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  وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 جامعة ميسان / كمية التربية 

 قسم الجغرافية / الدراسة الصباحية 
 
 
 
 

 األهوار والمستنقعات في محافظة ميسان
 
 
 
 

بحث مقدم من قبل الطالبة ) رحاب محمد زغير ( الى مجمس كمية 
التربية / جامعة ميسان وىو جزء من متطمبات نيل شيادة 

 البكالوريوس في الجغرافية .
 

 أشراف : م . م
 ىند طارق مجيد 

 
 م 0201ه _  1221السنة الدراسية : 

 



 
 ب

 فهرست المحتويات 
 رقم الصفحة  الموضوع 

 أ العنوان 

 ب المحتويات  فيرست 

 ث فيرست الخرائط

 ث فيرست الجداول 

 ج االيو القرانية 

 ح االىداء 

 خ الشكر والتقدير 

 1 مشكمة البحث 

 1 فرضية البحث 

 1 ىدف البحث 

 0 الموقع الجغرافي الىوار محافظة ميسان 

 2 المقدمة 

الفصل االول )التطور التاريخي لالىوار والمستنقعات في جنوبي العراق )محافظة 

 ميسان(

 16ــــــ3

 4 تعريف االىوار

 5 نشأة االىوار والمستنقعات )محافظة ميسان(

 12 االىوار والمستنقعات وامتداداتيا جنوبي العراق )محافظة ميسان(مساحة 



 
 ت

 11 حممة تجفيف االىوار والمستنقعات جنوبي العراق )محافظة ميسان(

 05ــــ17 الفصل الثاني / المناخ والنبات الطبيعي في اىوار محافظة ميسان 

 02 المناخ 

 01 النبات الطبيعي 

 16ــــ06 الجغرافي لالىوار والمستنقعات )محافظة ميسان(الفصل الثالث/ التوزيع 

 11 ىور الحويزة

 12 ىور الجكة

 13 ىور السناف

 15 ىور السنية 

 15 مجموع االىوار والمستنقعات الواقعة الى غرب نير دجمة

 16 ىور عودة

 27ــــ17 الفصل الرابع/ االنشطة االقتصادية في اىوار محافظة ميسان 

 22 الزراعي )الرز,القمح والشعير( االنتاج

 20 االنتاج الحيواني )تربية الحيوانات ,صيد االسماك,صيد الطيور(

االنتاج الصناعي )صناعة القوارب وتصميح المشاحيف وصناعة البواري والحميب 

 ومشتقاتو والخريط(

23 

 32 الخالصة

 31 االستنتاجات

 30 التوصيات 



 
 ث

 31 المصادر

 
 فهرست الخرائط 

 رقم الخريطة اسم الخريطة رقم الصفحة

 1 موقع منطقة الدراسة  1

 0 موقع االىوار بشكل مثمث جنوبي العراق  10

 1 التوزيع المكاني الىوار والمستنقعات في جنوب العراق 13

 2 المسطحات المائية الىوار محافظة ميسان )اثناء التجفيف( 14

 3 الىوار محافظة ميسان )بعد االغمار(المساحات السطحية  15

 4 التوزيع الجغرافي الىوار محافظة ميسان  12

 5 ىور الحويزة ومصارفو  10

 6 حدود ىور السناف ومصارفو  14

 
 فهرست الجداول 

 رقم الجدول اسم الجدول رقم الصفحة
متوسط درجات الحرارة السنوية ومعيار عامل المطر لمحطة العمارة  01

 ( 0217ـــــ1772لممدة من )

1 
 

معدالت درجات االحرارة واالمطار والتبخر لمحطة العمارة لممدة من  00
 (0217ــــ1772)

0 

 
 
 


