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اثخ السخمفات الغازية لحقل الغخاف الشفصي عمى التخبة والشباتات السحيصة بو في قزاء
الخفاعي
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** جامعة سػمخ /كمية الدراعة  /قدع عمػم التخبة والسػارد السائية
** وزارة الرحة والبيئة  /دائخة بيئة ذي قار
الخالصة  :يعج حقل الغخاؼ الشفصي في قزاء الخفاعي شساؿ محافطة ذؼ قار مغ اكبخ السذاريع االستثسارية في البمج
كلو اىسضة اقترادية تداىع بذكل كبضخ في بشاء االساس االقترادؼ لمبمج  ،اال انو اليخمػا مغ اثار بضئضة عمى البضئة
السجاكرة كمغ ىشا جاء البحث لجراسة ىحه االثار عمى الشباتات كالتخ ب السحضصة بو مخك اد عمى قضاس تخاكضد بعس
العشاصخ الثقضمة كىي ( ),Cu,Pb,Cd,Niحضث تع سحب نساذج تخبة كنباتات كبػاقع اربعة نساذج مغ السشاشق السحضصة
بالح قل كفحريا مختبخيا لسعخفة تخكضد عشرخ الكادمضػـ  ،كالشضكل  ،كالخصاص  ،كالشحاص كالتي تعج مغ العشاصخ
الثقضمة التي ليا اثخ بضئي كبضخ عمى نػعضة التخبة كالشبات  ،كتبضغ مغ خبلؿ نتائج الفحز انو اليػجج ىشاؾ ارتفاع ندبي
في تخاكضد ىحه العشاصخ في الشساذج السأخػذة مقارن ة مع عضشة الدضصخة الساخػذة مغ قزاء الذصخة ،اضافة الى ذلظ تع
اعتساد اسمػ ب استسارة االستبانة لفئة عذػائضة مغ السػاششضغ الداكشضغ بالقخ ب مغ الحقل كاكضح تحمضل الشتائج اف الجيات
السدتبضشو متأثخة بالتػقضع السكاني لمحقل عمى مدتػػ نػعضة التخبة كالشبات فزبل عغ السدتػػ الرحي ليع نتضجة ما
يصخحو الحقل مغ مخمفات غازية الى اليػاء مباشخة حاممة معيا مختمف السخكبات كاالكاسضج الكضسضاكية الخصخة مدببو
تمػثا بضئضا كبض اخ في السشصقة ككحلظ تع استخجاـ االسمػ ب السباشخ كاسمػ ب تخصضصي لتقضضع االثار البضئضة لمحقل مغ خبلؿ
البضانات التي تع الحرػؿ عمضيا مضجانضا حضث كجج مغ خبلؿ تصبضق ىحا االسمػ ب بأف حقل الغخاؼ الشفصي يؤدؼ دك ار
سمبضا عمى الحضاة في ىحه السشصقة .
Abstract: Al – Gharaf oil company in northern of Thi – Qar province in Al- Refaie district
is consider as greatest strategically important company in country and has economic
importance take part greatly in building of economic basis of country . but there are many
ecological demarcations , so that this study to evaluate these effects on surrounded plants
and soils specially measurement many of heavy elements as (Cu , Pb , Cd and Ni) . this
study include taking of four samples of plants and soil from the surrounding areas to oil
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company and tested by lab. To titrate these elements which may be have great
environmental effects on the soil and plants quantity . results showed there was no relatively
elevated ratio of these elements in tested samples . added to that using of questionnaire
formula to random group of people who lived in surrounding areas to this company . The
results showed that the asked people affected with the location of the company at the level
of soil and plants quality added to that health level as a results of company gaseous waste
products expelled to air directly which carried different compounds and different chemicals
resulting in greater environmental pollution in the studied area on the life elements .
السقجمة :
تكسغ اىسضة التخبة برػرة عامة كػنيا تسثل الػسط الياـ كالخئضدي لسختمف الكائشات الحضة مغ نباتات كاحضاء دقضقة
كحضػانات كسا تسثل العشرخ االكؿ كالخئضدي في انتاج الغحاء الزخكرؼ لحضاة االنداف ايزا  ،ليحا فأف أؼ تأثضخ سمبي اك
تمػث أؼ كاف نػعو يص أخ عمى التخبة يؤثخ بذكل مباشخ عمى كافة الكائشات الحضة التي تختبط بيا كعمى االنداف الحؼ
يعضر عمضيا()5يتحقق تمػث التخبة بالتغضخ في خرائريا الصبضعضة كالكضسضائضة كالبضػلػجضة كبحلظ فأف ىحا التمػث سضؤثخ
بذكل مباشخ اك غضخ مباشخ عمى مغ يعضر فػؽ سصح التخبة مغ انداف اك نبات اك حضػاف فزبل عغ اف ىحه االحضاء
تتأثخ بذكل مباشخ مغ خبلؿ الجػ السمػث نتضجة كجػد مرجر كاحج اك اكثخ مغ مرادر التمػث السختمفة  ،كمغ ابخز
ىحه السرادر كاكثخىا تمػثا لمبضئة ىي السذاريع الشفصضة  ،عمى الخغع مغ اىسضتيا االقترادية()1
يحتل القصاع الشفصي مػقعا بار از في االقتراد عمى السدتػػ العالسي كالسحمي كفي العخاؽ يسثل االساس االقترادؼ
لمبمج كلو دك ار رئضدضا في عسمضة التشسضة االقترادية كاالجتساعضة  ،حضث تعتسج االنذصة االقترادية بفخكعيا السختمفة
كبجرجة كبضخة كاساسضة عمى حجع االنتاج كترجيخه  ،فزبل عغ انو يعج مغ اىع السرادر إلمجاد الصاقة كالسػاد االكلضة
( ) 3كنط اخ ليحه االىسضة التي تتستع بيا االنذصة الشفصضة اال انيا ال تخمػ مغ اثار بضئضة عمى االكساط البضئضة (اليػاء ،
كالتخبة  ،الساء  ،كالشبات) كعمى السدتػػ السحمي كاالقمضسي كربسا الجكلي  ،نتضجة لبلنبعاثات الغازية الستػلجه مغ ىحه
االنذصة كخاصة السراحبة لعسمضة استخخاج كحخؽ الشفط كالغاز الصبضعي ( )2كمغ اىع ىحه الغازات كاخصخىا عمى البضئة
ىي العشاصخ الثقضمة

