـة ال –الطلحـات  –بركـة مسـیجد –بركـة الحمـام  –بركة حمد –مغیثة  –بیر النص (الموقع التالیة 

  . )أبار واقصة  –) قلیبان (أبار شراف  –) ناحیة شبكة (
وتشیر المصادر التاریخیة إلى أهمیة أخرى كانـت تتمتـع بهـا هـذه المواقـع إضـافة إلـى  أهمیتهـا إلـى حجـاج          

 بیت اهللا في العصر اإلسالمي بسبب وقوعها على طریق الحج القدیم فقد كان األمراء والسالطین یسـتعینون
وى و أبهذه المواقع التاریخیة في رحالت الصید التـي قـد تسـتمر لعـدة شـهور حیـث كانـت تسـتخدم كأمـاكن مـ

  . )١(لالستراحة من الظروف الصحراویة القاسیة
  ) ٢٨(صورة

  الزخرفیة حول بدن منارة أم القرون األشرطة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .األثریة  والوثائق عبة المخطوطاتش،مدیریة أثار محافظة النجف االشرف : المصدر                
  

______________________________________________________  
 ٢٠٨ص  ،مصدر سابق،  مدیریة أثار ومتاحف المنطقة الجنوبیة، المؤسسة العامة لآلثار والتراث  )١(
  ٩/٨/٢٠١٠مدیر أثار محافظة النجف االشرف بتاریخ ، مقابلة مع السید محمد حسن المیالي (*)    
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التي تنتشر  األثریةوخطط مدروسة من اجل صیانة وحمایة المواقع  برامجفقد تم وضع  اآلثارهذه  وألهمیة
 ) ٢٩(كما في الصورة  .على عموم مساحة المحافظة 

  
  
  
  

  )٢٩(صورة 
   ومجموعة اآلثار المحيطة به زبيدة صورة فضائية لقصر

  
  
  

 Google earth.. ......  قععتماد على المو الاالباحث ب: المصدر 
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  . طبیعة سكان المنطقة الصحراویة -٢
ــــــه النجــــــاح  فــــــي االســــــتثمار إن  ، اقتــــــرن بنجــــــاح بشــــــري إذا إالالمشــــــاریع الســــــیاحة الصــــــحراویة ال یكتــــــب ل

فــــــالموروث الشــــــعبي والتقالیــــــد والعــــــادات االجتماعیــــــة لســــــكان المنطقــــــة وحســــــن تعــــــاملهم یعــــــد مــــــادة حیــــــة 
فــــیمكن ، منطقــــة والــــذي یمكــــن أن یقــــدم للســــائح وهــــو مــــن مصــــادر الجــــذب الســــیاحي  معبــــرة عــــن واقــــع ال

عــــادات وتقالیــــد ســــكان المنطقــــة مــــن خــــالل طریقــــة ممارســــة األعمــــال علــــى مــــن خاللــــه أن یتعــــرف الســــائح 
ـــــوري ، وطـــــرق عیشـــــهم ، الیومیـــــة  یمتـــــاز بهـــــا التـــــي ، وفـــــن الصـــــناعات الیدویـــــة ومـــــن التـــــراث الفنـــــي الفلكل

ــــة التــــي یمكــــن االســــتفادة منهــــا فــــي ســــكان تلــــك المنــــاط ــــذلك یمكــــن تحدیــــد عــــدد مــــن العوامــــل االجتماعی ق ل
  . )١(تنمیة السیاحة الصحراویة 

وكـــــــذلك ، العـــــــادات والتقالیـــــــد العربیـــــــة التـــــــي تتضـــــــمن الســـــــلوك االجتمـــــــاعي وأســـــــالیب وطـــــــرق عیشـــــــهم -١
ــــــاء المعتــــــادة والصــــــناعات الیدویــــــة  ،طبیعــــــة الســــــكن فــــــي البیــــــوت وتصــــــمیمها  ــــــة ، واألزی والعــــــادات الغذائی

  .التي تعتمد على المصدر الطبیعي لها 
هــــذا المصــــطلح مجموعــــة مــــن الممارســــات والعــــادات التــــي یتمیــــز  التــــراث الشــــعبي األصــــیل ویتضــــمن -٢

  . مناسبات الزواج واألعیادبها سكان المناطق الصحراویة والتي تمیزهم عن بقیة المناطق ك
ـــــاول فیـــــه الســـــا -٣ ـــــذي یتن ـــــال المـــــأثورة والحكـــــم ألدب الشـــــعبي وال كان الحكایـــــات والقصـــــص والشـــــعر واألمث

ـــــي الحیـــــاة  ـــــة ف ـــــي تنبـــــع مـــــن عمـــــق التجرب وهـــــذا المـــــوروث الشـــــعبي یعكـــــس الطبیعـــــة الصـــــادقة .القدیمـــــة الت
دون تكلــــــف أو تصــــــنع وهــــــذه الطبیعــــــة قــــــد یصــــــعب نقلهــــــا وٕانمــــــا یمكــــــن حســــــها ومشــــــاهدتها أثنــــــاء الزیــــــارة 

  .السیاحیة 
والتـــــي تمتـــــاز بانتقـــــالهم مـــــن ، بـــــنمط مـــــن الحیـــــاة غیـــــر المســـــتقرة عـــــادة  یتصـــــف ســـــكان منطقـــــة الدراســـــةو 

وتتســــــم حیــــــاتهم االجتماعیــــــة بــــــالقیم الرفیعــــــة التــــــي ، منطقــــــة إلــــــى أخــــــرى وفــــــي فتــــــرات معینــــــة مــــــن الســــــنة 
ویمیـــــــل هـــــــوالء إلــــــى االســـــــتقاللیة والحریـــــــة بعیــــــدا عـــــــن المـــــــدن  ،تســــــودها األعـــــــراف القبلیـــــــة أو العشــــــائریة 

  ) .٣٠(ما في الصورة ك ،والمراكز الحضریة 
  
  
  

________________________________________________________  
ص ، كانون الثاني ، ٢٢العدد، عمان ، مجلة السیاحة العربیة ، الفلكلور عنصر جذب سیاحي ، فتحي غنیم  )١(

٣٥   
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  )٣٠(صورة 



   بحر النجف أسلوب البناء البسیط في منطقة  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  

  ٢٠١٠/  ٣/ ٢٢الباحث بتاریخ  
  

، وفیمـــــا یخـــــص طبیعـــــة الســـــكن فهـــــي تـــــرتبط بطبیعـــــة النشـــــاط الـــــذي یمـــــارس مـــــن قبـــــل كـــــل مجموعـــــة 
فالبـــــدو وكمـــــا هـــــو معـــــروف ال یتخـــــذون مـــــن األمـــــاكن المســـــتقرة ســـــكنا لهـــــم فهـــــم ینتقلـــــون مـــــع عـــــوائلهم 

هــــــم أمــــــاكن حیــــــث ل، فــــــي نــــــوع مــــــن الترحــــــال المنــــــتظم لــــــذلك یتخــــــذون مــــــن خیــــــام الشــــــعر مــــــأوى لهــــــم 
وتختلـــــف هـــــذه األمـــــاكن فـــــي الصـــــیف عـــــن الشـــــتاء تبعـــــا لتـــــوفر المـــــاء ، معلومـــــة تنصـــــب فیهـــــا بیـــــوتهم 

وهـــــم یـــــألفون مجموعـــــات وقبائـــــل أو عوائـــــل لیكونـــــوا قـــــوة جماعیـــــة تحمـــــیهم مـــــن المـــــؤثرات ، والمراعـــــي 
وهنــــاك فــــي المنطقــــة مــــن اتخــــذ مــــن الســــكن مــــأوى لهــــم فــــي تجمعــــات علــــى شــــكل قــــرى . واالعتــــداءات 

تــــــوافر بعــــــض المقومــــــات الطبیعیــــــة مــــــن تربــــــة صــــــالحة للزراعــــــة ومیــــــاه  ىأماكنهــــــا علــــــ ند اختیــــــاریســــــت
وعــــادة تقــــام هــــذه المواقــــع بــــالقرب مــــن طــــرق النقــــل الموصــــلة إلــــى المراكــــز الحضــــریة ، ومراعــــي جیــــدة 

ـــــي ،  ـــــى مـــــواد البنـــــاء المتاحـــــة فـــــي المنطقـــــة والت ـــــرى عل ویعتمـــــد طـــــراز الوحـــــدات الســـــكنیة فـــــي هـــــذه الق
  )٣١(كما في الصورة  . )١(لمناطق القریبة تجلب من ا

  
دراســة فــي أنثروبولوجیــا  ،التــراث الشــعبي و الجــذب الســیاحي  متــاحف ، محمــد یســري إبــراهیم دعــبس )١(

 ٤٣ص ،  قمصدر ساب،  اإلسكندریة، السیناوي  اثالمتاحف لمتحف التر 
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الظــــــروف الطبیعیــــــة فــــــي المنطقــــــة حملــــــت الســــــكان علــــــى الســــــعي الــــــدائم وراء كســــــب العــــــیش مــــــن  إن
ــــام والجمــــال  ــــات وبخاصــــة األغن ــــة الحیوان وأیضــــا ممارســــة ، خــــالل ممارســــة حــــرف اغلبهــــا یــــرتبط بتربی

ـــــــا ، اعـــــــة حرفـــــــة الزراعـــــــة فـــــــي المنـــــــاطق الصـــــــالحة تربتهـــــــا للزر  وتشـــــــكل حرفـــــــة تربیـــــــة الحیوانـــــــات ركن
ویمــــــارس ،كمــــــا یمــــــارس بعــــــض الســــــكان صــــــید الطیــــــور والحیوانــــــات البریــــــة ، أساســـــیا فــــــي اقتصــــــادهم 
  .في فصل الربیع وبخاصة في موسم األمطار) أالكم( اغلبهم عملیة جني مادة

تعكـــــس صـــــورة  وطبیعـــــة أزیــــائهم یمكـــــن أن، ســــكان هـــــذه البـــــوادي وطبیعــــة مســـــاكنهم وكیفیةعیشـــــهم  إن
وهــــي تعــــد جــــزءا مــــن المــــادة الخــــام ، ســــیاحیة جمیلــــة غیــــر مألوفــــة للســــائح المحلــــي والعربــــي واألجنبــــي 

فــــي  هایمكــــن اســــتثمار ،  )١(فطــــرق العــــیش مصــــدر مهــــم مــــن مصــــادر الســــیاحة ، للمقومــــات الســــیاحیة 
  .مجال السیاحة الصحراویة 

  )٣١(صورة
   بحر النجف في منطقة  لطابع اإلسالمياحد عملیات صیانة الدور القدیمة ذات ا         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٠/  ٥/ ٢٢الباحث بتاریخ  
  

________________________________________________________  
دراسة في أنثروبولوجیا المتاحف  ،التراث الشعبي و الجذب السیاحي  متاحف ، دعبس محمد یسري إبراهیم )١(

 ٤٨ص ، مصدر سابق ، السیناوي  لمتحف التراث
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  .   رؤوس األموال   - ٣



تعــــــد رؤوس األمــــــوال مــــــن العناصــــــر األساســــــیة التــــــي یجــــــب أن تتــــــوفر لالســــــتثمار ولتطــــــویر الســــــیاحة 
ویحتـــــاج لـــــرأس مـــــال حتــــــى یصـــــبح قـــــادرا علـــــى اإلنتــــــاج  إالوع ســــــیاحي فمـــــا مـــــن مشـــــر ، الصـــــحراویة 

 أوتوظیـــــف اإلمكانـــــات منتوجـــــا  للســـــائح یســـــتهلكه أو یســـــتمتع بـــــه أو یشـــــتریه لیـــــدر األربـــــاح وبـــــذلك تبـــــد
س المـــــال مهـــــم فـــــي النشـــــاط الســـــیاحي حیـــــث یســـــاهم فـــــي أفـــــر ، الـــــدورة االقتصـــــادیة للمنـــــتج والمســـــتهلك 

  . )١(... یة التالیة ستثمار النشاطات السیاحأتنمیة و 
  .أنشاء المراكز السیاحیة  -١
  .تطویر مناطق سیاحیة   -٢
 .شق وبناء الطرق وتوفیر الخدمات ذات الطبیعة األساسیة   -٣

 .وما تحتاجه من أثاث وأجهزة أو مطاعم أو مالعب ، بناء أماكن اإلیواء  -٤

 .ترمیم وتطویر المناطق األثریة  -٥

 . اریة توفیر السلع والبضائع والصناعات التذك -٦

 .السیاحي  جالدعایة والمطبوعات السیاحیة والتروی -٧

 .أقامة وتوفیر المستلزمات واألجور األخرى  -٨

ممــــــا تقــــــدم یتضــــــح أن رأس المــــــال مــــــن العناصــــــر المهمــــــة عنــــــد التخطــــــیط  واالســــــتثمار ألي مشــــــروع 
ویجـــــــب األخـــــــذ بنظـــــــر االعتبـــــــار إلـــــــى حجـــــــم رأس ، ســـــــیاحي وبخاصـــــــة المشـــــــاریع الســـــــیاحیة الكبیـــــــرة 

ومصـــــدر دیمومـــــة ألي ، ال عنـــــد النظـــــر فـــــي أولویـــــات المشـــــاریع الســـــیاحیة فهـــــو عصـــــب التطـــــویر المـــــ
ــــد تفضــــل الســــادة  .موقــــع ســــیاحي  ــــة فق ــــى طبیعــــة االســــتثمار فــــي مجــــال الســــیاحة الطبیعی وللوقــــوف عل

المســـــؤولین فــــــي هیئــــــة اســــــتثمار محافظــــــة النجــــــف بإیضـــــاح حجــــــم ونــــــوع الطلبــــــات المقدمــــــة مــــــن قبــــــل 
ألجانـــــب لالســـــتثمار فـــــي المجـــــاالت الســـــیاحیة أو فـــــي المجـــــاالت الخدمیـــــة التـــــي المســـــتثمرین العـــــرب وا

أجــــــــازة اســــــــتثماریة )  ٢٠(فقــــــــد منحــــــــت الهیئــــــــة المــــــــذكورة  .تســــــــهم فــــــــي انجــــــــاح النشــــــــاط الســــــــیاحي  
ــــوزع فــــي مختلــــف أرجــــاء المحافظــــة ــــادق الســــیاحیة الراقیــــة والتــــي تت  تتضــــمن االســــتثمار فــــي مجــــال الفن

ماریة أقامـــــة عـــــدد مـــــن المجمعــــات الســـــیاحیة فـــــي منطقـــــة مـــــنخفض كمــــا تضـــــمنت هـــــذه الفـــــرص االســــتث
بحــــر النجــــف كمدینــــة الزائــــرین و البحیــــرة الســــیاحیة كمــــا مــــن المتوقــــع أن تشــــهد الســــنوات القادمــــة مــــنح 

  . )٢(العدید من مشاریع االستثمار في المجال السیاحي 

________________________________________________________  
 ٤٤ص، ١٩٨٦،القاهرة ، دار النهضة للطباعة ، السیاحة الدولیة ، ین عبد الوهاب صالح الد )١(
   ٢٠١٠/  ١٠/ ٣مقابلة شخصیة مع السید مدیر هیئة استثمار محافظة النجف االشرف بتاریخ (*)       
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 : الكوادر والخبرات المهنیة  -٤



در الســــیاحي المــــدرب فــــي قطــــاع وهــــو مــــن المرتكــــزات المهمــــة فــــي صــــناعة الســــیاحة فهــــو یتمثــــل بالكــــا
ـــــــدقي أ ـــــــب  مالســـــــیاحة ســـــــواء العـــــــاملین فـــــــي مجـــــــال التخصـــــــیص الســـــــیاحي والفن ـــــــي الشـــــــركات ومكات ف

الســـــفر أو فـــــي شـــــركات النقـــــل أو مقـــــدمي الخـــــدمات الســـــیاحیة األخـــــرى وكـــــل مـــــن یشـــــترك بجهـــــده فـــــي 
  . )١(تحقیق استثمار عنصر رأس المال في السیاحة 

العمــــــل المــــــاهر ذو الكفــــــاءة العالیــــــة إلدارة المنشــــــات والفنــــــادق  ونشــــــاط الســــــیاحة الصــــــحراویة یتطلــــــب
ــــــاج إلــــــى العمــــــل غیــــــر المــــــاهر فــــــي تقــــــدیم الخــــــدمات األخــــــرى ،الســــــیاحیة  وعمومــــــا یكــــــون ، كمــــــا تحت

ــــــه متصــــــال اتصــــــاال مباشــــــرا باســــــتهالك  ــــــة كون ــــــوب فــــــي الســــــیاحة متســــــما بالــــــذوق والثقاف العمــــــل المطل
ســــواء عــــن طریــــق الســــكان المحلیــــین الــــذین هــــم بحاجــــة  وفــــي منطقــــة الدراســــة یتــــوفر العمــــل، الســــائح  

المـــــاهر  هإلــــى المؤسســــات والهیئـــــات التعلیمیــــة الســـــیاحیة التــــي تـــــؤهلهم إلــــى العمـــــل الســــیاحي فـــــي شــــقی
  .وغیر الماهر 

    
  :  السوق السیاحي - ٥

ســــــوق وبدونــــــه الیــــــتم  تصــــــریف المنتجـــــــات  هنــــــاك یكـــــــون أن مــــــن المعــــــروف فــــــي كافــــــة الصــــــناعات
ــــذي تتطلبــــ ــــتج والســــوق ال ــــه القــــدرة والرغبــــة علــــى اســــتهالك المن ه صــــناعة الســــیاحة یشــــمل كــــل إنســــان ل

