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مدينة خانقين دراسة في الجغرافية الطبيعية والبشرية
أ .د .جمعة علي داي /جامعة گرميان
كلية اللغات والعلوم اإلنسانية  -خانقين
قسم الجغرافية
Khanaqin city, a study in Natural and Human Geography
Abstract:
Studying any City in the world specially its natural, humanitarian geographic point of view has a great importance to show its
importance and its geographical position. Studying the terrain of the mentioned area (city) through incoming types of the terrain
and Studying the land, agricultural importance of the city also Studying the climate and water resources of it because it has a great
effects in the life of the population in different ways . It is an important to mention the human features of khanaqin city such as
population, density and distribution of population and showing the influential factors which of tests this distribution. We know
that khanaqin represents a cultural and economic phenomenon which affect the surrounded areas and other areas. Khanaqin is an
ancient city with a great history and it is a transit city that joins Iraq with Iran. Khanaqin has an important geographic and
strategic position for Iraq and has a great economic resource which is oil , and the first oil refinery was founded in this city in
1927. Beside many great historical events happened in this city in old times as it is mentioned in this research, the city represents
an important transit road to pilgrims whom visit the holly shrines coming from Iran and other countries, so the city was called
khurarsan gate.
Keyword; khanaqin city, Density, Distribution, Population

المستخلص
أن دراسةةةةةةة أيةةةةةةة مدينةةةةةةة فةةةةةةي العةةةةةةالم وخاصةةةةةةة دراسةةةةةةة الجغرافيةةةةةةة الطبيعيةةةةةةة والبشةةةةةةرية لتلةةةةةة المدينةةةةةةة ات أ ميةةةةةةة كبيةةةةةةر و لةةةةةة
لبيةةةةةان أ ميتوةةةةةا وموقعوةةةةةا الجغرافةةةةةي ودراسةةةةةة اللةةةةةارين منطقةةةةةة الدراسةةةةةة مةةةةةن خةةةةة

معرفةةةةةة أنةةةةةوا اللةةةةةارين المدينةةةةةة وأيلةةةةةا دراسةةةةةة

التربةةةةةة وأ ميتوةةةةةا الوراعيةةةةةة وأنواعوةةةةةا ودراسةةةةةة منةةةةةا منطقةةةةةة الدراسةةةةةة .وكةةةةةرل دراسةةةةةة المةةةةةوارد الماايةةةةةة للمدينةةةةةة النوةةةةةا ات الةةةةة ير كبيةةةةةر
في حيا السكان في مختلف المجاالت.
ومةةةةةن اال ميةةةةةة كةةةةةر الخدةةةةةااق البشةةةةةرية لمدينةةةةةة خةةةةةانقين مةةةةةن حيةةةةةن عةةةةةدد السةةةةةكان والك افةةةةةة السةةةةةكانية والتو يةةةةة السةةةةةكاني فةةةةةي مدينةةةةةة
خةةةةةةانقين وبيانالعوامةةةةةة المةةةةةة ر فةةةةةةي الو يةةةةةة السةةةةةةكان لمنطقةةةةةةة الدراسةةةةةةة .وكمةةةةةةا نعلةةةةةةم فةةةةةة ن المدينةةةةةةة الم ةةةةةة

ةةةةةةا ر حلةةةةةةارية وأقتدةةةةةةادية

و ةةةةةي التةةةةةي الةةةةة ر علةةةةةا المنةةةةةاالخ المحيطةةةةةة بوةةةةةا والمنةةةةةاالخ االخةةةةةر  .أن مدينةةةةةة خةةةةةانقين مدينةةةةةة عريقةةةةةة فةةةةةي حلةةةةةارالوا و ات الةةةةةاري قةةةةةديم,
و ةةةةةي عبةةةةةار عةةةةةن مدينةةةةةة حدوديةةةةةة والرانويةةةةةر والم ةةةةة المدينةةةةةة حلقةةةةةة الوصةةةةة البةةةةةري بةةةةةين ال عةةةةةرار وأيةةةةةران ومدينةةةةةة خةةةةةانقين ات موقةةةةة
جغرافةةةةةةي وأسةةةةةةترااليجي موةةةةةةم بالنسةةةةةةبة للعةةةةةةرار و ةةةةةةي مةةةةةةن المةةةةةةدن ات ال ةةةةةةرو ا قتدةةةةةةادية الكبيةةةةةةر فةةةةةةي ا نتةةةةةةا النفطةةةةةةي وأو مدةةةةةةفا
بنةةةةةي فةةةةةةي خةةةةةانقين و ةةةةةةو مدةةةةةةفا الونةةةةةد عةةةةةةام  1291يلةةةةةا
الاريخيةةةةةة كبةةةةةر خةةةةة

الةةةةةةا لةةةةةة أن لمدينةةةةةة خةةةةةةانقين الةةةةةاري قةةةةةةديم وحةةةةةةد ر فةةةةةي المدينةةةةةةة أحةةةةةةداث

السةةةةةنوات القديمةةةةةة وكمةةةةةا ةةةةةو مبةةةةةين فةةةةةي البح والمدينةةةةةة الم ةةةةة منفةةةةةرا مومةةةةةا لعبةةةةةور الةةةةةووار الةةةةةا العتبةةةةةات المقدسةةةةةة

القادمين من ايران وباقي دو المنطقة لرل سمية ببوابة (خراسان).
كلمات مفتاحية :مدينة خانقين ،الكثافة،التوزيع السكاني
العتبر الدراسة الجغرافية والبشرية ية مدينة مةن المووةوعات الحيويةة

المقدمة Introduction

التي يجب ان ال خر قسم مسن اال ميةة التناسةب مة واقة مكانتوةا الحاليةة
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الا بيةان والقةيم الواقة القةاام و ةي

فيوا قلعة محكمة وجسرأ وكانر المدينة انراك منفرا للجيوش االس مية

والمستقبلية لسكان المدينة النوا الود

دراسة رايسية لك انوا الخطيط المدن .وان الجغرافيين م ا جةدر فةي

وخير دلي علا ل وجود قبر محمد بن حريفة اليماني بالقري من نور

دراسةةة ةةرم المواوةةي البقةةا لنوعيةةة والبيعةةة دراسةةاالوم ومنوةةا دراسةةة

بــ(علم دار) وكلمة علم دار العني حام الراية كان

الظةةرو

الجغرافيةةة وبةةا خق دراسةةة االر

الوند المعرو

حام راية المسلمين وقد سمي ي (علم دار) .اما في العود العباسي

لكونوةةا البي ةةة االساسةةية

لألنسةةان وموالنةةي وميةةدان دراسةةتي وكةةرل الدراسةةة الجغرافويةةة لسةةكان

ا دادت ا مية خانقين بحكم موقعوا الجغرافي الري أصبح حلقة وص

المدينةةةة وع قتةةةي بةةةالموارد الطبيعيةةةة ةةةم الكةةةوين الدةةةور الجغرافيةةةة

بين بغداد وايران والمشرر االس مي .م سيطر الع مانيون علا رم

الواق ة  .وأن ةةرا البحةةن ا ةةتم فةةي دراسةةة مدينةةة

المنطقة وكانر خانقين في العود الع ماني ومن لواء (متدرفية-

الواوةةحة علةةا ار

5

خةةةانقين مةةةن النةةةاحيتين الجغرافيةةةة والبشةةةرية وبيةةةان موقعوةةةا الجغرافةةةي

سنجاغ بالتركية) (يوسف عبد الرقيب ,ص .)132أولر الدولة الع مانية

المتميو في منطقة حدوديةة ,و ةي بحةخ مدينةة حدوديةة ومدينةة الرااويةر

أ تماما كبير بعد حري القرم بوساا االالدا السري  ,فقامر بمساعد

بةةين العةةرار وايةةران .خةةانقين مةةن المةةدن التاريخيةةة القديمةةة التةةي سةةكنوا

حليفتوا بريطانيا علا مد الخطوال البرقية بين بغداد 181١م ,في حين

االنسةةان قبة المةةي د وحتةةا الوقةةر الحاوةةر ,وقةةد مةةرت المدينةةة بة دوار

قام بمد خط بغداد -خانقين عام ” 1815م .وفي عام 1812م قامر قو

ال ريخيةة مومةةة .والمتةةا مدينةةة خةةااقين بخدةةوبة الربتوةةا وأعتةةدا مناخوةةا

من عشير الوماوند بالوجوم علا الع مانيين في خانقين وقتلوا عدد
1

وخاصة في فد الربي  .وان نور الونةد قسةم المدينةة الةا قسةمين وكةان

منوم (فيتولي ص ح الدين أنور ,9118 ,ص .)91وكانر مدينة خانقين

من العوام االساسية في اسةتيطان السةكان علةا جةانبي النوةر واال تمةام

مركوا للدرا بين االمبراالوريات ,و رم ال كد أ مية مدينة خانقين,

بالوراعة وانتشار البساالين واشجار النخي علا الو نور الوند .والشغ

و ل بعد قيام الحري العالمية االولا عام 1211م وان الروس كانوا قد
الحري العالمية االولا عند سقوال

المرالفعةةات والس سة الجبليةةة قسةةما مةةن حةةدود ا وكةةرل المتةةد مرالفعةةات

دخلوا من ايران وأحتلوا خانقين خ

حمةةةرين فةةةي الجنةةةوي وخاصةةةة بينوةةةا وبةةةين مدينةةةة منةةةدلي والمقداديةةةة

بغداد بيد االنكليو وانسحاي الجيش الع ماني منوا وفي صيف عام

(شوربان) أمةا حةدود ا الغربيةة فيم لوةا نوةر سةيروان الةري يفدةلي بينوةا

1211م القدمر قطعات اخر

من الجيش الروسي ب الجام خانقين

وبين قلاء ك ر.

