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ABSTRACT 

The idea of establishing reserves clearly emerged in the modern era as a result of 

exposure to environmental balance, biological diversity and the global heritage of 

damages, and accordingly the protected areas became occupying approximately 5% of 

the globe’s spaces, so interest in setting up natural reserves began by inviting countries 

and international organizations to invite through studies and conferences to Preserving 

environmental systems and limiting the behavior of unjust people who are using 

methods leading to the degradation of many natural resources and in many cities where 

there are qualifications to establish natural reserves for the development of eco-tourism 

and in the light of this our research deals Natural data in Iraq, specifically the province 

of Karbala, the subject of our research that offer a lot of resources to the degradation 

and depletion therefore, this research is an attempt to discuss ways to establish nature 

reserves and its role in the maintenance and development of tourism and biodiversity, 

especially as the province of Karbala, which is characterized by geographical location 

and climate is replete with diverse biological.   
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 الملخص

والتنررر ل الحيررر   نشرررال المحميررراك بشررر   واصرررل فررري العصرررر الحرررزيث نتيجرررة لتعرررر  التررر از  البي ررري إبررررزك ف ررررة     

مررررا فتررررالاك ال رررررة األرصررررية  %5مررررا ي ررررار   صرررربحم المنرررراية المحميررررة  حترررر أ،وعليه والتررررراع العررررالمي ل صرررررار

قامررررة المحميرررراك النبيعيررررة مررررا اررررما  عرررر ة الررررزوا والمن مرررراك الزوليررررة مررررا اررررما الزرااسرررراك إلرررربلأ بررررزأ ا  تمررررا  ب

 إلرررلاسررراليؤ  رررر   أارررب يسرررت ز  أاإلنسرررا  الجررراير الرررب  اسرررل    والحرررز مرررا، إلرررل المحاف رررة علرررل الرررن م البي يرررةوالمرررر مراك 

نمرررال نشرررال محميررراك يبيعيرررة إلا المرررز  التررري   ارررز فيلرررا مرررر مك إل رررز  ر العزيرررز مرررا المررر ار  النبيعيرررة وفررري العزيرررز مررر

  السررريااة البي يرررة وعلرررل صررر ل حلرررأ يتنررراوا بحعنرررا المحميررراك النبيعيرررة فررري العررررا  و حزيرررزا محاف رررة كرررربمل التررري  عرررر

محميرراك يبيعيررة و ور ررا نشررال إيعررز  رربا البحررث محاولررة لبحررث اسررب   لرربا، إلررل التررز  ر وا اسررتن ا ال عيررر مررا م ار  ررا 

التررري  تميررر  بم قرررو اغرافررري ومنرررااي ي ارررر    محاف رررة كرررربملأالسررريااة والتنررر ل الحيررر     اسررريما نمرررال إفررري صررريانة و

 بتن ل بايل اي  .

  استرا يجية  ن ير المحمياكام انياك السيااية، اإل اسيااة بي ية ،   زيو اغرافي،محمياك يبيعية،  :الكلمات المفتاحية
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 مشكلة البحث :

لماحا يتم ا عتما  علل السيااة الزينية في محاف ة كربمل المتمعلة بالعتباك الم زاسة ف ط  :بالتساؤا التالي مشكلة البحث تحز  

 السيااة البي ية؟ إللوعز    اسيعلا 

نشال محمياك يبيعية إايل اية متن عة يم ا ااستغمللا ب  محاف ة كربمل التي   ار ببي ة بأفتننلة ما فرضية البحث:  ماأ 

  سلم بتفعي  السيااة البي ية في المحاف ة . 

مناية  إللكربمل و ح يللا  نشال المحمياك النبيعية في محاف ةإإلل   ايه ا  تما  بتن ير ويسعل البحث  البحث:  ز 

اسيااية بي ية وبم اصفاك ااصة اسي    واسيلة اب  ايزة للسايحيا والمست شفيا والبععاك العلمية و     بتعمية مسا مة 

 السيااة البي ية بت اسيو ال اعزة ا قتصا ية و ح ية التنمية المستزامة.

 فايز ا ( ،معايير ا ، زافلاأ ، ميتلاأ ،) مفل ملا المحميات الطبيعيةوا :المبحث األ

ل نه المسروا عا امايتلا  ،اك التي  حص  في البي ة النبيعيةازاع التغيرأاإلنسا     المسينر علل بالرغم ما ك        

ايال فيلا واه ال ص ص البي ة النبيعية واأل وعلل ة و ي اماية البي ة،وما  با المننلة ي لر لزينا مصنلحاك ملم ،يتا  أ

 م قو التراع النبيعي (. و سمل )

 م ير  المحاف ة علل المصا ر النبيعية في العالم كي نحافظ علل وفر لا أ ارة المحمياك النبيعية يعز ما إ أاسيس و  إ    

وير     با  مع  لمصا ر األر   الصيانة وا استغما الح يم واألفالمفل   الحزيث لحماية النبيعة   ،اآل  وفي المست ب 

 : [11] في عنصريا اثنيا  ماالمفل   

 الحماية. .1

 الت نيط. .2

 ارة إللنز، والمسل الزقية للت نيط في و با  العنصرا  ور ا في الماصي فالحماية ور ك ما اما  شريو قان ني في ا     

ومصا ر ا  ي ما   اماية النبيعة ألعالمية لحماية البي ة النبيعية و ركز ا استرا يجية ا ،المصا ر ور  في برينانيا

 صرورياك التنمية المستزامة ويم ا  ح ية  به الحماية عا يرية ما يلي :
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 و ن ره. اإلنسا ثير مباشر في ب ال أ م البي ية ال ايمة لما للا ما  المحاف ة علل الن .1

  ميته فيما يتعلة بالت اثر الحي اني والنبا ي.ن ل الجيني ألالمحاف ة علل الت .2

 ] 9[با استمرار ن التغما غير ااي  مما يسمل للبه األوالن م البي ية    ااس ن الاإلنسا  ل   ااست ما أالتاكز ما  .3

بعا  الجغرافية  فر  عليلا الحماية بم اؤ ق انيا وأن مة ااصة ك النبيعية بأنلا مناية محز ة األايث  عر  المحميا

غ نح  )  اك ول ز زا  عز  المناية المحمية علل المست ى العالمي زيا ة كبيرة بلبلز  اماية محت ا ا ما اي اناك ويي ر ونبا

ما  %6مياك ما ي ار  ما ( منن ة االيا  و غني  به المح 11111ما ي ار  )  إللار فو  ،1971( منن ة في عا   874

    . [6] مسااة األر 

ا  النبا ية ما  صنواأل ن الالعامة ول نلا م صصة في اماية األية أما المحمياك النبيعية النبا ية فلي نفس المحمياك النبيع  

 لا وأاجاملا .أن اعاتم  اأشجار ونبا اك ب

 مفهوم المحميات الطبيعية :

ة    به الحياإاإلنسا  و ن ره لبلأ نستنيو ال  ا ب  الحياة بش يلا النبا ي والحي اني وازك قب  نش ل إ ،مما  شأ فيه     

 ا ر الحياة واز يا  السينرة علل البي ة بزأك م اإلنسا وبتن ر  ،  يبسط اسينر ه عليلاأكانم في االة   از  مستمر قب  

ب ال علل الت از  البي ي وحلأ عروة ال  مية والمحاف ة عليلا لإلا  اماية الأا  حلأ اسنم ال  انيا ما بالتز  ر والتم ر، أل

راصي   صص ب ااسنة قان   لحماية نلا عبارة عا مسااة كبيرة ما األأوعرفم ب .النبيعيةما ا  تما  بالمحمياك ما ا

و تاريسلا ومساقط المياه  ش اا األر أمجتمعاك نبا ية واي انية واميو  المصا ر النبيعية التي  شم  المصا ر الحي ية ما

ة النبا اك ا  امايأ  ب ااسنة ال ان   ما ة معينة  حزحاك مساا نلا قنعة ما األر أوكبلأ عرفم ب ]24[والينابيو 

 مية ا قتصا ية ويمنو فيلا النبا اك النا رة حاك األ أن الن را  وارى وص   الحي اناك الملز ة باإلوالحي اناك البرية األ

نلا أ عر  بوكبلأ   ،[31]ب ايلا بلي ة م اقو يبيعيةإو لا ما ا نزثارمماراسة النشاياك التي  تر بمحت يا لا للحفاظ علي

 بعا  الجغرافية للا ق انيا  ع ز الم ار  النبيعية والمحاف ة عليلا وعلل ما  تمي  به ما التن ل البي ي .مناية محز ة األ

 أوالزاالية (  تمي  ب ا   كايناك اية نبا ية  أوما المياة ) الساالية  أو نلا عبارة عا مسااة ما األر أوكبلأ  عر  ب     

 . [16]امالية  حم الحماية ال ان نية لحماية ثرو لا البي ية أوعملية اسيااية  أوي اك يبيعية لحماية ث افية مم أواي انية 
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 :أسس ومعايير اختيار موقع المحمية الطبيعية

 كعر ما المع قاك التالية في الم قو وعنز ااتيارة.أأو يشتري   فر وااز 

 صرورة التن ل البايل اي ) الحي   ( الممي . .1

 وا    ش يمك اي ل ايا متمي ة . .2

  مية ال ايناك التي  عيش فيلا كمصا ر وراثية.أ .3

 بحاع البي ية والعلمية.اعز الم اقو ل ي      م تبرا  ل   فر الع ام  التي  س .8

 م انية ااستغما السيااي البي ي للم اقو ) السيااة البي ية (.إ .5

 . [32] و   عريض م  ناك الم قو ل نر التز  رم انية   زيم مصا ر  ا  للس ا  المحلييا ما إ .6

 :قامة المحميات الطبيعيةإبعض االعتبارات الهامة عند 

علل المست ياك أيتبنا ا مراسساك ا  مية علل  زا  محز ة أ  محمية علل اسيااساك وأ  يعتمز برنامج    يا أيجؤ  -1

ار  النبيعية واماية الم اقو والحفاظ علل التبايا في الم  عا ة    يا م  ونلاإالمحاف ة علل انتااية الم ار  و و تمع  في

  مية الجمالية والتاري ية والع افية والتعليمية والتنمية المستزامة.واأل

 اساس علمي.أقامة المحمياك علل إ  وااتيار و ش ي  فرية لفر  عملية انت ا -2

الم اقو التي  ستحة لحماية وامو وامو المعل ماك  للتعر  علل   لعناصر البي ة بال زر المستنال،ارال مسل شامإ -3

في الم اقو النبيعية يب ا  لن ا  معيار  لتصنيفلا وكبلأ  رااسة ال صايص  ن ال، و شم  المس ااك   زيو ووفرة األا للا

 . [32] م انياك السيااية والترفيليةاماك ا قتصا ية وا اتماعية واإلالفي يايية وال يميايية والنماحج وا است ز

 : مناطق المحميات الطبيعية تأسيسالغرض من 

تبايا الن ص في المصا ر الحي ية وحلأ للحفاظ علل ال أو  العامليا في مجاا النبيعة يحاول   الت لي  ما ال سارة إ          

 في الج انؤ الرييسية التالية :البرية وحلأ يتمع   ن الاستمرار اص لنا علل الفايزة ما األا   أاسااسيالحي   والب  يعتبر ب اؤه 

 و  زمه. اإلنسا التي  ر بط بااستمرار الحياة وب ال  اسااسيةي  ل اية األالمحاف ة علل العملياك اإل
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ايال ملز ة با ن را  والمناية الملمة بي يا  أ ة في البم  والمناية التي  تم ن مة البي ية الم ا المحاف ة علل األ .1

 . [28]ل الحي   في البم  وحلأ للمحاف ة علل التن 

ص وببلأ  مع  المحمياك المحاف ة علل المناية حاك يبيعة امالية و   يناك ص رية ويبيعية حاك اماا اا .2

 لصيانة البي ة. اسااسيةاز العناصر األأالنبيعية 

ن ل ال راثي ما البرية الملز ة با ن را  والعم  علل   اثر ا في بي ة مميمة بما يح ة صيانة الت ن الاماية األ .3

 الملاارة . أوالم يمة  ن الالبي ية ل اما الحماية 

  العامليا في مجاا اماية إ، و [37]ن مة الت ليزية والتي يعتمز عليلا ممييا البشركيز ااستمرار ااست ما األأاماية و  .8

 تساوى في  ن الاميو األ  أت از  البي ي و  نستنيو ال  ا بالنبيعة يحاول   الت لي  ما الن ص للحفاظ علل ال

 : [28]ارى و ي  تم كعر فايزة ما األأ ن ال  بعض األإايز لا ب  ف

 . لإلنسا النبا اك البرية التي للا عمقة بالمحاصي  الغبايية  أن ال -1

 الحي اناك البرية التي للا صلة قرابة مو الحي اناك الزاانة. -2

 الحي اناك ال ابلة للتزايا. -3

 غبية.البرية المنتجة ل  ن الاأل -8

  وية  . صباغ واألاإلنسا  للحص ا علل األالتي يستغللا  ن الاأل -5

   Protected Landscape / Seascape ي / البحري المحمي األرضالمظهر  Vفئة 

. وما األرصي والم لر البحر  والترفيهي والم لر األرصلصيانة الم لر  أاسااسيو ي منن ة محمية  زار بش   

ر ن اما  ي    IUCNفإ  ا  حا  الزولي لصيانة النبيعة   Terminologyأا   حزيز ا اتمفاك في علم المصنلحاك 

، والف اك  تم  زراا  ما التزا  البشر  ة المحمية أقيم علل أ زا  إ ارية، وعليه ف ز أ رام اسبو ف اكلتصنيف المناي

( . 1( وش   )1ازوا ) Vمست ياك عالية نسبية ما التزا  فإ  ف ة  إلل Ibو  ، Iaيتزرج ما عز  وا    زا  فعاا فإ  ف ة 

 . [15]وينبغي التأكيز  نا بأ  ك  الف اك متساوية في األ مية ومنااسبة لصيانة التن ل الحي   

  Strict Nature Reserve / Wilderness Area/ منن ة البرية  محمية طبيعية كاملة Iفئة 

 لحماية الحياة البرية . أوو ي منن ة محمية  زار بش   رييسي لغر  علمي 
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 محمية طبيعية كاملة  Iaفئة 

 ن الالبحر  متلأ المممل و / أو األ أوو /  األر ، و ي منن ة ما محمية  زار بش   رييسي لغر  علميمنن ة 

، والفي ي ل اية المت فرة بش   رييسي للبحث العلمي و / أو يةيية ( أو الممعلة للن م البيي ية، والجي ل االمب لة ) ا استعنا

 المراقبة البي ية .

