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Abstract 

The area around the river is considered to be one of the most important agricultural 
areas in Iraq, as it is considered the beating heart of it, in addition to the proximity of 
transport routes from this area, as it is easy to transfer agricultural crops to the 
market without difficulties. The islands of this area differ in terms of composition, 
type of soil and type of investments. 
The phenomenon of islands has emerged in recent years as a result of several 
reasons, including drought, increasing temperatures, lack of rain and snowfall in the 
sources of rivers, as well as the lack of coordination with neighboring countries to 
obtain a certain proportion of the water entering the Iraqi territory to be initiated, 
and the large number of irrigation projects and dams, all of which have a role in 
revitalizing Carrot growth. 
Therefore, the braided islands phenomenon is one of the negative phenomena 
affecting the course of the river, and that the beginning of these islands is evidence 
that the river is in the stages of late maturity and early aging. The study area as well 
as the difference in water discharge. 
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 لنهر دجلة بين مدينة سامراء وبلدالجزر الضفائرية 

 المدرس سهى سالم علي

 الملخص

قرب طرق النقل  إلى أضافهتعتبر القلب النابض له  إذ ،تعتبر المنطقة المحيطة بالنهر من اهم المناطق الزراعية في العراق

جزر هذه المنطقة تختلف من حيث  إن .السوق دون صعوبة إلىيسهل نقل المحاصيل الزراعية  إذ ، من هذه المنطقة

 تكوينها ونوع الترب ونوع استثماراتها . 

نتيجة ألسباب متعددة منها الجفاف وازدياد درجات الحرارة وقلة سقوط  األخيرةحيث برزت ظاهرة الجزر في السنوات 

ى حصة معينة من الماء لكي عن انعدام التنسيق مع الدول الجوار للحصول عل فضلا  ،األنهاروالثلوج في منابع  اإلمطار

 والسدود كلها لها دور في تنشيط ونمو الجزرات. اإلرواءوكثرة مشاريع  ،العراقية األراضيداخل  إلىتطلق 

 إنلذلك تعد ظاهرة الجزر الضفائرية من الظواهر السلبية المؤثرة على مجرى النهر وان بداية تكون هذا الجزر دليل على 

النهر  متأخر والشيخوخة المبكرة وبهذا تبدأ عملية ترسيب المواد والرسوبيات التي كان يحملهاالنهر في مرحلتي النضج ال

عن اختلف  فضلا في منطقة الدراسة  مجرى وتناقص انحدار النهر كما هوالنهر وازدياد ضيق ال ةنتيجة لقلة سرع

 ئي.التصريف الما
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 البحث:مشكلة 

المترتبة  واآلثارمنطقة الدراسة كانت تعاني جملة مشاكل فيما يخص بتغير مجرى النهر والفيضان  إن 

حجم هذه المشكلت والبحث عن انسب الحلول المناسبة كم  إبرازعليه لذا فقط انصب اهتمام الباحث على 

دى استغللها من صورة مدى تحكم العوامل الجغرافية والبشرية على الجزر وم إبراز إلىيهدف البحث 

 الحصو من الناحية الصناعية . العومقالناحية الزراعية على النبات الطبيعي 

 هدف البحث :  

وهي الجزر الصناعية باعتبارها ظاهرة مهمة وملفته  إالالتعرف على ظاهرة جغرافية طبيعية مهمة  .1

 .  األخيرةللنظر وخاصة السنوات 

 الجيمورفلوجية المختلفة التي يقوم بها النهر .بيان العلقة بين العمليات  .2

  البحث:فرضية  

 انخفاض مستوى تصريف النهر له اثر في ظهور وتشكيل الجزر الضفائرية . .1

 

 تؤثر الجزر الضفائرية بشكل مباشر في شكل مورفولوجية مجرى النهر.  .2

 منهجية البحث  

الدراسة استخدام المنهج الوصفي من خلل جمع البيانات والمصادر والخرائط والصور  طبيعةتطلبت    

مختلفة من الهيئة العامة والمساحة وتحديد هيكلة  وألعوام مختلفةالجوية الخاصة بمنطقة الدراسة بمقاييس 

لبحث غاية ا إلىوتحليل الكمي بهدف الوصول  أساسبموضوع الدراسة بشكل  لإلحاطةتلك البيانات 

 وتهيئة متطلبات العمل الميداني متمثلة باألدوات والوسائل.

