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تناول ىذا البحث تحميل تأثير االشكال االرضية عمى النشاطات البشرية ومديات         
ىذا التأثير, وشمل ىذا التأثير كل من)االستيطان البشرؼ والنشاط الزراعي والرعوؼ 

وقد توصل البحث الى واساليب وطرق الرؼ والنشاط التعديني وطرق النقل والسياحة (, 
يوجد في حوض وادؼ جاوكو خمسة قرػ تتوزع عمى  ما يأتي:جممة من النتائج اىميا 

شكل مجمعات سكانية متفرقة في الحوض تتبع في ذلك المناطق المنبسطة والتي يتواجد 
ان النشاط الزراعي في منطقة الدراسة محدود وذلك بسبب  فييا المياه والتربة الخصبة.

دة, اضف الى ذلك وجود المنحدرات قمة المناطق المنبسطة وقمة خصوبة التربة الموجو 
 الشديدة اذ يقوم السكان بعمل مدرجات الستغالل ىذه المنحدرات في الزراعة.

 
The impact of forms of human activity on the ground 

In the basin of the valley Jawka 
Abstract: 

        This research deals with the analysis of the impact of the 
shapes ground on human activities and the ranges of this effect, 
which included the impact of each of the (human settlement and 
agricultural activity and pastoral methods and irrigation methods 
and activities of mining and transportation routes and tourism), 
you have reached your search phrase most important results of 
the following: There is in the basin of the valley five villages 
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distributed in the form of complexes scattered population in the 
basin follow the flat areas and where water and fertile soil exists. 
an agricultural activity in the study area is limited due to the lack 
of flat areas and the lack of existing soil fertility, Add to this the 
presence of steep slopes as the population work strips to exploit 
these slopes in agriculture. 

 
 المقدمة:

تأثير واضح عمى  أن لمعوامل الجغرافية الطبيعية وخصوصًا األشكال الجيومورفولوجية
النشاطات البشرية كافة, فيذه االنشطة عمى اختالفيا تزدىر وتتوسع في المناطق 
المنبسطة القميمة التضرس, فالمناطق المتضرسة والمعقدة تتحكم وتؤثر في توسع ىذه 
النشاطات إذ تتحكم باتجاىات الطرق ومدػ توسع المدن واتجاه ىذا التوسع وتقمل ىذه 

 ازدىار وتوسع ىذه النشاطات االقتصادية . العوامل من فرص
 -: تدور مشكمة البحث حول السؤال االتي:مشكمة البحث

 لألشكال االرضية عمى النشاطات البشرية في حوض وادؼ جاوكو؟ ىل ىناك تأثير
: ينطمق البحث من فرضية مفادىا ان لألشكال االرضية دور مؤثر فرضية البحث

 لموجودة في الحوض.وواضح عمى النشاطات البشرية ا
ييدف البحث الى معرفة اثر االشكال االرضية عمى النشاطات البشرية  هدف البحث:

الموجودة في الحوض والكشف عن االثار والمخاطر التي تسببيا ىذه االشكال االرضية 
 عمى النشاطات البشرية ومحاولة الحد او التقميل من ىذه المخاطر.

 حدود البحث
 -N.6..89.93تقع منطقة الدراسة فمكيا بين دائرتي عرض ) -:الحدود الفمكية -1

36.45003N( وخطي طول ) 3ْE44.951793 – E44.51.153 الحع الخريطة )
(1.) 
يقع حوض وادؼ جاوكو ضمن اقميم المنطقة الجبمية من العراق,  -الحدود الطبيعية: -9

لغربي سمسمة جبال اذ يحد الحوض عدد من السالسل الجبمية من جية الشمال والشمال ا
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حصاروست ومن جية الغرب يحده جبل حسن بك اما من جية الجنوب الغربي سمسمة 
جبال تاتان و من جية الجنوب فيحده نير راوندوز اما من الجية الجنوبية الشرقية 
فتحده سمسمة جبال بني سار و من الجية الشرقية والشمالية الشرقية فتحده سمسمة جبال 

 (.9طة االشكال االرضية )كوره دؼ الحع خري
الحدود االدارية: يقع الحوض اداريا بين قضائي سوران وجومان وان اغمب مساحة -.

الحوض تقع في قضاء جومان التي تشغل الجزء الجنوبي والشرقي منو اما االجزاء 
 (.1الشمالية الغربية والغربية فتكون من ضمن قضاء سوران الحع الخريطة )

 -ث من خالل المحاور التالية:وقد تمت دراسة البح
 االستيطان البشرؼ.  .1
 الزراعة .9
 اسموب الرؼ  ..
 الرعي .4
 الصناعة والتعدين  .5
 طرق النقل .6
 السياحة .7

 -االستيطان البشري: 1.1
يبين ىذا الجانب مدػ تأثر توزيع الوحدات السكنية وتوسعيا في حوض وادؼ جاوكو 

بالتضرس وقمة االنبساط مما باألشكال االرضية الموجودة إذ تتمثل طبيعة سطح الحوض 
يصعب عمى االنسان من توسعو والعيش في ىذه المناطق وذلك بسبب وعورة السطح 
وصعوبة التنقل فيو ويتأثر االستيطان البشرؼ بصورة عامو من إذ توسعو وكثافتو 
بالعوامل االربعة االتية )التضاريس, المناخ, التربة, الموارد المائية (, ان منطقة الدراسة 
)حوض وادؼ جاوكو( تكون طبيعة سطحو ذات تضرس شديد وانحدارات شديدة والتربة 
فيو ال تساعد عمى التوسع الزراعي إذ تمثل ترب المفتتات الصخرية قميمة الخصوبة 
أضف الى ذلك عامل المناخ الذؼ يمتاز بالبرودة الشديدة في فصل الشتاء والتساقط 

 الشديد 
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 ػ في حوض وادؼ جاوكوزيع القر ( تو 1خريطة)

 
لمنطقة راوندوز سنة  1/122222المصدر: باالعتماد الخريطة الطوبوغرافية مقياس 

( متر 2.( بدقة تمييز )Landsat 7م وعمى المرئية الفضائية لمقمر الصناعي )1986
 (. Arc Map 10.3, وتم معالجتيا باستخدام برنامج )9229مربع لسنة 
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 ( االشكال االرضية في حوض وادؼ جاوكو9خريطة)

  
لمنطقة راوندوز سنة  1/122222المصدر: باالعتماد الخريطة الطوبوغرافية مقياس 

( متر 2.( بدقة تمييز )Landsat 7م وعمى المرئية الفضائية لمقمر الصناعي )1986
 (. Arc Map 10.3, وتم معالجتيا باستخدام برنامج )9229مربع لسنة 
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لمثموج إذ يصعب العيش فييا. وان انشاء الوحدات السكنية تواجو صعوبة شديدة 
(وبالتالي يؤدؼ 1إذالتضرس الذؼ يعيق عممية البناء وانحدارات خطرة الحع الصورة )

الى رفع تكاليف البناء من حيث تسوية االرض وعمميات الحفر وتوصيل الطرق الييا مما 
تشار الوحدات السكنية في الحوض يكون غير كثيف إذ يجعل عامل طرد لمسكان, وان ان

تمثل السيول منطقة خطرة من الفيضان وفي االعمى تكون منطقة وعرة يصعب امتداد 
 الوحدات السكنية فييا. 

