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  صالمستخل

في محافظة ا�نبار  دراسة وتحليل ا�مكانات الطبيعيه والبشريه لقيام السياحة الصحراويه يھدف ھذا البحث الى   
  . وتمحورت مشكلة البحث حول التساؤل عن أمكانية أستثمار الصحراء سياحياً 

فض2ً المائيه التي مفادھا أن سعة الصحراء وتنوع ا�شكال الجيمورفولوجيه والموارد  وأنطلق البحث من الفرضيه   
في محافظة  ذب السياحه الصحراويهالتي يمكن أعتبارھا كمقومات لج طرق النقل والبنى ا4رتكازيهمن  عن وجود شبكه

  .  تدعيم ا�ساس ا�قتصادي للمحافظه التي تعمل على السياحي أحدث ا�نشطة ا�قتصاديه وبما يجعل النشاط، ا�نبار 

  
This research aims to study and analyze the potential of natural and human resourcesfor the 
establishment of desert tourism in the province of Anbar, the research 
problemcentered around the question of the possibility Investment desert tourism. 
And launched research hypothesis that the capacity of the desert and the diversity 
offorms Djimorvologer and water resources as well as a network of transportation routes 
and the infrastructure that can be considered as components to attract desert tourism in the 
province of Anbar, making tourism the latest economic activities that work tostrengthen the 
economic foundation of the province. 

  
  

  هـــــدمـقـمـال
تھتم بھذا القطاع  لذلك أخذت الدول �سيما المتقدمه ، كظاھره حضريه أجتماعيه أقتصاديه برز مفھوم السياحه� شك أن 

 ا1ثاريه ماطھا كالسياحه الثقافيه والسياحهالذي أدى الى تنوع أن الى تطور السياحه قتصادي الحيوي و� بد من ا1شارها1
في نوع أو أكثر من لذلك �بد من دراسة وتحليل ا1قليم الجغرافي للكشف عن معطياته التي يمكن أستثمارھا ، وغيرھا 

  . أنواع السياحه 
ي يمكن أستثمارھا في قيام الت مكانات الطبيعيه والبشريهدراسة وتحليل ا1 من الباحث في وجاء ھذا البحث كمساھمه

  . في محافظة ا1نبار  السياحه الصحراويه
ي الت كما تناول المقومات البشريه، راء للصح اول البحث ا1شكال الجيمورفولوجيه والموارد المائيه والمقومات الطبيعيهتن

  .  يمكن أستغMلھا في قيام السياحه الصحراويه
في دراسة تمثلت  التي يمكن أعتمادھا في تأھيل خطه لقيام السياحه الصحراويه باحث بعض البرامج والسياساتوقدم ال

ودراستھا وتشخيص أھم السمات التي يمكن أستغMلھا والذي أعتبر كمبحث  أو�ً المعطيات الطبيعيه مع المعطيات البشريه



تي تبغي التمتع للشعوب ال التكنولوجي والتوجھات المستقبليه طورتالجاء المبحث الثاني في رسم تلك السياسات مع ، أول
أقاليم ودول أخرى تروم  ا1ستفاده من في   تطوير تلك ا1مكانات الغير متوفرهفي  من الوسائل الحديثهمستفيده  بالطبيعه

  . أمكاناتھا الطبيعيه والبشريه
  
  

  المبحث ا�ول
 العامة لمحافظة ا�نبار الجغرافيه عطياتالم
لكنه يشكل وحده مكانيه  ،رغم ا�تساع الكبير للعراق وامتداده الواسع من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق   

  .بين دول العالم  حة المعالم تؤكد شخصيته الجغرافيها�جزاء وواض متماسكه
التي تحمل مواصفات ، نبار متميزة والتي منھا محافظة ا� المتميزه تولدة عدة شخصيات طبيعيه ومن خMل ھذه الشخصيه

تي تشغلھا في اغلب اجزائھا الھضبه الصحراويه التي بالرغم من ا�تساع الواضح لھا وال، منذ القدم  طبيعيه واستراتيجيه
  .غربا الى الجنوب والجنوب الغربي  تمتد من الحدود السوريه وا�ردنيه والسعوديه

فھي مراكز مدنيه ، وقدم المدن التي نشاة فيھا ، ھو التاريخ العريق لھا عبر العصور  ھذه الشخصيه والدليل على قوة
   (1).الوقت الحاضر خير دليل على ذلك  وھذه ا�ثار الماثله للعيان حتى، وزراعيه وقMع وحصون للجيوش 

  
   المقومات الطبيعيه

 موقع محافظة ا�نبار .١
ا على دائرة عرض وموقعھ .نھاية القسم الغربي من العراق وتشكل حوالي ثلث مساحة العراق تقع محافظة ا�نبار في    
  )) .١((رقم كما ھو موضح بالخريطه ، شرقا )) ٤٤- ٣٩((وبين خطي طول شما�  ) ٣٥-٣٠,٥(

لى الحدود كما أنھا تشرف ع . تحد محافظة ا1نبار محافظات بغداد و نينوى وصMح الدين و بابل و كربMء والنجف 
  .  مع كل من سوريا وا1ردن والسعوديهللعراق  الدوليه

فالطريق ،  والحديثه اعطى أمكانيه كبيره  لھا لقيام أنواع مختلفه من السياحه أما الموقع على طرق النقل القديمه   
بين الشرق  الحركه اعد في ذلك الوقت على قيامبمحاذات نھر الفرات والطريق الصحراوي القديم ونھر الفرات نفسه س

موضح  كما ھو . ) ٢( بقية أنواع الطرق ا1خرى و الحديدور الطريق السريع فيھا وسكة وعزز ذلك ا1ن مر، والغرب 
  ) ٢( رقم  بالخريطه

سياحيه   هه المناسبه oقامة أنشطئرھا صيفاً وشتاًء بسبب توفر البيمميزة حيث يمكن استثما ھذا الموقع اكسبھا صفه مناخيه
ع الذي جعلھا أبار وعيون وينابيوسواء على شكل انھار وبحيرات المياه السطحيه والجوفيه  وتوفروذلك لسعة المساحه 

ق شھد قيام حضارات كما ان ھذا الجزء من العرا) 5(.وصفاء النفس اpنسان الراحهتبعث في عشه مناخيه من تضفي صفه
العريق في كل من ھيت وعنه وحديثه مزدھرة على طول نھر الفرات كان نتاجھا ھذا ا�رث الحضاري  وتجمعات سكانيه

لكثير ل جود العديد من المراقد الدينيهالى و من الجذب السياحي للمنطقه  با�ضافه ءالتي يمكن ان تشكل جز )1( . والقائم 
  .صالحين والتابعينمن ال

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  ) ١( رقم خريطه 

  
  
  
  

  
  



 

ب وعصور جيولوجيه تشكلت خMل أحقا
شبه  �راضيامتداد في الوقت الحاضر وھي 

قسم منھا مكشوف على سطح ده متعد ت جيولوجيه

مكونات الزمن الثالث و  .التي من أھم مكوناتھا الحجر الرملي والرمل والطين 

  
  
  ) ٢( رقم خريطه 

 البــــنـــــيـــــه الجـــــيــــولــــوجــــيــــه

تشكلت خMل أحقا محافظة ا�نبار من تكوينات صخريه متنوعه1رض 
في الوقت الحاضر وھي  مختلفه امتدت من عصور الحقب القديمه حتى عصور الحقب الحديثه

  .)٧2()) وانالندندج(( بالقاره القديمه
ت جيولوجيهالتي تتبع لتكوينا ة ا�نبار تغطيھا الصخور الرسوبيه

)١٣(.  

التي من أھم مكوناتھا الحجر الرملي والرمل والطين  ))الميزوري

  
  
البــــنـــــيـــــه الجـــــيــــولــــوجــــيــــه. 2
  

1رض  تتالف البنيه الجيولوجيه
مختلفه امتدت من عصور الحقب القديمه حتى عصور الحقب الحديثه

بالقاره القديمهعرف التي ت الجزيره العربية
ة ا�نبار تغطيھا الصخور الرسوبيهلذلك فأن محافظ

(ا1رض وا�خر لم يكن كذلك 

  :والتي تتكون من 
الميزوري((مكونات الزمن الثاني 

 ))الكاينوزي((



والتي  ))يستوسينالبM((الرابع  ات الزمنأما مكون.الجيريه والطباشيريه مع بعض الرواسب الغرينيهالصخور التي منھا 
  . ول والرياحيحملتھا مياه الس رمليه وكلسيه مدملكات  والتي معھا الغرينيهو والطينيه الرمليهالرواسب  ھي من 
مار صخوره منطقة محافظة ا1نبار وشدة تعقده وغرابته وأعلالموغل بالقدم مكن القول أن التأريخ الجيولوجي يوھكذا 

ا تتخللھا بعض كم ، وجودھا رنديصخور الوحب ا�طMع على متحف جيولوجي طبيعي حافل ب تبعث بالنفس الفضول 
الى ا1لتواءات  با1ضافه. لكارستيه كالخسفات في منطقة حديثه والكھوف في منطقة حقMنيه وعنه وراوه والقائم الظواھر ا

  . جداً النھريه الجميله 
  
  مظاھر السطح والتضاريس. ٣

سياحيا ، حيث تساھم وتتيح تحتوي العديد من المواضع الجاذبه تتميز تضاريس محافظة ا�نبار بجمالھا الطبيعي ا�خاذ و
،  وظواھر جغرافيه طبيعيه توفر خصائص الراحه ياتھا أماكن انظمهفرص التوسع السياحي الصحراوي ، وتكتنف في ط
  .للمصطافين والسياح راحه والشعور بالغبطهوتھيء امكانات تنظيم انشطة ا�ستجمام وتأمين ال

