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 األكادیمیینالواسع لدى  صداها تأخذلقد بدأت الدراسات المناخیة التطبیقیة 

وحساب  ،هةخططین وصناع القرار بهدف المحافظة على المناخ كمورد طبیعي من جموال

فقد بحثت الدراسة ، المتنامیة والمتطورة من جهة اخرىثاره المترتبة على النشاطات البشریة آ

 على النشاط الخدمي لقطاعي محافظة االنبار ألجواءالمناخ الجاف كسمة ممیزة  اثر في

 ،مع الخصائص المناخیة تماساوالطاقة الكهربائیة) كونها اكثر النشاطات الحیویة  (الصحة

، لهاالمسببات المرضیة او الناقلة وقد أظهرت الدراسة وجود عالقة بین العناصر المناخیة و 

انتشارًا في  األكثر باألمراضة ذلك وعالق لألمراضمة الجسم البشري على مقاو  تأثیرهاو 

، الجلدیة األمراضو ، واإلسهال، األمعاءالتهاب و ، (الجهاز التنفسي أمراض ،وهي محافظةال

  .اإلصاباتلعدد سجل االحصاء السنوي ) وذلك من خالل یونالعو 

في انتاج الطاقة الكهربائیة ونقلها واستهالكها  كما بینت الدراسة اثر المناخ الجاف

-١٩٨١( للمدة دورة مناخیة كبرىالذي اعتمد على حه النتائج النهائیة للبحث كما ستوض

، النخیب) وبواقع بیانات قطاعي محطات مناخیة (الرمادي، القائم، الرطبة ألربع) ٢٠١٢

  ).٢٠١٢( عاموالطاقة الكهربائیة الصادرة  الصحة

The Dry Climate and its Impact in service activity of sectarian              

(Health, Electric Energy ) in Anbar provinc , Applied climatology study                                                      

Abstract 

Applied climatology studies, taken it way, by Academic, planners and 

Politicians, to reserve climate as natural resource, in one Hanes, and it effect on 

Human activities, from another Hanes, study  Drought climate effect, as special 

charactiracetic to Anbar Province, on service activity of sartorial  (Health, Electric 

Energy) because of it more vital activities which connect with climate features, 

  ا د ل   م ر  اي .أ..د

ا رم- مما  ا     



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

  

) ٥٠١ ( 

 

During studies there is relation between climate elements and deasese causes, 

which Transfer To it and effect on Resist of Human Body to deasese, related with 

deaseses more distributed in Anbar Province, it deaseses (respiratory, dissents, 

diarrhea, skin sore ,eyes sore) from during injuries Number.                                                              

 study show drought climate effect on production of Electric energy with 

Transport it and consummation, conclusion for climate Next role, To period Big 

(1981-2012) to four climate stations (Ramadi, Qaim, Rutba, Nukhaib) from data 

of sectarian Health and Electric energy for years 2012. 

 

 : ا   

الطاقة الكهربائیة) یتأثران بسیادة و ، (الصحة النشاط الخدمي في قطاعي أن هل

 یر.، وما مدى هذا التأثظروف الجفاف

:ا    

یتشكل المناخ الجاف بمجموعة من العوامل الطبیعیة التي ترسم صورة البیئة الجغرافیة 

ن یتأثران یي الصحة والطاقة الكهربائیة اللذبمفردات نشاطاتها ومنها النشاط الخدمي لقطاع

  .بخصائص المناخ الجاف في محافظة االنبار

: ف ا  

لیة تشكل الجفاف آمحافظة االنبار و تهدف الدراسة الى بیان الخصائص المناخیة في 

عي الصحة والطاقة الكهربائیة، كما تهدف ثم تتبع اثر المناخ الجاف في النشاط الخدمي لقطا

على ضوئها التقلیل من أثر  راتیجیات والمقترحات التي یمكنالى وضع مجموعة من االست

  جعله مكسبًا في محافظة االنبار.محاولة المناخ الجاف، و 

:ود ا  

) شماًال وخطي طول ٣٥ْ -٣٠،٥ْتقع محافظة االنبار فلكیا بین دائرتي عرض ( 

) شرقًا وتقع جغرافیًا في الجهة الغربیة من العراق إذ یحدها من الشمال محافظة ٤٤ْ- ٣٩ْ(

نینوى وأجزاء من محافظة صالح الدین، ومن الغرب تحدها األراضي السوریة واألردنیة، ومن 

ومن جهة الشرق فتحدها محافظة  جهة الجنوب، والجنوب الغربي فتحدها األراضي السعودیة،

) والمثبت ١، كما مبین في الخریطة (محافظة صالح الدین وبابل وكربالءء من بغداد وأجزا
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علیها مواقع المحطات المناخیة المنتخبة وأرقامها، أما الحدود الزمنیة للدراسة فقد تم عرض 

  .)٢٠١٢ -١٩٨١( الخصائص المناخیة لمنطقة الدراسة للمدة

:ا   

شكلة والفرضیة تم اعتماد المنهج االستنباطي  لتحقیق هدف البحث وبما ینسجم مع الم

)institutive method منهجًا اساسیًا في هذه الدراسة، واعتماد المنهج التحلیلي الكمي في (

  .دراسةمعالجة البیانات التي احتوتها ال

  موقع محافظة االنبار من العراق ومواقع المحطات المناخیة وأرقامها: )١خریطة (

  

  

 ر : :اوما   ا ا  

لغرض بیان اثر المناخ السائد في منطقة الدراسة البد من التعرض للعناصر المناخیة 

ألربع  التي تتصف بها المنطقة ولتحقیق هذا الغرض فقد اعتمدت الدراسة على بیانات

وبواقع  )٢٠١٢- ١٩٨١(وللمدة  )النخیبو ، والرطبة، والقائم، محطات مناخیة هي (الرمادي



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
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محطتین (الرمادي، والقائم) المحاذیة لنهر الفرات  ومحطتین هي (الرطبة، والنخیب) في عمق 