وان عدد القرػ الموجودة في حوض وادؼ جاوكو بمغ عددىا ستة قرػ تتوزع           
( وان اكبر ىذه القرػ قرية 1حع الخريطة)عمى المناطق المنبسطة في ارجاء الحوض ال
(وحدة سكنية وبمغ عدد السكان فييا 52.سميالن اذ بمغ عدد الوحدات السكنية فييا )

( , اما في قرية روستو التي تقع في 18(نسمة كما ىو موضح في الجدول )9222)
( وحدة سكنية وبمغ عدد السكان 152وسط الحوض فان عدد الوحدات السكنية فييا )

(نسمة. والى الجنوب من قرية روستو تقع قرية مريشمو في الجية اليسرػ من 9.5)
( وحدة 72مجرػ وادؼ جاوكو , وىي قرية صغيرة إذ بمغ عدد الوحدات السكنية فييا )

( نسمة , اما قرية َكمزنة تقع في الجية الشمالية الغربية من 492سكنية, وعدد السكان )
( وحدة سكنية وبمغ عدد 122عدد الوحدات السكنية) حوض وادؼ جاوكة االصغر إذ بمغ

( نسمة وفي قرية بيشة التي تقع في وادؼ دول باليس الى اقصى الجنوب 552السكان )
(وحدة وعدد 2.الغربي من حوض وادؼ جاوكة  إذ بمغ عدد الوحدات السكنية فييا )

يق الى قضاء ( نسمة إذ تقع في منطقة وعرة ومتموجة ويمر فييا طر 182السكان فييا)
سوران. وتقع قرية شركاوة  في الضفة اليسرػ من مجرػ وادؼ جاوكة بالقرب من 
المصب وتحدىا من جيتيا الجنوبية الشرقية سمسمة جبل بني سار ويبمغ عدد الوحدات 

( نسمة. ونالحع من خالل 692( وحدة وعدد السكان فييا )115السكنية فييا )
ان الوحدات السكنية يكون انتشارىا مشتت إذ  االحصاء السكاني لحوض وادؼ جاوكو

(نسمو يتواجدون في الكيمو متر المربع الواحد, اذ توجد 99بمغ نسبة الكثافة في الحوض )
في كل قرية تجمع سكني واحد منفصل ومنعزل عن القرػ االخرػ بينيما طرق جبمية 

ثافة وجود وعرة. وىذا يدل عمى التأثير الواضح لمعامل الجيومورفولوجي عمى ك
المستوطنات البشرية وتوسعيا. وان طرق بناء الوحدات السكنية في منطقة الدراسة عمى 
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شكل مدرجات في اغمب القرػ وتبنى من مادة )البموك( وتسقف من الحطب والطين وفي 
 (.9بعض االحيان تسقف بمادة )االسمنت(, الحع الصورة)

 ( بناء البيوت عمى المدرجات الجبمية2صورة )   رة( بناء المساكن عمى حافات االودية الخط1صورة )

 
 

 ( اسماء القرػ وعدد السكان وعدد الوحدات السكنية في حوض وادؼ جاوكة1جدول )

عدد الوحدات  عدد السكان /نسمو اسم القرية
 السكنية

 52. 9222 سميالن
 152 9.5 روستو

 72 492 مريشمو
 122 552 َكمزنو
 2. 182 بيشو

 115 692 شركاوه
 815 4775 المجموع

المصدر: مديرية أحصاء اربيل, عدد السكان حسب الوحدات االدارية في االقميم لسنة 
 , )غير منشورة(9229
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 -الزراعة: 9.1
يعد جانب الزراعة من الجوانب الميمة في حياة السكان والسيما سكان االرياف إذ      

يعتمد غالبية سكانيا عمى الزراعة والرعي وان منطقة الدراسة عبارة عن تجمعات سكانية 
ريفية. يمارس اغمبيتيم مينة الزراعة والرعي . وتصنف منطقة الدراسة ان اراضييا 

مزراعة اال في بعض السيول الفيضية والتي يستغميا سكان اراضي وعره غير صالحو ل
. وىي مساحات صغيرة نسبيًا (1)المنطقة في زراعة بعض الحبوب مثل الشعير والحنطة

إذ تنحصر ىذه المساحات الزراعية في اغمبيا عمى السيل الفيضي المتموج عمى طول 
و وسيل قرية مجرػ وادؼ جاوكو في كل من سيل قرية سميالن وسيل قرية روست

شيركاوة في الجنوب الشرقي من الحوض اما باقي المساحات في الحوض فأما ان تكون 
عمى مناطق مرتفعة تستخدم اسموب زراعة المدرجات او ان تكون اراضي جبمية وعرة 
تنتشر فييا غابات المراعي والعشب وتكون ذات سطح منحدر , وان حوض وادؼ جاوكة 

لدورة الجيومورفولوجية وبذلك تكون عمميات التعرية والجرف يمر في مرحمة الشباب من ا
في مجرػ وادؼ جاوكة غالبة عمى عمميات الترسيب مما كان لو االثر في عدم تكون 
الترب الناعمة الفيضية بسمك مالئم لنمو المحاصيل الزراعية, كما ان نسجة التربة 

 الثقيمة تعد عاماًل آخر محددًا لمزراعة في الحوض .
اسموب الزراعة في حوض وادؼ جاوكة فتكون حسب مناطق االرتفاعات فيو وىي  اما

 كما يمي:
 اسموب الزراعة في مناطق المنحدرات الشديدة والجبمية:  1.9.1
إذ يمثل ىذا االسموب من الزراعة بالمدرجات والمساطب الجبمية, ويعتمد سكان         

تجنب مخاطر التعرية لمتربة والحفاظ عمى المنطقة عمى اتخاذ ىذا االسموب في الزراعة ل
المياه في تجاويف المدرجات وكذلك الحفاظ عمى النباتات من اقتالع جذورىا اثناء مواسم 

( إذ يزرع السكان في ىذه المناطق .االمطار والفيضانات وكما ىو مبين في الصورة )
ر تقاوم بجذورىا التعرية اشجار الفواكو بأنواعيا واالشجار المثبتة لمتربة الن ىذه االشجا

 وتساعد عمى تماسك التربة.
 -اسموب الزراعة في مناطق اقدام الجبال: 9.9.1
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اذ يكون في ىذه المنطقة السطح اقل انحدارًا من المنطقة السابقة والتربةفييا اكثر       
لمحبوب مثل  سمكًا , ويعمد السكان فييا عمى زراعة المحاصيل البقولية والزراعة الديمية

الحنطة والشعير والذرة الصفراء لكن عمى نطاق محدود وتستخدم حبوب ىذه المحاصيل 
لغرض البيع والغذاء اما اعشابيا فتستخدم كعمف لمحيوانات شتاًء , وكذلك زراعة 
الخضراوات بأنواعيا لسد الحاجات المحمية لمسكان ويباع الفائض الى السوق المحمي 

غالل مياه العيون صيفًا لرؼ المحاصيل في ىذه المنطقة . وينتشر لممنطقة . ويمكن است
ىذا االسموب بمناطق متفرقة من منطقة الدراسة مثل شمال غرب روستو وشرقيا وفي 

 (.4غرب منطقة سميالن وفي منطقة مريشمة وقرية شركاوه الحع الصورة )
 ة الزراعة في منطقة اقدام الجبال( طريق4صورة ) عمى المنحدرات الشديدة  ( اسموب الزراعة3صورة )

 
 اسموب الزراعة في المناطق المنبسطة: 9.1..

ان ىذه المناطق يكون تواجدىا محددًا عمى السيول الفيضية المتموجة بالقرب من مجرػ 
 وادؼ جاوكو كما ىو الحال في قرية سميالن  وروستو وكذلك في سيل قرية شركاوه
وسيل قرية َكمزنة, إذ تغطي ىذه المناطق الترب الفيضية من مجارؼ اودية جاوكو 
وانيارىا. وتستغل في اغمبيا لمسكن والزراعة, وتزرع فييا محاصيل القمح والشعير في 
فصل الخريف والربيع ومحاصيل العمف االخضر مثل الجت والبرسيم في فصل الصيف 

(, ويمكن في ىذه المنطقة 5الحع الصورة )وكذلك زراعة محصول الذرة الصفراء. 
استخدام االالت الزراعية من المكننة في عمميات الحراثة وبذر البذور باالت مخصصة 
ليذا الغرض إذ يسيل التنقل فييا. وتسوق منتجات ىذه المناطق من الحبوب الى سوق 

إذ كان لبعض  قضاء سورانان لمعوامل الجيومورفولوجية اثر عمى الزراعة كما مر سابقاً 

64/4/6102 



جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلنسانية
 

 ( 1العدد )

 2017 حزيران()

 

  (958(  
 

انواع المحاصيل الزراعية سبب لتواجدىا طبيعة السطح والمناخ المتواجد, اال ان طبيعة 
السطح لعبت دورا سمبيًا في كثير من انواع المحاصيل  نظرا لشدة االنحدار وخصائص 
الترب الموجودة وصعوبة القيام بالعمميات الزراعية, وكذلك شدة برودة المناخ في فصل 

تساقط الثموج بكثرة الذؼ يؤدؼ الى ىالك المحاصيل في ىذا الفصل لوجود الشتاء و 
 انخفاض في درجات الحرارة . والنتيجة اقتصار منطقة الدراسة عمى محاصيل محدد.