م في  ٦٥٠الى م في الشرق من المحافظه  ٦٢.٥محافظة ا�نبار بقلة التعقيد والتدرج في ا�رتفاع بين  تتميز تظاريس 
  )١٥(.  الطرف الغربي منھا

وضيح أجزاء لذلك بات لزاما علينا ت وبما ان ھناك عMقه وثيقه بين التظاريس ا�رضيه وحركة السياحه الصحراويه
   . حراويهه الصالسياحي السطح بما يخدم الحركه

مع كل من سوريا وا�ردن والسعوديه فمنھا مثMً منطقة ومن حدودھا ، الھضاب التي تقع غرب نھر الفرات وشرقه 
بأستثناء الداخل نحو منخفض الثرثار يكون تصريف الماء فيھا بأتجاه  حيثُ ، التي تقع شمال نھر الفرات وشرقه الجزيره 

  ،القسم الشمالي منھا 
  )  ٣٥(. غرب نھر الفرات والتي يكون تصريف الماء فيھا بأتجاه نھر الفرات  الواقعه الغربيه الھضبهوكذلك 

بسط والذي تبلغ مساحته حوالي المن) الَكعره( أتجاه الرطبه ھو منخفض ب المظاھر التضاريسيه في المنطقه أھم أما 
أو أستغMله في ) الرالي (الذي يمكن استغMله في سباق السيارات و ) ٢١(. كم ٢٠كم وعرض  ٦٠وبطول  ٢كم١٢٠٠
توجد منطقة الوديان  الجنوبيفي القسم  و. وسط الصحراء  ظرهلى شكل محمية أو واحة خضراء نأو أن يكون ع الزراعه

 للنھر والى خفض فاتھا المحاذيه أدت الى رفع حا هن الحركات ا�رضيأ� أ. ،بأتجاه نھر الفرات السفلى التي تنحدار 
  .والثرثار  أبو دبس والحبانيه بعض المناطق مثل منخفض

لنھر ابا سھلي يحف شريط عن  كل الجزء ا1صغر منھا  فھي عبارة حيُث تش في منطقة الدراسهالسھول  أما فيما يخص
لتMل حيط به االيسار تين ومن اليم نھرالأخضر يحد   شريط ظيقاً عن  الذي ھو عباره،  ن دخوله ا�راضي العراقيهم

مع مدينة ھيت  ويتسع السھل عند .مدن والقرى والبساتين والمزارع العليه تنتشر والھضاب في بعض ا�قسام ، حيُث 
  .مزارع ومنتجعات سياحيه يمكن قيام عليھا   وتربة السھول  خصبه ) ٩(.السھل الرسوبي  مكون  الشرق ھر بأتجاهنال
والحصى ويغلب عليھا اللون  ا�صفر او الرمادي الذي  معظمھا من الرمال الناعمه تتكون      في الصحاري  التربهو

عليه الحمره في بعض الحا�ت ، وتعد التربه في الواحات وا�وديه الجافة من اخصب نطاقات التربه الصحراويه  تغلب
على عدم قيام حياة زراعيه بمعنى الكلمه  الجفاف مع التربه الفقيرهيتعاون وھنا قد       )١٤(. واصلحھا للعمليات الزراعيه

  )٣٠(.ب ا�رساحت والنقل ونمن خMل عمليات ال وتؤدي الرياح دورا ھاما في تعرية التربه الصحراويه
فعالية ونشاط السياح  في النشاط السياحي والتاثير على مع بقية عناصر البيئه الطبيعيه دورا كبير وفاعMً  كما ان للتربه

  .وخاصه السياحه الصحراويه
،  كتفي النھر والسھل الرسوبي التي يمكن أستغMلھا سياحياً تربه أھمھا  هومحافظة ا�نبار تحتوي على عدة انواع من الترب

  .منھاوا�ستفادة رق الري والزراعه الحديثه وتحويلھا الى غابات نظره وكذلك الصحاري يمكن معالجتھا بط ) ٢٦( 
  
  
  المناخ. ٤

من اھم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على مظاھر السطح والتربة وتوزيع النبات الطبيعي  يعد المناخ بعناصره المختلفه
  . السياحهقطاع و� سيما والحيواني وانواعھا وعلى النشاط البشري 

وقد تكون او � تكون حسب المناخ  المختلفهه من القطاعات التي تتاثر بشكل مباشر بالمناخ وعناصر تعد السياحهكما 
  ) ١١( .السائد 

ان المناخ يتصدر بالدرجه  ا�ولى ثم المناظر الطبيعيه  ١٩٧٢ة ا�تحاد الدولي للسفر والسياحه عام وقد اكدت دراس
ئيسيه وثابته مع ر وھي اماكن جذب قائمه على مصادر سياحيه) ٣٤(،   ا�ھميه التاريخيه والثقافيهوا�ماكن ذات  الجذابه

  .للمواصMت وسھولة ا�تصال بين ا�قاليم لتسھل عملية استثمار ھذه الجوانب بصورة كفؤة توفير مستويات قياسيه



والتنزه أو ما يمكن تسميته بالمناخ السياحي  فالمناخ المMئم للحركه.  خ أكثر عوامل الجذب السياحي أھميهلذلك يعتبر المنا
  . ا1ولى  وضع أھتمام السياح بالدرجهعامل جذب قوي ويكون م

   )١٢(  .وتوجيه حركتھا على كافة المستويات عامMً أساسياً في تنمية السياحه بعناصره المختلفه يعد  المناخ و� يخفى أن 
والطقس المعتدل  مثل عناصر الجذب السياحي المناخيه في درجات الحراره  المMئمه والرطوبه الجويه المريحهوتت 

  .ھادئة ه يفورياح لط شمس الساطعهوال

يستمر خمسة شھور مابين  الصيف الذي فصل سيين ھما ن رئيبوجود فصلييتسم منطقة الدراسه  ومن المعلوم أن مناخ 
وھناك فصMن انتقاليان قصيران ھما الربيع .وشباط  ١مابين ك يستمر ثMثة اشھر  وفصل الشتاء الذي . س فايلوليشھر ما

  .  ٢وت  ١خMل شھري اذار ونيسان والخريف خMل شھر ت
  : العوامل التاليه بوتتمثل عناصر الجذب السياحي في مناخ محافظة ا1نبار 

 . وا�شعاع الشمسي درجة الحراره •
 أھميهسياحيا الى جانب كونھا اكثر عناصر المناخ  السياحيتعتبر درجات الحراره اھم عنصر مناخي من وجه النظر 

  .لتاثيرھا الشديد في العناصر المناخية ا�خرى 
تؤثر على نمو  التيتبر ا�شعاع الشمسي مصدرا للحراره  و الضوء ويوفر الطاقه الMزمه للعمليات البيولوجيه ويع

عن حدوث جميع  ، كما ان ھذه الطاقه الشمسيه ھي المسؤولهوتبخر الماء  والھواء المحاصيل الزراعيه ولتحسين التربه
  ) ٢٥(.وغيرھا   تساقط مطري واعاصير وعواصف رعديه وترابيهمن ف الجوي كا�ضطرابات الجويه الغMفي العمليات 

  

لعدة محطات مناخيه )يوم /  ٢سم/ سعره(لكمية ا�شعاع الشمسي  يوضح لنا المعد�ت الشھريه والسنويه) ١(قم والجدول ر
                                                                  . في منطقة الدراسه

  )1(جدول رقم 
 )القائم،عنه،الرمادي،الرطبه(للمحطات المناخيه ) يوم /  ٢سم/ سعره (لكمية ا�شعاع الشمسي  المعد�ت الشھريه والسنويه

  )٢٠٠٨_١٩٨١(للمدة 
المح
  هط

دائرة 
العر
  ض

خط 
الطو
  ل

ا�ر
تفاع 

  )م(

  ٢ك
  
  

حزير  ايار  نيسان  اذار  شباط 
  ان

المعد  ١ك  ٢ت  ١ت  ايلول  اب  تموز
ل 
السنو
  ي

٣٤.٠  القائم
٥  

٤١.٤
١  

١٧٧  220.
4  

  

292.
5  

389.
4  

445.
3  

566.
3  

621.
4  

623.
2  

579.
3  

492.
1  

361.
3  

250.
8  

199.
4  

420.
1  

٣٤.٢  عنه
٨  

٤١.٥
٧  

١٣٨  223.
2  
  

295.
7  

391.
8  

429.
8  

551.
4  

601.
6  

609.
4  

574.
8  

491.
3  

361.
9  

249.
9  

198.
9  

414.
9  

الرماد
  ي

٣٣.٢
٥  

٣٤.١
٨  

٤٨  222.
7  
  

312.
8  

391.
9  

422.
5  

584.
2  

620.
3  

622.
9  

581.
5  

508.
9  

366.
8  

250.
7  

200.
8  

424.
5  

الرط
  هب

٤٠.١  ٣٣.٢
٧  

٦٣٠  233.
1  

  

313.
2  

406.
8  

411.
6  

582.
7  

633.
8  

635.
2  

593.
6  

507.
8  

393.
9  

272.
4  

216.
7  

440.
6  

 بيانات غير منشوره( ،قسم المناخ  ،والرصد الزلزالي  الھيئه العامه لHنواء الجويه، وزارة النقل والمواصAت  جمھورية العراق: المصدر 
(  

اذ ان قوة ا�شعاع  شعاع الشمسي احد العناصر المناخيه المؤثره في الحركه السياحيه خاصه المناطق الباردهيعتبر ا�
كان وھذا ما يقوم به س. في فصل الشتاء تدعو السياح للقيام برحMت سياحيه وخاصهالشمسي ومعدل سطوع الشمسي 

حتى اصبحت العديد من .الشمس لبحر المتوسط لقضاء ايام تحت اشعهمن رحMت الى دول ا بريطانيا والدول ا�سكندنافيه
  .فيھا  حي بسبب ھذه الميزهاھميه للجذب السيا ھذه المدن ذات

الى اقلھا في محطة عنه  اشعاع شمسي في محطة الرطبه قلب الھضبه الصحراويه كميهالجدول السابق نMحظ ان اكبر  من
  .جميع المحطات وفي واكثر الشھور سطوعا ھما شھري تموز ثم حزيران . 