البالغة  لغرض تغطیة مساحة المحافظة المترامیة االطراف الصحراء كمؤشر بیئي للجفاف

كون جمیع المحطات و  %) من مساحة العراق الكلیة ٣١، أي ما یعادل (٢) كم١٣٨٣١٧(

لمناخیة تتقارب في بیاناتها وبشكل اكسبها ظروف مناخیة متشابه نوعًا ما وكما موضح في ا

  ).١والشكل ( )١،٢الجداول (

- ١٩٨١حافظة االنبار للمدة (العناصر المناخیة لمحطتي الرمادي والقائم في م: )١( جدول

٢٠١٢(  

  )٢٠١٢-١٩٨١محطة القائم للمدة (  )٢٠١٢-١٩٨١محطة الرمادي للمدة (

  لعناصرا

  

  األشهر

إشعاع 

شمسي 

  سعره

حرارة  

  (ْم)

ریاح   

  م/ثا

رطوبة 

(%)  

امطار  

  (ملم)

إشعاع 

  شمسي

  سعره

حرارة 

  (ْم)

ریاح   

  م/ثا

رطوبة 

(%)  

امطار  

  (ملم)

  ٢٤,٤  ٧٣,٤  ٢  ٧,٨  ٢٢٠,٣  ١٩,٧  ٧٥  ٢  ٩,٢  ٢٢٩,٨  ٢ك

  ٢٣,٢  ٦٣,٣  ٢,٤  ١٠,٤  ٣٠٤,٦  ٢٠,٢  ٦٥,٣  ٢,٥  ١١,٧  ٣٢٠,٥  شباط

  ٢٣,٨  ٥٤,٩  ٢,٥  ١٤,٨  ٤٠٨,٩  ١٥,٧  ٥٦,٤  ٢,٦  ١٦,٢  ٤١٧,٨  اذار

  ١٥,٢  ٤٥  ٢,٦  ٢٠,٦  ٤٨٦,٧  ١٢,٤  ٥٠  ٢,٥  ٢١,٩  ٤٩٩,٥  نیسان

  ٦  ٣٥,٤  ٢,٨  ٢٦,٤  ٥٤٧,٤  ٦,٤  ٤١  ٢,٦  ٢٧,٦  ٥٦٨,٤  مایس

  -  ٢٩,٨  ٣,١  ٣٠,٩  ٦٢٦,٧  -  ٣٤,٤  ٢,٨  ٣١,٩  ٦٣٩,٦  حزیران

  -  ٢٨,٤  ٣,٥  ٣٣,٦  ٦١٦,٤  -  ٣٢,٤  ٢,٩  ٣٤,٢  ٦٢٩,٥  تموز

  -  ٣٠,٦  ٢,٩  ٣٢,٧  ٥٩٦,١  -  ٣٥,٢  ٢,٦  ٣٣,٣  ٦٠٦,٨  اب

  ٠,٨  ٣٦,٣  ٢,١  ٢٨,٥  ٤٩٢,٦  ٠,٤  ٤٠,١  ٢,١  ٢٩,٧  ٥٠٦,٤  ایلول

  ٩,٢  ٤٥,٦  ١,٨  ٢٣  ٣٥١,٤  ٩  ٥١,٨  ١,٧  ٢٤,٥  ٣٦٤,٨  ١ت

  ٢٠,٩  ٦٠,٧  ١,٦  ١٤,٧  ٢٦٣,٣  ١٦,٥  ٦٥,٤  ١,٧  ١٦  ٢٧٤,١  ٢ت

  ١٩,٥  ٧١,٩  ١,٧  ٩,٣  ٢١٣,٢  ١٧,٧  ٧٦  ١,٧  ١١,٦  ٢٢٦,٣  ١ك

  ١٤٣  ٤٧,٩  ٢,٤  ٢٠,١  ٤٢٧,٣  ١١٦,٢  ٥١,٩  ٢,٢  ٢٢,٣  ٤٤٤,٢  المعدل

، بیانات غیر قسم المناخ ،الجویة والرصد الزلزالي العراقیةالهیأة العامة لألنواء المصدر: جمهوریة العراق، 

  .منشورة
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-١٩٨١( والنخیب في محافظة االنبار للمدةالعناصر المناخیة لمحطتي الرطبة : )٢(جدول 

٢٠١٢.(  

  )٢٠١٢-١٩٨١محطة النخیب للمدة (  )٢٠١٢-١٩٨١محطة الرطبة للمدة (

  العناصر

  

  األشهر

إشعاع 

شمسي 

  سعره

  حرارة

  (ْم)

ریاح   

  م/ثا

رطوبة 

(%)  

امطار  

  (ملم)

إشعاع 

  شمسي

  سعره

حرارة 

  (ْم)

ریاح   

  م/ثا

رطوبة 

(%)  

امطار  

  (ملم)