 ( اسموب الزراعة في المناطق المنبسطة5صورة )

 
 -اسموب الري: 3.1

تعد مشاريع الرؼ من المشاريع الميمة التي تنيض بالنشاط الزراعي ألؼ اقميم        
جغرافي السيما تمك المناطقالتي يقل فييا معدل تساقط االمطار, ويكون من خالل توفير 
الحصص المالية لممزروعات وعدم االعتماد عمى الزراعة الشتوية فقط. ان منطقة 

ل فييا عامل االنبساط وان مناخيا في اغمب اشير السنة الدراسة منطقة جبمية وعرة يق
( ممم 1222تسقط فيو االمطار إذ يصل مجموع االمطار في فصل الربيع الى اكثر من )

مما يجعل اتباع االساليب االروائية في المناطق المنبسطة قمياًل اال في بعض المناطق 
يا مصدر مائي مستمر بمستوػ ذات السيول المتموجة , وان منطقة الدراسة ال يوجد في

واحد إذ يكون المجرػ الرئيسي لوادؼ جاوكو في فصل الصيف منخفض جدا حتى في 
 . (9بعض السنين يصل الى حالة الجفاف في اشير تموز وآب)

ان الرؼ في حوض وادؼ جاوكو في فصل الشتاء الخريف والربيع  يعتمد عمى       
المناطق القريبة من مجرػ وادؼ جاوكو في  االمطار  في اغمب مناطق الحوض ما عدا

االراضي الزراعية في قرػ سميالن روستو إذ تعتمد عمى السقي من المياه المتدفقة في 

01/4/6102 
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مجرػ الوادؼ )سقي اروائي( من خالل انشاء قنوات مائية تمتد من الوادؼ الى االراضي 
 (.7و 6الزراعية القريبة , الحع الصورة )

ف تقل المساحات المزروعة في الحوض وذلك لتوقف سقوط وفي اشير الجفا        
االمطار واقتصارىا عمى مياه العيون والينابيع واالبار, ففي المناطق المرتفعة يتم سقي 
المحاصيل من مياه العيون ومياه االمطار التي تتجمع في المنخفضات وعمى المدرجات 

 زراعة, وتنخفضالجبمية اذ ساعد ذلك عمى استغالل ىذه االراضي في ال
 ( احواض ومجاري مائية مقامة عمى احد العيون في منطقة روسته7و 6صورة)           

 
الرئيسي وذلك بسبب تضرس  نسبة االرواء لممناطق الجبمية من مجرػ وادؼ جاوكة

المنطقة وابتعاد االراضي عن المصادر الرئيسية لممياه, وان سكان المناطق الجبمية 
يعتمدون في فصل الصيف في اغمبية احتياجاتيم من المياه عن طريق االبار والعيون إذ 

اما في  (,9يقطعون المسافات في سبيل الحصول عمى ىذه المياه من العيون الجبمية)
اطق اقدام الجبال فيتم االعتماد عمى مياه االبار من خالل عمميات الرفع لممياه من

بواسطة المضخات وانشاء قنوات رؼ كونكريتية .اما السيول الفيضية المتموجة فتعتمد 
عمى مياه االبار والمياه السالكة في مجارؼ االودية المنحدرة من العيون والينابيع في 

 المناطق.المناطق العميا الى ىذه 
 
 

 -الرعي: 4.1

64/4/6102 



جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلنسانية
 

 ( 1العدد )

 2017 حزيران()

 

  (962(  
 

ان وفرة المياه )االمطار, العيون, الينابيع, اآلبار( بنسبة كبيرة وارتفاع مناسيبالمياه      
الجوفية ادػ ذلك الى استمرار الزراعة في معظم اشير السنة, وتنوع الغطاء النباتي ادت 

راعي جيدة ىذه العوامل السابقة الى وجود مساحات واسعة من المراعي التي تعد م
لألغنام والماعز, إذ ان طبيعة المنطقة الجيومورفولوجية قمصت المساحات الزراعية إذ 
وجود المناطق الجبمية الوعرة وقمة المناطق المنبسطة, بالمقابل وجود المراعي الواسعة , 
وتعد منطقة الدراسة انيا واقعة ضمن مناطق المراعي الطبيعية . ويوجد في حوض 

نواع من المراعي منيا مراعي الغابات ومراعي االعشاب القصيرة ونباتات وادؼ جاوكو ا
ويمكن تصنيف مناطق الرعي في حوض وادؼ جاوكو حسب طبيعة , االنيار واالحراش

 السطح الى االصناف االتية:
 :مراعي السيول الجبمية :1.4.1
يضية , ومن تضم ىذه المراعي في الحوض مناطق السيول الضيقة والمراوح الف        

اىم ىذه السيول التيتتواجد فييا القرػ وىي سيل روستو الذؼ يقع شمال شرق الحوض 
 ووسط الحوض , وسيل شيركاوه في الجنوب

الغربي من الحوض بالقرب من سمسمة بني سار , وسيل وادؼ جاوكو االصغر الذؼ 
ل يقع في وسط حوض ىذا الوادؼ, تمثل ىذه السيول المتموجة من اصمح وافض

المراعي في الحوض وذلك بسبب وجود االرض المنبسطة والترب الخصبة السميكة 
والمياه الدائمة الوفرة وكذلك سيولة التنقل لكن سكان المناطق ال يستغميا ألغراض 
الرعي اال في رعي بقايا النباتات المحصودة من الحنطة والشعير إذ ان السكان يستغل 

ني والزراعة واىم المحاصيل التي تزرع فييا الحبوب ىذه المناطق ألغراض التوسع السك
ومحاصيل البقولية, وتربى في ىذه المناطق حيوانات االبقار واالغنام بشكل خاص ألنيا 

 (. 8تتميز بانبساطيا وقمة وعورتيا إذ يسيل تنقل الحيوانات فييا. الحع الصورة )
 
 
 
 

 ( مراعي السهول الجبمية8صورة )
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 مراعي مناطق السفوح الجبمية:  9.4.1
ويمكن تقسيم ىذه المراعي الى عدد من المناطق اعتمادا عمى خصائصيا       

 الطوبوغرافية والنباتية وكما يمي:
 -مراعي اقدام الجبال: 1.9.4.1

(وىي تمثل 12 -5تقع ىذه المراعي في المناطق التي يتراوح انحدارىا ما بين )       
ت وتظم انواعًا من االشجار والحشائش واالعشاب الشتوية واالدغال منطقة الغابا

المتنوعة التي تنمو عمى ارضية ىذه الغابات, وتعد من افضل المراعي واالكثر استخداما 
ألغراض الرعي من قبل سكان القرػ إذ تتوفر فييا المراعي عمى مدار السنة  فمنيا 

مية , وفي فصل الصيف توجد االعشاب الحولية  والثنائية الحوض والمعمرة والموس
اليابسة القصيرة فضال عن الشجيرات المعمرة , وىناك انواع اخرػ من االعالف كالجت 
البرؼ والنفل والحمبة والعدس البرؼ والرويطة , فتنمو ىذه االنواع في تمك المناطق لتوفر 

ابقار وماعز  ظروف نموىا , وترعى في ىذه المنحدرات البسيطة مختمف الحيوانات من
 واغنام . 

 مراعي سفوح المنحدرات الجبمية: 9.9.4.1
( , 15-12يكون درجة انحدار ىذه المراعي اكثر من النوع االول إذ يكون من )      

 ويتميز الغطاء
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النباتي في ىذه المنطقة بتنوعو من االعشاب القصيرة مثل االورجادوالرويطو المعمرة  
التي يمكنيا ان ترعى في ىذه المناطق ىي الماعز وذلك  والشويرب , وان اىم الماشية

 (.9قدرحها الكبيرة على الخىقل في المىحدراث الشديدة الحع الصىرة) بسبب

 مراعي الجبال العالية والوعرة: 0.6.4.1
تقع ىذه المراعي في مناسيب عالية ووعرة إذ تمثل المناطق الجبيمة الحادة        

االرتفاع وان ىذه المناطق في فصل الشتاء تكون غير صالحة لمرعي وذلك بسبب 
الغطاء الثمجي الكثيف وتكون صالحة لمرعي في نياية الربيع وفي فصل الصيف إذ يمجا 

يا عندما يندر وجود االعشاب الخضراء في المناطق الرعاة الى جمب حيوانات الماعز الي
السفمى وان اقتصار حيوانات الماعز عمى الرعي فييا بسبب قدرتيا عمى تسمق 
المنحدرات, وان ىذه المنحدرات تعاني من مشاكل عدة اىميا التعرية لمتربة الذؼ ينعكس 

ل التربة الذؼ يودؼ بدوره عمى كثافة الغطاء النباتي , وكذلك تكدس الثموج وعمميات غس
الى جعل التربة قميمة الخصوبة فيقمل من نمو النباتات فييا , مما يجعميا مراعي قميمة 

 االىمية إذ تترك لمحياة البرية.
 ويمكن القول ان المراعي الجبمية تعاني من عدة مشاكل اىميا :             

ة لممواشي بشكل يفوق . الرعي الجائر في بعض المناطق من خالل االعداد الكبير  1
الطاقة االستيعابية ليذه المراعي , السيما ان الحيوانات التي ترعاىا ىي الماعز التي 

 تقطف االعشاب من جذورىا .
. الحرائق التي تعاني منيا ىذه المناطق في فصل الصيف إذ تتعرض ألخطار  9

 الحرائق الواسعة .
من خالل تشجيرىا لمحفاظ عمى التربة . قمة عمميات معالجة ىذه المراعي وحمايتيا  .

