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 :حمافظة املثىنيف  مكانات التنمية السياحيةإ
 أ.د حسُٓ ػٍُىٌ ٔةصش بٌضَةدٌ أسوةْ ٔةهٍ ِىسً         غةٌث بٌذوسىسبٖ     

 جةِؼد رٌ لةس / وٍُد بِدبت

arkan199219921017@gmil.com                                

  المستخمص:
تحظى مقومات التنمية السياحية باىتماـ بالغ في الدراسات الجغرافية والتخطيطية واالقتصادية في      

االقتصادية الغير  األنشطةاحدى مرتكزات  ابوصفيفي الوقت الحاضر بصورة عامة اقتصاديات البمداف 
التخطيط السميـ لتنميتيا واستثمارىا كأحد روافد  التي البد اف تعتمد عمىقابمة لمنضوب واالستيبلؾ 

 كاألبعادغير العوائد االقتصادية  أخرى أبعاداالقتصاد الميمة والحيوية، فضبًل عف ما تحققو مف 
وىذا ما الثقافية والسياسية، سيما اذا كانت تمؾ المقومات ذات عمؽ تاريخي عالمي، االجتماعية و 

 األثريةفي منطقة الدراسة محافظة المثنى التي تقع فييا مدينة الوركاء  األثريةتتصؼ بو بعض المواقع 
الحياة البشرية، اذ يمكف اف ُيسيـ  أساليبالحضاري المتصؿ بتطور  اإلرثذات  األوؿموطف الحرؼ 

، كما تتميز منطقة الدراسة بعدد غير قميؿ مف بعدىا التاريخي باف تكوف مقصدا سياحيًا عالمياً 
التي تتصؿ بالتاريخ االجتماعي لسكاف المحافظة، فضبًل عف  األخرىالمقومات السياحية التاريخية 

ة الطبيعية الخبلبة والمحميات الطبيعية ذات البيئة مقومات الجذب السياحي الطبيعية المتمثمة بالبيئ
سياحيًا ميمًا لو تـ استثمارىا اذا ما ُعمـ اف السياحة الترفييية  الحيوية الفريدة التي يمكف اف تشكؿ مورداً 

تحظى بأىمية واضحة في الوقت الحاضر مما يدفع اف تكوف تمؾ المناطؽ الطبيعية مقصدًا ميمًا 
المحافظة مؤىبلت في جانب السياحة الدينية متمثمة ببعض المقامات والمراقد الدينية لمسواح، كما تمتمؾ 

 المجتمع الروحية والعقائدية. افرداتكتسب جزءًا مف األىمية في حياة التي 
 الكممات المفتاحية: )إمكانيات، التنمية السياحية، محافظة المثنى(.

  

                                                           

  الموسومة )التخطيط االستراتيجي لمتنمية المكانية في محافظة بحث مستؿ مف أطروحة الدكتوراه
 .0202المثنى( لمطالب أركاف ناىي موسى خضر،
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Potential for tourism development in Al-Muthanna 
Governorate 

  Arkan Nahi Musa               Dr. Hussein Aliwi Nasser Al-Ziyadi 
Dhi Qar University / College of Arts 

Abstract 
         The elements of tourism development are receiving great attention in 

geographical, planning and economic studies in the economies of countries in 

general at the present time as one of the pillars of economic activities that are 

not subject to depletion and consumption that must depend on proper planning 

for its development and investment as one of the important and vital tributaries 

of the economy, in addition to the other dimensions it achieves. Other than 

economic returns such as social, cultural and political dimensions, especially if 

these components have a global historical depth, and this is what characterizes 

some of the archaeological sites in the study area of Al-Muthanna 

Governorate, in which the ancient city of Warka is located, the home of the 

first letter with a cultural heritage related to the development of human life 

styles. That its historical dimension contributes to being a global tourist 

destination, and the study area is characterized by quite a few other historical 

tourist assets related to the social history of the residents of the governorate, as 

well as the elements of natural tourist attractions represented by the 

picturesque natural environment and natural reserves with a unique vital 

environment that can constitute a resource An important tourist destination if it 

were invested, if it is known that tourism Entertainment has a clear importance 

at the present time, which prompts those natural areas to be an important 

destination for tourists, and the governorate has qualifications in the aspect of 

religious tourism represented by some religious sites and shrines that acquire 

part of the importance in the spiritual and ideological life of the community 

members. 

Natural Reserves). tourism, , Development ,  Key words :( Potential  
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 المقدمة:
ُتعد التنمية السياحية ظاىرة اقتصادية اجتماعية تعزز مف أىمية وقيمة       

في تمويؿ االقتصاد الوطني بوصؼ  أساسياالقتصاديات التي توظفيا كنشاط 
متنوعة ومنيا مقاومة لمتحديات ىي التي تعتمد عمى مصادر  األكثراالقتصاديات 

السياحية في   اإلمكاناتالجانب السياحي، مف ىذا المنطمؽ جاء ىذا البحث ليتناوؿ 
، التي مميزة وتراثًا تاريخيًا وثقافيًا وبيئة طبيعية ارثًا حضارياً محافظة المثنى التي تمتمؾ 

التنموية المتوخاة  األىداؼتخطيط فعاؿ الستثمارىا بشكؿ يضمف تحقيؽ البد اف تحظى ب
منيا في الجوانب المختمفة االقتصادية واالجتماعية والوطنية والبيئية والترفييية والسياسية، 

 إمكاناتمف ذلؾ جاء ىذا البحث ليسمط الضوء عمى ما تتمتع بو محافظة المثنى مف 
التي ُتعد احدى اىـ الركائز االستراتيجية لتنويع طبيعية واثارية وتاريخية ودينية،  سياحية

القاعدة االقتصادية لممحافظة مف خبلؿ اعتماد التخطيط االستراتيجي لتوظيؼ عوائدىا 
 في الجوانب االقتصادية واالجتماعية لمجتمع منطقة الدراسة:

سؤاؿ مفاده، ما المقومات السياحية التي بتمثمت مشكمة البحث  :مشكمة البحثــ 1
تمتمكيا محافظة المثنى؟ وىؿ يمكف استثمارىا لتحقيؽ التنمية المكانية في 

 المحافظة؟ 
اف محافظة المثنى تمتمؾ مقومات جغرافية سياحية  : يفترض البحثالبحث ــ فرضية2

ليات آ)طبيعية وبشرية( يمكف استثمارىا لتحقيؽ التنمية المكانية في حاؿ اعتماد 
 اإلمكانات. تخطيطية تتناسب مع تمؾ

في محافظة  إمكانات التنمية السياحيةبياف وتحميؿ  إلى : ييدؼ البحثهدف البحثــ 3
 عوائدىا لتحسيف واقع مجتمع منطقة توظيؼبيدؼ استثمارىا تنمويًا ل المثنى

 الدراسة،.
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تـ االعتماد عمى المنيج الجغرافي التحميمي لقياس مؤشرات خدمات  :البحث منهج ػػػ4
 .نى التحتية ومدى تبايف مستوياتياالب

تمثؿ البعد المكاني لمنطقة الدراسة بمحافظة المثنى التي تحتؿ الجزء : البحث حدود ـــ5
ومف  محافظة ذي قار والبصرة الشرؽ يحدىا مفالجنوبي الغربي مف العراؽ، 

ومف  جزءًا مف محافظة البصرة ودولة الكويت الجنوب المممكة العربية السعودية و
تحدىا مف و بادية النجؼ  جزءًا مف الغرب جزءًا مف المممكة العربية السعودية و

وتشمؿ محافظة المثنى  ،جزءًا مف محافظة النجؼ و الشماؿ محافظة القادسية 
الرميثة والخضر والسمماف والوركاء، تتبعيا سبعة  خمسة اقضية ىي : السماوة و

تشغؿ  ، وبصية والكرامة نواحي ىي : السوير والمجد والنجمي واليبلؿ والدراجي و
%( مف مجموع 22.1نسبتو ) أي تؤلؼ ما 0(كـ02742بمغت) تومساححيزًا مكانيًا 

دائرتي عرض )  بيف تقع فمكياً  أنيا، عمى (2)0(كـ424204مساحة الببلد البالغة )
 ( شرقاً  0 43.20_ 0 42.02)  ( شماال وخطي طوؿ0 22.40_ 0 01.20
 (.2خريطة )

مبحثيف تناوؿ المبحث األوؿ  إلىاف ُيقسـ  : تطمبت طبيعة البحثهيكمية البحث ػػػ3 
والدينية  اآلثارية السياحة التاريخية و لتناوؿوخصص المبحث الثاني  السياحة الطبيعية

 .في محافظة المثنى
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 في محافظة المثنىاإلدارية ( الوحدات 2خريطة )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، بمقياس اإلدارية ـــ جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، الهيئة العامة لممساحة ، قسم إنتاج الخرائط ،خريطة محافظة المثنى 1

 .2015، بغداد ،  500000:1
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 :فٍ بٌّحةفظد بٌسُةحد بٌطحُؼُدإِىةٔةذ :  بألويبٌّححث 

ذات مكانة فريدة سيما بحيرة ساوه تتميز محافظة المثنى بمقومات جذب سياحي طبيعية 
ميمة، كما تحظى التي تعد احدى الظواىر الطبيعية المرتبط  وجودىا بتفسيرات  تاريخية 

اقتصادية، فضبًل عما يضفيو مف جمالية اكثر  أىميةذو ىذِه المقومات بتنوع حيوي 
 :إلى، وفيما يأتي عرض ليذِه المقومات وتنقسـ ىذِه المقومات لطبيعتيا الساحرة

  جحُشخ سةوٖ:ــ 1

تعد بحيرة ساوه مف المظاىر الطبيعية المميزة عمى سطح العراؽ، وذلؾ لتكوينيا الفريد 
الجنوب الغربي مف مدينة  إلىكـ  00في المنطقة الصحراوية، وتقع جغرافيًا عمى بعد 

 شمااًل    22.12وتقع بحيرة ساوه فمكيًا عمى خط عرض السماوة مركز محافظة المثنى، 
كـ( وعرضيا 4.70كـ( وطوليا ) 20.0 شرقًا وتبمغ مساحة البحيرة )   40وخط طوؿ 

أما ـ(  022كـ( في اوسع منطقة ليا أما في أضيؽ منطقة فييا فيبمغ العرض )2.70)
ـ(  4-0,0)عمقيا فيو ذو نطاقيف األوؿ وىو محاذ لجدارىا الخارجي يتراوح بيف

وترتفع البحيرة بػ ) ، %( مف مساحة البحيرة72اكثر مف ) ـ( وىو يغطي0،0-0والثاني)
 مف مسافة المجاورة ليا وليذا يصعب رؤيتيا اال األرض( عف مستوى سطح ـ 0

( فوؽ مستوى نير الفرات وتبعد عف نير العطشاف مسافة ) ـ22كما ترتفع ) ،(0)قريبة
وفيما يتصؿ بعمقيا اظيرت النتائج التي توصمت الييا البعثة العممية لمركز ، كـ( 2.0

عموـ البحار التابعة لجامعة البصرة بالتعاوف مع كمية العمـو في جامعة المثنى أف عمقيا 
ـ( الذي تـ قياسو باستخداـ جياز السونار لؤلمواج الصوتية 202أكثر مف ) إلىيصؿ 

وتعد بحيرة ساوه مف اغرب  ،ـ( فقط202ياس الجياز )عممًا أف معدؿ ق لقياس العمؽ،
البحيرات في العالـ لموقعيا الجغرافي الفريد الذي يجيؿ مصدره المائي لذلؾ اختمؼ 

أنيا منبع تدفؽ المياه الذي  إلىالباحثوف في نظريات تفسير نشوئيا  فمنيـ ما يرجعيا 
ـ ( وىو دليؿ تاريخي أغرؽ األرض في قصة الطوفاف في عيد سيدنا نوح)عميو السبل
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كما ذكرت  يةاآلثار كـ عف مدينة الوركاء 22وآثاري لبحيرة ساوه التي ال تبعد أكثر مف 
حالتيا الطبيعية  بعد أف ابتمعت  إلىقصة الطوفاف في زمف جمجامش ثـ عادت البحيرة 

الكريـ المياه مف جديد ، ومف األحداث التاريخية المرتبطة بنشاءتيا أف يوـ والدة الرسوؿ 
محمد)ص( كاف حافبًل بأكثر مف حدث فقد تنبًا أحبار الييود فقالوا ولد نبي ىذِه األمو فقد 
تصدع إيواف كسرى وفاضت بحيرة ساوه وىذا ما كانوا يتوقعونو مف خبلؿ تنبؤاتيـ 

, أو إنيا تكونت بفعؿ عمميات االنحبلؿ واإلذابة لمصخور (2)وقراءتيـ المستقبمية آنذاؾ
فيما بينيا )بالوعات(  ت سطح األرض مكونة فتحات متضاربةالتي تحدث تحالجيرية 

تبلحـ ىذه الفتحات مكونو  إلىانييار سطحيا األمر الذي أدى  إلىتعرضت ىي األخرى 
 (.2، صورة )(4)ىذه البحيرة ومما يدؿ عمى صحة ىذا التفسير شكؿ البحيرة الطولي

قيمة حضارية عريقة وىي مؤىمو ألف تكوف ي وبذلؾ تعد بحيرة ساوه صرحًا سياحيًا ذ
 مشروعًا تنمويًا ذي عوائد اقتصادي كبيرة  لو استثمرت الخطط المطروحة ووجدت جدية

، لذا يتوجب استثمار إمكانية تنميتيا سياحيًا في ضوء بالتنفيذ مف قبؿ الجيات المعنية
دائرة التنمية الرؤى التي ستطرح بالتنسيؽ مع الجيات المختصة في المحافظة سيما 

والتخطيط ومديرية دائرة الزراعة والدوائر ذات العبلقة في المحافظة، فضبًل عف الدور 
الجغرافي التنموي كمساىـ فعاؿ في التخطيط وطرح األفكار والرؤى المنبثقة مف مجاؿ 
اختصاصو والعمؿ بيف ىذه الجيات فريقًا متناسقًا ومتعاضد األفكار والجيد مف أجؿ تنفيذ 

 المشروع التنموي . ىذا
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 توضح بحيرة ساوه (4صورة )

 .20/22/0202، بتاريخ الزيارة الميدانيةالمصدر:     