( 0 )Pb,Cd,Niاضافة الى ذلظ يشتج الساء السسدكج بسػاد صمبة معمقة كغضخ مشحمة تخخج الى

سصح االرض كماء االستخخاج ىحا السدسى (الساء الشاتج) يحتػؼ عادة عمى عجد مغ العشاصخ العالضة الدسضة مغ ضسشيا
معادف ثقضمة (كالخصاص  ،زالدنظ كالدئبق) كمخكبات عزػية شضارة (كالبشديغ كالتػلػيغ) فزبل عغ احتػاءه عمى
مدتػيات عالضة مغ االمبلح ( )6يزع العخاؽ عجد كبضخ مغ السذاريع الشفصضة كمغ ابخزىا مذاريع استخخاج الشفط
كمذتقاتو حضث كيعج حقل الغخاؼ الشفصي في قزاء الخفاعي شساؿ محافطة ذؼ قار مغ اكبخ السذاريع االستثسارية كلو
اىسضة اقترادية تداىع بذكل كبضخ في بشاء االساس االقترادؼ لمبمج  ،اال انو اليخمػا مغ اثار بضئضة عمى البضئة السجاكرة
كمغ ىشا جاء البحث لجراسة ىحه االثار عمى الشباتات كالتخ ب السحضصة بو .
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ىجف البحث معخفة االثخ البضئي لحقل الغخاؼ الشفصي عمى البضئضة السحضصة بو كالستسثمة (بالتخبة كالشبات) .
الجراسة السيجانية لحقل الغخاف الشفصي في قزاء الخفاعي  /محافطة ذي قار
حقل الغخاف الشفصي  :مذخكع صشاعي الستخخاج الشفط كمذتاقتو كيعج مغ اكبخ السذاريع االستثسارية في محافطة ذؼ
قار كيزع عجد مغ الذخكات كااليجؼ العاممة االجشبضة كالسحمضة
السػقع والسداحة يقع حقل الغخاؼ الشفصي شساؿ محافطة ذؼ قار في قزاء الخفاعي حضث يبعج مرجر التمػث (الذعمة
الخئضدضة اك ما تدسى )  6كع عغ مخكد القزاء باتجاه الذساؿ الغخبي كيبعج مع قزاء قمعة سكخ مدافة ( )10كع
باتجاه الجشػ ب الغخبي خارشة ( ) 1كتبمغ مداحة الحقل (11كع عخض  33 ₓكع شػؿ) كعمى شكل حجكة حراف