وأحتلو ا ووصلوا الا قوربات (السعدية حاليا) وفي كانون االو من
عام  1211وص الجنرا (ستانلي مود) الا المنطقة واحت خانقين

أوال -:الدراسة التأريخيةة لمدينةة خةانقينHistoryical study of /
khanaqin city

دون مقاومة وعين (ميجرسون) حاكما سياسيا عليوا ,وبعد أستتباي

مدينة خانقين ي أحد المدن الت ريخية في العرار والري يعود ال ريخي

عماء

الا اك ر من اربعة آال

الوو والنطيم االمور االدارية شك سون قو كردية ب مر
كورد م

عام ,و ناك مدادر وكتب درسر او بح ر

(محمود بي دلو) و (محمد بي سورم ميري) و (ابرا يم بي
1

عن الاري مدينة خانقين ولكنوا قليلة وان منطقة خانقين كانر جوء من

دلو) و (قادر أغا باج ن) (انور ص ح الدين ,9118 ,ص )98وعند

ب د الشعب الكوالي (كوالو) من أصو الشعب الكوردي في االلف ال الن

اندال

ور العشرين في العرار شودت المنطقة مواجوات عديد ود

قب المي د وحسب راي بعض الباح ين في الت ري القديم كانر منطقة

القوات البريطانية ففي  1١من شور اي من ل

خان قين جوءا من (بارا شي) التي كانر المتد من نور سيروان الا

االكراد اولا ورباالوم عندما حرروا قوربات وأحرقوا مقر الحكومة في

بشتكوم متم لة علا سو كرمنشام والتي كانر متاخمي لمنطقة (نامار)

مركو خانقين و اجموا م سسات شركة (االنكو -االيرانية) في منطقة

التي كانر حم اللم سوو قرم البة وكفري وكانر الحكموا ملكة كواليي

نفط خانة وقطعوا خط لسك الحديدية بين بعقوبة وخانقين م ايران,

المي د(1يوسف عبد الرقيب,

وندبوا خورشيد بي حاكما علا البلد لكن البريطانين استعادوا خانقين

 ,9113ص )11وكانر مدينة خانقين السما بــ(ارالميتا) وكانر العني

بقياد الكولوني (ا كين) بعد خووي لمعركة فاصلة م الشوار لمحطة

و الوواء النقي(9العواوي خلير

(باشا كوبري) وبعد ال سين الدولة العراقية عام 1291م التحقر خانقين

عباس ,1211 ,ص .)15بعد انحسار الحكم اليوناني اصبحر خانقين

بوا كقلاء في لواء ديالا واستحدث فيوا داار البلدية عام 1291م

ومن ممتلكات الفر يين م ألر بعد ا الا السيطر الساسانية في حدود

وخ

الحري العالمية ال انية شودت مدينة خانقين الحركات لقوات

(151/-311م) وا دادت ا ميتوا واصبحن مركوا للجيش بعد ان بنوا

الحلفاء عام 1211م للقلاء علا حركة (رشيد عالي الكي ني)

ب سم ( ارااليوم) في القرن ال امن قب
باللغة اليونانية الموق الدحي الجمي
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الحري ال مان

القواف التجارية من والا العاصمة بغداد ومنفرا موما لعبور وار

والمركوت قطعات القوات البولندية في خانقين ,وخ

سنوات م ايران عام 1281م العرور خانقين الا دمار اا نتيجة

العتبات المقدسة القادمين من ايران وباقي دو المنطقة لرل

سمير

القدف المدفعي والداروخي اليومي والسببر في استشواد العديد من

ببوابة (خراسان) .والتكون اراوي منطقة الدراسة من أراوي متموجة

سكان المدينة والدمير المرافخ الخدمية واالدارية واالفتدادية والسببر

ويخترقوا س س جبلية ممتد من ايران والتخل

في جر الك ير من سكانوا .والبين لنا بعد رم النبر الت ريخية للمدينة

واسعة صالحة للوراعة وخاصة راعة الحنطة والشعير وما يويد من

ا ميتوا من حين الناحية الجغرافية وأ ميتوا السترااليجية الكبير

ا مية اعتماد مدينة خانقين علا ميام االمطار التي السقط علا سفوح

جد ونر في رم المدينة قافات مختلفة ويتعايش السكان معا والربطوم

الجبا والنحدر مكونة مجاري ل نوار واحد ا و (الوند) الري يخترر

جمي أواصر المحبة والتعايش السلمي.

مدينة خانقين ويدب قري ناحية جلوالء في نور ديالا م نور كوردلة

مد

و و ينقط صيفا ويدب جنوي مدينة السعدية حين ينب من جبا

ثانيا -:جغرافية مدينة خانقين Geographical of Khanaqin

خلير عباس ,1211 ,ص. )82

الحت مدينة خانقين الل

ثالثا-:

الشرقي من محافظة ديالا والمجاور

للحدود العراقية االيرانية مابين داارالي عر

شماال وبين خطوال الطو ( )13,91-13,99درجة شرقا (امين ا اد

لمنطقة الدراسة من حين

التركيب والتو ي الجغرافي والتكوين العتبر من احد

محمد ,1222 ,ص .)11-31والق مدينة خانقين في الجنوي الشرقي

و ااف علم

الجغرافية الطبيعية ,والرج عوام الكويني الا االنكسارات وعوام

قليم كردستان ,وشما شرر العرار .ويحظا الموق الجغرافي للمدينة

التعرية والتجوية والحركات التكوينية واالرسابات ,ويظور ا رم في

ب مية وأحت لي موق الددار في الدراسات الجغرافية ,الني الشخدية

الكوين البي ات المختلفة وفي مظا ر سطح االر

و المس و عن

وفي المنا والريقة

جريان االنوار والتربة والنبات الطبيعي ويظور اال ر قويا في النشاالات

الجوانب المناخية ومن م الحديد النشاالات االقتدادية بكافة جوانبوا

البشرية واالقتدادية علا سطح االر

وموق المدينة الجغرافي المتميو حين انوا مدينة الرر وحدود .و مية

 ,فتو ي البشر واالجام الرر

النق وبيان مواق المدن والطور الوراعة والدناعة ك

موقعي وسط السوو الخدبة لورا يعتبر من المدن المومة في النشاال

رم المواوي

مرالبطة أرالباالا قويا بالتلارين(1محمد امين اوري ياسين,9111 ,

الوراعي والسياحي(5العواوي خلير عباس ,1211 ,ص.)115

ص .)31والتو

وبسبب را الموق الجغرافي المتميو أصبحر مدينة خانقين معبرا

مظا ر واشكا

السطح في منطقة الدراسة بين

اراوي جبلية عالية الق في اقدا الشما والشما الشرقي واراوي

حدوديا يربط العاصمة بغداد بدولة ايران ,و و واق في اخر الحدود

لبية شبي جبلية النحدر فيوا بعض الجيوي السوليي الحيط بمجر

الشرقية للعرار.

نوري سيروان والوند لد

وأد اختيار موق خانقين من الناحية االدارية ليكون مركوا للقلاء الا

التقااوما معا شما جلوالء والمتد الجبا

العالية شما ناحية قورم الو و ي سلسلة (بنيشكان -شوا ا ورم-

السكان فيي ,وأرالباالي بالطرر البرية الحدي ة ووقوعوا بين

سرال ) البالغ ارالفاعوا ( )3811قدم فور مستو

منطقتي السو الرسوبي والمنطقة الجبلية جعلي مركوا للتباد التجاري
بينوما فل

of

ان دراسة التلارين واشكا سطح االر

9

الجم

تضاريس

منطقة

الدراسة

Geomorphology

Casestudy

( )51,91-51,91داار

الجغرافية للمنطقة فالموق بالنسبة لدواار العر

الوادي(5العواوي

ايران ويعتمد علا كميات االمطار علا حو

أن لمدينة خانقين أ مية كبير من ناحية موقعوا الجغرافي والفلكي حين

المساحة الممتد الا الشما

رم الس

سوو

سطح البحر أما

ا جواء

عن أ مية الموق من حين وجود النفط(1انور ص ح

الجنوبية الق الا الجنوي من خانقين والعر

الدين ,9118 ,ص .)15ولنور الوند ا مية كبير فيقسم المدينة الا

والشك

قسمين شرقي يسما (حاجي قرم) وال اني غربي ويربط القسمين جسر
قديم ات احد عشر فتحة بنير بالحجار منر عام 1818م(9العواوي

رم السلسلة بحمرين

رم السلسلة الحدودية
1

الغربية لمنطقة الدراسة (انور ص ح الدين ,9118 ,ص .)3أما السلسلة

خلير عباس ,1211 ,ص )111و را الجسر كان لي ا مية كبير ا

ال انية بموا

اصبحر حلقة الوص الربط شرر المدينة بغربي واصبحر منفرا لعبور

و دني كي م الاالي روابي قورباال التي الفد الحدود االدارية بين قلاء
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رم الروابي من

النورية و رم السوو الظور نتيجة ا رسابات النورية ويختلف منسوي
السوو النورية من موق خر علا الو الوادي النوري.

خانقين وناحيتي جلوالء وقورباال (السعدية) والتد

سلسلة (جيي داغ) شمالي غري جلوالء البالغ ارالفاعوا()131

وقد كونر رم االرسابات اشكاال جيموفولوجية متنوعة ومنوا السوو .
المروحية الني الكوندت نتيجة لألنوار الدغير القادمة من الت
االيرانية ومكونة داالت مغلقة سوو مروحية وخير م ا علا ل
وجود سوو مروحية ات ا مية انوية والمتد علا الو الحدود
العراقية -االيرانية من جنوي خانقين ,ولور السوو قيمة راعية
وخاصة لوراعة اشجار النخي والفواكي.