الصميبات جنوب غرب قضاء الخضر في  منخفضيقع بٌصٍُحةذ :  ِٕخفط ــ2
ويعد مف اقدـ اىوار العراؽ حسب ما ىو مؤشر في خرائط ( 0صورة )محافظة المثنى 

 إلىويسمى ىور الصميبات نسبة  ،نير الفرات ينتيي قرب أور العراؽ القديـ عندما كاف
عيوف ماء الوحشية  إلى)ىور الوحشية( نسبة  منطقة الصميبات التي يقع فييا كما يسمى

القريبة مف اليور ذات التدفؽ الطبيعي ويعد ىور الصميبات بوابة البادية الجنوبية 
)الصحراء  مف امتدادىاجاورة والتي لمحافظة المثنى التي تنقح عمى صحاري البمداف الم

الغربية وصحراء االردف وسوريا والسعودية( ولقمة االراضي الرطبة في ىذه المناطؽ 
الشاسعة يعد اليور المحطة الرئيسة لخط المبلحة الجوية في سير رحبلت الطيور 

في العراؽ لذا يعد محمية طبيعية تمثؿ نماذج النظـ البيئية الطبيعية  إلىالمياجرة 
، منطقة اليور بصورة عامة ذات طابع (0)المحافظة وما فييا مف انواع النبات والحيواف

صحراوي حاوية عمى تموؿ متعددة مف الكثباف الرممية التي تكونت بفعؿ التيارات اليوائية 
 وسطو تقريبًا.إلى الجنوب منو عمى شكؿ شريط يمتد إلى 
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 جانب من منخفض الصميبات (2) صورة

 .27/22/0202 بتاريخ الميدانية الزيارة: المصدر
 

 بٌسٕىع بالحُةئٍ فٍ هىس بٌصٍُحةذ : أــ 

التبايف بيف الكائنات الحية مف المصادر النباتية والحيوانية  إلى األحيائييشير التنوع 
والنظـ البيئية المائية والحيوانات البرية ويشمؿ التنوع داخؿ االنواع وبيف االنواع واالنظمة 
البيئية ونتيجة لمنشاطات االنسانية التي تسبب تدىور التنوع الحيوي بمعدالت تزيد عمى 

ىور المتسارع لمتنوع الحيوي الفوائد البيئية واالقتصادية تطوره الطبيعي وييدد ىذا التد
 والروحية والجمالية والثقافية التي يتـ استنباطيا حاليًا مف الموارد األرضية . 

ويتمتع ىور الصميبات بالتنوع الذي يضـ االنواع النباتية والحيوانية المختمفة يمكف 
 : (3)تقسيميا الى

 بالحُةء بٌٕحةزُد :  (1)

النباتات الطبيعية المتواجدة عمى أطراؼ اليور والنباتات البارزة  االحياء النباتيةتشمؿ 
والغاطسة بداخمو ويستفاد مف النبات الطبيعي المتواجد عمى اطراؼ اليور بأنو يمثؿ 
مراعي ميمة الصحاب قطعاف االبؿ واالغناـ والماعز في فصؿ الصيؼ الذي يندر فيو 
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( ، الطرفةالسدر، الرغؿ ، العرفج، صريـ، التات ) الغضاىذه النباالعمؼ االخضر ومف 
كما تظير نباتات ) الطرطيع والرمث ( في االراضي ذات المموحة عمى حيف توجد 

أما النباتات البارزة  ،نباتات )الشوؾ والعاقوؿ( في التربة االقؿ مموحة مف منطقة اليور
والغاطسة في داخؿ اليور فتتمثؿ بنباتات ) القصب والبردي والجوالف( البارزة التي تمثؿ 

اليور اذ يستفاد منيا في بناء بيوتيـ ومراٍع جيدة لقطعاف  ألىاليقيمة اقتصادية كبيرة 
ات ) الكطؿ، الغاطسة فتتمثؿ بنبات الجاموس التي تتواجد بكثرة داخؿ اليور اما النباتات

، الشمببلف...( وغيرىا مف النباتات والتي يستفاد منيا مصدرًا غذائيًا الشويجة، الحميرة
 الصغيرة المتواجد داخؿ اليور  واألحياء لؤلسماؾميمًا 

 بالحُةء بٌحُىبُٔد :  (2)

المائية  فاألحياءتشمؿ االحياء الحيوانية االحياء المائية واالحياء البرية وبضمنيا الطيور 
ومف بينيا االسماؾ المختمفة االنواع التي تمثؿ المصدر الغذائي االوؿ ألىالي اليور 

المناطؽ المجاورة في إلىفضبًل عف أنيا مورد اقتصادي ميـ اذ يتـ صيدىا وبيعيا 
، ات االخرى ومف ىذه االسماؾ ) شمج، حمري، خشني، جريالمحافظة او بقية المحافظ

حيف نجد اكثر االسماؾ تواجدًا في ىور الصميبات ىو سمؾ  في، ابو الحكـ ... ( 
)التراسيس( وىنالؾ اسماؾ ال توجد في المسطحات المائية العالمية بؿ توجد في 

، )الكطاف      المسطحات المائية العراقية فقط منيا ىور الصميبات ومف ىذه االسماؾ 
التي بدأت تختفي مؤخرًا في بعض الشطوط واالنيار مما  (2جدوؿ ) (البني، الشبوط

  .(7)يجب حمايتيا والحفاظ عمييا مف خطر االنقراض
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 تالصميبيافي ىور  األسماؾ أنواع( 2جدوؿ )
 بالسُ بٌؼٍٍّ ٌٕىع بالسّةن بالسُ بٌّحٍٍ )بٌشةئغ( ٌٕىع بالسّةن ذ

 B.Xanthopterus بٌىطةْ 1

 - بٌحٍٕ 2

 B.grypus بٌشحىغ 3

 Aspius Vorax بٌشٍج 4

 Silurus triostegus بٌجشٌ 5

 Hypophthalmichthys بجى بٌحىُ 6

 - بجى بٌسُةْ 7

 C.Carssius ججحج 8

 B.Sharby بٌحّشٌ 9

 Liza abo بٌخشٍٕ 10

 Cyprinus Carpio آٌسّسُد 11

 - بٌؼالف 12

 النظـ البيئيػةالمثنى ، قسـ  في محافظة بيئةمديرية الجميورية العراؽ، وزارة البيئة والصحة ، المصدر : 
 .  0202، بيانات غير منشورة ، 

أما االحياء البرية فتتمثؿ بالزواحؼ والقوارض واالفاعي والحشرات والقشريات بمختمؼ 
انواعيا اما الحيوانات البرية فيي االكثر تواجدًا في اليور ومنيا ) الثعالب والخنازير 

 والذئاب وابف أوى واالرانب البرية وغيرىا ( . 
ؿ الزيارات الميدانية لمنطقة اما الطيور تأتي عمى ىيئة اسراب كبيرة اذ ظير مف خبل

نوع محمي ( ومف  20نوع مياجرة ( و ) 02( نوع مف الطيور منيا )24اليور بوجود )
والبمشوف الصغير والكبير والجوارح  وأشكاليا أنواعيااشير ىذه الطيور المقالؽ بكافة 

 .(2( والجدوؿ )0كالصقور والشواىيف وغيرىا مف االنواع المختمفة الجدوؿ )
 ( بٌطُىس بٌّحٍُد فٍ هىس بٌصٍُحةذ2) جذوي

 بالسُ بٌؼٍٍّ ٌٍطُش بالسُ بٌّحٍٍ )بٌؼشجٍ( ذ

 Ardeola ralloides وسبق أجُط صغُش 1

 Porphyrio porphyrio فشفش أسجىبٍٔ 2

 Himantopus jimantopu بجى بٌّغةصي 3

 Hoptoptopus indicus لطمةغ بحّش بٌخذ 4

 Ceryle rudis صُةد بٌسّه 5

 Prinia gracilis هةصجد سشُمد 6
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 Ammomanes Oleserti لحشخ بٌصحشبء 7

 Corvus Corone cornex غشبت أجمغ 8

 Falco naumani ػىَسك 9

 Platalea leucorodia بجى ٍِؼمد 10

 Tachy baptus ruficollis غطةط صغُش 11

 Gallinulua chloropus دجةجد بٌّةء 12

 Columba Oenas حّةَ جشٌ 13

 Streptopelia decaocto َّةَ ِطىق 14

 Galerida Cristata لحشخ ِسّىجد 15

، يذٚشٚخ انجٛئخ فٙ يؾبفظخ انًضُٗ، لغى انُظى انجٛئٛخ ،سٚخ انؼشاق، ٔصاسح انجٛئخ ٔانظؾخعًٕٓانًظذس : 

 .  0202ثٛبَبد غٛش يُشٕسح ، 

 

 هىس بٌصٍُحةذ  إًٌ( بٌطُىس بٌّهةجشخ 3جذوي )

 االعى انؼهًٙ نهطٛش انؼشثٙ )انًؾهٙ( نهطٛشاالعى  د

 Ardea cinerea ثهشٌٕ سيبد٘ 1

 Larus ridibundus َٕسط اعٕد انشأط 0

 Larus cachinnans َٕسط اطفش انشأط 3

 Egretta garzetta ثهشٌٕ اثٛغ طغٛش 4

 Larus Fuscus َٕسط اعٕد انظٓش طغٛش 5

 Oenanthe lugens أثهك ؽضٍٚ 6

 Bueto rufinus انغبق ؽٕاو ؽٕٚم 7

 Acrocephalus arundinaceeus ْبصعخ انمظت انكجٛشح 8

 Mer.Persicus ٔسٔاس أصسق انخذ 9

 Hirundo rustica عَُٕٕ 12

 Charad Srius leschenautii لطمبؽ انشيم انكجٛش 11

 Phoenicopterus roseus انُؾبو انكجٛش 10

 Grus grus انكشكٙ انشيبد٘ 13

 Calidris Ferrugine يمٕعخ انًُمبس ؽٛطٕ٘ 14

 Falco peregrinus انشبٍْٛ 15

 Milvus Migrans انؾذادح انغٕداء 16

 Pelecanus Onocrotalus انجغغ االثٛغ 17

 Apus apus عًبيّ ػبد٘ 18

 Calandrella brachy dactyla لجشح لظٛشح االطبثغ 19

 Motacilla Flava رػشح طفشاء 02

 Numenius Tenuirostris انًبء سفٛغ انًُمبسكشٔاٌ  01

 Merops Persicus ٔسٔاس أصسق انخذٍٚ 00

 Phoeni Copterus roseus انُؾبو كجٛش انغبلٍٛ 03
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ا ِذَشَددد بٌحُاددد فددٍ ِحةفظددد بٌّ ٕددًا لسددُ بٌددٕظُ بٌحُاُددد اسَددد بٌؼددشبقا وصبسخ بٌحُاددد وبٌصددحدجّهىبٌّصددذس : 

 .  2020جُةٔةذ غُش ِٕشىسخ ا 

بأنيا مساحة يابسة أو مائية مف إقميـ  تعرؼ المحميات الطبيعية المحميات الطبيعية:ــ 3
الدولة تتميز بما تضميا مف كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواىر طبيعية ذات قيمة 

، (4)مف السمطة المختصةقانوف عممية أو ثقافية أو جمالية أو سياحية يصدر بتحديدىا 
بعاد جغرافيًا تفرض عمييا الحماية بموجب قوانيف مناطؽ محددة األوُتعرؼ ايضًا بانيا 

لممحافظة عمى ما تتميز بو ىذه المناطؽ مف تنوع بيئي وطبيعي ، حفاظًا عمى تمؾ 
وبذلؾ فيي مساحة مف االراض او مساحة ، (1)الموارد مف االستغبلؿ الجائر أو االنقراض

كائنات حية نباتية او حيوانية او ميزات  مف المياه )الساحمية او الداخمية( تحتوي عمى
طبيعية ذات قيمة ثقافية او عممية او سياحية او جمالية توضع تحت الحماية  القانونية 
لحماية ثرواتيا البيئية والستدامة تنميتيا، كما ُتعد حجر الزاوية في الحفاظ عمى الموائؿ 

العمميات الطبيعية عبر الرئيسية وتسمح ليجرة وتنقؿ االنواع وتضمف الحفاظ عمى 
المناظر الطبيعية. آف السعي لمعمؿ عمى اصبلح النظـ البيئية المتدىورة وتشجيع اعادة 

وبالتالي اعادة  األساليبالطبيعية بمختمؼ  أوضاعيا إلىالميددة باالنقراض  األنواع
دارجة في الوقت الحاضر في كثير مف  أنشطة إلى األنظمةاالنواع التي تعيش في ىذه 

  .(22)البمداف وتشمؿ تدابير الستعادة جميع االنشطة البيئية تقريبا بما فييا االراضي الرطبة
تستيدؼ المحميات الطبيعية صوف الموارد  اهداف انشاء المحميات الطبيعية:أــ 

الطبيعية الحية والحفاظ عمى صحة العمميات البيئية في النظاـ البيئي وكذلؾ المحافظة 
عمى التنوع الوراثي في مجموعات الكائنات الحية التي تتفاعؿ في إطار النظاـ البيئي 

ات العممية والقياـ والمحافظة عمى قدرتيا عمى اداء ادوارىا واجراء البحوث والدراس
باألرصاد البيئية والتخطيط اإلقميمي التنموي والمشاركة الشعبية والتعميـ والتدريب واإلعبلـ 
البيئي وكذلؾ السياحة ومحاولة تحقيؽ ارباح مف الزيارات التي تتـ لتمؾ المحميات 

وانظمتيا وتعميؽ ادراؾ اإلنساف لمبيئات الزراعية والصحراوية والبحرية والمياه العذبة 
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االيكولوجية وزيادة استخدامو ليا وتوفير اشكاؿ الترفيو والسياحة لكي يتمتع المجتمع بتمؾ 
ومع اف احد االىداؼ ، (22)الموارد الطبيعية في المنطقة ومنظارىا وتراثيا الحضاري

عػمى األنواع النادرة والميددة الطبيعية يتمثؿ بالمحافظة المحميات الرئيسة إلنشاء 
عادة توطيف األنواع الفطرية التي اختفت منو الحفاظ  عف , فضبلً باالنقراض وتنميتيا وا 

تتعدى مجرد صيانة الموارد الطبيعية  ، اال اف ىنالؾ اىداؼ اخرىعمى التنوع اإلحيائي
بعائد مالي ال بأس بو حتى  اف تكوف ىي نفسيا مشاريع اقتصادية تجارية تعود إلى