 :المنطقة البرية Ibفئة 

أو  Unmodified، و ي منن ة برية و / أو بحرية غير معزلة بش   رييسي لحماية الحياة البريةمنن ة محمية  زار 

، والتي  تم امايتلا وإ ار لا  ي از فيلا ااستينا   ايم أو  ا   ما أ ميتلا ب اصيتلا النبيعية و   Slightlyمعزلة بش   بسيط 

 ل ي  حتفظ ب صعلا النبيعي . 

 :   National Parkالحدائق ) المنتزهات ( الوطنية  IIفئة 

، مصممة ما   و / أو البحراألر: و ي منن ة يبيعية ما يهلحماية الن ا  البي ي والترف أاسااسيمنن ة  زار بش     

 : ]31،ص16[أا 

 أ. اماية الت ام  األي  ل اي ل ااز أو أكعر ما الن م البي ية ل اياا الحالية والمست بلية . 

 . غرا  التي صممم ما أاللا المنن ة . ااستعنال ا استغما التار باأل

  .، وك  منلا يجؤ أ  ي    منسجما  بي يا  وث افيا  واتاريا  اية والعلمية والترب ية والترفيهج.   فير أاساس ما أا  الفرص الرو

 :  Natural Monumentالمعلم الطبيعي  IIIفئة 

 ما أا  صيانة مممل يبيعية معينة .  يمنن ة محمية  زار بش   أاسااس

بؤ نزر ه أو اماليته و ي منن ة  حت   علل معلم أو أكعر ما معلم يبيعي أو اتار  معيا الب  ي    مبح م  أو متفر ا  بس

 أو أ ميته الحتارية . 

  Habitat Species Management Area ونوا منطقة إدارية الموطن / األ IVفئة 

 ما أا  الصيانة عبر التزا  اإل ار  .  أاسااسيمنن ة محمية  زار بش    

و / أو البحر  تعر  لتزا  نشط ما أا  إ ار لا بحيث  رما اماية م ايا الحي اناك و / أو النبا اك  األر و ي منن ة ما 

 اإلنسا   التفاع  بيا إاألر ، مو شايئ وبحر مميم، ايث . و ي منن ة ما أن ال معينة منلاو / أو لم االة متنلباك 

البا  ما     علل قيمة  امة امالية وأي  ل اية و / أو ث افية ، غوالنبيعة عبر ال ما قز انتج منن ة حاك ااصية ممي ة  حت   

 ما أا  اماية وإ ارة و ن ر مع   به المنن ة .  أاسااسية، و عتبر اماية اسممة  با التفاع  الت ليز  حاك  ن ل اي   عالي
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 :  Managed Resource Protected Areaمحمية إدارة الموارد  VIفئة 

ل ن م . و ي منن ة  حت   علالمستزا  للن م البي ية النبيعيةما أا  ا استعماا  أاسااسيمنن ة محمية  زار بش    

، وفي ال قم نفسه   فر  زف ا  ة وافظ ي ي  األمز للتن ل الحي  لتما  اماي أاسااسي،  زار بش   بي ية غير معزلة بش   واصل

  . [18]ل ااااك المجتمو المحلي مستزاما  للمنتجاك وال زماك النبيعية إلشبا

 مصف فة أ زا  إ ارة المناية المحمية اسؤ ف اك اإل حا  الزولي لصيانة النبيعية: (1ازوا )

 Ia Ib II III IV V VI أ زا  اإل ارة 

 3 2  2 2 3 1 البحث العلمي

 2 - 3 3 2 1 2 اماية البرية

 1 2 1 1 1 2 1 ن الالتن ل الجيني / األ

 1 2 1 - 1 1 2 البي يةال زماك 

 3 1 3 1 2 - - المممل النبيعية / الع افية 

 3 1 3 1 1 2 - السيااة والترفيه 2

 3 2 2 2 2 - - التربية؟

 1 2 2 - 3 3 - ا استعماا المستزا  

 2 1 - - - - - ال صايص الحتارية 

 = غير قاب  للتنبية .  -= ما المحتم  غير قاب  للتنبية ، 3=  ز  ثان   ، 2=  ز  أولي ، 1مفتاح : 

يبيعي                                                                     

                                                                                 Ia/ b 

                                                                       II 

                                                             III   راة التزا                                          

                                                IV البشر                                                         

                                      IV 

                           V المناية المحمية                         

المناية غير المحمية            اصنناعي                                                   

 

ف اك إ ارة المناية المحمية و راة التزا  البشر  :(1)ش    
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 دور المحميات الطبيعية في التنمية المستديمة : 

 : [7] سا م المحمياك النبيعية في التنمية المستزامة بالنر  التالية      

الجفا  و حمي التربة ما  أوالمحاف ة علل ااست رار البي ة التي  معللا  به المناية و  ل   بعا  لبلأ ما الفيتاناك  .1

 الجفا .

 صما  ا نتاج وااستمرار الت از  البي ي . .2

 .اإلنسا ايال البرية والن م البي ية و رااسة وفلم العمقاك مو  نمية   فير الفرصة للبحث العلمي ومتابعة األ .3

 اللامشية.راصي مع  ل ي المناية النايية وا استغما األازاع وااستمرار التنمية ف  فير الفرصة إل .8

 ااستغما الفرصة للت عية البي ية . .5

  سلي  التن ة وا استجما  وا قترا  ما عالم النبيعة. .6

 همية المحميات الطبيعية:أ

  ية :المحمياك النبيعية في الج انؤ اآل مية أ  ما 

اية  ت فر ي و في منالجانؤ السيااي والترفيلي:  تمتو مناية المحمياك النبيعية ب يم امالية م تلفة فالبعض منلا  .1

 .[31]اسما  والج ر ال ترال العايمة ف   المال   بالتن ل الحي   مع  الني ر واألارى  تميأفيلا المياه وال ترة و

ارال  رااساك حاك إ عة  م ا الزاراسيا والبااعيا ما   المحمية النبيعية  تتما مفر اك متنإ:الجانؤ العلمي .2

 . [28]ية ) النبا ية والحي انية (ا انؤ م تلفة لتن ير الم ا  النبيع

نشال و ن ير وااستعمار المحمياك يعز الزافو ال بير لتن ير ما  ح يه ما م ار  اقتصا ية إ  إ: الجانؤ ا قتصا   .3

 عزا  ا.ألت اثر الحي اناك والة فايض في  كال صؤ والبر   والصناعاك المحلية والعم  علل   فير فرص عزة

اسمفلم وفيلا مصا ر أح  عز م يا إ عة للا م انتلا في اياة اساكنيلا، لمحمياك بي اك متنالجانؤ التراثي:  مع  ا .8

غرس ال يم والعا اك التي  مسأ بلا اس انلا عبر ال ما  إلل المحمية  مع  معرصا  بي يا  يزع   إوايا لم و  اسيما 

[32] . 
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 المحميات الطبيعية ودورها في السياحة البيئية  

 متررررراز السررررريااة البي يرررررة بتن علرررررا كالسررررريااة ال تررررررال فررررري السرررررل ا والغابررررراك والمتن  ررررراك وارررررزاية الحي انررررراك       

اسرررما  يز الحي انررراك البريرررة والنيررر ر واألواسررريااة المحميررراك النبيعيرررة والتررري ينلرررة عليلرررا السررريااة الفنريرررة واسررريااة صررر

ثريرررررة و حليررررر  ثرررررار والن ررررر ا والمغرررررامراك األآلاك والسررررريااة والغررررر ص والمعرررررار  واواسررررريااة الررررررامك والمغرررررامر

العررررا اك والت اليرررز وم ن يرررراك  يررررمل علرررلالمترررااف والمنرررراية التاري يرررة واإل الصررر  ر الجيل ايررررا والبركانيرررة واسرررريااة

 . [13]ثار والتاريخيااية والع افية و شم  اسيااتي اآلالتراع والمعار  والعل   والع افة الس

ن مررررة البي يررررة الترررري لررررم  تعررررر  للتغيررررر بسرررربؤ أو عررررز  مررررا األالررررب  يحترررر   علررررل ن ررررا  قلرررريم   السرررريااة  رررري اإلإ     

ا اسررررتغما البشررررر  والترررري  عنرررري فصرررراي  النبا رررراك والحي انرررراك والم اقررررو الجي ل ايرررره وللررررا فايررررزة ااصررررة مررررا الجانررررؤ 

 . [35]الترب   والعلمي والترفيلي و  از فيلا مناظر حاك قيمة امالية كبيرة

نلرررررار األر  واأليرررررار ال ررررراراي الرررررب  يترررررم اميرررررو العناصرررررر النبيعيرررررة والبي ل ايرررررا كالمنرررررا  وفالبي رررررة  ررررري اإل     

ارررى مرررا نبا رراك وييررر ر واي انررراك فرري   امررر  و جرررانس اإلنسررا  مرررو ال اينررراك األوالبحيررراك والجبررراا والترري يعررريش فيلرررا 

فررراظ علرررل التررر از    مسرررألة الحإلررربلأ فررر ،حانه و عررراللرا  اللررره اسررربأعلرررل ااسرررتمرار الحيررراة وب ايلرررا كمرررا و ررر از  يسررراعز 

المنلررر   منلرررا الحفررراظ علررررل  لرررة واارررزة،صرررربحتا يرفررري معا أا م اكبرررة النمررر  ا قتصرررا     بررر  غفاللرررإالبي ررري   يم رررا 

نعررراا زة للبي رررة عرررا واررر   ااارررة صررررورية إلمرررم المتحررركرررز برنرررامج األأترررما   يم مرررة الحيررراة وااسرررتمرار ا والت رررافر فيلرررا ل

 . [5]ا اا المعيشة فيلا بالتز  رأوصال البي ية وفا ك الت ارير ال ار ة ما  وا عزيزة  صف األأ  أم  بعز الن

 :شكال الحركة السياحيةأونماط وأ

شرر اا الحركرررة السرريااية علررل عرررز  مررا المعررايير التررري أأنرر ال واعتمررزك العزيررز مررا المصرررا ر الترري ركرر ك علرررل م صرر ل 

ام  ارررر ايررث يماررظ ال ررار   رررزاتلفررة يصررعؤ فصررر  بعتررلا عررا الرربعض اآلنمرراي م أإلرررل  ررتم بم ابلررا  صررنيف السرريااة 

غايررة مررا قيررا  السرريااة و رري  ال أوا  متعررز ة اعتمررا ا  علررل اللررز  أن اعرراررب السرريااة أنمرراي و برريا عررز  غيررر قليرر  مررا  رربه األ

 : أن ال إلل   سم

  السرريااة الع افيررة للررا أالعلررم ولرر  كررا  فرري الصرريا ( علررل  االسرريااة الع افيررة: نسررتزا مررا الحررزيث النبرر   الشررريف ) ايلبرر 

نمرررا قرررز   ررر   غرصرررلا  ح يرررة الرغبرررة التررري إالعلرررم ف رررط و  السررريااة الع افيرررة  شرررم  لررريس بنلرررؤ إو ،اررربور  اري يرررة قزيمرررة
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ثررررار شررررع   وعررررا ا لم و  اليررررز م وعلررررل اآليمل وزيررررا ة المعرفررررة بنبيعررررة الإلررررل  ح ي لررررا والمتمعلررررة برررراإل اإلنسررررا يسرررعل 

 . [10]والمنج اك التي ا  تلا الحتارة 

    ال يرررر ، الترررر لج علررررل الجليررررز،لعررررا  الرياصررررية معرررر  ) ركرررر:  ررررزفلا الرررررييس مماراسررررة األالسرررريااة الرياصررررية .1

 ال وار  الشراعية والصيز (.