التباين في النشاالات االقتدادية المتنوعة

والعد السوو النورية من احسن انوا التري الحاوية علا البقات حاملة
للماء وك ل الشتور بخدويتوا بسبب الترسبات الرملية والطينية التي
حملتوا االنوار من المرالفعات المجاور ف صبحر من اخدب االراوي
الوراعية وأك ر ا أنتاج في منطقة الدراسة(9خلف جاسم محمد,1213,
ص.)12

جوة الشما
وكرل

الغربي لسلسلة مرواري البالغ ارالفاعوا ( )١١١١قدم

قدم .والنحدر بين رم المرالفعات سوو منبسطة فيوا سو دشتي في
غري قورباال وسو ميدان غري سلسلة (بي مو) وسو (باج ن)
جنوي غري قورم الو أق خدوبة من النو االو والعد احسن انوا
التربة الحاوية علا البقات حاملة للماء .أن را التنو اللاريسي ي ر
ويعكن أنوا

وأشكا

واست مار ا لدالح السكان في منطقة الدراسة وخاصة المناالخ السولية
ات التربة الخدبة ومن احوا

االنوار(9العواوي خلير عباس,

 ,1211ص )111والتي النتشر فيوا اك ر القر

والمناالخ الوراعية

بينما المناالخ الجبلية وشبي الجبلية أ رت علا حركة السكان بسبب

 .3نطاق الجبال والمرتفعات الشمالية

صعوبة التنق ومحدودية الموارد فيوا.

يم را النطتخ حوالي  %51من مجمو مساحة منطقة الدراسة حين
يمتد را النطار في الم لن الممتد شما حو نور الوند حين يم
قاعدالي بينما يم نور سيروان والحدود العراقية -االيرانية
الحو
الرفي ا خرين .ويتراوح ارالفاعي بين  -9١١أك ر من ١١١١م ,ويوداد
اللرس االر وارنفا الجبا باالالجام شماال وشرقاء والشك ناحية
قورم الو لبة يويد ارالفاعوا علا 111م و ي امتداد لبة كركوك
وعور والتحو
التي يفدلوا عنوا نور سيروان ,م الوداد االر
الولبة الا س س جبلية(5محمد خلي اسماعي  ,1211 ,ص)51
امتداد ا من الشما الغربي نحو الجنوي الشرقي اوافة الا االخا
بعلوا االخر االجا ات مختلفة والعتبر جبا (بي مو) 1898م اعلا قمم
المنطقة أرالفاعا والشك رم الجبا في بعض ام داداالوا جوءا من الحدود
العراقية -االيرانية(1محمد خلي اسماعي  ,1211 ,ص .)58-51لرل
ن حظ التنو التلاريسي المتنو لمنطقة الدراسة وال ير ا علا
االنشطة االقتدادية وكرل النق السكان من منطقة الا اخر .

ويمكن ان ن حظ

ث مظا ر البيعية لطوبوغرافية منطقة الدراسة

و ي-:
 .١نطاق التالل والمرتفعات الجنوبية(3الربيعي سعيد عبيد جود ,
 ,1283ص)11-11
و ي التي الكون الحدود الجنوبية للمنطقة شبي الجبلية ويم

را النطار

مساحة واسعة القري من
 %55من مجمو المساحات الكلية لمنطقة الدراسة واللم مجموعة من
الت

والمرالفعمات المحدور بين حو

نور الوند والحدود ا دارية

لجنوي المنطقة من جوة(1خلف جاسم محمد ,1213,ص )13وبين
مناالخ الشرر من حو

التربة The Soil

نور سيروان وحتا الحدود العراقية -

االيرانية من جوة اخر ومن خداادوا امتداد ا الطولي من الشما

يمكن ان ندنف التربة في منطقة الدراسة الا االنوا التالية-:

الغربي نحو الجنوي الشرقي ,والعتبر سلسلة مرالفعات حمرين ا م الل

 .١التربة البنية الحمراء-:

المرالفعات(3محمد خلي اسماعي  ,1211 ,ص .)55ومن فااد
الت

االقتدادية الناالجة عن احتوااوا علا النفط وكرل

رم

يوجد را النو من التري في معظم االقسام الجنوبية في المنطقة الشبي
جبلية والشتم علا الربة

وور

1

السوو المروحية الممتد علا الحافة الشرقية للسو الرسوبي (خلف
جاسم محمد ,1213,ص .)111و ي الربات سطحية بنية اللون

االعشاي الربيعية القليلة واستعمالوا كمراعي للحيوانات.
 .2نطاق السهول النهرية

ماالة ل حمرار والدبح حمراء في الطبقات الداخلية للتربة والوجد الحر
سطح رم التربة الجمعات

ويعتبر را النطار في المنطقة الكاانة حو نوري سيروان والوند ويلم
ايلا جمي القطاعات الغربية لناحية جلوالء والالتجاو فيي مساحة را
النطار لن مجمو المساحة العامة لمنطقة الدراسة(1الربيعي سعيد
رم السوو في االودية
عبيد جود  ,1283 ,ص .)11-11والتم

من الكلن او الجبن الكون أما متماسكة أو شة( 9خلباك شاكر,
 ,1215ص )111والق فيوا نسبة المواد العلوية الا ( )%1,13بينما
عمليات التجوية الكيمياوية والبايولوجية فيوا قليلة(5محمد امين اوري
ياسين ,9111 ,ص.)111
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 .9الربة كتو

رم المنطقة بمنطقة
كمية االمطار فيوا بين (311-931ملم) ويعر
االمطار (الملطرية)( 5محمد امين اوري ياسين ,9111 ,ص,)119
ونباالات السووي لسير نو واحد وانما التكون من مجموعات نباالية
الا النو التربة والا اخت
الختلف عن بعلواء ويعود را االخت
بسيط في المنا وبشك خاص في كمية االمطار ودرجات
الحرار (1خلف جاسم محمد ,1213,ص )193حين التميو المنطقة
ب راؤ ا بالنبات الطبيعي في فد االمطار ,والسيما منر اواسط الخريف
حتا نواية الربي  ,وفقر ا الشديد بالنبات في فد الجفا (الديف)
و را يعني ان معظم نباالوا حوليي  Annualأي انوا العيش موسما
واحد(3خلباك شاكر ,1215 ,ص )81ومن نباالات رم المنطقة
الحشااش المو ر بابون والشعير البري وشقااخ النعمان والحلبة البرية
والوجد الا جانب النباالات الحولية النباالات المعمر (1ابو سمور حسن,
 ,9113ص Perennials )981التي النمو في منطقة الدراسة والتي
الدنف ومن نباالات الشجرية و ي نباالات داامية حين كيفر نفسوا
لظرو الجفا والحرار العالية صيفا والتساقط أوراقوا في الخريف
والتجدد حياالوا في المواسم التي التعقب سقوال االمطار ,حين الك ر
االعشاي وينشط

االنوار-:

التكون رم التربة نتيجة الغيان ميام الفيلانات علا جوانب مجاري
االنوار والرسب المواد المحملة ويكون الترسيب من مواد ناعمة التدر
من الرم الناعم والطين والغرين والظور رم التري علا شك نطار
م مجاري االنوار خاصة نور ديالا ودجلة والفرات التي الكونر بفع
الترسبات الغرينية خ موسم الفيلانات والعد رم التري من أجود
وأخدب التري الموجود في منطقة الدراسة .حين أن رم التربة غنية
بالمواد العلوية والمعدنية .والعد من أعمخ التري عمقا والحتوي علا
الرالوبة نوا الرسبات مااية و ي الربة متجدد الخدوبة بفع
الترسبات الحدي ة .والق رم المنطقة حو نوري سيروان والوند وجمي
المناالخ الغربية.
وأن البيعة المنطقة التي الحيط بورا النطار من حين نرر المساحات
المنيسطة وانخفا كمية
االمطار الساقطة أد الا نشوء المستوالنات السكنية حو السوو
المحيطة بورين النورين ويرج ل الا وجود الربة خدبة التي كونتوا
الترسبات الرملية والغرينية التي حملتوا االنوار من المرالفعات المجاور
ف صبحر من ا راوي الخدبة لألُنتا الوراعي وأك ر ا أنتاجا في
منطقة الدراسة.

نمو النباالات المعمر ومن ا م نباالاالوا ي االشجار والقيدوم والسدر
والشوك والعاكو والشي (1خلف جاسم محمد ,1213,ص)18

النبات الطبيعي The Vegetation

ويمكن القسيم نباالات السووي الا قسمين رايسين ما :

يمكن العر النبات الطبيعي ب ني ل النبات الري يغطي سطح االر
ولم يكن لألنسان أ ر مسن

أ .نباتات السهوب الرطبة.
التي الكون كمية االمطار فيي بين (311-531ملم) والوجد في مناالخ
مقدمات الجبا كحدود بين المناالخ الجبلية والشبي الجبلية والق أغلبوا
في شما شرر المناالخ الشبي الجبلية.