 ،الســـــــیاحي وقـــــــد یكـــــــون هـــــــذا اإلنســـــــان مواطنـــــــا لیكـــــــون فـــــــي مجموعـــــــة الســـــــوق المحلـــــــي أو أجنبیـــــــا 
وهــــي ، وصــــناعة الســــیاحة التختلــــف عــــن الصــــناعات األخــــرى فــــي هــــذا المفهــــوم أال فــــي حالــــة واحــــدة

ـــــب الصـــــناعات یكـــــون مـــــن الم ـــــى حیـــــث یكـــــون المســـــتهلك أمـــــا فـــــي انـــــه فـــــي اغل مكـــــن نقـــــل المنتـــــوج إل
لــــــــذلك فالســــــــوق مــــــــن  ، )٢(إلــــــــى حیــــــــث المنتــــــــوج ) الســــــــائح ( النشــــــــاط الســــــــیاحي فینقــــــــل المســــــــتهلك 

، العناصـــــــر األساســـــــیة فـــــــي اختیـــــــار الموقـــــــع الســـــــیاحي لصـــــــلته بعملیـــــــة العـــــــرض والطلـــــــب الســـــــیاحي 
توى المعیشــــــة وكــــــذلك لتطــــــور ویختلـــــف الســــــوق مــــــن مكــــــان ألخــــــر تبعــــــا لكثافــــــة الســــــكان وارتفــــــاع مســــــ

  . الخدمات السیاحیة ومنافستها لألسواق األخرى ضمن األقالیم المجاورة 
  

________________________________________________________  
دار السحاب للنشر و  ،القاهرة  ،اإلداري للعاملین بقطاع الفنادق و المنشأت السیاحیة  التمیز،  محمد الصریفي) ١(  

  ٥٣ص ، ٢٠١٠التوزیع، 
، الجغرافیــة  مجلــة الجمعیــة، المنــاخ ، إمكانــات العــراق الســیاحیة فــي المــادة الخــام الطبیعیــة ، عــادل ســعید الــراوي ) ٢(

   ٢٠٢ ص، د بغدا،  ٢٦العدد
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ـــــث  ـــــرات حی ـــــى جـــــانبي ضـــــفاف فرعـــــي نهـــــر الف ـــــل الســـــكاني لمحافظـــــة النجـــــف عل ـــــوزع الثق وبشـــــكل عـــــام یت

ـــــك االرتفـــــاع المســـــتوى  ـــــى الشـــــراء وذل ـــــدراتهم عل ـــــز ســـــكان المنطقـــــة بق ویمكـــــن لتنمیـــــة ، لمعاشـــــي لهـــــم ایتمی



بعـــــض ســـــكان  الســــیاحة الصـــــحراویة فــــي المنطقـــــة أن تحــــول ســـــوق المســــتهلكین المحلیـــــین الــــذي یعمـــــل بــــه
ــــــة إلــــــى ســــــوق مــــــن المشــــــترین وبخاصــــــة  كانــــــت الســــــلع الســــــیاحیة المنتجــــــة ذات میــــــزة ســــــیاحیة  إذاالمنطق

 ىجیــــدة وجدیـــــدة مـــــع أســـــلوب عـــــرض متمیـــــز وحضـــــاري حیــــث یـــــودي هـــــذا إلـــــى عـــــدم اقتصـــــار ســـــوقها علـــــ
وأیضــــــا بالســــــوق ،الســــــكان المحلیــــــین بــــــل أن یكــــــون لهــــــا عمــــــق فــــــي اتجاهــــــات تتمثــــــل بالســــــوق العراقیــــــة 

  .ي الدول
  
   النقل السیاحي -٦

ال یمكـــــن  إنــــه إذمــــن األشــــیاء المســــلم بهــــا هـــــو ارتبــــاط النشــــاط الســــیاحي ارتباطــــا وثیقـــــا بصــــناعة النقــــل 
  . )١(أن تنشأ سیاحة وتتطور بدون وسائل النقل المختلفة وتوفر طرق المواصالت وخدماتها 

صــــــالت فــــــي المنطقــــــة الموابتطور تطــــــور النشــــــاط الســــــیاحي مــــــرتبط كمــــــا ذكرنــــــا ســــــلفا بشــــــكل مباشــــــر  إن
ــــال فــــي مواســــم الجــــذب الســــیاحي ولهــــذا یفضــــل الســــائح بغــــض النظــــر  ــــزداد علیهــــا اإلقب فهــــذه الخــــدمات ی
ــــــاطق الســــــیاحیة ســــــریع ومتیســــــر  ــــــى المن ــــــذي یقصــــــده أن یكــــــون الوصــــــول إل ــــــى جنســــــیته أو المكــــــان ال إل

 مبریــــة أوفیــــه اكبــــر قــــدر مــــن الراحــــة واألمــــان مــــن خــــالل شــــبكة المواصــــالت ســــواء كانــــت مــــن الطــــرق ال
  .  )٢(الممرات المائیة أو النقل الجوي 

  
  
  
  
  

_______________________________________________________  
  

   ١٨ص،  ٢٠٠١،عمان ، دار البركة للنشر والتوزیع ، السیاحة  مبادئ ،وآخرون ، مروان أبو رحمة )١(
  ٣٨ص، مصدر سابق ، فن الداللة السیاحیة ، خالد مقابلة ) ٢( 
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وألهمیـــــة خـــــدمات النقـــــل والمواصـــــالت ینبغـــــي تـــــوفیر الـــــدعم المناســـــب مـــــن قبـــــل الحكومـــــة المركزیـــــة كونهـــــا 
ـــــى وجـــــه الخصـــــوص النشـــــاط الســـــیاحي  خـــــدمات عامـــــة ذات أهمیـــــة أساســـــیة لتطـــــویر كافـــــة المجـــــاالت وعل

ــــــل بالســــــیاحة الصــــــحراویة ذ بنظــــــر ولكــــــي یمكــــــن تنمیــــــة واســــــتثمار هــــــذا النشــــــاط البــــــد مــــــن األخــــــ،  المتمث
  . )١( االعتبار المحاور التالیة من اجل الحصول على أفضل النتائج

القیـــــام بدراســـــة مفصـــــلة للنقـــــل المســـــتخدم للســـــیاحة بهـــــدف أیجـــــاد التخطـــــیط المالئـــــم للتطـــــویر الضـــــروري  -١
  .لشبكة النقل 

ـــــدة  -٢ ـــــاء طـــــرق ســـــیاحیة جدی ـــــة یكـــــون الغـــــرض منهـــــا بن ـــــة أو دولی ، كـــــان ضـــــروریا  إذاأیجـــــاد خطـــــط قومی
حســـــین مراكـــــز التوقـــــف وأمـــــاكن تقـــــدیم الخـــــدمات مـــــع تحســـــین نظـــــام العالقـــــات واإلشـــــارات علـــــى وكـــــذلك ت

  .الطرق الرئیسیة والفرعیة 
تطـــــــویر النقـــــــل بواســـــــطة ســـــــكك الحدیـــــــد للمســـــــافرین بـــــــین الحـــــــدود ومراكـــــــز المـــــــدن ومنـــــــاطق الســـــــیاحة  -٣

 .الصحراویة 

یة مـــــع توســـــیع طاقاتهـــــا تحســـــین المراكـــــز الحدودیـــــة التـــــي تقـــــع بـــــالقرب مـــــن منـــــاطق الســـــیاحة الصـــــحراو  -٤
فعبـــــور الحـــــدود هـــــو دائمـــــا بدایـــــة ،لتـــــامین العبـــــور وتنظـــــیم التـــــدفق الســـــیاحي مـــــن الـــــداخل والخـــــارج بیســـــر 

 للسائحأولى 

أعــــداد كــــادر مــــن خــــدمات النقــــل الجــــوي للحــــاالت االســــتثنائیة ومــــا یتطلــــب ذلــــك مــــن تهیئــــة منشــــاءات  -٥
لطـــــرق وهـــــي الطـــــرق البریـــــة التـــــي وفـــــي منطقـــــة الصـــــحراویة یوجـــــد نـــــوعین مـــــن ا. خاصـــــة بهـــــذا الغـــــرض 

 ، تقسم إلى الطرق المعبدة والطرق الترابیة 

ــــل الســــیاحي فــــي المحافظــــة والتــــي تــــربط المحافظــــة بــــالمحیط اإلقلیمــــي والــــدولي  ویمكــــن تنــــاول أنــــواع النق
 :وهي 

  
  

  
  
  

______________________________________________________  
  ٢٠ص ،١٩٧١، ١ –عدد خاص  ،نشرة االتحاد العربي للسیاحة ، حیة المنتجات السیا، غونزالیز لیبرال  )١(
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  نقلطرق ال



یمكـن منها ضمن اإلقلـیم الصـحراوي وبشـكل عـام  تتوزع شبكة من الطرق في المحافظة ویكون جزء كبیر
طــرق النقــل فــي ناحیــة الشــبكة غیــر معبــدة وان أصــحاب المركبــات فــي ضــوء ذلــك غیــر مقیــدین  إنالقــول 

  :ویمكن أجمال أهم هذه الطرق بما یأتي ) فكل الطرق تؤدي إلى الشبكة (یر على طریق معین بالس
 )١(. الطرق البریة المعبدة   - أ
 :ناحیة الشبكة –طریق النجف   -أ

بدایـة . هنالك العدید من الطرق المؤدیة إلى الشبكة منها الطریق العـام المسـمى بطریـق البـرك أو طریـق اإلبـل
لنجف الفني في قضاء النجـف ویسـتمر حتـى مقـر شـركة الـنفط ومـن ثـم یتجـه نحـو الیسـار الطریق من معهد ا

یوجد على یمـین ویسـار الطریـق عالمـات و دالالت تعریفیـة . باتجاه الرحبة ثم من هناك یبدأ الطریق الترابي 
 .كم )١٧٢(الطریق لمن ال یعرف الطریق ، یبلغ طول هذا 

  :السلمان –طریق النجف  -ب  
كم یبدأ من مركز ناحیة الشبكة إلى منطقة السـجر فالصـلبي فـالنهرین ثـم إلـى فـرج ) ١١٠(ول الطریق یبلغ ط

 .فالسلمان وهي من الطرق غیر المعبدة 
 :حواره –طریق الشبكة  -ج 

إلــى الردیفــة ثــم شــراف ومــن ثــم إلــى منطقــة واقعــة ) الناحیــة(كــم مســار الطریــق مــن  )٨٠(طــول الطریــق 
   .وهي من الطرق غیر المعبدة . حوارهخیراً  إلى وبعدها إلى ألشحي وأ

 
 :النخیب –طریق الشبكة  -د

الصــــحن  إلــــىالصــــیكال  إلــــىحســــب  إلــــىكــــم مســــار الطریــــق مــــن ناحیــــة الشــــبكة )٢٥٠(طــــول الطریــــق 
كمــــا یوجــــد طریــــق أخــــر نحــــو النخیــــب یبــــدأ مــــن الشــــبكة فالشــــبحة . البریــــت ومــــن ثــــم النخیــــب  إلــــىثــــم 

 . وهي من الطرق غیر المعبدة. النخیب إلىه ثم إلى مشیجیج فالصحن ومن
 
 :مخفر المعانیة الكمركي –طریق الشبكة -ه

كــــم یبــــدأ مــــن الشــــبكة فالجماعیــــة فــــالزفراوي فابوخویمــــة فالجبرتیــــة ومــــن ثــــم ) ٩٠(یبلــــغ طــــول الطریــــق 
  .وهي من الطرق غیر المعبدة . المعانیة إلى
  
  
ــــل المكــــاني لمر ،فــــارس جــــواد كــــاظم الدحیــــدحاوي  )١( ــــب النقــــل فــــي محافظــــة النجــــف التحلی رســــالة ماجســــتیر ، ائ

 ٦٩ص ، ٢٠٠٩جامعة القادسیة  ، كلیة اآلداب، غیر منشورة 
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 :أم سدیرة –طریق الشبكة  - و

كــــم ) ٦٠(الحــــدود الســــعودیة  إلــــىكــــم ومــــن أم ســــدیرة ) ٣٠(أم ســــدیرة  إلــــىطــــول الطریــــق مــــن الشــــبكة 
یــــــرة جــــــداً  غیــــــر التــــــي ذكرناهــــــا لكنهــــــا اقــــــل وهنالــــــك طــــــرق كث. )١(كــــــم) ٢٥(رفحــــــة  إلــــــىمــــــن الحــــــدود 

ناحیـــــة الشـــــبكة تبـــــدأ مـــــن منطقـــــة حـــــي الشـــــرطة وبالتحدیـــــد قـــــرب  إلـــــىأن عملیـــــة نقـــــل الركـــــاب . أهمیـــــة
المركبــــــات الــــــذین توارثــــــوا عملیــــــة نقــــــل الركــــــاب بــــــین  أصــــــحابالمصــــــلخ حیــــــث یتــــــوافر مجموعــــــة مــــــن 

قـــــاهي المصـــــلخ وهـــــم مـــــن هـــــذه المركبـــــات فـــــي إحـــــدى م أصـــــحاب ویتواجـــــدالناحیـــــة ومركـــــز المحافظـــــة 
ـــــبهم مـــــن عوائـــــل آل بـــــدیوي وآل  وآل مطـــــر وآل  أیـــــوبعوائـــــل عریقـــــة الجـــــذور فـــــي مركـــــز الناحیـــــة اغل

ـــــــوع النـــــــدكروز مـــــــن . ســـــــلطان  ـــــــات العاملـــــــة الیتجـــــــاوز العشـــــــرة مركبـــــــات اغلبهـــــــا مـــــــن ن عـــــــدد المركب
ـــــــة الموعـــــــد  ، ١٩٨٤و ١٩٨٠و١٩٧٩مـــــــودیالت  ـــــــرحالت بطریق ـــــــتم هـــــــذه ال  )٢(التجمـــــــع المســـــــبق  أوت

.  

ـــــات الســـــیاحة بهـــــدف الوصـــــول  ألنهـــــاتطـــــویر هـــــذه الطـــــرق واالهتمـــــام بهـــــا  اإلمكـــــانبو   إلـــــىاحـــــد معوق
والظـــــواهر الطبیعیـــــة فـــــي منطقـــــة الدراســـــة مـــــن قبـــــل  األثریـــــة باألمـــــاكنالســـــیاحیة التـــــي تتمثـــــل  األمـــــاكن

  .السائح والتمتع بالمناظر الصحراویة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٢صدر سابق ، ص، م ألسعیدي إدریسمحمد عبد الغني ) ١( 

  ٢٠١٠/ ٥/٤الدراسة المیدانیة والمقابلة الشخصیة مع سكان منطقة الدراسة بتاریخ )٢(
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 إمكانات تنمیة و استثمار السیاحة الصحراویة   



ــــــواء الســــــیاحي،  ــــــة، االهتمــــــام أوال بخــــــدمات اإلی ــــــي هــــــذه المنطق ــــــة الســــــیاحیة ف ــــــة التنمی ــــــب عملی تتطل
وهــــو الـــنمط الــــذي یعتمــــد وبشـــكل كبیــــر علــــى المـــواد المحلیــــة المتكونــــة مــــن والســـیما مــــن حیــــث نمـــط البنــــاء 

الطبیعــــة والظــــروف التــــي  واكــــبمیم المتبعــــة فــــي تشــــیید البیــــوت تاالقصــــب والبــــردي علــــى أن تكــــون التصــــ
یعیشــــها الســــكان، وهــــي التــــي تفرضــــها عوامــــل عــــدة منهــــا الظــــروف الطبیعیــــة فــــي تلــــك المنطقــــة والحفـــــاظ 

ي الصـــــــحراء، فضـــــــالً عـــــــن الرغبـــــــة فـــــــي اســـــــتقطاب الســـــــیاح وانخفـــــــاض علـــــــى شـــــــكل وطبیعـــــــة الســـــــكن فـــــــ
ـــــــات المصـــــــنوعة مـــــــن البالســـــــتیك .التكـــــــالیف ورخـــــــص األســـــــعار ـــــــات والكرافان كمـــــــا یمكـــــــن اســـــــتخدام الكابین

والخشــــــب والتـــــــي تعـــــــد مـــــــن تســـــــهیالت اإلقامـــــــة التـــــــي تناســـــــب العـــــــائالت أو المجموعـــــــات الصـــــــغیرة، كمـــــــا 
النـــــوم وتزویـــــدها بالخـــــدمات المختلفـــــة بمـــــا فیهـــــا حمامـــــات یجـــــري أعـــــداد منـــــاطق خاصـــــة للتخیـــــیم وســـــیارات 

  )١(.لیهاإالسباحة وتحدد أسعار الخدمات فیها بحیث تكون مناسبة وتجذب السیاح 
ـــــــة،  ـــــــة الثانی ـــــــأتي بالمرتب ـــــــات الریاضـــــــیة والســـــــیما الصـــــــید فهـــــــو ی بعـــــــد أن  ذإأمـــــــا بالنســـــــبة لممارســـــــة الهوای

ســــــابق عهــــــدها أدى ذلــــــك إلــــــى كثــــــرة الحشــــــائش  اســــــتعادت بیئــــــة الصــــــحراء معظــــــم حیاتهــــــا الطبیعیــــــة إلــــــى
أن تنظـــــیم . والنباتـــــات وأصـــــبحت بیئـــــة مثالیـــــة ومـــــأوى للحیوانـــــات والطیـــــور ومكانـــــًا للتكـــــاثر والعـــــیش الـــــدائم