 من االنجراف وكذلك عدم      جمب انواع من النباتات االكثر فائدة.
. تعرضيا الى مخاطر عمميات التعرية خصوصًا بعد ازالة الغطاء النباتي وحدوث  4

 سيول لالمطار الغزيرة  .
 خالل ماياتي : ويمكن الوقوف بوجو ىذه المخاطر التي تواجييا ىذه المراعي من    

 تنظيم عممية الرعي في ىذه المناطق حسب الطاقة االستيعابية ليا . .1
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صيانة ىذه المراعي من خالل جمب فصائل االعشاب المفيدة التي تساعد عمى  .9
 خصوبة التربة وغذاء لمحيوانات وزيادة كثافتيا .

الكنتورية وتشجير صيانة التربة ومنع اجرافيا من خالل انشاء المدرجات والمساطب  ..
 ىذه السفوح الشديدة االنحدار .

 مكافحة الحرائق واستخدام االساليب الوقائية . .4
 الصناعة والتعدين: 5.1

يتمتع حوض وادؼ جاوكو بالتنوع الجيولوجي والتضاريسي, فيو يظم تراكيب وتكوينات 
تقر, وىذا جيولوجية مختمفة ألنيا تقع ضمن منطقة الطيات العميا من الرصيف غير المس

 ما يرفع من احتمالية وجود مختمف
الخامات المعدنية التي يمكن استثمارىا في مختمف المجاالت الصناعية. وتنتشر في 
حوض وادؼ جاوكو انواع من الصخور الحاوية عمى المعادن الفمزية وغير الفمزية , 

 وسيأتي تبيانيا كما يمي:
 المعادن الالفمزية: 1.5.1

وىي تحتوؼ عمى معادن الفمزية وتنتشر بكثرة في  -: . الصخور الكمسية1
حوض وادؼ جاوكو ويمكن استخدام صخور الكمس في عدد من الصناعات مثل 

 صناعة االسمنت وكذلك كمواد لمبناء .
وىي أيضا تحتوؼ عمى معادن الفمزية وىي اقل  -. صخور الدولومايت :9

كذلك في صناعة صالبة من الصخور الكمسية, تستخدم في صناعة الجص و 
 الزجاج والصناعات الكيماوية .

 . الرخام : وىي صخور جيرية متحولة تحتوؼ عمى معدني الكاليسايت.
, وتعرضت ىذه الصخور الى عمميات تحول إذ تعرضت الى  والدولومايت

الحرارة والضغط الشديدين مما ادػ الى اعادة تبمور حبيباتيا اذ نمت وتماسكت 
مع بعضيا لتكون نسيجًا متداخاًل مما يجعميا صخور شديدة الصالبة , ويستخدم 

ات االبنية . الرخام في اعمال واستعماالت مختمفة منيا االنشائية مثل تزيين واجي
ويوجد الرخام في الحوض في القمم العالية من الجبال مثل سمسمة جبال 
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حصاروست في شمال غرب الحوض وجبل حسن بك في غرب الحوض وقمة 
 جبل بني سار في الجية الجنوبية الشرقية من الحوض .

تنتشر ىذه المواد بكثرة في وادؼ حوض جاوكو  -. مواد الرمل والحصى:4
السيل الفيضي لمجرػ وادؼ جاوكو وىي ذات اىمية كبيرة نظرا وخصوصا في 

الستخداميا بكميات كبيرة في مختمف االعمال اليندسية كصناعة 
الخرسانيالكونكريتية التي تستخدم في عمميات بناء الجسور والسدود وغيرىا من 
اغراض البناء , فضال عن الصناعات االنشائية مثل صناعة مادة البموك التي 

خدم في بناء البيوت في حوض وادؼ جاوكو وكذلك تستخدم كمواد لتحضير تست
 مادة االسمنت وتستخدم مواد لفرش الطرق بالحصى .

 المعادن الفمزية: 9.5.1
يعد الحديد من اىم المعادن الفمزية والذؼ يدخل في الصناعات  -. الحديد:1

تكوينات قنديل بأنواعيا المختمفة , ويوجد الحديد في حوض وادؼ جاوكو ضمن 
بفضل النشاط البركاني عمى  , كما تحتوؼ مجموعة صخور واالش المتكونة

والييماتايت وصخور الصيير الباطنية وتتراوح نسبة الحديد  معادن المغناتايت
 .(.%()18-16في صخور حوض وادؼ جاوكو ما بين )

تنتشر ىذه المعادن في شمال الغرب حوض وادؼ  -. الرصاص والخارصين:9
 اوكو لكن لم يجرؼ مسح ليذه المعادن لمعرفة كمياتيا حتى الوقت الحاضر.ج
وىو من السبائك الحديدية الميمة ويعود تكوينو الى العمميات  -. المنغنيز:.

الرسوبية او بعض عمميات تحول الصخور ذات االصل البركاني الرسوبي ويوجد 
 .(4)%15ات الى ضمن تكوين واالش ,ويصل نسبة المنغنيز في ىذه التكوين

ويتصف حوض وادؼ جاوكو بوجود التعرية الشديدة فيو مما انعكس في ذلك عمى   
صالحية التربة لمزراعة, اال انو من جانب ثاني كان لشدة التعرية المائية الفضل في 

 تكشف التكوينات الجيولوجية في الحوض وظيور المعادن.
يممك المقومات الميمة والضرورية من  ويجدر االشارة الى ان حوض وادؼ جاوكو      

الخامات المعدنية لقيام الصناعة فيو, إذ وجود المعادن الميمة التي تدخل في الصناعة 
من الحديد والنحاس والمنغنيز , واحتمالية وجود الذىب فيو إذ وقوعو ضمن مناطق 
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والميمة . ولكن  الطيات العميا التي تحتوؼ عمى تراكيب كثيرة التنوع من المعادن النفيسة
بسبب طبيعة المنطقة الطوبوغرافية الصعبة والوعرة وصعوبة مد الطرق فيو وبعد منطقة 
عن المدن الكبرػ وطبيعة منطقة الدراسة إذ انيا عبارة عن تجمعات سكانية ريفية غير 
متطورة كل ىذه العوامل السابقة الذكر وقفت امام تواجد الصناعة في منطقة الدراسة ولو 

اليبيا البسيطة إذ ان ىذه المعوقات تساىم في رفع تكاليف االنتاج مما يقمل الجدوػ بأس
االقتصادية منيا . اضف الى ذلك الوضع االقتصادؼ الذؼ يمر في البمد من التدني 
االقتصادؼ والوضع االمني السيء كل ىذه المعوقات ادت الى اىمال المنطقة من إذ 

االقتصادية . وبذلك تعتبر منطقة الدراسة عبارة عن  استثمارىا في المجاالت واالنشطة
 مستودع لمثروات االقتصادية التي تبحث عن من يستثمرىا. 