قريب أو بعيد في نموم وك افتي ونوعي ,حين أستطا النبات الطبيعي
التكيف م الظرو البي ية
للمكان المعين أو االقليم المعين(1ابو سمور حسن ,9113 ,ص.)11
والت ر رم النباالات بعوام المنا والتلارين والتربة ب ي نتيجة
مباشر لواء ويعتبر عام المنا أ م رم العوام  ,إ أن الا يرم في
الحديد نوعية وك افة النبات الطبيعي أ م من ال ير غاملي التلارين
والتربة ونظرا للتباين الكبير في منا واللارين والربة العرار فقد نتج
الباين في نباالي الطبيعي ايلاء ونجد ل التباين واوحا بين نباالات
اال وار الك يفة وبين نباالات الدحاري القليلة ,وكرل بين غابات الجبا
وحشااش السوو (9خلف جاسم محمد ,1213,ال .)9ونظرا لوقو
منطقة الدراسة ومن المنطقة الشبي الجبلية والمتموجة لرل النحدر
أنوا نباالاالوا بين نباالات السووي ونباالات وفا ا نوار ويمكن ان
نقسم النباالات الموجود ومن الدراسة الا نوعين رايسين و ي
كالتالي-:

ب .نباتات السهوب الجافة.
والتي الكون معد أمطار ا السنوية بين (531-931ملم) والق في
جنوي منطقة السووي الرالبة والتي التلمن مناالخ الحدود الجنوبية
قليم كردستان العرار وبسبب قلة االمطار وا دياد فد الجفا ف ن
نباالاالي الكون قدير العمر وقليلة الك افة والشبة نباالات المنطقة
الدحراوية(9محمد امين اوري ياسين ,9111 ,ص.)119
 .2نبات ضفاف االنهار-:
يطلخ علا را النو من النباالات ب سم االحراش والتي المتد غاباالي علا
وفا االنوار في جوات
االسبتن وجوات شبي صحراوية(5خلف جاسم محمد ,1213,ص)151
وبطو االودية والمجاري المااية الداامة الجريان والشم علا اشجار
واحراش وشجيرات وحشااشء ونظرا لوفر الميام بدور داامة ف ن
رم النباالات الكون ك يفة ومخلر حتا في فد الديف الحار و ل
بسبب وجود الرالوبة والميام الباالنية الكافية والنمو رم النباالات حو
نور الوند علا الو مجر النور ومن ا م النباالات التي النمو في
وفا النور ي النباالات العااد لمجموعات القدبية التي الشك غابات
أحراش ك يفة م الدفدا والحلفا والدفلي والتوت البري(1خلباك

 .١نباتات السهوب أو االستبس
يظور ر النطار من النباالات في منطقة الولاي والت
الموجود في المنطقة الشبي

والسوو

الجبلية و و يم في الواق منطقة أنتقالية بين النباالات الجبلية
واالعشاي الدحراوية حين الكون
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(قوالي -حاجي قرم -خانقين -علياو القديمة -علياو الجديد ) (الداودي

شاكر ,1215 ,ص )81وايلا النمو علا وفافي اشجار رعوا االنسان
مش النخي والبوكالبتوس واشجار الفواكي الحملية والتين
وغير ا(3خلف جاسم محمد ,1213,ص.)151

ع ء ,9118 ,ص .)9باالوافة الا ماسبخ كرم ف ن ناك مجاري
مااية أق أ مية في منطقة الدراسة الفيض الميام منوا موسم سقوال

رابعا -:الموارد_المائية_Water Pesouees

االمطار مش وادي نارين جنوي غري جلوالء ووادي (كن كيوانو)

اللم الموارد المااية جمي اشكا مدادر الميام التي يمكن ان يستفيد
منوا االنسان والحيوان النبات ,وبورا فوي الشم علا االمطار وال لو
والميام الجوفية والميا السطحية االنوار والنويرات(1خلباك شاكر,
 ,1215ص .)81والتعد الموارد المااية السطحية في المنطقة بحكم عام
الموق القريب من الجبا العالية التي الستلم كميات
كبير من االمطار وال لو  ,وكونر عديد من المجاري المااية وينساي
بعلوا غربا نحو منطقة.

جنوي غري خانقين(1فيتولي ص ح الدين أنور ,9118 ,ص .)19وفي
سنة 1213م بسبب استرجا حو
اخر ك من ورين و قورم الو ليكون
الابعا للحدود العراقية كان را بداية لنشوء النواغات والمشاك بين
الطرفين و وور مشكلة قلة الميام في المنطقة بعد ان نق معظم ميام نور

الدراسة ,وباالن االر غني بالميام الجوفية لنفن ا سباي والبد من
االشار الا ان الميام السطحية النب خار الحدود العراقية.

الوند عن الريخ قنا

وقد العر

Serwan River

والم ربط مشرو نور باالجو المتفر من نور سيروان بنور الوند ولقد
اعتمد الك ير من الموارعين علا نور باالجو لسقي موروعاالوم.
والالوا

قورم الو بألوافة الا أمكانية الغرية ميام نور الوند عند نقط قرية م
عويو ,ويمكن االستفاد ايلا من ميام سيروان في أقامة مشاري اروااية
لت مين الميام الا سو

والشتاء حين النخفض وينقط نور الوند في فد الديف و ل الن
الجانب االيراني بنا سدودا علا نور الوند داخ اراويوا اوافة الا
قلة االمطار الساقطة في فد الديف اما في فد الشتاء فنر ارالفا
منسوي ميام نور الوند عد مرات وحدوث فيلانات في فد الشتاء
ومن ا م رم الفيلانات التي مرت علا نور الوند في سنوات (, 1211
 )9111 , 1222 , 1218 , 1213وفيلانات اخر اق خطور والتي

بندي ,1222,ص)919

الحدث في فد الشتاء كما حدث في سنة .9111

ويدب في نور سيروان شما جلوالء ,ويروي را النور سوو خااقين

والجدير بالركر اني قرر بناء سد الوند لتجمي ميام االمطار والفيلانات

الفر خمن قنوات مااية من االراوي ويتفر من نور الوند

الري يجري علا ار

الموسومية باشرا

خانقين فرو عد الري يستعم لري ( 18الف

و ير الموارد المااية في الحكومة االالحادية الدكتور

عبد اللطيف جما خورشيد و ل في يوم  ,9111/3/9ويكون شك

دونم) من االراوي الوراعية و ( 18الف دونم) لري البساالين وايلا

را

السد من النو الترابي ويبلغ الو المشرو (1551م) وبارالفا (91م)

أستعمالي من قب الساكينين قري رم الفرو لحاجاالوم المنولية و رم
الفرو

ميدان(9فيتولي ص ح الدين أنور,9118 ,

ص .)91وحاليا ن حظ الربري في كميات نور الوند في فدلي الديف

ينب النور من جبا كرنر في ايران علا ارالفا (9١١١م) ويدخ
اراوي العرار علا بعد (8كم) جنوي شرر خانقين ويمر لمسافة (31
كم) من خ السوو الخدبة الري يجر نحو سوو (علي كرد ) م
يشخ جبا بيشكاكوم ويسقي لاي سرب  -الحلوان القديمة ,قدر
شيرين

من خ

ناك أمكانيات اوافية قامة مشاري اروااية أخر بموا ا

قنا باالجو والامين الميام اال مة للسوو التي المتد بين خااقين وناحية

Alwand River

م يمر بخانقين(9الرو بياني محمد جمي

نور الوند الا الجفا

ف نقطعر ميام في عود الشام عام

1211م ونتيجة للعم السياسي فقد عادت ميام نور الوند الا الجريان,

ان نور سيروان والري يسما في جو ي االسف ب سم نور ديالا أي بعد
التقااي بنور الوند ليم المناب الحقيقية لنور ديالا(1خلباك شاكر,
 ,1215ص .)113ينب را النور من جبا اردالن في ايران علا
ارالفا ()5111-9311م وبعد دخولي اراوي العرار يدب فيي عدد من
واسيانو قورم الو
المجاري ال انوية من جوة منطقة الدراسة م
والوندء ويروي را النور ( 13الف كتار) من االراوي الوراعية من
خ القنوات الفرعية م ب جو وشي باو وقوربات ,والوداد أ مية
نور سيروان بعد عبورم مرالفعات حمرين حين اقيم ناك سد
المندورية الري يتفر منيُ جداو عديد م الخالق وبلدرو
وموروت وخريسان.
 .2نهر الوند

خسروي الا ايران(1الداودي ع ء,

,9118ص. )31

ومن ا م المجاري المااية ومن الميام السطحية التي المر في المدينة
ي:
 .١نهر سيروان (آبي سيروان ديالى)

سومار للحدود االيرانية وبالمقاب

وينحدر نحو االسف و ناك باي رايسي لتدريف ميام عند اللرور

ي-:

ويبلغ مساحة الحو
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( 51,89مليون م )5ويق
مدينة خانقين وكرل
وعلا ار

مشاري

را المشرو علا بعد ( 1كم) جنوي شرقي

علا بعد ( 1كم) من الحدود العراقية االيرااية

مساحتوا ( 1392كتار) وان الغر

الرايسي للوراعة ولسقي البساالين في فد الديف.

من انشاء را السد

خامسا -:المناخ The Climate

و لتخوين ميام االمطار والغرية الميام الجوفية وميام الفيلانات

ان دراسة منطقة ما من ناحية الجغرافية الطبيعية بدون دراسة المنا

ستعمالي في الوراعة والربية المواشي والحسين البي ة المحلية وانعاش

وعناصرم اليمكن اعتبارم دراسة علمية و ل بسبب أن المنا يعتبر من

الحالة االقتدادية للسكان ونشوء منطقة سياحية في المستقب  ,وأن را

أ م العوام الطبيعية واالساسية التي ال ر بشك مباشر علا سطح

السد سي دي الا معالجة المشاك المااية التي العاني منوا مدينة خانقين

االر

علم السد الم انجا م .أما بالنسبة الا الميام الجوفية فوو من مددر آخر

اخر (1محمد امين اوري ياسين ,9111 ,ص .)13لرل يمكن العريف

لوقوعوا ومن المنطقة الشبي جبلية ووقو اجواء منوا ومن المنطقة

والغري أد

المنا ب ني مجموعة االحوا الجوية ومعدالالوا ومد الغير ا خ

المروحية وسقوال االمطار بكميات مناسبة في

الجوات الشمالية من منطقة الدراسة وانحدار االر

الويلة الالق عن  53سنة لمنطقة من سطح االر

باالجام الجنوي

متميو مد

علا ي ة عيون او ينابي عند مقدمات الجبا او بوي ة ابار ارالوا ية

حراري يومي وسنوي مرالف  ,وربي وخريف قديرين,

نسبية واال ة ,لكن

خانقين وقر نفط خانة ويمتا مستو الميام في رم االبار ب ني عا

رم الدفات ليسر متما لة في جمي

اقسام

العرار(1خدباك شاكر ,1211 ,ص ,)11ان امتداد مساحات واسعة

نسبياء ويبدو أن الميام قيلة بمواد ا المعدنية وخاصة االم ح أما الينابي

من ار

والعيون التي الق في شما المدينة المتا اوافة الا غوارالوا بعروبي

ا ر

اسماعي  ,1211 ,ص)13

المدينة خلخ الباينا في فعالية العوام المناخية ,السيما وأن
ال خر بالتلرس باالرالفا شما ممايويد من الا يرم علا التربة