فانھا تتصف با�رتفاع بشكل عام خMل اشھر الصيف وا�نخفاض خMل اشھر الشتاء  هاما فيما يخص درجات الحرار
ه من العناصر المھم هوتعد درجة الحرار)  2 (فھذا واضح من خMل الجدول رقم  وا�عتدال خMل فصلي الربيع والخريف

 لموسم وحسب الظروف البيئيهي حسب اوقد تؤثر على النشاط السياح في التاثير على ا�نشطه السياحيه والترفيھيه
 رهوكذلك تؤثر درجة الحرا . البشريھي قمة النشاط للجسم )) ٣٧(( درجة الحراره فمثMً ا�خرى المؤثرة في ھذا الجانب 

  )١٩( .غط الجوي وحركة الرياح وتحديد اتجاھاتھا ونظام ھبوبھاعلى بقية العناصر ا�خرى منھا الض



  

 
  ) ٢( جدول رقم 
  

  )القائم،عنه،الرمادي،الرطبه(للمحطات المناخيه ) مْ (مى والصغرى العظ الشھرية لدرجات الحرارهالمعد�ت 
  )٢٠٠٨_١٩٨١(للمدة 

  
دائرة   هالمحط

  العرض
خط 
  الطول

ا�رتفاع 
  )م(

درجات 
  الحرارة

المعدل   ١ك  ٢ت  ١ت  ايلول  اب  تموز  حزيران  ايار  نيسان  اذار  شباط  ٢ك
  السنوي

  ٢٧.٩  ١٤.٦  ٢١.٩  ٣٠.٧  ٣٦.٩  ٤٠.٦  ٤٠.٧  ٣٨.٢  ٣٣.٦  ٢٨.٢  ٢١.٤  ١٥.٦  ١٢.٥  عظمى  ١٧٧  ٤١.٤١  ٣٤.٥  القائم

  ١٣.٥  ٤.٤  ٧.٩  ١٥.٢  ١٩.٩  ٢٣.٩  ٢٤.٤  ٢٢.٣  ١٧.٧  ١٣.١  ٧.٨  ٣.٦  ٢٠٢  صغرى
  ٢٨.٤  ١٥.٥  ٢١.٦  ٣٠.٩  ٣٧.٨  ٤١.٣  ٤١.٧  ٣٨.٧  ٣٤.٣  ٢٨.٤  ٢١.٥  ١٦.٧  ١٣.٢  عظمى  ١٣٨  ٤١.٥٧  ٣٤.٢٨  عنه

  ١٣.٢  ٣.٩  ٧.٥  ١٤.٤  ١٩.٧  ٢٣.٨  ٢٤.٩  ٢١.٩  ١٧.٦  ١٢.٧  ٦.٤  ٣.٣  ٢.٣  صغرى
  ٢٩.٢  ١٦.٩  ٢٢.٩  ٣١.٩  ٣٨.٤  ٤١.٢  ٤٢.٢  ٣٩.٧  ٣٤.١  ٢٩.٣  ٢١.٨  ١٨.٥  ١٤.٦  عظمى  ٤٨  ٤٣.١٨  ٣٣.٢٥  الرمادي

  ١٥.١  ٥.٨  ١٠.٧  ١٦.٣  ٢١.٣  ٢٤.٩  ٢٥.٢  ٢٣.٧  ١٩.٨  ١٥.٥  ٩.٢  ٥.٤  ٤.٢  صغرى
  ٢٦.٨  ١٥.١  ٢٠.٩  ٢٩.٣  ٣٥.٨  ٣٨.٤  ٣٨.٦  ٣٦.٢  ٣١.٩  ٢٦.٦  ١٩.٤  ١٥.٦  ١٣.٩  عظمى  ٦٣٠  ٤٠.١٧  ٣٣.٢  الرطبه

  ١١.٢  ٤.٣  ٨.٦  ١٣.٩  ١٩.٩  ٢٢.٢  ٢٣.٥  ٢٠.٩  ١٧.٢  ١٢.٢  ٦.٤  ٣.١  ٢.٢  صغرى
  

 )  بيانات غير منشوره( ، قسم المناخ ، والرصد الزلزالي  الھيئه العامة ل�نواء الجويه، ت وزارة النقل والمواصM، جمھورية العراق : المصدر
  

د لدرجات الحراره كافة المحطات وكذلك ا�رتفاع الشديسجلت صفر ول لم نجد درجة الحراره ة الجدول السابقمن مMحظ
  . ا1خرىضفاف النھر والبحيرات  أسيرة صيفاً  سياحهجعلت ال الحقيقهھذه ، صيفا مع الجفاف

 الرياح  •
تلطف  إضعافھا فالرياح معتدله الحراره والسرعه أو على تنشيط السياحه أيضاوتساعد  منطقه أيح في مناخ تؤثر الريا

وتثير الغبار  مزعجهفھي ، اما الرياح الشديده العاصفه الجو صيفا وتبعد الملوثات التي تنفثھا المداخن في فصل الشتاء 
لھا تاثير في كما .  ن ، وھي بالتالي تؤثر على ا�نشطه الترفيھيه والسياحيهوتحدث اصواتا قد تزعج السكان او المصطافي

رياح جل الوقوف على طبيعة الو1 ) 31( . احساس ا�نسان بالعناصر المناخيه ا�خرى وبا�خص درجات الحراره
حيث بين لنا بصوره عامه ان سرعة الرياح منخفضه وان ) .  ٣ (على الجدول رقم  وسرعتھا  واتجاھا نلقي الضوء

  ).ثانية / م  ٢.٧(الرياح قد بلغت  المعدل السنوي لسرعه
  
  

  ) ٣( جدول رقم 
  )٢٠٠٨_١٩٨١( للمده )القائم،عنه،الرمادي،الرطبه(ناخيه للمحطات الم) ثانية/م( لسرعة الرياح السطحيهالمعد�ت الشھرية 

المحط
  ه

دائرة 
العر
  ض

خط 
  الطول

ا�رت
فاع 

  )م(
  

ك
٢  

شبا
  ط

اذا
  ر

نيسا
  ن

ايا
  ر

حزيرا
  ن

تمو
  ز

ايلو  اب
  ل

ت
١  

ت
٢  

ك
١  

المعد
ل 
السنو
  ي

٤١.٤  ٣٤.٥  القائم
١  

٢  ٢.٤  ٢  ١٧٧.
٥  

٢  ٢.٦.
٩  

١  ٢.١  ٣  ٣.٨  ٣.٢.
٨  

١.
٩  

١.
٧  

٢.٥  

٣٤.٢  عنه
٨  

٤١.٥
٧  

٢  ١٣٨.
٣  

٣  ٣.
٣  

٣  ٣.٤.
٨  

٤  ٥.١  ٥.١.
٥  

٢  ٢.٨.
٣  

.٢  ٨.
١  

٣.٣  

الرماد
  ي

٣٣.٢
٥  

٤٣.١
٨  

١  ٤٨.
٩  

٢  ٢.٥.
٦  

٢  ٢.٥.
٦  

٢  ٣  ٢.٨.
٦  

١  ١.٦.
٦  

١.
٧  

١.
٨  

٢.٣  
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٣  ٣.٣.
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بيانات غير ( ، قسم المناخ ، والرصد الزلزالي  الھيئه العامة لMنواء الجويه، ت وزارة النقل والمواصM، جمھورية العراق :  :المصدر 
  ) منشوره

  
ا�تجاھات لكن نجد ان السياده ھي  ددهحيث نجد ان الرياح متع)  ٤( يمكن مMحظته من خMل الجدول  اما اتجاه الرياح

  .صيفا  للرياح الغربيه والشماليه الغربيه ، وھذه الرياح معتدله في درجة الحراره وقد تلطف درجة الحراره



بھا انخفاض شديد في درجات الحراره وتكون التي تھب خMل فصل الشتاء يصح ماليه الشرقيهالشو،  اما الرياح الشرقيه
  .الحمضيات وخاصهحركة ا�نسان والمحاصيل الزراعيه ؤثر على حيث ت السماء صافيه

  .وتجلب الغيوم وتسبب سقوط ا�مطار  اما الرياح الجنوبيه الشرقيه فھي دافئة نسبيا ورطبه
وحوادث  السكان وتلف المحاصيل الزراعيهھذه ا�عوام فقد تؤدي الى ازعاج  قدومھاالتي كثر  بيهاما العواصف الترا

  . جعلھا عامل غير مشجع للسياحهمما يالطرق 
  ) ٤( جدول رقم 

  )القائم،عنه،الرمادي،الرطبه( النسبه المئويه �تجاھات الرياح السطحيه والسكون للمحطات المناخيه
  )٢٠٠٨_١٩٨١( للمده

دائرة   هالمحط
  العرض

خط 
  الطول

ا�رتفاع 
  )م(

شمالية 
%  
  
  