  ١٦,٤  ٦٣,٩  ٢,٩  ٩,٦  ٢٣٦,٤  ٢٣,٨  ٦٩,٨  ٢,٤  ٧,٦  ٢٣٢,٦  ٢ك

  ١٤,٣  ٥٥,٦  ٣,٧  ١١,١  ٣٣٥,٧  ٢٢,٦  ٦٢,٧  ٣,١  ٩,٥  ٣٢٩,٢  شباط

  ١٥,٧  ٤٨  ٤  ١٦,٣  ٤٢٣,٣  ٢٣,٤  ٥٤,٩  ٣,١  ١٣,٤  ٤٢٠,٢  اذار

  ١٠,٣  ٣٦,١  ٤,٥  ٢٢,٥  ٥١٤,٤  ١٧,٨  ٤٣,٣  ٣,١  ١٩,٥  ٥٠٧,٣  نیسان

  ٥  ٢٦,٩  ٤,٩  ٢٨  ٥٨٠,١  ٥,٧  ٣٤,٨  ٢,٩  ٢٤,٨  ٥٧٧,٢  مایس

  -  ٢٢,٥  ٤,٧  ٣٢  ٦٥١,١  -  ٢٩,٥  ٣  ٢٩,١  ٦٤٧,٤  حزیران

  -  ٢١,٢  ٤,٧  ٣٤  ٦٤٩,١  -  ٢٨  ٣,٤  ٣١,٦  ٦٣٨,١  تموز

  -  ٢٣,٦  ٤,١  ٣٣,٥  ٦١٨,٧  -  ٢٨,٧  ٢,٧  ٣١,٦  ٦١٣,٢  اب

  ٠,٤  ٢٥,٧  ٣  ٣٠,١  ٥١٤,٦  ٠,٥  ٣١,٩  ٢  ٢٨,١  ٥١١,٧  ایلول

  ٧  ٣٨,٦  ٢,٩  ٢٣,٧  ٣٧٨,٤  ٨,٦  ٤٣,٧  ٢  ٢٢,٢  ٣٦٧,٩  ١ت

  ١٤,٦  ٥٥  ٢,٤  ١٥,١  ٢٨٧,٥  ٢١,٧  ٥٦,٥  ١,٨  ١٤,٣  ٢٧٩,٧  ٢ت

  ١٥,٨  ٦٦,٣  ٢,٣  ١٠,٤  ٢٣٣,٢  ٢٢,٥  ٦٩,٢  ٢  ٩,٤  ٢٣٠,٥  ١ك

  ٩٩,٥  ٤٠,٣  ٣,٧  ٢٢,٢  ٤٥١,١  ١٤٦,٨  ٤٦,١  ٢,٤  ٢٠,١  ٤٤٦,٢  المعدل

قسم المناخ، بیانات غیر ، الهیأة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي العراقیة، المصدر: جمهوریة العراق

  منشورة.

  

  م : آ  اف :

، وفي قاموس : بأنه فقدان الشيء للماء وتیبسهالجفاف في معجم الوسیطیعرف 

بأنه حالة فقدان مائي متطرفة بحیث التكفي  :)Arid، یعرف الجفاف ()١()Websterوبستر (

بعدم قدرة  :مفهوم الجفاف) ٢(توقد حدد ثورنثوی مطار الساقطة إلقامة نشاط زراعي،كمیة اال

یة من المصادر المحلیة، وعدم قدرة الرطوبة الحیویة ورطوبة اي اقلیم على سد حاجاته المائ

  .التربة على االنبات ، مما یترتب علیه حالة الشد المائي



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

  

) ٥٠٥ ( 

 

  )٢٠١٢- ١٩٨١معدالت العناصر المناخیة في محطات منطقة الدراسة للمدة (: )١شكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢) والجدول (١باالعتماد على الجدول ( المصدر:   

  ) لیتوافق الرسم مع بقیة قیم العناصر.١٠قیم االشعاع الشمسي على (تم تقسیم    

  

) الن الجفاف ظاهرة Drought) والقحط (Aridityلذلك یختلف مصطلح الجفاف (

، في حین ُیعرف بة المتدنیة وله سمة االستمراریةمرتبطة بالمناطق او األقالیم ذات الرطو 

ألوفة تستمر لفترة تؤدي الى عدم التوازن القحط على انه فترة من الطقس الجاف الغیر م

  .)٣(البیئي في نهایتها

، ولیس المطر هو النتح –فالجفاف هو محصلة العالقة بین المطر والحرارة والتبخر 

  .)٤(المؤشر الوحید لهذه الظاهرة المناخیة 

خیر یمكن ، واالطة والحرارة هي التي تحدد التبخرفالعالقة بین االمطار الساق

على عنصرین  دال یعتم ان تحدید الجفاف في محافظة االنبار، لذلك استعماله لتحدید الجفاف

، وٕانما تشترك في تحدیدها جمیع العناصر كما تشیر معظم الدراسات المناخیة ةاو ثالث

فضًال عن مقادیر  ،وطول النهار ،ومقدار زاویة سقوط األشعة ،المناخیة من إشعاع شمسي

  . )٥(وسرعة الریاحالرطوبة النسبیة 

الجفاف مكانیا مثل دلیل ألنج  هنالك مجموعة من المعادالت التي تعبر عن

 ،ومبرجي ،ودلیل ماقس ،ومعامل القحولة ،ومعامل غوسان ،ودلیل كوسین ،وكوبن ،وایفانوف

44.4 42.7 44.6 45.1

22.3 20.1 20.1 22.2

2.2 2.4 2.4 3.7

51.9 47.9 46.1
40.3

116.2

143 146.8

99.5

الرمادي القائم الرطبة النخیب

اشعاع شمسي حرارة ریاح رطوبة امطار
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وفي  وجمیع هذه المعادالت تربط بین درجات الحرارة وكمیة االمطار لتحدید الجفاف وشدته،

  :ات وكما یأتيعلى معادلة دیمارتون لتحدید معامل الجفاف في المحط تالدراسة اعتمدهذه 

 )Demartonne( ، دیمارتونمؤشر الجفاف -

یرى دیمارتون ان القیمة الفعلیة لألمطار او معامل الجفاف في أي اقلیم أو منطقة 

   -:)٦(اآلتیة من المناطق یمكن حسابها على وفق قرینة الجفاف والتي یعبر عنها بالصیغه

ID = P/ T + 10 

  -إذ ان :

IDمؤشر الجفاف :  

P  ( ملم ) متوسط كمیة التساقط السنوي :  

T ( ْم ) متوسط درجات الحرارة السنوي :  

  )I.D) الى نتائج هذه المعادلة بحسب قیم مؤشرات الجفاف (٣ویشیر الجدول (

 )Demartonne) حسب معادلة دیمارتون ( I.Dقیم مؤشر الجفاف (: )٣جدول (

  االقلیم النباتي  نوع المناخ  مؤشر الجفاف

  صحراء  جاف  ٥>

  اعشاب فقیرة  شبه جاف  ١٠ – ٥

  استبس  شبه رطب  ٢٠ – ١٠

  حشائش مختلطة باألشجار  رطب  ٣٠ – ٢٠

  غابات  شدید الرطوبة  ٣٠  >

 ،٦ ، االسكندریة، طالمصریةدار الجامعات  الجغرافیا المناخیة والنباتیة، عبد العزیز طریح شرف، المصدر:

  .٣١٩ ، ص١٩٧٤

  

) تدل على ٤تبین لنا من خالل نتائج الجدول (معادلة دیمارتون یفمن خالل تطبیق 

بسبب  ، وأن سمة الجفاف مالزمة لمنطقة الدراسة،قة الدراسة تقع ضمن المناخ الجافان منط

ومعظم  ،القاسیة المناخیة وقوع منطقة الدراسة ضمن الموقع القاري الذي یتصف بالظروف

، وارتفاع في لذي ینتج عنه قلة التساقط المطريشهورها تقع ضمن تأثیر الضغط العالي وا

  ، وزیادة في معدالت التبخر.درجات الحرارة



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

  

) ٥٠٧ ( 

 

 - ١٩٨١المقدار السنوي لمعامل الجفاف في محطات محافظة االنبار للمدة (: )٤جدول (

٢٠١٢( 

  درجة الجفاف  معامل الجفاف السنوي  المحطة

  جاف  ٣,٥  الرمادي

  جاف  ٤,٧  القائم

  جاف  ٤,٨  الرطبة

  جاف  ٣,١  النخیب

  .)٢) و(١االعتماد على الجداول (المصدر: ب

  

 :ا خ و اا:  

بأنها الحالة االجتماعیة والعقلیة  ،) الصحةW.H.Oعرفت منظمة الصحة العالمیة (

، ومفهوم هذه الطریقة دمج الصحة العالمیة المرض او الوهنكاملة ولیست غیاب والطبیعیة ال

كل التأثیرات العقلیة والطبیعیة المعنیة بالمرض واألسباب المؤدیة الیه بهدف تحسین الصحة 

 .)٧(اكتساب المناعة ضد المرض شاد والعالج المتطور فضال عنالعالمیة باإلر 

ة بین صحة اإلنسان بدراسة العالقلقد اخذ علم المناخ التطبیقي على عاتقه االهتمام 

، فقد یؤثر المناخ وبصوره مباشرة وغیر مباشرة على صحة اإلنسان من خالل وعناصر المناخ

التأثر بعناصره من حرارة ورطوبة وریاح وما ینتج عن  التغییرات الفصلیة في عناصر المناخ 

  .)٨(ظهور أمراض حسب التنوع المناخي من

) أنواع األمراض حسب Climatology Medical( الطبيلذلك یتناول علم المناخ 

الظروف المناخیة المتمثلة في كل اقالیم العالم المختلفة فهناك امراض المناطق الحارة الرطبة 

  .)٩(والحارة الجافة وامراض المناطق الباردة وامراض المناطق الجبلیه

  :ا ا و امن 

بصحة االنسان بصورة مباشرة وغیر مباشرة سواء أكانت تؤثر العناصر المناخیة 

  منفردة ام مجتمعة لها آثارها البیئیة في انتشار األمراض ومن هذه العناصر المناخیة هي:

یج واحمرار الجلد ان زیادة التعرض لإلشعاع الشمسي تؤدي الى ته، اإلشعاع الشمسي - ١

 والبروز اللحمي على مساحة ،لمیاه البیضاءوا ،العین مثل عتمة ،مراض العیونوتزاید انتشار أ
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المناعة لمقاومة  جهاز وتؤدي أیضا الى ظهور التجاعید على جلد اإلنسان وضعف ،العین

فانه یؤدي الى امراض لین  اما قلة التعرض لإلشعاع الشمسیة .والسل كالمالریا ،اإلمراض

  . وتسوس األسنان ،العظام

الرتفاع درجة الحرارة ینتج عنه اخطار كضربة الشمس أو ان التعرض  ،درجة الحرارة - ٢

 اع درجة الحرارة رطوبة جویة عالیة) أما اذا رافق ارتفHeat Exhaustionاألعیاء الحراري (

 بالعطش الشدیداالعراض بالشعور  وتبدأ فأنها تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم النعدام التعرق

مما یضعف  ،بسبب فقدان الجسم للماء واألمالح واحمرار الجلد والصداع وتشنج العضالت

  .)١٠(وبالتالي االنهیار وفقدان الوعي عملیة التنفس

ل الزكام أما في حالة انخفاض درجة الحرارة فأنها تسبب أمراض فصل الشتاء مث

وزیادة ضغط الدم ألن انخفاض درجة  ،وأمراض القلب ،م المفاصلوالرشح واألنفلونزا وآال

  .)١١(على القلب لضخ كمیة اكبر من الدمالجهد الحرارة یزید 

ان وجود رطوبة جویة عالیة مع ارتفاع درجة الحرارة تهیئ الظروف البیئیة  ،الرطوبة - ٣

، وتعد مناطق المستنقعات فضل االبتعاد عن مثل هذه البیئاتالغیر صحیة لإلنسان وی

) ْم ٢٥( نوبارتفاع درجة الحرارة ع) ملم سنویا ١٠٠٠( والمناطق التي تزید فیها األمطار عن

  مثل المالریا ومرض النوم والحمى الصفراء.  ،بیئات تنتشر فیها أمراض

الریاح على درجة الحرارة الفعالة وعلى راحة اإلنسان فتسبب العواصف  ، تؤثرالریاح - ٤

حشرات الغباریة وما تحمل معها من المواد الناعمة مثل الغبار وحبوب اللقاح والجراثیم وال

مراض العیون وخاصة الرمد وأ ،والربو ،انتشار األمراض من مكان آلخر كأمراض الحساسیةو 

  ) یوضح تأثیر العناصر المناخیة على توطن االمراض.٥. والجدول ()١٢(الربیعي

: ت اا   

  :)١٣(أنواع من الملوثات البیئیة هي توجد بشكل عام ثالثة

 وتشتمل على جمیع اإلضاءات الغیر طبیعیة واإلشعاعات والضوضاء :الملوثات الفیزیائیة-أ

، ومخاطر الكهرباء وعدم وجود خفاضهااالهتزازات والترددات العالیة وارتفاع درجة الحرارة وانو 