ات اف تسد نفقاتيا عمى االقؿ، كما اف ليذِه المحميات فوائد موارد ىذه المحميع تستطي
المشروعات االقتصادية المتعجمة وغير المدروسة اف تقـو  تعميمية وتربوية لف تستطيع

بيا، فيي اف كانت تنافس المحميات في استخداـ االرض المتاحة ليا، فمف تستطيع 
منافستيا في فوائدىا االجتماعية لترقية احواؿ المجتمع، ومعنى ىذا اف تكوف ابواب 

يـ باستمرار وبتنوع حتى المحميات مفتوحة لممجتمع واف توظؼ منافعيا المتعددة عمي
، كما تتمثؿ االغراض يدرؾ المجتمع فوائدىا ويدافع عف بقائيا وعف استمرار تنميتيا

العامة مف المحميات الطبيعية في استقرار اإلنساف باستخداـ افضؿ الوسائؿ العممية 
لمحفاظ عمى البيئة وتنشيط تطوير صحة اإلنساف وسبلمة بدنو مف خبلؿ توفير اإلطار 

يئي وحماية االنواع الميددة باالنقراض وحماية البيئات الطبيعية التي تعيش مف انواع الب
الحيوانات والنباتات المائية والبرية والثروة السمكية وتطبيؽ افضؿ وسائؿ التخطيط 

في  اإلسراؼالناتجة عف  اآلثار لمواجية االخطار الطبيعية مثؿ الجفاؼ والسيوؿ ودراسة 
ثؿ االحتطاب واثرة عمى الثروة القومية مف مصادر االشجار ومراقبة ماستخداـ مواردىا 

التغيرات األرضية سواء كاف طبيعيًا او مف أثر األنشطة اإلنسانية والمحافظة عمى 
االصوؿ الوراثية وصوف واكثار الحيوانات والنباتات البرية والحفاظ عمى النباتات 

يئة عمى اسس سميمة وعدـ تشويييا نتيجة والحيوانات ذات االىمية العبلجية وادارة الب
 .(20)التقدـ التكنولوجي
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ىنالؾ عدة معايير يجب اف يؤخذ بنظر االعتبار  :ِؼةَُش بلةِد بٌّحُّةذ بٌطحُؼُد ت ــ 
 :(22)لممحميات الطبيعية تتمثؿ باآلتيعند تحديد المناطؽ المختارة 

تتعمؽ ىذه بخواص المنطقة الحيوية وما تحتويو مف انواع  الجغرافية الحيوية: (2)
 فطرية سواء النادرة منيا او الميددة باالنقراض وكذلؾ الظواىر الجيولوجية غير العادلة.

تتعمؽ بكثير مف المكونات البيئية والفطرية المختمفة مثؿ  األهمية البيئية : (0)
المختمفة مع بعضيا او تنوع  لبيئيةمصادر يرقات االسماؾ االقتصادية او ارتباط النظـ ا

البيئات كالشعاب المرجانية ومياد االعشاب البحرية والمراعي وتتعمؽ ايضًا بأماكف 
 التكاثر واالغتذاء واماكف اليجرة وغيرىا مف النظـ البيولوجية والبيئية.

تتعمؽ بأىمية المكاف وعزلو عف التأثيرات الناجمة عف انشطة  فطرية المكان : (2)
 اإلنساف.

تتعمؽ بوجود مصدر دخؿ او مورد اقتصادي كالسياحة  االهمية االقتصادية : (4)
البيئية مثبًل او فطري كأماكف تجمعات ذريعة االسماؾ االقتصادي مما يستمـز حماية 

 المكاف والحفاظ عمى موارده.
او الثقافية تتمثؿ بتميز المنطقة ببعض الخواص التراثية  :االهمية االجتماعية  (0)

 او التاريخية او الحضارية او الجمالية او العممية او الترفييية.
تتعمؽ بأىمية المكاف العممية وما يحتويو مف كائنات تراثية او  االهمية العممية : (3)

 فطرية ذات قيمة عممية.
تتمثؿ في احتواء المكاف عمى تراث عالمي او قومي او  القومية :  االهمية (7)

يكوف مف ضمف برامج اإلنساف والمحيط الحيوي او ضمف األماكف التي تتبع االتفاقيات 
 الدولية.

طبيعية توافر  محميةيشترط في المنطقة  ششوغ بخسُةس بٌّٕطمد ِحُّد غحُؼُد : ج ــــ
 :(24)مجموعة مف الشروط تتمثؿ باآلتي
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 بغنى واضح بمكونات التنوع البيولوجي.التميز  (2)
 توافر عدد ميـ مف األنواع المنفردة المتوطنة لمكونات التنوع البيولوجي. (0)
 توفر نوع او اكثر مف االنواع النادرة او الميددة بخطر االنقراض. (2)
 .تميز وتفرد الموائؿ (4)
اىمية التاريخ الجيولوجي خاصة المتحجرات التي تمثؿ سجؿ الحياة وتطورىا  (0)

 الجيولوجية. عبر العصور
 شكؿ ارضي مميز يكوف ذا قيمة عممية او تاريخية او جمالية. (3)
 غنى اجتماعي ثقافي مرتبط بطبيعة المنطقة. (7)

نوعيف  إلىتقسـ المحميات الطبيعية مف حيث الموقع انواع المحميات الطبيعية: د ــ 
 _:(20)ىميا

البحرية ومكوناتيا الفطرية المائية  تشمؿ النطاقاتىي التي محميات بحرية :  (1)
 والبيئية وقد تشغؿ ضمنًا جانبًا مف اليابس المتاخـ لشاطئ النطاؽ المائي.

تشمؿ نطاؽ اليابس وما بو مف كائنات تراثية وبيئات فطرية محميات برية :  (2)
 وأماكف أثرية وموروثات حضارية.

بيئات متنوعة وغنية تمتمؾ منطقة الدراسة المحميات الطبيعية في منطقة الدراسة: ه ــ 
مف حيث التنوع االحيائي والجيولوجي والثقافي، يتمثؿ ذلؾ بالحميات الطبيعية البرية 

تنطبؽ عمييا شروط اقامة المحميات الطبيعية،  والبحرية التي ُتعد بيئات متميزة وفريدة
تشكؿ مرتكزات اساسية لمفاصؿ التنمية السياحية التي ُتعد اليـو احد ركائز  وبذلؾ

 :إلىلتنمية المكانية االقتصادية، وتنقسـ المحميات الطبيعية في محافظة المثنى ا
 المحميات الطبيعية المائية وتتمثل بموقعين هما: (1)
تعد بحيرة ساوه مف البحيرات الطبيعية المغمقة في العراؽ وتعتمد في  :ساوه بحيرة -

والصدوع االرضية، فيي تغذيتيا عمى تدفؽ المياه الباطنية التي تأتييا عبر الفواصؿ 
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 4-0) بيف ما المجاورة االراضي عف ترتفع البحيرة الفريد، الجيولوجي بتكوينيا تتميز
 مستوى وعف( 0والخريطة ) (4جدوؿ )ال( ـ22) بحدود العطشاف نير وعف(  ـ

 لذلؾ الذوباف عمى القابمية ليا بالبحيرة المحيطة الترابية السدة ـ(27) البحر سطح
 كانت عما مناسيبيا انخفضت وبذلؾ المياه تسرب عمى ساعدت كبيرة فجوات حدثت
 منذ لئلىماؿ الميـ تعرض الموقع ، ىذا ـ( 2-0بمقدار) السابقة االعواـ في عميو
،  المياجرة لمطيور الميمة المواقع مف فيو ُيعد انتيى مدة الدراسة، ولحد 2112 عاـ
كما توجد فييا العديد مف  ،(0جدوؿ ) المائية الطيور مف مجاميع سنويا ترتاده اذ

 منتجعا كما ُيعد مثؿ المبائف و الزواحؼ والنبات الطبيعي، األخرىالكائنات الحية 
، اذ تتمتع  الزيتية الرغوة باستخداـ وذلؾ الجمدية الفطرية االمراض مف لكثير طبيا

البحيرة بمؤىبلت جغرافية وبيئية اىمتيا لتكوف محمية طبيعية حسب نظاـ المحميات 
(، فيي فضبًل عف تكوينيا الفريد تتميز بوجود مجموعة 0224لسنة  0العراقي رقـ )

 األحياءمف النباتات والحيوانات والطيور والظواىر الجيومورفولوجية، فضبًل عف 
لفطريات والطحالب واالحياء الفقرية الصغيرة وقواقع ويرقات والبكتريا وا المجيرية

 الصغيرة. لؤلسماؾالحشرات ىو ما يشكؿ غذًا 
 ( اسماء المحميات الطبيعية ومساحتيا ومواقعيا4جدوؿ )

 بسُ بٌّحُّد ذ

بٌّسةحد 

 جةٌهىسةس

ٔىع  بٌّىلغ بٌفٍىٍ

 ششلةا  شّةالا  لُّد بٌّىلغ بٌّحُّد

 1 
 ِةئُد 3091 45 500 جحُشخ سةوٖ

سُةحُد بلسصةدَد 

 وػٍُّد

 2 

ِٕخفط 

 صٍُحةذ
127000 

300736 

45137 ِةئُد 

سُةحُد بلسصةدَد 

 وػٍُّد

 3 

ِٕخفط 

 بٌشفةػُد
1000 

303964 

451394 جشَد 

سُةحُد بلسصةدَد 

 وػٍُّد

 4 

وبدٌ 

 بٌعحةع
764.25 

301698 

465798 جشَد 

سُةحُد بلسصةدَد 

 وػٍُّد

 5 
 100 هذبُٔد

304936 

446883 جشَد 

سُةحُد بلسصةدَد 

 وػٍُّد
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6  
 500 بٌشةوَد

305991 

449460 جشَد 

سُةحُد بلسصةدَد 

 وػٍُّد

 7 
 100 فىبس بٌضهشخ

300584 

452490 جشَد 

 سُةحُد بلسصةدَد

 وػٍُّد

 8 

ِحُّد 

 بٌضهشخ
2 

301820 

454993 جشَد 

ػٍُّد سُةحُد 

 بلسصةدَد

عًٕٓسٚخ انؼشاق، ٔصاسح انجٛئخ ٔانظؾخ ، يذٚشٚخ انجٛئخ فٙ يؾبفظخ انًضُٗ ، لغى انُظى انًظذس: 

 .0202انجٛئٛخ، ثٛبَبد غٛش يُشٕسح ،

 ( التنوع الحيوي في محمية بحيرة ساوه0جدوؿ )
 بٌٕحةزةذ بٌضوبحف بالسّةن بٌٍحةئٓ بٌطُىس ذ

 حُّط بفةػٍ بٌجةحظ بٌزئةت بٌغشخ 1

 - بسبٔث جشَد بجىِغةصي 2
حُد بَ 

 سٍُّةْ

ػةلىي َسىبجذ ػًٍ بٌى حةْ 

 بٌشٍُِد

 - - بٌمٕفز دجةج بٌّةء 3
غشفد َسىبجذ جى شخ فٍ ِحُػ 

 بٌححُشخ

4 

 

 حىَ غىًَ 

 بٌسةق
 بٌؼجشَ - - بٌ ؼٍث بالحّش

5 

 

 هةصجد 

 بٌصحشبء
- - - - 

6 
صُةد بٌسّه 

 بالجمغ
- - - - 

7 
جٍشىْ 

 بجُط صغُش
- - - - 

8 
لطمةغ 

 ِطىق صغُش
- - - - 

جميورية العراؽ، وزارة البيئة والصحة ، مديرية البيئة في محافظة المثنى ، قسـ النظـ المصدر: 
 .0202، ، بيانات غير منشورةالبيئية
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 المثنى محافظة في الطبيعية لممحميات الجغرافي التوزيع( 0) خريطة

 
 (.4الجدوؿ )المصدر: الباحث باالعتماد عمى بيانات 
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 محافظة في يقع الذي اتيبصم منخفض يشكؿمحمية منخفض صميبات:  -
 التنوع لحفظ األساسية المرتكزات أىـ (71جدوؿ ) الخضر قضاء غرب جنوب المثنى

 سير خط في استراحة محطة كونوإلى باإلضافة المنطقة في  األنواع وتنوع اإلحيائي
المتمثمة ، اذ يحتوي عمى تنوع احيائي المنطقة في المقيمة والطيور المياجرة الطيور
 التوازف في ميما دورا اليور يؤدي كذلؾ, (4 ، 2، 0)النباتية والحيوانية الجداوؿ  باألحياء
 .اغمب مساحتيا البادية مساحة تشكؿ التي المحافظة لعموـ الحراري

 المحميات الطبيعية البرية وتتمثل باآلتي: (0)
كـ( عف مركز قضاء  70)تقع فيضة الرفاعية عمى بعد فيضة الرفاعية:  محمية -

 اىـ مف هواحدُتعد فيضة الرفاعية  السمماف مف جية الشرؽ التي ترتبط معو بطريؽ معبد
، اذ (4ىكتار( جدوؿ ) 2222التي تبمغ مساحتيا ) المميزة الطبيعية ةالقيم ذات المناطؽ

 اليضاب واراضي السيوؿ اراضي ىي مختمفة بيئية اقاليـ ثبلثةتعد ىذِه الفيضة ممتقى 
 تنوع تمتمؾ كونيا حمايتيا أىميتو ومدى المنطقة في الغنى يعكس وىذاواراضي الودياف 

 االنواع ووجود ،(23)البيولوجي التنوع عمى بالتالي ينعكس والذي البيئية االقاليـ في
التي مف اىميا نبات السدر البري الذي يتواجد بكثره كما تعد  المختمفة والحيوانية النباتية

 وأنواعماـ البري القطا والحالمنطقة بيئة جاذبة لمطيور البرية كالحباري والصقور وطائر 
  .(3جدوؿ ) أخرى

 فٙ يؾًٛخ انشفبػٛخ ( انزُٕع انؾ6ٕ٘ٛعذٔل )

 بٌضوبحف بٌٍحةئٓ بٌٕحةزةذ بٌطُىس ذ

 بفةػٍ بٌزئةت بٌسذس بٌححةسٌ 1

 ظث بجٓ بوي ِسٍّةْ بٌصمىس 2

 لٕفز دػٍج بٌىّأ بٌمطة 3

 ٔجذ ػمةت ٍِىٍ 4
  

 سِث ػصفىس بٌذوسٌ 5
  

 جٍجالوٌ حّةَ جشٌ 6
  

 سجحٍد لحشخ هذهذَد 7
  

عًٕٓسٚخ انؼشاق، ٔصاسح انجٛئخ ٔانظؾخ ، يذٚشٚخ انجٛئخ فٙ يؾبفظخ انًضُٗ ، لغى انُظى ــ 1انًظذس: 