مســــابقات للصــــید وتخصــــیص جــــوائز مالیــــة للفــــائزین یمكــــن أن یــــؤدي إلــــى جــــذب أعــــداد ال بــــأس بهــــا مــــن 
یاضــــــة أصــــــبحت تســــــتهوي إعــــــدادا كبیــــــرة مــــــن الســــــیاح هــــــذه الر  نإعلمنــــــا ماالــــــزوار والســــــیاح، خاصــــــة إذا 

ــــب ذلــــك یمكــــن إنشــــاء مركــــز  ــــذین لــــم یعهــــدوا مثــــل هــــذه البیئــــة فــــي بالدهــــم، إلــــى جان وخاصــــة األجانــــب ال
كمـــــــا أن . متخصـــــــص لتعلـــــــیم الصـــــــید بواســـــــطة الطـــــــرق التقلیدیـــــــة والحدیثـــــــة، ومركـــــــز لإلرشـــــــاد الســـــــیاحي 

جماعیـــــة واالســـــتعانة بـــــبعض المختصـــــین  وأردیـــــة باالمكـــــان تنظـــــیم رحـــــالت یومیـــــة للقیـــــام بجـــــوالت بریـــــة ف
فــــي علــــوم الحیــــاة والحیــــاة البریــــة ویقومــــون علــــى شــــرح طبیعــــة الحیــــاة فــــي هــــذه المنطقــــة وأنــــواع الحیوانــــات 
وعاداتهـــــــا وخصائصـــــــها وأوقـــــــات تكاثرهـــــــا إلـــــــى جانـــــــب ذلـــــــك فـــــــان هـــــــذه المنطقـــــــة ولكـــــــي تصـــــــبح منطقـــــــة 

ــــد مــــن المراكــــز ال ــــه یجــــب إنشــــاء العدی ــــى خصائصــــها الطبیعیــــة ســــیاحیة جیــــدة فان ــــة والتــــي تعتمــــد عل ترفیهی
ــــى عشــــرات  ــــه خــــارجي وهــــذا یتطلــــب مســــاحات واســــعة تصــــل إل ــــوة جــــذبها للســــیاح، فهــــي مراكــــز ترفی فــــي ق

  )٢(.  الكیلومترات ویفضل أن تعود ملكیتها للدولة
______________________________________________________  

 رماجستیر غیرسالة ، لیل جغرافي إلمكانات السیاحة وتنمیتها في محافظة القادسیة تح، عاوي حیدر عبود كزار الكر ) ١(
   ٧٩ص ٢٠٠٦جامعة القادسیة  ، كلیة اآلداب،  منشورة

منهج و أسالیب و : لسیاحیة في القرن الحادي و العشرون ا الجغرافیا،  هالحوامدموفق عدنان الحمیري، نبیل زعل ) ٢(
  ٦٥ص ،مصدر سابق ، تركیبة منهجیة حدیثة تحلیل رؤیة فكریة جدیدة و
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  - : ومما تقدم یتضح لنا أن هناك عدة مجاالت یمكن االستثمار فیها  وهي
  



   مجال اإلیواء السیاحي - ١

ســــــیاحیة ذات أهمیــــــة ألنهــــــا تمثــــــل واحــــــدة مــــــن تعــــــد منشــــــات اإلیــــــواء الســــــیاحي مــــــن أهــــــم المنشــــــات ال
ـــــــثالث التـــــــي تقـــــــوم علیهـــــــا ظـــــــاهرة الســـــــیاحة  ـــــــة ( األعمـــــــدة ال ـــــــد دراســـــــة ) الســـــــفر واإلقامـــــــة والترفی وعن

ـــــــ ـــــــة فأن ـــــــد منشـــــــات  هالســـــــیاحة مـــــــن جوانبهـــــــا االقتصـــــــادیة والحضـــــــاریة واالجتماعی ـــــــف عن یتعـــــــین التوق
فالمنطقــــة ، مــــن قبــــل القطــــاع الخــــاص مســــواء كانــــت تــــدار مــــن قبــــل الدولــــة أ، اإلقامــــة بجمیــــع أنواعهــــا 

تفتقــــــر حالیــــــا لمنشــــــآت اإلیــــــواء الســــــیاحي بجمیــــــع أنواعهــــــا والتــــــي یمكــــــن أن تلبــــــي متطلبــــــات الســــــیاحة 
لــــــــذلك یجـــــــــب دراســــــــة مختلــــــــف أصـــــــــناف اإلیــــــــواء الســــــــیاحي وهنـــــــــا یجــــــــب تخصـــــــــیص ،الصــــــــحراویة 

  )١(. استثمارات كبیرة لمجال اإلیواء السیاحي 

   مجال الترفیة واالستجمام - ٢

یمكـــــــــــن مـــــــــــن خـــــــــــالل مجموعـــــــــــة مـــــــــــن النشـــــــــــاطات والفعالیـــــــــــات الســـــــــــیاحیة التـــــــــــي یطلـــــــــــق علیهـــــــــــا 
نشـــــــــــــاطات الترفیـــــــــــــة واالســـــــــــــتجمام حیـــــــــــــث تتضـــــــــــــمن جمیـــــــــــــع األنشـــــــــــــطة الســـــــــــــیاحیة التـــــــــــــي تقـــــــــــــدم 
بصـــــــــورة مباشـــــــــرة أو غیـــــــــر مباشـــــــــرة وهـــــــــذه الخـــــــــدمات تختلـــــــــف بـــــــــاختالف البیئـــــــــة الســـــــــیاحیة التـــــــــي 

  .)٢(یقام علیها الغرض المطلوب 

   المواصالتمجال النقل و - ٣

مــــــن المقومــــــات الطبیعیــــــة والبشــــــریة التــــــي  اتمجموعــــــبعــــــدة تــــــرتبط صــــــناعة الســــــیاحة كلیــــــا أو جزئیــــــا 
البــــــد مــــــن توافرهــــــا لضــــــمان نجــــــاح إقامــــــة النشــــــاط الســــــیاحي إضــــــافة إلــــــى مجموعــــــة مــــــن الصــــــناعات 

  .  األخرى المهمة والتي في مقدمتها االستثمار في مجال النقل والمواصالت

___________________________________________________  

  ٥٤ص ،٢٠١٠دارأسامة للنشروالتوزیع،  ،عمان، األردن ، الفندقیة والسیاحیة  اإلدارة ، حافظ یعقوب عبد الكریم )١(
  ٧٧ص، مصدر سابق  ، في الجغرافیة السیاحیة وسیاحة المخیمات الوجیز ،العاني مجید رعد )٢(   
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   مجال الدعایة واألعالم والتسویق السیاحي -٤

ة بــــالحجز والســــفر وتقــــدیم المطبوعــــات الخاصــــة ویضــــم هــــذا المجــــال مجموعــــة مــــن مكاتــــب الخدمــــة الخاصــــ
بـــاإلعالن الســــیاحي للتــــرویج للســــفر والســــیاحة الداخلیــــة أو الخارجیـــة كمــــا یتضــــمن هــــذا المجــــال العدیــــد مــــن 

  . )١( النشاطات الخاصة والتي یمكن إیجازها



  .طرح إعالنات سیاحیة تتضمن تقدیم  خدمات جدیدة للسواح لم تكن متوافرة في السابق   - أ
الن الصــدق فــي اإلعــالن ، ون جمیــع المعلومــات المعروضــة فــي اإلعــالن الســیاحي صــحیحة ودقیقــة أن تكــ  - ب

ى النــواحي الجمالیـة واالیجابیــة فــي المشــروعات لــكمــا یجــب التركیـز ع، مطلــب شــرعي بالدرجـة األولــى  هوغیـر 
 .السیاحیة وفي المواقع المختلفة 

تخطي المسافات وأثرها في نشر اإلعالنـات علـى نطـاق على الرغم من أهمیة الوسائل اإلعالمیة الحدیثة في   - ت
ولكــن یجــب أن نهمــل الوســائل اإلعالمیــة التقلیدیــة كالصــحافة .واســع یجــب اســتخدامها فــي الخطــة اإلعالنیــة 

 .واإلذاعة والمجالت واإلعالن عبر البرید وغیرها من وسائل االتصال 

 ، لمنتج السیاحي والترویج له المشاركة في المعارض السیاحیة الدولیة بهدف التعریف با  - ث

المشــاركة فــي المــؤتمرات والنــدوات الســیاحیة التــي تقــام دوریــا فــي بعــض الــدول مــن اجــل االطــالع علــى أخــر   -  ج
 .المستجدات في عالم السیاحة ثم طرح رؤیة البلد السیاحي والتسویق لسیاحته 

یمتلكـون قـدرة ، مثـل هـذه اللقـاءات  السعي لتنظیم مؤتمرات وندوات سیاحیة أو استضافتها الن المشاركین فـي  -  ح
كبیرة في التحكم في حركة السیاحة في معظم الدول المشاركة ألنهم أما أن یكونوا وزراء للسیاحة وبالتالي لهم 

 .دور هم االیجابي في مجال تحریك السیاحة 

 .عیة واإلعالمیین من اجل اطالعهم على مقومات السیاحة الطبی نتنظیم زیارات تعریفیة للصحفیی  - خ

تطبـع  أنطباعة نشرات سیاحیة وكتیبات تظهـر بشـكل واضـح المنـاطق والمقومـات السـیاحیة فـي الدولـة علـى   - د
 . )٢( نشرات متخصصة في السیاحة الصحراویة 

علـى أن تتضــمن ، أنتـاج أفـالم تلفزیونیـة أو فیـدیو وتزویـد الشـركات السـیاحیة العالمیـة بنسـخ مـن هـذه األفـالم   - ذ
 .واقع والمظاهر السیاحیة الخالبة التي تتمتع بها الصحراء تفاصیل دقیقة عن الم

أو یقتصــر علیهــا بــل مــن الضــرورة ، ینحصــر التســویق الســیاحي فــي األجهــزة الســیاحیة الرســمیة  إالیجــب -ز
 .مشاركة القطاع السیاحي الخاص في التسویق والتنشیط السیاحي 

  .ولة األخرى وبین والمؤسسات السیاحیة العالمیة ین الدولة السیاحیة والدبعقد اتفاقیات تبادل سیاحي -ر
__________________________________________________________________  

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  ،١ط ، دور اإلعالن في التسویق السیاحي ، مصطفى عبد القادر ) ١(
  ٢٠٥ص ، ٢٠٠٣، بیروت ، 
   ٢٠٧ص ،  هنفسالمصدر ) ٢(
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   مجال التعلیم والبحث العلمي - ٥

ویشــــــــمل هــــــــذا المجــــــــال المؤسســــــــات التعلیمیــــــــة كالكلیــــــــات والمعاهــــــــد ومراكــــــــز التــــــــدریب الســــــــیاحي والــــــــدورات 
  .السیاحیة التي لها دور مهم في إعداد الكوادر السیاحیة المختصة 



   مجال اإلدارة السیاحیة - ٦ 
لمكاتـــــب الســـــیاحیة حیـــــث یضـــــم هـــــذا العمـــــل اإلداري مـــــن أجهـــــزة ویشـــــمل هـــــذا المجـــــال جمیـــــع الشـــــركات وا 

  ...).الحاسوب . التلكس . الفاكس ( ومعدات فنیة تساعد في تسهیل العمل مثال ذلك أجهزة 
  مصادر التمویل االستثماري 

  :. )١(وتشمل هذه االستثمارات مصادر عدیدة وهي   -:االستثمارات المحلیة  
  .االستثمارات تخصصها عادة الحكومات وفق اعتمادات ثابتة  وهذه -:المصادر الحكومیة  –ا 

وتتمثـــــــل فـــــــي جمعیـــــــات العمـــــــال والجمعیـــــــات التعاونیـــــــة التـــــــي تهـــــــتم  -:مصـــــــادر الهیئـــــــات االجتماعیـــــــة  -ب
  .بالنشاط السیاحي الذي یودي إلى توفیر فرص العمل 

  .   ین یویتمثل في المستثمرین الوطن -:مصادر القطاع الخاص  – ت
  .اعدات المتعددة األطراف المس -٢
  .)٢(وهذا البنك منظمة عالمیة للتمویل تابعة لألمم المتحدة  -:والتطویر لألعمارالبنك الدولي  -أ

ـــــة ؤ م -ب ـــــي عـــــام  -:سســـــة التمویـــــل الدولی ـــــدم مســـــاعدات خاصـــــة  ١٩٥٠وتأسســـــت ف لالســـــتثمار المباشـــــر وتق
  .للمستثمرین الوطنین واألجانب 

وتقـــــــوم هـــــــذه المنظمـــــــة بتمویـــــــل مشـــــــاریع التطـــــــویر واســـــــتثماراتها وخاصـــــــة  -:منظمـــــــة التطـــــــویر العـــــــالمي  -ج
  .ذات الطبیعة االجتماعیة  

تملــــــــك بعضـــــــــها شـــــــــركات أو فنــــــــادق كبیـــــــــرة وقـــــــــد تملــــــــك هـــــــــذه الشـــــــــركات رؤوس أمــــــــوال كبیـــــــــرة تقـــــــــوم  -٣
  . )٣(باستثمارها في مختلف النشاطات السیاحیة 

  
________________________________________________________  

  ١٢ ص ١٩٧٠، عمان  ،١-عدد خاص ، النشرة السیاحیة العربیة ) ١(
(2)  Alhmeary  ,  Moefek  Adnan  abdul – Jabbar , fundamentals  of funding  and finance  
for tourism industry – amman  , Jordan , al- warraq  foe publication  and distribution 
,2010 . p .  33  

  ١٣٥ص ، قمصدر ساب، دور اإلعالن في التسویق السیاحي ، مصطفى عبد القادر  )٣(     
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  . مراحل أعداد خطة تنمیة السیاحة الصحراویة  في محافظة النجف االشرف -٤

 
التخطــــــیط الســــــیاحي هــــــو نــــــوع مــــــن أنــــــواع التخطــــــیط التنمــــــوي وهــــــو عبــــــارة عــــــن مجمــــــوع و مــــــن  إن

التــــــي تهــــــدف إلــــــى تحقیــــــق أقصــــــى درجــــــة مــــــن المنفعــــــة مــــــن خــــــالل النشــــــاطات  القــــــرارات واإلجــــــراءات
عــــــن طریــــــق أعــــــداد وتنفیــــــذ بــــــرامج شــــــاملة لكافــــــة مقومــــــات التنمیــــــة الســــــیاحیة مــــــع األخــــــذ ، الســــــیاحیة 



ومـــــــن اجـــــــل االرتقـــــــاء والتوســـــــع فـــــــي الخـــــــدمات ،بنظـــــــر االعتبـــــــار المحافظـــــــة علـــــــى البیئـــــــة وجمالیتهـــــــا 
تتركــــز أهـــــداف التخطــــیط الســـــیاحي علــــى مجموعـــــة مــــن األســـــس الســــیاحیة واحتیاجاتهـــــا ال بــــد مـــــن أن 

  . )١(احددها في النقاط التالیة  أنالتي یمكن 
ـــــة جوانبهـــــا  -أ ـــــة الشـــــاملة بكاف ـــــة للســـــیاحة الصـــــحراویة جـــــزء مـــــن الخطـــــة القومی أن تكـــــون خطـــــة التنمی

،  االقتصـــــادیة واالجتماعیـــــة أالن أي مـــــن الخطـــــط تحقـــــق نتـــــائج جیـــــدة تـــــنعكس ایجابیـــــا علـــــى األخـــــرى
  . أمر مهملذا فان التوازن بین التخطیط السیاحي والقطاعات االقتصادیة األخرى 

ـــــــــة االقتصـــــــــادیة وان تكـــــــــون    - ب ـــــــــة القطـــــــــاع الســـــــــیاحي احـــــــــد االســـــــــتراتیجیات للتنمی أن تكـــــــــون تنمی
  .صناعة السیاحة جزء من قطاعات اإلنتاج في الهیكل االقتصادي للدولة 

لقطــــــــاع الخــــــــاص فــــــــي العملیــــــــات التخطیطیــــــــة أن یــــــــتم تحدیــــــــد دور كــــــــل مــــــــن القطــــــــاع العــــــــام وا  - ت
وهــــــــذا مــــــــایحقق المشــــــــاركة الجماهیریــــــــة كونهــــــــا ،الخاصــــــــة بتنمیــــــــة القطــــــــاع الســــــــیاحي الطبیعــــــــي 
  . عنصر مهم في أنجاح الخطط للتنمیة السیاحیة 

التحتیـــــــــة مـــــــــن مـــــــــاء وكهربـــــــــاء ومجـــــــــاري وطـــــــــرق مواصـــــــــالت أن یـــــــــتم تـــــــــوفیر خـــــــــدمات البنـــــــــى   - ث
 . واتصاالت

المــــــوارد الســـــیاحیة مــــــن التـــــدهور مــــــع أعطــــــاء أهمیـــــة فــــــي حمایــــــة العمـــــل علــــــى حمایـــــة وصــــــیانة   -  ج
 .أثریة  مالموارد السیاحیة النادرة سواء كانت تاریخیة أ

أن یكـــــون التخطـــــیط الســـــیاحي مـــــرن ومســـــتمر وتـــــدریجي بحیـــــث یكـــــون قـــــابال للمراجعـــــة والتعـــــدیل   -  ح
 .بما یحقق األهداف العامة للخطة 

 . ومخرجات مدخالتكنظام اقتصادي له  أن یتم التعامل مع صناعة السیاحة الصحراویة  - خ
  
  

____________________________________________  
 دار الفرقان للغات ) تطبیق ، نظریات ، مفاهیم ( جغرافیة التنمیة ،فواز احمد الموسى ، احمد الدلیمي  محمد دلف)١(
  ٢٢ص ،  ٢٠٠٩ ،حلب  -سوریا  ، ١ط ،
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العدیـــــد مـــــن اإلمكانـــــات الســـــیاحیة الطبیعیـــــة والبشـــــریة فـــــي محافظـــــة النجـــــف دراســـــة اللقـــــد تبـــــین مـــــن خـــــالل 