.
السرجر  :الباحث اعتسادا عمى Earthlink 2018
خارشة رقع ( )1تػضح مػقع حقل الغخاؼ الشفصي في الخفاعي
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البيئات السجاورة لمحقل
يتػشغ حقل الغخاؼ الشفصي عمى اراضي زراعضة غضخ قابمة لمدراعة حضث تحضط بسرجر التمػث عجد مغ القخػ ذات عجد
سكاني كبضخ فزبل عغ احاشتو باالراضي الدراعضة كالبداتضغ حضث تحجه مغ جية الذساؿ الغخبي قخية البػ حسدة كبسدافة
 2,700كع ،كمغ جية الغخ ب فتقع قخية اؿ شايع كبسدافة  3كع ،اما مغ جية الجشػ ب فتقع قخية خزخ الفذاخ كعمى
بعج  2كع اما باتجاه الذخؽ فتقع قخية اؿ اكالد زيج كعمى بعج  3كع حضث جسضع ىحه القخػ تزع عجد سكاني كبضخ
كتستمظ اراضي زراعضة كبداتضغ كثخكة حضػانضة تتػشغ داخل القخػ (الباحثة باالعتساد عمى )Google Earth
الػسائل الستبعة في البحث
اعتسج البحث عمى نػعضغ مغ الػسائل العمسضة ىي الفحز السختبخؼ لشساذج التخبة كالشبات كاستسارات االستبانة لفئة
عذػائضة مغ سكاف السشصقة كفضسا لي مشاقذة كتحمضل الشتائج
اوال -:الفحز السختبخي
مغ خبلؿ الجراسة السضجانضة تع سحب اربع نساذج تخبة كنباتات بصخيقة السخبع مغ مشاشق مختارة في مشصقة الجراسة كعمى
مدافات متبايشة كنسػذخ خامذ مغ مػقع بعضج عغ مرجر التمػث (حقل الغخاؼ الشفصي) حضث تع سحبو مغ قزاء
الذصخة كتع اعتساده كسعضار لمسقارنة مع الشساذج االربعة ججكؿ (  )2كخارشة ( ، )2كتع فحز ىحه الشساذج لسعخفة
تخاكضد بعس السخمفات الغازية التي تست االشارة الضيا في االشار الشطخؼ ككسا يأتي

ججول ( )2يػضح مػاقع جسع

الشساذج
رقع الشسػذج

البعج عغ كمرجر التمػث

االحجاثضات
N

E

شبضعة السشصقة

(كع)

نسػذج رقع ()1

31.7553929

46.07368531

2

زراعضة

نسػذج رقع ()2

31.8005432

46.0551931

2

غضخ زراعضة

نسػذج رقع ()3

31.705777.5

46.0232624

12

زراعضة

نسػذج رقع ()4

---

-----

اكثخ مغ 50

زراعضة

نسػذج رقع ()5

31.8072646

46.0922827

5

زراعضة

السرجر  :الباحثة
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خارشة رقع ( )2تػضح مشاشق جسع العيشات في قزاء الخفاعي الشتائج