شمالية 
شرقية 

%  

شرقية 
%  
  

جنوبية 
شرقية 

%  

جنوبية 
 %  

جنوبية 
غربية 

%  

غربية 
 %  

شمالية 
غربية 

 %  

السكون 
%  

  ١٥.١  ١٧٧  ٤١.٤١  ٣٤.٠٥  القائم
  

٢٠.٣  ٢٠.٣  ١٩.٤  ٤.٦  ٧.٧٦  ٣.٢  ٤.٣  ٥  

  ١٤.٩  ١٣٨  ٤١.٥٧  ٣٤.٢٨  عنه
  

١٧.٦  ١٨.٦  ٢٣.٦  ٤.١  ٨.٢  ٣.٤  ٣.٩  ٥.٥  

  ١٢.٧  ٤٨  ٣٤.١٨  ٣٣.٢٥  الرمادي
  

٢٠.٥  ٢٠.٦  ١٩.٨  ٠  ١٠.٥  ٣.٣  ٤.٥  ٠  

  ١٠.٤  ٦٣٠  ٤٠.١٧  ٣٣.٢  هالرطب
  

١٩.٩  ١٦.٧  ٢١.٥  ٩.٣  ٨.٤  ٥.٢  ٥.٣  ٣.٣  

  
، قسم المناخ، الھيئة العامة ل�نواء الجوية والرصد الزلزالي، وزارة النقل والمواصMت،جمھورية العراق: المصدر 

 )بيانات غير منشورة(
  

التي  لموجود فعM في الھواء الى الكميهبخار الماء ا  على راحة ا�نسان والتي ھي نسبةدورا فاعM كما ان للرطوبه النسبيه
ن ؟ حيث ان ارتفاع معد�ت الرطوبه تشعر ا�نسان وضغط معي الھواء ليصبح مشبعا في درجة حرارهيمكن ان يجمعھا 

 من المناطق التي تكون مشبعه بالرطوبهليست  لكن منطقة الدراسه. نشاطه وبالتالي تؤثر على حركة بالضيق وعدم الراحه
ول عليھا كسبب معيق لقيام السياحه في لذلك � يمكن ان يع)  ٥(  ات قصيرة جدا وھذا واضح من خMل الجدول ا� بفتر
  . المنطقه

  
  ) ٥( جدول رقم 

  )القائم،عنه،الرمادي،الرطبه(للمحطات المناخيه )  (%  النسبيه المعد�ت الشھرية للرطوبه
  )٢٠٠٨_١٩٨١( للمده

دائرة   ه
  العرض

خط 
  الطول

ا�رتفاع 
  )م(

  

  ١ك  ٢ت  ١ت  ايلول  اب  تموز  حزيران  ايار  نيسان  اذار  شباط  ٢ك
السنوي

  ٧٢.٦  ٥٩.٥  ٤٤.٤  ٣٥.٥  ٢٩.٥  ٢٨.٥  ٢٩.٨  ٣٥.٧  ٤٤.٩  ٥٦.٢  ٦٤.٢  ٧٥.٤  ١٧٧  ٤١.٤١  ٣٤.٠٥  

  ٧٧.١  ٦١.٧  ٤٥.٣  ٣١.٧  ٢٧.١  ٢٦.١  ٢٦.٩  ٣٣.١  ٤٥.١  ٥٦  ٦٦.٥  ٧٧.٥  ١٣٨  ٤١.٥٧  ٣٤.٢٨  

  ٧٦.٥  ٦٥.٨  ٥٢.٢  ٣٩.٨  ٣٥.١  ٣١.٣  ٣٤.٣  ٤١.١  ٥٠.٢  ٥٧.٣  ٦٥.١  ٥٧.٨  ٤٨  ٤٣.١٨  ٣٣.٢٥  الرمادي

  ٧٠.٧  ٦٠.٢  ٤٤.٦  ٣٧.٢  ٢٩.٤  ٢٦.٧  ٣١.٤  ٣٤.٩  ٤٢.٥  ٥٤.٦  ٦٢.٧  ٧٠.٩  ٦٣٠  ٤٠.١٧  ٣٣.٢  الرطبه

  
، سم المناخ ق، والرصد الزلزالي  الجويهالھيئه العامة لMنواء ، ت وزارة النقل والمواصM، جمھورية العراق : :  المصدر 

  ) بيانات غير منشوره( 
  
  

 التساقط  •



من حيث التكوين والتاثير ،  صقيع ويمتاز كل منھا بخصائص معينهيشمل تساقط كل من ا�مطار والبرد والثلج وال 
 أونادرا  تأثيرھانادرا ويكاد يكون  أ� � تساعد على تكوين وتساقط البقيه فان الظروف الجويه  وباستثناء ا�مطار ،

من شھر ت  يبدأ ا1مطارنMحظ سقوط )  ٦( ة الجدول رقم ومن خMل مMحظفقط  ا1مطارلذلك سوف يتم تناول معدوما 
يعول عليه   أنلذلك �يمكن  وأخرى منطقةين وسنه وأخرى وب وأخرتباين بين شھر ولكنه م أياروينتھي بنھاية شھر  ١

  ) 28( .نشاط معين 

 الديميه وتربية نمو فيھا النبات الطبيعي والزراعي ا1رض تلبس حله خضراء جميله أنبشكل كاف نجد  ا1مطارسقطت  إذا
 قبلةيصبح )) الكما (( ظھور  ذا الموسم وفي حالهالسواح خMل ھ يأمهالحيوانات مما يكسبھا منظرا جميM يمكن ان 

 ويمكن تطوير الصحراء بالرعايه المستمره على شكل محميات طبيعيه.  ه والتجار الذي يصبح تجارته رائجهلمحبي
 استعين بالمياه الجوفيه أذالجميل ا ا1خضر إلىالمكفھر المثير للغبار  ا1صفروغابات او واحات لتغير وجه الصحراء 

  . ا1مطاروتجميع وخزن مياه 
  ) ٦( جدول رقم 

  )٢٠٠٨_١٩٨١(للمدة )القائم،عنه،الرمادي،الرطبه(للمحطات المناخيه )  ملم(المعد�ت الشھريه لكمية ا�مطار الساقطه 
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دائرة 
العر
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، قسم المناخ ، والرصد الزلزالي  ل�نواء الجويهالھيئه العامة ، وزارة النقل والمواصMت ، جمھورية العراق :  :المصدر 

  )  بيانات غير منشوره( 
  
  

   لمحافظة ا�نبار هتقييم الخصائص المناخي
ونوعية الرياح السائده ا1مطار وتساقط  اع وا�نخفاض في درجة الحرارهتطرف المناخ سابقا من حيث ا�رتف �حضنا

 ويمكن توضيح ھذا جعله يتميز بخصائص قاريه. با�ضافه الى ظاھرة العواصف الترابيه التي كثرت في السنين ا�خيره 
  :وذلك من خMل تطبيق القانون التالي  لتحديد درجة القاريه  ))كرمز(( ذلك من خMل تطبيق مؤشر 

  D= 100 ×   
�������

∆
  

 في شھر تشرين ا�ول  متوسط درجة الحراره  mT1حيُث أن 
  في شھر نيسان  متوسط درجة الحراره  Mt2و 
  رارهمتوسط أدنى ا�شھر ح –متوسط أكثر ا�شھر حراره  ∆و 

  .  فه البحريهفتشير الى الص أما القيم المرتفعه، وتدل قيم المؤشر المنخفضه على قارية المناخ 
  :ة مختاره من محافظة ا�نبار يمكن التوصل الى النتائج التاليوبتطبيق ھذا القانون على مدن 
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   ٢٢.٨= المعدل العام 



وھذا يوفر ظروفاً . البحرية المباشره  عن المؤثرات ئج أن المناخ يتميز بصفته القاريه البعيدهيMحظ من خMل ھذه النتا
  .تشكل عوامل جذب قرب مجرى النھر والبحيرات صيفاً وقد تتحول الى مناطق أخرى شتاءاً  مناخيه
  النبات الطبيعي •

العظمى من مناطق  كعامل جذب ، فالمMحظ ان الغالبيه ي دور مھم واساسي في تنشيط الحركه السياحيهللنبات الطبيع
ت التي تضفي على الغابا ا�زھار ذات ا�لوان الجميله وخاصه فيهتتمتع بغطاء نباتي كثيف تنتشر  وا�صطيافالترويح 

ا احد للحيوانات والطيور والحشرات التي تعتبر بدورھ ء طبيعيهوتھيء مMجي .والجمال  المواقع السياحيه الروعه
  . يمات الكشفيهللمخ عناصر الجذب السياحي المھمه ، كما توفر ا�ماكن المناسبه

وتاثيره المھم في حياة ا�نسان ونظامه  لطيف المناخ وتعديل درجات الحرارهالى دور الغطاء النباتي في ت ھذا با�ضافه
المناظر الجميلة في  خفيف الحر الشديد في الصيف واضافةالذي يعمل على ت خاصه في المناطق الصحراويه) ٢٩( . البيئي 

  .المقفره مثل ھذا المناطق 
ھو على لذلك نجد ان النبات السائد ھنا  ا�نبار حسب تباين مكونات البيئه الطبيعيه يتباين النبات الطبيعي في محافظة

وبشكل كاف تظھر انواع  ا1مطاروبعض الشجيرات ، ا� في موسم سقوط  ويه العشبيه والشوكيها�غلب النباتات الصحرا
وكذلك مربي  لعاملين في مجال ا�عشاب الطبيعيهل بحثياالزھور البرية التي تجلب الطيور والحشرات التي تصبح مركزا 