التـــــي یمكـــــن اســـــتثمارها فـــــي المســـــتقبل وتطویرهـــــا وجعلهـــــا مـــــن األقطـــــاب المهمـــــة لعملیـــــة تنمیـــــة الســـــیاحة 
   .الصحراویة اإلقلیمیة في المحافظة والقطر

  



 شــــاملة لتطــــویر الســــیاحة لــــذلك ومــــن اجــــل تحقیــــق هــــذه التنمیــــة كــــان البــــد مــــن وضــــع خطــــة أو إســــتراتیجیة
فــــــي المحافظــــــة علــــــى أن تتضــــــمن هــــــذه الخطــــــة العدیــــــد مــــــن المعالجــــــات والحلــــــول الجذریـــــــة الصــــــحراویة 

   )١(  بحیث تواجه المعوقات والمشاكل وتحقق أهدافها بصورة رئیسة
  

تتجــــــاوز مــــــدة إنشــــــاءها فتــــــرة  التنمویــــــة واالســــــتثماریة  أن هنــــــاك بعــــــض المشــــــروعات الداخلــــــة فــــــي الخطــــــط
ــــــر المباشــــــرة لهــــــذه الخطــــــة ــــــار المباشــــــرة وغی تتجــــــاوز المشــــــاریع الســــــیاحیة  متوســــــطة المــــــدى، كمــــــا أن اآلث

وقــــــد قســــــمت خطــــــة التطــــــویر الخاصــــــة بمنطقــــــة الدراســــــة إلــــــى . البعــــــد الزمنــــــي للخطــــــة المتوســــــطة األجــــــل
  مقترحة هي أولیة ثالث مراحل

  
   المرحلة األولى

المنطقـــــــة الســـــــیاحیة الناجحـــــــة  إن إذیـــــــة األساســـــــیة، عملیـــــــة تنفیـــــــذ الخطـــــــط دائمـــــــًا تبـــــــدأ بمشـــــــاریع البن إن
ـــــــات الســـــــیاحیة واإلقامـــــــة والنقـــــــل واألنشـــــــطة  تتكـــــــون مـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن العناصـــــــر التـــــــي تشـــــــمل المغری
الســـــاندة إضــــــافة إلــــــى المرافــــــق األساســــــیة أو مشـــــروعات البنیــــــة األساســــــیة، فالتنمیــــــة الســــــیاحیة ال ینبغــــــي 

ــــاس فقــــط باإلنجــــازات فــــي مجــــال المشــــروعات ا إلنتاجیــــة الســــیاحیة والفندقیــــة وٕانمــــا أیضــــا یجــــب أن أن تق
تقـــــــاس بمـــــــدى أمكانیـــــــة مشـــــــروعات البنیـــــــة األساســـــــیة فـــــــي إشـــــــباع احتیاجـــــــات المشـــــــروعات اإلنتاجیـــــــة 

  )٢(.واألفراد 
  
  
  
  
  

  
________________________________________________________  

 ٥٦ص  ،مصدر سابق ،  يالكرعاو حیدر عبود كزار  )١(
  ٦٢ص ، مصدر سابق ، التخطیط السیاحي والبیئي بین النظریة والتطبیق ، د احمد الجال )٢(
  

136  
  

  :المرحلة الثانیة     
نشــــــر الــــــوعي الســــــیاحي بــــــین الجمــــــاهیر الســــــتغالل المقومــــــات والعناصــــــر الســــــیاحیة المتعــــــددة فــــــان 
 األمــــــر یتطلــــــب توعیــــــة المــــــواطن توعیــــــة ســــــیاحیة ســــــلیمة ســــــواء عــــــن طریــــــق إدخــــــال مــــــادة الســــــیاحة إلــــــى

ـــــر وســـــائل  مالمـــــدارس والجامعـــــات أ ـــــون ألنهـــــا أكث عـــــن طریـــــق وســـــائل األعـــــالم، وخاصـــــة اإلذاعـــــة والتلفزی
تمیــــــزان بمقــــــدرة علــــــى تخطــــــي حــــــواجز الزمــــــان والمكــــــان واألمیــــــة والفقــــــر فضــــــًال عــــــن یاإلعــــــالم انتشــــــارًا، و 



ــــق الســــمع مــــثًال یكســــب اإلن ــــون والحركــــة، فعــــن طری ــــبض مــــن الصــــوت والصــــورة والل ــــي تن ســــان الحیویــــة الت
ــــداخلي والخــــارجي، % ٩٨مــــا یقــــرب مــــن  ــــة العمــــل الســــیاحي ال ــــه عــــن أهمی ــــاألجهزة المســــموعة مــــن معرفت ف

 ىأفــــراد األســــرة علــــ جمیــــعتــــأثیر علــــى لهمــــا دورهمــــا فــــي نشــــر التوعیــــة الســــیاحیة بمــــا لهمــــا مــــن والمرئیــــة 
عرفــــة القیمــــة المنــــاطق الســــیاحیة المختلفــــة ومفهــــم یــــدركون أهمیــــة . اخــــتالف ثقافــــاتهم واخــــتالف أعمــــارهم 

  . )١( الحقیقیة لتلك المعالم
   :المرحلة الثالثة

ـــــــتم فیهـــــــا ـــــــاطق لتطـــــــویر الســـــــیاح وی ـــــــار الموقـــــــع الســـــــیاحي  إنة الصـــــــحراویة اقتـــــــراح من ـــــــة اختی عملی
ـــــع لمشـــــروع صـــــناعي،  ـــــر اختیـــــار موق ـــــى حـــــد كبی ـــــه  إذاألفضـــــل تشـــــبه إل ال یمكـــــن الرجـــــوع فیـــــه بعـــــد تحقیق

، ومشــــــكلة اختیــــــار موقــــــع المشــــــروع الســــــیاحي تــــــرتبط بعــــــدة خاصــــــة إذا انفــــــق الكثیــــــر مــــــن الجهــــــد والمــــــال
عوامـــــــل بعضـــــــها یتصـــــــل بـــــــالنواحي الطبیعیـــــــة وبعضـــــــها یتصـــــــل بـــــــرأس المـــــــال وتكـــــــالیف النقـــــــل واإلنتـــــــاج 

یتصــــــل بــــــالنواحي االجتماعیــــــة وكــــــذلك الجوانـــــب السیاســــــیة واإلداریــــــة، فعلــــــى ســــــبیل المثــــــال أن  مــــــا ومنهـــــا
ة الســــــــیاحیة البــــــــد أن یتمیــــــــز بإحــــــــدى المقومــــــــات األساســــــــیة اإلقلــــــــیم للتنمیــــــــ أوإمكانیــــــــة اختیــــــــار الموقــــــــع 

للســــیاحة، كالعناصــــر الطبیعیــــة أو األثریــــة أو الدینیــــة، آذ تعــــد عــــامًال مهمــــاً فــــي تحدیــــده وقــــد یمتلــــك عــــدة 
مقومــــــات وعناصــــــر ذات خصــــــائص ســــــیاحیة متماســــــكة فیمــــــا بینهــــــا وتشــــــكل عنصــــــرًا جوهریــــــًا فــــــي تحدیــــــد 

إقلـــــیم تصـــــلح لغـــــرض التنمیـــــة الســـــیاحیة مـــــن وجهـــــة نظـــــر الجـــــدوى  اإلقلـــــیم ســـــیاحیاً، فلـــــیس كـــــل منطقـــــة أو
ــــة اإلمكانــــات الطبیعیــــة والبشــــریة  ــــب ذلــــك كاف عناصــــر الجــــذب (االقتصــــادیة بــــل ینبغــــي أن تتــــوفر إلــــى جان

  . )٢( حتى تستطیع عندئذ تحدید اإلقلیم) السیاحي
نــــــواة لتطــــــویر ن یكــــــون أســــــیاحیا فــــــي المنطقــــــة الصــــــحراویة و  ویمكــــــن اقتــــــراح موقــــــع یمكــــــن اســــــتثماره

اختیــــار هــــذا الموقــــع تعــــود  وأســــباب فــــي بحیــــرة النجــــف الســــیاحیة تحدیــــدهســــیاحي شــــامل والــــذي یمكــــن 
  ) . ١٤( خریطة ال كما في.  إلى األتي

  
________________________________________________________  

 ٢٩ص ، التخطیط السیاحي والبیئي بین النظریة والتطبیق ، احمد الجالد  )١(
 ٥٥ص، مصدر سابق  ) تطبیق ، نظریات ، مفاهیم (جغرافیة التنمیة ،  احمد الدلیمي حمد دلفم )٢(
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  ممیزات الموقع السیاحي المقترح في منطقة الدراسة

  
ـــــــــــــاطق الظـــــــــــــواهر الجیمورفولوجیـــــــــــــة العدیـــــــــــــدة والتـــــــــــــي یمكـــــــــــــن  -١ قـــــــــــــرب الموقـــــــــــــع المقتـــــــــــــرح مـــــــــــــن من

  . اسیاحی ثمارهااست



ــــــــــیس  -٢ ــــــــــي تنتشــــــــــر فــــــــــي  ابعیــــــــــدالموقــــــــــع المقتــــــــــرح ل ــــــــــابیع المعدنیــــــــــة الت عــــــــــن منــــــــــاطق العیــــــــــون والین
 .االستشفائیة  تستغل إلغراض السیاحة العالجیة و أنمنطقة الدراسة والتي یمكن 

ــــــل ملمانطــــــالق ال ایمكــــــن لهــــــذا الموقــــــع أن یكــــــون مركــــــز  - ٣   ارســــــة الســــــیاحة األثریــــــة التــــــي تتمث
 .  میةاإلسالبالمواقع التاریخیة لطریق الحج القدیم والحصون 

لممارســــــــــــة الفعالیــــــــــــات والنشــــــــــــاطات المائیــــــــــــة وبخاصــــــــــــة فــــــــــــي فصــــــــــــل   الموقــــــــــــع مناســــــــــــب جــــــــــــداً  -٤
، والتزحلـــــــــــق المـــــــــــائي ، التجـــــــــــدیف للقـــــــــــوارب المائیـــــــــــة ، الســـــــــــباحة ( الصـــــــــــیف الطویـــــــــــل والتـــــــــــي منهـــــــــــا 

  .وغیرها من نشاطات السیاحة المائیة  ) .والصید 
ت طبیعیــــــــــــة كبیــــــــــــرة أخــــــــــــرى یمكــــــــــــن وضــــــــــــمن المنطقــــــــــــة الصــــــــــــحراویة للمحافظــــــــــــة إقامــــــــــــة محمیــــــــــــا -٥

ــــــــــــة التــــــــــــي إقامتهــــــــــــا مدیریــــــــــــة زراعــــــــــــة النجــــــــــــف  ــــــــــــات والحیوانــــــــــــات البریــــــــــــة علــــــــــــى غــــــــــــرار المحمی للنبات
  .االشرف والتي التبعد كثیرا عن الموقع المقترح للبحیرة 

ـــــــــق  -٦ یمكـــــــــن أقامـــــــــة عـــــــــدد مـــــــــن المســـــــــاكن والشـــــــــالیهات الســـــــــیاحة التـــــــــي تجمـــــــــع بـــــــــین الحاضـــــــــر وعب
  .العریقة  اإلسالمیةالحضارة 

مكــــــــــــن تنظــــــــــــیم معــــــــــــارض للصــــــــــــناعات الحرفیــــــــــــة الیدویــــــــــــة لتعریــــــــــــف الســــــــــــائح بعــــــــــــادات وتقالیــــــــــــد ی -٧
    .إلى أقامة مهرجانات فنیة موسمیة  إضافةسكان المنطقة 
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  )١٤(خریطة 

  الموقع السیاحي المقترح لبحیرة النجف السیاحیة                          
   



  
  

  : المصدر الباحث باالعتماد على                       
  ٢٠٠٩.بیانات غیر منشورة ،مدیریة الموارد المائیة لمحافظة النجف االشرف                         

ي المنخفضـة الواقعـة بـین طریـق ضـتمتـد بـین األرا) دونم ١٩٢٠٠(تمتد بحیرة النجف السیاحیة على مساحة  
ي المجــاورة للطریــق الحــولي الجدیــد الــذي الیبعــد ضــوالخــط الســتراتیجي الناقــل للــنفط واألرا قــدیمالالبــري  الحــج

الذي سوف یغذي البحیرة المقترحة بكمیات من المیاه والتي قدرتها الجهات المختصة  كثیرا عن جدول السدیر
موقــع أخــر لــیس هــدفا  مــن خــالل ماتقــدم یــرى الباحــث أن اختیــار هــذا الموقــع أو أي،  ثــا/م مكعــب ٣بمقــدار 

نهائیا وانما البد أن تقوم عملیة االختیار على مسح شامل ودقیـق یسـتند علـى دراسـة الجـدوى االقتصـادیة مـن 
  .اختیارنا لهذا الموقع هو بالقدر الذي سهلته هذه الدراسة إن، خالل ما جاء في هذه الدراسة
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  . االشرف معوقات تنمیة السیاحة الصحراویة في محافظة النجف -٥
  

واألســـــــس الضـــــــروریة لقیـــــــام النشـــــــاط الســـــــیاحي فـــــــي الطبیعیـــــــة والبشـــــــریة بـــــــالرغم مـــــــن تـــــــوفر اإلمكانـــــــات 
 واســـــتثمار ، فـــــان هنـــــاك العدیـــــد مـــــن المعوقـــــات التـــــي تقـــــف عائقـــــًا أمـــــام تنمیـــــةاالشـــــرف  محافظـــــة النجـــــف



ــــة وتطــــویر ألي موقــــع ســــیاحي  لمهــــمهــــذا القطــــاع ا ــــة تنمی ــــد ظهــــر واضــــحًا أن أي عملی ــــذلیل تی، فق ــــب ت طل
كافـــــة هـــــذه المعوقـــــات ومحاولـــــة التغلـــــب علیهـــــا حتـــــى یكـــــون القطـــــاع الســـــیاحي قـــــادراً علـــــى المســـــاهمة فـــــي 
التنمیـــــة الشـــــاملة وتحســـــین األوضـــــاع الخدمیـــــة والترفیهیـــــة فضـــــالً عـــــن تحقیقـــــه األهـــــداف المرجـــــوة منـــــه فـــــي 

ـــــذلك فـــــان تشـــــخیص هـــــذه المعوقـــــات ومعالجتهـــــا مـــــن شـــــأنه أن البیئیـــــة مجـــــال الســـــیاحة یطـــــور القطـــــاع  ، ل
  .: ، ولعل ابرز هذه المعوقات هي السیاحي ویخلق مواقع جذب سیاحیة مهمة

مـــــن اإلهمـــــال وعـــــدم تطویرهــــــا منطقـــــة الدراســـــة فـــــي  والتاریخیـــــة  تعـــــاني الكثیـــــر مـــــن المواقـــــع األثریـــــة -١
 قـــــــد تعـــــــرض بعضـــــــها إلـــــــى عملیـــــــات التخریـــــــب والســـــــرقةف، وأهمیتهـــــــا الحضـــــــاریة بالشـــــــكل الـــــــذي ینســـــــجم 

منـــــذ مـــــدة  ، فهـــــذه المواقـــــع عبـــــارة عـــــن أطـــــالل لـــــم تشـــــملها أي أعمـــــال تـــــرمیم وأعمـــــار وصـــــیانةالمنظمـــــة 
  .طویلة 

تــــــــرتبط تنمیـــــــة الحركـــــــة الســــــــیاحیة بمســـــــتوى درجــــــــة : انخفـــــــاض المســـــــتوى الثقــــــــافي والـــــــوعي الســـــــیاحي-٢
هنـــــــاك عالقــــــــة متبادلـــــــة بـــــــین الثقافــــــــة  نإ، إذ  الـــــــوعي الثقـــــــافي والســــــــیاحي لـــــــدى الســـــــكان داخــــــــل الدولـــــــة

تعـــــد الثقافـــــة عـــــامال یـــــدفع  اإلنســـــان إلـــــى القیـــــام بـــــالرحالت الســـــیاحیة لغـــــرض مشـــــاهدة أثـــــار  ذإاحة، والســـــی
  . )١( وتاریخ الحضارات القدیمة واإلطالع على حیاة الناس في البلدان األخرى

فــــــي العـــــراق عمومـــــًا ومنطقــــــة  ة البیئیـــــةلســـــیاحلللتــــــرویج  ماســـــةهنــــــاك حاجـــــة أن :  الدعایـــــة والتـــــرویج -٣
ـــــة ســـــیاحیًا لكـــــي  نطقـــــةأن تكـــــون الم جـــــدوىوصـــــًا، فـــــال الدراســـــة خص  ســـــیاحي منتجـــــع توصـــــف بأنهـــــامؤهل

ممــــا تطلــــب وضــــع بــــرامج فــــالكثیر مــــن الــــدول المجــــاورة كانــــت مؤهلــــة ســــیاحیا لكنهــــا لــــم تكــــن بلــــدا ســــیاحیا 
 اســـــتطاعت مـــــن خاللهـــــا مـــــن تعریـــــف الســـــواح بإمكاناتهـــــا الســـــیاحیة الطبیعیـــــة  دروســـــةدعائیـــــة وترویجیـــــة م

 .  
  