اسرررريااة ا اسررررتجما : يرغررررؤ السررررياح فيلررررا بالحصرررر ا علررررل الرااررررة الجسررررزية والف ريررررة ويمررررارس فيلررررا بعررررض  .2

 . [4]المميمة النشاياك 

فا استشرررفال  ررر   ،ةالسررريااة يلبرررا لماستشرررفال والعرررمج والن ا رررة:  برررز مرررا التفريرررة بررريا  ررربه المصرررنلحاك العمثررر .3

مررررا أ ،مرررررا  المفاصرررر  وغير رررراأمرررررا  الصررررزر وصررررغط الررررز  وأيلررررؤ الشررررفال مررررا مررررر  مرررر ما كررررالرب  و

 قامة .ؤ عمج ما مر  انير اارج م ا  اإلالعمج فل  يل

  اررررارج أقلررريم اسرررر نا م إصررررزقال اسررر ال كررررا  حلرررأ صررررما قررررار  واأل: ن صرررز بلررررا زيرررارة األاتماعيررررةالسررريااة ا  .8

  السررريااة ا اتماعيرررة   رررو صرررما ننرررا  معرفرررة عرررا اك و  اليرررز النررراس أركرررز علرررل ننرررا  بلرررز م و نرررا  مرررا ي

 [23] .والتعر  علل ايا لم

 :مستقبل السياحة البيئية

 را  لمفل ملررا أو مررا ايررث اإل ت ثررة و ت يررز  عررايم السرريااة ي مررا  بعررز يرر   وعررا  بعررز عررا  اسرر ال مررا ايررث الرر عي بلررا 

 را  الع لررررري ير رررررا علرررررل  شررررر ي  الررررر عي البي ررررري واإلثأيتلرررررا المتعرررررز ة الج انرررررؤ و  مأاسررررراس بج انبلرررررا الم تلفرررررة وواإل

  ا  روابرررط . و رررييرررز ا و عملررراألل ارررزا  وشرررحب العايفرررة بتا  حفيررر  ب ترررايا ا المتجرررز ة ومرررا  تنلبرررة  ررربه المسرررتجزاك مررر

 .اإلنسا  بصفة عامةنشنة التي راسملا م  بيا السيااة البي ية وباقي األصبل  نا    اأالسيااة البي ية اتل 

ي يرررة  ررري   السررريااة البأثبترررم ال قرررايو العلميرررة الفعليرررة أنشرررنة نمررر ا  ول رررز أنررر ال األاسررررل أصررربحم السررريااة البي يرررة أل رررز      

 السيااة المعلل لتنمية المناية السيااية وما اما حلأ  رثر السيااة البي ية في كافة مجا ك الحياة .

برررزا ا  تمرررا  بزرااسررراك المسرررت ب  فررري العمررر  السررريااي بصرررفة عامرررة وبالسررريااة البي يرررة بصرررفة ااصرررة مرررا ارررما ال ررر       

 . [15] األر لب  يمعلة التل ع البي ي للحياة في ك اكؤ علل نت   الم ار  وما اما  رااسة ال نر والتلزيز ا

والسرررريااة البي يررررة  رررري ربررررط ا اسررررتغما  ،  البي ررررة السررررليمة  رررري المنررررا  المميررررم لتح يررررة التنميررررة السرررريااية المسررررتزامةإ  

والتنرررر ل ارررررالاك امايررررة البي ررررة إاايررررة للمجتمررررو المحلرررري ( مررررو  نبيررررة وا اسررررتعمار ) للم اقررررو البي يررررة والمشرررراريو ا نت
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عرررزا  انرررط وبررررامج اسررريااية  عتمرررز علرررل إفرررة معا لرررة  نم يرررة واارررزة عرررا يريرررة الحيررر   والع رررافي للمنررراية السررريااية و

الترررأثير  أورشرررا اك عرررز  المسررراس بن عيرررة البي رررة إكيرررز علرررل صررر ابط وأمرررو الت ،ة بي يرررا    ايرررة السررريااة نحررر  الم اقرررو المتميررر 

، اسرررر ال علررررل مسررررت ى اإلنسررررا  بجانبيرررره المررررا   والمعنرررر  نسرررراني يماراسرررره إ  السرررريااة البي يررررة كنشرررراي إ . [13]عليلررررا 

  السررريااة البي يرررة إايرررث  ،سرررت ى الزولرررة السررريااية ك ررر علرررل م أوعلرررل مسرررت ى الم صرررز السررريااي  أوالمشررررول السررريااي 

ا ارررما ثمثرررة فررري المحميررراك النبيعيرررة اسرررت   أ اة للمعرفرررة وواسررريلة للحيررراة مرررا ارررما ار بايلرررا ار بايرررا  ق يرررا  بالبي رررة مررر

  : [15]ا انؤ و ي 

 

 .ا تما  السايل بالم ا   .1

 ار باي المشرول بالبي ة .2

 الت ا  المجتمو  جاه البي ة .   .3

 

 :شارة خاصة للعراقإالجغرافي للمحميات في العالم مع المبحث الثاوني : التوزيع 

 

فررري  أ  إمبرايررر ر اللنرررز ) أاسررر كا ( قرررز أقرررر   إلرررل نرررا  مرررا يررررى أ  المحميررراك م اررر  ة قبررر  التررراريخ إح يشرررار  

، و عررررز  رررربه المعل مررررة أقررررز  معل مررررة مرلفررررة ارررر ا علررررم ايررررة الحي انرررراك واألاسررررما  واألاررررراج  .   قان نررررا  لحم 252عررررا  

منررراية المحميرررة   رررا  ألاسررربا  امايرررة النبيعرررة وإيجرررا  المنررراية المحميرررة ول رررا مرررا قبررر   ررربا التررراريخ كانرررم ال إلرررليلرررز  

ن ليرررر   وا األأمررررر الملررررأ وليررررا  األ 1148وفرررري عررررا   .  للت رررراثر الحيرررر اني ألغرررررا  الصرررريزإل ااررررة ال رررررو أو،  ينيررررة

بإعررررزا  مسررررل شررررام  ل راصرررري والغابرررراك ومنرررراية الصرررريز والمنرررراية ال راعيررررة ومحميرررراك الصرررريز والمصررررا ر المنتجررررة 

 .للمل ة ل صو انة منااسبة للتنمية واإل ارة

( محميرررة فررري أكعرررر 1111)  لمحميررراك ووصررر  عرررز  المحميررراك إلرررل أكعرررر مررراا تمرررم  وا عزيرررزة مرررا العرررالم با 

بلرررغ مجمررر ل مسررراااك المحميررراك فررري العرررالم أكعرررر مرررا )  .لر  ررربه المحميررراك  ررري محميررراك كينيررراوأشررر ، ولرررة 111مرررا 

 Global، بينمررررا  شررررير شررررب ة المنرررراية المحميررررة العالميررررة ( ازي ررررة وينيررررة 33ويررررزا  صررررمنلا )  2( كررررم 2351111

ed Areas NetworkProtect ( 13232275( منن رررة محميرررة  مترررز فررر   مسرررااة  بلرررغ )31531إلرررل واررر   اررر الي 

أكعرررر بسررربؤ العرررز  ال بيرررر مرررا  أو %1، و ررربه النسررربة يم رررا أ   ررر  ا  بمعرررزا األر مرررا  مسرررااة  % 4.43،  معررر  2( كرررم

 مناية محمية  متلأ م    بحر  .  أوالمحمياك البحرية 
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 الت زيو الجغرافي للمحمياك وإعزا  ا في العالم :(2ازوا)

مسااة المحمياك  عز  المحمياك اإلقليم 

 2كم

 2مسااةالمحمياك كم عز  المحمياك اإلقليم 

 443.641 1174 شر  آاسيا 3.744 99 انتاركتي ا

 8.143.416 6711 أمري ا الشمالية  613.611 9.325 روباأو

 1.434.426 1.837 أمري ا الجن بية   13.113 152 البااسفيأ

 657.935 684 رااسياأوشماا  114.637 579 ال اريبي

أفري يا الشرقية  1.119.128 5.442 ااستراليا وني زيلنزا

 والجن بية

927 1.314.615 

شماا إفري يا والشر   46.189 348 أمري ا ال اسنل 

 اسطواأل

582 1.137.576 

إفري يا ال اسنل  212.928 719 ان   أاسيا 

 والغربية 

383 755.436 

 13232275 31351 المجم ل 514.468 1.528 ان   شر  آاسيا

  [8]المصزر:

، ما إامالي مسااة ال يا العربي % (3.78مش لة نح  ) 2( كم351321وفي ال يا العربي  بلغ مسااة المحمياك نح  )

(% ما المساااك  88.8لأ )، فالج يرة العربية  متبال يا العربيالمناية الجغرافية وي تلف   زيو المناية المحمية بيا 

( % ، و وا المغر  العربي في الشماا اإلفري ي 24.3، والمنن ة ال اسنل ) مصر والس  ا  والص ماا وايب  ي ( )المحمية

 . [8](% 1.5(%، والزوا العربية شر  المت اسط )26.4)

 

 المحميات الطبيعية في العراق:

 ل ايررررة فرررري   رررر يا مسررررت ى متبررررايا العرررررا  بم قررررو اغرافرررري ومنررررااي وكرررربلأ يبيعررررة متن عررررة لمي ا رررره الجي يمترررراز     

ا والجنررر   وال اسرررط والشرررر  النبرررا ي وكررربلأ المرررزى الجغرافررري ال ااسرررو بررريا الشرررما أوثررررال النبيعررري اسررر ال الحيررر اني لإل

 امرررة ت نررريط العلمررري والميرررزاني السرررليم إل راارررو ال  أ إ  ،راصررريهأايرررايي علرررل امترررزا  اسرررا م  فررري التنررر ل اإل ممرررا، والغرررر 

اررررب بعرررريا أمررررة محميرررراك يبيعيررررة مت صصررررة وعامررررة  قاإشرررر اله مررررا اررررما أ ارة ال صررررو النبيعرررري ب افررررة صرررر ره وإو

ثيراك أالعرررررواك النبيعيررررة بشررر   كبيررررر للترررر  ى  راارررو ال رررر يا الرررر يني مررراأيررررو مسرررا ماك البي ررررة النبيعيررررة ا عتبرررار ام

 . [25]المنااية والبشرية 

ممررا  سرربؤ  ،ل ررز عانررم المحميرراك النبيعيررة مررا اررا ك السررلؤ والنلررؤ والعبررث الغيررر مسررروا مررا قبرر  كعيررر مررا الررزامل 

ن ررررا  الحي انررراك  ررري االرررة يبيعيرررة   االرررة اأوعلرررل الررررغم مرررا  ،ايرررال النبا يرررة والحي انيرررةفررري ان ررررا  ال عيرررر مرررا األ

زكت ر اسرريا العلررري مرررزير متحرررف الترراريخ النبيعررري فررري العررررا ،  عتبرررر وفررري   ريرررر للررر، نلررا  حرررزع بسررررعة كبيررررة اررزا  أ  إ

را  وعلرررل الررررغم النرررا رة والملرررز ة برررا ن  نررر الالمحميررراك محررر ر اسرررترا يجي للزولرررة ايرررث يرررتم فيلرررا المحاف رررة علرررل األ
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 ،مرررا النبا ررراك النرررا رة ملرررز ة برررا ن را  أنررر ال ة نرررا  ثمثررر بررريا أ  ح إ ، مررراا الحرررالي لررره نترررايج كارثيرررة  اإلإمرررا حلرررأ فررر

 . [33]( ن ل ما الني ر ملز  با ن را   17   نا  ) أمنلا  سعة ملز ة با ن را  كما  ما العزيياكو

ايرررايي وكررربلأ الحفررراظ  رررم واسررراي  الحفررراظ علرررل التنررر ل األأار لرررا مرررا  إنشرررال المحميررراك النبيعيرررة وإ أاسررريس ولررربلأ يعرررز     

 ن را  والحرص علل ااستزامتلا.ة ما التلزيزاك وما انر اإلالنا ر ن العلل األ

 ارة المحميررراك النبيعيرررة فررري إنشرررال وقرررو النبيعيرررة مسررر  ة ن رررا  متنررر ره إلعرررزك اللجنرررة ال ينيرررة لزرااسرررة الم اأوقرررز      

 . [2]العرا  والب   م مرااعته  في مجلس ش رة الزولة 

  :المحمياك النبيعية وااستعمار ا اسياايا  في العرا

 ، يرررر متفرررة عليلرررا بشررر   نلرررايي اترررل اآلغ ،يتحرررز  بلرررا نررر ل معررريا مرررا الحي انررراك  المنررراية الحيا يرررة فررري العررررا  التررري إ

 رااسررررة )   ر اواسررررم ويسرررر تا وشرررريرس مررررا  ( عررررا   إلررررلا محاولررررة لتحزيررررز المنرررراية الحيا يررررة فرررري العرررررا  أوو راررررو 

1921. 