 .0202/ 11/ 19ـــ انذساعخ انًٛذاَٛخ 0   .0202، غٛش يُشٕسح، ثٛبَبد انجٛئٛخ
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وادي الضباع ضمف منطقة الرصيؼ المستقر  : يقع محمية وادي الضباع -
انو جزءًا مف اليضبة الغربية لمحافظة المثنى، يقع في  أيضمف نطاؽ السمماف وبصية 

كـ( وىو عبارة عف 7ويرتبط معيا بطريؽ غير معبد طولو ) شماؿ غرب ناحية بصية
مف جانبيف التي تمثؿ حواؼ الوادي الرئيسة وفييا العديد  ارض مستوية تحيط بو التبلؿ

مف الحفر والكيوؼ، فضبًل عف الخصائص الجغرافية التي آىمتو ليكوف مف ضمف 
ىكتار( جدوؿ  752.46المواقع المرشحة لممحميات تبمغ مساحتو المحمية المقترحة )

مف ، فضبًل عف التنوع الحيوي الذي يتصؼ بو اذ يتميز بوجود انواع عديدة ( 4)
 .(7الطيور والنباتات والمبائف والزواحؼ جدوؿ )

 ( التنوع الحيوي في محمية وادي الضباع7جدوؿ )

 

جميورية العراؽ، وزارة البيئة والصحة ، مديرية البيئة في محافظة المثنى ، قسـ النظـ المصدر: 
 .0202، ، بيانات غير منشورةالبيئية

مف المنخفضات الكبيرة المؤىمة  :ُيعد منخفض ىدانية هدانيةمحمية منخفض  -
 مركز عف تبعد وطني في الحياة البرية في منطقة الدراسة، ومتنزهلتكوف محمية طبيعية 

كـ( معبد وىو نفس الطريؽ الرابط بيف مركز قضاء  22كـ( منيا )24) السمماف قضاء
 (4) ىكتار( جدوؿ 222تبمغ مساحتو )كـ( طريؽ ترابي، 4السمماف وناحية بصية و  )

 بٌضوبحف بٌٍحةئٓ بٌٕحةزةذ بٌطُىس ذ

 بفؼً بسبٔث جشَد غشفد غشبت جٍٕ بٌؼٕك 1

 حُد بَ سٍُّةْ بٌمٕفز بٌصحشبوٌ فطش بٌىّأ لحشخ ِسىجد 2

 سحةٌٍ ثؼٍث بٌشًِ بٌحٕظً جٍحً بجُط بٌخذ 3

 ظث دػٍج بٌحشًِ غشبت صَسىٍٔ هٕذٌ 4

 - - بٌسذس بٌحشٌ ػصفىس بٌذوسٌ 5

 - - بٌصّؼد حّةَ جشٌ 6

 - - بٌىؼىت صشد سِةدٌ وحُش 7

 - - بٌخحةص حىَ غىًَ بٌسةق 8

 - - جٍجالوٌ بٌحةدَدبجٍك  9

 - - سجحٍد وسوبس بصسق بٌخذ 10
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 وىي السنيف لمئات تعود نباتية مجمعات تمثؿتتميز المنطقة بتنوعيا الحيوي، اذ ، 
 مع وتتوافؽ واالقتصادية العممية لمدراسات مصدرا تشكؿ وراثية مخزونات بمثابة

 فصؿ في السيما النباتات فييا تكثر حيث الطبيعية لممحميات الوطنية المواصفات
، البري السدر لنبات واسع انتشار مع النباتات مف مختمفة انواع ارضيا تغطى اذ الشتاء

،كما توجد (4انواع اخرى مف النباتات والطيور والمبائف والزواحؼ جدوؿ ) فضبًل عف
 الربيع مواسـ في المنخفض داخؿ االمطار مياه تجمع عمى تساعد ومنحدرات اودية فييا
 السواح مف الكثير يقصدىا مكاف جعمو ما وىذا الجماؿ غاية في نباتية حمو يكسوه مما
 والمناسبات الترفييية رحبلتيـ في المجاورة المحافظات مف او المحافظة مف سواء

 .(27)والخريؼ الربيع مواسـ في السيما والعطؿ
 ( التنوع الحيوي في محمية منخفض ىدانية 4جدوؿ )

 بٌضوبحف بٌٍحةئٓ بٌٕحةزةذ بٌطُىس ذ

 سحٍُد بسٔث جشٌ غشفد بجٍك بجمغ 1

 حُد بَ سٍُّةْ لٕةفز سذس جشٌ بجٍك بوسجٍ 2

 بفةػٍ خٕةصَش جشَد ػةلىي بٌهذهذ 3

 بٌعث بٌّصشٌ دػٍج بٌغعة صشد ِحّش بٌزٔث 4

 ظث - بٌسؼذ صشد ِحّش بٌمٕد 5

 - - بٌىّأ هةصجد بٌشجش 6

، البيئية، قسـ النظـ مديرية البيئة في محافظة المثنى جميورية العراؽ، وزارة البيئة والصحة،المصدر: 
 .0202، بيانات غير منشورة

يقع منخفض الشاوية شرؽ مركز قضاء السمماف  محمية منخفض الشاوية: -
مركز قضاء السماف كـ(، بالقرب مف الطريؽ المعبد الرابط بيف  20بمسافة تبعد عنو )

( بخصائص 4) ىكتار( جدوؿ 022وناحية بصية، يتميز المنخفض البالغة مساحتو )
جغرافية مميزة اذ يتكوف سطحو مف الرواسب الغرينية والطينية التي نقمتيا سيوؿ 
االمطار مف التبلؿ المرتفعة المحيطة بو مف ثبلث جيات مما اصبح مجمع لمياه 
االمطار في موسـ تساقطيا جعؿ ارض المنخفض موطف لمطيور المحمية والمياجرة 
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( ومف اىـ ما يوجد فيو نباتات السدر البري الذي 1)جدوؿ  والحيوانات البرية المختمفة
يعد مادة غذائية مبلئمة لتربية خبليا النحؿ مع ما يوجد مف اخر في النباتات الموجودة 
فيو، ويتميز منخفض الشاوية بمناظر جميمة وميمة تشكؿ بيئة مناسبة لمسياحة 

 .(24)البيئة
 الشاوية ( التنوع الحيوي في محمية منخفض1جدوؿ )

 بٌضوبحف بٌٍحةئٓ بٌٕحةزةذ بٌطُىس ذ

 سحةٌٍ بٌزئةت سذس جشٌ ػصفىس بٌذوسٌ 1

 بسبٔث جشَد ػةلىي حّةَ جشٌ 2
ظث ِصشٌ ِٓ بالٔىبع 

 بٌّهذدخ جةالٔمشبض

 لٕفز بٌمٕفز بٌصحشبوٌ غشفد لحشخ ِسىجد 3

 - بجٓ بوي بٌىّأ بجٍك بجمغ 4

 - دػٍج بٌفطش بٌحش بٌحىَ 5

 الميدانية.المصدر: الدراسة    

 حوالي تقع محمية منخفض فوار الزىرة عمى بعد محمية منخفض فوار الزهرة : -
جنوب طريؽ ناحية بصية وتشغؿ كـ(  02عف مركز قضاء السمماف  و )كـ(  42)

فيي عبارة عف سيؿ فيضي وسط ىضبة  (4جدوؿ ) ىكتار( 2222مساحة تبمغ )
تحيط بيا التبلؿ ويوجد فييا بئر ماء يتدفؽ ذاتيًا يجري عمى شكؿ جدوؿ صغير مكوف 
مستنقع ضحؿ ذات مياه كبريتية تروي ارض الفيضة مما جعميا مكاف مبلئـ لمتنوع 

ية مما مخزونات وراثية تشكؿ مصدرًا لمدراسات العممية واالقتصاد بمثابةالحيوي، اذ ٌتعد 
مف قرار مجمس الوزراء لسنة  اىميا لتتوافؽ مع المواصفات الوطنية لممحميات الطبيعية

مف التنوع الحيوي ىي مجموعة مف الطيور منيا فيها  ومف اىـ ما يوجد ،(21)0224
مرزة البطائح والحوـ واالبمؽ وعدة اصناؼ مف النباتات منيا القصب البريد جدوؿ 

(22). 
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 في محمية فوار الزىرة لحيوي( التنوع ا22جدوؿ )
 بٌضوبحف بٌٍحةئٓ بٌٕحةزةذ بٌطُىس ذ

 بفؼً رئث بٌحٕظً ِشصخ بٌحطةئح 1

 ظث بسٔث بٌمصث حىَ غىًَ بٌسةق 2

 لٕفز بجٓ بوي بٌحشدٌ ِشصخ جغ ةء 3

 - دػٍج ػشفج بجٍك هُىَ 4

 - - بٌشُح صشد سِةدٌ صغُش 5

 - - بٌىّأ  6

 - - سِث  7

العراؽ، وزارة البيئة والصحة ، مديرية البيئة في محافظة المثنى ، قسـ النظـ جميورية المصدر: 
 .0202/ 22/ 24الدراسة الميدانية ػػػ 0 .0202، ، بيانات غير منشورةالبيئية

لمختمؼ  تعد نموذج واضح تتميز ىذِه المنطقة بجيولوجيتيا التي محمية الزهرة : -
والجيولوجية فيو مف المناطؽ المثالية لدراسة التتابع الطبقي  الدراسات الجيومورفولوجية

ؿ الترسيبية وسمكيا والعمر الجيولوجي لنشأة الصخور في ىذِه حلمصخور ومعرفة المرا
 –)ببليوسيف  تكويف الزىرة في الزمف الجيولوجي الثالثإلىالمنطقة التي تعود 

( اال اف 4ىكتار( جدوؿ ) 0غة )وعمى الرغـ مف محدودية مساحتيا البالببليستوسيف(، 
يحظى بأىمية عممية وسياحية واقتصادية، ويمحظ وجود الكيوؼ والشقوؽ  موقعيا

االرضية الصغيرة والكبيرة التي اصبحت مأوى لمحيوانات البرية التي تعيش ىناؾ مثؿ 
االمر الذي جعميا ضمف شروط اختيار المناطؽ  (22جدوؿ ) واألرانبالدعمج والذئاب 

خامسًا( بوصفيا ذو اىمية في التاريخ الجيولوجي الخاص  –المحمية )المادة السابعة 
بالمتحجرات التي تمثؿ سجؿ الحياة وتطورىا عبر العصور الجيولوجية المختمفة، فضبًل 

 .(02)عف اىميتيا في الحفاظ عمى التنوع الحيوي في المنطقة
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 الزىرة في محمية ( التنوع الحيوي22)جدوؿ 
 بٌضوبحف بٌٍحةئٓ بٌٕحةزةذ بٌطُىس ذ

 بفؼً رئث بٌىّأ صمش 1

 ظث بسٔث جخسشٌ بٌححةسٌ 2

 - بجٓ بوي ػشفج هذهذ 3

 - دػٍج سِث حّةَ جشٌ 4

 حٕىشَص حىَ 5
 

- 

 بٌحٕظً  6
 

- 

البيئة في محافظة المثنى ، قسـ النظـ جميورية العراؽ، وزارة البيئة والصحة ، مديرية ػػػػ 2المصدر: 
 .0202/ 22/ 24ػػػ الدراسة الميدانية 0 .0202، ، بيانات غير منشورةالبيئية

يظير مما تقدـ اف مناطؽ المحميات الطبيعية في منطقة الدراسة تحظى بتنوع حيوي 
ميـ يستدعي التخطيط لمحفاظ عميو واستثماره تنمويًا في الجوانب السياحية والعممية 
واالقتصادية التي يمكف اف تحقؽ عوائد متعددة ُتسيـ في تنويع قاعدة االقتصاد المحمي 

فضبًل عف العمؿ عمى الحفاظ عمى توازف النظاـ البيئي  وخمؽ المزيد مف فرص العمؿ
 القادمة. األجياؿ إلىوحماية النظـ البيئية واستدامتيا بنقميا 

 المحافظة والدينية في  يةاآلثارالسياحة التاريخية والمبحث الثاني : 
ُمشكمًة تمتمؾ محافظة المثنى إمكانات سياحية اثارية  حضارية وتاريخية موغمة في القدـ 

جزءًا أساسيا مف حضارة ببلد وادي الرافديف، فضبًل عف امتبلكيا لمواقع الجذب السياحي 
الدينية المتمثمة ببعض المقامات والمراقد لؤلولياء والصالحيف التي تحظى ببعد روحي 
لدى الغالبية مف أفراد المجتمع، ىذِه الموارد تشكؿ موردًا اقتصاديًا ميمًا لو اُحسف 

 الستثمارىا وفيما يأتي عرض مفصؿ ليذِه اإلمكانات: التخطيط
 ية:اآلثار السياحة التاريخية و: اواًل

يذكر المؤرخ توينبي إف حضارة وادي الرافديف حضارة أصيمة ألنيا مف نوع الحضارات 
، بؿ نشأت وتطورت منذ العصر الحجري" فالكشؼ لتي لـ تشتؽ مف حضارة سابقة لياا

 أىمية هوتوثيؽ وجودىا األصيؿ وبعث الماضي بمجدة تؤكدعف تاريخ تمؾ الحضارة 
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بتاريخيا العريؽ الزاخر بالمنجزات التي  ،(02)يمكف تغييبيا ية في شواىد الاآلثار التنمية 
ساىمت بو مف منجزات مف اختراعات وقوانيف كاف ليا األثر  أسست لمحياة المنظمة  لما

بخطوات ثابتة وعمى مراحؿ وأطوار الواضح في نشوء الحضارة الناضجة التي سارت 
 :متعاقبة ومف ضمف مدف ىذِه الحضارة مدينة الوركاء التاريخية

 غير مازاؿ منيا األكبر والجزء منقب منيا جزء كبيرة أثرية مدينة وىي: الوركاءــ 1
 كـ 22 بعد عمى الوركاء قضاء في توبة آؿ أراضي قرب( 22)  مقاطعة في تقع ،منقب
تقريبا، ( 0كـ22) ومساحتيا( ـ03) ارتفاعيا فييا نقطة وأعمى السماوة مدينة شرؽ جنوب
 ببلد في ليس الحضرية المراكز اولى تعد الوركاء مدينة اف التاريخية المصادر وتشير
 المدينة في التنقيب أعماؿ كشفت ،إذ(00)بأسرة القديـ العالـ تاريخ في بؿ فحسب الرافديف