  . حنات وانخفاض الضغط الجوي وغیرهاتسریب الشنقاط ل

من مصدر طبیعي أو  ایإن هذا النوع من الملوثات أما یكون عضو  :الملوثات الكیمیائیة- ب

والالفلزات) وتعتمد درجة التلوث على حجم  ،غیر عضوي من مصدر صناعي (الفلزات
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الجزیئة الملوثة ومدى تركزها، والحد المسموح بها، والفترة الزمنیة للتعرض بها، ودرجة 

  .نسان والكائن عند دخولها الجسمالتحسس والتأثر بها من قبل اإل

  العناصر المناخیة على بعض األمراضملخص تأثیر : )٥جدول (

 نوع المرض عناصر المناخ المؤثرة

 ضربة الشمس شدة اإلشعاع الشمسي وارتفاع درجة الحرارة

 الصداع واإلغماء انخفاض الضغط الجوي

 ، الطفح الجلديالمالریا زیادة درجة الحرارة واألمطار

 التهاب المفاصل )اض درجة الحرارةالبرودة (انخف

، تیفوئید، اإلسهال، الحمى الصفراءالكولیرا، ال األمطار والحرارة

 البلهارسیا

(نقص  نقص التعرض لألشعة فوق البنفسجیة

 ) Dفیتامین 

 ، تسوس االسنانلین العظام

 ، الصداعم المفاصل، الرئةأال الریاح الباردة

عدسة العین، سرطان الجلد، والمناعة  اعتدام زیادة التعرض لألشعة فوق البنفسجیة

 الجسمیة

 االعتداءات والجریمة ، وارتفاع درجة الحرارةالریاح الحارة

  .٨٤ ص ،٢٠١٢، ١ المصدر: علي احمد غانم، المناخ التطبیقي، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط

  

الطفیلیات المنقولة و وتشمل كل من الفیروسات والبكتریا والفطریات  الملوثات البایلوجیة:-ج

شكل الذي یؤثر على صحة الوالتي تدخل جسم اإلنسان عن طریق الهواء أو الماء أو الغذاء ب

  االنسان وسالمته.

لقد تم رصد حاالت للتلوث المائي والهوائي والتربة في محافظة االنبار من قبل 

كان للعامل المناخي دور مباشر  إذمدیریة بیئة المحافظة والتي تؤثر على الصحة العامة 

وغیر مباشر في حدوث هذه الملوثات في عملیة نقلها وانتشارها ومدى اإلصابة بها وهي كما 

  یأتي:
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او: ث اا:   

) تلوث المیاه بأنه التغیرات التي تحدث في W.H.Oعرفت منظمة الصحة العالمیة (

والكیمیائیة بما یجعلها غیر صالحة للشرب خصائص المیاه الطبیعیة والبیولوجیة 

  .)١٤(راعیةولالستعماالت المنزلیة والصناعیة والز 

ان التلوث المائي احد األسباب الرئیسة في زیادة وانتشار األمراض في منطقة الدراسة 

ستخدمة لألغراض الشرب التي تعاني من نقص واضح في كفایة وكفاءات المیاه وخاصة الم

   - :)١٥(أسباب هي ائي في محافظة االنبار ناتج عن عدةوأن التلوث الم

تتعلق بزیادة استخدام المیاه بصوره غیر مقننه، وان شح المیاه یجبر الناس الى جلبها من  - ١

اماكن بعیدة وتخزینها في بیوتهم االمر الذي یسهم في زیادة مخاطر تلوث المیاه داخل 

  .لبیوت مما یؤدي الى ظهور االمراضا

  .كات المیاه والتكسرات الحاصلة في بعض اجزائهاقدم بعض شب - ٢

ضعف طاقة المشاریع المائي بحیث أصبحت ال تتناسب مع الطلب الفعلي على المیاه  - ٣

بسبب زیادة االستخدامات للتقلیل من اضرار المناخ الجاف كاستخدامها ألغراض الشرب 

أثر  لتقلیل منجراء معالجات للرش الحدائق أو لغسیل السیارات كإأو التنظیف أو 

 .العواصف الترابیة والغباریة

السائلة الناتجة من مختلف األنشطة الصناعیة والخدمیة والزراعیة المطروحة  التصاریف - ٤

مما  ر معالجة أو معالجة بشكل غیر كافالى المصادر المائیة والتي غالبا ما تكون غی

 .المسببة ألمراض المیاه لبایلوجیةیتسبب بطرح نسبة عالیة من الملوثات الكیمیائیة وا

فضال تسرب بعض میاه المجاري والمخلفات السائلة لبعض األنشطة الى المیاه الجوفیة  - ٥

نهر التجاوز على شبكات األمطار مما یتسبب في طرح فضالت المجاري الى میاه  عن

 .الفرات دون إجراء معالجة لها

 م: ثالهوائي ا:   

، فیعد الهواء ملوثا عند وجود مواد الملوثات الهوائیة وانتشارهانقل یساهم المناخ في 

غریبة فیه وبشكل غیر مرغوب بها، وعندما یكون تواجدها بتراكیز قد تلحق أضرار صحیة 

وقد تكون هذه الملوثات على شكل أتربة أو أبخرة أو غازات أو  .)١٦(باإلنسان وممتلكاته وبیئته

  .)١٧(رذاذ وغیرها
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  :)١٨(تلوث الهوائي في محافظة األنبار هيومن أسباب ال

   .العواصف الترابیة وزحف الصحراء -أ

الدخان المطروح من الملوثات الصناعیة كمعامل اإلسمنت والجص والزجاج وغیرها ومن  - ب

مولدات الطاقة الكهربائیة التي زاد استخدامها وبأعداد كبیرة في المحافظة لسد العجز الحاصل 

  .وما تطرحه من ملوثات الى الهواءالكهربائیة مثل المولدات األهلیة في انتاج الطاقة 

القدیمة منها مما یتسبب في زیادة  السیمااالختناقات المروریة وكثرة اعداد السیارات و  - ج

 المطروحات من غاز أول وأكسید الكاربون والغازات الملوثة األخرى.