 . [29]ر ه ) العالم  الم (أو ناه المناية الحيا ية البرية للعرا  واسؤ ما أو

 إلرررلنلرررار التررري   رررو صرررمنلا  مترررز  ررربه المنن رررة ان برررا  فررري ال لررريج العربررري وشرررما   منن رررة اررر   وا   النلرررريا واأل .1

ويعرريش فيلررا ال عيررر مررا النيرر ر  ، رر ارإلررل األاسررامرال علررل نلررر  الررة ثررم ان بررا   إلررلمزينررة  يررم علررل نلررر الفررراك و

 وكلؤ المال العميا الفرال وابا أوى.

 منن ة الصحرال الجن بية الغربية: .2

 تحز  رررربه المنن ررررة بصرررر رة رييسررررية بالصررررحرال الغربيررررة وبا يررررة الشررررا  ال اقعررررة علررررل الجلررررة اليمنررررل لنلررررر الفررررراك 

لغرر اا الرررب  لأنرر ال فيلررا  ، رة برريا النلررريااسررف  ومنن رررة الج يرررة المحصرراألوكرربلأ با يررة الشررا  الترري   ررو فرري الجرر ل 

 عزا  قليلة.إما الععلؤ والبيؤ ف از بأان ر  منلا الفلز المرقط وال شة وص   راة النزرة و

 منن ة السل ا واسف ح الجباا: .3

ا صررر رية و ترررم راصررري زراعيرررة و رررمأة متم ارررة حاك  ربرررة صررر رية ناعمرررة وراصررري مر فعرررأو شرررم   ررربه المنن رررة 

راصررري ال اقعرررة بررريا نلرررر  الرررة والمنن رررة الجبليرررة ويعررريش فيلرررا الرررزراج اررر ال الج يررررة وكررربلأ األألرررؤ غأ ررربه المنن رررة 

 ما السل ا الشمالية فيعيش فيلا ال ط البر  وال شة والحج  اس اسأ.أ ،والني ر ال  اصة

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 77 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 المنن ة الجبلية العليا: .8

ور والعرعررررر بلرررر ي والصررررن بر وال عرررررو رررري منرررراية الجبرررراا والغابرررراك العاليررررة فرررري شررررماا العرررررا  وفيلررررا غابرررراك ال

 رررة شرررجار ال ررر غ وشرررجيراك كعيفرررة ويعررريش فررري  ررربه البيأشرررجار مرررا عرررزا صررربحم االيرررة مرررا األأوالجنرررا  و ررربه الجبررراا 

 مك الحشراك.آكإلل ق ار  وصافة إالنمر المرقط والماع  الجبلي 

   ار الجن بية واس اا  ال ليج العربي:منن ة المستن عاك واأل .5

ويعررريش فيلرررا  ية والبصررررة واسررر اا  ال لررريج العربررري، ررر ار الجن بيرررة فررري العمرررارة والناصررررالمنررراية األو شرررم   ررربه 

أنررر ال مرررا اللبرررايا معررر  ربرررا وأومرررا النيررر ر المسرررت ينة الررربعض مرررا النيررر ر الملررراارة الشرررت ية ال ا مرررة مرررا  أنررر ال

 رانؤ .ال ن ير، والبيا  والععالؤ واأل

 : [29]في العراق ونشائها إالمحميات الطبيعية المقترح 

ابتررررزال مررررا قريررررة كرررر اني فرررري وا   صرررربنة وانتلررررال ب لررررف يسررررمل ) كنرررره امرررر  ( و عنرررري )ث ررررؤ ا نجمررررا ( فرررري  .1

راصرررري ال راعيررررة اسررررنأ الررررب  ينتلرررري فرررري  يرلرررر   ايررررث األفيرررره نلررررر صررررما ارررر   اسر ة: وا   صرررربنمنن ررررة اسراسررررنأ

ولمنت ررراا مرررا وا   صررربنة  ،يرررهإلو بلررريط النريرررة الترابررري المرررر    ال صررربة والبسرررا يا التررري يم رررا ااسرررتعمار ا بعرررز  سررر ية

  اسرر ا  المنن ررة لررا م قررو اغرافرري ا  ررب مررا قبررأناسررنة ن رر   مترراز المحنررة العانيررة بالمحنررة العانيررة  سررت ز  البغرراا ك ا إلررل

 مرا  الجلزية.نه يشفي األأكم ار ايث يعت ز 

 ا يرة ) ازيزة الشط ( في واسط نلر  الة:  - 

 ةبررر  اررررا  والبالغرررأبررر  ال ااسرررم وأو سرررمل  (32( م ايعرررة )12 يررررة   رررو واسرررط نلرررر  الرررة و حمررر  رقرررم ال نعرررة )و ررري ا

 (  ونم.818مسااتلا )

 المنن ة الصحراوية في كربمل: -ك

الجنررر   والجنررر   الغربررري مرررا بحيررررة الررررزازة  صرررلل لمماراسررررة  إلرررل تركررر  اسررريااة البررررار  فررري الجررر ل الصرررحراو  

التحرررر  والزرااسررراك الميزانيرررة ( وبعرررز  1941يترررا  ) بم ارررؤ مرررا ور  فررري انرررة المسرررل السررريااي لسرررنة أص رياصرررة ال رررن

 ية  ت زل علل منن تيا رييسيتيا :  مناية الصيز والحياة البرأواز 

ا : عنرررز بزايرررة السرررزة قرررر  منن رررة الن  رررة الحاليرررة علرررل بحيررررة الررررزازة و مترررز شرررما   مرررو اسررراا  البحيررررة وبنررر ا واأل

ب  ه الم تلفرررة والررر ز الرررأن اعرررم و عرررز  ررربه المنن رررة مر فعرررا  م تصرررا  بصررريز النيررر ر الماييرررة والتررري  شرررم  الررربط ب( كررر21)

 ا ونيسا .وفي فتراك ما النلار في م ااسم معينة و  اسيما ما بيا شلر   شريا األ هي رج ما اليابسة با جاة الميا

 وان   يرية الحج البر  . العانية :   و صما الرقعة الجغرافية لنااية الن يؤ شماا
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 عررز  البي رراك والت  ينرراك والمرر ار  النبيعيررة مررا و يررا  واسرررل ا  إلررلنشررال المحميرراك ويعرر   اسرربؤ ااتيررار  رربه الم اقررو إل

، فترررم بحريرررة مرررا اي انررراك ونبا ررراك يبيعيرررةايرررال بريرررة وأسررراقط ماييرررة وغابررراك ومررررال واسررربا  ووابررراا وشررر ايئ وم

 ثرية والتاري ية والسيااية البارزة . المعالم األعا اات ايلا علل كعير ما 

 : يباآل نشال المحمياك النبيعيةإالف ايز ا قتصا ية ما وعليه فقد تم تحديد 

ايررايي اانررؤ لتن علررا األكبررر عررز  مررا السررياح األأمررا السرريااة البي يررة ايررث  سررت نؤ   رر فير مررر و  مررالي للزولررة نررا ج -1

 واماا بي تلا.

النررررا رة والملررررز ة  نرررر الالمحميرررراك النبيعيررررة م رررر و  ااسررررترا يجي للزولررررة ايررررث يررررتم المحاف ررررة فيلررررا علررررل األ عتبررررر  -2

 با ن را  والت از  البي ي النبيعي.

  عتبر م تبرا  يبيعيا  لنم  الزرااساك والبح ع التنبي ية والمعا ز ومراسساك البحث العلمي . -3

 ر التصحر للتربة. ساعز المحمياك النبيعية علل منو م اي -8

 اياا ال ا مة. ع ز التنمية المستزامة ل  -5

 . [21] ساعز علل نشر الت عية البي ية  .2

 

 المبحث الثالث : المحميات الطبيعية في محافظة كربالء

 :الج انؤ التاري ية والجغرافية لمنن ة الزرااسة

 :   : الم قوأو

عنررررز الحافررررة الشرررررقية لللترررربة الغربيررررة غررررر  نلررررر الفررررراك  ،واسررررط مررررا العرررررا قلرررريم األ  ررررو محاف ررررة كررررربمل فرررري اإل

حرررررز ا مرررررا الشرررررماا والغرررررر  محاف رررررة ( شررررررقا  ي 88  - 26 ( و )  81  - 31 ومحصررررر رة مرررررا بررررريا  اير ررررري عرررررر  ) 

وكرررربمل  بعرررز مسرررافة   رررزر بررر  ) . شرررر ومرررا الرررة الجنررر   محاف رررة النجرررف األ نبرررار ومرررا الرررة الشرررر  محاف رررة بابررر األ

وفررري غربلرررا الصرررحرال الغربيرررة التررري  ترررم بحيررررة الررررزازة ومزينرررة عررريا  (، 1كرررم انررر   بغرررزا ، ين رررر ارينرررة ) ( 118

م قررررو اغرافرررري وبي رررري ممترررراز أكسرررربلا و متررراز كررررربمل ب ايتررررر الترررراري ي وكلرررر   النررررار،صررررا األالتمرررر ) شررررعاثا  ( وا

ال رررزيم اسررر ا فررري كلررر   النرررار ال ريبرررة مرررا  اإلنسرررا ثريرررة عرررا ح كشرررفم الت نيررراك األإ ،ز  العصررر رأقررر ميرررة كبيررررة منرررب أ

ا مررررنلم وحلررررأ قرررر ا  السرررامية فرررري العرررررا    اسررريما البررررابلييإلرررل اتررررارة األكرررربمل اررررما العصررررر الحرررزيث و رررري  نتلرررري 

نلررررا كانررررم اسرررررا  لللجررررراك السرررامية والعربيررررة برررريا بررررم  الشررررا  والج يرررررة العربيررررة وبرررريا اسرررر ا  أل ربلرررا مررررا بابرررر  كمررررا 
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ملرراك مررز  يسرر ج النلررريا ال اقعررة علررل أنلررا كانررم مررا أ   رراريخ كررربمل م غرر  فرري ال ررز  وأ ررز  ويتتررل ممررا   .العرررا 

الترري عرفررم اسررمال لصررمة كمررا يسررتزا علررل قررزملا مررا األرصررلا معبررز لأ ك برراس ) الفررراك ال ررزيم ( وعلررل صررفا  نلررر با

 وصف ر (. بلا قزيما  ك  ) عم را، وماريا،

يررر   التررري كانرررم نرررم  عتمرررز علرررل ال راعرررة ل صررر بة  ربتلرررا وغررر ارة مايلرررا وكعررررة العأمرررا ا قررر ا  التررري اسررر نتلا ف ا     

   لفرررظ كررربمل حكرررر فررريأ  انتررراس مررار  كرملررري مررا المرررررايا واللغررر ييا ومررنلم األ ويررررى فريرررة راايلررا،أمنتشرررة فررري 

فرري  هلررإاا ( بمعنررل ) اررر  وال لمررة العانيررة  أوشرر ريتيا  مررا ) كررر  ( بمعنررل معبررز آكتررؤ البررااعيا ومنحرر ك مررا كلمترريا 

 . [23]له (رامية و عني )معبز اآلآلااللغة 

 األر  :ي ب غرافية 

(% 1.1) والتررري  شررر   نسررربة 2( كرررم 5138علرررل الررررغم مرررا صرررغر مسرررااة محاف رررة كرررربمل والتررري   رررزر بحررر الي )      

راصرررري صررررحراوية االيررررة أة عبررررارة عررررا  ترررربة وااسررررعة ومتم اررررة و  أ  اسررررنل المحاف ررررإمررررا مسررررااة العرررررا  ال ليررررة 

وحلرررأ ل ق علرررا صرررما منن رررة المنرررا  الصرررحراو  ) الحرررار والجرررا  صررريفا  ( وفررري بعرررض المنررراية    نرررم و يرررا  عزيرررزة 

 . [15]منار والتي  س ط في فص  الشتال بص رة  ايمة وبفتراك متباعزة بفع  السي ا المت  نة ما مياة األ  

  

 كربمل األ اريةمحاف ة : (2)ش  

 . 2114ارينة محاف ة كربمل  ، اريةقسم ال ازاك اإل’شغاا اعتما ا علل وزارة البلزياك واأل المصزر :ما عم  البااعة

 محافظة كربالء
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 الظروف المناخية:

 . [30]ية مزينة    مناالا ومنلا أ  في صياغة ال اقو ال زمي لمرك   م العناصر التي  شترأ  ما إ     

 : راة الحرارة -1

(  رارررة 23.4  معرررزا  راررراك الحررررارة الشرررلر  بلرررغ )أنررره ارررار ارررا  صررريفا  وأنن رررة الزرااسرررة بررررز اسرررماك منرررا  مأمرررا 

لع مرررل (  رارررة م  يرررة والمعرررزا السرررن   لرررزرااك الحررررارة ا 32.2م  يرررة ومعرررزا  راررراك الحررررارة لشرررلر  مررر ز  ررر  ) 