 ضفاؼ عمى الطوب مع والحصير الشعر بيوت في يسكنوف كانوا ساكنييا اوؿ بأف
 األلؼ) خبلؿ تأسيسيا منذ وذلؾ الرافديف ببلد جنوب لمناطؽ الغمر مدة خبلؿ األنيار
 ديني كمركز( ـ.ؽ.  الرابع األلؼ) منذ شيرتيا وذاع فييا السكف وأستمر( ـ.ؽ. الخامس

) سمي الذي العصر ىذا خبلؿ االختراعات اعظـ ومف، (02)حضاريا نضوجيا بعد ميـ
 البشرية تاريخ في مرة وألوؿ الكتابة وظيور التدويف وسيمة ابتداع ىو(الوركاء بعصر

 ظيرت التي( pictrogophic) الصورية الكتابات مف األولى ونماذجيا البدائية بأطوارىا
 التي الحضارة مضمار في المدينة تقدمت كذلؾ، (04)الوركاء مدينة مف الرابعة الطبقة في

 مفاصميا في وتشيع تمتد الحضارة معالـ فأخذت. ـ.ؽ. الرابع األلؼ منتصؼ في تجمت
 ةالمصبوغ الفخارية بالمسامير زينت التي المعابد وتشييد العمارة بفف متمثمة المختمفة
 مجالي في الصناعة تحسف عف فضبلً  رائعة فسيفسائية ىندسية لوحات بذلؾ مشكمة
 الحوادث تدويف بدأ فقد( ـ.ؽ. الثالث األلؼ) حدود في اما والنحت، والصياغة التعديف
 أسماء في إثبات عف فضبلً  عمرانية أعماؿ مف تـ وما المموؾ وسير كالحروب التاريخية
 جمجامش الممؾ اشيرىـ ومف ،(00) بعضيـ إلى السومرية األساطير أشارت التي المموؾ
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 يعد اذ عاماً (203) المدينة حكـ انو المصادر تشير إذ الخالدة التاريخية الممحمة صاحب
 جممة مف الوركاء اصبحت( ـ.ؽ0202) في اما ،(03)السبللة ىذه في الخامس الممؾ

 مركزا ظمت المدينة ولكف الرافديف وادي ببلد وحد الذي األكدي سرجوف الممؾ ممتمكات
وتضـ مدينة الوركاء االثرية مجموعة مف اشير المعابد ، (07)مزدىرا وثقافيا وعمرانيا دينيا

 والبنايات والتموؿ التي سيتـ ايجازىا وكما يأتي: 
أنا ( الكبير في القسـ الشرقي مف مدينة  –يقع معبد ) أي : بٌىحُش أٔة ( –أٌ أــ ِؼحذ ) 

 يفينيف ( ) سيدة السماء ( عند السومر  –) آف  لآلليةالوركاء وىو معبد ضخـ شيد 
الحب والخير والبركة والزراعة والحضارة عند  أليوسـ )عشتار( اوالتي عرفت فيما بعد ب

يعد مف افخـ المعابد السومرية واقدميا واجمميا ومعناىا بيت  ،(04)األكدييف واالشورييف
منتصؼ االلؼ الرابع ؽ.ـ مزينة واجيتو بالفسيفساء  إلىيعود تاريخو  (،2صورة ) السماء

دد المعبد مف قبؿ ممؾ اور اورنمو سنة مسامير الفخارية وقد جالمتكونة مف ال
 .(01)ـؽ.0202

 انا الكبير في الوركاء-( بقايا معبد أي2صورة )                
 

 

 

 

 

 

 .0202جميورية العراؽ، وزارة الثقافة و السياحة واآلثار، مفتشية آثار المثنى، المصدر:     
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 إلىيقع في مدينة الوركاء يعود تاريخو  ت ــ ِؼحذ آٔى ) سُذ بٌسّةء( بو بٌّؼحذ بألجُط :
ـ( مشيدة مف  20منتصؼ عصر الوركاء يقع فوؽ مصطبة اصطناعية ذات ارتفاع )

كتؿ الطيف منضدة بعضيا فوؽ بعض يتخمميا طبقات قير طميت جدراف المعبد بالصبغ 
ـ( مبنى  27.0×02.2االبيض وىو مزار صغير ) االبيض ومف ىنا جاء اسمو بالمعبد

ؿ فيما مف المبف المربع الكبير ويتألؼ مف ساحة مركزية طويمة تحيط بو غرؼ تتص
 .(22)بينيا

ىي بناية ضخمة مف االجر تقع شماؿ شرؽ  أٔسُ بو ) جُر سَش ( : –ج ـــ ِؼحذ آٔى 
عبادة االلو )انو( معبد )انو القديـ( عرفت ببناية بيت ريش خصص قسـ كبير منيا ل

وزوجتو )انتـ( تتكوف ىذه البناية مف عدة افنية وساحات فسيحة وحجرات كثيرة 
 .(22)ومصميات

يقع معبد كاريوس في الجية الجنوبية الشرقية مف مدينة الوركاء ــ ِؼحذ وةسَىط :د 
. يتاخـ ىذا التؿ مف (4صورة ) األثرية عمى تؿ استيطاني قديـ اسمو المحمي ورور

الجنوب والشرؽ منطقة منخفضة، والتي كانت تشكؿ سابقًا ميناء ضمف المدينة .كما 
مف الجية الشمالية الغربية والجية الجنوبية الغربية  االستيطانييعزلو عف تؿ المدينة 

مجمع بنائي، والذي يمتد عمى مساحة  إلىينتمي المعبد  ،(Lمنخفض بشكؿ )
ومحاط بسور خارجي. بني ىذا السور في فترة الحقة لبناء المعبد. ـ  222 × 222

( سور داخمي Temenosيحصر منطقة حـر المعبد المحيطة مباشرة بو )
(Peribolos)بدأ التنقيب في ، اما بالنسبة لتاريخو فقد ، بني في فترة تأسيس المعبد

حقًا دراسة المعبد ، وتمت الW. E. Loftusـ مف قبؿ السيد لوفتوس 2410المعبد عاـ 
يرجح  ،J. Schmidtالسيد شميت مف قبؿ  ـ2172-31ومنطقتو خبلؿ األعواـ 
المعبد ـ. وذلؾ ألف  222العاـ  إلىالفترة الفرثية وتحديدًا  إلىالباحثوف أف المعبد يعود 
، كاف قد نقش لوح مف الحجر  ،بني لتقديس اإللو كاريوس الذي ذكر اسمو في مرسـو
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ـ. لـ يكف الموح في مكانو األصمي عند  222سنة  إلىالكمسي. يعود تاريخ ىذا الموح 
نما كاف بيف ركاـ متساقط مف المبف بالقرب مف دعامة الزاوية الشمالية  اكتشافو، وا 

 .(20)لممعبد
 في مدينة الوركاء االثرية ( معبد كاريوس4ورة )ص

 

 

 

 

 
 

 

 .0202جميورية العراؽ، وزارة الثقافة و السياحة واآلثار، مفتشية آثار المثنى،  المصدر: 

 وتقع انقاض عصر الوركاء إلىيرجع  ىو معبد كبير :ــ ِؼحذ بٌفسُفسةء ) بٌُّضبئُه ( هـ
( ومنطقة معبد ) آنو ( وقد زينت جدرانو ؿ الواقع بيف منطقة معبد )عشتارفي السي

الداخمية بالفسيفساء المكونة مف مسامير كبيرة مف الحجر المموف والفخار وكانت جدراف 
المصبوب صبًا وعمى  كاإلسمنتالقاعة الوسطية لممعبد مشيدة بمادة غريبة صمبة قوية 

الت قوية رصينة سنة ( عمى تشيد ىذه البناية إال أنيا ما ز  3222الرغـ مف مرور ) 
 .(22) سوى بعض جوانبيا التي ىدمت في عصر جمدة نصر

شيد ىذا المعبد في القرف االوؿ لمميبلد لئللو مثرا وىذه البناية فريدة مف  ــ  ِؼحذ ِ شب : و
  .نوعيا في العراؽ تقع اثارىا في الوركاء جنوب غرب معبد انو
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بناية واسعة جدًا تقع شماؿ شرقي الوركاء خارج السور بعيدًا  ـــ جٕةَد ) جُر أوُسى( : ص
متر واحد وقد شيدت  االعف منطقة االبنية والمعابد ال ترتفع بقاياىا عف سطح األرض 

وليذا سميت بالبابمية ) بيت بناية ) بيت أكيتو ( بالمبف والطيف وسط الحقوؿ والبساتيف 
العصر  إلىزمف بناء ىذه البناية يرجع  ( أي بيت الحفبلت والوالئـ ويبدو اف أكيت

 .(24)بوؽ مطبوع مف العيد البابمي فيياالسموقي وذلؾ لعدـ العثور عمى آثار او طا
كػـ (  202)  عمػة بعػدالجنوبيػة ار الكصػير فػي باديػة السػماوة تقع آث آثار الكصير :ـــ  ح

بصػية التابعػة كػـ ( جنوبػًا عػف ناحيػة  12قضاء الخضر كما تبعػد مسػافة )  غربجنوب 
وقمعػػة  وادي الكصػػير الػػذي تقػػع عميػػو القمعػػة إلػػىلقضػػاء السػػمماف وسػػميت بالكصػػير نسػػبة 

مبنيػة بػاآلجر والمػادة ، (20) (0صورة )مربع الشكؿ  يتخطيططابع عمراني الكصير ذات 
ـ( ويوجػد بعػض التبػايف  2.24الجدراف الخارجيػة لمقمعػة )  الرابطة ىي الجص يبمغ سمؾ

وىػػذا التبػػايف حصػػؿ نتيجػػة بنػػاء القمعػػة عمػػى مرتفػػع ترابػػي غيػػر جػػدرانيا الداخميػػة  بارتفػػاع
متػػػوازف االبعػػػاد واالرتفاعػػػات ويحػػػيط بالقمعػػػة سػػػور خػػػارجي صػػػمد جػػػدًا خػػػاٍؿ مػػػف النوافػػػذ 

ارتفاعػػو االصػػمي مػػف أعمػػى جػػزء  ـ ( و 2.24 – 2والفتحػػات يتػػراوح سػػمكو الخػػارجي ) 
لشػػػمالية الغربيػػػة وفػػػي المنػػػاطؽ المتيدمػػػة يصػػػؿ ـ ( مػػػف الجيػػػة ا 3.20متبػػػٍؽ فيػػػو ىػػػو ) 

( أربعػػػة منيػػػا ركنيػػػة ذات شػػػكؿ ثبلثػػػة ابػػػراج 7ـ( والسػػػور مػػػدعـ بػػػػ ) 2.32)إلػػػىاالرتفػػػاع 
وتختمػػؼ  ،(23)االخػػرى فيػػي ذات شػػكؿ نصػػؼ اسػػطواني اربػػاع الػػدائرة امػػا االبػػراج الثبلثػػة

الكصير مف المناطؽ التػي راء حوؿ زمف بناء واستيطاف ىذه القمعة فمنيـ مف يقوؿ اف اآل
سػػكنيا االنسػػاف القػػديـ منػػذ اقػػدـ العصػػور التأريخيػػة ولقػػد دلػػت التحريػػات عمػػى وجػػود آثػػار 

لكصػػير فػػي مسػػتوطف سػػكف ىػػذه المنطقػػة فػػي العصػػر الحجػػري القػػديـ فػػي منطقػػة وادي ا
     آخػػر يعتقػػد اف قمعػػػة الكصػػير ىػػي مػػػف مخمفػػات مدينػػػة  يورأ، (27)باديػػة السػػماوة الجنوبيػػػة

وذلؾ لقربيا مف منطقة أور االثرية فيي ال تبعد عنيا إال سوى مسػافة  سيكا( السومريةكي)
فػػي األلػػؼ الثالػػث ؽ.ـ. فػػي  ازدىػػرت كػػـ ( وأور ىػػي أحػػدى المػػدف السػػومرية التػػي 42) 
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فػػي حػػيف تحػػدثنا كتػػب التػػأريخ مثػػؿ )االصػػناـ واالغػػػاني  األولػػىظػػؿ الحضػػارة السػػومرية 
ومعجـ البمداف ولساف العرب وتاج العروس( بأف الكصير ىو مف آلية الجاىمية التي تعبد 

باديػػة السػػماوة واف الكصػػير ىػػو صػػنـ ) لقضػػاعة وجػػذاـ وغطفػػاف ( وكػػاف  ليػػا أقػػواـ عػػرب
سػػيـ عنػػده ويمقػػوف مػػع شػػعر ويحمقػػوف رؤو  إذ كػػانوا يحجػػوف أليػػو فػػي مشػػارؼ ) الشػػاـ(

 ،(24) مػف الػدقيؽ وىػـ يمبػوف ويغنػوف عنػدهرؤوسيـ قرة مف الدقيؽ و) القرة ( ىي قبضػات 
فمػػف المحتمػػؿ اف يكونػػوا قػػػد بنػػوا ىػػذا المعبػػػد ليحجػػوا اليػػو كػػؿ عػػػاـ ويقػػدموف لػػو القػػػرابيف 

 والنذور .
 ( جانب مف اثار الكصير في محافظة المثنى0صورة )

 .11/10/0202انضٚبسح انًٛذاَٛخ: ثزبسٚخ انًظذس: 

وىناؾ رأي آخر يقوؿ اف مف بنى قمعة الكصير ىو شخص يدعى ) الشيخ محمد أبػف 
راشد ابف مغامس( وىو مف أسرة معروفة في البصرة حكمت حينًا مف الدىر وكاف ىذا 

شاسػعة الشيخ عدوًا لدودًا لمدولة العثمانية والفارسية عمى حد سواء وىػو يمتمػؾ أراضػي 
وقد انحسر نفوذه فيما بعد وأصبح مقتصرًا عمػى اطػراؼ مدينػة البصػرة وأف مػدة حكمػو 