نابيع فتنمو فيھا ا�شجار ھر والبحيرات والياما ضفاف الن) ٢( .ومربي الطيور  حيوانات ومتابعي الحيوانات البريهال
التي تكون  شائش الطويلهوالسوس والقصب والبردي والح طرفهكالصفصاف وكذلك الغرب وال المعمره والدائمه الخضره
  ) ٤( . نھر الذي يخترق المنطقة الصحراويهمنظرا جميM مع حافة ال

    البريه والمائيه الحياة •
سياح وتشكل احد وكذلك ا�سماك الموجودة في مياه ا�نھار والبحيرات ، تحضى باھتمام ال الطيور والحيوانات البريه

منھا فتحضى باھتمام  واية الصيد ، اما ا�نواع النادرهالتي تسمح بممارسة ھ.  المقومات الطبيعيه المؤثره في السياحه
  .علميين الباحثين ال

عليھا وقامت  الحيوانات والطيور النادره، واتخذت الوسائل الكفيله بالمحافظها نحو ان الكثير من الدول بدأت توجه عنايتھ
 فيھا الحيوانات المفترسه والخطره اما المناطق التي تكثر ) ١١( .بجمعھا في مناطق محدده لتشكل اماكن جذب جيدة للسياح 

  .على حياة ا�نسان فتزار من قبل عدد قليل من الناس 

على حياة الناس ا�  اد تنعدم فيھا الحيوانات المفترسه والخطرهوتك بالطيور والحيوانات البريه رتزخوان محافظة ا�نبار 
بھا  ھو قلة الدراسه المتعلقهالخ والذي ادى الى تدھور ھذا النوع من الھواية ..القليل من الذئاب والضباع وبنات اوى 

ولكن  . مكن ان تشكل مناطق جذب سياحي جيدهي ن خاصهتواجدھا ، او جمعھا في اماكوعددھا واصنافھا وتحديد اماكن 
� انه � ا )٣٤( .با�نقراض بسبب الصيد الجائر وقلة رعايتھا  لكثير من الطيور والحيوانت البريه مھددهمع ا�سف ان ا

فھي ايضا ما البحيرات  لعملية صيد ا�سماك في النھر وفي قليلبالرغم من تنظيم  زالت عملية الصيد جائره وغير منتظمه
  . خاصه في المناطق البعيده، يه يفوك تزال جائره

 هودجاج الماء وا�وز و القبج والنوارس وبعض الطيور الصغيرھي الخضيري  ومن انواع الطيور الموجوده في المنطقه
  .الى الدراج والقطى والزرزور والكركي  هبا�ضاف

مع وجود .  هالدعلج ، الغزال ، ا�رنب وبعض الحيوانات ا�خرى الصغيراما الحيوانات فھي الذئاب والضباع ، الثعالب ، 
  . هوالبيئي هو العMجي هبعض الزواحف التي تعيش فيھا واصبح قسم منھا مؤثر في الدراسات الصحي

 هروريالض هعملية الصيد وتوفير العنايفي حالة تنظيم ، � باس بھا  هان ھذا العرض السريع يؤكد ان محافظة تمتلك ثرو
  .العوامل المؤثرة في الجذب السياحي للمنطقة  حدىمن المؤمل ان تكون ا

  
   هالموارد المائي

 .نھر الفرات والبحيرات •
بكثير من ھذه ه غني ه، فا�راضي  الجاف هأو ا�قتصادي هفي الموارد الطبيعي هالفقر أو الشح ه� يعني الجفاف بالضرور

و والنبات الطبيعي ، أ الموارد المعدنيه والتربه والمياه الجوفيهالصحراء نفسھا ك الموارد سواء كان مصدرھا محليا أي
ولكنھا تعبرھا او تنتھي اليھا تي تتبع من خارج ا�قاليم الجافه كا�نھار ال،  خارجھا صادر عن المناطق المحيطه أو النائيه

نھاية  ينة القائم الى شرق مدينة الفلوجهالغرب عند مد من مثل نھر الفرات في منطقة الدراسه حيُث  يخترق المحافظه ،) ٢٤(
عديد من الخلجان والجزر النھريه في يمتاز النھر بكثرة تعاريجه التي تشكل ال.  لمحافظة الشرقية عند ناحية الكرمهحدود ا
مناطق بعيدة عند الحدود  وتخترق حافة النھر العديد من الوديان التي تاتي بالمياه من.  وتعد ھذه مناطق نموذجيه. وسطه

منھا وعمل الخزانات في اجزائھا العليا لMستفادة  سقوط ا�مطار التي يمكن ا�ستفادهاثناء موسم  السعوديه ومنطقة الرطبه
  )٦(.منھا صيفا 



التي تضفي  في بعض المناطق والشواطئ الرمليه  ريسھا التي تحفل بالجروف  الصخريهوتتميز ضفاف النھر بتنوع تضا
بعض المناطق وجود ا�شجار الدائمه الخضره والزراعه التي تلقي بضMلھا عليه منظرا جميM ، ويزيد من جماله في 

  .على الشاطئ  الوارفه
 التي يمكن أن تربط بجسور عائمه وتحول الى منتجعات سياحيه فائقه) جالحوائ( نھريهويعزز ذلك بالمقابل الجزر ال

وتشكل مياھه الصافيه النظيفه . عليل صيفاً نحو ا�فق الفسيح ومصدر نسيمھا ال أما النھر نفسه فھو أطMله جميله الجمال
لذلك ھذه تعتبر .  ائيه والھوايات المتنوعهالم مواضع مناسبه لممارسة السباحه والرياضه وشواطئھا الرمليه والحصويه

والثرثار . مجموعه من البحيرات في المحافظه والتي منھا بحيرة حديثه يعزز ذلك وجود . ب السياحي أھم عوامل الجذ
كل ذلك ، مع محافظة كربMء  والتي تكملھا بحيرة الرزازه المشتركه، ضاً أي وبحيرة الحباينه قرب الفلوجه، شمال الفلوجه 

يد ا�سماك والرياضه والمصطافين صيفاً لممارسة السياحه وصوفي ھذا الجو الصحراوي يساعد على جذب السياح 
  .ا�خرى  المائيه
  المياه الجوفيه  •

ات حيث �حضنا ان البيئ.  في المنطقها بشكل خاص تھيھمأوانواعھا واثاراھا و د تكلمنا سابقا عن المياه السطحيهلق   
 .الجافه وشبه الجافه بعھا من خارج حدود البيئاتاي منا) الدخيله(ره المياه السطحيه ا� ا�نھار الضاله تمتاز بند الجافه

ذلك يبدا البحث عن المياه وصول مياه النھر الى جميع المناطق ل وبسبب ا�رتفاع في سطح المنطقه نجد صعوبة )١٤(
  . ة التبخر وشدة الحرارهخاصة اذا تزامن ذلك مع شحة ا�مطار وارتفاع نسب الجوفيه

ي العظيم في النھر الصناع الليبيه بالتجربةكما يمكن ا�قتداء . جدا ولكن استثمارھا قليل  الجوفيةبالمياه  غنيةھذه المنطقه و
وذلك بتطوير ھذا التجربه واعادة توزيع سكان الھضبه الصحراويه وترحيلھم من المناطق المزدحمه الى المناطق 

ثM السياحه بيره منھا موبذلك تصل الى ھدف ھو اعمار الصحراء وما يترتب عليه من فوائد ك حراويهوالصالھامشيه 
بالمياه الجوفيه الى تحديد شبه  صلت بعض الدراسات العلميه المھتمهتو) ١١( .التي تصبح الرافد ا�ساسي للدخل الصحراويه

لك اعتمادا على النتائج وذ)  ٣( رقم  ه فيھا كما في الخريطهمن حيث كمية المياه الجوفي دقيق لثMثه اقاليم اساسيه متميزه
فيه نMحظ ان ھناك اقليم المياه الجو ومن خMل الخريطه دراسة ا�بار والعيون المنتشره في منطقة الھضبهمن  المستخلصه

مياه جميع  ان المختبريه وقد اثبتت كل الدراسات والتحاليل.  زاره واخر قليل الغزارهواخر متوسط الغ عالية الغزاره
ابار  اما على شكل وھي متوفره )٢٢(،  لMستھMك البشري وشرب الحيوانات وحتى ا�قاليم تصلح للزراعه والصناعه

ومنھا ا�خر على شكل ينابيع وعيون لذلك يمكن ان تصبح ذات مردود اقتصادي  ارتوازيه او شبه ارتوازيه او ابار عاديه
  . بشكل يجعلھا قبله للنشاط ا�قتصادي وقبله للسياحه الصحراويه ضبهيمكن احياء وتنمية الھ

  يةلبشرالمعطيات ا
يتكون المجتمع العربي بشكل عام في الصحاري والھضاب العربية غير المستقرين الذين ھم البدو الرحل ومن المستقريين 

و�توجد احصاءات سكانيه . وھم على شكلين سكان الواحات والقرى الزراعيه من جھه  وسكان المدن من جھة اخرى 
كانت البداوه ھي طابع الحياة السائدة حتى الفتره . اطق الزراعيه دقيقه تبين عدد ونسبه كل منھم في الصحراء وبعض المن

ولكن بعد . القريبه �ن معظم المستقرين ينتمون الى أصول بدويه لذلك اغلب العادات والتقاليد ھي من المجتمع الرعوي 
  )١١(. ي لھا أكتشاف البترول فيھا وبرامج التوطين التي قامت بھا الحكومات أثر كبير في التحول ا�جتماع

  : السكان -١
تمتعت ا�جزاء الجنوبيه من شبه الجزيره العربيه وباقي مناطقھا بما فيھا ا�جزاء الصحراويه بالدفىء والمطر فكانت 