(  راررررة م  يررررة بينمررررا يتصررررف شررررتال  82.9علررررل معررررزا للررررا فرررري شررررلر  مرررر ز  رررر  ) أ  أ(  راررررة م  يررررة و 31.4بلررررغ ) 

 إلررررل( كمعررررزا لشررررلر كرررران   العرررراني ومعررررزا  رارررراك الحرررررارة الع مررررل  11.5المنن ررررة با عتررررزاا وبزراررررة ارررررارة ) 

 (  راة م  ية. 8.1)  إلل(  راة م  ية ومعزا  رااك الحرارة الصغرى 17.1)

 : مناراأل -2

 ،يرررارإوا وقليلرررة ايرررث  مترررز العتررررة المنلررررة بررريا شرررلر  كررران   األمنرررار السررراقنة فررري منن رررة الزرااسرررة   كميرررة األإ     

 ( ملم. 31.8منار اس نم في شلر كان   العاني ) علل كمية ما األأ  أو

 %71لر كرران   العرراني بنسرربة ) علررل معررزا للررا فرري شررأايا برريا الشررتال والصرريف ايررث يبلررغ مررا الري بررة النسرربية فتتبررأ     

 ( . %24ة ) ق  معزا في شلر  م ز بنسبأ( و

 : الرياح -3

و متررراز  ررربه الريررراح بار فرررال  رارررة  ح الشرررمالية الغربيرررة فررري فصررر  الصررريف،  الريررراح السرررايزة فررري المحاف رررة  ررري الريررراإ

مررررا الريرررراح أح بة بالغبررررار وااصررررة فرررري فصرررر  الصرررريف، ارار لررررا وافافلررررا وكعيرررررا  مررررا  تعررررر  المنن ررررة لريرررراح مصرررر

 ال فيصحبلا ان فا  شزيز في  رااك الحرارة .الشمالية الشرقية التي  لؤ في فص  الشت

ر بشرررر   واصررررل فرررري ا جرررراة المسرررراكا وعررررز  الن افررررب واسررررعتلا ث ررررأا جا رررراك الريرررراح اررررما فصرررر ا السررررنة ااررررتم    إ     

 . [23]وم اقو غر  العايلة

 مكاونيات السياحية لمنطقة الدراسة:واقع حال اإل

ل قيرررا  النشررراي السررريااي فررري  ررربا م انيررراك السررريااية التررري اسررراعزك بعترررلا علرررقلررريم كرررربمل ب اررر   عرررز  مرررا اإلأيتمترررو      

 إلل :م انياك السيااية لا  ستغ  بعز ويم ا   سيملا   العزيز ما  به اإلأقليم علل الرغم ما حلأ نجز اإل
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 م انياك الزينية:اإل -1

  إرا  وااراررره لررربا فررر ايرررريا مرررا  ااررر  العررر ميرررة  ينيرررة كبيررررة  جعللرررا مركررر ا  ملمرررا   اسرررت نا  الألمحاف رررة كرررربمل      

واايرررة العبررراس ) عليلمرررا مرررا  الحسررريا   بررره  ررربه المزينرررة ل اررر   مرقرررز  اإليرررابو السررريااة الزينيرررة   النشررراي الرررب   تميررر

 ليال الصالحيا ) عليلم السم  (.ووا   عز  ما المراقز األ إللصافة إالسم  ( 

 م انياك النبيعية:اإل -2

و شرررم  بحيررررة الررررزازة ونلرررر الفرررراك فررري قترررال اللنزيرررة ونلرررر الحسرررينية فترررم  عرررا البسرررا يا الجميلرررة وعيررر   الميررراة      

 في قتال عيا التمر.

 ثار التاري ية:اآل -3

 ، [3]ايتررررر وعررررز ا مررررا ال صرررر ر التاري يررررة فرررري عرررريا التمررررر معرررر  قصررررر شررررمع   وغير ررررا شررررم  اصررررا األ      

 (. 2ين رارينة )

 : المحمياك النبيعية في محاف ة كربمل  زيو 

ا الجنررر   مررر إلرررلالغرررر  مرررا مركررر  مزينرررة كرررربمل  إلرررل( كرررم 15  رررو بحيررررة الررررزازة علرررل بعرررز ) -بحيررررة الررررزازة: -1

 اريرررة لمحاف رررة كرررربمل و ررري علرررل الحافرررة الشررررقية لللتررربة الصرررحراوية مرررا العررررا  بحيررررة الحبانيرررة وصرررما الحرررزو  اإل

 . [36] 2( كم112)  وعلل بعز الجن   ما بغزا  إللو

 ترر و  بحيرررة الررررزازة بالميرراة مررا بحيررررة الحبانيررة عررا يريرررة اررزوا المجرررة الرررب  يررربط البحيررر يا معرررا  ويبلررغ ي لرررة      

 . [12] وحلأ لتفريغ كمياك المياة الفايتة التي   يز عا الناقة ا استيعابية لبحيرة الحبانية 2( كم 4.2) 

بررري  برررس و ررر  مرررن فض قرررزيم الت ررر يا نشرررا ز فيررره ب ايرررا الم لفررراك الفرا يرررة فررري أزة  عرررر  بلررر ر كانرررم بحيررررة الررررزا     

منررار  تجمرررو فرري وارررز يا ن فتررا  يبيعيرررا   ت لرره السررري ا واألالعصرر ر ال زيمررة ف رررز كانررم قبررر  ااسررت ماا مشررررول الحبانيررة م

  .[3]بي  بس أالشرقي و عر  بل ر ية في الجن   والعان الجلة الغربية و عر  ببحر الملل، از ما فيأمنفصلتيا 

علررل مسررت ى للميرراة فرري البحيرررة عنررز اررا ك أ(   فرر   مسررت ى اسررنل البحررر و 17) + نررل ن نررة لمسررت ى الميرراة أ بلررغ     

( فرررر   مسررررت ى اسررررنل  14قابليررررة ال رررر   عنررررز مسررررت ى ) + (   فرررر   مسررررت ى اسررررنل البحررررر، 83  ) +الرررربروة والفيتررررا

و معرررر  البحيررررة مسرررت  ل  ايرررر  للميررراة واسررررط الصرررحرال يم ررررا  , [32] ( كرررم141ة )بمسرررراا ،3( مليررر     125البحرررر ) 
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الن ررر  المرررايي ولل راعرررة وكررربلأ  معررر   أوا اسرررتفا ة منررره فررري ا جا ررراك متعرررز ة اسررر ال اررر   الميررراة و رل انرررر الفيتررراناك 

اسررلا  إإلررل قلرريم المنررا  الصررحراو  السررايز فرري  رربا الجرر ل مررا العرررا  ممررا يررر   إأو ايرر   رر از  بي رري متميرر  فرري عنصررر 

اسررريااية راقيرررة اررراا ااسرررتعمار ا م انيرررة إ  البحيررررة  معررر  إالن رررس ( فررري مزينرررة كرررربمل لررربلأ فررر(البحيررررة فررري  لنيرررف الجررر 

لصررررحيحه وكرررربلأ العلميررررة اليرررراك واسررررياقاك علميررررة  عتمررررز علررررل السيااسرررراك والبرررررامج وال نررررط وا اسررررترا يجياك آوفررررة 

م انيرررة يررر ني لميا لرررا ن عرررا مرررا اإلح يشررر   الت ررر يا األإ ممالررراأاجار رررا ووأ ميرررة صرررناعية مرررا ناايرررة رماللرررا أ برزفيلرررا 

وكررربلأ معامرررر   أو الصرررناعية،غررررا  ا اسرررت زاماك البشررررية أن اعلرررا ألمرررمح علرررل م تلرررف الصرررناعية وبال صررر ص األ

 المياة المعزنية الصالحة للشر .

 وصف واقع حال الموقع :  

الم قررو عبررارة عررا مررن فض مررايي يعرراني مررا انحسررار كبيررر اررزا  مررا الميرراة ونسرربة  صررحر ايررث يرشررر معررزا انسررحا   -1

 المال كيل  متر ونصف عا اساا  البحيرة م ارنة مو االتلا الساب ة .

 فاعررراك علرررل شررر    رررما والتررري برررروز الجررر راك ال لسرررية والبل ريرررة بشررر   كبيرررر ومنتشرررر علرررل مسررراااك كبيررررة وبأر -2

 . [26]كانم في السابة عبارة عا ا راك صغيرة في البحيرة

اسرررما   رررم  ربيتلرررا أينتشرررر اسرررمأ الشرررانأ واللرررام ر و ررري  اسرررما  مرررا قبررر  الصررريا يا بشررر   كبيرررر ايرررثانتشرررار صررريز األ -3

 . [9]في ال قم الحاصر

يااة ) مررررا  اارررر  المحاف ررررة واارالررررا ( لمماراسررررة و عررررز بحيرررررة الرررررزازة منن ررررة اسرررريااية ي صررررز ا الراغبرررر   بالسرررر     

 . [30]اسما  ( وغير حلأ ما الفعالياك الترفيلية يز األالرياصة المايية ) كالسبااة وص

الجنررر   الغربررري مرررا مزينرررة  إلرررلو ،كرررم  112الجنررر   الغربررري مرررا بغرررزا  بنحررر   إلرررلايترررر: ي رررو الحصرررا اصرررا األ -2

 كم . 19ربط كربمل بمزينة عيا التمر التي  بعز بنح  كم علل النرية الب  ي 51كربمل علل بعز 

 ررم أصرربل مررا أالتصررميم واللنزاسررة وال ارفررة ف ررز  ون رررا  لمررا يتمتررو برره  رربا الحصررا مررا ف امررة فرري البنررال وروعرره فرري     

 .ر  مفت اررررة قريبررررا مررررا  بحيرررررة الرررررزازةأنرررره ي ررررو فرررري أاصررررة الترررري  سررررتل   السررررياح   اسرررريما المبرررراني التاري يررررة الشا

[20]  
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 (: ارينة3ش  )

واليا  ا علل يز عيسل ابا م اسل الب  كا  وايتر شيز في العصر العبااسي األ  اصا األأغلؤ المررايا علل أامو أوقز 

ما ايتر واازا ايث يعز اصا األ . [34]بي اعفر المنص ر في ال ر  العاما الميم   أعلل ال  فة في امفة عمة 

 (8) ش  ثار ا شااصة  زا علل ع مته ،آا الحص   الزفاعية التي    ا
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 ص رة اصا ا ايترفي محاف ة كربمل(: 8ش  )

 17/3/2119المصزر:الت نتلا البااعة بتاريخ 

 صرررر المحينرررة بررره ويحررريط بال األر و ررر  مشررريز مرررا الحجرررر والجرررص وي ررر   علرررل مصرررنبة يبيعيرررة  ر فرررو عرررا مسرررت ى 

اررررى التررري  رلرررف الحصرررا اسررر ر محصرررا علرررل غررررار ال رررمل الحربيرررة مسرررتني  الشررر   مجم عرررة مرررا الرررزور والمرافرررة األ

(     ريبرررا وبلرررغ ار فاعررره نحررر  )  168الغرررر  )  إلرررل(  وعرصرررة مرررا الشرررر   176الجنررر   )  إلرررلوي لررره مرررا الشرررماا 

 ارى قنر ك  منلماأبراج أ(  11، ويتم الس ر) (   21

ايتررررعي   يبيعيرررة   رررو الشرررمالي، و نتشرررر صرررما اقلررريم منن رررة األ   الررررييس للحصرررا فررري السررر ر(   وي رررو المرررزا 3.5)  

( كرررم و شرر   العيرر   عامرر  ارررب  81 اريررة ل تررال عررريا التمررر الررب  يبعررز عرررا منن ررة الحصررا بنحرر   ) صررما الحررزو  اإل

 . [26]اسيااي ملم للسياح وال ايريا 

 : كل   النار -3

 ررر  فيررره ال لعرررة  التررري  تمعررر  1296كرررم شررريزك اسرررنة  8عرررز ثرررر  ررراري ي ي رررو فررري الجنررر   الشررررقي مرررا كرررربمل علرررل بإ     

ايترررر إلرررل األ  رررو فررري منتصرررف النريرررة   . [19]ثار رررا قايمرررة اتررل اليررر  آ ار و  ررر اا  25ببنايررة صررر مة  حتررر   علرررل 

اسرررممية قنعرررة يعررر    اري لرررا للعصررر ر اإل 2111كعرررر مرررا أإلرررل واررر   ول رررز   صرررلم بععررراك التن يرررؤ ، فررر    ررر  صررر ر 

 اة ب يرررر ي مل نررررة مصررررن عة مررررا الرررر بر وشررررعر المرررراع  وبعررررض ال نررررو منرررررزة ب ارررر ه نسررررايية ال زيمررررة و رررري منسرررر

ارررال صررريانة علرررل بعترررلا فرري اليابرررا  وعرررا ك ال نرررر محف ظرررة إاليرررز عنررزنا ) ا  مررريا ( وقرررز  رررم  وب اررار  شررربيلة بشرررغ 

 . [19]في صنا ية زاااية ومعبأة بالنتروايا 
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 عيا التمر: -8