 طرق النقل:  6.1
رفولوجيا دورًا اساسيًا في التأثير عمى مد وانشاء طرق النقل, إذ يكون  تؤدؼ الجيومو 

المسالك مالئمة ألنشاء مباشر الن طوبوغرافية االرض ىي التي تحدد اكثر  تأثرىا بشكل
من اىم مجاالت التطبيقات اليندسية في مرتفعات منطقة  وتعد طرق النقل ,الطرق 

الدراسة باعتبارىا شريانًا حيويًا يربط اجزاء المنطقة ببعضيا ومع خارجيا, وان انشاء اؼ 
طريق يأتي من دراسة مستفيضة لطوبوغرافية المنطقة وتكويناتيا الجيولوجية لتجنب 

منحدرات الشديدة ووعورة االرض العوائق والمخاطر التي تعترض الطريق, وان وجود ال
التي تغطي اغمب منطقة الدراسة تشكل اكبر عائق امام مد طرق النقل, فيناك الكثير من 
النواحي بقيت في عزلة مع باقي المستوطنات االخرػ نتيجة االنحدارات والتضرس 

يف, الشديد وان شريان النقل النابض يكون اكثر اتساعًا في المناطق ذات االنحدار الخف
ويجب االخذ بنظر االعتبار امور سالمة الطرق ودراسة اىم المخاطر الجيومورفولوجية 
في المناطق التي سيمد فييا الطريق من طبيعة الصخور الموجودة ومجارؼ االودية 
الموجودة عمى خارطة الطريق وجودة المواد التي ستستعمل في انشاء الطرق. والبد قبل 

لموجودة في حوض وادؼ جاوكة البد من معرفة اىم التعرف عمى طبيعة الطرق ا
 المخاطر الجيومورفولوجية  التي تواجو الطرق في الحوض واىم تمك المخاطر ما يأتي:
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. عمميات التعرية الشديدة بسبب شدة االنحدار التي تزيد من نشاط عمميات التعرية 1
االمطار والثموج الذائبة  األخدودية التي تدمر الطرق, إذ يشكل الطريق مسار لصرف مياه

 بعد عمميات قطع السفوح وتدرجيا. 
. عمميات االنزالق الصخرؼ التي تسبب قطع وتخريب الطرق السيما في السفوح التي 9

تتركب من تكوينات جيولوجية ضعيفة تعاني من تراكيب الضعف الصخرؼ من الشقوق 
تي تحتوؼ عمى صخور والفواصل والكسور وسطوح االنفصال مثل تكوينات الجرسك ال

 جيرية.
. عمميات التساقط لمكتل الصخريةمن اعالي الحافات الجبمية او من الحافات الصخرية .

 المتكونة بسبب عممياتالقطع لمصخور والتي تغمق الطرق الجبمية.
. عمميات انخساف الطرق بسبب تغمغل المياه الى الطبقات الصخرية الجيرية اسفل 4

 الطريق .
يول من االودية الجبمية والتي تؤدؼ في كثير من االحيان الى غمق الطرق .مخاطر الس5

بواسطة المياه وما تخمفو من مواد طموية فوق الطرق وفي بعض االحيان تقوم ىذه 
السيول بتدمير جسم الطريق مما يجعل عمميات اجتيازىا صعبة من قبل المركبات 

 وخصوصًا مركبات الحمل.
بعض ايام فصل الشتاء التي تؤدؼ الى غمق ىذه الطرق, وتزيد  . التراكمات الثمجية في6

 من احتمالية الحوادثوصعوبة العبور والسير عمى ىذه الطرق.
ويمكن تفادؼ المخاطر الجيومورفولوجية ووقوع الحوادث او التخفيف من ىذه         

 المخاطر من خالل بعض االساليب الوقائية االتية :
لممنحدرات المجاورة لمطرق وذلك بأقامة قنوات تصريف من . تنظيم تصريف المياه 1

اعمى السفوح الى اسفميا بعيدا عن الطرق وتبطين ىذه القنوات باالسمنت لتجنب تسرب 
 المياه اسفل الطريق .

. انشاء حواجز اصطناعية عمى جوانب الطرق وخصوصا المنحدرات الشديدة ومناطق 9
 الصخرية واالنزالقات, وتدريج المنحدرات المجاورة . التكوينات اليشة , تجنبا لالنييارات

 . تشجير السفوح باألشجار عمى شكل مدرجات لتثبيت ىذه السفوح من االنجرافات. .
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. عدم اىمال عمميات ما قبل انشاء الطرق من حقن الطرق بمواد اسمنتية واجسام 4
نات ضعيفة جيولوجيًا صمبة وعمميات الدك المرافقة ألنشاء الطريق التي تنشا فوق تكوي

 مثل الكسور والفجوات االذابية.
. اقامة الجسور والبواليع االصطناعية في مجارؼ االودؼ التي تتقاطع مع الطريق, 5

 لغرض حماية الطرق من التدمير من قبل السيول المائية القوية .
جد يمتاز حوض وادؼ جاوكو بتنوع اشكالو االرضية وتكويناتو الجيولوجية فن      

التضاريس الجبمية الوعرة والسيول المتموجة والتكوينات الصخرية القوية والصمبة واخرػ 
ىشة إذ تحتوؼ عمى تراكيب الضعف المختمفة, مما اثر بشكل واضح في اشكال 
وامتدادات طرق النقل وتعرضيا ألنواع مختمفة من المخاطر الجيومورفولوجية في 

ق الى وضع وسائل امان الطرق من حواجز الحوض وبذلك ُيضطر عند انشاء الطري
(, 12كونكريتية وبناء االسيجة عمى المنحدرات عمى جانبي الطرق الحع الصورة )

ووضع االشارات المرورية لمتنبيو والتحذير إذ ان ترك الحافات الصخرية الحادة عمى 
 جانب الطريق بدون حواجز اسمنتية يجعل الطريق عرضة لمخاطر انييار المنحدرات

(,وان طرق حوض وادؼ جاوكو ذات التواءات وانحدارات شديدة وذلك 11الحع الصورة)
 (..1( والصورة)19بسبب تضرس السطح كما ىو مبين في الصورة)

كل ىذه العوامل السابقة الذكر وقفت عائقا واثرت بشكل واضح عمى امتداد وكثافة     
(كم, ويمتد في 78.5الطرق في الحوض إذ بمغ مجموع اطوال طرق النقل في الحوض )

حاج عمران(  –الحوض طريق رئيسي واحد يبدا من الطريق البرؼ الرئيسي طريق)اربيل
متد في ارجاء الحوض حتى ان بعضيا يتصل ويتفرع من ىذا الطريق طرق فرعية ت

( طرق صالحة لسير 8بطرق خارجية تقع خارج الحوض, وبمغ عدد الطرق في الحوض)
المركبات اربعة منيا مبمطة واخرػ ترابية, وان جميع ىذه الطرق ذات مسار واحد, الحع 

ن (, وتتميز طرق حوض وادؼ جاوكو بوعورتيا والتواءىا وا.( والخريطة)9الجدول)
امتداد ىذه الطرق يكون عمى اساس تواجد وتوزيع القرػ في الحوض إذ تعتبر ىذه 

 الطرق حمقة وصل وتنقل بين جميع القرػ في الحوض.
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 -الحوض:وفيما يمي شرح مفصل  لمطرق الموجودة وامتداداتيا في 
ىو الطريق الذؼ يمتد بين اربيل ومنطقة حاج عمران الحدودية  -. طريق حاج عمران:1

مع ايران والذؼ يقطع وادؼ جاوكو عند مصبو في نير راوندوز ويبمغ طول ىذا الطريق 
 ( كم , وىو طريق مبمط وذو ممر واحد.8في منطقة الدراسة )

وىو يبدا من طريق حاج عمران عند مصب الوادؼ  -الرئيسي : .طريق وادؼ جاوكو9
ويستمر في امتداده  الى اقصى الشمال الشرقي بالقرب من منطقة منبع الحوض قاطعا 

 (00صىرة )                                                        ( 01صىرة )

طرَك معرض لخطر االوهُار الصخرٌ مه المىحذر الجاوبٍ بىاء االسُجت لحماَت الطرَك مه االوهُاراث الصخرَت      

 
 ( االلتىاءاث والمىعطفاث الشذَذة فٍ الطرق الجبلُت لحىض وادٌ جاوكت 00و06صىرة )

 

60/4/6102 62/4/6102 
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تمتد منو طرق فرعية طريقين من جية  الحوض الى نصفين نصف شرقي واالخر غربي
الغرب فيمتد منو  يةالشرق نحو قرية شركاوه وفي الوسط نحو قرية مريشمو, اما من ج

طريقان طريق نحو قرية بيشو والطريق الثاني في وسط الحوض يمتد نحو الغرب الى 
( كم وىو طريق مبمط في اغمبو إذ ..17قرػ كمزنو وروستو ويبمغ طول ىذا الطريق )

يكون مبمطا من المنبع الى مصب وادؼ روستو في شمال الحوض و يبمغ طول الطريق 
( كم وىو وذو ممر 8ا الباقي من الطريق فانو ترابي يبمغ طولو )( كم ام..9المبمط )

 واحد وان ىذا الطريق يسير في السيل الفيضي إذ يكون محاذيا لمجرػ وادؼ جاوكو
 الرئيسي من الجنوب الى الشمال .