والنبات الطبيعي وعلا الوراعة ويمكن أعتبار االمطار أ م الل العوام

والطبقات التي الجوو الميام الكون غالبا من صخور الكلن والحدا

التي اللعب دورأ في را المجا (9محمد خلي اسماعي  ,1211 ,ص)58

والحجر والرم (9خلف جاسم محمد ,1213,ص ,)115وميام االبار

ان منا مدينة خااقين بدور عامة بارد معتد شتاءا وحار معتد

والينابي الختلف من موسم الخر ومن سنة خر فوي ك ير في موسم

صيفا(5العواوي خلير عباس ,1211 ,ص )21ولتوويح البيعة

(الديف) حين يعتمد المويلوا

المنا

بالماء علا كمية الميام المخوونة في البقات الدخور وعلا كمية

في منطقة الدراسة يجب ان ندرس العناصر الرايسية للمنا

والتي ي( :درجة الحرار  ,االمطار ,الرياح ,اللغط الجوي ,التبخر

االمطار وال لو والينابي واالبار أ مية كبير ا ا انوا المون المدينة بميام
الشري لألنسان والحيوانات وكرل

 ,ويمكن ان يوصف

ومعد واالئ من التساقط التاب لنظام منا البحر المتوسط ,ورالوبة

وكواريو استغلر في الوراعة او الشري في المناالخ الممتد بين مدينتي

سقوال االمطار وقليلة في موسم الجفا

مد

منا العرار ب ني قاري شبي مداري عموما فوو يتدف ب رب صفات

الا وور الجم من الميام الجوفية حين النفجر بعلوا

ميا ا وقلي االم ح فيوا(1محمد خلي

من ناحية التكوين والنو والتو ي الجغرافي للغطاء النباالي

والحيواني والتربة والوراعة والنشاال البشري من منطقة الا

من مدادر الميام في خااقين حين ان المنطقة غنية بالميام الباالنية نظرا
المعروفة بالسوو

أروااية أخر

وحفر اآلبار االرالوا ية التي العتبر العماد

والرالوبة).

الوراعة .ويبلغ عدد االبار

االرالوا ية في منطقة الدراسة (13متر) ونسبة االم ح ()1311-931

 .١درجة الحرارة.

 TPSونوعية الميام  %81صالحة للشري(5داار االبار ,دراسة

العتبر درجة الحرار ا م عندةر مةن عناصةر المنةا  ,نظةرا النوةا الة ر

ي ابر الموارد المااية التي الوجد في منطقة

علةةا بقيةةة العناصةةر االخةةر مةةن وةةغط جةةوي و ةةرا بةةدورم ي ة ر علةةا

الدراسة ومن الواوح ان نور الوند اليستفاد مني في الري السيحي

حركة الرياح والرالوبة والتساقط وللحرار ا ةار واوةحة علةا االنسةان

ميدانية .)9119 ,الل
آلنخفا

مستوا ا ولجفافوا ووالي ميا وا في فد الديف و و فد

والحيوان والنبات ,ويد المعد السنوي لدرجةة الحةرار المسةجلة فةي

الحاجة الا الميام والحا نفسي ينطبخ علا الميام الجوفية التي لم الست مر
بالشك

المناسب لتطوير الوراعة والمشاري

الدراسة ,وان أنجا سد الوند سيسا م خ

The Perature

محطة خانقين الا ( )99,5درجةة م ويةة والمةد الحةراري السةنوي ةو

االروااية في منطقة

( )13,1درجة م وية وفي شور كانون

فتر الدويود ,أوافة الا

ال اني الا ( )11,5درجة م وية انظر الجدو رقم ()١
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شكل رقم ()1
المعدالت الشهرية والسنوية لدرجة الحرارة (م) في محطة خانقين ()2222-1791
أيار
نيسان
ا ار
شباال
كانون ال اني
الشور
91,5
99,1
11,2
11,3
11,5
درجة الحرار
الشرين ال اني
الشرين االو
ايلو
أي
المو
الشور
11,1
91,1
51,8
51,1
درجة الحرار
99,5
المعد السنوي
المتبقية من المجمو السنوي ف الوا السقط في فد الخريف .اما عن عدد
المددر /جو ميخااي بيداويد -منا المرالفعات في العرار -دراسة في
حويران
51,1
كانون االو

الجغرافية المناخية -رسالة ماجستير (غير منشور ) -كلية التربية-

االيام المطر في منطقة الدراسة فيبلغ ( 31الا  )1١يوم في السنة

درجة الحرار في

ء

جامعة بغداد -سنة  -9١١١ص .951إن ارالفا
الشور الديف ,وعظم المد

والوداد كميات االمطار الساقطة ب الجام شماال م ا دياد ارالفا االر
ويمر خط المطر السنوي (111ملم) شما المنطقة ويشم

الحراري والو فد الديف يمكن

را الخط قمة

ارجاعي الا ان اوية سقوال اشعة الشمن الكون قريبة من العمودية

جب (بمو) التي الستلم كميات كبير من االمطار وال لو سنويا ويكاد

والا الو فتر النوار حين يدبح الو النوار في شور المو 1١

خط المطر السنوي (511ملم) يلم الجوء الواس من جنوي وسط

ساعة و 1دقااخ را اوافة الا صفاء السماء وقلة الغيوم االمر الري

منطقة الدراسة ,لرا العاني االقسام الجنوبية نقدا في كميات االمطار

يجع من االر

ات قلبلية أكبر علا اكتساي كمية أكبر من االشعا

الشمسي نوارا ,أما انخفا

ويظور المنا

ويمتا ب رالفا معد درجات الحرار السنوي(1فيتولي ص ح الدين

درجة الحرار فئ شور كانون ال اني,

فيعود الا مي ن اوية سقوال اشعة الشمن والا قدر فتر النوار حين

أنور ,9118 ,ص.)99-91

يد الا  ١١ساعات و  11دقيقة وك افة الغيوم في فد الشتاء والري
بدورم يقل من كمية االشعا الواص الا االر

ان التباين في مقدار سقوال االمطار أوجد نوعا من التباين في استغ

ان رم الخدااق

االر

التطبخ القريبا علا ك المناالخ في العرار الواقعة بين داارالي عر

االر

وأنتشار السكان حين السقط االمطار بكميات وافر في الجوء

الشمالي من المنطقة أما في المناالخ الوسطا والجنوبية التناقض

 .2األمطار The Rains

االمطار والشود الربربا واوحا من حين كمية وفتر نوولوا و را يمكن

المتا االمطار في منطقة الدراسة بالدفة االعدارية لرا فوي التربري

م حظة من خ

في كمياالوا وموعد سقوالوا من سنة ألا اخر (9الربيعي سعيد عبيد
إعداري علا المنطقة والتفاوت معدالت وكميات وموعد سقوال

 3الرياح والضغط الجوي The Winds and Air Pressure

االمطار من سنة الا اخر ومن منطقة ألا اخر حين يبدا بالتساقط

الرياح ي حركة الوواء االفقية ,الحدث بشك رايسي خت

في اواا الشرين االو الا اواسط شور ماين ويد حدم االعلا في

المرالف الا االماكن ات اللغط المنخفض لرل الكون حركة الرياح

السنة الواقعة في اواسط ماين واواسط الشرين االو فتكون عديمة

علا شك

النوار,

(518,9ملم) (داار

االنواء

احومة لوا ع قة ب حومة اللغط المرالف

واللغط

المنخفض(5صوالحة حكم عبدالرحمن ,9113 ,ص )23والتدف الرياح

السنوي لكمية االمطار الساقطة فقد بلغر بين
5

اللغط

الجوي في االماكن المختلفة ,الكت الووااية التحرك من مناالخ اللغط

كانون ال اني او شباال او في كانون االو وا ار اما البقية الباقية من
االمطار القريبا و ات جو خا من الغيوم وحرار ملايقة خ

النظر في خارالة خطوال المطر المتساوية(9محمد

خلي اسماعي  ,1211 ,ص.)19

جود  ,1283 ,ص )98حين يبدأ موسم المطر م الردد او منخفض

سنة()9113-1211حوالي

و راعتوا با خق أنتا الحبوي والربية الحيوانات ,ففي شما

منطقة الدراسة لعبر الطوبوغرافية دورا موما في الحديد استغ

( )58-51شماال (1الربيعي سعيد عبيد جود  ,1283 ,ص.)99-91

أماعن المجمو

شبي الجا

السووي صيفا في أقدا جنوي المدينة

واللغط الجوي في منطقة الدراسة باللغط الجوي المعتد أما الرياح

الجوية,

فتكون بدور عامة شمالية غربية وجنوبية شرقية كما ان المنطقة ال

خانقين) .والركوت معظم االمطار الساقطة في فدلي الشتاء والربي ا

التعر

يسقط علا محطة ارصاد خانقين في فد الشتاء (11,1ملم) و (22,3

الا الرياح الموسمية(1الربيعي سعيد عبيد جود ,1283 ,

ص ,)92اما الرياح السااد في مدينة خانقين ي رياح غربية حين البلغ

ملم) في فد الربي من الكمية الكلية ل مطار السنوية اما الكمية
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نسبة الكرار ا ( )%99من معد الكرار الرياح السنوية ,الليوا الرياح

يدحبوا القن بارد وجا

الشرقية بنسبة ( )%13والرياح الجنوبية بنسبة ( )%19والد نسبة

ويداحبوا في العاد غيوم وامطار اال انوا في حالة جفا
االر

السكون الا ( )%93ومن الرياح التي الوب في فد الشتاء علا منطقة
الدراسة ي الرياح الشمالية الغربية التي الوب من الولبة ا ناوولية