   / التسمية : شعاثاأو

بررررالعرا  مررررا السررر ا  وقرررراا الفيررررروز :  رررري قريرررة إلل ( قرررراا الصررراغانيثيرررر ) شررررعاثي ( بالشرررريا والعرررال ) كلبررررقررراا ابررررا األ

 . [1]: شغاثي كلبالل بالعرا  منلا م قف اسيا با نصير الترير النح  يا  أ

ايترررر اصرررا األو   ررر اا شرررغاثا عرررامرة قرررر  : مرررا قررررى عررريا التمرررر المعروفرررة شرررغاثا  وقررراا الرررزكت ر مصرررنفل اررر ا 

فلررري  . [14]راميرررة   عربيرررة آصررر  كلمرررة أاسرررملا يرررزا علرررل أمر رررا ورمانلرررا وعي نلرررا المعزنيرررة ومشرررل رة ب صررربلا و 

) الرايعرررة الصرررافية ( فررري  أوراميرررة فررري المرررز  وال ررررى و عنررري ) ال بي رررة وال قيمرررة ( اسرررمال اآلأوزا  األنلرررا علرررل راميرررة ألآ

ال قيمررررة  أو  الم برررررة أ    رررر   ) شررررب ث  ( أل ) صررررفا ( والعرررراني ي اررررؤ ا ( بمعنرررر    رررر   ) شررررعأوا ي اررررؤ اللغررررة فرررراأل

ول رررز  ن رااسرررم شرررغاثا  را  واللررر ال علرررل ال رررا وعلرررل التسرررمية العانيرررة  را  وعي نلرررا  الرايعرررة،ولرررل  فعلرررل التسرررمية األ

شرررغاثية وشرررغيعة وب يرررم  عمررر  وشرررغاثا و نرررة فررري اللفرررظ وال تابرررة فررر ر  شرررغاثي، شرررغاثا، شرررغاثة، شرررعاثة،ارررة متعرررز ة ومتبايأوب

ر   ليرررزا لمزينرررة عررريا التمررر غيرررر ااسرررملا فسرررميم عررريا التمرررر راسرررميا،ايرررث   1934لفررراظ الم ارررزة ال صرررز اترررل عرررا   ررربا األ

 . [24]فاظ المتباينة لالتاري ية المنزراسة ما  لأ األ

 ثانيا  : الم قو والحزو :

قلررريم كرررربمل علرررل بعرررز إ ، و شرررغ  الجررر ل الغربررري مرررا تررربة الغربيرررة الصرررحراوية مرررا العررررا  رررو المنن رررة صرررما الل     

( شررررما  وانرررري  32   51 ( و ) 32  ،9 عررررا مركرررر  مزينررررة كررررربمل الم زاسررررة و  ررررو برررريا  اير رررري عررررر  )  2كررررم 45

( شرررررقا يحررررز ا مررررا الشررررر  قتررررال كررررربمل ومررررا برررراقي الجلرررراك فتحررررز ا محاف ررررة ا نبررررار 86 83( و ) 83 11يرررر ا ) 

 عرررز ناايرررة   اريرررةإة وارررزة ا منن رررة الزرااسرررة اررر ل كبيرررر مرررا بحيررررة الررررزازة وكانرررم المنن ررريشرررغ  ا اررر ال الشرررمالية مررر

 ابعرررة  1947صررربحم فررري عرررا  أيتيا  ررري الرماليرررة والن يرررؤ والتررري صررربحم قترررال يتبعررره نرررااأ 1977ومنرررب  عرررزا  عرررا  

 [9] .2كم 1956   عز قتال و بلغ مسااته نبار وما زالم المنن ة  اتل اآل اريا لمحاف ة األإ

 ثالعا  : عي نلا: 

ماقلررا ويجررر  عبررر فتحرراك عأ  مررا العيرر   حاك الميرراة المعزنيررة، ي رررج المررال مررا  نتشررر فرري عرريا التمررر ) شررعاثا ( عررز    

راصررري إلرررل مسرررافاك بعيرررزة فررري األقنررر اك ومجرررار  فرعيرررة  صررر   إلرررل –فررري العيررر   ال بيررررة  –بررر ا  ازيزيرررة أفنيرررة حاك 
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اسررما  أنرر ال م تلفررة مررا األوكررا  يشررا ز فيلررا  متررار وي يررز،أربعررة العيرر   قرابررة األ مررة المررال فرري  رربهال راعيررة ويصرر  ع

 . [22]  يمتلئ المن فض بالملل وما  به العي   أكانم م ا  ة في مياة العي   قب  

 :عين السيب -9

العررريا محايرررة   مرررا المعنيررريا فرررا   ررربه أفررري المنجرررز يعنررري مجررررى المرررال وعلرررل السررريؤ لف رررة فاراسرررية  عنررري التفررراح و     

  رررو فررري النرررر   التسرررمية متنررراثرة برررالمعنل الفاراسررري،شرررجار التفررراح وربمرررا كانرررم ألرررا ببسرررا يا الن يررر  والفاكلرررة و  عرررر في

 (5) ش    ، 21  وعرصلا  31   وي للا الشرقي ما ال صبة و ي بيت ية الش

 عيا السيؤ في قتال عيا التمرص رة (: 5ش  )

 :العين الحمرة -1

المسرررماة الحمررررة التررري   رررو فيلرررا العررريا والعايرررزة للسرررا ة )الب صررر  ( و  رررو شررررقي  األر  إلرررلاسرررميم برررالحمرة نسررربة      

 البسا يا . إللف ما افر يا ويجر  المال عبر فتحاك صغيرة ألالعيا ال بيرة وبال ر  منلا و ت

 :العين الكبيرة -3

البررررزو) غربيررررز (  أوزر  ويسررررميلا العرررر  أحلررررأ لعمرررة المررررال فيلررررا في لرررر بلرررر   يتررررا العررريا ) ال رقررررة ( وأو سرررمل      

   وحلأ لسرعة اريا  المال المتزفة في مجاريلا

 :عين الضابط -4

الحررر   الرررب  يسرررتفيب منررره الشررررية وصرررابنلم فررري  إلرررل  إمرررال الرررب  ي ررررج منلرررا كرررا    يرررب ؤ   الاسرررميم بررربلأ أل     

 الرا .
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 :عين العيون -5

  البناورثة الحاج راما  إللر ااسملا لصغر مسااتلا وقلة ميا لا و ي  ع   صغ     

 :م الغرأعين  -6

غنرررا  الغرررر الجميلرررة  ترررر   عليلرررا و ر ررر   بررريا ميا لرررا و ررري   مجم عرررة مرررا األأإلرررل   اسررربؤ التسرررمية يعررر   أي ررراا      

 عيا صغيرة.

 :بو جبلأعين  -7

 يما قصر ) اب  اب  ( المتزرس و ي صغيرة قليلة الفايزة.أمر فو وإلل وق علا قر  واسبؤ التسمية يع        

 :براعةإعين  -8

 . ثمع عي     و في منن ة البركة  حيط بلا ثلة ما اشجار الن ي      

  

 :ثار عين التمرآ

 ، 1982 رة مررا صرر ر المزينررة اتررل عررا كانررم عرريا التمررر ) شررغاثا ( مركرر  الناايررة ومررا  رر اا ولررم   ررا المزينررة صرر      

 ليلا فشيزك الزور والمباني و حم الح انيم والمحمك والم ا ي .إعمار ايث بزأك يز اإل

كعرررر أوا بمبرررا  متزاعيرررة فررراأل ،ارررر ارررزيثشرررة قرررزيم واآل ،إلرررل شررر يافالنررراظر اليررر   لعررريا التمرررر يجرررز ا وكانلرررا   سرررم      

لشررررارل الرررررييس الررررب  يت اسررررط المزينررررة فيلررررا ال ررررز  وا انيررررم وم ررررا ي شرررربيلة بال ريبررررة و رررري م زعررررة علررررل اررررانبي ا

ف مرررا بلررر  أل، و ررر  يتررر [17]  1444ويت اسرررنلا المسرررجز الرررب  شررريزه المحسرررا الحررراج اسررريا المعررررو  والبليلررراني عرررا  

اسرررن انية مرررا الصررر ر والجرررص وفررري ارررزارة الجنررر بي يحتررر   محررررا  بسررريط إت اسرررط السرررعة  ر فرررو فررري واسرررنه  عامرررة ي

صررربل فررري أنلرررارك بعرررض ازرانررره وإصرررغير وايرررئ السررر ف ال رررزيم البنرررال  مسرررجزوفررري شرررماا العررريا التررري  ت اسرررط المزينرررة 

 بنية الملج رة فشيزك ال ازين  م انه .عزا  األ

 : [27]اثارية منهم عين التمر العديد من القصور اآلوتض

 كبر عي   شغاثا.أاسمي بلبا ا اسم ل ق عه علل  -_قصر العين:9

 اس نة قصر العيا وشيزوا قصرا مست م بااسم العشيرة. –ار ا  انفص  قسم ما عشيرة اا  -: _قصر ال حردان1

 اسنة. 121مراسسة ثامر اا رميز شيزه قب  ما ي ار   إلل: اسمي نسبة  قصر ثامر _3

عشررريرة البلرر   ) اا بررررغش ( ب رررزر ممرررر ال صررر بمرررا ي يرررز عررا قرررر  ونصرررف مرررا  إلرررلاسرررمي نسرربة  -: قصررر البهررروي _8

 السنيا وي و في الج ل الشماا الشرقي ما عيا التمر.
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ارررر آز راررراا الرررزيا المسررريحييا شررريز فررري وارررأالل مررري  شرررمع   برررا ارررابر إلرررل: اسرررمي بلررربا ا اسرررم نسررربة  قصرررر شرررمعون -5

ركانرره الترري أة كررربمل ولررم يب ررل مررا ال صررر اسرر ى عررا مزينرر 2كررم31 ي ررو علررل بعررز أوايرر  ال ررر  السررابو،ال ررر  السررا س و

 متر. 15يبلغ ار فاعه 

 ا ال الزرااسة و متاز بما يلي:أ مع  التر  الصحراوية مع م الطبوغرافية : 

 نبساي اسنحلا .إ -1

 انحزار ا التزريجي ما الجن   الغربي نح  الشماا الشرقي. -2

 المن فتاك والتم ااك. ت لللا م ا ر متن عة ما  -3

 الغر  منلا )كمن فض الرزازة(. إللماكا ال اقعة  ام  باينية عملم علل افض بعض األع -8

  ية التي  نتج ا نحزار العا .ويت نو اسنل اللتبة ب ااسنة عز  ما مجار  األ -5

 ف قلا المياة.  صريف ال  يا  محزو  ازا بسبؤ النفاحية العالية لنب اك الرماا والحصا التي  جر  -6

 قسا  :أ ةثمث إللين سم اسنل المنن ة 

 بحيرة الرزازة . -1

 منن ة المراوح الفيتية المجاورة لبحيرة الرزازة. -ا2

 كبر قسم لسنل منن ة الزرااسة.أبة الغربية الصحراوية التي  ش   اللت -3

ايرررث  تفررراوك  راررراك  المنرررا  الجرررا ،ومناالرررا لررره م اصرررفاك   منن رررة الزرااسرررة  ررري اررر ل مرررا الصرررحرال إ -المنرررا  :

شرررلر أالتسررراقط المنرررر  محرررزو  فررري عرررز  مرررا وم رررزار  ،الحررررارة بررريا الليررر  والنلرررار والشرررتال والصررريف علرررل نحررر  ارررا 

الشررررتال والربيررررو ويتح ررررة عررررا ة فررررايض مررررايي ) رغررررم ار فررررال عمررررة التب ررررر يتسرررربؤ بحررررزو  اريررررا  اسررررنحي فرررري و يررررا  

  مررررز  ا أ  إيتح ررررة عررررا ة علررررل شرررر   زارررراك كعيفررررة  يررررو التسرررراقط ( الررررب ا برررريض والحررررب  ااصررررة نتيجررررة لنبيعررررة   ز

مررا اسرررعة الريرراح  رر  ا  فرري فصررلي الربيررو والصرريف ممررا يررزا علررل كعرررة الع اصررف وار فررال نسررؤ التب ررر مررو أ ،قصرريرة

 . [9]  ايز  به السرعة للرياح
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 ثاونياً : استراتيجية تطوير المحميات الطبيعية في محافظة كربالء 

 ارة المحميررراك البي رررة  عرررز ن امرررا  متنررر را  إلم ا يرررمل علرررل كترررؤ اررر ا  نررر ير المحميررراك فررري العررررا  باعتبرررار إ  ل رررز  ررر

ون ررررا  للتلزيرررزاك التررري   االررره الرررن م البي يرررة فررري العررررا  رشرررحم اللجنرررة ال ينيرررة لزرااسرررة الم اقرررو النبيعيرررة  فررري العررررا 

االررررا  رأجم عررررة مررررا الم اقررررو النبيعيررررة لغررررر  حاك م بريااسررررة مستشررررار وزارة البي ررررة وعترررر ية عررررز  مررررا الرررر زاراك