رقع الشسػذج

الشسػذج ()1
الشسػذج ()2
الشسػذج ()3
الشسػذج ()4
الشسػذج ()5

نػع

كحجة

نػع الفحز

الشػذج

القضاس

Pb

Cd

Cu

Ni

تخبة

Ppm

0.21

0.011

0.26

0.16

نبات

Ppm

0.378

0.039

0.17

0.19

تخبة

Ppm

0.29

0.03

0.36

0,11

نبات

Ppm

0.47

0.041

0.35

0.1

تخبة

Ppm

0.24

0,029

0.3

0.19

نبات

Ppm

0.44

0.07

0.39

0.3

تخبة

Ppm

0.33

0.041

0.175

0.36

نبات

Ppm

0.74

0.087

0.165

0.29

تخبة

Ppm

0.11

0.017

0.17

0.121

نبات

Ppm

0.19

0.022

0.168

0.22

تحميل الشتائج
تزسغ الفحز السختبخؼ لمشساذج السدحػبة قضاس العشاصخ الثقضمة ( ),Cu,Pb,Cd,Niلسا ليا مغ اثار عمى االكساط
البضئضة اذا ما ىشاؾ ارتفاع في تخاكضدىا  ،كمغ خبلؿ بضانات الججكؿ ( )3نبلحع اف تخكضد العشاصخ ( )Ni,pb,Cdفي
التخبة بالشدبة لشسػذج رقع ( ) 4كالػاقع في قزاء الذصخة اكثخ ارتفاعا مغ تخاكضدىا في التخبة السدحػبة مغ السػاقع االربعة
االخخػ ( )1,2,3,5كقج يعػد الدبب الى االنبعاثات الغازية الشاتجة مغ الدضارات اك االنذصة الرشاعضة الستػاججة في
القزاء كػف ىحه السرادر تعج ايزا مرج ار رئضدضا لمعشاصخ الثقضمة  ،فضسا نجج اف تخكضد عشرخ ) )Cuقج شيج ارتفاعا
ممحػضا في التخبة السأخػذه مغ السػاقع االربعة قضاسا بالسػقع رقع (. )4
اما بالشدبة لشسػذج الشباتات السأخػذة مغ السػقع رقع ( )4نبلحع اف تخكضد العشاصخ ( ),pb,Cdىي االكثخ ارتفاعا مغ
غضخىا في السػاقع االخخػ  ،اما بالشدبة لمعشاصخ ( )Ni,Cuنجج اف تخكضدىا انخفس قضاسا في السػاقع االربعة االخخػ
(. )1,2,3,5
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استسارات االستبانة
بعج استعخاض البضانات كالسعمػمات التي اعتسجىا البحث مغ الجراسة السضجانضة لسشصقة الجراسة كالفحػصات السختبخية ،
اعجت استسارات استبانو عجد ( )100استسارة إلجخاء مدح شامل عمى السػاششضغ الداكشضغ في مشصقة الجراسة  ،شسمت
االستسارات فئتضغ مغ السجتسع االكلى فئة متعمسة ذات ميغ مختمفة كالبالغ عجدىا ( )77استسارة اما الفئة الثانضة فيي غضخ
متعمسة كتستيغ الدراعة كبعجد ( )23استسارة .
ججول رقع ( )4يػضح تحميل استسارات األستبانة
الجػاب

الشدبة السئػية

األسمة

نعع

%100

لظ

كبل

%0

ىل سبق كاف عانضت أنت أك أحج أفخاد أسختظ مغ

نعع

%100

أعخاض مخضضة ليا عبلقة بانبعاثات الغازات كالجخاف

كبل

%0

ىل يذكل الجخاف السشبعث مغ الحقل مرجر إزعاج

الرادر عغ الحقل
ىل سبق كاف ارتفع تخكضد الغازات كالجخاف برػرة أعمى

نعع  /الخياح

%100

مغ السعتاد في السشصقة تحت تأثضخ أؼ عػامل جػية

كبل

%0

كالخياح العالضة كالزبا ب كغضخىا مغ الطخكؼ السشاخضة
 ،حجد ىحه الطخكؼ
ىل الحطت أؼ تأثضخات سمبضة عمى الشباتات كػجػد

نعع

%100

سخاـ اسػد أك ذبػؿ األكراؽ أك غضخ ذلظ مسا لو عبلقة

كبل

%0

بالسمػثات الشاتجة عغ الحقل
ىل الحطت تأثضخات سمبضة عمى التخبة كػجػد تخسبات

نعع

%100

زيتضة اك تجىػر في انتاجضة التخبة اك غضخ ذلظ مسا

كبل

%0

يتدبب نتضجة التمػث بالسمػثات الغازية الشاتجة عغ
الحقل
ىل يتع سحب أؼ ركائح اك دخاف ناتج عغ الحقل عغ

نعع

%100

شخيق أجيدة التبخيج في مشدلظ

كبل

%0

ىل الحطت كجػد أ ؼ تخسبات أك تخاكسات لمدخاـ عمى

نعع

%100

الججراف الخارجضة اك زجاج الشػافح

كبل

%0

نحػىا

%100

بعضجا عشيا

%0

نعع

%100

ىل تجفع الخياح الدائجة الجخاف كالغازات السشبعثة في
اغمب أكقات الدشة نحػ مشصقتظ أـ بعضجا" عشيا
ىل تػجج أؼ ركائح غضخ مدتحبة ناتجة عغ الحقل
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كبل
في حاؿ كجػد أؼ تأثضخات سمبضة اخخػ لمحقل الخجاء