 ( طرق النقل البرية في حوض وادؼ جاوكو9جدول )

 الطول )كم( اسم الطريق
نوع 

 (5)الطريق
 عدد الممرات

 1 مبمط 8 طريق حاج عمران
طريق وادؼ جاوكة 

 الرئيسي
 1 مبمط ..17

 -شركاوه -طريق جاوكو
 َكاللو

 1 مبمط 12

 -بيشو -طريق جاوكو
 شيخان

 1 مبمط 8.8

 1 ترابي 6 طريق َكمزنو
 1 ترابي 12.4 كاني سوار -طريق جاوكو
 1 ترابي 8 جاوكو-طريق روستو

 -مريشمو -طريق جاوكو
 كاللو

 1 ترابي 15

( لمنطقة 122222:1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الخرائط الطوبوغرافية )
 الدراسة.
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وىو يتفرع من طريق جاوكو الرئيسي من وسط  -كاللو :-شركاوه–.طريق جاوكو .
في الجنوب الشرقي من الحوض ويتعدػ  الحوض ويمتد ىذا الطريق الى قرية شركاوه

( كم وىو 12الى مدينة كاللو شرقي وادؼ جاوكو ويبمغ طولو في حوض وادؼ جاوكو )
 طريق مبمط وذات ممر واحد .

يمتد ىذا الطريق من طريق جاوكو الرئيسي  -شيخان : –بيشو  –. طريق جاوكو 4
يق في امتداده الى خارج ليتجو نحو قرية بيشو غربا وىوطريق مبمط ويستمر ىذا الطر 

الحوض الى مدينة شيخان غربي وادؼ جاوكو ويبمغ طول ىذا الطريق في 
 .( كم وىو طريق ذات ممر واحد 8.8الحوض)

( ليتجو 2.5وىو طريق ترابي يتفرع من طريق بيشو عند الكيمو )  -. طريق كمزنو:5
االصغر , نحو وادؼ جاوكو االصغر الى قرية كمزنو في وسط حوض وادؼ جاوكو 

 ( كم .6ويبمغ طول ىذا الطريق )
وىو طريق ترابي يتفرع من طريق كمزنو بالقرب من  -كاني سوار: -. طريق جاوكو6

( كم وىو طريق جبمي وعر متعرج وطويل يمتد عبر 1..طريق جاوكو عند الكيمو )
كاني  -لوالن( ويبمغ طول الطريق )جاوكو -المرتفعات الجبمية ليتصل بطريق )سوران

 (كم.12.4سوار( في حوض وادؼ جاوكو )
 –من بداية طريق )جاوكو  وىو طريق ترابي يتفرع -جاوكو: -. طريق روستو7

كانسوار( ليتجو الى الشمال الشرقي نحو قرية روستو ويمر من وسط القرية ليتجو نحو 
 ( كم . 8منبع مجرػ وادؼ جاوكو الرئيسي ويبمغ طول ىذا الطريق )

ان طرق منطقة الدراسة تصنف ضمن الطرق  -كاللو: -مومريش -.طريق جاوكو8
الجبمية ويتطمب انشائيا جيد وكمفة وخبرة ىندسية عالية مقارنة بالطرق في المناطق 
السيمية , وان ىذه الطرق تعاني من عدة مشاكل منيا االنييارات واالنزالقات االرضية 

سير السيما في فصل الشتاء والمنعطفات الشديدة اضف الى ذلك خطورتيا الشديدة في ال
إذ مخاطر تساقط الثموج والسيول المطرية السيما ان ىناك طرق ترابية وانحدار شديد 
فتنعدم الحركة عمييا في فصل الشتاء في اوقات سقوط االمطار والثموج إذ تتراكم عمييا 

وبان ىذه الثموج بكميات كبيرة لتشل الحركة عمى ىذه الطرق وال يمكن استغالليا اال بعد ذ
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الثموج , ويستخدم سكان المنطقة عندما تسقط الثموج عمى الطرق وكذلك عندما تكون ىذه 
 لتفادؼ حصول الحوادث.  (أ ) الطرق زلقة طريقة االطارات المسننة

 -الجسور: 1.6.1
وىي ممرات معمقة توضع فوق مجارؼ االنيار واالودية لغرض توصيل الطرق واختصار 

مرارية عبور مجارؼ االنيار واالودية والختيار موقع الجسر البد المسافات ولتامين است
 -:(6)من اتباع االسس والشروط االتية

. اختيار اضيق المناطق ضمن المجرػ ويكون تقاطع الجسر مع المجرػ بشكل 1
 عمودؼ لتقميل المخاطر والكمف .

ت التعرية . عدم اقامة الجسور في مناطق المنعطفات التساع المجرػ وتركز عمميا9
 واالرساب وتعرض الجسر لمخاطر االنييار.

 . انشاء الجسور في مستويات بعيدة عن تاثير الفيضانات والسيول إذ ان تصميم.
 الجسر يكون اعمى من اكبر موجة فيضان مر بيا المجرػ في الماضي .

. ان تكون ضفاف المجرػ ذات تكوينات صمبة تصمح كدعامات قوية لمجسر وفي 4
حالة عدم توفر تمك الخصائص في نوعية الصخور فيجب بناء مساند كونكريتية تدعم 

 .قوة الضفاف التي سيقام عمييا الجسر
. تصميم الجسر بشكل يتناسب مع طبيعة حركة المرور وانواع المركبات التي ستمر 5

        و.من فوق
وتوجد في منطقة الدراسة ستة جسور تختمف تكوينات بناءىا فمنيا الجسور الحديدية   

واخرػ جسور كونكريتية وجسور صندوقية , ويوجد في منطقة الدراسة جسر معمق واحد 
فقط لممشات عند منطقة )شالن( ويكونمن الخشب والسالسل التي تربط قطع الخشب مع 

 (.  14بعضيا الحع الصورة )
 
 
 

                                                 
عىد وهي طريقت يسخخدمها السكان لخىخي اوزالق عجالث السياراث عه الطريق إذ يلف على اطار السيارة سالسل حديديت مسىىت لكي حثبج في االرض (أ )

 .51/1/6152الدراست بخاريخححرك السيارة وحكىن حركخها اكثر اوسيابيت وامان. مقابلت شخصيت مع حاجي واظم مه سكان مىطقت 



جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلنسانية
 

 ( 1العدد )

 2017 حزيران()

 

  (979(  
 

 
 ( الجسر المعمق في منطقة شالن14صورة )  

 
                       -وسنتناول فيما يمي انواع الجسور الموجودة في وادؼ جاوكو :

وىي جسور قديمة تتكون من ىياكل حديدية تستند عمى  -الجسور الحديدية : 1.1.6.1
انشأت خالل عقد الثمانينيات وعددىا ثالثة جسور الجسر االول  دعامات كونكريتية

جسر وادؼ جاوكو عند مدخل الوادؼ فوق مجرػ المصب يصل طريق حاج عمران 
( , وجسر جومباروك الحديدؼ الذؼ 15بطريق وادؼ جاوكو الرئيسي الحع الصورة )

الطريق من يعبر مجرػ وادؼ جاوكو في وسط الحوض عند منطقة جومباروك إذ ينتقل 
( اما الجسر الثالث وىو 16الضفة اليمنى لممجرػ الى الضفة اليسرػ الحع الصورة )

جسر)كيز( في وادؼ جاوكو االصغر إذ يقع بالقرب من مصب ىذا الوادؼ ليعبر مجرػ 
(. وتعد ىذه الجسور قديمة 17الوادؼ ليؤدؼ بطريق الى قرية روستو الحع الصورة)

 لمضرر بسبب فيضانات بعض المواسم . وذات ممر واحد وتعرض بعضيا
وىي جسور انشأت من االسمنت يوضع تحتيا اعمدة  -الجسور الكونكريتية : 9.1.6.1

وبعد تنصيبيا يوضع فوق الجسر مادة االسفمت وتتكون ىذه  كونكريتية في وسط النير
الجسور من ىياكل ودعامات كونكريتية , ويوجد منيا جسران في الحوض االول جسر 

طقة جومن في وسط الوادؼ إذ يعبر مجرػ وادؼ جاوكو ليتفرع منو طريق يؤدؼ الى من
( اما 18وادؼ دول باليس والى وادؼ جاوكو االصغر في غرب الحوض الحع الصورة )

62/4/6102 
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الجسر الثاني ىو جسر بيشو يقع في شمال وادؼ دول باليس في شمال قرية بيشو إذ ان 
وانما فقط لممشات وذلك بسبب تعرضو لخطر  ىذا الجسر ال يصمح لسير المركبات عميو

 (. 19الفيضان مما ادػ الى انييار جزء منو إذ يحتاج الى صيانة كبيرة الحع الصورة )
وىي عبارة عن صندوق مربع انشأ من مادة  -الجسور الصندوقية : 1.6.1..