  البحث:حدود 

ا ما بين خطي طول )  الحدود المكانية : ( ودائرتي عرض  441400, 434900تقع منطقة الدراسة فلكيا

ا منطقة الدراسة لتتضمن مجرى نهر دجلة في محافظة صلح 340000, 341430) ( شملا وتقع جغرافيا

ا أي ابتداء من جزيرة ناصر شماالا في قضاء الدين  ما بين قضاء سامراء شماالا حتى قضاء بلد جنوبا

ا في محافظة صلح الدين بين  ا في قضاء بلد. تقع المنطقة جغرافيا سامراء وحتى جزيرة شهاب جنوبا

ا ابتداء من جزيرة ناصر شماالا في قضاء سامراء  حتى جزيرة قضاء سامراء شماالا حتى قضاء بلد جنوبا

ا في قضاء بلد.   شهاب جنوبا

 منطقة الدراسة :

( 4405-52-°43( شماالا وخطي عرض )°3402-°3407تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض )    

ا.  شرقا

 الفصل األول 

  الدراسةمنطقة 

اشتملت منطقة الدراسة قضائي سامراء وبلد وناحية االسحاقي والمعتصم وهذه المنطقة ذات شهرة في     

ا في أنماط استخدام األرض من جهة ولكون المنطقة ذات زراعة  تباين نظمتها البيئية مما عكست تباينا

ا من  تهاأهلكثيفة فقط ارتبطت بنمو المستقرات البشرية بالطرق البرية المبلطة والتي  الن تكون جزء مهما
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تغيرات عديدة شكل بمرور  إلىالقلب النابض للعراق في اإلنتاج الزراعي فنهر دجلة قد تعرض مجراه 

 الزمن مجموعة من السهول والمصاطب النهرية . 

 الوصف الطبيعي لنهر دجلة :

لمنطقة الرسوبية وهو يجري نهر دجلة بعدد دخوله العراق في وادي عميق حتى سامراء وبلد يدخل ا    

ذلك يشبه وضعية الفرات بين القائم وهيت . )
2

( ويكون سريع الجريان حتى يدخل منطقة السهل الرسوبي 

فتقل سرعته ويكون االنحدار حتى الشرقاط 
1

1800
بينما عند بلد  

1

2000
يدخل السهل الرسوبي يكون  

1

1450
 

منتظم ولكنه يكون عرضه للفيضان لعد ويجري النهر من بلد الى الكوت في مجرى عظيم أي عميق 

في جريانه من الفرات وان مستواه عرض  انتظاماانتظام مياهِه او مياه توابعة ويمكن القول بان دجلة اقل 

معظمها من المنطقة الجبلية الملتوية وكذلك يختلف  تأتياالرتفاع المفاجئ ويختلف جريان توابع التي 

ا ) أومطراا  إذاأي فيما  نظام تصريفها باختلف مصدر مياهها ثلجا
3

 

في أعالي النهر وروافده وتقع جميعها  اإلمطاروحوض نهر دجلة يشمل جميع المناطق التي تتساقط عليها 

ا كبيراا  في الجهة الشمالية الشرقية من النهر ويختلف حوض نهر دجلة عن حوض نهر الفرات اختلفا

على أعالي النهر فقط في المناطق الشمالية من وادية  قاصرةية نهر الفرات ذمنطقة تغ إننجد  إنفبينها 

 حتى قرب مدينة بغداد . منابعهية ممتدة على طول ضفته اليسرى من ذر دجلة له عدة مناطق تغنه إننجد 

( كم جنوب منطقة الدراسة )15يعد رافد العظيم اقرب رافد من منطقة الدراسة حيث يبعد حوالي )
4

 , )

العظيم من التلل والمرتفعات الواقعة بين نهر الزاب الصغير وديالى ويصب في نهر دجلة حيث ينبع نهر 

. 