بذلك من اكثر مناطق العالم مMئمه لحياة ا�نسان وتطوره الحضاري لمMئمتھا لنمو الحشائش وا�شجار ومMئمتھا لمعيشة 
ا� ان التغيرات .حركه والتجول اكثر مما تسمح بيه المناطق البارده والمضرسه  حيوان الصيد  وسماحھا لMنسان بحرية ال

المناخيه التي ادت الى انحباس ا�مطار واندثار ا�نھار وانتشار الجفاف منذ ذلك الحين اضطر ا�نسان والحيوان الى 
لمجاور على شكل موجات متعاقبه وتوزعوا على اطراف الھMل الخصيب ا. الھجره الى اماكن ذات موارد مائيه دائمه 

فمنھم من توجه شرقا الى بMد الرافدين وبصور خاصه نحو نھر الفرات وھو موضوع بحثنا ا�ن واللذين منھم 
ومما يشار اليه ان تلك المجموعات ترجع الى عنصر واحد ).الكلدانيون/ ا�شوريون/ ا�كديون / ا�راميون / العموريون (

تربطھم وشائج اللغه والتراث الصحراوي اللذين ينتمون اليه جميعا ، )) قوميه الساميه العربيه ھي ال((وقوميه واحده 
  )١١(. وكانت مستوطناتھم تخضع لحكم قبلي عشائري مستمد ا�عراف والتقاليد المتوارثه من المجتمع البدوي 

في تطوير الحضاره ا�نسانيه ، ثم بدأ العرب وقد كان للفتوحات ا�سMميه اثر كبير في امتزاج ھذه الجماعات وقد ساھموا 
بالضعف وتعرضوا للغزو المغولي والصليبي وا�ستعمار وا�نكليزي ، وقد رسم الحدود ووضع الحواجز مما سبب في 

  .عزلة سكان الصحاري العربية عن بعضھا مع انھم في ا�صل ابناء عمومه
ت بالتMشي مع ان المساحه الجغرافيه للصحراء بدأت تتسع مع اتساع ويمكن القول ان ظاھره البداوه من ناحيه سكانيه بدا

  .ظاھرة التصحر
  



  مكامن المياه الجوفية في محافظة ا�نبار

  

ين المستقرين في الريف على المزارعين والفMح
في اوئل القرن العشرين  الى مناطق ا�ستقرار وخاصه بعد تاسيس الحكومه

ونستطيع . اء لم يھجروا حياتھم بشكل نھائي
  :لسكان الصحاري قد انقسمت الى ثMثة اقسام ھي

 .ظفاف ا�نھار و الواحات
ھن وحرف اكثر دخM واقل وھم من اصول ترجع الى الصحراء استقروا في المدن وانخرطوا في م

وتربية الحيوان وظل يسيطر عليھم  تھم من فقر في النبات والزراعه
النظام القبلي الى ان اكتشف البترول والغاز والفوسفات والكبريت وغيرھا من المعادن ا�خرى ، حيث اصبحت قسم 

  .مناطق طرد 
كما في سكة حديد ومھدت الطرق ومدت السكك الحديديه 

د ادت دورا مھما في ق ربيهفي الصحاري الع
الى حياة ا�ستقرار من  افي وجدان الكثيرين ممن ركنو

اما مھنة . ي لسكان الصحراء بشكل عام 
ي يعتبر النفط والغاز عماد الثروه الذ

كما ان بعض   T1   ، K3   ،H3وقد ساھمت في قيام العديد من المدن والمحطات في الصحراء والتي منھا 
ل نتشر في ربوع الصحاري كسباق الخي

  
  ) ٣ (خريطه رقم 

مكامن المياه الجوفية في محافظة ا�نبار

  
  

على المزارعين والفMح ونعومتھاعلى البدو  ر ا�يام وقساوة الظروف الصحراويه
الى مناطق ا�ستقرار وخاصه بعد تاسيس الحكومهء ھجره مناطق الصحرا

اء لم يھجروا حياتھم بشكل نھائيا� ان الكثير من سكان الصحر ب الريف والباديه
لسكان الصحاري قد انقسمت الى ثMثة اقسام ھي القول ان انماط الحياة ا�جتماعيه

 .سكان الصحراء 
ظفاف ا�نھار و الواحات الزراعه وا�ستقرار بموازاة االذين امتھنو

وھم من اصول ترجع الى الصحراء استقروا في المدن وانخرطوا في م
 .بعد اكتشاف البترول

تھم من فقر في النبات والزراعهئاري قليلي العدد لما تميزت به بي
النظام القبلي الى ان اكتشف البترول والغاز والفوسفات والكبريت وغيرھا من المعادن ا�خرى ، حيث اصبحت قسم 

مناطق طرد  وجذب بعد ان ظلت مدة طويله ستقرار
ومھدت الطرق ومدت السكك الحديديه  كما حفرت ا�بار ا�رتوازيه وشبه ا�رتوازيه والعاديه

في الصحاري الع ن الحياة البدويهأ قد مالت نحو المغيب ا1 ة البدويه
في وجدان الكثيرين ممن ركنو يث � تزال كثير من القيم البدويهح
  
ي لسكان الصحراء بشكل عام والرعنشاط الكانت تمثل العمود الفقري بجانب  وھكذا �حضنا ان الزراعه

الذ بيئات الصحراويهال والتعدين تعتبر النشاط ا�قتصادي ا�خر في
وقد ساھمت في قيام العديد من المدن والمحطات في الصحراء والتي منھا 

نتشر في ربوع الصحاري كسباق الخيدات تالتي ب دات تنشط بھا المھرجانات السياحيه الصحراويه
  .ا�خرى  لسيارات والقنص وغيرھا من ا�نشطه

ر ا�يام وقساوة الظروف الصحراويهومع مرو
مناطق الصحراشھدت والمدن ، 

  .واتمام برامج توطين البدو
ب الريف والباديهورغم تنامي المدن على حسا

القول ان انماط الحياة ا�جتماعيه
سكان الصحراء : البدو الرحل  -١
الذين امتھنو: سكان الريف  -٢
وھم من اصول ترجع الى الصحراء استقروا في المدن وانخرطوا في م: سكان المدن  -٣

بعد اكتشاف البترول جھدا خاصة
اري قليلي العدد لما تميزت به بيظل سكان الصح

النظام القبلي الى ان اكتشف البترول والغاز والفوسفات والكبريت وغيرھا من المعادن ا�خرى ، حيث اصبحت قسم 
ستقرارمن تلك المناطق اماكن ا

كما حفرت ا�بار ا�رتوازيه وشبه ا�رتوازيه والعاديه
  .القائم

ة البدويهومع ان شمس الحيا
حالعربيه  ين الشخصيهتكو

  .عشرات بل مئات السنين
وھكذا �حضنا ان الزراعه

والتعدين تعتبر النشاط ا�قتصادي ا�خر في الصناعه
وقد ساھمت في قيام العديد من المدن والمحطات في الصحراء والتي منھا  المعدنيه

دات تنشط بھا المھرجانات السياحيه الصحراويهالصحاري ب
لسيارات والقنص وغيرھا من ا�نشطهوالجمال وا

  : طرق النقل -٢



مل الحياه السياحيه تالنقل من العناصر المھمه 1نجاح أي مشروع سياحي  او غيره  حيث بدونه � يمكن أن تك
  . والتي منھا الطرق المعبده والسكك الحديده والنھريه والبحريه وكذلك الجويه ، والنموذجيه 

تتطلب التنميه السياحيه وجود شبكه نقل وطرق داخليه وخارجيه ذات كفائه عاليه  الى جانب توفر جميع الخدمات 
شكل متصل لتوفر الرؤيا المناسبه للسائح لتتيح له التمتع اثناء بحيث تصمم  الشبكه ب. والمرافق ا�زمه لحركه النقل 

  .السفر والتنقل 
الدراسه يوجد عدد كبير من  طرق النقل سواء كان منھا رئيسيه او فرعيه او حتى الترابيه في بعض  وفي منطقة
التي كانت على . وخارجھا ا الى غرب وشرق البMد ھوذالك امتداد لطرق النقل القديمه التي كانت تمر من. ا�حيان 

لذالك . عليھا ا�ن ھي وطورت الى الطرق الحديثه التي وصلت على ما  عربات وحيوانات و شكل طرق  قوافل 
  الدراسه با�ھميه والتطور  قةاستمر مركز منط

  -:الدراسه ة ومن اھم الطرق التي تخدم منطق. العصور عبر
  طريق المرور السريع  - ١
ا�نبار  ورا بالعاصمه بغداد ثم الى محافظةحيث يبدا من جنوب العراق مر التي تخدم المنطقهو من اھم الطرق وھ
حيث يعتبر من الطرق السريعه والحديثه ذات السعه الكبيره لذا يعتبر عامل ، � الى كل من سوريا وا�ردن ووص

الغربيه بمحاذات نھر الفرات لكان  ولو استمر الى مدن المحافظه، الدراسه  رج حدود منطقةربط مھم جدا داخل وخا
  . ھميه اكبر بكثير مما ھو عليه ا�ن ذو أ
  الطريق الثانوي  - ٢

وھو الطريق ا�خر الذي يبدا من بغداد مرورا بجميع مدن المحافظه وصو� الى الحدود السوريه عن طريق منفذ 
كربMء الى الشرق  حافظةبري  الذي يدخل من ماما الطريق الحج ال. كما يوجد طريق القائم عكاشات الرطبه  . القائم 