وسماء متحركة و ي داف ة نسبيا ورالبة
سطح

قد النقلب الا عواصف رملية أنظر الجدو رقم (.)9

شكل رقم ()2

حاملة الدفئ النسبي والطقن الجا  ,والرياح الشمالية الغربية التي
اتجاهات وسرعة الرياح في خانقين
محطة
خانقين

N
1

E
8

NE
3

SE
1

SW
98

S
99

NW
1

W
19

االسقرار
8

المددر /سوران حمي امين أحمد -التحلي الجغرافي لخدااق الرياح

بين درجات الحرار وكمية التبخر و اوية سقوال اشعة الشمن ,أما م

في اقليم كردستان العرار وأمكانيات است مار ا  -رسالة ماجستير-

الرالوبة النسبية فتكون الع قة عكسية ,وال ر التبخر علا الوراعة

جامعة السليمانية -السليمانية  .9111/وحسب التدنيف العام المناخي

والري وخاصة في المناالخ الجافة والشبي جافة حين محدودية الموارد

(كوبن) ف ن منا خان قين من النو الشبي الجا
علا اساس ان المعد

9

وي خر الرمو ()Bsh

المااية (محمد امين اوري ياسين ,9111 ,ص .)21اما ا ا أنتقلنا الا

السنوي لدرجات الحرار ((1)99,3فيتولي

في المعدالت الشورية للرالوبة النسبية في منطقة

معرفة حالة التطر

ص ح الدين أنور ,9118 ,ص.)9
 .4التبخر والرطوبة

الدراسة فسو

ن حظ أن معدالت الرالوبة النسبية النخفض في اشور

الديف والرالف في أشور الشتاء و را ي كد الحقيقة العلمية ب ن الرالوبة

Evaporation and Humidity

النسبية النخفض بارالفا درجات الحرار والرالف ب نخفاووا وقد سج

يعتبر عندري التبخر والرالوبة من العناصر المناخية المومة والم ر

اعلا معد شوري للرالوبة النسبية بحدود ( )%11,8في شور كانون

علا عملية التساقط والعد ا ر التبخر عملية صعبة ومعقد حين الق

ال اني في حين بلغ ادنا معد شوري لوا في شور المو ()%91,1

الحر ال ير مجموعة من العوام أ موا درجة الحرار والرالوبة النسبية

حين بلغر قيمة الفرر بين الشورين ( )%31,19و رم النسبة الشك

وسرعة الرياح واللغط الجوي ورالوبة التربة والغطاء النباالي والرالف

فارقا كبيرا وبورا الفارر يعني أن منطقة الدراسة العاني من الطر

درجات التبخر في منطقة الدراسة في فد الديف واالشور الحار

في المعدالت الشورية للرالوبة النسبية .أنظر جدو رقم ( )5حين

حين البدأ من شور ماين الا شور ايلو ويعود ل الا الع قة القوية

يووح الجدو العناصر المناخية لمدينة خانقين للمد ()9113-1211

شك رقم ()5
المعدالت الشورية والسنوية للعناصر المناخية لمحطة ارصاد خانقين للمد من 9113 -1211
الظا ر
المناخية
معد
درجات
الحرار (م)
المعةةةةةةةةةةةد
الشةةةةةةةةوري
لكميةةةةةةةةةةةةةةة
االمطةةةةةةةةار
السةةةةةةةةاقطة
ومجمةةةةةةوع
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
السةةةةةةةةةنوي

ك9

شباال

2,5

98,9 91,1 11,8 11,2

38

ا ار

نيسان ماين

51,2 11,1 18,8

91

حويران

كبير

اي

المو

ايلو

ت1

ت9

ك1

المعد
السنوي

59,8

99,33 11,5 11,9 91,8 51,1 51,5 53,1

1,3

518,9 11,9 51,1 11,9

1

1
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(ملم)
معد
سرعة
الرياح
(م /ا)
معد
الرالوبة
النسبية
()%

9,1

9,11

9,1

9,3

9,1

51,1 31,9 11,9 11,1 11,18

91,1

11,31 51,1 13,5 53,1 98,9 93,2 91,1

المددر /و ار النق

9,1

9,3

1,81 9,11

والمواص ت -الوي ة العامة ل نواء الجوية

9,5

( 3133نسمة) وبمعد نمو ( )%3,1أن رم الوياد التي الرأت علا

العراقية والرصد الولوالي -قسم

سكان المدينة ي ياد ال العكن الواق السكاني للمدينة ا ا ماعلمنا ان
المدينة العرور في رم المرحلة ب حداث الاريخية متم لة بعمليات

المنا  -بيانات غير منشور .

التوجير والترحي
الخصائص

البشرية

لمنطقة

1,2

1,8

9,91

الدراسة

Humanity

القسري للسكان االصليين ومجيئ اآلخرين من

المحافظات ا خر أن رم السياسة التي االبعر في المدينة كانر الود

Characteristics of The Study Area

الا عملية التغير الديموغرافي في م

العتبر الخدااق البشرية اني أ م الخدااق التي ال الي بعد الخدااق

بحين اصبح معد النمو السكاني اليتجاو ( )%3,1للمد ال حقة

الطبيعية في الدراسة الجغرافية لمنطقة الدراسة ومنوا البعد الديموغرافي

مقارنة بـ( )%1,8للمد السابقة ,وان سكان رم المدينة بطبيعتوم

للسكان ودراسة خداادوم وانعكاساالوا علا االمكانية الطبيعية المتم لة

المعروفة للجمي

ال قافي واالجتماعي واالقتدادي

بدرجة االست مار االقتدادي ا ر واوح في التركوات السكانية في العالم

والعلمي ,وحاو السكان ومد جراحوم في ياد االنجاي حتا بلغ عدد

ومنوا العرار ومنطقة الدراسة.

سكانوا حوالي ( 92511نسمة) أي بوياد ( 11985نسمة) بالمقارنة م

أوال :المراحل الزمنية لنمو سكان مدينة خانقين

المد السابقة االمر الري انعكن ايجابيا علا ياد معدالت النمو التي

من المستو

رم المناالخ الحدودية المومة,

بلغر للمد ( )1221-1281بحوالي ( )%1,2وعند مقارنة اعداد سكان
The stages of Growth Khanaqin Population

المدي ة بعد عام  9115نجد ان ناك الغيرا واوحا الرأ علا سكان

ان جغرافية سكان مدينة خانقين التميو ب ن رم المدينة الق في منطقة

المدينة بحين بلغ عام (1 9118باالعتماد علا البطاقات التموينية),عدد

التباين في اشكا سطحوا فوي الق مابين منطقة سوليي وشبي جبلية والتي

السكان ( 18511نسمة) وان رم الوياد الحاصلة ي بسبب عود

المستوالنات السكنية حين الحد ا من الجنوي

الك ير من العواا المرحلة من المحافظات االخر الا مدينتوم خانقين,

مستوالنة بختياري ومن الشرر الشار الدولي الري يربط مدينة خانقين

ومنر عام  9113بدأت الوياد بشك ملحو

ومجيئ عدد كبير من

بالمنررية الحدودي ومنطقة اركوا ي ومن الشما يحد ا الشار الري

السكان من مناالخ العرار المختلفة لوجود االمن واالستقرار في المدينة

يربط خانقين بك ر ومن الغري يوسف ب وأمام عباس وأن التشكيلة

و رم الوياد السريعة في اعداد السكان والتي بلغر روالوا في عام

المتوقعة رم كانر مت ر جدا بالواق الت ريخي للمدينة ,فخانقين مدينة

 9118فقد ا رت علا اسعار العقارات ,ولم التمكن المدينة من استيعاي

الاريخية يعود الاريخوا الا سنة  11للوجر  (1كي محمد امين,1215 ,

العدد الواا القادم للمدينة مما اد

الا استحداث مناالخ سكينة في

ص .)185مرت مدينة خانقين بعمليات ديموغرافية قوية والتي ادت الا

اللواحي كمنطقة بانمي وامام عباس وبختياري ومناالخ اخر الجاو ا

نقق في عدد سكانوا لفترات منية معينة بسبب الوجر والوجر

علا الحدود البلدية للمدينة.

أ رت علا الو ي

القسرية ,وبالنسبة لتعداد سكان مدينة خانقين

وعند مقارنة أعداد سكان المدينة بعد عام  9115نجد أن ناك الغيرا

فقد بلغر في عام  1213حوالي (95119نسمة) وفي عام  1211بلغ

واوحا الرأ علا سكان المدينة والمعرو

عدد سكان مدينة خانقين حوالي (92191نسمة) أي بوياد قدر ا

الوياد السكانية في رم المرحلة الجلر ب بوا صور ا في الوجر
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المعاكسة الا مدينة خانقين من قب سكانوا االصليين سابقا والمرحلين

انيا حين ساعدت الظرو

الا المحافظات االخر في العرار با وافة الا ماالعيشي مدينة خانقين

مستو معيشة السكان ا مر الري جع أعداد السكان في ياد مستمر

أمنية واقتدادية واجتماعية شكلر عوام جري سكاني

وبنسبة نمو ( )%9,51ل عوام ( )9112-9118كما مووح بالجدو

من

رو

الم ي لي في الاري المدينة سابقاء را فل عن يادات الوالدات وقلة
الوفيات بسبب الوفير والحسين الظرو

الدحية أوال والظرو

االمنية الجيد علا استقرار وارالفا

()1

االمنية

شكل رقم ()4

يوضح عدد سكان خانقين ومعدل نموها
مقدار الوياد بين التعدادين
8521
3133
-19131
11985
12111

معد النمو
%1,8
%3,1
% -1,1
%1,2
%9,51

عدد السكان
التعداد
ت
1
95119
1213
.1
9
92191
1211
.9
5
18111
1281
.5
1
92511
1221
.1
3
18511
9118
.3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1و ار الداخلية -مدير النفوس العامة نتااج العداد  1213محافظة ديالا.