  

_______________________________________________________  
  ٧٢ص  ، مصدر سابق،  جغرافیة التنمیة، محمد دلف احمد الدلیمي  )١( 
  ١٣٩ص ، قمصدر ساب، دور اإلعالن في التسویق السیاحي ، مصطفى عبد القادر  )٢(
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ــــــــــــــــي القطــــــــــــــــاع  انعــــــــــــــــدام اســــــــــــــــتثمارات -٤ هــــــــــــــــات حیــــــــــــــــث أن اتجا ةالســــــــــــــــیاح مجــــــــــــــــالالخــــــــــــــــاص ف

علـــــــــى التجـــــــــارة والصـــــــــناعة  اآلونـــــــــة األخیـــــــــرةاالســـــــــتثمار الخـــــــــاص فـــــــــي العـــــــــراق عمومـــــــــاً انصـــــــــبت فـــــــــي 
مــــــــع  وتنســــــــجموالزراعــــــــة بوصــــــــفها أنشــــــــطة إنتاجیــــــــة ویعمــــــــل فیهــــــــا مــــــــن لــــــــدیهم خبــــــــرة فــــــــي ممارســــــــتها 

فمــــــــــــــن المفتــــــــــــــرض إن ترافــــــــــــــق عملیــــــــــــــة التنمیــــــــــــــة الســــــــــــــیاحیة خطــــــــــــــة  ، العــــــــــــــادات والتقالیــــــــــــــد الدینیــــــــــــــة



تــــــــــــوازن فــــــــــــي القطاعــــــــــــات االقتصــــــــــــادیة األخــــــــــــرى كالزراعــــــــــــة والصــــــــــــناعة اقتصــــــــــــادیة لتحقیــــــــــــق نمــــــــــــو م
  .ولیس مجرد االهتمام بالسیاحة فقط

اغلــــــــــــــب طــــــــــــــرق النقــــــــــــــل  نإ ذإقلــــــــــــــة طــــــــــــــرق النقــــــــــــــل المعبــــــــــــــدة ورداءة وســــــــــــــائط النقــــــــــــــل العامــــــــــــــة  -٥
ـــــــــــر منهـــــــــــا مـــــــــــن  اتجـــــــــــاه هـــــــــــي قدیمـــــــــــة وذاتفـــــــــــي منطقـــــــــــة الدراســـــــــــة  الموجـــــــــــودة واحـــــــــــد ویعـــــــــــاني الكثی

یكـــــــــــون مـــــــــــن الصـــــــــــعوبة الوصـــــــــــول إلـــــــــــى المنـــــــــــاطق األثریـــــــــــة والتاریخیـــــــــــة ف ، التشـــــــــــققات واالنخســـــــــــافات
  .عن مركز المحافظة بعیدة  والتي غالبا ما تكون في مناطق نائیة

فــــــــــــــي  األعمـــــــــــــاروهیئـــــــــــــة  الحكومـــــــــــــة المركزیــــــــــــــة المخصصـــــــــــــات المالیـــــــــــــة مــــــــــــــن میزانیـــــــــــــة قلـــــــــــــة   -٦
ـــــــــــــع الســـــــــــــیاحیة وتـــــــــــــوفیر الخـــــــــــــدمات المحافظـــــــــــــة  وعـــــــــــــدم شـــــــــــــمولها بخطـــــــــــــط تأهیـــــــــــــل وصـــــــــــــیانة المواق

  . األساسیة فیها وعدم اقتصار ذلك على المواقع الدینیة في المحافظة
ــــــــــار المحافظــــــــــة -٧ ــــــــــین هیئــــــــــة ســــــــــیاحة محافظــــــــــة النجــــــــــف ومدیریــــــــــة آث ،  ال یوجــــــــــد تنســــــــــیق كامــــــــــل ب

فقــــــــد أدى ذلــــــــك إلــــــــى عــــــــدم وجــــــــود سیاســــــــة موحــــــــدة تجــــــــاه تطــــــــویر الســــــــیاحة فــــــــي المحافظــــــــة وٕاهمــــــــال 
  . هتمام بهاالمواقع األثریة والتاریخیة الثانویة وضعف اال

العـــــــــــــادات والتقالیـــــــــــــد واألعـــــــــــــراف الدینیـــــــــــــة واالجتماعیـــــــــــــة الســـــــــــــائدة فـــــــــــــي المجتمـــــــــــــع العراقـــــــــــــي ال  -٨
تــــــــــزال تنظــــــــــر إلــــــــــى النشــــــــــاط الســــــــــیاحي نشــــــــــاط یتعــــــــــارض مــــــــــع الــــــــــدین والعــــــــــادات واألخــــــــــالق العربیــــــــــة 

 ، األصــــــــــیلة فیمــــــــــا عــــــــــدا الســــــــــیاحة الدینیــــــــــة والثقافیــــــــــة الخاصــــــــــة بزیــــــــــارة المنــــــــــاطق األثریــــــــــة والتاریخیــــــــــة
ن لفـــــــــــت أنظـــــــــــار الســـــــــــیاح إلـــــــــــى أالمـــــــــــاكن الســـــــــــیاحیة والخـــــــــــدمات المتـــــــــــوفرة فیهـــــــــــا بأســـــــــــلوب صـــــــــــادق أ

ـــــــــزم دون  ـــــــــان ذلـــــــــك  نإوملت ـــــــــة الفاضـــــــــلة ف ـــــــــیم اإلســـــــــالمیة واألخـــــــــالق اإلیمانی یكـــــــــون هنـــــــــاك انتهـــــــــاك للق
  .المدینة ألبناء سوف لن یتعارض مع المعاییر االجتماعیة والدینیة
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خاصـة بالعـاملین فـي  األولىالمسح المیداني عن طریق استمارة االستبانة وهي بصنفین  أسلوبتم استخدام 

  .القطاع السیاحي والثانیة خاصة بسكان منطقة الدراسة 
تقســیم االســتمارة تــم  ذإمقســمة علــى محــاور عــدة ،  األســئلةوقــد احتــوت هاتــان االســتبانتان علــى مجموعــة مــن 

هـو محـور المعلومـات العامـة والثـاني محـور الممارسـة والخبـرة  األول ،محاور  ثالثةالخاصة بالموظفین على 



 احتوتأما االستمارة الخاصة بسكان المنطقة فقد .والثالث محور المعلومات المعرفیة الخاصة بمنطقة الدراسة
والثالــث محــور  األساســیةمــة والثــاني محــور المعلومــات هــو محــور المعلومــات العا األول. علــى ثالثــة محــاور

  .المعرفیة الخاصة بمنطقة الدراسة األسئلة
هیئـة السـیاحة فـي  أدارةهذا وقد تم جمع المعلومات عن طریق الزیارات المیدانیة فقد تم توزیع االستمارات فـي 

  .) استمارة  ١٥(بواقع محافظة النجف االشرف و 
فـي منطقـة الدراسـة ) اسـتمارة  ١٠٠(اسـتمارة خاصـة بالسـكان ،  )١٨٠ (تـم توزیـع قـدأما في منطقـة الدراسـة ف

ان ینتــائج االســتب تحیــث أشــار  .)میــة یالره،الرحبــة (المنــاطق المجــاورة  فــي) اســتمارة  ٨٠(  و )ناحیــة شــبكة(
الصـحیح  بالشـكل العلمـيالمعدنیـة  العیـون هااسـتثمار میـمن خالل  الصحراویةالسیاحة  تنمیة أهمیة إلى مدى

المواقــع األثریــة والتاریخیــة التــي تضــمها  روكـذلك اســتثما .ف المیــاه المعدنیــة لخدمــة الســیاحة العالجیــة یـتوظو 
  .منطقة الدراسة 

النســب ( المتمثلـة بــ  التحلیلـة األسـالیبهـذه المعلومـات عـن طریـق اســتخدام لتحلیــل  أجـراءالباحـث  أىارتـلـذا  
التوزیــع النســبي لجــنس العینــة المبحوثــة  )١٣(یمثــل الجــدول  ) األهــدافق تحقیــ واألشــكال البیانیــة فــي المئویــة

شــخص مــن المجمــوع الكلــي للعینــة فــي حــین بلــغ عــدد فئــة  ١٢والتــي توزعــت فــي فئــة الــذكور وبلــغ عــددهم 
  ).٧( كما في شكل . شخص ١٥فقط من مجموع العینة البالغة  ٣اإلناث 

  
  

) ١٣(جدول رقم   
لموظفیننوع الجنس لعینة الدراسة ل  

  
  %النسبة   العدد  الجنس
  ٨٠  ١٢  ذكور
  ٢٠  ٣  اناث

  ١٠٠  ١٥  المجموع
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ــــــذكور شــــــكلت الجــــــزء  أنویالحــــــظ مــــــن الجــــــدول  ــــــرنســــــبة ال ــــــة األكب ــــــالغ مــــــن العین ــــــة %) ٨٠(  والب مقارن
  ).٧ (كما هو مبین في شكل %) ٢٠(بحدود نسبة  اقل من الربع الالتي بلغن باإلناث

  
  )٧( شكل



  الجنس لعینة الدراسة للموظفین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٣(الجدول  الباحث باالعتماد على: المصدر 

    
  
  

ـــــــد وضـــــــح ـــــــىبلغـــــــت  ذإ. القطـــــــاع الســـــــیاحي ب للعـــــــاملینالتحصـــــــیل العلمـــــــي ) ١٤(الجـــــــدول  وق نســـــــبة  أعل
 مـــــــن% ٢٦,٦٦لحـــــــاملي الشـــــــهادة الجامعیـــــــة ونســـــــبة  %٣٣,٣٣) بكـــــــالوریوس أودبلـــــــوم (لحملـــــــة شـــــــهادة 

ـــــــــة  ـــــــــة شـــــــــهادةخریجـــــــــي المعاهـــــــــد الفنی ـــــــــم حمل ـــــــــة و المتوســـــــــطة ، ث  %٦ر٦٦ا موبلغـــــــــت نســـــــــبته اإلعدادی
  ) .٨( كما في الشكل . لخریجي اإلعدادیة % ٢٦,٦٦للمتوسطة 
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)١٤(جدول   
 التحصیل العلمي لعینة الدراسة للموظفین

  
  %النسبة  العدد  التحصیل العلمي

الجنس

ذكر؛ ٨٠%

انثى؛ ٢٠%

الجنس



  بكالوریوس أودبلوم 
٩  

٥٩,٩٩  
  
  
  

  ٢٦.٦٦  ٤  إعدادیة 
  ١٣.٣٥  ٢   ةابتدائیة ومتوسط

  ١٠٠  ٢٧  المجموع
  تحلیل االستبیان 

  )٨(الشكل 
  توزیع العینة حسب التحصیل العلمي للموظفین یوضح

6.66%6.66%

26.66%26.66%

33.33%
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25.00%

30.00%

35.00%

كلیةمعھداعدادیةمتوسطةابتدائیة

التحصیل العلمي 
  

   ) .١٤(الجدول  الباحث باالعتماد على: المصدر                
  

فــي حــین بلغــت ) ١٢(لــي للعینــة بلغــت فیوضــح لنــا أن نســبة المتــزوجین مــن المجمــوع الك) ١٥(أمــا الجــدول 
النســــبة التــــي یشــــكلها فئــــة ب ةفقــــط وهــــي نســــبة منخفضــــة مقارنــــ) ٢(نســــبة الغیــــر متــــزوجین مــــن أفــــراد العینــــة 

المتــزوجین وهــذا یــدل علــى مرحلــة النضــوج الفكــري واالجتمــاعي لــدى مــوظفي هــذا القطــاع مــع تــوفر الظــروف 
  ) ٩(كما في الشكل . االقتصادیة المناسبة 
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  )١٥(جدول 
  الحالة االجتماعیة لعینة موظفي السیاحة



  
  %النسبة   العدد  الحالة 

  ٨٠  ١٢  متزوج

  ١٣,٣٣  ٢  أعزب

  ٦,٦٦  ١  حاالت أخرى 

  تحلیل االستبیان 
  )٩(شكل                                           

  لحالة االجتماعیة لعینة موظفي السیاحة

80%

13.33%
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حاالت    اخرىاعزبمتزوج

الحالة االجتماعیة
  

  )١٥(الجدول  باحث باالعتماد علىال: المصدر                
  

  
للعلـــــوم بلغـــــت  ذإ. فهـــــو یمثـــــل التخصـــــص العلمـــــي للقـــــائمین بمهـــــام القطـــــاع الســـــیاحي ) ١٦(الجـــــدول مـــــاأ

كمـــــا هـــــو مبـــــین فـــــي الشـــــكل % . ٦٠ تهابلغـــــت نســـــب ذإ ةاإلنســـــانی العلـــــوم  ثـــــم% ٤٠وهـــــي نســـــبة للســـــیاحة
)١٠( .  
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  )١٦(جدول 

  ظفینالتخصص العلمي لعینة الدراسة للمو 

  



  %النسبة   العدد   التخصص العلمي
  ٤٠  ٦  سیاحة

  ٦٠  ٩  انسانیات
  %١٠٠  ١٥  المجموع

  تحلیل نتائج االستبیان        
  
  

  )١٠(شكل 
  لتخصص العلمي لعینة الدراسة للموظفینا

40%

60%
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انسانیاتسیاحة

التحصیل العلمي
  

  )١٦(الجدول  الباحث باالعتماد على: المصدر                
  

المســـــتوى . ع الســــیاحي وكانــــت علــــى خمســــة مســــتویات مــــدة الخدمــــة فــــي القطــــا) ١٧(ویوضــــح الجــــدول 
المســـــتوى الثـــــاني فقـــــد  أمـــــا% ٦.٦٦ســـــنوات وبلغـــــت نســـــبتها مـــــن العینـــــة ) ٥(یمثـــــل فئـــــة اقـــــل مـــــن  األول

  ) ١١(الشكل كما في  % ٢٦.٦٦والمستوى الثالث بلغت نسبته% ٦٦.٦٦بلغت نسبته
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  )١٧(جدول 

  مدة الخدمة في قطاع السیاحة لعینة الدراسة
  %النسبة   العدد  مدة الخدمة   المستوى



  ٦.٦٦  ١  سنوات٥اقل من   األول
  ٦٦.٦٦  ١٠  ١٥  - ٥  الثاني
  ٢٦ر٦٦  ٤  ٢٥ - ١٥  الثالث

  %١٠٠  ١٥  -  المجموع     
  تحلیل االستبیان 

  
  
  
  
  )١١(شكل 

  الموظفینمدة الخدمة في قطاع السیاحة لعینة 

6.66%
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15ـ٢٥سنة5ـ١٥سنةاقل من ٥سنوات

مدة الخدمة في القطاع السیاحي 
  

  )١٧(الجدول  الباحث باالعتماد على: المصدر 
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  . الخاصة بمنطقة الدراسة األسئلةمحور 

ســــیاحیًا لعینــــة ) اإلقلــــیم الصــــحراوي (فــــي هــــذا المحــــور تــــم االستفســــار حــــول التخطــــیط لمنطقــــة الدراســــة 
االستفســــــار عــــــن التخطــــــیط لتطــــــویر ) ١٨(الجــــــدول  یوضــــــحو . الســــــیاحة  هیئــــــة مــــــوظفيمــــــن  الدراســــــة



فكانــــت نســــبتها  )حــــد مــــا إلــــى(أمــــا %  ٧٥ بــــنعم وقــــد بلغــــت النســــبة للمؤیــــدین بــــالتخطیط لهــــا. منطقــــة ال
التخطــــــیط ســــــیاحیًا  یوضــــــحوهــــــذا % ١٥غیــــــر المؤیــــــدین للتخطــــــیط فقــــــد بلغــــــت نســــــبتهم  أمــــــا، % ١٠

  ) ١٢(كما في الشكل  .لهذه المنطقة 
  )١٨(جدول 

  لعینة الدراسة للموظفین صحراویةمنطقة الالالتخطیط لتطویر 
  

  

  تحلیل نتائج االستبیان 
  
  )١٢(شكل 

  التخطیط لتطویر المنطقة الصحراویة سیاحیا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٨(  الجدول الباحث باالعتماد على: المصدر 
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 الدراسةفي عملیة التخطیط السیاحي لتطویر منطقة  العوامل التي تؤدي دورًا مهماً  )١٩(الجدول  ویوضح

كان عامل وجود المیاه المعدنیة واستخدامها  إذوحسب أهمیتها بالنسبة لعینة الدراسة لموظفي السیاحة 
حین كانت نسبة من في % ٧٣.٣٣وبلغت نسبته  األولىعالجیة مختلفة ومتنوعة في المرتبة  ألغراض

  كال  الى حد ما  نعم  السؤال
  %  ت  %  ت  %  ت

 هل تم التخطیط لتطویر المنطقة
  سیاحیاً  الصحراویة 

١٥  ٦  %١٠  ٣  %٧٥  ٦%  
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كالنعم

عدم توفیر اإلمكانات  إلىوالسبب في اعتقادهم یعود % ٢٦.٦٦تلك العیون  هالم یؤید أمكانیة استثمار می
  ) .١٣(كما في الشكل . الفنیة والتقنیة لالستفادة من میاه تلك العیون 

  )١٩( جدول 

  لعینة الدراسة السیاحیة للعیون المعدنیة اإلمكانیات

  كال  نعم  السؤال

  %  ت  %  ت

  تعتقد انه من الممكن

اآلبار المعدنیة في استغالل میاه 

السیاحة العالجیة 

٢٦  ٤  %٧٣  ١١

%  

  تحلیل نتائج االستبیان 

  )١٣( شكل 

  لعینة الدراسة السیاحیة للعیون المعدنیة اإلمكانیات
  

 

  

  

  

  

  

  