 كل تلك الطرق بمجموعھا. الى النخيب  ١٦٠من مدينه النخيب ثم الحدود السعوديه ويرتبط معه طريق منطقه الكيلو 
  . المدن ا�خرى مع الدراسه مع الداخل والدول الحدوديه مع كافه اجزاء المنطقه   تكون شبكه نقل رئيسيه تربط منطقة

وطريق . وھي طريق الفلوجه سامراء من العراق  الشماليه �قسام اقل كفاءه  تربط المحافظه  مع ا ىك طرق اخرھنا
وھذه الطرق اذا ماطورت بشكل صحيح سوف تعزز دور . نينوى  وطريق راوه الحظر في محافظة حديثه البيجي 

  .المحافظه المركزي وربطھا مع ا�جزاء الشماليه من البMد
  
  السكك الحديديه  - ٣
الرمادي ثم يعود  إلىوھو خط مزدوج ،  الدراسهة مدن منطق بأغلبحديد بغداد القائم مارا  ةبخط سك المنطقةبط تتر

  . مخصص لنقل البضائع والمسافرين   وھوالقائم  إلىويكون منفردا من الرمادي 
 إلىكما يوجد خط اخر وھو خط القائم عكاشات حيث يقوم بنقل المواد ا�وليه من مناجم الفوسفات ونقل المنتج منھا 

  .بغداد وھو كذالك خط منفرد 
  النقل النھري  - ٤

حيث . عبر نھر الفرات والبحيرات الموجوده فيھا  المحليه السياحه pغراضمن النقل النھري البسيط  ا�ستفادةيمكن 
  .والصيد النھري  السياحه والسرور وتعزيز دور ممارسة المتعهبعث في النفس ي
  قل الجويالن - ٥
حويله إلى مطار مدني يخدم العسكري وت تطوير مطار الحبانيهبطريقه إلى التطور حيث بدأ النقل الجوي فھو في  إما

.  ة الرطبهالعسكري في منطق H3مطار وكذلك باpمكان تطوير كل من مطار البغدادي العسكري وكذلك .  المنطقه
  .  المنطقه في تطوير الخدمات السياحيه وتنميةكبيره تساھم  الدراسه بشبكه جويهوبذلك تخدم منطقة 

   ث الحضاريورا�ثار والمو -٣
وعلى اطرافھا قامت العديد من ا�نشطه  البيئيه  السياحيه في قلب الصحاري العربيهوھي من اقدم واحدث المقومات 

على قدرة ا�نسان العربي على  بنيه وا�ثار التي � تزال شاھدهقديما وكونت حظارات خلفت ورائھا العديد من ا�
. التي يعيش فيھا  �ستثمار ا�يجابي لمكونات البيئهالتكيف في اوساط بيئيه صعبه وقادره على ا�بداع من خMل ا

  . واخبارھا  ھكذا يعتبر الموروث ا�ثاري والتاريخي احد المصادر الحضاريه لسير ا�مم والشعوبو
او ظاھره وكل ماستطاع ا�نسان صنعه في فترات وازمان قديمه يجب ان  همطموروالمواطن ا�ثريه القديمه من مدن 

  .  وظف في مجال ا�ستثمار السياحيي
لموروث التاريخي وصيانته باستمرار كي تبقى محافظه على القھا ولكي � تطمر لذا يجب على الدوله الحفاظ على ا

وتندثر كما ھو الحال في بعض المناطق ا�ثريه في العراق بسبب اpھمال  وتعرضھا لعمليات النھب والسلب  خMل 
  ،السنوات السابقه 



ھيت  ثم مدينة. ر القديمه قرب الفلوجه ا�نباة بقايا مدين الدراسه  تي � زالت شاخصه للعيان في منطقةومن ا�ثار ال
التي نقلت  عنه  مدينة حديثه والقائم وبقايا قلعة القديمه والقلعه التي � زالت اثارھا ماثله للعيان با�ضافه الى ا�ثار في

يجب تطويرھا والمحافظه عليھا وايصال الخدمات اليھا  . بحيره سد حديثه مياه من المدينه القديمه التي غمرتھا 
 .لسھول وصول السياح واشباع رغباتھم في ا�طMع على التاريخ العريق لتلك المنطقه 

  
    بحيرة الحبانيه السياحيه - ٤

أنشأت على ضفافھا مدينة  وقد ١٩٧٩أفتتحت عام ، في منطقة الشرق ا�وسط  يرات السياحيهوھي من كبريات البح
  . حيُث تظم مرافق عديدة  الحبانيه السياحيه

الى نھر   ٣مليار م ٢.٧وأعادة  ٣مليار م ٣.٣ھي عبارة عن منخفض يقع الى الجنوب من مدينة الرمادي لغرض خزن 
بانيه ببحيرة وتتصل بحيرة الح، ة الرمادي ويتم التحكم في ھذا المشروع عن طريق سد. الفرات في موسم الصيھود 

التي تتسع  الحبانيه الى بحيرة الرزازهطاقه بحيرة عن  وتصرف المياه الزائده. ن طريق جدول جنوباً ع الرزازه
  .  ٣مليار م ٢٦لخزن 

  . جداً  وأنشأت على ھذه البحيره مدينه سياحيه جميله
كم غربي بغداد على  ٨٤ع على بعد في الشرق ا�وسط تق سياحيه في الحبانيه أضخم مدينه سياحيهال تعتبر المدينه
مئات  بطول بضعوتمتد الى داخل البحيره .  ر مربعواحد كيلو مت  وقد أقيمت على مساحه. الرمادي  –طريق بغداد 

  : من  من ا1متار و تتألف المدينه السياحيه في الحبانيه
 . طوابق  ٦ا�ولى ومؤلف من  جهالفندق من الدر •

والمؤتمرات وعرض  اضافة الى ا�داره وقاعه أستقبال والحجز وقاعات ا�ستراحهمنه يحتوي الطابق ا1رضي 
  . ا�فMم وعلى ثMثة مطاعم ومشارب ومسبح صيفي وشتوي ومكتبة وصالة ألعاب 

سرير  ٦٠٠تؤلف بمجموعھا  ه اجنحهوست غرفه نوم مزدوجه) ٤٧(ق من الطوابق السته على ويضم كل طاب
  .  تحتوي كل مستلزمات الراحه
  . وفي الطابق العلوي نادي ليلي 

صيفاً  منھا بغرفتين مؤثثه بأثاث كامل ومكيفه البقيهو منھا بغرفه واحده ٣٠٠دار  ٥٠٠فعددھا للدور   أما بالنسبه
  . وشتاًء 

ل ونادي للشباب والزوارق البخاريه ومMعب لMطفاعان للصغار والكبار ومطعمان وھناك مسبحان واس
  . والقوس  الخيل وساحات للتنس وساحه لكرة الطائره والرمايهوالشراعيه وركوب 

  
  

  المبحث الثاني
   في محافظة ا�نبار برامج تخطيط السياحه الصحراويه

  
بل �بد من ، متعدد ومتداخل ا1بعاد ونموھا كنشاط �يمكن أن يعتمد فقط على عامل الطلب  انتشارينشاط  السياحه

 نسيق بين نشاطات التنميه السياحيه� غنى عنھا من أجل تحقيق حد أدنى من التضرورة بعض التخطيط الذي أصبح 
مضاعفة ا1ثار ا1يجابيه للسياحه وتقليل ا1ثار وكذلك لنافس بينھا على الموارد المحدوده المختلفة وتنظيم وضبط الت

  .  السلبيه
تخطيط لھا لذا أصبح من الواجب ال راسهيمكن أستثمارھا في منطقة الد أحدى النشاطات التي لصحراويها السياحه

  .  ورسم صورتھا المستقبليه الصحيحه 1جل تحقيق تنميه أقتصاديه شامله
 حرهالسا فھناك الطبيعه، زيجاً من ذلك كله في قلب الصحراء موفن وابداع وتبقى الحياة البدويه أن الحياة شجن 

ئع لھذا التنوع وتمثل الصحراء النموذج الرا، ا1له  دعهلتنوع الطبيعي والبشري الذي أبوالجمال الذي �يوصف وا
افة المستويات مقومات جذب سياحي تستھوي وتحاكي الكثير على كوتفرعاته  بكل مكوناته الرئيسيهل المثير الذي يشك

التي  هيمما يؤأھلھا  أن تكون واحده من أھم مناطق الجذب السياحي والتي منھا الطبيع المحليه وا1قليميه والعالميه
بين ا�نسان والطبيعه وتشكل ) المؤثرات المتبادله (           يه جميع التفاعMت وا�نشطهتعتبر الوعاء الذي تنتج ف
  .  عناصر أساسيه للسياحه

لجافه حيُث تتحكم في وجود في المناطق امن أنفس الموارد الطبيعيه سياحي وفالمياه تعتبر من اھم عناصر الجذب ال
طار أو والصحاري بشكل عام تمتاز بجفافھا من حيث سقوط ا1م، وا1نسان وتوزيع كل من النبات والحيوان وكثافة 

وجزء من والثرثار  وي على نھر الفرات وبحيرات حديثه والحبانيهحيُث تحت لكن منطقة الدراسه المياه السطحيه



لجوفيه ھذه الحاله مھمة جداً تعزز دور المياه في الجذب السياحي ويعزز ذلك  ھو توفير المياه ا،  بحيرة الرزازه
  .  بكميات كافيه وبنوعيه جيده

ن الموارد المائيه المتاحه في منطقة الدراسه سواء م وذلك با1ستفاده منتجعات السياحيهوھكذا سوف نحاول التخطيط لل
  : والتي منھا  مياه سطحيه أو جوفيه أو ا1مطار الساقطه في المنطقهكانت 