ـ ( وبيذا يكوف مف المرجح بناء القمعة محصورًا  2302 –ـ  2072بدأت مف سنة ) 
        بيػػػذه الفتػػػرة او قبميػػػا بقميػػػؿ  وىػػػذا االسػػػتناد مبنػػػي عمػػػى مػػػا وصػػػفو الرحالػػػة البرتغػػػالي
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ـ ( حيػػث قػػاؿ ) خرجػػت مػػف  2324تكسػػيرا ( عنػػدما زار العػػراؽ فػػي عػػاـ )  ) بيػػدرو
قمعػة وسػط الباديػة كانػت تسػمى  إلػىأياـ ( وصػمت  3البصرة مع القافمة وبعد مسيرة ) 
الشػػيخ محمػػد أبػػف راشػػد الػػذي كنػػت قػػد زرتػػو فػػي  إلػػىقمعػػة الكصػػير ( تبػػيف أنيػػا تعػػود 

كمػا يوجػد  (3)صػورة بػرة حػوؿ القمعػة وما يسند ىػذا الػراي وجػود اثػار لمق .(21)البصرة 
 .(7)صورة حوؿ اثار قمعة الكصير عيف ماء 

 ( اثار المقبرة قرب قمعة الكصير3صورة )                  

 

 

 

 

 

 

 22/20/0202المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ     

 ( عيف الماء قرب قمعة الكصير7صورة )                 

 

 

 

 

 22/20/0202المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 
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الشماؿ الشرقي مف مدينة السماوة بمسافة  إلىيقع في محافظة المثنى  :ـــ زً بالجض غ
لى( كـ و 20) بيف اإلدارية ( كـ ضمف الحدود 21الشرؽ مف قضاء الرميثة بمسافة ) ا 

ناحية النجمي وقضاء الوركاء ، معمف عف اثريتو في جريدة الوقائع العراقية بتسمسؿ 
، وىو اوؿ موقع ينقب فيو مف قبؿ الييأة العامة لؤلثار 2120/  22/ 27( في 2430)

وتمت  0224والتراث في محافظة المثنى، وتشكمت البعثة في أواخر شير آب عاـ 
واستمر العمؿ فيو ثبلث مواسـ تنقيبية كشفت تمؾ   0224/ 0/1خ المباشرة بالعمؿ بتاري

وىي  األرضالتنقيبات االثرية مدافف جماعية مبنية باألجز عبارة عف سراديب داخؿ 
مختمفة تعود لمعصر الفرثي والسموقي قدمت معمومات قيمة عف طريؽ الدفف  بأحجاـ

 .(42)بناء المقابر وأساليبوطقوسو 

( عيف 4يقع ىذا التؿ في قضاء الخضر ضمف مقاطعة ) :ــ زٍىي بٌؼفش)ػُٓ صُذ( ٌ
ـ(  2.0ـ(  وارتفاع تقريبي ) 202 ×222صيد والتؿ عمى شكؿ مستدير ذو ابعاد )

 .(42)ـ023العصر الساساني  إلىتنتشر عمى سطح التؿ كسر فخار تعود 

( اراضي 40مجموعة مف التموؿ االثرية المنتشرة في مقاطعة ) :تمول آل عزامــ  ك
الحجامة التي تقع جنوب شرؽ ناحية الدراجي اقرب قرية ليا ىي قرية اؿ عزاـ وسميت 

، تحتوي التموؿ االثرية في ىذا الموقع عمى عدد مف االدوار بيذا االسـ نسبة ليذِه القرية
الفترة إلىار وبقايا اثرية وبعض األجر يعود الحضارية والظاىر في )الدور االوؿ( كسر فخ

ـ( واكبر التموؿ المنتشرة في ىذِه المقاطعة ىو تؿ اؿ عزاـ  003ؽ.ـ ػػػػػػػػػ  203الفرثية )
ابراج في اركانو االربعة وابعاد ( وىو عبارة عف مدينة كبيرة محاط بسور ذو 2رقـ )

جدراف مبنية مف مف ـ( يبلحظ عمى قمة التؿ اثار شاخصة  722×2022الموقع )
 .(40)ـ( 0ـ( وبعمؽ ) 02×22األجر بقياس )
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( 02تقع تموؿ الحمر ضمف مقاطعات ناحية الدراجي وقضاء الخضر ) :تمول الحمرــ  ل
( عيف صيد وىي عبارة عف سمسمة مف التموؿ االثرية منتشرة في 4الحجامة الغربية و )

ىاتيف المقاطعتيف عمى ابعاد مختمفة تحتوي معظميا عمى ادوار حضارية مختمفة ابرزىا 
ف التموؿ، تـ تمييز ىاتيف الدوريف عف ـ ( في الطبقات االولى م 003الدور الساساني )

عمميات  إلىطريؽ كسر الفخار المنتشرة عمى السطح، معظـ تموؿ ىذِه السمسة تعرضت 
ـ مما احدث بعض الحفائر في سطح  2112نبش )تنقيب غير شرعي( في احداث سنة 

ػػػ  0224)العصر البابمي القديـ  إلىالتؿ وقد اظيرت ىذِه العمميات كسر فخار يعود 
 .(42)( تموؿ4سة مف )ؽ.ـ( وتتكوف السم 2201ؽ.ـ( والعصر البابمي الوسيط ) 2010

تضـ محافظة المثنى العديد مف المواقع التاريخية التي تمثؿ  ـــ المواقع التاريخية:2
االماكف والقصبات التي كاف يستقر بيا مجموعة مف الناس في حقبة تاريخية مضت اال 

طبيعية او بشرية ومع مرور الزمف تكتسب ىذه المواقع اىمية انيا ُىجرت نتيجة لظروؼ 
بوصفيا شواىد عمى مرحمة زمنية خمت، ىذِه االىمية التي تحظى بيا تمؾ المواقع يمكف 
التخطيط الستثمارىا و توظيفيا في مجاؿ التنمية السياحية، فضبًل عما تكتسبو مف اىمية 

 الدراسة، ومف اىـ ىذِه المواقع: قةاخرى بوصفيا جزءًا مف تاريخ وىوية مجتمع منط
قمعة مينا الييس ىي أوؿ تجمع لعشيرة ) الخزاعؿ ( في  -:قمعة مهنا الهيسأ ــ 

في مير الخزاعؿ مينا بف عمي الييس وتقع أ إلىوسميت بذلؾ نسبة  محافظة المثنى
 إلىكـ  20-22عمى مسافة الجحيمية  األعاجيبعشيرة  أراضيمقاطعة دياحـ مف 

الشماؿ الغربي مف مدينة السماوة الحالية وىي عبارة  عف قمعة كبيرة تمتد بقايا جدرانيا 
والقمعة بصورة عامة ىي اكبر قمعة في وسط وجنوب  ،(44)( الؼ متر2222مسافة ) إلى

 4مدعمة بػ )  أسوارىا ـ ( و 222×  002)  أبعادالعراؽ فيي مستطيمة الشكؿ ذات 
ابراج ( ركنية تتخذ شكؿ ثبلثة ارباع الدائرة وىي ضخمة التصميـ يبمغ محيط الواحد منيا 
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دونـ ( وال تزاؿ بقايا جدرانيا غير مدفونة ترى بارتفاع  22ـ ( وتقدر مساحتيا بػ )  20) 
 المبنية مف االجر والجص األسسـ ( كما يشاىد وسط القمعة بقايا  4ـ ( وعرض )  4) 

اذ اصؿ بعض  (40)وعوامؿ المناخ . األمطارمغطاة بالكثباف الرممية المتحجرة بفعؿ 
ثبلثة امتار وقد استخدـ الطابوؽ في بناءىا غير اف عوامؿ  إلىالمتبقية يصؿ  أسوارىا

اف  األرجحفمف  ،(43)الكثير مف معالميا إخفاءعمؿ عمى  اإلنسافالتعرية الجوية وعبث 
تكوف القمعة قد بنيت قبؿ قياـ الثورة عمى الدولة العثمانية حيث يرجح بناؤىا سنة ) 

 .ـ ( 2320
التي تقع في محؿ سكناه في قمعة الزريجية الواقعة في قالع سعدون آل محسن :  ب ــ

الجية اليسرى مف نير الفرات جنوب مدينة السماوة وقد سيطر ) سعدوف آؿ محسف ( 
مجموعة عشائر بني حجيـ وتسييرىـ حسب أرادتو خبلؿ فترة رئاستو  سيطرة تامة عمى

قاسيًا داخؿ منطقة نفوذه  إرىابياسنة ( وقد أستطاع اف يؤسس حكمًا  20التي دامت )
وأستطاع اف يبني مجموعة مف القبلع ال تزاؿ آثارىا شاخصة حتى اليوـ ضمف أراضي 

 .(47)القبلع عشائر بني حجيـ تدؿ عمى جبروتو وسطوتو ومف ىذه 
المنشئ عمييا وموقعيا جنوب  األرض إلىجات التسمية نسبة قمعة الزريجية : ج ــ 

مدينة السماوة  في الجية الشرقية مف الفرات وىي محؿ سكنى ) سعدوف ( ومركز أدارتو 
( وفي وديرتو وفي اوائؿ الحرب العالمية األولى بنيت في مكانيا قرية اسميا )الخنينية

 مخفر الزريجية .  باسـانشأت الحكومة بالقرب منيا مخفرًا حصينًا لمشرطة  2127سنة 
ي عشيرة آؿ ) جريب ( أحدى ال تزاؿ آثارىا شاخصة ضمف أراضقمعة الغميظة :  د ــ

)البوجياش( التابعة لعشائر بني حجيـ وحوؿ تسميتيا ىناؾ رأياف االوؿ ىو عشائر
ظة فيي مبنية مف األجر والطيف مربعة الشكؿ طوؿ ضمعيا لضخامة القمعة سميت بالغمي

 ـ ( .  2.32ـ ( وسمؾ جدرانيا المتبقية )  02) 
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قسـ مف آثارىا باقية ترى عمى يميف نير الفرات شماؿ مدينة السماوة قمعة الخناق :  ه ــ
سميت بالخناؽ الف مف يخرج  ضمف أراضي عشيرة ) آؿ زياد ( احدى عشائر بني حجيـ

لى) الموت خنقًا ( و ه اعة مف ىذه العشيرة وحمفيا مصير عف الط ىذه القمعة نسبت ناحية  ا 
حاليًا ( التابعة لقضاء السماوة وبعد االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ سنة  الخناؽ ) السوير

قامت الحكومة البريطانية بيدـ القمعة ثـ أعيد بناؤىا مف قبؿ الحكومة الوطنية  2121
ـ وبنفس المكاف والتسمية والوظيفة نفسيا ولكف لمسجف فقط وليس لتنفيذ حكـ 2120سنة 

 ) الخنؽ ( . 
ضمف أراضي عشيرة ) الصفراف ( أحدى  واضحةال تزاؿ آثارىا قمعة المحدد :  و ــ

لىو  عشائر بني حجيـ شرقي مدينة السماوة جانب آثارىا نخيبلت يسكنيا )مجيوؿ  ا 
وسميت القمعة بػ ) المحدد ( ألف الذي يخرج عف  الحمادي( احد رؤساء عشيرة الصفراف

ميا يطمؽ اليـو عمى وضع الحديد ) القيد ( في رجميو، واسالطاعة ويسجف فييا ي
 االراضي الزراعية المحيطة بيا.

كـ( مف مقدـ 27تقع آثارىا عمى ضفة نير الفرات مف مسافة )قمعة أم أذان :  ز ــ 
قضاء الخضر ضمف أراضي عشائر ) آؿ عبس والجوابر ( التابعة لعشائر بني حجيـ 

سميت القمعة بػ ) أـ آذاف ( ألف الذي  ،( بالفراتـالكريوبالتحديد عند أتصاؿ نير )
بعد وفاة ) سعدوف آؿ محسف ( ، (44)طاعة ويسجف فييا تقطع أحدى أذنيويخرج عف ال

قامت بعض العشائر في فترات زمنية مختمفة بتيديـ وتدمير وتخريب أجزاء  2441عاـ 
 . (41)مف بعض القبلع بوصفيا تمثؿ رمز الظمـ واالستبداد

ذات القيمة التراثية لبلندثار واعماؿ التخريب المقصودة بسبب وقد تعرضت تمؾ المناطؽ 
ما كانت تحممو ألنفس سكاف المناطؽ الموجودة فييا والمجاورة ليا مف شواىد عمى 
مرحمة مف الظمـ واالستعباد، فضبًل عف فقداف الوعي بأىمية تمؾ المناطؽ التراثية، فضبًل 

لطبيعية التي اسيمت في تدىورىا، لذلؾ البد مف العمؿ مع الجيات عف تُأثير العوامؿ ا
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ودائرة التخطيط والتنمية والمحافظة عمى تضميف تمؾ  والتراث اآلثار ىيأة المختصة 
المناطؽ في استراتيجية القطاع السياحي بالتخطيط لمحفاظ عمى اىمية تمؾ الموروثات 
العمرانية وتوظيفيا في مجاؿ التنمية المكانية مف خبلؿ استثمارىا سياحيًا لرفد التنمية 

 االقتصادية في المحافظة.
 نقرة السمماف لتكوف مقرًا لو ر الكابتف االنكميزي )كموب باشا(اختا قمعة السممان:ح ــ 
لكثرة آبار المياه فييا، وسيمت بالنقرة ألنيا تنخفض عف مستوى سطح  2104عاـ 

الذي يعموىا في محيط قطري محكـ فتبدو كالحفرة الواسعة حتى اف مياه االمطار  االرض
كانت تتجمع فييا في فصؿ الشتاء، و لـ يكف في نقرة السمماف قبؿ ذلؾ سوى تؿ اثري لـ 
يزؿ شاخصًا حتى االف، اذ شيدت القمعة الدفاعية المحصنة المؤلفة مف ثبلث طوابؽ، 

والثاني لممراقبة اإلدارية غذائية واألوؿ لمتجييزات والشؤوف االرضي لخزف المياه والمواد ال
قاعة ( كبيرة يتراوح طوؿ  40يضـ الطابؽ االوؿ ) اما حاليًا  ،(02)والدفاع عف القمعة

 70ـ ( والطابؽ الثاني يضـ ) 4 – 0ـ( وعرضيا يتراوح بيف ) 27-20القاعة بيف )
محاجر الصغيرة ) الحبس االنفرادي قاعة( كبيرة أيضًا وكؿ طابؽ يحتوي عمى عدد مف ال

( محجر ويوجد أيضًا في كؿ طابؽ مطبخ ومجموعة  02 – 20( يتراوح عددىا بيف ) 
مف الحمامات والمرافؽ الصحية أما الطابؽ الثالث فيحتوي عمى أربعة ابراج مراقبة 