 الفصل الثاني

 

 .البنية الجيولوجية 1

في عمليات التسريب  أثرهاللبنية الجيولوجية اثر كبير على نهر دجلة وخاصة في التصريف ويظهر     

 باطن القشرة األرضية وفي عمليات التبخر من التربة خاصة . إلى

التصريف النهري ينحصر في عمليات تسريب الماء  ىالجيولوجية عللذا فأن التأثير المباشر للظروف     

باطن األرض والذي يعتمد بصورة أساسية على بنية الصخور الجيولوجية فقط تكون التسرب من  إلى

انخفاض التصريف النهري كما هو في مناطق الصخور الجبرية وقد  أوانعدام  إلىالكثيرة بحيث يؤدي 

ا كما هو الحال في الصخور النارية  الطينية القديمة ) أويكون جزئيا
5
) . 

هذه  استقراريعدم  إلىقر وهناك دالئل تشير تتقع منطقة الدراسة ضمن نطاق الرصيف غير المس   

اضر ومنها سمك للصخور الرسوبية وبهذا فان الصخور الرسوبية المنطقة منذ نشوئها وحتى الوقت الح

ذات الخصائص المتباينة وهي السائدة في منطقة الدراسة ) المختلفة بأنواعها
6

( كما مبين في الخريطة 

(1) 
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ويحتوي على طبقات  األوسطالعصر المايوسين  إلىتتكون من تكوينا الفتحة الذي يعود  أنهايتضح  اذ    

من هذا التكوين ويليه تكوين المقدادية الذي يعود لعصر البلويوسين ويظهر فيه  األسفلطينية في الجزء 

 نادرا بسبب تغطيتها بترسبات الزمن الرباعي. إالطبقات رقيقة من السلت التي ال تظهر على السطح 

 

 ( جيولوجية منطقة الدراسة1خريطة رقم )

 

 

 إلىية الجيولوجية لنهر دجلة نتيجة الحركات التكوينية األرضية الشديدة التي ترجع في تكوينها تكونت البن

العصر االيوسين والمايوسين واالوليكوسين )الزمن الجيولوجي الثالث()
7

( وكذلك تكوينات زمن 

تكوينات عصر الجوارسي والزباسي وتكوينات عصر البليوسين وعصر  إلىالميوزويك وتقسم 

 البليستوسين وتحتوي منطقة الدراسة على عصرين :

تكوينات البليستوسين والعصر الحديث من  إنأ. عصر البليستوسين : )ترسبات مدرجات األنهار( 

من الحصى والرمل والغرين النهرية الحديثة  تالرسوبياالفيضية الخشنة من الحصى من  تالرسوبيا

 الناعم وتغطي تلك المكونات جهات واسعة من محافظات العراق الشمالية. 

يتضح لنا وجود مكونات البحتياري العائد العصر البليستوسين في الجهة الغربية من نهر دجلة وتمتد     

مكونات البليستوسين  والغربية من سامراء وتحيط بتلك المكونات الجنونية واألجزاءمن شمال تكريت 
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)ترسبات مدرجات األنهار( ولها فائدة كبيرة حيث تمنع النهر من الخروج عن المجرى األصلي حتى في 

من الحصى المخلوط بالرمل والغرين ) المتكونة األكتافاعنف الفيضانات بسبب 
8
).   

بالتكوين البختياري األسفل ب. تكوينات عصر البليوسين : )الطبقات البختارية( الذي يتمثل في العراق 

البختياري األسفل منتشر في شمال العراق وترسباته تعد من الموالس ما حدود البختياري األسفل  واألعلى

مع األعلى فتتميز بظهور المدملكات السميكة والمدملكات تمثل مصبات األنهار وتغطى الطمى البختياري 

األعلى )
9
) . 