  )١٩( الجدول الباحث باالعتماد على: المصدر 
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مـدى أمكانیـة اسـتثمار المواقـع األثریـة للفقرة الخاصة ب الدراسةفیوضح طبیعة اإلجابة لعینة ) ٢٠(أما الجدول 
  ، هي تمثل نسبة مرتفعة و  )% ٩٣,٣٣(حیث كانت نسبة المؤیدین الذین أجابوا بنعم . والتاریخیة 

والســبب یعــود إلــى  % ) .٦,٦٦(مؤیــدین للموضــوع حیــث كانــت نســبتهم المــع النســبة التــي شــكلها غیر  ةمقارنــ
  . )١٤(الشكل كما في . )١(المعالم األثریة هتطورهذحائل دون  مجموعة من المعوقات التي یعتقدون بأنها تقف
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كالنعم

  )٢٠(جدول 
  أمكانیة استثمار المواقع األثریة والتاریخیة لموظفي القطاع السیاحة

  
  كال  نعم  السؤال

  %  ت  %  ت

هل تعتقد انه من 

الممكن استثمار المعالم 

والتاریخیة التي  األثریة

  . تضمها المنطقة

١

٤  

٩٣,

٣٣

%  

٦,٦٠  ١ 

٠٦ ،

٠  

  تحلیل نتائج االستبیان        
  )١٤(شكل 

  أمكانیة استثمار المواقع األثریة والتاریخیة لموظفي القطاع السیاحة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٢٠( الجدول الباحث باالعتماد على: المصدر                          

_________________________________________________________________________  
  تحلیل االستبیان )١(

151 
أن عدد العینة المبحوثة للموظفین الذین شملها االستبیان عن أمكانیة تنظیم ) ٢١(یتضح من الجدول و 

مجموعة من البطوالت و الفعالیات الریاضیة التي تحتضنها ربوع المنطقة الصحراویة فقد شكلت النسبة من 
في حین لم % )  ٨٠(بنعم كانت إجابة العینة  إذه الفعالیات العینة التي تعتقد بإمكانیة أقامة أي من هذ

كما في الشكل .  %٢٠نسبة مثل هذه النشاطات الریاضیة  اتتجاوز نسبة العینة من الموظفین الذین لم یؤیدو 
 )١٥. (  
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كالنعم

  
  )٢١(جدول 

  أمكانیة تنظیم مجموعة من البطوالت و الفعالیات الریاضیة
  كال  نعم  السؤال

  %  ت  %  ت

عتقد انه من الممكن تنظیم هل ت

بطوالت وفعالیات ریاضیة في 

  ربوع الصحراء  

٢٠  ٣  %٨٠  ١٢%  

  تحلیل االستبیان
  
  

  )١٥(شكل 
  أمكانیة تنظیم مجموعة من البطوالت و الفعالیات الریاضیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٢١( الجدول الباحث باالعتماد على: المصدر 
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تنمیـــة الســـیاحة الخاصـــة بمـــدى أمكانیـــة ) ٢٢(تبیان فیوضـــحها الجـــدول مـــن االســـ ةأمـــا نتـــائج الفقـــرة العاشـــر   

حیــث أشـارت نتـائج العینــة المبحوثـة إلـى نســبتین .والمتمثلـة فــي تنمیـة وتطـویر ســیاحة الصـید البـري  الطبیعیـة
وهـي تمثـل نسـبة مرتفعـة %) ٩٣,٣٣( بـنعم حیـث بلغـت نسـبتهم أجابـتاحدهما كانت تمثل نسـبة العینـة التـي 

األخـرى للعینـة التـي لـم تؤیـد مثـل هـذا النـوع مـن  ألنسـبهیـد لهـذا النشـاط السـیاحي فـي حـین لـم تتجـاوز في التأی
  . ) ١٦(كما في الشكل % ) ٦,٦٦(النشاط السیاحي 
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كالنعم

                            
  )٢٢(جدول 

  یاحة الصید البري لعینة الموظفینأمكانیة تنمیة وتطویر س
  كال  نعم  السؤال

    

تعتقد من الممكن تنمیة هل 

وتطویر سیاحةالصید البري 

  في ربوع الصحراء 

 ٩٣,٣٣

 

 

 

  تحلیل االستبیان 
  )١٦(شكل 

  أمكانیة تنمیة وتطویر سیاحة الصید البري لعینة الموظفین
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٢( الجدول الباحث باالعتماد على: المصدر 
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االسـتبیان فقـد تضـمنت التسـاؤل عـن مـدى أمكانیـة أنشـاء منتجعـات مـن ) ٢٣(أما الفقرة األخـرى مـن الجـدول 
وقرى سیاحیة في اإلقلـیم الصـحراوي مـن المحافظـة فقـد أشـارت نتـائج االسـتبیان إلـى وجـود قناعـة فـي أمكانیـة 
أنشاء منتجعات وقرى سیاحیة وكذلك أنشاء مراكز متخصصة في العالج الطبیعي من خالل استثمار الموارد 

% ) ٨٦,٦٦(حیـث بلغـت نسـبة المؤیـدین . لمتمثلـة فـي میـاه الینـابیع المعدنیـة واألعشـاب الطبیعیـة الطبیعیة ا
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أما العینة التي یعتقد أفرادها بأنه من الصعوبة بمكان أن تقـام مثـل هـذه المشـاریع السـیاحیة التـي . من العینة 
  ) . ١٧( كما في الشكل % ) . ١٣,٣٣(تتطلب خبرة وأموال كافیة فكانت نسبتهم 

  
  )٢٣(جدول 

  أمكانیة أنشاء منتجعات وقرى سیاحیة في اإلقلیم الصحراوي
  

  كال  نعم  السؤال

  %  ت  %  ت

هل تعتقد من الممكن أنشاء 

قرى سیاحیة في المنطقة 

  الصحراویة  

٨٦,٦٦  ١٣

%  

١٣  ٢,

٣٣%  

  تحلیل االستبیان
  

  )١٧(شكل 
  يأمكانیة أنشاء منتجعات وقرى سیاحیة في اإلقلیم الصحراو  

  
  
  
  
  
  
  

  )٢٣(الجدول  الباحث باالعتماد على: المصدر 
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استعراض ان لعینة موظفي هیئة السیاحة في محافظة النجف االشرف یتضمنت الفقرة األخیرة من االستبو 
  ..اآلتیة تعترض مجاالت تطویر السیاحة الصحراویة والتي تم إیضاحها في النقاط  التيالمعوقات 

  ؟...ائر السیاحیة في المحافظة تطویر إمكانیات الدو  -١
  ؟...أعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تطویر هذا النوع من السیاحة  -٢ 
  ؟...أبراز الخصائص الطبیعیة للمنطقةفي تفعیل دور وسائل اإلعالم المختلفة  -٣
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بعضھاجمیع الفقرات

  ؟...تنمیة وتطویر وسائل النقل والمواصالت في المحافظة وربط جمیع أجزائها تجد أن -٤ 
  ؟... تطویر األسواق السیاحیة الخاصة بالمنطقةضرورة  -٥ 
تطویر قدرات الكوادر السیاحیة في مجال السیاحة العالجیة بما ینسجم مع التطور الكبیر في الدول -٦

نتائج العینة لموظفي القطاع السیاحي أن جمیع  تومن خالل طرح جمیع هذه المعوقات فقد أشار . األخرى
كما . %  )١٠٠(الفقرات دون استثناء ألي منها حیث شكلت نسبتهم  عاختیار جمی ىعل أفراد العینة قد اجمعوا

  ) .١٨(في الشكل 
  

  )١٨(شكل 
  معوقات لنشاط السیاحي الصحراوي لعینة الدراسة الموظفین

  
  

  

  

  

  

  
  

  تحلیل االستبیان
  

. مــوظفي الســـیاحة  إلـــىنســب آراء عینـــة الدراســة لمحـــور الممارســة والخبـــرة بالنســبة  أن لنـــا یتضــحممــا تقـــدم 
القطـاع الحكـومي جمیع الفقرات إلى نقطـة مهمـة تتمثـل فـي أن  تأشار  ثالمحور حیاالستجابة متفقة مع هذا 

الماضیة ولم یحقق تنمیة حقیقیة في القطاع  األعوامكثیرة في القطاع السیاحي على مدى  أخفاقاتقد كان له 
العربیــة المجــاورة فــي تنمیــة الســیاحة مــن خــالل القطــاع  باالعتبــار تجــارب الــدول أخــذالســیاحي ، وهنــا یجــب 
  . ةالصحراوی خصوصا في مجال السیاحة السیاحي ونجاح تجاربها
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  ..                                                        الخاصة بسكان منطقة الدراسة  األسئلةمحور 

  العامة األسئلةمحور  -  ١
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انثىذكر 

،   الحالة االجتماعیة ض الخصائص الدیمغرافیة للمستجیبین والمتمثلة بالجنس ، لقد تناول هذا المحور بع
نسبة  أن )٢٤( یالحظ من الجدول ذإ.  اإلقلیمالجنس لعینة الدراسة لسكان ، التحصیل العلمي  ،المهنة 

  نة من العی% ٣٣.٣٣البالغة  اإلناثمن العینة مقارنة بنسبة  األكبروهي الجزء % ٦٦.٦٦الذكور شكلت 
                       .المبحوثة 

  )٢٤( جدول 
  اإلقلیمنوع الجنس لعینة الدراسة لسكان 

   
  ٦٦.٦٦  ١٢٠  ذكور
  ٣٣.٣٣  ٦٠  اناث

  %١٠٠  ١٨٠  المجموع

  تحلیل االستبیان  
  

  )١٩( شكل 
  لسكان اإلقلیم  الجنس لعینة الدراسة 

  
  
  
  
  
  
  

  
  )٢٤( الجدول علىالباحث باالعتماد : المصدر 

  
بلغــت النســبة  إذ. مســتویات) ٧(وكانــت علــى  اإلقلــیمالمهنــة لعینــة الدراســة لســكان یوضــح ف )٢٥(الجــدول  أمــا

 أمـا. %٢١.١١نسـبته فقـد بلـغ) عمل حـر(في المستوى الثاني  أما،  %١٩.٤٤ )موظف( األولفي المستوى 
بلغـت  فـي حـین،% ١١.١١كانت نسـبتهافبیت الربة أما  ، %١٦.٦٦فقد بلغت نسبتها من العینة) طالب( فئة

أمـا %. ٢٢.٢٢م فقد بلغـت نسـبته كان یمارس مهنة الزراعة  من أما، % ٨.٣٣من العینة المتقاعدین نسبت
  المهن المذكورة في أعاله والذین یمارسون النسبة األخیرة من عینة الدراسة فقد مثلها األشخاص الذین ال
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كمـــا فـــي  . %١.١١أخـــرى حیـــث شـــكلو نســـبة بســـیطة التتجـــاوز مختلفـــة أو بصـــفة مهـــن لـــیهمإاإلشـــارة  تـــم 

  ) ٢٠(الشكل
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مھنمتقاعدمزارعربة بیتطالبعمل حرموظف
اخرى

  )٢٥(جدول 

  اإلقلیمطبیعة المهنة لعینة الدراسة لسكان 
  

  %النسبة   العدد  المهنة
  %١٩.٤٤  ٣٥  موظف
  %٢١.١١  ٣٨  عمل حر
  %١٦.٦٦  ٣٠  طالب

  %١١.١١  ٢٠  ربة بیت
  %٨.٣٣  ١٥  متقاعد
  %٢٢.٢٢  ٤٠  مزارع

  %١.١١  ٢  مهن أخرى
  %١٠٠  ١٨٠  المجموع

  تحلیل االستبیان  
  )٢٠(شكل 

  اإلقلیمطبیعة المهنة لعینة الدراسة لسكان     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٥( الجدول الباحث باالعتماد على: المصدر 

عینــة الدراســة  إلــىالعمــل ضــمن المجــال الســیاحي ضــمن الســیاحة لمنطقــة الدراســة ، فقــد تــم توجیــه ســؤال  أمــا
 اإلجابــةوكانــت ) ؟  لــك الفرصــة أتیحــت ذاإالســیاحي  نشــاطفــي العمــل فــي ال ةرغبــ لــدیك هــل( قلــیماإللســكان 
من الذین ال یرغبـون % ١١.٦٦السیاحي ، وكانت نسبة  نشاطمن العینة یرغبون في العمل في ال% ٨٨.٣٣

جـــال لعمـــل فـــي الملرغبـــة ال أســـبابعـــن  أمـــا ، )٢٦(كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول  المجـــالبالعمـــل فـــي هـــذا 
  السیاحي
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كالنعم

كـان  ذإ.  ة الصـحراویةمجـال السـیاح ممن یرغبون في العمـل فـي اإلقلیم لعینة الدراسة لسكان أهمیتهاوحسب 
وٕایجـاد  العامـل الثـاني فقـد كـان الرغبـة فـي تغییـر المهنـة أمـا،  األولـىلعامل الرغبة في تحسین الدخل المرتبـة 

  )٢١(الشكل  فيكما . مهن ال تتطلب جهد كبیر
  )٢٦(دول ج

  اإلقلیمالرغبة في العمل في المجال السیاحي لعینة الدراسة لسكان 
  

  كال  نعم  السؤال
  %  ت  %  ت  لك الفرصة أتیحت أذاالسیاحي  نشاطفي العمل في ال ةرغبلدیك هل 

١١.٦٦  ٢١  %٨٨.٣٣  ١٥٩%  
  تحلیل نتائج االستبیان  

  
  

  )٢١( شكل 
  اإلقلیمالدراسة لسكان الرغبة في العمل في المجال السیاحي لعینة 

  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٦( الجدول الباحث باالعتماد على: المصدر 
  

 اإلقلــیمعینـة الدراسـة لسـكان  نتـائج تفقـد أشــار  المختلفـة  المشـاریع السـیاحیة مـدى الرغبـة فـي أقامــةعـن  أمـا  
لــم تتجــاوز نســبة فــي حــین . یرغبــون فــي أقامــة المشــاریع الســیاحیة فــي منطقــة الدراســة % ٨٩,٤٤ إلــى نســبة

ماهیــة المرافــق الســیاحیة  نوعنــد االستفســارع )٢٧(الجــدول  كمــا فــي%  ١٠,٥٥بــالرفض أجابــتالعینــة التــي 
احتلــت فیــه مشــاریع تنمیـة الســیاحة العالجیــة مــن خــالل التـي یفضــلون أقامتهــا فــي المنــاطق الصـحراویة حیــث 

ـــالســـیاحیة للعیـــون المعدنیـــة المرتبـــة  اإلمكانیـــاتاســـتغالل  المشـــاریع التـــي تخـــص تنمیـــة الســـیاحة  أمـــا ىاألول
المشاریع التي تخـص تطـویر المرافـق  األخیرةتلیها بالمرتبة و  ةالمرتبة الثانیفقد احتلت ) االیكولوجیة(الطبیعیة 

  ) .٢٢(كما في الشكل . السیاحیة واألثریة والتاریخیة الموجودة في منطقة الدراسة 
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89.44%

10.55%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%

كالنعم 

  
  

  )٢٧(جدول 
  اإلقلیملعینة الدراسة لسكان  الصحراویة في المنطقة ةسیاحی افقبإنشاء مر  ةرغبال مدى

  
  كال  نعم  السؤال

  %  ت  %  ت  الصحراویة  في المنطقة ةسیاحی بإنشاء مرافقرغب تهل 
٨٩,٤٤  ١٦١

%  
١٠,٥٥  ١٩  %

  تحلیل االستبیان          
                          

  )٢٢(شكل 
  اإلقلیمالدراسة لسكان لعینة الرغبة بإنشاء مرافق سیاحیة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٢٧( الجدول الباحث باالعتماد على: المصدر 

  
  

مصـــــح عالجـــــي بـــــالقرب  أنشـــــاءحـــــول  اإلقلـــــیمعینـــــة الدراســـــة لســـــكان  راءآ) ٣١( مـــــن جـــــدول یتضـــــح لنـــــا
 أمــــــاقیــــــام مصــــــح عالجــــــي  إلــــــىمــــــن المؤیــــــدین % ٩٢.٧٧كانــــــت نســــــبة  ذإمــــــن هــــــذه العیــــــون المعدنیــــــة 

فــــي  يمركــــز عالجــــضــــرورة قیــــام  إلــــىمــــن العینــــة فكــــانوا مــــن غیــــر المؤیــــدین  %٧.٢٢   النســــبة المتبقیــــة 
  .المنطقة 

159 
  
  
  



92.77%

7.22%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%

كالنعم 

  )٢٣(شكل 
  الرغبة في العمل في المرافق السیاحیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تحلیل االستبیان

  
ومــــــن الشــــــكل یتضــــــح إن هنــــــاك رغبــــــة للعینــــــة المبحوثــــــة للعمــــــل فــــــي المرافــــــق الســــــیاحیة لمنطقــــــة 

%) ٧,٢٢( والتــــــي كانــــــت أجــــــابتهم بــــــنعم فــــــي حــــــین كانــــــت إجابــــــات العینــــــة بكــــــال  )  %٩٢,٧٧(الدراســــــة
مـــــن العینـــــة و وهـــــذا یـــــدلل بـــــان مؤشـــــر الرغبـــــة للعمـــــل فـــــي المرافـــــق الســـــیاحیة فـــــي حالـــــة أقامتهـــــا وانشـــــائها 

  .هي نسبة عالیة ممل یدعم أقامة المشاریع السیاحیة المختلفة في المنطقة 
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  االستنتاجات
  
وعــدم وجــود أي اهتمــام مــن الــدوائر  اإلهمــالمــن  األثریــة والتاریخیــة  ي الكثیــر مــن هــذه المواقــعتعــان -١