اررررى عزيرررزة أوبحيررررة اسرراوة و ررر ر الرررزلمج وم اقررو  ررر ار انرر   العررررا  وبحيررررة الرررزازة أصررما الحمايرررة النبيعيررة منلرررا 

مماراسررراك  المت اارررزة فيلرررا التررري  تعرررر  للتلزيرررز بسررربؤ نررر الايرررايي وامايرررة األمرررا التنررر ل األلمرررا   ارررر بررره  ررربه الم اقرررو 

أو المحميرررراك ارررررى م تلفررررة و تبنررررل وزارة البي ررررة برررررامج   عيررررة بمفررررا يم المنن ررررة المحميررررة أالجرررراير و لزيررررزاك  الصرررريز

 ا  ا استفا ة ما ال  اعز التي مم ا  ح ي لا ما اانؤ اسيااي ويبيعي .أالنبيعية بش   عا  ما 

  نينيررررا  لغررررر   نرررر ير ال ظيفررررة أمررررا البحررررث فسرررري ز  م تراررررا   ن يريررررا  لمحميرررراك محاف ررررة كررررربمل الررررب  يعررررز أاسااسررررا  

 السيااية للمحمياك و تتما ااسترا يجية التن ير التي يعتمز ا البحث مايلي : 

 إستراتيجية التطوير التي يقترحها البحث : 

 عتمرررز  ررربه اإلاسرررترا يجية لررريس علرررل إقامرررة المنشررر)ك ف رررط ول ظيفرررة واارررزة ) السررريااة ( و ركررر  علرررل مبرررا     ررر    

  نفيب إاسترا يجية متعز ة األبعا  وال ظايف أ ملا :  إلل

 مبزأ التننية الم اني . .1

 مبزأ التننية ال ماني .  .2

 مبزأ التننية ال ناعي .  .3

 مبزأ التننية ا استعمار  واإل ار  .  .8

 مبزأ المشاركة الشعبية .  .5

التجميرررو ألم نرررة وأزمنرررة وقناعررراك ونشررراياك عمليرررة  أوالت زيرررو  أووي صرررز  نرررا ب لمرررة التننيرررة  ررر  التصرررنيف 

 ، ويم ا   صيل  به المبا   كاآل ي : تن ير التي  تتمنلا اإلاسترا يجيةال

قناعررراك م انيرررة اعتمرررا ا   إلرررليرررتم وفرررة  ررربا المبرررزأ   سررريم المحميرررة :   Spatial Zoningمبررردأ التنطيرررق المكررراوني  -9

 يم : علل ص ل ثمثة مفا  اإلنسا علل  راة  زا  

وفيرررره   رررر    راررررة التررررزا  البشررررر  أعلررررل مررررا األنن ررررة األارررررى ون ترررررح أ    Improvementأ. ننررررا  التحسرررريا 

كررم  45-65ينحصررر  رربا ال نررال فرري المنن ررة ال ريبررة مررا الشررارل العررا  الررب  يررربط محميررة عرريا التمررر الترري   ررو علررل بعررز 

 عا مزينة كربمل والتي يربط بينلما شارل مبلط .
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، وي تررررح  ررربا البحرررث أ  اإلنسرررا  فيررره أقررر  مرررا اسررراب ه  ررر    رارررة  رررزا    Conservation Zoneلصررريانة  . ننرررا  ا

المنن رررة المرك يرررة و رررر  اررر ا  المحميرررة لعمليرررة  أويتمعررر   ررربا الننرررا  فررري المنن رررة ال اسرررنل مرررا محميرررة عررريا التمرررر 

ازة التررري  حررراح  الم اقرررو المررربك رة، الررررز  حسررريا  ا رررة ألنلرررا األكعرررر  رررأثيرا  بمرررا يجرررر  ارررارج المحميرررة المتمعلرررة ببحيررررة

صرررافة لمرررا يترررمه  ررربا الننرررا  مرررا م اقرررو الترررراع النبيعررري يترررم عرررز  مرررا م اقرررو الترررراع الع رررافي معررر  كلررر   النرررار إ

 وقصر ايتر . 

فيرره عنررز اررزو ه الررزنيا الترررورية ويررتمل  مررو  اإلنسررا و رر  الررب  ي رر    ررزا    Protection Zoneج. ننررا  الحمايررة 

ال ررررو  البي يرررة وي تررررح البحرررث أ  يترررم  ررربا الننرررا  م قرررو عررريا التمرررر الرررب  يتميررر  بررر فرة الميررراه فررري  ررربه المنن ررررة 

، معررر  إلرررل التنررر ل الحيررر انيصرررافة ايرررث ميررراه العيررر   معررر  عررريا ال رقرررة، والعيررر   المحينرررة بالمنن رررة، باإل الصرررحراوية

 . ويي ر السل ىا  يي ر ال ن

 . ة لتحزيز المزى الم اني ل   ننا و نا  بز ما إعا ة المسل الشام  للمحمي

ر يا يررر ا : ي ترررح البحرررث مررزة عشرررر اسررن اك لتنفيرررب اإلاسررترا يجية علرررل فترر  Time Zoningمبررزأ التننيررة ال مررراني  -2

مرررا الع بررراك التررري   ااررره المرالرررة  ل يررراك التنررر ير وا اسرررتفا ةأو، يرررتم فررري كررر  مرالرررة وصرررو اسرررن اك ال اارررز منلرررا امرررس

، و  يرررريم يررررتم ا اسررررتعانة بالمشرررراركة الشررررعبية، و حزيررررز  راررررة ا اسررررتعمار، وفرررري كرررر  مرالررررة ولررررل والمتغيررررراك الناريررررةاأل

 ، ون ل التم ي  . البي ي للا والناقة ا استيعابية، والمنش)ك وال  ا ر المنل بة األثر

حميرررة أ    ررر   ال ظيفرررة التررري يررررا  للم أو: وي صرررز بررره  حزيرررز ال نرررال   Sectoral Zoningمبرررزأ التننيرررة ال نررراعي  -3

م انررراك إص محميرررة بحيرررة الرررزازة التررري  تررم ، وكمررا ور  فررري الصررفحاك السرراب ة وكمرررا  رري اصررايبلررا و ررزار مرررا أاللررا

اسرررريااية واعررررزة و رررري  شرررر   مصررررا ر اررررب  اسرررريااي فإنلررررا يم ررررا أ    رررر   بجميررررو ال ظررررايف الترررري أ ركررررم مررررا قبرررر  

، ول نلرررا الملتمرررة بالمحميررراك كالبحرررث العلمررري، والسررريااة، والتنررر ل الحيررر  ، وامايرررة البي رررة وغير رررااك واللي ررراك المن مررر

، و نرررا يجرررؤ التركيررر  علرررل بعترررلا واألكعرررر مميمرررة يف اميعرررا  برررنفس ال رررزر مرررا ال فرررالة يم نلرررا أ   رررر    ررربه ال ظرررا

 . يفرا   ن يم  به ال ظا، و موازوى ااتماعية واقتصا ية وبي ية

لمسرررتعمرة و لرررأ التررري قبررر  البرررزل فررري  نفيرررب إاسرررترا يجية التنررر ير  برررز مرررا  حزيرررز الجلررراك ا مبررردأ االسرررتثمار واإلدارة : -4

، ويفتررر  مرررا والرررة ن رررر البحرررث أ    ررر   الجلرررة المسرررتعمرة والمرررزيرة للمحميرررة أانبيرررة بال امررر  للمرالرررة  رررزير المحميرررة

، ومرررا ف ايرررز حلرررأ  ررر  اسرررتعمار أو ااسرررتعمار وإ ارة م تلنرررةالمرالرررة العانيرررة ااسرررن اك ( أو للمررررالتيا أو   ررر    5األولرررل ) 

، ثرررم ا اسرررتفا ة فررري   ررر يا و رررزريؤ ر يرررف محلررري ارررما إل اريرررة المحليرررة وعايزيرررة المحميرررةالرررت لص مرررا البيروقراييرررة ا

،  ارة كفررر لة متمراسرررةل برررة مرررا ارررما إ، إم انيرررة  ح يرررة الع ايرررز المنالفتررررة التررري يت اارررز فيلرررا األانبررري، عرررموة علرررل حلرررأ
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و رربا يررتم فرري صرر ل قرر انيا ا اسررتعمار المشررجعة الترري أقر لررا الزولررة فرري السررن اك األايرررة مررا أارر  الررة منررا  ااسررتعمار  

 ااح  . 

ل رررز أ ر  العرررامل   فررري ا ررر  المحميررراك أ  علرررل المجتمعررراك المترررأثرة بلرررا أ    ررر   : مبرردأ المشررراركة فررري صرررنع القررررار -6

ط وإ ارة المحميررررراك إح   يم رررررا إقصرررررال السررررر ا  المحليررررريا و جرررررا للم مرررررا قبررررر  الح  مررررراك أكعررررر ان رايرررررا  فررررري   نررررري

 .  يم ا  لميشلم في عملية الت نيطاإلقليمية أو المرك ية عنز إنشال المناية المحمية ، كما  

اك  ووصرررف   علرررل المجتمعررراك أ   شرررار  بزرارررة مرررا فررري اميرررو مرااررر  الت نررريط و حزيرررز المشرررإومرررا  نرررا فررر 

، وعليرررره يعتبررررر ع ررررز ااتماعرررراك بالمل يررررة المجتمعيررررة أو المسرررررولية، وصررررما  وارررر   إاسرررراس اياك ال فيلررررة بحللرررراالنشرررر

منت مرررة لتل ررري التغبيرررة الرااعرررة بررريا السرررلنة اإل اريرررة والمجتمعررراك أ اة ملمرررة فررري المراقبرررة لنجررراح المشررررول وفررري   ااسرررم 

م رررا مرررا ا  ررراح ال رررراراك وصرررما  إ را  أكبرررر عرررز  م، ومرررا الملرررم واررر   شرررفافية فررري ك األف رررار وال برررراك لحررر  المشرررا

 . األيرا  المعنية لما يحزع

 : االستنتاجات

السرررريااة يحررررافظ  رررربا النرررر ل مررررا السرررريااة علررررل نمررررط الحيرررراة النبيعيررررة مررررا  أنرررر ال عررررز السرررريااة البي يررررة نرررر ل مررررا  -1

 .  ا  فيه قليم الب ا   ن ر اقتصا   في اإليجإالنبا ية والحي انية ويعم  علل  المحمياك

نشررررال محميرررراك يبيعيررررة إعررررا ة إير الم اقررررو البي يررررة يررررتم عررررا يريررررة    فعيرررر  ا اسررررتعمار السرررريااي مررررا اررررما  نرررر إ -2

  فعي  النشاي السيااي بص رة كبيرة . إللاسير   اتما  

 راي فرررري مفررررا يم التنميررررة  وارررر   المحميرررراك فرررري أيررررة  ولررررة لرررره   لررررة علررررل الرررر عي البي رررري ومرشرررررا  علررررل ا ن ررررإ -3

ة بلررررا . ل ررررا  رررربه المحميرررراك كرررري  ررررر   وظايفلررررا الترررري أشررررارك إليلررررا اللي رررراك والمن مرررراك العالميررررة الملتمررررالمسررررتزامة

لحفرررراظ علررررل التررررراع الع ررررافي ، وصرررريانة البي ررررة واكالحفرررراظ علررررل التنرررر ل الحيرررر  ، والبحررررث العلمرررري، والترفيرررره والسرررريااة

 .وا   ص ابط إلنشايلا وإ ار لا،  بز ما وغير ا

ال ررررر   إلررررلصررررافة  ارة غيررررر ال فرررر لة باإل  اإلإ  إنشررررال المحميررررة إاك محاف ررررة كررررربمل  تمتررررو بمعررررايير حميرررر  مإ -8

الحي انررراك البريرررة التررري ، ايرررث ااتفرررم إلرررل ااتفرررال أيرررة وظيفرررة للرررااألمنررري الرررب  يعيشررره العررررا  فررر)ا وصرررعلا عبرررر الررر ما 

ب ا عترررزال ، وأاررراالرررة بعرررض المبررراني فيلرررا إلرررل ورا  ررررار ل  رررالي، و رررز  رك، و ح لرررم بعرررض منشررر) لا كانرررم فيلرررا

المرافرررة محاولرررة اص صرررة المحميرررة بإنشرررال بعرررض  إلرررل. ويبرررزو إ   ررربا ال صرررو قرررز  فرررو برررالبعض علرررل المحميرررة بالت ايرررز

أ  يُ ررز  إاسررترا يجية  ن يريررة  عتمررز علررل مبررا   عامررة   رر    إلررل. كرر   رربه األمرر ر  فعررم البحررث فيلررا وااسررتغمللا  جاريررا  
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 يجية بررريا األاسررراس العملررري والن رررر ، ، و رررزمج  ررربه اإلاسرررترا بم  بجررر  إ  لرررم ن ررر  ب ررر  وظايفلررراالمحميرررة مسرررت أ    ررر   إلرررل