الطيات يغطى كل من الحصى المتبقي وحصى المصاطب النهرية ذات  وفي القطاع المستوي بينما قطاع

التابعة لعصر البلستوسين من الصخور المتكلة الرملية والغرينية والطينية والحصى  أوالعصر الحديث 

التي  األوديةتظهر في مناطق محدودة جداا في محافظة السليمانية والسيما بجوار حلبجة وفي  فإنها

فرة داغ وبرنان وفي هضبة جوارته في حوض ديالى ولكنها تنتشر في كركوك فتكاد  تنحصر بين سلسل

قادر كرم وقرة حسن ومنطقة ياسرة والحويجة في الحوض  ةتغطي هضبة كركوك وقضاء كفري وناحي

العظيم )
10

( وكما تغطي مرتفعات قرة جوقفي الجزء األدنى من حوض الزاب الكبير على مسافة من 

بنهر راوندوز) التقائهنقطة 
11

جعلها  نوالزابيوجود البختياري ضمن حوض العظيم وديالى وبلد  إن( 

لما لها من نفاذية عالية فهي تمتص مياه  اإلمطارالجوفية التي تتأثر بدورها بتذبذب  هتتحكم في توزيع الميا

 ثم تعيدها الى السطح على شكل عيون ومنابيع . اإلمطار

  التربة: -2

األنهار عن تربة المنطقة الصحراوية  أحواضتختلف تكوينات التربة المناطق الجبلية والمتوجة من     

الوالد ونوعية التربة , أهم الترب الموجودة  إالمبسبب ظروف المناخ وشدة انحدار األرض ونوعية المادة 

التربة  –تربة الفيضية ال –حصوية جبسية  –غرينية طينية  –في منطقة الدراسة هي )سهلية غرينية 

 الخدودية(.

 أ. تربة المدرجات النهرية القديمة :

هذه المدرجات خمسة عشر متراا فوق سطح الماء دجلة  ترتفعتغطى األقسام العليا من السهل الرسوبي     

مجرى النهر نحو الجنوب حتى تنتهي عند بلد وهي تربة قديمة كونتها الرواسب  ةمحاذاتمتد جنوب الفتحة 

 %. 40التي جلبها نهر دجلة وتبلغ نسبة الجبس فيها 

 )السمراء(:ب. التربة البينية 

ا قليلا      شديد  إلىتتركز في حوض الزاب الصغير والعظيم وبلد وديالى ويكون سطح األرض متموجا

المادة المولدة فهي حجر الكلس والحصى  إماعميق  أومتوسط  إلىالتموج وان عمق التربة ضحل 

 الملوحة . أثاروهذه التربة خالية من  أقسامهاالتعرية في بعض  أثارياري وتوجد البخت

طينية لها القابلية على االحتفاظ بالماء على العمود الون السطح  إلىالتربة طينية غرينية  ةأنسجوتكون     

لون رمادي فاتح بسبب تجمع كاربونات الكالسيوم وتحتوي  إلىسم ويندرج  30-25التربة بين حتى عمق 

% من المواد العضوية)2-1التربة على 
12

). 
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 األنهار : أحواضجـ. تربة 

الرمل فهو قليل جداا في هذه التربة وتبلغ مكونات المادة  إماتتكون من المواد  ةاألنسجهي تربة ناعمة    

م )2.5% وعمق المياه ال يزيد على 0.2-2.15العضوية بين 
13

( عن منسوب سطح األرض بشكل عام 

ا بان منسوب يتفاوت من موسم الفيضان  موسم الصيهود مما يسبب تغطية قسم من مناطقها بالمياه  إلىعلما

 لفترة من الزمن .