الخــــدمات خاصــــة خــــدمات البنیــــة التحتیــــة  أنــــواع ألبســــطتفتقــــر  أنهــــاالرســــمیة وغیــــر الرســــمیة، كمــــا 
  .والتسهیالت التي لها دور كبیر في عملیة الجذب السیاحي

حة عـدا السـیاحة الدینیـة بمفهومهـا البسـیط وذلـك لعـدم وجـود عدم وجـود أي نـوع أخـر مـن أنـواع السـیا -٢
توجهات رسمیة وغیر رسمیة نحو السیاحة بمفهومها الحـدیث الـذي جعلهـا مصـدرًا مهمـًا مـن مصـادر 
الدخل القومي ونشاط اقتصادي یساهم في تشغیل األیـدي العاملـة ومؤسسـاته ذات اآلثـار االجتماعیـة 

 .نینوالنفسیة االیجابیة على المواط

اتضــــح أن الظــــروف التــــي مــــر بهــــا العــــراق فــــي العقــــدین الماضــــیین انعكســــت ســــلبا علــــى التخطــــیط  -٣
 .واالستثمار والتنمیة السیاحیة بكافة أنواعها 

تؤهلهــا الن تــؤدي  ةاتضــح أن لإلقلــیم الصــحراوي مــن المحافظــة مقومــات طبوغرافیــة ومصــادر طبیعیــ -٤
 خـدمات البنیـة التحتیـةن المنطقة وكما أسلفنا تفتقر إلى أ الإ. دورا مهما التنمیة واالستثمار السیاحي 
 .إضافة إلى الخدمات السیاحیة الخاصة 

تمتلـــك المنطقـــة الصـــحراویة مـــن المحافظـــة مصـــادر المیـــاه الجوفیـــة التـــي تكتســـب أهمیـــة خاصـــة فـــي  -٥
ة مـن المناطق الجافة والتي یمكن استثمارها في مجاالت عدة كالنشاط السـیاحي المتمثـل فـي االسـتفاد

میاه العیون واآلبار في السیاحة العالجیة وفي أقامة الغابات والمحمیـات الطبیعیـة وكـذلك فـي تنشـیط 
  . الزراعة في المنطقة الصحراویة 

اتضح من خالل االستبیان والدراسة المیدانیة لمنطقة الدراسة أن هناك رغبة من السكان كانت نسبهم  -٦
  .شاریع سیاحیة وتطویر المنطقة كمرفق سیاحي من العینة المبحوثة في أقامة م%) ٩٢( 

أوضحت الدراسة أن العاملین في قطاع السیاحة في محافظة النجف االشرف لهم الرغبة الشدیدة فـي  -٧
تنشــیط الحركــة الســیاحیة فــي المحافظــة واســتثمار المصــادر الســیاحیة الطبیعیــة خاصــة والتــي تمتلكهــا 

ة وتاریخیــة وعیــون وأبــار ومیــاه معدنیــة وطــرق تاریخیــة منطقــة الصــحراء ومــا تحتویــه مــن معــالم اثاریــ
كطریــق الحــج البــري والمــدن والحصــون اإلســالمیة التــي كانــت محــط القوافــل والرحالــة مــن جــل الراحــة 

  .والتزود بالمؤن عبر  صحراء هذه المحافظة 
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  التوصیات                                           
  

وتنمیـــة  وعـــدم التركیـــز فقـــط علـــى الســـیاحة الدینیـــة محافظـــةالواقع الســـیاحي فـــي ضـــرورة االهتمـــام بـــال -١
وتشــــجیع عملیــــات االســــتثمار الســــیاحي فــــي  الســــیاحة الصــــحراویة باعتبارهــــا ردیــــف للســــیاحة الدینیــــة

فضــًال عــن  األثریــة والتاریخیــةالمجــاالت الســیاحیة وخاصــة تلــك الموجــودة فــي المحافظــة مثــل المواقــع 
  .المعدنیة  عكالعیون والینابییعیة المتمثلة بالموارد المائیة الطب اإلمكانات

خلق مناخ استثماري جدید یستقطب فرص االستثمار االقتصادي ألغراض التنمیة المكانیة من خالل  -٢
أنشاء مصرف سیاحي مختص تكون مهمته دراسـة المشـاریع الخاصـة باالسـتثمارات السـیاحیة وأعـداد 

لمشــاریع المختلفــة التــي مــن الممكــن أن تخلــق فــرص جدیــدة أمــام تنمیــة دراســات الجــدوى االقتصــادیة ل
  .سیاحیا الصحراء 

االهتمـــام بمجـــال تبـــادل الخبـــرات والكفـــاءات علـــى المســـتوى اإلقلیمـــي والعـــالمي فـــي مجـــال الســـیاحیة  -٣
وذلـــك لرفـــع القـــدرات والمهـــارات للكـــادر ، وخاصـــة فـــي مجـــال الســـیاحة الصـــحراویة والســـیاحة البیئیـــة 

  . في المحافظةي السیاح
 وخاصـة مـاتبقىاألثریـة والتاریخیـة فـي المنطقـة الصـحراویة  عضرورة االهتمام بصیانة وتطویر المواقـ -٤

مخــتص بعــرض المعــالم األثریــة وتــرمیم الحصــون والقــالع العســكریة مــن قبــل كــوادر  اآلنمنهــا لحــد 
إلسـالمیة لمحافظــة النجــف السـیما أنهــا تمثــل فتـرة تاریخیــة مهمـة مــن الحضــارة او  والحضـاریة للمنطقــة

 . االشرف 

ضــرورة االهتمــام بصــیانة وتطــویر مواقــع العیــون والینــابیع المعدنیــة مــن خــالل وضــع خطــط مدروســة  -٥
المنطقـة مـن احتیاطـات مائیـة فـي بـاطن األرض مـن  هتأخذ بنظر االعتبار الكمیة الموجودة وماتضـم
  .اجل استثمارها في أغراض السیاحة العالجیة 

تربیــة الحیوانــات لــدى المــزارعین المحلیــین وخاصــة أنــواع الطیــور البریــة التــي تتنــاقص دعــم وتشــجیع  -٦
تلـــك الطیـــور  هأعـــدادها فـــي المنطقـــة الصـــحراویة بســـبب الشـــحة فـــي الطعـــام والمـــاء الـــذي تقتـــاد علیـــ

  .الجارحة والتي تتمتع بمكانة كبیرة لدى القبائل العربیة في شبة الجزیرة العربیة 
والفعالیات الثقافیة والفنیة والریاضیة في ربـوع المنـاطق الصـحراویة مـن اجـل المـزج أقامة المهرجانات  -٧

  .بین مختلف الثقافات وٕابراز المالمح الخالبة التي تتمتع بها طبیعة المنطقة 
وضع آلیة وخطة شاملة لتطویر دور هیئة السیاحة في المحافظة والجمعیات والمراكز غیر الحكومیة  -٨

  .وتنمیة النشاط السیاحي والتنسیق فیما بینها والتي تهتم بتطویر 
الشروع في بناء محمیات طبیعیة في منطقة الدراسة وتشجیع االستثمارات المحلیـة والعربیـة واألجنبیـة  -٩

 .في ذلك 
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التي تتضمنها منطقة الدراسة كمواقع معـارك انتصـار  التوجه باالهتمام بالمواقع االثاریة والتاریخیة - ١٠

ین والتــي دارت رحاهــا قــي صــحراء محافظــة النجــف وبنــاء المرافــق الســیاحیة  بــالقرب منهــا العــرب المســلم
  .وتشجیع السیاح لزیارتها 

البري القـدیم والـذي ینطلـق فـي  جعلى طریق الح دأعادة ترمیم بعض اآلبار وعیون الماء التي تمت - ١١
بـــان زوجـــة الخلیفـــة  ةصـــحراء منطقـــة الدراســـة وخاصـــة اآلبـــار التـــي أشـــارت ألیهـــا المصـــادر التاریخیـــ

  قد أمرت بحفرها واالهتمام بها لخدمة حجاج بیت اهللا الحرام ) ست زبیدة (هارون الرشید 
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  املصادر واملراجع
  :واملراجع العربية الكتب
  .القرآن الكریم •

ضاریسیة لسطح الت األشكالالجیمورفولوجیا دراسة  أصولحسن سید احمد ، ،  أبو العینین   -١
    ١٩٨٢،الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت  الدار ، األرض

 ٢٠٠١،عمان ، دار البركة للنشر والتوزیع ، مبادءى السیاحة  ،وآخرون ، مروان،  أبو رحمة -٢

 ،، األردن  عمان ، تطبیقات على الوطن العربي -السیاحیة  الجغرافیا إبراهیم خلیل ،، بظاظو  -٣
 ٢٠١٠،  الوراق للنشر والتوزیع

 ١٩٩١، جغرافیة العراق السیاحیة، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،  ، محمد البغدادي -٤

،  ، بغداد ، مطبعة ثنیان مي الحدیثالبكري، عالء الدین، السیاحة في العراق، التخطیط العل -٥
١٩٧٢ 

المراعي  أدارةرمضان احمد الطیف ، توكل یونس رزق ، عباس مهدي الحسن ، ،  التكریتي  -٦
 ١٩٨٢الطبیعیة ، جامعة الموصل ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 

 ٢٠٠٥،  ٤ج، األمارات العربیة المتحدة ، ابوظبي ، موسوعة زاید ، حمدي ، تمام  -٧

، ١ط، القاهرة ، عالم الكتب ، التخطیط السیاحي والبیئي بین النظریة والتطبیق ، احمد ، الجالد  -٨
١٩٩٨ 

  ١٩٩٨، ١ط، القاهرة ، عالم الكتب، البیئة المصریة وقضایا التنمیة  ،احمد ، الجالد  -٩

مكتبة  ، ٢ط، ، مصر اإلسكندریة ، مصر السیاحیة جغرافیة ، یسري عبد الرازق، الجوهري - ١٠
 ٢٠٠٢،  اإلشعاع

  ٢٠٠٩،  ١ط، بال ، جغرافیة التنمیة ، محمد حسن ، حامد  - ١١
األرض في مدینة  استخدامالوظیفة السیاحیة على خریطة  أثر ،احمد حسن إبراهیم ، حسن  - ١٢

  ٢٠٠٤،  الجغرافیا ، قسم جامعة الكویت ،الكویت  ، الكویت ،أبها 
، الدار اللبنانیة للنشر والعالقات العامة ،السیاحة صناعة وعالقات عامة ،  حسن، الحسن - ١٣

   ١٩٨٧، ١ط،بیروت 
 دار أسامة للنشر و ، األردن عمان ،الفندقیة والسیاحیة  اإلدارة،  یعقوب ، عبد الكریم حافظ- ١٤

  ٢٠١٠، التوزیع
المكتبة _ الجزء األول ، المفصل في تاریخ النجف االشرف ،  حسن عیسى ، الحكیم- ١٥

  ٢٠٠٨، إیران ، الحیدریة قم المقدسة 
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دار الرضا للنشر والتوزیع،  ،١ط،  الحدیثة للمؤسسات السیاحیة والفندقیة اإلدارة،  ، سهیل الحمدان- ١٦
  ٢٠٠٠، األردنعمان، 

السیاحیة في القرن الحادي و العشرون  الجغرافیا،  هالحوا مدموفق عدنان ، نبیل زعل ،  الحمیري - ١٧
دار الحامد، : عمان، األردن  ، تركیبة منهجیة حدیثة منهج و أسالیب و تحلیل رؤیة فكریة جدیدة و ،

٢٠٠٦ 

الوراق ، مؤسسة ١علي الدباغ، اقتصادیات السفر والسیاحة، ط إسماعیل، مثنى طه،  ألحوري - ١٨
  .٢٠٠٠، األردنللنشر والتوزیع، عمان ، 

، مطبعة اوفسیت سرمد ،  ٢ ، المراعي الصحراویة في العراق ، طالدین محمد محي  ، الخطیب- ١٩
 ١٩٨٧ ، بغداد

، دار المیسرة للنشر و التوزیع ١ط ن كاظم خضیر ، المناخ واإلنسان ، عبد علي ، ثعبا، الخفاف - ٢٠
 ١٩٩٩، عمان ، األردن ، 

 ، دار المعارف  ، ، القاهرة جاسم محمد ، جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة ،  الخلف- ٢١
١٩٦٥  

ي الجغرافیا دراسة ف ،جدة السیاحة في محافظة  تطور، عبد الرزاق بن سلیمان أحمد ، الداوود -٢٢
 ٢٠٠٥،  السعودیة الجمعیة الجغرافیة ،الریاض  السیاحیة 

 ،متوسط التقلیدیة والجذب السیاحي في حوض البحر ال الصناعات ،محمد یسري إبراهیم ، دعبس - ٢٣
 ، البیطاش سنتر للنشر و التوزیع،  اإلسكندریة  ، االقتصادیة دراسات و بحوث في األنثروبولوجیا

٢٠١٠ 

دراسة في أنثروبولوجیا  ،اث الشعبي و الجذب السیاحي التر  متاحف ، محمد یسري إبراهیم، دعبس  - ٢٤
 ٢٠١٠،  الملتقى المصري لإلبداع و التنمیة : اإلسكندریة، السیناوي  المتاحف لمتحف التراث

للسائح في ضوء واقع الدول المتقدمة و  االستهالكي السلوك ، محمد یسري إبراهیم، دعبس - ٢٥
الملتقى المصري لإلبداع و  : اإلسكندریة ، األنثروبولوجیا االقتصادیة دراسات وبحوث في ، النامیة
 ٢٠١٠،  التنمیة

التقلیدیة و الجذب السیاحي في حوض البحر المتوسط  الصناعات ،محمد یسري إبراهیم، دعبس - ٢٦
 ، البیطاش سنتر للنشر و التوزیع،  اإلسكندریة  ، االقتصادیة دراسات و بحوث في األنثروبولوجیا ،

٢٠١٠   
)  تطبیق ، نظریات ، مفاهیم (جغرافیة التنمیة، ز احمد الموسى فوا، محمد دلف احمد ، الدلیمي - ٢٧

  ٢٠٠٩، حلب  -سوریا ،  ١ط، دار الفرقان للغات 
165  

 



 ١٩٨٦،  ، مصر ، القاهرة دار الثقافة الجامعیة ، نظریة السیاحة ، مؤسسة الروبي ، نبیل- ٢٨

ر الیازوري العلمیة للنشر و قصي عبد المجید ، المناخ و األقالیم المناخیة ، دا، السامرائي - ٢٩
 ٢٠٠٨التوزیع ، عمان ، األردن ، 

 ١٩٦٨، بیروت، األبحاثوالسیاحة، منظمة التحریر الفلسطینیة، مركز  إسرائیل، الیأس، سعد - ٣٠

 ١٩٩٤، عمان ، دار مجدوالي ، السیاحة مضمونها وأهدافها ، مروان ، السكر - ٣١
   ١٩٨٥، بغداد ، دار الحریة للطباعة ، ه وتقلباتھ الجو عناصر، عبد الغني جمیل  ،السلطان -٣٢
،  ، دار الحریة للطباعة، بغداد احمد ، حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور، سوسة - ٣٣

 ١٩٧٩،  العراق

 محافظة شمال سیناء بین األنشطة التعمیریة والتنمیة السیاحیة ،محبات إمام أحمد ،  ألشرابي- ٣٤

 ٢٠٠٥ البحوث والدراسات العربیة معهد ، القاهرة ،یاحة جغرافیة الس دراسة في

، دار الطالب الشاطي ،  األولالجزء ، الجغرافیة المناخیة والنباتیة ، عبد العزیز طریح،شرف - ٣٥
                               ١٩٥٥ ،اإلسكندریة 

 ١٩٨١ ، ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة علي حسین ، جغرافیة التربة ،شلش - ٣٦

 ١٩٨٣،  ، بغداد مهدي ، الموارد المائیة في العراق وصیانتها من التلوث،  الصحاف- ٣٧

دار  ،القاهرة  ،لمنشأت السیاحیة اإلداري للعاملین بقطاع الفنادق وا التمیز ، محمد ، الصریفي- ٣٨
 ٢٠١٠،  عللنشر والتوزیالسحاب 

ط ، البیئة والتنمیة  ، بیروت ،من تغیر المناخ إلى الزلزال الكبیر ، راغدة حداد ،  نجیب، صعب - ٣٩
٢٠٠٦ ،١  

 ٢٠٠٦،  ١ط ، البیئة والتنمیة ، بیروت ، عصر االنقراض  ، نجیب، صعب - ٤٠  
،  ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، جغرافیة العراق نوري خلیل البازي ،خطاب صكار ، العاني - ٤١

١٩٧٩ 

دار  ،، األردن  عمان ، في الجغرافیة السیاحیة وسیاحة المخیمات الوجیز ، مجید رعد ، العاني- ٤٢
 ٢٠٠٨ ، الحامد

 ١٩٨٦ ،القاهرة ، دار النهضة للطباعة ، السیاحة الدولیة ،  صالح الدین ،بد الوهاب ع- ٤٣

مجد المؤسسة ، بیروت ،  ١ط، دور اإلعالن في التسویق السیاحي ،  مصطفى،  عبد القادر- ٤٤
  ٢٠٠٣،  الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

لسلطنة الجغرافیا السیاحیة   لخزرجبنت الشیخ محمد ا عایشه،  عبد العباس فضیخ،  يالغریر - ٤٥
  ٢٠٠٤، دار صفاء ، عمان و األردن ، عمان 
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دار ، عمان ، التخطیط السیاحي في سبیل تخطیط مكاني شامل ، عثمان محمد ، غنیم   - ٤٦
  ٢٠٠١، صفاء للنشر والتوزیع 