 فصررريلية لتنفيرررب ا مرررا أاررر    Programsوبررررامج   Plans، والتررري يم رررا أ   شرررم  عرررزة انرررط وبرريا ال اقرررو والمنلررر  

 محمياك محاف ة كربمل . إللإعا ة الحي ية 

 التوصيات :

والغيررررر ع منرررري للمرررر ار  مررررا اررررما ا اسررررت زا  الجرررراير  اإلنسررررا  مرررراا واسررررل   التنرررر ل الحيرررر   نتيجررررة لإل  ف ررررزا  إ

 ارة المحميررراك إ أاسررريس و  إة ) النبا يرررة والحي انيرررة ( لررربا فررر رررز  ر و لرررف العزيرررز مرررا المررر ار  النبيعيررر إلرررل ى أالنبيعيرررة 

 صي الزرااسة بما يلي:ايايي لبا    م ير  المحاف ة علل التن ل ا أيعز ما  النبيعة

 برررا ا ال برررراك مرررو الرررزوا المجررراورة والتررري للرررا ن رررم بي يرررة م اربرررة فررري مجررراا المحميررراك النبيعيرررة لتبرررا ا المعل مررراك  -1

 وا ارة المحمياك النبيعية.  أاسيسوال براك ا ا 

تسررررلي  كافررررة الصررررماياك ل قامررررة ا ارة مرك يررررة و عنرررريإاك عررررا يريررررة  ارة المحميررررإيجررررا  الررررة م تصررررة فرررري إ -2

  ارة .نلال ا ز وااية في اإلإشرا  و ارة واإلعملية اإل

علررررل أحررررز ة  تبنا ررررا مراسسرررراك ا  ميررررة علررررل  ررررزا  مأل المحميرررراك النبيعيررررة وفررررة اسيااسررررة ونشرررراإالعمرررر  علررررل  -3

نتاايررررة التنررر ل الحيررر   والحفررراظ علررررل التبرررايا فررري المرررر ار  إ ررررزا   شرررم  الحفررراظ علرررل مسرررت ى،  ررربه السيااسررراك واأل

 ة.النبيعي

اررررال مسررر ح شررراملة ب رررزر المسرررتنال إاسررراس علمررري وأ نررريط عمليرررة ااتيرررار المحميررراك علرررل يجرررؤ انت رررا  فريرررة لت -8

 للتعر  علل الم اقو التي  ستحة الحماية .

    تعرررزى أا  ااسرررتمرار عنايلرررا وصررررورة  بنررري مشرررروعاك بي يرررة للمحاف رررة علرررل  ررربه المررر ار  وصررريانتلا الترررم -5

  به الم ار  اللشة. إلليبيعة المشروعاك التنم ية المعتمزة واجملا الحم لة المت اصعة 

قامرررة الرررزوراك والنرررزواك العلميرررة والفنيرررة وا اسرررتفا ة مرررا إ ارة المحميررراك عرررا يريرررة إعرررزا  كررر ا ر مت صصرررة فررري إ -6

  .ابراك الزوا المت زمة

كيرررز علرررل ث افرررة البي رررة أ لررر اي وكيفيرررة المحاف رررة عليررره والتلتنررر ل البي ن ررريم  وراك   ع يرررة للشررربا  اررر ا م صررر ل ا -7

التررري  حررررث مررررا امللرررا الشرررربا  علررررل صررررورة الحصرررر ا علررررل المعرفررررة البي يرررة لبنررررال مجتمررررو بي ررري ن يررررف اررررالي مررررا 

 التل ع.
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  :لمراجع والمصادرقائمة ا

 (.1961) ،بيروك  ، ار اايال ال تؤ ، 2ي ،ال ام س المحيط  ،ابا   ،فيروز  [1]

 ، 95عرررررررررز  ،اريرررررررررزة الصرررررررررباح الجزيرررررررررز ،ا ارة المحميررررررررراك النبيعيرررررررررة فررررررررري العررررررررررا  ،اامرررررررررز،با  اسرررررررررمير  [2]

 (.2112/)11/8بغزا ،

  ش يص التبايا الم اني لعناصر التنمية الم انية بااست زا  ن ا  المعل ماك ،اا يعمة،اسا  صااؤ اس   [3]

 (1994) ،اامعة بغزا   ،مرك  ال نيط الحتر  وا قليمي ،راسالة مااستير  ،اقليم كربمل  ،الجغرافي  [4]

مجلررررة كليررررة  ،الم  مرررراك الجغرافيررررة النبيعيررررة لنشرررر ل السرررريااة فرررري المنن ررررة الجبليررررة فرررري العرررررا   ،امرررريا ،ازا  محمررررز [5]

 (. 1979) ،اامعة البصرة  ،التربية 

منبعرررة  رررا   بررررس ،1ي ،السررريااة البي يرررة فررري العررررا  و ور رررا فررري التنميرررة وا عمرررار  ،ا نصرررار  ،رؤو  محمرررز علررري [6]
 ( 2114) ،بيروك،

والبي ررررة ، مجلررررة بي ترررري ا مارا يررررة ،ا مرررراراك،  مرررر ز  لإلنسررررا ار لرررري ،مجررررز ، ف ايررررز وأ ميررررة المحميرررراك النبيعيررررة  [7]

(،2111   .) 

 (2112) ، 53عز  ،الجغرافية العراقية مجلة الجمعية،ا  ار غر  العرا  ،ا  ك ،نزى شاكر  [8]

  ررر يم   -الحرررزيعي ،عبررراس غرررالي ، وعبرررز النبررري ،اامرررز عبرررز السرررم  ، محميرررة وا   ال ررر   بمنن رررة الجبررر  ا اترررر  [9] 

 ( 2118، ايل ا ،) 17ال صو ال ايم وااسترا يجية التن ير ، مجلة كلية التربية ، اامعة وااسط ، عز  

ال  ررررا  ،المحميرررراك النبيعيررررة و ور ال رررر انيا والتشررررريعاك البي يررررة فرررري ا امتلارررر  عرررريا  الحررررزيعي ،أريررررج محرررري عبررررز [10]

 ( 2119التمر االة  رااسية،راسالة مااستير،مرك  الت نيط الحتر  وا قليمي ،اامعة بغزا ، )

 ،سرررتيرراسرررالة ماا ،المرررز  الحترررارية واثر رررا فررري  نررر ير اركرررة السررريااة الع افيرررة فررري العررررا   ،اسرررا ، غريرررز اسرررعيز [11]

 (1997) ،الجامعة المستنصرية  ،كلية ا  ارة  وا قتصا  

 ( 2111اسا ،فتحية محمز ، مش مك البي ة ، م تؤ المجتمو العربي للنشر والت زيو ، ا ر   ، عما  ،) [12]

-رة  نرررر ير ا م انيرررراك السرررريااية صررررما ايررررار التنميررررة ا قليميررررة منن ررررة الزرااسررررة) الرررررزا،الحسرررر ني،محمز مسررررلم  [13]

 الحبانية (

 (1991) ،اامعة بغزا  ،مرك  الت نيط الحتر  وا قليمي ،راسالة مااستير

 ،يةاإلنسررررانرو  للعلرررر   أومجلررررة  ،المحميرررراك  النبيعيررررة و ور ررررا فرررري التنميررررة ا قتصررررا ية  ،اسررررامر نرررراية،الحمرة [14]

 ( 2112) ،بغزا ، ي ة السيااة،العز  العالث والعشريا 

 (.1961)،بغزا   ، ار المعار   ، 1ي ، 1قسم كربمل ج ،م اس عة العتباك الم زاسة  ،،اعفرابرا يمال ليلي  [15]

 (. 2115، ) 16894، رقم ا يزال  1ال تير ،محسا اامز ، السيااة البي ية ، مجم عة الني  العربية ، ي [16]

 (. 1999) ،مصر،ا اس نزرية للنشر والت زيو ،المحمياك النبيعية والت از  البي ي  ، عيبس ،يسرى [17]

 ،كرررربمل الم زاسرررة  ،اصرررزار رابنرررة الفنرررا   والمنررراعم السررريااية  ، ليررر  كرررربمل السررريااي  ،شرررمن  ،اسرررمير اليررر  [18]

 (2114) ، 1ي

 (2119الشيخ اسيا ،عا ا ، البي ة مش مك وال ا ، ا ر   ، عما  ،) [19]

 ،لررررل والنبعررررة األ ،كررررربمل  ،منشرررر راك مراسسررررة العلمرررري للمنب عرررراك  ،مل  ررررراع كرررررب ،النعمررررة ،اسررررلما   ررررا    [20]

 (. 1968)،منبعة ،النجف
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بغررررررزا   ،مزيريرررررة ا ثررررررار العامررررررة  ،وزارة الع افررررررة وا عررررررم   ،اصرررررا ا ايتررررررر  ،ا  ا  علررررري ،محمررررررز ملررررررز  [21]

،(1969)،  

 (.2114/)1/11 ، ي ة السيااة،وزارة الع افة ،مزونة البي ة العراقية  ،عل ا  ،عمل كام   [22]

 (.1922 مشة) ،اس ريا  ،المنبعة السريانية ال اث لي ية  ،م تصر اغرافية العرا   ،عيسل ،ارزوقي [23]

  ظيررررف مراكرررر  المررررز  ا اسررررممية الزينيررررة لتنرررر ير الحركررررة السرررريااية فرررري  ،ال عبرررري ،علرررري صررررالل عبرررر   صررررالل [24]

 ( 1994)،الجامعة المستنصرية  ،كلية ا  ارة وا قتصا   ،ستير منن ة الزرااسة كربمل ،راسالة ماا ،العرا  

 (.1961)،منبعة المعار   ،منبعة كربمل  ، اريخ كربمل  ،ال ليزار ،عبز الج ا   [25]

 (.2112) ،بغزا   ،مرك  الصباح للزرااساك ا استرا يجية  ،اريزة الصباح  ،مزل ا ،ع ايف  [26]

 (2114) ،العز  ال امس وا ربع    ،مجلة المعرفة  ،المسع    ،ريا  محمز علي  [27]

 ( 1968) ،3ج ،منبعة ال ما  ،بغزا  ،اغرافية مزينة النلريا ،المنير  ،ملنا رباي [28]

نرررر ل  رااسررررة  ور المحميرررراك النبيعيرررة فرررري امايررررة الت ،المن مرررة العربيررررة للتنميررررة ال راعيرررة ، اامعررررة الررررزوا العربيرررة [29]

 (.1991) ،يبو في المن مة العربية للتنمية ،ال ري   ،الحي   والمشروعاك الم تراة للتن ير 

المحميررررراك النبيعيرررررة وااسرررررتعمار ا  ،لميال ثمررررريا ،واسرررررل مي،رم يرررررة اااسم،و  اشرررررم ،يرررررار  ي اسرررررف،نصرررررر اللررررره  [30]

 (1999) ،قسم الزرااساك والت نيط، ي ة السيااة  ،وزارة الع افة  ،اسياايا  في العرا 

 رااسرررررة لمحررررر ر بحيررررررة الررررررزازة / اصرررررا ا ايترررررر وااسرررررتغمله لمغررررررا   ،منتلرررررل أامرررررز محمرررررز  ،النعيمررررري [31]

 (. 2111السيااية ، راسالة مااستير ، مرك  الت نيط الحتر  وا قليمي ، اامعة بغزا  ، )

 رااسرررة غيرررر  ،يعيرررة فررري العررررا ورقرررة عمررر  عرررا المحميررراك النب، ايررررة الت نررريط والزرااسررراك الفنية ،وزارة البي رررة  [32]

 (.2111) ،العرا ،بغزا ،منش رة 

اسررر ريا  ،ورقرررة م زمرررة للحل رررة ال  ميرررة  ، ور المحميررراك النبيعيرررة فررري الحفررراظ علرررل التنررر ل ا ايرررايي  ،وزارة البي رررة  3]3[

 (.1991) ، مشة  ،

 ( .2116وزارة البي ة ،  ايرة بي ة بغزا  ، قسم التن ل ا ايايي ، ال اقو البي ي للتن ل ا ايايي في العرا  ، ) [34]

 (.1991) ،الج ل العاني  ،الزلي  ا  ار  للجمل رية العراقية ،الجلاز المرك   لماصال ،وزارة الت نيط [35]

بحرررررث غيرررررر  ، نررررر ير الم اقرررررو السررررريااية  غررررررا  السررررريااة البي يرررررة فررررري العررررررا   ، ي ةالسررررريااة ،وزارة الع افرررررة  ]3[6

 .)2111(شعبة الزرااساك ، ،قسم الت نيط والمتابعة والزرااساك  ،منش ر 

 ( .1992) ، رااسة ال اقو السيااي لمنن ة الرزازة  ،قسم الزرااساك والت نيط  ، ي ة السيااة ،وزارة الع افة [37]

نشرررررررة ارشررررررا ية  ،المحميرررررراك فرررررري العرررررررا   ،اللي ررررررة العامررررررةه لمرشررررررا  والتعرررررراو  ال راعرررررري  ،وزارة ال راعررررررة  [38]

،(2118.) 

  

 

 

 