د الكونكريت  يوضع في مجرػ الوادؼ ثم يمد عميو االسفمت من فوقو, ويوجد جسر واح
فقط  مثل ىذا النوع من الجسور في حوض وادؼ جاوكو  يقع في اقصى شمال وادؼ 
جاوكو االصغر إذ يكون في مجرػ الوادؼ ليوصل الطريق الى قرية كمزنو. وفيما يمي 

 ( الذؼ يبين الجسور وانوعيا في منطقة الدراسة..جدول )
 

 ( مواصفات وانواع الجسور في حوض وادؼ جاوكو.جدول )
 نوع الجسر الوادؼ والنير الذؼ يعبره سراسم الج

 حديدؼ وادؼ جاوكو جسر جاوكو
 حديدؼ وادؼ جاوكو جسر جومباروك

 حديدؼ وادؼ جاوكو االصغر جسر َكيز
 كونكريتي وادؼ جاوكو جسر جومن
 كونكريتي وادؼ دول باليس جسر بيشو

 كونكريتي )صندوقي( وادؼ جاوكو االصغر جسر َكمزنو
 جسر مشاة معمق   وادؼ جاوكو جسر شالن

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية.         
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 السياحة: 7.1

, (7)تعني السياحة ىي ممارسة السفر من اجل المتعة وخاصة في العطالت والمناسبات
ظاىرة حضارية تطورت مع تطور المجتمعات فيي ظاىرة انسانية وتعد السياحة 

 اجتماعية ثقافية اقتصادية .
ويعد تنوع مظاىر سطح االرض من العوامل الميمة التي اسيمت في تنشيط       

الحركة السياحية في العالم السيما في الدول المتقدمة تكنموجيا وثقافيًا فقد حولت المناطق 
 (8)التي تضم  مظاىر ارضية متنوعة جذابة الى مواقع سياحية يقصدىا ماليين السياح

العالم كثيرة مثل اسبانيا التي تعد من اوضح االمثمة عمى ذلك واالمثمة عمى ذلك لبمدان 
إذ ان طبيعة سطحيا ومناخيا جعميا منطقة تجذب ماليين السياح مما جعل المجال 
السياحي من اىم المجاالت التي تعطي مردودًا ماليًا تعتمد عمية الدولة في تنمية 

من جبال ومنحدرات خضراء اقتصادىا .وتضم منطقة الدراسة اشكااًل ارضية متنوعة 
واوديةومضايق وشالالت وجنادل وعيون وينابيع كل ىذه االشكال تجعل منيا بعد تنميتيا 
اقميمًا سياحيًا متميزًا السيما انيا تتمتع بمناخ لطيف معتدل في فصل الربيع والصيف 
الذؼ يساعد في جذب السياح. ويمكن تقسيم المناطق السياحية في حوض وادؼ جاوكو 

 سب طبيعة االشكال االرضية الموجودة وكما يمي:ح
منطقة الجبال: تتواجد منطقة الدراسة ضمن سالسل جبال حصاروست التي  1.7.1

(م ويوجد عدد 8...-697تمثل اعمى قمم الجبال في العراق والتي تقع نطاقات ارتفاع )
الشمال من  قمم الجبال العالية في حوض وادؼ جاوكو مثل قمة جبل كورك في اقصى 

الشرقي لمحوض وكذلك قمة جبل حصاروست في الجية الشمالية الغربية من الحوض 
وفي غرب الحوض تقع قمة جبل حسن بك وفي الشرق قمة جبل كورة دؼ وفي الجنوب 
الغربي يقع جبل تابان وفي اقصى الجنوب من الحوض يقع جبل بني سار, وتتمتع ىذه 

ن اشكال ارضية من مضايق واودية وانحدارات الجبال بمناظر طبيعية خالبة وجميمة م
خضراء وشالالت وعيون وينابيع وجنادل واطالالت خالبة عمى السفوح الجبمية الحع 

 (.92الصورة )
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اضف الى ذلك درجات الحرارة المعتدلة التي يسببيا عامل االرتفاع إذ وجود النسيم       
حدراتيا في غطاء غابي من البموط نماليادغ البارد من اليواءوتتمتع سفوح ىذه الجبال و 

واالسبندار واشجار وشجيرات متنوعة من الجوز واشجار الموز واشجار الفاكية بأنواعيا, 
اذ ان جميع ىذه المقومات السياحية الموجودة تؤىل الى ان تجعل منطقة حوض وادؼ 

تطور  جاوكو منطقة استثمار سياحي, اال انيا تعاني من بعض المشاكل التي تعيق من
 -المجال السياحي فييا وابرز ىذه المعوقات ىي:

. طرق النقل التي تتأثر بطبيعة سطح االرض الوعرة جعمت من امتداد الطرق غير 1
سيمة وال تمبي ىذه الطرق الوصول الى جميع الجبال الموجودة والمناطق السياحية إذ 

  وجود طرق قديمة ومتعرجة واغمبيا ترابية .
 ظر السياحية الجميمة في منطقة الدراسية( المنا92صورة )

 
.عدم وجود الفنادق في منطقة الدراسة وقمة اماكن االستراحة والمحالت التجارية التي 9

 تمبي متطمبات السائح .
.اخذت ىذه المرتفعات تتعرض الى القطع الجائر ألشجارىا وقمة الغابات الصيد الجائر .

ير مقبول  مما ادػ الى اختفاء العديد منيا كالدبب والغزالن لمحيوانات البرية بشكل غ
 والماعز الجبمي .

.عدم االىتمام بمنطقة الدراسة من إذ تنميتيا في كافة القطاعات والسيما السياحي اذ 4
 اثر ىذا االىمال عمى عدم تتطور ىذا المجال في المنطقة .
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جل المساعدة في النيوض وىنالك بعض االجراءات والمقترحات المقدمة من ا    
 -بالجانب السياحي في منطقة الدراسة وىي :

.ربط المناطق الجبمية بشبكة طرق جيدة تتيح وتشجع عمى جذب الشركات السياحية 1
وتنقميا بسيولة وسالسة وانشاء بعض وسائط النق المبتكرة مثل الكابينات السمكية 

 المعمقة.
خدمية منيا في تمك المناطق الجبمية من مطاعم .انشاء المرافق السياحية المختمفة وال9

 .وفنادق واسواق
.التوسع في عمميات التشجير وزراعة الغابات السيما االشجار التي تتميز بجماليا .

 وخضارىا , وترتيب المواقع السياحية وتنظيميا بشكل يجعل ويساعد عمى جذب السياح .
والغزالن والماعز  الدببةختمفة مثل .انشاء المحميات الطبيعية وجمب حيوانات برية م4

 الجبمي والطيور المتنوعة غير المياجرة والداجنة مثل الطاووس والنعامات .
 .احاطت وتيذيب اماكن العيون والشالالت إذ جعميا اماكن واطالالت سياحية جذابة5

 .وانشاء الشالالت الصناعية والبرك والبحيرات الصغيرة من تمك العيون والينابيع
 -وتضم المناطق الجبمية في حوض وادؼ جاوكو مواقع سياحية متنوعة وىي :     

 السفوح الجبمية : 1.1.7.1
لما تتمتع بو من تميز جمالي من المناظر  ان السفوح الجبمية من اشير االماكن السياحية

الخالبة من غابات االشجار المتنوعة واالنحدارات المختمفة وعامل االرتفاع الذؼ اثر 
عمى مستويات درجات الحرارة التي تتميز باعتداليا في فصل الصيف وان ىذه العوامل 
تجعل من السائح يمارس فييا بعض نشاطاتو مثل تسمق الجبال والتخييم والتجوال الحع 

( ومن ابرز االمثمة عمى ىذه المناطق مصيف كوجر في اعالي الجبال 91الصورة )
 مكرد وسفوح جبال حصاروست .الشمالية الشرقية بالقرب من جبل ى
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( مناسبات االعياد في مناطق االودية  22( السياحة في مناطق السفوح الجبمية في حوض دول باليس صورة )21صورة )
 )وادي روسته(

 
 االودية الجبمية: 9.1.7.1

تكونت نتيجة الحركات  يضم حوض وادؼ جاوكة اودية تكتونية انكسارية مضربية
االرضية وكذلك اودية التعرية النيرية إذ تمتاز بكونيا عميقة تمتد بموازات السالسل 
الجبمية او تقطع ىذه السالسل وتتمتع ىذه االودية بمقومات سياحية جيدة إذ وجود 
الغطاء النباتي الكثيف من الغابات المتنوعة والعيون والشالالت واالنحدارات الشديدة 

المعتدلة, مما يجعميا مناطق سياحة واصطياف جميمة, ومن ىذه االودية الموجودة في و 
شمال الحوض وىي اودية جبال حصاروست بالقرب من قرية روستو واالودية الموجودة 
بالقرب من المصب وىي اودية جبال زوزوك إذ وجود اودية انكسارية واودية منطقة 

 (.99لحوض الحع الصورة )مريشمو ومنطقة ادبيرو في شمال شرق ا
 -المضايق: 1.7.1..