 خ : المناخ:

 األرضالسطح  إشكالبنسب متباينة حسب طبيعة  المؤثرةتعد العناصر المناخية من اهم العوامل     

المناخ الصحراوي )حار جاف صيفا ومعتدل ممطر شتاء(طبقا  تأثيرتقع منطقة الدراسة تحت  إذالمختلفة 

طبقا لتصنيفي كوبن وديمارتون والذي يتصف بخصائص معينة منها التفاوت في درجة الحرارة مابين 

 الساقطة . اإلمطاروالنهار والصيف والشتاء وقلة بخار الماء في الجو وقلة  لاللي

ضغط والرطوبة والتبخر له أهمية كبيرة من حيث تأثيره على المتمثلة بالحرارة وال بعناصرهيعد المناخ 

نظام جريان النهر وتصريفه )
14

بل يتعداه  لألنهار( وال يقتصر تأثير المناخ على كونه المسمون الرئيسي 

ضوابط أخرى كالتربة والنبات الطبيعي ) إلى
15

). 

الجارية ونظام جريان األنهار خلل  المياهدرجة كبيرة بكمية  إلىفالمطرود ودرجة الحرارة يتحكمان     

ضياع كميات كبيرة من المياه سواء عن طريق النتح من النبات  إلىالسنة ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة 

المائية وتتحكم في كمية هذه الضياع عوامل أخرى مثل الرطوبة  مسطحاتمن  أوعن طريق التربة  أو

 العوامل المؤثرة على النهر وهي : الشمسي ومن  واإلشعاعالنسبية وسريعة الهواء 

 

 اإلمطار:أ. 

من عناصر المناخ المهمة والمؤثرة في نسب الجريان النهري فاستمرارها وغزارتها ذو  اإلمطارتعد     

 اإلمطارهذه المنطقة تكون فيها  آنتأثير كبير في التطريف النهري وفي حدوث الذروات الفيضانية 

 ضئيلة جداا مقارنة بالمنطقة الشمالية وقيم التبخر فيها مرتفعة .

 ب. التبخر :

من العوامل التي تؤثر على انخفاض كمية الجريان النهري السنوي وارتفاعات كمية الضائعات المائية     

المطر  الساقطة قليلة فازدياد ونسبة التبخر يقلل من فاعلية اإلمطاركانت كمية  إذاهو التبخر خاصة 

ا مع سرعة الريح .  والعكس صحيح يتناسب التبخر مع الرطوبة النسبة وطرديا

تصل  إذالتبخر ترتبط ارتفاع معدالت الحرارة صيفا بارتفاع معدالت التبخر في منطقة الدراسة    

حد  أدنى(ملم على التوالي في حين يبلغ ٤٦٨,٧و٤٩٣,٤حدودها العليا خلل شهري )تموز ،اب(لتبلغ )
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( المعدالت الشهرية والسنوية 1(ملم كما مبين في الجدول )٦٠,٣بخر في شهر كانون الثاني ويبلغ)للت

 (٢٠٠٨-١٩٧٥للتبخر )ملم (في محطة سامراء للمدة )

 

 
 

 الفصل الثالث

 الجزر الضفائرية لنهر دجلة بين مدينة سامراء وبلد

م وعند دراستي الميدانية لهذه 1957لد من خلل مشاهدة الخارطة لنهر دجلة الواقعة بين سامراء وب    

م كان يوجد عدد من الجزر الموجودة 1957في عام  إذالمنطقة الحظت تغيرات كثيرة على نهر دجلة 

ا وكذلك النهر كان   اتساع .   أكثرحاليا

في السنوات األخيرة فقد تغر مجرى النهر في بعض المناطق ففي منطقة جبارات فقد اخذ النهر  إما    

الجهة الجنوبية الشرقية للنهر وذلك بسبب سرعة المياه التي تسبب النحت والعرية لهذه الجهة  إلىيزحف 

في منطقة  إماتربة هذه المنطقة قابلة للنحت والتعرية وذلك لعدم وجود غطاء نباتي  إنجانب ذلك  إلى

ضيق النهر هو لوجود الغطاء النباتي على جانبي  إنالعلث فان النهر يضيق ويكون عميق ومياهه سريعة 

 النهر .