في المناطق التي ال تصلها خدمات  السیماالحرق العشوائي للنفایات وبكمیات كبیرة و  - د

  البلدیة .

:  ث ا: 

بأنه التلوث الذي یصیب القشرة العلویة للكرة االرضیة والتي تعد  یعرف تلوث التربة:

الحلقة االولى من حلقات النظام البیئي وتعد التربة ملوثة اذا احتوت على مادة او مجموعة 

ت تؤدي بطریقة مباشرة بمفردها او بالتفاعل مع غیرها الى تغییر من المواد الملوثة بكمیا

، ویعد تلوث كل الذي یضر بصحة الكائنات الحیةالخواص النوعیة للتربة باإلضافة الى بالش

  .)١٩(ئة واكثرها تعقیدًا وأصعبها حالً التربة من ابرز المشكالت البی

عنها مجموعة من األمراض السمیة تتعدد العوامل المؤدیة الى تلوث التربة والتي ینتج 

عند تناولها  التي تنتقل عن طریق المحاصیل الزراعیة الملوثة الى جسم اإلنسان أو الحیوان

  :ومن هذه الملوثات

لجافة یة وبشكل مفرط بهدف زیادة معدل الغلة ضمن البیئات ازیادة استخدام المواد الكیمائ -أ

  .الذي یساهم في تلوث التربة

المطروحات السائلة من األنشطة الصناعیة والخدمیة الزراعیة والمطروحة الى األراضي  -ب

  الزراعیة وغالبًا ما تكون ملوثه كیمیائیًا أو بایلوجیًا.

  .لجافة وقلة الزراعة وزحف الصحراءالفقر النباتي ضمن األراضي ا - ج

      :أ ااض ا  اث

الهوائي، و ، لتلوث وبأشكاله الثالثة (المائيناتجة عن اهنالك العدید من األمراض ال

   : )٢٠(الغذائي) ومن أهمهاو 
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  :ألمراض الناجمة عن التلوث المائيا :أوالً 

    -     CHYOLRAالكولیرا   -١

  -  THYPHOIDEالتیفوئید   -٢

 -BILHARZIOSEالبلهارسیا  -٣

  HEPATITE - التهاب الكبد  -٤

 :ث الهوائيأهم األمراض الناجمة عن التلو  :ثانیاً 

   TUBBERCULOSE -السل     -١

  LASTHME - الربو (الربو الشعبي )   -٢

 سرطان الجلد -٣

 LALLERGIE - الحساسیة     -٤

 . سرطان الرئة -٥

 :مراض الناجمة عن التلوث الغذائياهم األ :ثالثاً 

   SALMONELOSE -السالمونیال  -١

 مرض العصیات القالونیة -٢

 -) و(الكلوستریدیوم  BROTEISMI - التسمم الغذائي ( البروتیوس  -٣
CLOSTRIDIUM 

 AL DYSENTERIE  -الزحار -٤

 :ااض ا امرا   امر

ة تنتشر مجموعة من األمراض في محافظة االنبار والتي یكون للعوامل الطقسی

، سواء أكان بصورة مباشرة او غیر مباشرة إال إننا سنركز والمناخیة دور أساسي في توطنها

)  ٢) والموضح بالشكل (٦كما تشیر بیانات الجدول ( ،هم هذه األمراض واألكثر انتشاراً على ا

  :والذي نستنتج منه االتي

، والسعال الدیكي، ل امراض الجهاز التنفسي (الخناق: تشمأمراض الجهاز التنفسي - ١

المعتدلة ) وهي امراض جرثومیة حادة تحدث في الشهور الباردة في المناطق التدرن الرئويو 

وتتوزع هذه االمراض على أشهر السنة . )٢١(وفي شهور الخریف والشتاء في المناطق الجافة

، فیسجل خالل شهر كانون الثاني أعلى معدالت ترتفع خالل أشهر الخریف والشتاء فنجد انها

معدالت  ) اصابة، بینما تسجل أشهر الصیف أدنى١٠٩٤٣ذه االمراض بواقع (اإلصابة به
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) اصابة في جمیع ٢٥٩٥بهذه األمراض والذي شكل شهر تموز أدناها بواقع (اإلصابة 

  :)٢٢(هنالك مجموعة من العوامل التي تتحكم في سیر هذه األمراض أهمهاو محافظة االنبار. 

المعدل الشهري لعدد االصابات باألمراض االكثر انتشارًا في محافظة االنبار : )٦جدول (

)٢٠١٢(  

  المرض

 الشهر

الجهاز امراض 

 التنفسي

التهاب االمعاء 

 واالسهال
 امراض الجلد

امراض 

 العیون

 ٧٣٢ ١٧٤٥ ٣٤٢٥ ١٠٩٤٣ كانون الثاني

 ٨٢٠ ١٥٨٢ ٣٥٥٠ ١٠٧١٠ شباط

 ٩٦٢ ١٢٦٤ ٣٥٦٩ ٨٧٢٤ اذار

 ١٢٩٤ ٢١٢٢ ٣٦٨٠ ١٠٧٣٤ نیسان

 ١٣٥٧ ١٦٦٤ ٣٨٨٢ ٧٠٦٨ مایس

 ١٣٦٢ ١٧٤٨ ٤٤٨٩ ٧٨٩٤ حزیران

 ١٤٧٨ ١١٧٢ ٤٩٤٦ ٢٥٩٥ تموز

 ١٤١٨ ١٤١٣ ٤٨٧٠ ٥٤٩٢ اب

 ١٣٢٥ ١٨٤٧ ٤٤٣٣ ٧٧٨٩ ایلول

 ١٠٢٥ ٢٠٧٢ ٤٢٣٠ ٨٢٠٤ تشرین االول

 ٩٧٠ ٢٠١٦ ٤١١٢ ٩٦١١ تشرین الثاني

 ٩٤٣ ١٩٧٧ ٤٠١٠ ١٠٨٩٠ كانون االول

، شعبة االحصاء المصدر: وزارة الصحة العراقیة، دائرة صحة االنبار، قسم االحصاء الصحي والحیاتي