وىي عبارة عن ممرات ضيقة وعميقة تتكون عندما تعبر مجارؼ االودية السالسل     
الجبمية العالية إذ تكونحافاتيا شديدة االنحدار وضيقة بشكل ممر جبمي ويمكن استغالليا 

عمقة او بالعكس كشكل سياحي من خالل انشاء الجسور عمييااو العربات السمكية الم
تكون االودية ممر وطريق لمسيارات مما يجعمو منظر ممفت لألنظار وعامل جذب 

 (..9لمسياح الحع الصورة )
 -الشالالت والعيون والينابيع المائية: 4.1.7.1
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 تعد ىذه الظاىرات المائية من اكثر واقوػ المظاىر االرضية جذبًا لمسياح إذ وجودالمنظر
الخالب لممياه الذؼ يعد عاماًل ممطفًا وتوفر اماكن سياحية لمزائرين لذلك نرىارتياد كبير 
ليذه المواقع من قبل السياح, وتوجد شالالت والعيون في منطقة الدراسة قريبة من 
بعضيا, وبعض العيون ىي التي تكون الشالالت والجنادل ومن ىذه العيون عيون وادؼ 

(, إذ يوجد معيا الشالالت الصغيرة وتوجد 94يشو الحع الصورة)دول باليس في منطقة ب
عين بالقرب من المصب عمى يسار مجرػ الوادؼ بالقرب من منطقة جومباروك, وعيون 
منطقة كمزنة, ووجود شالل مصيف كوجر شمال منطقة الدراسة الذؼ يعد من ابرز 

 (.96المعالم السياحية في حوض وادؼ جاوكة الحع الصورة )
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائج البحث:

 (64(                                                                صىرة)60صىرة )

 الالث فٍ مضُك وادٌ دول بالُسالعُىن المائُت المكىوت للشطرَك حاج عمران َمر مه مضُك وادٌ جاوكت          

 
( شالل مصُف كىجر62) (احذ العُىن المائُت علً الجاوب االَسر لمجري وادٌ جاوكهصىرة62صىرة)
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. يوجد في حوض وادؼ جاوكو خمسة قرػ  تنتشر في الحوض بشكل مشتت ومحدود 1
 عمى شكل نويات متفرقة إذ انعكس عميو تأثير طبيعة سطح االرض الشديدة الوعورة.

. ان التوسع الزراعي في حوض وادؼ جاوكو قميل وذلك بسبب طبيعة السطح إذ لعبت 9
الوعورة الشديدة لمسطح دورا مؤثرا عمى الزراعة من إذ قمة السيول المنبسطة وقمة سمك 
الترب وقمة استخدام المكننة الزراعية مما نتج عن ذلك قمة المساحات المزروعة في 

 التوسع في النشاط الرعوؼ وخصوصا رعي الماعز . حوض وادؼ جاوكو وفي المقابل
. عدم وجود نشاطات صناعية ذات جدوػ اقتصادية في منطقة الدراسة وذلك بسبب .

االىمال الحكومي المعوقات الطبيعية من وعورة السطح وعدم وجود شبكة طرق تساعد 
ر عمى الوصول الى اماكن وجود الثروات المعدنية عمى الرغم من تكشف الصخو 

 وظيور المعادن بكميات يمكن استغالليا اقتصاديا .
. رداءة شبكة طرق النقل الموجودة وعدم تطورىا وذلك بسبب وجود شبكة من االودية 4

التي قطعت منطقة الدراسة ووجود المسيالت المائية , إذ ان ىذه العوامل كان ليا االثر 
وانشاء شبكة متطورة من الواضح في صعوبة ايصال الطرق الى الكثير من المناطق 

الطرق إذ نشوء طرق ممتوية وتزايد اطواليا عمى شكل التواءات شديدة وتكون عرضة 
لممخاطر الجيومورفولوجية كاالنزالقات واالنييارات االرضية والتساقط الصخرؼ وبالتالي 

 ىذا انعكس بدوره سمبيا عمى كافة النشاطات البشرية .
الى استغالليا وتطويرىا إذ تضم منطقة الدراسة  . وجود امكانيات سياحية تحتاج5

مظاىر سياحية متنوعة من السفوح والقمم الجبمية ذات المناظر الخضراء الخالبة 
وسيول واودية ومضايق وشالالت وجنادل وعيون وينابيع , اضف الى ذلك وجود بعض 

ان استغمت  الحيوانات البرية, كل ىذه العوامل جعمت من منطقة الدراسة ثروة سياحية
 ستعود لمنطقة الدراسة ولبمدنا بالنفع الكبير.

 توصيات البحث:
.تنظيم مساحات الحوض وتقسيميا وتوزيع استعماالت االرض بالشكل المناسب من 1

 التوسع السكني والزراعي والرعوؼ.
. توسيع شبكة طرق النقل باعتبارىا عامال حيويا يساعد عمى التنمية االقتصادية 9

وزيادة اجراءات السالمة واالمان عمى جوانب الطرق من خالل تثبيت المنحدرات وعمل 
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المساند من االسيجة الكونكريتية وزيادة ارتفاعيا ووضع بعض العالمات االرشادية 
اجراءات السالمة لمحد من عمميات االنزالقات والتنبييات المرورية وغيرىا من 

 واالنييارات االرضية وتساقط الصخور عمى الطرق.
. تطوير المرافق السياحية واستغالل االمكانيات السياحية الموجودة وتطويرىا من .

خالل تجميل العيون والشالالت من انشاء المدرجات عمييا وعمل النافورات واالحواض 
وتوفير مقومات السياحة من مطاعم وفنادق واسواق والعاب وغيرىا  والمسابح المائية,

 من اساليب جذب السياح إذ جعميا تساىم في تطوير اقتصاد المنطقة.
. استغالل الثروة المعدنية الموجودة في منطقة الدراسة, إذ تتنوع في منطقة الدراسة 4

انشاء المقالع وجمب االليات  من المعادن الفمزية وغير الفمزية ويكون استثمارىا من خالل
 واقامة المصانع بالقرب منيا وتطوير شبكة الطرق لتسييل نقل المنتجات .

 مصادر البحث:
. خالد اكبر عبدهللا الحمداني, الخصائص المورفومترية لحوض وادؼ جاوكو واثرىا عمى استعماالت 1

 ..5,ص  9229العدد الثالث,  االرض , مجمة جامعة االنبار لمعموم االنسانية, المجمد الرابع,
 .2/4/9216..مقابمة شخصية مع الميندس باشدار صابر في دائر الرؼ في اربيل في تاريخ 9
 .14/4/9216. مقابمة شخصية مع احد سكان منطقة الدراسة )آرام زادؼ( في تأريخ .
ربيل دراسة في .ياسين حميد بدع الدمحمؼ , التنمية الصناعية واتجاىاتيا المكانية في محافظة ا4

م  9222قسم الجغرافية , –كمية اآلداب  –جغرافية التنمية الصناعية , اطروحة دكتوراه , جامعة بغداد 
 . 919,ص 

 ..91. نفس المصدر, ص5
 .15/4/9216. الدراسة الميدانية في تاريخ 6
, سنة االردن -عمان -.خمف حسين عمي الدليمي,الجيومورفولوجيا التطبيقية, مطبعة االىمية7
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