  
   مدينه سياحيه على بحيرة حديثه. ١

وبالقرب ، وعنه والقائم وراوه بشكل مباشر  حديثهممتاز حيُث يشمل كل من مدينة بموقع طبيعي  تتمتع بحيرة حديثه
كم لتصل الى منتصف المسافه بين مدينتي  ١٥٥ لمسافة جداً وتمتد من حديثه رة واسعهلبحيمن مدينة القائم حيُث ان ا

  .عنه والقائم 
سطح المائي الجميل وفي مثل ھذه البيئه الصحراويه يعزز ذلك مجداً في ھذا ال أھميه كبيره ھنا تشكل المدينه السياحيه

على البحيرة وأنما  شكل فقط موقعاً مباشراً فھي � تالتأريخ العريق لكل من مدن القائم وعنه وراوه وحديثه وھيت 
رات فيھا وكذلك الحش والحيوانات الموجوده حراويه والدراسات الخاصه الطبيعيهلكل الممارسات الص أستراحه محطة

  . في الوقت نفسه والنباتات الصحراويه والمائيه
  
   سياحيه في الحبانيهال هأعادة تأھيل وتوسيع المدين. ٢

أثناء فترة ا1حتMل وغياب وا�ھمال  وتعرضھا للتخريب والسرقه يه طويلهزمن هفتر السياحيه المدينهلقد مضى على 
الى توفير كادر فني متدرب 1دارتھا  با1ضافه البنى التحتيهأصMح وتأثيثھا وكل ذلك يستوجب أعادة تأھيلھا ،  السلطه

  . والمريحه ديثه  ووسائط النقل المكيفهمع خدمتھا بكل طرق النقل الح
افظة في الجزء التابع الى مح كمال المشروع بأنشاء مدينه سياحيه أخرى على بحيرة الرزازهكما نجد أنه من الممكن أ

كون محافظات الفرات ا1وسط والجنوبيه 1جل خدمة السياح والمصطافين القادمين من ،  ا1نبار مكمله بذلك للحبانيه
التي تستقطب سياح من كل دول  جذب سياحي كبير جداً وھي السياحه الدينيه بعاملتتمتع مدينتي  كربMء والنجف 

  . العالم 
  
  على بحيرة الثرثار  هأقامة مدينه سياحي. ٣
والرمادي وكذلك  ترتبط مع محافظة صMح الدين عبر مدينه يُث تتمتع بموقع جيد لكونھا قريبه من بغداد والفلوجه ح

قد تثير  وبما أنھا تقع وسط بيئه صحراويه كمدينة الموصل مثMً  أن ترتبط مع المحافظات الشماليه سامراء التي يمكن
جذب بھا وجعلھا عامل  مياه البحيره وزراعة المنطقة المحيطهمن  ما تشيد وتحاط بحزام أخضر مستفيدهعندا1نتباه 

المھرجانات وأقامة قاعات للمؤتمرات و. الغطس ة وممارسة رياض سياحي كبير للسباحه وكذلك مرسى للزوارق 
تھا وسھولة وذلك نظراً لسع لكافة النشاطات السياحيهالتي بالتالي تصبح منتجعاً سياحياً واسعاً وكذلك المطاعم الجيده 

  . بعد توفير كافة خدمات النقل السھل والسريع والمتنوع ، أيضاً  الوصول أليھا والطبيعه التضاريسيه السھله
  
   مدينه سياحيه في منطقة الرطبه أنشاء. ٤

وھي كما أسلفنا  فھي تتمتع بمناخ .  ه وا1ردنيه والسعوديهمن نقاط ا1رتباط مع دول الجوار السوري تعد المنطقه
فق المعطيات صحراوي مع عدة أنواع من الترب وتركيب جيلوجي متنوع كل ذلك ساعد على أمكانية أقامة التجمع و

  . منھا  الصحراويه وا1ستفاده
ة حيا ت منھا للتضاريس والتربه والتركيب الجيلوجي وكذلك دراسةھناك سواء كان وذلك بأقامة مراكز البحث الدراسيه

والطيور والحشرات با�ضافه الى النباتات الصحراويه التي باتت تشكل أھميه كبيره في الطب البديل  الحيوانات البريه
( من تجارب الدول ا1خرى كدول الخليج العربي والمغرب العربي في أقامة سباق السيارات  تفادهالى ا1سبا1ضافه ، 

ه ل�ستفاده والتمتع بالبيئه والعلمي هوالفني وكذلك أقامة المھرجانات الثقافيه. وسباق الخيل والجمال  )الرالي 
 .  الصحراويه

رار الحياه البدويه وتقديم وكذلك بنائه على غيستحسن أقامة منتجع سياحي كبير يتعامل مع معطيات الصحراء 
حتى يستطيع  التي تھتم بالتقاليد البدويهوالممارسات . لطريقه الخدمات بالطريقه البدويه وحتى الطعام على نفس ا

  .  يعيش البداوه بكل تفاصيلھا بطريقه حضاريهالسائح أن 
ا1شجار التي الطيور التي تكاد تنقرض وكذلك زراعة و أقامة محميه في المنطقه للحفاظ ورعاية الحيوانات البريه

الجفاف وجعلھا حقول كاملة لزراعة النباتات التي يمكن أن تقاوم  تتكيف في البيئه الصحراويه والزراعه بالطريقه
  . منھا  الصحراويه وا1ستفاده



كذلك خزن كل ذلك جاء مستفيداً من المياه الجوفيه و نمو كبير في ھذه البيئه الصحراويهوبذلك نستطيع أقامة قطب 
بعد أقامة الفنادق ودور ،ويعزز نجاح ذلك المشروع تشجيع السفر أليھا ، في موسم سقوط ا1مطار  المياه الزائده
  . تي تتوفر فيھا كل مستلزمات الراحه التي تشجع السياح للمكوث فتره مناسبه وجميله ال ا�ستراحه

  
   نطقهفي الم احات الموجودهتطوير الو. ٥

مجموعه من ا1بار ا1رتوازيه أو شبه ا1رتوازيه أو من ا1بار العاديه في مناطق متعدده من منطقة حيُث تم حفر 
وبقية المناطق ا1خرى  ٩٠و واحات أخرى في مناطق الكيلو  قرب مدينة حديثه) الكشيتي ( والتي منھا واحة  الدراسه

 .  
 شجارالزيتون والفستق الحلبي والنخيل وكذلك زراعة ا1أنواع من ا1شجار التي منھا  هحيُث زرعت  فيھا عد

، أدى الى تراجعھا  كبيراً ولكن ا1ھمال وسوء ا�دارها1مر نجاحاً واضحاً و كمصدات للرياح وقد حققت في بداية
 الحيوانات وبعض المحاصيل الزراعيهوتربية  .  بالذاتوحتى أصبحت في يوم ما حقول لتكثير أشجار الزيتون 

  . وخضراء في قلب الصحراء  حت منطقه نظرهواصب
خدمات الطريق داريين وتوفير لھا وتطويرھا وبناء محطات أستراحه ودور خاصه ل�ستراحه ول�ھنا يجب أعادة تأھي

ورعاية الثروه الحيوانيه ن خMلھا يمكن تطوير زراعة البيئه الصحراويه والتي م، أليھا  وأيصال الطرق الجيده
  .دراسات البيئيه وال والنباتيه

  
   حاتأمكانية تحقيق تلك ا�ھداف والمقتر

  
ذات يجب أن تتوفر المقومات الخاصه بالنجاح التي السياحي والصحراوي بال أي عمل تنموي وخاصهنجاح 1جل أ

  . ووضعنا المقترحات لذلك  قاً وعلى أساسھا تم دراسة المنطقهوالتي ذكرناھا سابمنھا الطبيعه 
  : والتي منھا   اح يجب أن تتوفر المقومات البشريهلكن 1جل تحقيق النج

يجب أن تخدم  طرق النقل والمواصAت وسھولتھا وكثافتھا التي ھي أساس بناء المشروع ونجاحه �نه �
سواء بالسيارات أو القطارات وحتى الطيران في بعض ا�حيان وكذلك النقل المائي  بوسائط النقل البريه
 . المتعه والسباقات المحليه البسيط ولو �غراض

اء الصالح للشرب ولممارسة السباحه وتربية التي تشمل على أيصال الم توفير الخدمات والبنى التحتيه �
وخدماتھا  ت ا�تصا�ت الحديثه با�ضافة الى فنادق جيدهلكھرباء وشبكاوكذلك ا ا�سماك والطيور المائيه

 . مسابح والمكتبات وكل وسائل الراحهمن أتصا�ت وا�لعاب وساحاتھا وحدائقھا وال
 

واجب توفره وتوفر الحمايات الخاصه بھا وتشكيل ما يسمى بالشرطه يأتي ھنا دور ا�من الذي من ال �
 . وأخرى الذي فقد في ا�ونه ا�خيره بسبب الظرف الراھن  منطقهبين وكذلك توفر أمن الوصول السياحيه 

 .والتي تلبي رغبات السياح  سب عمله في تقديم الخدمات الصحيحهن حلكتوفير الكادر المدرب والمختص  �
 .  رعاية وتطوير الصناعات المحليه والفلكلوريه والفنيه والثقافته المستمده من البيئه              

  
 العلميين وتھيئة ا�جواء المناسبهللسياح والمصطافين والباحثين قبله كون قد جعلھا من المنطقة وبذلك ن

يمكن رعايتھا  من ضروب الخيال ولكنه حقيقه بسيطهھذا ليس ضرباً ، للمثقفيين والشعراء والكتاب 
  . وتطويرھا 
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