  .٢٠١٣، بیانات غیر منشورةالوقائي، 

  

   .العامل المناخي -أ

 التطور التكنولوجي الذي رافقه التطور الطبي والصحي. -ب

  العامل االقتصادي یؤثر في سیر هذه األمراض فهي تنتشر المناطق ذات - ج

بیئات سكنیة غیر صحیة والذي یستلزم توفر بعض العناصر المناخیة من ضوء شمس وحرارة 

  باإلضافة الى التهویة الجیدة .معتدلة 
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ان األمراض المعویة هي امراض جرثومیة معدیة تنتقل بواسطة  :األمراض المعویة -٢

، وذلك لمقاومة الجرثومة ذه الجراثیم وتعد من امراض الصیفالطعام والماء الملوث الحامل له

ألسابیع أو لعدة الناقلة لهذه االمراض للحرارة العالیة والجفاف وتبقى في الغبار حیة 

التي تنتشر ضمن البیئات  والكولیرامالطا،  وحمى، ومن هذه االمراض التیفوئید، )٢٣(شهور

الجافة وان السیر السنوي لعدد اإلصابات بهذه االمراض جاء متطابقًا مع ارتفاع درجة الحرارة 

عن كثرة  وما یصاحبها من جفاف والتي تعد بیئة مثالیة لنشاط جرثومة هذه االمراض فضالً 

استخدام المیاه بالمقارنة مع فصل الشتاء وكلها تشكل بیئة مثالیة النتشار هذه األمراض اال 

، تمثل شهري تموز سجلة فهي أعالها خالل أشهر الصیفأنها تختلف في عدد اإلصابات الم

) اصابة على التوالي، بینما تقل ٤٨٧٠، ٤٩٤٦وآب قمة االنتشار لهذه األمراض بواقع (

) ٣٥٥٠، ٣٤٢٥أشهر الشتاء مسجلة في شهري كانون الثاني وشباط أدناها بواقع ( خالل

على التوالي وبذلك تكون العالقة طردیة بین ارتفاع عدد اإلصابات بهذه األمراض ودرجات 

  الحرارة.

تنتشر هذه األمراض في محافظة االنبار على طول أشهر السنة  :األمراض الجلدیة- ٣

في  ١٩٠١) عام  Leishman) نسبة إلى مكتشفها (Leishmaniasisوتمسى باللیشمانیا (

والنوع  ،) حبة بغدادCutaneousالنوع األول باللیشمانیة الجلدیة ( ،الهند وتقسم الى نوعین

   .)٢٤(ومن األمراض األخرى الحصبة ،الثاني الحمى السوداء

شهري نیسان  تزداد انتشارا هذه األمراض خالل األشهر االنتقالیة فقد سجل خالل

، أما في شهر ) إصابة على التوالي٢٠٧٢، ٢١٢٢األول أعلى المعدالت بواقع (وتشرین 

  ) اصابة.١٢٣٦آذار فقد سجلت اقل عدد بواقع (

ادة التعرض لألشعة فوق تحدث أمراض العیون االلتهابیة نتیجة لزی :امراض العیون- ٤

، تنتشر في منطقة الدراسة وخاصة خالل فصل الصیف الذي یتصف بزیادة البنفسجیة

، ١٤٧٨االشعاع الشمسي مسجًال اعلى معدالت االصابة خالل شهري تموز واب بواقع (

اشهر الشتاء  ) اصابة على التوالي بینما تنخفض معدالت االصابة بهذا المرض خالل١٤١٨

، ویسجل ون الثاني وشباط على التواليكان ) اصابة خالل شهري٨٢٠ ،٧٣٢فهي بواقع (

) اصابة في شهر نیسان وذلك النتشار مرض رمد ١٢٩٤اشهر الربیع بواقع ( زیادة خالل

  عیون الربیعي في منطقة الدراسة.ال



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

  

) ٥١٥ ( 

 

السیر الشهري لعدد االصابات باألمراض االكثر انتشارًا في محافظة االنبار : )٢شكل (

٢٠١٢.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)٦على الجدول ( المصدر: باالعتماد

  

ولكنها متباینة في عدد  ومن المالحظ ان هذه االمراض تنتشر في جمیع اشهر السنة

، وهذا یدل على ان للظروف الطقسیة والمناخیة من اشعاع شمسي وحرارة ورطوبة االصابات

وعواصف غباریة اثر في ایجاد بیئة لتوطن هذه االمراض وبالتالي اثرها على الصحة العامة 

  محافظة االنبار. في

 را:  خاا  فر اما   ا ا:  

سمى اهداف یكشف لنا تاریخ االنسانیة على ان الطاقة كانت المفتاح االساسي أل

تهدف الى تحقیق عالم اكثر  ألنها لألممالكبیرة في التطور الحضاري  ألهمیتهااالنسانیة وذلك 

سعادة في الواقع الذي یعیش فیه االنسان لذلك سعى العلماء منذ القدم ومازالوا في دراسة 

الى نجاح االنسان في التحكم بمصادر الطاقة وتسخیرها  باإلشارةتطور التاریخ البشري 

  .متعددةدیمومة نشاطاته الها ولضمان ة احتیاجاته المتزایدة منلمصلحته بهدف تلبی

در ا:  

بین الوقود  مییزمن الت تر الطاقة البد لنا من اعطاء حاالدعند التكلم عن مصا

)fuel) وبین القوة (power هذه المصادر فالفحم مثال هو مصدر تصنیف ) لكي یتاح لنا

ومساقط ، ةحراریة او بخاری ةولكنه بالمعنى الدقیق هو وقود یحترق وینتج عنه طاق، للطاقة
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لمیاه لها طاقه كامنة تستغل لتولید الكهرباء فالوقود یشتمل على الخشب والفحم والكحول ا