 9118كان عدد الوالدات ((9)1281مستشفا خانقين العام ,دراسة
ميدانية .)9119 ,و كرا مر علا سكان مدينة خانقين رو

 9الجموورية العراقية -و ار التخطيط  -الجوا المركوي ل حداء-

اقتدادية

وأجتماعية وسياسية وديموغرافية في غاية الدعوبة والتي حددت

نتااج العداد  1211محافظة ديالا.

أمكانية النمو الديموغرافي لسكان المدينة ,وان البيعة المنطقة فرور

 5الجموورية العراقية -و ار التخطيط -الجوا المركوي ل حداء-

علا سكانوا التوجي وبك افة عالية الا المدارس بسبب محدودية

نتااج العداد  -1281محافظة ديالي.

االمكانيات وقلة النشاالات ,ان م

رم الحالة ورت جليا في ارالفا

 1الجموورية العراقية -ي ة التخطيط -الجوا المركوي ل حداء -نتااج

نسبة المتعلمين في المدينة بالمقارنة م مدن المحافظات االخر ,

العداد  -1221محافظة ديالا.

ومدينة خانقين الم (5فيتولي ص ح الدين أنور ,9118 ,ص)113

 3دراسة ميدانية -باالعتماد علا البطاقة التموينية في .9119/9/1

المرالبة ال انية من بعد مدينة بعقوبة مركو محافظة ديالا من حين الحجم

أن االرقام المركور أنفآ عكسر مد

السكاني ا مر الري ي كد مد حيوية سكان رم المدينة.

فاعلية وقدر وأمكانية مدينة

الكثافة والتوزيع السكاني في مدينة خانقين/

خانقين لم الكن ي ي في مح صواي ننا أعتمدنا في بعض االرقام
علا االستبيان الميداني وبا الدا

Density and

Distribution of Population

وبالتعاون م مختاري المناالخ

السكنية من جوة ومقارنتوا م البطاقة التموينية ووك ء المواد الغرااية

أن سكان مدينة خانقين اليتو عون علا أحيااوا السكنية ب نتظام حالوا

من جوة أخر  ,وخير دلي علا مد الوياد السكانية التي الرأت علا

حا أي مدينة أو مجتم في العالم ,ويرالبط ل

سكان رم المدينة ي التوس المساحي التي شودالوا حدود البلدية لمدينة

الطبيعية واالقتدادية واالجتماعية والسياسية  .....ال  ,والتي الختلف ك

خااقين واستحداث أحياء والحويد ت السكانية ي اللواحي .إال اننا

منوا في أ ميتوا النسبية من مكان خر .والك افة ي الع قة بين عدد

ن حظ التغير في المواليد والوفيات بعد ا تمام دواار الدولة بوا و وور

السكان في منطقة ما م المساحة الكلية لتل المنطقة أي انوا التعام م

البقة متفومة وم قفة والعم علا محو االمية والطور الخدمات الدحية

عندري أحد ما متغير و و السكان وا خر ابر و ي المساحة .وان

را ساعد علا ياد عدد المواليد والتقلي من

ك افة السكان الخام اليعبر عن ع قات و يفية بين السكان والمساحة

حاالت الوفيات(1محمد خلي اسماعي  ,1211 ,ص ,)29و را التغير

التي يشغلونوا ومن دم فوي ات ا مية قليلة في دراسة الع قة بين

كان واوحا أك ر بعد عام  9115و وور التطور الفكري والعمراني

السكان والموارد.

والخدمات االخر ك

والخدمي حين سجلر عدد مواليد مدينة خانقين سنة  9111نحو ()811
في حين كان عدد الوالدات في سنة  9111حوالي ( )1111وفي سنة
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ان دراسة التو ي السكاني الالو م بالتو ي العددي المطلخ للسكان ب

السبعينات(1الربيعي سعيد عبيد جود  ,1283 ,ص )112وبمساحة

بدراسة الو ي الك افة ومد الع قة بين التو ي العددي ومساحة الرقعة

(111م )9وكرل

الم ولة .وغالبا مايتم القسيم المناالخ السكنية الا ف ات السكانية التالية-:

بعض مورفولجيتوا و ل بوجود حديقة أمامية خاصة في حي المعلمين

حي العما التي الختلف عن المناالخ االخر

في

ومن ا م االحياء التي الدنف ومن رم الف ة فوي (االسبارالة ,باشا

 .1مناالخ مرالفعة الك افة السكانية

كوبري ,أغا وخليفة ,جلو  ,حي العما  ,حي المعلمين).

 .9مناالخ متوسطة الك افة السكانية

 .3مناطق محدودة الكثافة السكانية

 .5مناالخ محدودية الك افة السكانية

Density of Population

Limited

علا ووء ماالقدم يمكن القسيم المح ت السكنية في خااقين وحسب

و ي المناالخ التي يم

الك افة السكانية الا الف ات ال ث وكمايلي: -:

سكانوا نسبة ( )%11,11من مجمو سكان

المدينة ويعود السبب الا كمبر المساحة التي الشغلوا المحلة السكنية كما

 .١مناطق مرتفعة الكثافة السكانية Density of Population

ان العقار نفسي ات مساحة التراوح ( 931الا  111م )9وأحيانا أك ر

High Areas

من ل .

رم المناالخ ال ق السكاني في المدينة والويد فيوا نسبة السكان

الختلف مورفولوجية رم المناالخ عن مورفولوجية النو االو وال اني,

والم

عن ( )%11من مجمو سكان مدينة خانقين بسبب قربوا الا مركو

حين ان أغلب رم االحياء حدي ة التكوين ف ن معظم الدور مبنية من

قلب المدينة ما جع شوارعوا االمامية مناالخ الجارية

الطابور والسمنر (صب مسلح) ويحتوي علا حديقة أمامية سواء كانر

وغالبية السكان العم في المون الحر والنشاال التجاري والتميو رم.

صغير أو كبير وبعلوا كانر خار حدود البلدية في وقر سابخ ومن

المنطقة من حين مورفولوجيتوا بدغر المساحة والبناء الشرقي علا

التوسعات التي قامر بوا البلدية

المدينة و ي الم

االغلب باس ال ناء بعدد

م ادخلر الا حدودالبلدية من خ

الترميمات واالستحدا ات التي أحد ر الغيرا

علا حدود ا وأن أك ر االبنية ي من الطرا الغربي ,واللم رم الف ة

نوعا ماعليوا ,والتراوح مساحة العقار في أك ر االحيان ( ١١١الا

بقية المناالخ والتي الشم ( دار كونارم ,يي كيتي ,ر كاري االولا

9١١م )9و ي عبار عن بيوت قديمة مبنية من الطابور والشيلمان

وال انية ,الولي فروش االولا وال انية ,خبات ,أ ادي بان و خوار,

ويفتقر الا الحديقة االمامية كما ي الحا في بقية المناالخ ,والتجاور

محطة ,درو وشويدان باالوافة الا المناالخ التي ادخلر حدي ا ومن

متراصفة ومن أ قة وشوار داخلية ويقة والكاد

بانمي و بختياري و امام عباس ومل شام و سيروان

البيوت في صفو

حدود البلدية م

9

الخلوا من فلاءات خالية التي التوفر في االحياء السكنية الحدي ة

واركوا ي وم عويو) .

الستخداموا كحدااخ وسط االحياء السكنية لتنقية البي ة من جوة
والالخا ا كساحات للعب االالفا  .والشم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رم الف ة المناالخ التالية

 9أك ر رم المناالخ استحد ر بعد عام .9115

1

(المورعة ,الحميدية ,اليلخانة ,وعبد هللا ب ) (دراسة ميدانية).

العوامل المؤثرة في توزيع السكان

 .2مناطق متوسطة الكثافة السكانية Middle Density areas of
Population

The Factors which impact of Population

واللم المناالخ التي يتراوح سكانوا حوالي ( )%11,3من مجمو

Distribution

سكان المدينة و ي المناالخ التي الق الا الخلف من االحياء السكنية التي

أ .العوامل االقتصادية

كرت في النو االو ومن خدااق رم الف ة المتا بقدم بيوالوا أيلا
م بعض االستحدا ات والشوار في بعض منوا أعر

ان اقتداد منطقة الدراسة يقوم علا اساس الوراعة والتجار والعم في

من سابقتوا

المن ت والم سسات التجارية واالعما

وقريبة من مركو المدينة والكاد الشبة مورفولوجيتوا م مورفولوجية

السكان االعما

الف ة االولا عدا حي المعلمين التي استحد ر في بداية

الدناعية فل

عن الولي

والو ااف الحكومية والتعليمية والدحية واالعما

الحر  ,لرا االسمر حالة المعيشة لعموم سكان منطقة الدراسة بالجيد
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مقارنة م العديد من سكان المناالخ المجاور  ,لكن الل الحالة الغيرت
في السنوات التي اللر سنوات الترحي

لرا يشك النفط ومشتقاالي جوءا من اقتداد منطقة الدراسة؛ وقد مرت
مراح أنتاجي بفترات مختلفة قب أن القوم الحكومة عام  1213ب وعا