( وتحتوي عمى 0ـ02222لمحرس في كؿ زاوية مف زوايا القمعة وتقدر مساحة القمعة ) 
 ،(02)لمخروج  واألخرىاحة داخمية ومرآب لمسيارات وبوابتيف كبيرتيف أحدىما لمدخوؿ س

وقد استخدـ في بنائيا الحجر والطيف والجص واالسمنت وبنيت بأيدي العماؿ  (4صورة )
الينود وبعد اتماميا وصمت الييا اعداد مف الجنود بكافة اسمحتيـ وتجييزاتيـ مف النجؼ 

ومعتقؿ نقرة السمماف كاف في البداية مركزًا ، سمماف( بواسطة االبؿ –عف طريؽ )شبكة 
معتقؿ معروؼ باسـ )نقرة السمماف  إلىتحوؿ بعد ذلؾ  لشرطة البادية الجنوبية، لكف

نقرة السمماف الرىيب(، اذ اختيرت قمعة )ابو حنيج كما يسمييا غالبية الناس( في منطقة 
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لتكوف سجنًا خاصًا بالسياسييف المعارضيف لمدولة، وتأىيؿ تمؾ القمعة في العيد الممكي 
عذيب بحؽ كؿ مف يرسؿ الييا وحرمانو الت بأعماؿلتؤدي وظيفة جديدة الغرض منو القياـ 

مف حقوقو في التواصؿ مع ذويو اذ اف السجف كاف يقع في منتصؼ الصحراء، اقترحت 
يمبي ىذِه الحاجة  ألنوالييأة االمنية في العيد الممكي االستفادة منو وتأىميو ليذا الغرض 

قباؿ  السياسييف ليكوف جاىزًا الست تنفيذهواستجاب النظاـ الممكي ليذا المقترح وتـ 
استخدميا بعد  ،(00)(وبالخصوص اصحاب االحكاـ الثقيمة وتحديدا )الشيوعيف والييود

معتقبًل لسجف المعارضيف لنظاـ الحكـ مف العراقييف أبناء الجنوب ذلؾ حزب البعث 
والوسط واالكراد واالقميات االخرى مف العراقييف وبذلؾ اقترف سجف السمماف بالتاريخ 

 .لممناضميف الوطنيف في العراؽالسياسي 
 جانب مف سجف قمعة السمماف( 4صورة )

 .0202/ 22/  4المصدر: الدراسة الميدانية: بتاريخ   
 

النشاط السياحي الذي يقوـ عمى انتقاؿ الُسياح مف تعرؼ بأنيا السياحة الدينية: : ثانيا  
بيدؼ القياـ بزيارات ورحبلت دينية، فيي حاجة روحية  أخرىمناطؽ  إلىاماكف إقامتيـ 
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وبذلؾ يحظى  ،(02)واجتماعية لمفرد يتـ اشباعيا بزيارتو لؤلماكف الدينية واداء الشعائر فييا
ىذا النوع بميزة مختمفة عف انواع السياحة االخرى لما تحظى بو مف والء ومقبولية روحية 

مف جوانب نفسية اخرى تتمثؿ بكسر اجواء  لدى افراد المجتمع، فضبًل عما يرتبط بيا
وتتميز منطقة الدراسة ، تالي فاف اداءىا يحقؽ اكثر مف غراتبة العمؿ والحياة اليومية وبال

بوجود العديد مف المزارات الدينية فييا التي اذ امكف تطويرىا وتنشيطيا وتوظيفيا لخدمة 
 .لممحافظة السياحة الدينية فسوؼ تكوف رافدًا مف روافد االقتصاد

 المزارات الدينية:ــ 1
قسمة بنت السيد عجيؿ البو مة بنت السيد عجيل البو غنيمة : مرقد العموية قسأ ــ 

يقع ىذا المرقد جنوب مدنية ، اـ موسى الكاظـ )ع(االمإلىغنيمة التي يرجح نسبيا 
حبوب المثنى وعمى الطريؽ العاـ )  كـ( وبالقرب مف مخازف وسايمو 7السماوة بمسافة ) 

كـ ( وعمى جيتو اليمنى  0ناصرية ( ويبعد المرقد عف الطريؽ العاـ مسافة )  –سماوة 
 القادـ مف محافظة ذي قار باتجاه مدينة السماوة. إلىبالنسبة 

ىو السيد أحمد بف األماـ موسى ام موسى الكاظم )ع( : مرقد السيد أحمد بن األمب ــ 
األماـ جعفر الصادؽ بف األماـ محمد الباقر بف األماـ عمي زيف العابديف بف  الكاظـ بف

يمقب أبو )  (04)األماـ الحسيف الشييد بف االماـ عمي بف ابي طالب ) عمييـ السبلـ( .
الواضحة وىو شقيؽ االماـ عمي بف  واألدلةالرايات ( أي صاحب البراىيف الساطعة 

موسى الرضا )ع( في ايراف والقاسـ )ع( في ناحية القاسـ في محافظة بابؿ مف أبييـ 
قتمتو السمطة العباسية ودفف في ىذه البقعة التي تسمى اليوـ قرية ) البيضة ( التابعة 

 كـ( .00التي تبعد عف مدينة السماوة حوالي ) امةر الكلناحية 
بف عبد اهلل المحض بف  إبراىيـىو السيد يد أبراهيم بن عبد اهلل المحض : السمرقد ج ــ 

 ،الحسف المثنى بف االماـ الحسف الزكي بف االماـ عمي بف ابي طالب ) عمييـ السبلـ (
ذي النفس الزكية ( كاف مف اىؿ  –) محمد وىو أخو الثائر يمقب بػ ) أحمر العينيف ( 
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ىػ بيف )  240العمـ والديف وكاف شجاعًا فارسًا مقدامًا وخطيبًا وشاعرًا أستشيد في عاـ 
( 1صورة )الكوفة والبصرة ( في عيد خبلفة المنصور العباسي ودفف في ىذا الموضع 

ثة يبعد المرقد مسافة التابعة لقضاء الرمي ،(00) الذي يسمى اليوـ بمنطقة أبو ) جوارير(
 –العاـ) سماوة  كـ( عف الطريؽ2كـ شمااًل عف مركز القضاء كما يبعد مسافة ) 22

 القادـ مف محافظة القادسية إلىة ديوانية ( ويقع عمى الجية اليمنى لمطريؽ العاـ بالنسب

ياـ زائر في األ (222كثر مف )أ، يقدر عدد الزائريف لممرقد الشريؼ ب،(03)
أما في أياـ المناسبات فيصؿ ذلؾ العدد ألكثر  زيارتووخاصة في يـو  تياديةعاال

 .(07) ةمف داخؿ العراؽ وخارج زائر (0222مف )
 (1صورة )

براىيـ بف عبد اهلل بف الحسف المثنى بف الحسف المجتبى بف عمي بف أبي إمرقد السيد 
 عمييـ السبلـ() طالب

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 براىيـ.إعبلـ مرقد السيد المصدر: قسـ اإل                  
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 المقامات:ــ 2
كـ( عمى الجية 4يقع ىذا المقاـ شماؿ مدينة السماوة بحوالي )مقام المهدي )ع( : أ ــ 

اليمنى لشط العطشاف أحد فروع نير الفرات وسميت المنطقة باسمو وىي منطقة زراعية 
محاصيؿ التي تحيط بالمقاـ ويعد ىذا تشتير بزراعة بساتيف النخيؿ وانواع مختمفة مف ال

المقاـ متنفسًا ترفيييًا ألغمب عوائؿ سكاف المنطقة المركزية لمدينة السماوة اياـ العطؿ 
واالعياد والمناسبات الدينية اذ تتجوؿ العوائؿ ما بيف بساتيف النخيؿ وحقوؿ المحاصيؿ 

شروبات الغازية المنتشرة حوؿ المقاـ كما توجد بعض االكشاؾ الصغيرة لبيع الم
ومستمزمات الزيارة مثؿ البخور والشموع والعطور وماء الورد  والمأكوالتوالحمويات 

 إيفاءالبراىيف في  أعبلـالتي تمثؿ  ة ) البيضاء والحمراء والخضراء(واالقمشة الممون
  .(04)النذور
بف ساـ بف نوح عمييـ  )تاليا بف ممكاف بف عابر بف ارفخشدىو  :مقام الخضرب ــ 
 اسمو ذكر دوف كعالـ الكيؼ سورة في القرآف في ذكره ورد الذي الشخص ىوالسبلـ(
َمةً  َآتَي َناهُ  ِعَباِدَنا ِمف   َعب ًدا )َفَوَجَدا   صراحة َناهُ  ِعن ِدَنا ِمف   َرح   ،(01)ِعم ًما( َلُدنَّا ِمف   َوَعمَّم 
 ُعمِّم تَ  ِممَّا ُتَعمَِّمفِ  َأف   َعَمى َأتَِّبُعؾَ  )َىؿ   ُموَسى َلوُ  َقاؿَ    البحريف مجمع عند موسى وتبعو
ًدا(  والدرزية، المسيحية، مثؿ الديانات مف العديد لدى مقدًسا الخضر دُيع،(32)ُرش 

 رسوؿ، بأنو خضر ُيوصؼ اإلسبلمية، وغير اإلسبلمية التقاليد مف العديد في ،والييودية
  السرية. المعرفة وُمعمـ البحر، وحارس ومبلؾ، وعبد، وولي، ونبي،

كـ( جنوب مدينة السماوة وعمى الضفة اليسرى لنير الفرات 20يقع المقاـ عمى بعد )
( زائر في االياـ 222،  يقدر عدد الزائريف لممقاـ بأكثر مف )باسمو وسمي قضاء الخضر

 إلىئريف االعتيادية السيما في اياـ الخميس والجمعة مف كؿ اسبوع بينما يصؿ عدد الزا
اذ يأتي اليو الزائريف مف  / اذار مف كؿ سنة(02( زائر في )2222اكثر مف )

المحافظات الوسطى والجنوبية ومف خارج العراؽ ايضًا ثـ يتجو الزائريف في ىذِه المناسبة 
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مرقد السيد محمد ابف االماـ الحسف المجتبى )عميو السبلـ( او مرقد االماـ الحمزة  إلى
 الديوانية.)ع( في محافظة 

نسبو ىو ) نبي اهلل سميماف بف داود بف ييوذا بف مقام نبي اهلل سميمان )ع( : ج ــ 
 إدريسروبيؿ بف شمعوف بف يافر بف داف بف اسحاؽ بف ابراىيـ بف آزر بف ىاروف بف 

بف نوح بف ساـ بف آدـ )ع( . يقع ىذا المقاـ عمى يميف طريؽ مدخؿ قضاء الوركاء 
 كـ(20كـ( عمى حيف يبعد عف مدينة السماوة )4اء حوالي )ويبعد عف مركز القض

يقع ىذا المقاـ عند مدخؿ مدينة السماوة مف جية محافظة مقام السيد عمي الظاهر : د ــ 
د عف الطريؽ مسافة ) بغداد ( اذ يبع –القادسية وبالقرب مف الطريؽ العاـ ) سماوة 

السادة  إلىالسيد عمي بف ظاىر الياسري ويرجع نسبو  إلىيعود المقاـ  ،ـ ( فقط 022
يدعوف اف  )آؿ ياسر( المعروفيف في محافظة المثنى لقب بالظاىر الف سكاف المنطقة

فشيدوا عميو البناء . تـ ربط المقاـ بمنطقة الجربوعية الثالثة  ىذا المقاـ قد ظير ليـ
ي في عممية االستيطاف البشري القريبة منو بطريؽ جديدة كاف لو اآلثر المباشر والفعم

الحديث حوؿ المقاـ مما حدى بالقائميف عمى ادارتو مف اعادة ترميمو بالكامؿ حاليًا . 
ومف المتوقع اف يشيد ىذا المقاـ أقبااًل كبيرًا مف الزائريف ألنو المزار الوحيد في منطقة 

ويقدر عدد  ,(32)الجربوعية فضبًل عف موقعو القريب مف خطوط النقؿ والمواصبلت
 إنمازائر ( وىذا العدد القميؿ  222الزائريف أليو طواؿ اياـ االسبوع حوالي اكثر مف ) 

 .(30)ترميـ التي يشيدىا المقاـ حالياً البناء وال أعماؿ إلىيعود سببو 
يقع ىذا المقاـ عمى الجية اليمنى كاظمية بنت سيد حسين الياسري :  مقام العمويةه ــ 

كـ( عف قضاء الرميثة 20الرميثة بناحية النجمي يبعد المقاـ مسافة )لمطريؽ التي تربط 
 .كـ( عف مدينة السماوة 42شرقًا و )
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 االستنتاجات والمقترحات:
 االستنتاجات:

تمتمؾ محافظة المثنى مقومات سياحية متنوعة تتمثؿ بالسياحة البيئية والطبيعية ػػ  2
 ومف اىـ ىذه المقومات )بادية السماوةفضبًل عف المزارات الدينية  ،ية والتراثيةاآلثار و 

 وىور الصميبات ومدينة الوركاء االثرية(. هوبحيرة ساو 
واالندثار  اإلىماؿػ كشفت الدراسة اف العديد مف المواقع االثرية والتاريخية تعاني مف ػ 0

 نتيجة عدـ االىتماـ بيا، فضبًل عف غياب االستثمار والتمويؿ السياحي في ىذا المجاؿ.
ػ تعاني بحيرة ساوه التي تشكؿ معممًا طبيعيًا فريدًا المؤىؿ الف يكوف مشروعًا تنمويًا ػ 2

الواضح وعدـ االىتماـ فضبًل عف التجاوز بحفر  اإلىماؿذي عوائد اقتصادية كبيرة مف 
 في المناطؽ التي يتعقد انيا تغدي البحيرة مما اثر سمبًا عمى منسوب المياه فييا. آلبارا
تنمية  أماـػ اف تدني خدمات البنى التحتية واالرتكازية يشكؿ احد المعوقات الرئيسة ػ 4

النشاط السياحي، اذ تفتقر المواقع السياحية الىـ الخدمات الضرورية، فضبًل عف افتقار 
 الخدمات الفندقية. إلىشكؿ عاـ المحافظة ب

والتراث في السعي لتطوير  اآلثار ػ غياب التخطيط وضعؼ دور ىيأة السياحة ودائرة ػ 0
 السياحية في منطقة الدراسة. اإلمكاناتوتنمية 

سياحية  كاناتإمما تتمتع بو المحافظة مف  إظياردور االعبلـ السياحي في  غياب ػػ3
كوجيات سياحية  إبرازىاقوة الجذب ليذه المواقع السياحية وعدـ  سمبا عمى مما انعكس

 متنوعة وميمة.
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 المقترحات
 والزوار المسافريف الستراحة مكاناً  ػػ استثمار بحيرة ساوه تنمويا مف خبلؿ جعميا 2

 والمسافريف الزوار عف فضبلً  الجنوبية، المنافذ طريؽ عف العراؽ خارج مف القادميف
 . المقدسة المراقد باتجاه الجنوبية المحافظات مف القادميف

نشاءػػ االىتماـ بالمحميات الطبيعية  0 منيا ألىميتيا في حماية التنوع  أخرى أنواع وا 
 الحيوي في منطقة الدراسة وجعميا مناطؽ جذب سياحي واقتصادي لممحافظة.