 ١٩٧٧،  د، مكتبة النصر، بغدا ، المدخل إلى اقتصادیات السیاحة قابیل ، إبراهیم عزت- ٤٧

  ١٩٧٥،  ، مصر ، الهیئة المصریة العامة للكتاب محمود، السیاحة حدیثًا علمًا وتطبیقاً  ، كامل-٤٨
   ٢٠٠٩، مؤسسة شباب الجامعة ،ندریة اإلسك، والبیئة  السیاحة ، طارق ،كمال -٤٩ 

، معهد التخطیط للتنمیة االقتصادیة  ، السیاحة والتخطیط ، عبد المعین نجیب المالح - ٥٠
  ١٩٧٩، دمشق ، سوریا،  واالجتماعیة

  ١٩٨٦الموصل ، دار الحكمة للطباعة ، علم السیاحة والمتنزهات ، مسعود مصطفى  ،الكتاني - ٥١

مقدمة في الجغرافیة السیاحیة مع دراسـة تطبیقیـة عـن القطـر ،  و آخرونمحمد ، صباح محمود -٥٢
 ١٩٨٠، بغداد ، المكتبة الوطنیة  ،العراقي 

  ٢٠٠٠، عمان ، دار الصفا للنشر والتوزیع ، فن الداللة السیاحیة ، خالد ،  مقابلة- ٥٣

 ، والتوزیع شرللن الصفا دار ،١ط ، ومبادئ تشریعات السیاحة ، المنعم عبد منال ، مكیة- ٥٤
 ٢٠٠٠ ، عمان ، األردن

 ١٩٩٨، اإلسكندریة ،  ٢ط ،دار المعرفة الجامعیة ، صناعة السیاحة ، الزوكه - ٥٥

ماجد السید ، نهر المصب العام والكثبان الرملیة ، كلیة اآلداب ، جامعة البصرة ، الدار ،  ولي- ٥٦
  ١٩٩٣،  الكتیب
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،  جغرافیة السیاحة الترویحیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدةمر ، سیناء صالح مهدي ، األح -١
  ٢٠٠٤رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، 

محمد حزام صالح ، الترفیه والسیاحة في مدینة ومحافظة صنعاء ، رسالة ماجستیر  ، بن صالح -٢
  ١٩٩٩جامعة بغداد ،  ، غیر منشورة ، كلیة التربیة 

 ، رسالة ماجستیر التباین المكاني لخصائص الموارد المائیة في محافظة النجفألجلبي ، مصطفى عثمان ،  -٣
  ٢٠٠٤، كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة ،  غیر منشورة

أطروحة  ، األشكال األرضیة لوادي نهر الفرات بین حدیثة وهیت ، مشعل محمود فیاض  ، ألجمیلي -٤
  ١٩٩٠، جامعة بغداد ،كلیة اآلداب  ،غیر منشورة  دكتوراه

، رسالة  طالب احمد عبد الرزاق ، إمكانیة استثمار السیاحة الصحراویة في العراق،  الجنابي -٥
  ٢٠٠١،  ، جامعة االنبار كلیة التربیة، ماجستیر غیر منشورة 

أطروحة دكتوراه غیر ،  الینابیع المائیة بین كبیسة والسماوة واستثماراتها ،یحیى عباس ، حسین  -٦
 ١٩٨٩، جامعة بغداد ، كلیة اآلداب  ، ةمنشور 

علي مهدي ، العناصر المناخیة المؤثرة في كمیة وٕانتاج المراعي الطبیعیة في بوادي ،  الدجیلي -٧
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة  )١٩٩٦- ١٩٦٦(الجزیرة الشمالیة والجنوبیة من العراق للفترة 

 ٢٠٠١،  ة بغداد، جامع التربیة
، التحلیـــــــل المكـــــــاني لمرائـــــــب النقـــــــل فـــــــي محافظـــــــة النجـــــــف ،فـــــــارس جـــــــواد كـــــــاظم ، الدحیـــــــدحاوي  -٨

  ٢٠٠٩ ، جامعة القادسیة ، كلیة اآلداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة 
الحركة الظاهریة للشمس وأثرها في تباین معدالت درجات الحرارة ،  مها عیسى توفیق،  الدلو -٩

كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كن المحسوبة في محطتي البصرة والموصل والتبخر النتح المم
 ١٩٩٦، جامعة بغداد ، التربیة للبنات 

الدلیمي ، نور صبحي عبد ، إمكانات  مركز قضاء المدائن دراسة في جغرافیة السیاحة و الترفیه  - ١٠
منشورة ، كلیة ستیر غیر ، رسالة ماج GISباستخدام الصور الجویة و نظم المعلومات الجغرافیة 

 ٢٠٠٦التربیة للبنات ، جامعة بغداد ، 

في محافظة النجف ، رسالة  األرضسطح  أشكالتحلیل جغرافي لتباین  عاید جاسم ، ، الزاملي - ١١
 ٢٠٠١،  ، جامعة الكوفة اآلداب، كلیة منشورة  رغی ماجستیر

 یر، رسالة ماجستیر غ بیعیةقاسم یوسف شنین ، جیمورفلوجیة بحر النجف ومواردها الط،  لشمريا - ١٢
 ١٩٩٦،  ، جامعة بغداد )ابن رشد( ، كلیة التربیة نشورةم
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رسالة ماجستیر غیر ، تنمیة السیاحة العالجیة في منطقة عین التمر، زهراء محمد جاسم  ،الطائي  - ١٣
  ٢٠٠٥،  مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي ، جامعة بغداد،  منشورة

ستخدام نظام المعلومات الجغرافیة في دراسة التباین المكاني للموارد الطبیعیة ا، احمد یحي  ،عبد  - ١٤
، جامعة الكوفة  ،كلیة اآلداب ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، في الهضبة الغربیة في محافظة النجف 

٢٠٠٨   

، رة رسالة ماجستیر غیر منشو ، الظروف الهیدرولوجیة لحوض وادي الغدف ، طارق ، نعبد الحسی - ١٥
 ١٩٩٤، جامعة بغداد  ،كلیة العلوم 

التحلیل المكاني للمجموعات النباتیة و الحیوانیة في محافظة ،  عبد الحسین شعالن یمانإ ،لعتابي ا - ١٦
  ٢٠٠٨، جامعة الكوفة ،  كلیة اآلداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، النجف 

،  فظة االنبار دراسة في تنمیة المناطق الجافةالهضبة الغربیة في محا، دحام حنوش حمد ، الفهداوي  - ١٧
  ١٩٩٦،  جامعة بغداد،  كلیة اآلداب، أطروحة دكتوراه غیر منشورة 

، حیدر عبود كزار ، تحلیل جغرافي لإلمكانات السیاحیة و تنمیتها في محافظة القادسیة ،  يعاو الكر  - ١٨
   ٢٠٠٦،  رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اآلداب ، جامعة القادسیة

،  لكمري، نوفل عبد الرضا، عرض وتحلیل واقع النشاطات الترویحیة لألسرة العراقیة في مدینة بغدادا - ١٩
 ٢٠٠١،  ، الجامعة المستنصریة رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اإلدارة واالقتصاد

عماالت الحضریة صباح خلف جبر ، استعماالت األرض الدینیة وأثرها في تطور االست ، الكناني - ٢٠
  ٢٠٠٧،  ، جامعة بغداد )ابن رشد(، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة  لمدینة النجف االشرف

ئ الثرثار، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة على شاط، تطور السیاحة  إبراهیم، سعد  المشهداني - ٢١
 ٢٠٠٢،  ، الجامعة المستنصریة واالقتصاد اإلدارة

رسالة  كریم عباس ، تحلیل بیئي للعوامل المؤثرة في نوعیة الملوثات الجویة ، یمانإ ، حيالمیا - ٢٢
  ٢٠٠٤، جامعة بغداد  ،) ابن رشد (كلیة التربیة  ،ماجستیر غیر منشورة 

ینة تحلیل جغرافي لإلمكانات السیاحیة و آفاقــها المستقبلیـة لمد ، أحـــمد عبد الكـــریم كاظــم، النجـــــم  - ٢٣
   ٢٠٠٩ ،جامعة الكوفة ، كلیة اآلداب ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة ، سنة ٢٠٢٠النجـف الكــبرى حتى 

غیر  یاسر ، شمخي فیصل ، تحلیل جغرافي لألنماط الزراعیة في محافظة النجف ، رسالة ماجستیر - ٢٤
  ١٩٨٨، جامعة البصرة ، كلیة اآلداب ،  منشورة
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  دوريات العلميةالبحوث واالت وال



  
  البحوث العلمیة

 ،٥ط العربیة، الوحدة دراسات مركز العربي، االقتصاد االندماج أبعاد ، الحمید عبد  ، إبراهیمي -١
   ١٩٩١ ، لبنان ، بیروت

بحث مقبول للنشر ضمن ، بعض خصائص الترب في قضاء الكوفة ، كفاح صالح ، االسدي  -٢
  ١٩٩٣، مستنصریة الجامعة ال، وقائع المؤتمر العلمي الرابع 

فارس ذنون وزمالؤه ، دراسة أمكانیة استثمار المیاه المعدنیة في منطقة عین تمر ،  ،جي یالعبا -٣
 ٢٠٠٢جامعة الموصل ، كلیة الصیدلة ، 

،  محمود بدر ، تقویم كفاءة طرائق الري المستخدمة في زراعة الخضروات عند هضبة  السمیع -٤
  ، جامعة البصرة ، كلیة التربیة البصرة اثأبح، بحث مقبول للنشر في مجلة  النجف

اثــــــر التنــــــوع اإلمكانــــــات الطبیعیــــــة فــــــي تنشــــــیط الحركــــــة الســــــیاحیة فــــــي ، وهــــــاب فهــــــد ، الیاســــــري  -٥
قســــــم ،بحــــــث مقــــــدم إلــــــى المــــــؤتمر الجغرافــــــي الثــــــاني عشــــــر للجمعیــــــة الجغرافیــــــة اللبییــــــة ، العــــــراق 

 جامعة الفاتح ، الجغرافیا و كلیة اآلداب 

  
  المجالت 

، المقومات الجغرافیة الطبیعیة لنشوء وتطور السیاحة في المنطقة  محمد أزاد، أمین  -١
،  ، جامعة البصرة ، مدیریة دار الكتب٢، العدد  الجبلیة من العراق، مجلة كلیة التربیة

١٩٧٩   

 مجلة الجمعیة الجغرافیة، إمكانات العراق السیاحیة في المادة الخام الطبیعیة ، عادل سعید  ، الراوي -٢
  ١٩٩٠، بغداد ،  ٢٦العدد، 

العدد ،  أفاق نجفیة ةناحیة شبكة بین الماضي والحاضر مجل محمد عبد الغني إدریس ، ، سعیدي -٣
٢٠٠٨،  ١١  

، استخدام بعض المعاییر الحسابیة في تحدید أقالیم العراق المناخیة ،  علي حسین ،شلش  -٤
 ،  ١٩٧٢ – ١٩٧١،  ٢مجلد  السنة الثانیة، جامعة الریاض ، مجلة كلیة اآلداب 

مجلة الجمعیة ، السیاحة في الوطن العربي بین الواقع والطموح  ،مالك إبراهیم  ،صالح  -٥
 ١٩٩٥بغداد ،  ٢٨العدد، الجغرافیة العراقیة 

، الجزء األول والثاني ، الهیئة العامة لآلثار والتراث ، مجلة سومر، عبد الستار ، العزاوي  -٦
 ١٩٨٥ – ٤٤المجلد 
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،  ، السیاحة في المنطقة الجبلیة ومؤثراتها االقتصادیة واالجتماعیة ، نعمان دهش يالعقیل -٧
  ١٩٩٣،  ، بغداد ، مطبعة العاني ٢٧، العدد  مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة

، دور المصادر الطبیعیة في نشوء وتطور  لحورياقیس رؤوف ، مثنى طه ،  عبد اهللا -٨
 ١٩٨٢،  ، بغداد ، الجامعة المستنصریة ٧د، العدد ، مجلة اإلدارة واالقتصا السیاحة

كانون ، ٢٢العدد، عمان ، مجلة السیاحة العربیة ، الفلكلور عنصر جذب سیاحي ، فتحي، غنیم  -٩
 ١٩٩٢الثاني 

المسرح الجغرافي لمنطقة الهضبة الغربیة من العراق ومؤهالته التنمویة ،  نافع ناصر ، ، القصاب  - ١٠
  ١٩٨٦،  ، المجلد الثامن عشر یة ، بغدادالمجلة الجغرافیة العراق

، الخصائص الطبیعیة والبشریة للهضبة الغربیة  علي صاحب وحسین جعاز ،الموسوي  - ١١
،  في محافظة النجف وعالقتها باستغالل الموارد الطبیعیة المتاحة ، مجلة البحوث الجغرافیة

 ٢٠٠٤،  دد الخامس، الع ، النجف ، مطبعة دار الضیاء جامعة الكوفة ، كلیة التربیة

مجلة الجمعیة الجغرافیة  ، ، الجغرافیة السیاحیة مفهومها وجوانبها ، صباح محمود محمد - ١٢
 ١٩٧٨،  ، بغداد ، مطبعة العاني١٠، المجلد  العراقیة

، المجلة  الخطیب، جیومورفلوجي هضبة كربالء النجف وأزهارن عدنا، النقاش  - ١٣
 ١٩٩١،  األول، العدد  ٢٤د ، المجل ، بغداد الجیومورفلوجیة العراقیة

، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، العواصف الترابیة في العراق وأحوالها ، ماجد السید ، ولي  - ١٤
 ١٩٧٢، مطبعة العاني ، المجلد الثامن عشر 

 
  الدوریات

 ٢٠٠٠، عمان ، هیئة تنشیط السیاحة ، مجلة دلیل الزائر ، وادي الرم  -١
 ٢٠٠٠، أیلول ، ١١العدد، ئة السیاحة بغداد هی، نشرة العراق السیاحیة  -٢
تنسیق وتطویر التشریعات الخاصة بالحیاة البریة في  ، نشرة المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  -٣

  ٢٠٠٧، القاهرة ، صحاري الوطن العربي 
  
  
  
  
  

171  
  
  



  :التقارير واملطبوعات احلكومية
  
  ٢٠٠٩، ق اإلداریة خریطة العرا، بغداد ، المنشاة العامة للمساحة  – ١

  ٢٠٠٩،   خریطة النجف اإلداریة، بغداد ، المنشاة العامة للمساحة  -٢

  ٢٠٠٧، حفر اآلبار في محافظة النجف مدیریة  – ٣

  ٢٠٠٩بیانات غیر منشورة ، مدیریة الري في محافظة النجف االشرف -٤

  ٢٠٠٨، نات غیر منشورة بیا، قسم التخطیط ، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف    –٥

،  ٢٠٠٨،بیانات غیر منشورة ، اإلحصاء الزراعي قسم ،  االشرف مدیریة زراعة محافظة النجف – ٦

٢٠٠٩   

بیانات غیر ، قسم المناخ ، الهیأة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي ، وزارة النقل والموصالت  – ٧

   ٢٠٠٧، منشورة 

، قسم األنواء المائیة والزراعیة ، ، الهیأة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي وزارة النقل والموصالت  – ٨

   ٠ ٢٠٠٥، بیانات غیر منشورة 

  ٢٠٠٤، المجموعة اإلحصائیة السنویة ، وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي  – ٩
  
  ٢٠٠٨ ،بیانات غیر منشورة ، مدیریة أثار محافظة النجف االشرف  - ١٠ 
  

 ٢٠٠٩، بیانات غیر منشورة ، وحدة النظم البیئیة ، ئة محافظة النجف االشرف مدیریة بی - ١٠
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Thesis Title : Geographical  Analysis Elements  of Desert Tourism In Al - 
Najaf  Al- Ashraf  Governorate  
Name: : Asaad saleem Lahmood 

  
Abstract  

For  the  importance  of  tourism in the national economy and  for  its 
role in achieving  the perfect  development  through  in creasing  the 
states account of currencies , improving  the deficiency  of  the 
payments  and employing  the workers . all of these reasons made the 
investment  of available resources a necessary  matter for any region in  
order  to improve tourism .Al - Najaf  Al- Ashraf  has atouristic  natural 
and  human abilities that  has  never been  invested in  that domain .  
these were of the most important  justifications  to choose this subject 
for the study .this research  aims at  employing all of these capabilities 
and  in vesting them to achieve many point as enhancing  the process of 
development in addition to creat entertaining  places  to attract as many 
tourists  as possible . Developing tourism in the deserts of  Najaf  which 
is another kind of tourism in addition to religious tourism . religious 
tourism is  regarded as one of the most significant  types  of tourism in 
Iraq , represented  by the shrine  of Imam Ali (p.u.h)  and muslim  Bin 
Aqeel (p.u.h) in kufa. Other  locations as historical and archeological  
ores  and the pilgrims road in addition  to  Other deserts areas  that are 
full  of  different  kinds  of birds  that  could  be perfect  sites for hunting 
or natural areas.   

     All  of these  reasons  made  us  choose this topic as the subject for 
the research . 

The first The research included  four chapters ,    tackled the   
theoretical  aspect  of the study  and  its methods  as well as  some of 
the touristic ferms . 

 The second was about the natural and  human standards  and its 
importance in investing the deserts  Najaf . third was about  Developing 
and investing  the touristic cap- abilities in The area  as the touristic 
climate and the effect 0f waters on that aspect . 

The final  clapter discussed the practical aspect of the subject that was 
dedicated to analyse the questiomaire that included  the study area to 
reacl digital data and information  that enricled the research 
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