والتوجير القسري للسكان

االصليين في منطقة الدراسة الا أماكن ومحافظات أخر  ,حين

دور النفط وإلغااي كليا عام (9 1289فلي عبد الخلي  ,رسو احمد

انخفلر نسة أسوم المدينة في االنتا الوراعي والحيواني والدناعي

حبيب .)1218 ,لرا العتبر منطقة خانقين من اقدم مناالخ العرار انتاجا
البترو

علا مستو محافظة ديالا ,بعد ان أدت الل السياسة الا حدوث الغير

للنفط ويجري انتا النفط في حق نفط خاني حين يعود أكتشا

في االنتا الوراعي والنقق في كمية ال رو الحيوانية مقارنة م ما

في را الحق الا عام  1293ومنر عام  1291بدأ االنتا التجاري فيي,

كان عليي الوو سابقا و أ ر بشك سلبي علا حيا السكان المعيشية

عبر حق نفط خانة علا الحدود العراقية -االيرانية لمسافة  59كم جنوي

وعلا اقتداد منطقة الدراسة .أما ال رو الحيوانية فكانر ي االخر

مدينة خانقين ويعر

العرون الا خسار كبير ومتنوعة منوا .اما الجوء اال م من اقتداد

حق نفط شام ,وعدد االبار النفطية في نفط خانة  58ب رأ حين العد

بتدشين صناعة النفط ونقلي

نوعية النفط من االحسن واالجود من حين الك افة والنقاو والقيمة

والو يعي علا أنحاء العرار ا مر الري أحدث ال يرا كبيرا في الحسين

الحرارية العالية ويتم نق النفط من حق نفط خانة الا مدفا الوند

الحالة االقتدادية والمستو المعيشي لمستو السكان ,وأحدث است مار

لتكريرم حين العتبر مدفا الوند من اقدم مدافي العرار ا شيد عام

النفط علا مجيء الشركة (االيرانية -االنكليوية) الستعين في الشغي

1291من قب شركة نفط -االنكو -االيرانية ,والق المدفا الا الجنوي

المنش ت النفطية با يدي العاملة المحلية(1فيتولي ص ح الدين أنور,

من مدينة خانقين بـ1كم علا اللفة اليمنا لنور الوند ويعود السمية

 ,9118ص.)111-111

المدفا الا مجر نور الوند ,اما آبار الغا الطبيعي في المنطقة فوي

المنطقة فقد نما بعد أعوام ال

ينات والتم

أمتداد را الحق داخ االراوي االيرانية ب سم

مداحبة للنفط ويبلغ عدد االبار النفطية التي الحتوي ماد الغا الطبي
عي  13ب رأ لرل صنفر خااقين في حينوا ومن المناالخ الدناعية

واالحترام ,وسكان المدينة يتكلمون بلغتوم االصلية أوافة الا اللغات

واالستخراجية المومة في العرار وبرل الطور اقتداد المنطقة وأنعكن

االخر  ,ونظرا لموقعوا الجغرافي المتميو والجمي وبما أنوا منطقة

ال يرم علا الحسن المعيشة لعموم سكان المنطقة وبا خق العاملين في

التميو اراويوا ب نوا خدبة لألنتا الوراعي ,وان المستو االجتماعي

النمو جية من حين الوفر

وال قافي والتعليمي والدحي جيد ولكن العاني خانقين من مشكلة كشر

قطا النفط واصبحر نفط خانة من القر

الوجر اليوا(1العواوي خلير عباس ,1211 ,ص.)25

الخدمات والمساكن والمناالخ الترفيوية ,لكن الحكومة العراقية ومنر
بداية السبعينات خططر لغاء مدفا الوند نواايا وحتا الم نقلي والغااة

ج .العوامل التجارية Commerical Factors

عام  1213وبسبب الحري العراقية االيرانية فقد قدف المدفا ووقف

ان التوس في الجانب التجاري للمدينة حين يم

عن العم لحد االن وأ ر سلبيا علا اقتداد المدينة وسكانوا.

مركو للتسور وكانر

للمدينة أ مية الجارية كبير منر القدم لكونوا التمت بموقعوا الجغرافي

ب .التكوين االجتماعي في خانقين The Social Sector

المتميو ويكونوا منطقة الجارية مومة م المناالخ االخر والنوا مدينة

مدينة خانقين قديمة وعريقة و ي من المدن الحدودية ولوا أ ميتوا

حدودية والقوم بنق والددير المواد عن الريخ (برويوخان ,ميدان,

الكبير ب عتبار ا مدينة الرانوير ,و ناك الجانن اجتماعي جيد بين

المنررية) الا ايران وبالعكن الا العرار وكانر المنررية الريخ

سكان المدينة من حين التدا ر بين مختلف مكونات مدينة خانقين

الجاري بين الدو العبر ا مواد من ايران التي كانر الددر الك ير من

والعتبر مدينة التميو با لفة والمحبة والتعاون المش رك بين مختلف

مواد البناء التي استخدمو ا لبناء الشوار والجسور ففي القديم قاموا

أاليافوا ,وكان للعام االجتماعي والناحية ال قافية دور كبير في القوية

ب ستيراد الطابور من أصفوان وكرل الجق القادم من قدر شيرين,

الع قات االجتماعية بين السكان وخلخ حالة من الواام والع قات

وكرل

في وسط

االجتماعية الجيد بين افراد منطقة الدراسة والعتبر رم المدينة نمو جا

البساالين والنخي

جيدا في محافظة ديالا ,ومجتم خانقين مجتم م الي ناجح يتم

جانبي نور الوند ,ويستقب جمو المتنو ين والسااحين المولعين بديد

بت خي المجموعات السكانية والم

المدينة وحد ا لفة والمحبة

بناء جسر الوند الري كان لي موقعا سياحيا جمي

والحمليات الداامة الخلر دوما والممتد علا

االسماك في ل الموق واالستفاد من السم غراء للمجتم  ,وفي مدينة
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 .3المدادر المااية في منطقة الدراسة متعدد منوا الميام السطحية

خانقين يوجد لديوا الك ير من الخيرات وخاصة المنتوجات الوراعية
والحمليات والتمور ويتم السويقوا بين العرار والدو المجاور عن

ومنوا االنوار م

الريخ منفر المنررية الحدودي(9محمد خلي اسماعي  ,1211 ,ص-11

الشري والوراعة والمنطقة غنية بموارد ا المااية.

 .)18كما المخلر عن حركة الجارية رااد علا الخط الدولي بين

 .1بالرغم من وجود مساحات واسعة من االراوي الوراعية في منطقة

بغداد -الوران الري يمر عبر مدينة خانقين وكان لوا دور كبير في

الدراسة إال اني لم الستغ بشك كلي وصحيح نتيجة لعدم أ تمام سكان

الشغي عدد من سكان المدينة ,والجوات الشمالية من منطقة الدراسة
المتا بوعور االر

نوري سيروان والوند ,والميام الباالنية الغرا

المنطقة بالوراعة بسبب العينوم في دواار الحكومية ,وفي قطا الخدمات

وقلي وساا النق أ ر في الحديد االنتا الوراعي

والتجار .

والرعوي بينما المتا جواالي الجنوبية ,بحكم انتاجوا الك يف والمعتمد

 .1منطقة خانقين غنية بال رو المعدنية م

علا االرواء وأك ر قدر علا استيعاي السكان وأيجاد فرص عم لوم,

(النفط والغا الطبيعي)

وخاصة في حقو نفط خاني وناودومان .ومن ناحية الواق االقتدادي

وخلخ أمكانيات الجارية والسويقية بسبب الوفر وساا النق المتاحة مما

لمنطقة الدراسة ف نوا كانر متقدمة ومتطور خ

كان من العوام الم ر والمساعد علا الو ي السكان والمجمعات

الفتر بين اعوام

 1211-1231من الناحية الدناعية بسبب وجود مدفا الوند ومعام

السكنية حولي أو بالقري مني(1محمد خلي اسماعي  ,1211 ,ص-11

الطابور والنسيج ,لكن بعد عام  1211اصابوا اال ما  ,أما االن فن حظ

.)18

نموا واوحا للدناعات وخاصة االنشااية ومعام الطابور والبلوك

االستنتأجات The Results

و ل لوجود المواد االولية والخامات المختلفة التي السا م في انتا
المواد والمنتجات الدناعية المختلفة.

 .١أن مدينة خااقين من مدن محافظة ديالا الواقعة الا الشما الشرقي
منوا و ي العتمد علا ميام االمطار ,وميام نور سيروان والوند للشري

 .8أما من حين العوام البشرية ف ن سكان خانقين حدث فيوا الغيرات

وسقي الموروعات واالستعماالت االخر  ,ومدينة خانقين من المدن

ديموغرافية خ

القديمة في الت ري .

الفترات الومنية المتعاقبة من حين الوياد والنقدان

في اعداد السكان فلم الكن علا والير واحد  ,أما حاليا ن حظ ياد اعداد

 .9من الناحية الطوبوغرافية الق منطقة الدراسة في منطقة اللاريسية

السكان من حين اعداد الوالدات ونقق في عدد الوفيات بسبب التحسن

ارالفاعوا في بعض المناالخ أك ر من (311متر) ,وبعض المناالخ يق

او التطور الدحي في منطقة الدراسة ,ون حظ ياد في عدد السكان

االرالفا فيوا عن (911متر) عن مستور سطح البحر والحيط بوا عدد

ونمو م وخاصة بعد عود

من الوديان والجبا والتي الكون صالحة ل نتا الوراعي ,باالوافة الا

المرحلين والموجرين الا خانقين وا دياد التمركو السكاني حو مجر

وجود السوو الواسعة واالراوي المروجية والتي الكون ات ا مية

نور الوند ,اوافة الا استحداث احياء سكنية جديد قسم ومن حدود

كبير في الوراعة.

البلدية والقسم االخر خار حدود البلدية ,و ل لغر

 .5ومن الناحية المناخية ,منطقة خانقين الق ومن منا االسبتن و ق
بين منا

البحر المتوسط من الشما

والشما

الدحراء في جنوي وسط العرار ,وبرل
وجا

المتوايد من السكان في منطقة خانقين.

الشرقي وبين منا

قائمة المحتويات Contents

أصبح فد الديف حار

والشتاء ممطر وبارد.

 .1إن النبات الطبيعي في منطقة الدراسة فبسبب المنا
واالنخفا

واالرالفا

ف ن النبات الطبيعي وك افتة الختلف من منطقة الا اخر

حسب نو التربة والمنا  ,و ناك انوا من الت ري في منطقة الدراسة
م

الربة كتو

االنوار و رم اراوي خدبة وغنية بالمواد العلوية

باالوافة الا التربة الحمراء الغطي مساحة معينة من المنطقة.
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