والسياحية مف خبلؿ ضرورة الحفاظ عمى الطابع الحضاري والسياحي لممواقع األثرية ػػ  2
الحضاري عف طريؽ تكثيؼ الزيارات لطمبة  ويز ارتباط المجتمع المحمي بتاريختعز 

 تمؾ المواقع. تحمموالحضاري الغزير الذي  باألرتالمدارس والجامعات لتعريفيـ 
وتعبيد الطرؽ الواصمة لممزارات  األساسية الخدمات بتنفيذ الدينية بالسياحة االىتماـػػ  4

نشاء والمراقد الدينية  .الدينية المراقد حوؿ التجارية التسوؽ مراكز وا 
السياحية عبر وسائؿ  واإلمكاناتػػ االىتماـ باألعبلـ السياحي مف اجؿ الترويج لممواقع  0

ى لممساىمة في جذب اىتماـ الزوار عم األنترنتاالعبلـ المرئية والمسموعة و شبكة 
مختمؼ المستويات المحمية والوطنية والدولية، فضبًل عف العمؿ عمى تشجيع الرحبلت 

 السياحية الداخمية المدرسية و الجامعية ليذه المواقع.
 المحافظة في والمتمثمة بالسياحة تعنى التي المؤسسات بيف والتعاوف التنسيؽ زيادةػػػػ  3

 الييكؿ وتقوية لتعزيز والمحافظة اإلقميمية والتنمية التخطيط ودائرة اآلثار  بمفتشية
 .المتنوعة السياحية اإلمكانات واستثمار األثرية الثروة الحفاظ اجؿ مف المؤسساتي

قرب المواقع  األخرى السياحية الممحقاتاالرتقاء ب و التحتية البنى خدماتػػ تنمية  7
 في متخصصو شركات قبؿ مف السياحية والفنادؽ والمطاعـ الكازينوىات مثؿالسياحية 

 .السياحة مجاؿ
 



 هـ2440-م  0202لسنة ثاني . /العذد الالثالث/المجلذ  ثالثةمجلة الذراسات المستذامة . . السنة ال

 

 
 

374 

 اليوامش
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 .028ؽغٍٛ عفبد ْذٔد، يظذس عبثك،ص  - 
54
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 بٌمشبْ بٌىشَُ 

 بٌىسث بٌؼشجُد بوالا: 

 ،  0223، انًكزجخ انغذٚذح ، انُغف ،  1االطفٓبَٙ, أثٕ فشط ، يمبرم انطبنجٍٛٛ ، ؽ .1

،  1سؤٔف يؾًذ ػهٙ ، انغٛبؽخ فٙ انؼشاق ٔدٔسْب فٙ انزًُٛخ ٔاالػًبس، ؽاالَظبس٘,  .0

 0228يطجؼخ ْبد٘ ثشط ، ثٛشٔد ، نجُبٌ ، 

 .1947،ثغذاد، 3، يظ1ثبلش, ؽّ ، يؼبثذ انؼشاق انمذٚى، يغهخ عٕيش،ط .3

 1973، ثغذاد ،  1،ط 1ثبلش, ؽّ ، يمذيخ فٙ رأسٚخ انؾؼبساد انمذًٚخ ، يطجؼخ انؾٕادس ،ؽ .4

عٙ, فشط ثظًخ ، انٕسكبء، يطجٕػبد يذٚشٚخ االصبس انؼشالٛخ ، يطجؼخ انشاٚخ ، ثغذاد ،  .5

1962، 

 .1955عٙ, فشط ثظًّ عٙ ، انٕسكبء ، يغهخ عٕيش ، انغضء االٔل ، انًغهذ انؾبد٘ ػشش ،  .6

 ،1955، ثغذاد،11، يظ1عٙ، انٕسكبء، يغهخ عٕيش، ط فشط ثظًّ .7

 

انؾهٕ, يبعذ ساغت ، لبٌَٕ ؽًبٚخ انجٛئخ فٙ ػٕء انششٚؼخ، داس انغبيؼخ انغذٚذح نهُشش،  .8

 0224اإلعكُذسٚخ، 

، يطجؼخ انكهًخ انطٛجخ ،  1أَب ( انكجٛش فٙ انٕسكبء ، ؽ –انؾًٛذ٘, ػهٙ ، انغًبٔح ٔيؼجذ ) أ٘  .9

 ، 0212انُغف ، 
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َبئم ، يهؾًخ عهغبيش رشعًخ انُض انغٕيش٘ يغ لظخ يٕد عهغبيش ٔانزؾهٛم ؽٌُٕ,  .12

 ،0226، ديشك ، داس انخشٚف نهُشش ٔانزٕصٚغ ،  1انهغٕ٘ نهُض اٞكذ٘، ؽ

 ،0229، داس انكزت ، ثغذاد ،  1دْٛشة ػذَبٌ عًٛش ، انغًبٔح ثٍٛ االؽزالنٍٛ ، ؽ  .11

 0221يغًٕػخ انُٛم انؼشثٛخ، يظش، ، 1انغٛغٙ , يبْش ػجذ انخبنك ، يجبدئ انغٛبؽخ، ؽ .10

 ،1992اد ، ذانشٛخهٙ , ػجذ انمبدس ، انٕعٛض فٙ ربسٚخ انؼشاق انمذٚى ، انغضء اٞٔل ثغ .13

طبنؼ, لؾطبٌ سشٛذ طبنؼ، انكشبف االصشٚخ فٙ انؼشاق، ثغذاد، انًإعغخ انؼبيخ نٝصبس،  .14

 ،ثذٌٔ طفؾخ1987

ضُٗ دساعخ فٙ رؾذٚذْب ٔرٕصٛمٓب كبظى , نًٛبء يؾًذ ػهٙ ، يٕالغ اصشٚخ فٙ يؾبفظخ انً .15

 عغشافٛب ٔربسٚخٛبً ، كهٛخ انزشثٛخ ، عبيؼخ انًضُٗ ، 

 :بٌشسةئً وبالغةسَحثةُٔةا: 

 ؽغٍٛ, ٔالء كبيم طجش٘ ، انكضجبٌ انشيهٛخ فٙ يؾبفظخ انًضُٗ )دساعخ عًٕٛسفٛخ رطجٛمٛخ( -1

 ،0211 ثغذاد، عبيؼخ اٜداة، كهٛخ يبعغزٛش، سعبنخ

, يزؼت خهف عبثش ، ايبسح انخضاػم فٙ انؼشاق َشأرٓب ٔرطٕسْب ، اؽشٔؽخ انشٚشبٔ٘ -0

 0227دكزٕساِ ، كهٛخ انزشثٛخ ، عبيؼخ انمبدعٛخ، 

انًٛبنٙ, سعٕاٌ فٛظم ، انمالع فٙ ٔعؾ ٔعُٕة انؼشاق ػًبسرٓب ٔرخطٛطٓب ، سعبنخ  -3

 0229يبعغزٛش ، كهٛخ اٜداة ، عبيؼخ ثغذاد ، 

 انًغالد

فٙ انزًُٛخ انغٛبؽٛخ نًُطمخ  اٜصبسػهٙ ٔ ثبعم اؽًذ خهف انفزهٙ ، دٔس  طٕفٛب سصاقانزًًٛٙ,  -1

 0216، 11، انؼذد  1عُٕة يؾبفظخ ر٘ لبس ، يغهخ عبيؼخ ر٘ لبس ، انًغهذ  إْٔاس

طفبء عبعى ٔؽغٍٛ عفبد ْذْٕد، "ْٕس انظهٛجبد" دساعخ ؽجٛؼٛخ ثٛئٛخ ئؽٛبئٛخ، انذنًٛٙ,  -0

 .02عبيؼخ ٔاعؾ، انؼذد انضبَٙ ػشش، يغهخ كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو اإلَغبَٛخ،

-1958انشٚشبٔ٘, يزؼت خهف عبثش ٔ اؽًذ ػجذ انؾغٍٛ ؽغٍٛ كشٔع، عغٍ َمشح انغهًبٌ  -3

 0217، يغهخ أسٔن، انؼذد انضبَٙ، انًهظ انؼبشش، 1963

، يغهخ عٕيش ، ثغذاد ، اٞٔلثؼضّ رُمٛجبد رم اٞعض انًٕعى  أػًبلشهغى, ػهٙ ػجٛذ ، رمشٚش  -4

0228 ، 

طهٛؾخ ، انًؾًٛبد انطجٛؼٛخ ٔطٛبَخ انزشاس انجٛئٙ انغٛبؽٙ، يغهخ انًغزمجم انؼشثٙ، ػشٙ,  -5

 .0210عبيؼخ ثبرُخ، انغضائش، 

ػهٙ , اٚبد كبظى ، رٕطٛف ٔرظُٛف رشة يٕلغ ثؾٛشح عبِٔ فٙ يؾبفظخ انًضُٗ، يغهخ انؼهٕو  -6

 .0213، 44انضساػٛخ انؼشالٛخ، انؼذد 

ؼٛخ ٔانزُٕع انجٕٛنٕعٙ فٙ يظش، يغهخ اعٕٛؽ نهذساعبد ، انًؾًٛبد انطجٛ ئثشاْٛىيؾًذ  -7

 .0222، 19انجٛئخ، انؼذد 

طفبء عبعى ، انزًُٛخ انغٛبؽٛخ نجؾٛشح عبِٔ ٔيُخفغ انظهٛجٛبد فٙ يؾبفظخ انًضُٗ، يؾًذ ,  -8

 . 0214يغهخ انمبدعٛخ نهؼهٕو اإلَغبَٛخ ، انًغهذ انغبثغ ػشش ، انؼذد انضبنش، ،

انٕسكبء ـ ؽؼبسرٓب ثٛئزٓب رخطٛطٓب ( ، يغهخ كهٛخ اٜداة ، انؼذد يؾًذ ٔآخشٌٔ، )انٛبعش٘,   -9

 .0227، عبيؼخ ثغذاد ،  82

 

 بٌذوبئش بٌحىىُِد ثةٌ ةا: 

يذٚشٚخ ثٛئخ انًضُٗ ، لغى االْٕاس ، ثٛبَبد غٛش عًٕٓسٚخ انؼشاق، ٔصاسح انجٛئخ ٔانظؾخ،  -1

 .0219يُشٕسح ، 

 0212انغُٕٚخ ،ثغذاد ،   اإلؽظبئٛخعًٕٓسٚخ انؼشاق، ٔصاسح انزخطٛؾ، انًغًٕػخ  -0

ػٍ انًؾًٛبد فٙ يؾبفظخ  اٞٔلرمشٚش انُظف  عًٕٓسٚخ انؼشاق، ٔصاسح انجٛئخ ٔانظؾخ ،  -3

 0202، يذٚشٚخ انجٛئخ فٙ يؾبفظخ انًضُٗ، لغى انُظى انجٛئٛخ،  0218انًضُٗ نؼبو 
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، عشٚذح 0214نغُخ  0، َظبو انًؾًٛبد انطجٛؼٛخ سلى أَظًخعًٕٓسٚخ انؼشاق، يغهظ انٕصساء،  -4

 04/3/0214فٙ  4316انٕلبئغ انؼشالٛخ انؼذد 

عًٕٓسٚخ انؼشاق، ٔصاسح انجٛئخ ٔانظؾخ ، يذٚشٚخ انجٛئخ فٙ يؾبفظخ انًضُٗ، لغى انُظى انجٛئٛخ،  -5

 .0202ثٛبَبد غٛش يُشٕسح، 

انؼشاق، ٔصاسح انجٛئخ ٔانظؾخ ، يذٚشٚخ انجٛئخ فٙ يؾبفظخ انًضُٗ ، لغى انُظى انجٛئٛخ، عًٕٓسٚخ  -6

 .0202ثٛبَبد غٛش يُشٕسح ،

نٗ يؾًٛخ ؽجٛؼٛخ، يذٚشٚخ ثٛئخ يؾبفظخ انًضُٗ، ئيؾًذ ػجبط ػجٕد، رششٛؼ فٛؼخ انشبٔٚخ  -ـ 7

 (.4، اعزًبسح سلى )0217ثٛبَبد غٛش يُشٕسح، 

نٗ يؾًٛخ ؽجٛؼٛخ، يذٚشٚخ ثٛئخ يؾبفظخ انًضُٗ، ئيؾًذ ػجبط ػجٕد، رششٛؼ فٛؼخ انشبٔٚخ ـ  8

 (.4، اعزًبسح سلى )0217ثٛبَبد غٛش يُشٕسح،

عهٕاٌ ػذَبٌ االؽًش: يؼجذ كبسٕٚط/يذُٚخ انٕسكبء االصشٚخ, ثشَبيظ رذسٚت انؾفبظ ػهٗ اإلسس ـ 9

، يفزشٛخ اصبس IGEF-CH ,0216/0217 نٍٛ/ ثشDAIانزبسٚخٙ ٔاالصش٘ فٙ يؼٓذ اٜصبس اٞنًبَٙ

 انًضُٗ.

 

 بٌذسبسد بٌُّذبُٔد سبجؼةا: 

 .انضٚبسح انًٛذاَٛخ يغ انًُمت اٜصبس٘ فبػم ػجذ انؼجبط، يفزشٛخ اصبس انًضُٗ، ثزبسٚخ -1

 .0202انذساعخ انًٛذاَٛخ يغ انجبؽش االصبس٘ فبػم ثذ انؼجبط، يفزشٛخ اصبس انًضُٗ،  - -0
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