حامد المهدي  – السلطان –جبارات  –البصفة  –كبان  –اهم الجزر الموجودة هي )جزيرة سامراء  إما    

هذه الجزر تختلف من  أنكبعلص(  –ام شعيفه  –الحويجة اليوسف  –العبارية  –البرقش  –عبيد كيص  –

 . واألهميةحيث المساحة واالستثمارات لها والتي سندرسها حسب المساحة 
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 ( خريطة الجزر الضفائرية2خريطة رقم)

 

 . جزيرة ام شعيفة :1

-175تبلغ مساحتها  إذتعتبر هذه الجزيرة اكبر الجزر الموجودة في منطقة الدراسة ومن أهمها     

دونم يحدها من الشرق الضلوعية ومن الغرب الغدية وهي قرية ويحدها من الشمال قرية البسود 200

 جنوب بلد حيث يوجد لهذه الجزرة معبر واحد وهو جسر خشب حيث من خلله ينقلون المحاصيل

 السوق. إلىالزراعية وحيواناتهم 

نسمة يوجد في  2500-2250ما بين  إعدادهميسكن داخل هذه الجزرة عدد من السكان حيث يتراوح     

الجزرة مدرسة وجامع وعدد من المحلت التجارية وحطة لتصفية المياه حيث تعتبر هذه الجزرة مستثمرة 

% من المساحة الكلية 85المساحة المزروعة حوالي حيث توجد فيها مختلف المحاصيل الزراعية وتبلغ 

 الزراعية, ومن اهم المحاصيل الزراعية هي : 

   الحمضيات:

% من مساحة الجزرة واهم أشجار الحمضيات اتساع من 30تقدر المساحة المزروعة حوالي     

 سنة .20-3األشجار من  أعمارالحمضيات األخرى حيث يتراوح 

 الفواكه:

هي  الفاكهة% من المساحة الكلية من الجزرة ومن اهم األشجار 40ة المزروعة حوالي تقدر مساح    

 العنب(. –المشمش  –العرموط  –التين  –الرمان  –)التفاح 

 ج. الخضروات :

 –الرقي  –يزرع في هذه الجزرة كافة أنواع الخضروات ومن اهم الخضراوات هي )الطماطة     

 الشلغم(. –الفجل  –القرنابيط  –الخس  –الخيار  –البطيخ  –الباذنجان 

 

 د. البقوليات : 

المهجنة والغير المهجنة وان زراعتها غير كثيفة  بأنواعهامن اهم البقوليات الموجودة هي الباقلء     

 العزوف إلىهو رخصها في السوق مما أدى ذلك  األخرعاملة عند نضوجها والسبب  أيديوهي تتطلب 

 عند زراعتها.

 الحبوب:هـ. 

الذرة( تزرع هذه الحبوب في مساحات  –عبد الشمس  –من اهم أنواع الحبوب الموجودة هي )السمسم     

مصدر رزقهم وان سقيها بالواسطة  أنها إذصغيرة تعد الزراعة اهم مورد اقتصادي لسكان هذه الجزيرة 

أسماك  وخليا نحل   ومن االستثمارات الغير الزراعية في هذه الجزيرة هي استثمار حصو  وحقل

 وحقول األغنام.
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 ذلك وجود الدواجن . إلى إضافةخيول(  –حمير  –األغنام  – األبقارومن اهم الحيوانات الموجودة هي )

الطرف الشمالي  الجزيرة وخاصة في إطرافالنبات الطبيعي : يوجد بنسبة قليلة جداا حيث يوجد غي     

 العاقول( . –الشوك  –البردي  –قصب الشرقي واهم النباتات الطبيعية هي )ال

 الجزيرة العبارية : -2

دونم يحدها من الشرق قرية الغدية والغرب جبارات والشمال ناحية المعتصم  65تبلغ مساحتها حوالي     

قسمين القسم الشمالي من الجزرة يوجد مقلع  إلىوالجنوب العلث ويوجد ممر مائي ضيق يشق الجزرة 

ا حيث يوجد فيه عدد من المحاصيل الزراعية واهم  حصو ونبات طبيعي والقسم الجنوبي مستثمر زراعيا

 الترب الموجودة هي طينية غرينية وخصوبة جبسية ومن اهم المحاصيل الزراعية هي : 

 

  الحمضيات:

حيث تعتبر من اهم المحاصيل الزراعية ولكن مساحتها قليلة  اهم الحمضيات الموجودة هي )البرتقال    

 % من مساحة الجزرة (.10تبلغ 

  الخضراوات:

النبات  أمامالباذنجان(  –الرقي  –الخس  –الخيار  –من اهم محاصيل الخضراوات هي )الطماطة     

يعتبر  إذالجزرة من مساحة  65الطبيعي يوجد في القسم الشمالي للجزرة حيث تبلغ مساحتها حوالي 

النباتات الطبيعية انتشار والضفاف والقصب والشوك والعاقول حيث يعتبر هذه الجزء  أكثر)الغرب( من 

 منطقة لرعي الحيوانات.

 جزيرة حويجة اليوسف : -3

دونم يحدها من الشرق قرية البفراج  50تبلغ مساحتها  إذتقع في منطقة الرواشد تابعة لقضاء بلد     

عبر واحد وهو جسر خشب من مسود والجنوب قضاء بلد يوجد فيها ية الرواشد والشمال البوالغرب قر

ق حيث يسكن في هذه الجزيرة عدد من السكان والس إلىخلله يتم نقل المحاصيل الزراعية وحيواناتهم 

 جانب الزراعة ومن اهم االستثمارات الزراعية هي :  إلىوتربى فيها الحيوانات 

  الحمضيات:أ. 

تعتبر الحمضيات من اهم المحاصيل الزراعية الموجودة في هذه الجزرة واهم األشجار الحمضيات     

 ( .ألسندي –النومي  –هي )البرتقال 

  الخضراوات:

 –الرقي  –حيث تزرع الخضراوات بصورة مستمرة طوال السنة واهم الحمضيات هي )الطماطة     

 الخس( . –الخيار 

 

 : الفواكه 

العنب(  –التين  –العرموط  –الرمان  –الفواكه في مساحات كبيرة واهم الفواكه هي )التفاح تزرع     

 % من مساحة الجزرة ويكون السقي بواسطة المضخات.15تبلغ مساحتها المزروعة حوالي 
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النبات الطبيعي فيعتبر لسكان هذه الجزرة مهم وذلك لرعي حيواناتهم فيها ومن اهم النباتات  إما    

 الشوك(. –القصب  –الغرب  –االثل  –بيعية هي )الصفصاف الط

  جبارات:جزيرة  -4

منطقة  أوقرية  الشرقفي منطقة جبارات القريبة من ناحية االسحاقي يحدها من  الجزيرةتقع هذه     

دونم يوجد فيه معبر  35العلث والغرب كيان والشمال البسود والجنوب جبارات تبلغ مساحتها حوالي 

السوق واهم الترب هي ترب طينية  إلىهو جسر كونكريت فمن خلله ينقلون محاصيلهم الزراعية واحد و

 حصوية جبسية ومن اهم المحاصيل الزراعية :  –غرينية 

 أ. الحمضيات 

تعتبر الحمضيات من اهم المحاصيل الزراعية الموجودة في هذه الجزرة واهم الحمضيات المزروعة     

 سنة . 20 إلىسنوات  3األشجار الحمضيات تتراوح من  أعمارمستوى  أنمي( النو –هي )البرتقال 

 النخيل:

 أنتاجخضراوي( يبلغ  –زهدي  –النخيل متنوع من )الخستاوي  نيوجد عدد كبير من النخيل يكو    

ا . 25-20النخيل حوالي   طن سنويا

 

 الخضراوات:

 -الخس  –الفجل  –الخيار  –البطيخ  –الرقي  –من اهم الخضراوات المزروعة هي )الطماطة     

ا .  القرنابيط( حيث تزرع سنويا

  الحبوب:د. 

السمسم( وتكون طريقة  –عبادة الشمس  –من اهم الحبوب التي تزرع في هذه الجزيرة هي )الذرة     

 السقي بالواسطة )المضخات( .