ع

-

ذكخىا

%0
--------

دـ انتاج الثسار في
الشخضل
ت

شػىات في مػالضج
الحضػانات

ت

غضخ شبضعة السضاه
-----

-----

ىل تفزل بقاء الحقل في مكانو الحالي اـ تفزل اف

يبقى

%0

يخحل الى مكاف اخخ ؟ اذكخ الدبب

يخحل

%100

 -1عجـ ثسار
الشباتات برػرة
شبضعضة
 -2تغضخ شبضعة
التخبة كتغضخ
لػنيا
 -3ضيػر امخاض
عجيجة كخاصة
امخاض الجياز
التشفدي
 -4ركائح كغازات
كدخاف كثضف

مغ خبلؿ ما تع استعخاضو في الججكؿ اعبله يتبغ بأف الجيات السدتبضشو متأثخة بالتػقضع السكاني لمحقل عمى مدتػػ
نػعضة التخبة كالشبات فزبل عغ السدتػػ الرحي ليع نتضجة ما يصخحو الحقل مغ مخمفات غازية الى اليػاء مباشخة حاممة
معيا مختمف السخكبات كاالكاسضج الكضسضاكية الخصخة مدببو تمػثا بضئضا كبض اخ في السشصقة  ،مسا دفع السػاششضغ الداكشضغ في
مشصقة الجراسة يفزمػف تخحضل الحقل حفاضا عمى صحتيع كمستمكاتيع كأراضضيع الدراعضة .
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 4 – 3تقييع االثخ البيئي لمحقل
يعج تقيع االثخ البيئي (  ) Environmental impact assessment:EIAمغ اىع الجراسات البضئضة الحجيثة في الػقت
الخاىغ كيسثل الخصػة االكلى كاالساسضة في عسمضة التخصضط البضئي كيقرج بعسمضة تقضضع االثخ البضئي بانيا دراسة كتحمضل
االثار البضئة بذكل مشطع الؼ مذخكع لمحج مغ االثار الدمبضة ك تذجضع السؤشخات االيجابضة  ،كتقػـ بتدكيج صانعي القخار
بحجع تمظ االثار كتقضضع مجػ خصػرتيا عمى عشاصخ البضئة  0ىشاؾ العجيج مغ االسالضب التخصضصضة الستبعة لتقضضع االثار
البضئضة السحتسمة الؼ مذخكع تشسػؼ عمى السجػ القخيب كالبعضج كيتزسغ كل اسمػ ب مفاىضع كشخؽ خاصة لعخض
البضانات كالشتائج السصمػبة ال صحا ب القخار (. )35
كيسكغ دراسة كتقضضع االثخ البضئي لحقل الغخاؼ الشفصي باستخجاـ شخيقة االسمػ ب السباشخ كالسعتسج في ك ازرة الرحة كالبضئة
العخاقضة ججكؿ ( ، ) 8-3استخجمت ىحه الصخيقة لعخض تاثضخ ىحه الشذاط عمى عشاصخ البضئة عغ شخيق شجة التمػث
باالعتساد عمى السدح السضجاني كالبضانات التي تع الحرػؿ عمضيا مغ خبلؿ الفحػصات السختبخية لشساذج التخبة كالشبات
كاستسارات االستبانة  ،كبعجىا عخضت الشتائج الشيائضة ليحا االسمػ ب عمى السخترضغ في ك ازرة البضئة العخاقضة  /مجيخية
بضئة ذؼ قار  ،قدع تقضضع االثخ البضئي  ،كقدع مخاقبة كتقضضع االنذصة الكضسضاكية فزبل عغ عخضيا عمى السخترضضغ في
الجانب البضئي  ،مؤيجيغ بحلظ ما حرل عمضو البحث مغ نتائج التقضضع حضث تتخاكح شجة قػة االثخ البضئي بضغ ( )8-0أؼ
اف ( )0يعشي اليػجج اثخ  ،ك ( )2يعشي كجػد اثخ يسكغ قضاسو كتفادية  ،ك( )4كجػد اثخ كبضخ كيتصمب اجخاءات كقائضة ،
اما ( )8فضجؿ عمى اقرى شجة لبلثخ يػجج كالحؼ يسكغ اف يعج مجم اخ لمبضئة ججكؿ ( )5يػضح تقضضع االثخ البضئي
باستخجاـ االسمػ ب السباشخ
عشاصخ االنذصة

تمػث اليػاء

تمػث التخبة

تمػث الشبات

انتذار االمخاض

الرشاعضة

انخفاض

انتاجضة

السجسػع

االرض

العشرخ البضئي
السداحات السدركعة

8

8

8

0

8

32

مشاشق سكشضة

8

4

4

8

0

24

السشاخ

4

2

2

0

2

10

صحة كسبلمة

8

4

4

8

0

24

نػعضة اليػاء

8

4

2

0

4

18

خرائز التخبة

8

8

8

0

8

32

الثخكة الحضػانضة

4

8

8

8

4

32

الشبات الصبضعي

4

8

8

0

8

28

السجسػع

52

46

44

24

34

السرجر  :الباحثة اعتسادا عمى :
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 -1الفحػصات السختبخية لمشساج السدحػبة مغ مشصقة الجراسة
 -2استسارات االستبانة.
تذضخ نتائج مرفػفة تقضضع االثخ البضئي اعبله بأف حقل الغخاؼ الشفصي يؤدؼ دك ار سمبضا عمى عشاصخ البضئة
السختمفة  ،حضث اف السجسػع االفقي الحؼ يسثل تأثضخ الحقل عمى مفخدات البضئة كالسجسػع العسػدؼ يسثل تأثضخ الحقل
عمى مجسل الفعالضات البضئضة  ،نبلحع اف تمػث ىػائي ناؿ السجسػع االعمى مغ بضغ عشاصخ االنذصة الرشاعضة السمػثة
مغ الحقل  ،كيعػد ذلظ الى ما يصخحو ىحا الشذاط مغ الغازات الى الجػ مباشخة حاممة معيا العجيج مغ العشاصخ
الثقضمة كالجقائق كالغبار  ،كىحا الشػع مغ التمػث لو تأثضخ عمى مجسل الفعالضات البضئضة  .كيأتي بعج ذلظ بالسختبة الثانضة
تمػث التخبة  ،كمغ ثع تمػث الشبات كبعجىا انخفاض انتاجضة االرض كانتذار االمخاض  .في حضغ نبلحع في جانب
العشاصخ البضئضة الستأثخة بالحقل الشفصي بأف عشاصخ السداحات السدركع

كخرائز التخبة ككالثخكة الحضػانضة ىي

صاحبت اعمى مجسػع كيعػد ذلظ الى خصػرة االنبعاثات الشاتجة مغ السذخكع كعجـ كجػد كسائل الػقاية الكفضمة بتقمضل
السخاشخ الشاتجة عشيا  ،كمغ ثع جاء عشرخ الرحة كالدبلمة كبعجىا الشبات الصبضعي ثع نػعضة اليػاء كالسشاخ .
االستشتاجات
 -1اضيخت الشتائج كالتحمضبلت لشساذج التخبة احتػاء مشصقة الجراسة عمى تخكضد مشخفزة مغ الخصاص كالكادمضػـ
كالشضكل قضاسا بالسػقع رقع ( ) 4الػاقع في قزاء الذصخة كالحؼ تع اعتساده كسعضار لمسقارنة  ،كيعػد ذلظ الى مرادر
التمػث السختمفة كالدضارات كالسرادر االخخػ  ،فضسا اضيخت الشتائج اف عشرخ ( )Cuسجل ارتفاعا في مشصقة
الجراسة كانخفاضا في السػقع ( )4كيعػد ذلظ الى االنبعاثات الغازية السشبعثة مغ حقل الغخاؼ الشفصي .كسا اكضحت
استسارات االستبانة بأف السػاششضغ السدتبضشضغ متأثخيغ بسػقع الحقل كيفزمػف تخحضمو الى مكاف اخخ كمغ خبلؿ
استخجاـ اسمػ ب تقضضع االثخ البضئي بعج جسع البضانات لسشصقة الجراسة لػحع اف حقل الغخاؼ الشفصي لو اثخ بضئي
سمبي عمى االكساط البضئضة
السرادر بالمغة العخبية :
 – 1التػرنجي  ،عبج الػىا ب عبج هللا قاسع  2008 .التكالضف السالضة لمتمػث الزػضائي كآثارىا األجتساعضة عمى
الػحجات األقترادية (معسل اسسشت سخجشار – العخاؽ نسػذجا)  .رسالة ماجدتضخ  .كمضة االدارة كاالقتراد  .االكاديسضة
العخبضة السفتػحة في الجنسارؾ .
 – 2الخبضعي  ،عباس حدضغ مغضخ  . 2014 .تمػث اليػاء مرادره كتاثضخاتو  .محاضخة في قدع العمػـ العامة  .كمضة
التخبضة االساسضة  .جامعة بابل http://www.uobabylon.edu.iq/ .
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