% من 15النبات الطبيعي يوجد في هذه الجزرة العديد من النباتات الطبيعية وتبلغ مساحتها حوالي  إما

 مساحة الجزرة ومن اهم النباتات هي : 

 % من مساحة النبات الطبيعي .40الغرب : يقع في جنوب شرق الجزرة تبلغ مساحتها حوالي  ●
 الجنوبية.الجزرة من الجهة الشرقية  أطرافيقع في  القصب: ●
القوق : يقع في شمال الجزيرة وتكون مساحتها قليلة وكذلك يوجد األصل والشوك حيث تكون هذه  ●

 المنطقة منطقة الرعي . 
 جزيرة كبعلص :  -5

م في الجهة الغربية للجزرة تكون مغطاة بنبات  700تقع في منطقة العلث وتبلغ مساحتها حوالي     

الجهة الشرقية  إما% من مجمل النباتات الطبيعية 90يشمل حوالي  إذطبيعي وهذه النباتات هي )القصب 

 حصوية ويجد فيها مقلع حصو مستثمر( . أرضهاللجزرة تكون خالية من النبات الطبيعي وان 

 جزيرة عبيد كنيص : -6
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م تحتوي هذه الجزرة على نبات طبيعي كثيف يغطى كل 900تقع في منطقة العلث وتبلغ مساحتها حوالي 

% من مساحة الجزرة والصفصاف 50يشمل حوالي  إذزرة واهم النباتات الطبيعية هو القصب الج

 والغرب والبردي يشغل نصف الباقي .

 جزيرة حامد المهدي :  -7

م يحدها من الشرق قرية العذية والغرب جزيرة عبيد 1000تقع في منطقة العلث تبلغ مساحتها حوالي 

يغطي  إذب جبارات وهذه الجزيرة تحتوي على نباتات طبيعية فقط كنيص والشمال قرية البسود والجنو

 % من مساحة الجزيرة والصفصاف والبردي يشغل الجزء الباقي .50القصب 

 جزيرة السلطان :  -8

م حيث بشغل النبات الطبيعي كل مساحة الجزيرة واهم النباتات  1200تقع في منطقة العلث تبلغ مساحتها 

 % من مساحة الجزيرة .50البردي( حيث يشغل الصفصاف حوالي  –الصفصاف  –الطبيعية )القصب 

 جزيرة البرقش :  -9

عي فقط واهم م وهذه الجزيرة تحتوي على نبات طبي 1300تقع في منطقة العلث تبلغ مساحتها حوالي 

 الصفصاف والقصب والبردي والغرب . يالنباتات الطبيعية ه

 جزيرة البصفة : -10

م يحدها من الشرق ناحية االسحاقي والغرب كبان والشمال البفراج 3500االسحاقي حوالي تقع في منطقة 

 والجنوب منطقة الصفة .

ا على  تربة الجزيرة طينية غرينية حصوية جبسية رغم من كونها صالحة للزراعة لاغير مستثمرة زراعيا

 الشوك(. –الغرب  –الصفصاف  –واهم النباتات الطبيعية )القصب 

  كبان:يرة جز -11

م يحدها من الشرق ناحية االسحاقي والغرب  700تقع في منطقة االسحاقي حيث تبلغ مساحتها حوالي 

هذه الجزيرة غير صالحة للزراعة وال يوجد فيها تبات  إنسامراء والشمال البسود والجنوب منطقة الكبان 

 طبيعي حيث يوجد فيها مقلع حصو .

 جزيرة سامراء :  -12

م يحدها من الشرق الكبان والغرب قضاء سامراء والشمال  1200اء تبلغ مساحتها حوالي تقع في سامر

منطقة البسود والجنوب سامراء وان تربة هذه الجزيرة حصوية جبسية غير صالحة للزراعة وكذلك ال 

  يوجد فيها نبات طبيعي حيث يوجد فيها مقلع حصو وهذه الجزيرة يغمرها الماء في حالة فيضان النهر.

 :األستنتاج

 التغير المستمر للنهر وخاصة في منطقة جبارات والعلث . .1
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 الصناعة.عدم االستغلل النبات الطبيعي في  .4
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 التوصيات:
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