  .ي والوقود النووي مثل الیورانیوموالغاز الطبیع

وطاقة الریاح ومساقط المیاه والطاقة الشمسیة  فهي القوة الجسدیة صادر الطاقةاما م

  .)٢٥(والبخار والذرة

وضمن الظروف البیئیة الجغرافیة التي یعیش فیها اإلنسان فانه استعمل مصادر 

الكبرى في جمیع األنشطة البشریة ویمكن تصنیف  ألهمیتهاعدیدة للحصول على الطاقة 

  :)٢٦(مصادر الطاقة بمنظور جغرافي بیئي وبصورة عامة تصنف الى

 :Non-renewable energy sourcesدة) دمصادر الطاقة الفانیة (غیر متج -١

  ) والخشب coalمثل الفحم ( وهي تلك المصادر المحدودة والمعرضة للفناء

)wood) والنفط (oil) والغاز الطبیعي (natural gas وهي مصادر معرضة للنضوب (

 .)٢٧(الت لهاصفة تعدد االستعما تأخذ وٕانهاوفانیة تنتهي حال حرقها 

وهي مصادر ال  :)Rene wable energy sourcesمصادر الطاقة المتجددة ( - ٢

) Solar energyالطاقة الشمسیة ( یتعلق یوم نفادها بمعدل استهالكنا لها وتشتمل على:

طاقة المد والجزر و ) wave energyطاقة االمواج (و ) wind energyطاقة الریاح (و 

)tidal energy(.  

  : ارا ا ا   اخ و-١

ن طریق تحویل الطاقة ) عElectricity energyتولید وانتاج الطاقة الكهربائیة (یتم 

ة او اقلیم في مراكز منطق أليفر من مصادر الطاقة اخر على وفق ما متو آمن شكل الى 

فقدرة أي محطة على تولید الطاقة تعتمد على نوع المصدر المؤمن لعملیات ، الطلب علیها

یراد  ذيعها الالبیئة التي تحدد نوع المحطة وموقعها وموض ةیعالتولید والتي تعتمد على طب

  .انشاء المحطة فیه

ومن هذه  ،عدة أنواع من محطات التولید المستعملة على الصعید العالمي وهناك

  :)٢٨(األنواع األكثر شیوعا

 .ةمحطات التولید البخاری - ١

 .محطات التولید المائیة - ٢

  .غازیة) –(دیزل محطات التولید ذات االحتراق الداخلي  - ٣



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

  

) ٥١٧ ( 

 

 محطات التولید من طاقة المد والجزر. - ٤

 الریاح. بواسطةمحطات التولید  - ٥

 محطات التولید بالطاقة الشمسیة. - ٦

 محطات التولید النوویة. - ٧

تعتمد منطقة الدراسة في سد احتیاجاتها من الطاقة الكهربائیة على المحطة 

مخزونة امام السد بحسب كمیة بكمیات المیاه ال تتأثرالكهرومائیة في سد حدیثة والتي 

التصریف المائي الذي یزداد في السنوات المطیرة ویقل في السنوات الجافة وبالتالي تؤثر على 

  . الطاقة المنتجة لهذه المحطة حجم

   وا ل ا وا:   

) تولید الكهرباء بقوة الماء وعادة Hydroelectric powerتعني الطاقة الكهرومائیة (

ما تكون على مواقع االنهار من خالل توجیه المیاه المتدفقة نحو تربینات دوارة تعمل على 

جوز یعمل على ححیث االحتیاطي من الماء الم ،تولید الكهرباء او في خزانات خلف السدود

من اقدم الطرق لتولید  وتعد الطاقة الكهرومائیة ،تدفق منتظم ومتاح ذي التدفق الموسمي

  .)٢٩(وال تسبب التلوث البیئي ،الكهرباء فهي ال تنتج غاز ثاني اوكسید الكربون

) ٧) على بعد (البارجالتابعة لقریة ( األراضيیقع سد حدیثة على نهر الفرات ضمن 

) م منها ٨٩٣٣یمتد سد حدیثة بطول (و  ،كم شمال غرب مدینة حدیثة ضمن محافظة االنبار

بین  ما أماعلى الضفة الیسرى م ) ٥١٣٣,٩على الجهة الیمنى للنهر و( م )٣٣٦٨,١(

  .)٣٠(م )٤٣١الضفتین فتبلغ (

الكهرومائیة ضمن جسم السد الكونكریتي الذي یحتوي على امالئیات  المحطةوتقع  

  تحتوي على مرشحات متدرجة  ئیاتاالمال) م على شكل مدرجات وان هذه ٥٧ترتفع بحدود (

)filers graded م فوق مستوى ١١٠() اما بخصوص ارضیة القاعدة فقد بلغ منسوبها (

ما التصریف الكلي لوحدة التولید ، أم )١٩٢,٥محطة التولید (طول سطح البحر ویصل 

الخزن  یكون منسوب / ثا عندما٣) م١٣٤٨٧فقد قدر ( والمسیل المائي والمغذیین السفلیین

عن ذلك  فضالً ، م) ١٥٠,٢(عندما یكون المنسوب  / ثا ٣) م١٦٧٢٤( ـ) م ویقدر ب١٤٧(

 ) م،١٢٩,٥٠منسوب خزني لتشغیل الوحدات التوربینیة (وحدات التولید) ( أفقد یبلغ اوط

ما منافذ الري ، أم) ١١٨,٥٠منسوب للخزان لتشغیل وحدة تولید جزئیة یبلغ المنسوب ( أوطوأل
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اقصى تصریف لمجموع الفتحتین عندما م و  )١١,٣) وقطر االنبوب الناقل (٢السفلیة فعددها (

  .)/ ثا٣م ٣٤٥٠هو ( توى سطح البحر) م فوق مس١٣٥یكون منسوب الخزن (

:  ةو   ن اء اا  

) وحدات تولید مصممة على تولید طاقة ٦تتكون محطة سد حدیثة الكهرومائیة من (

جزاء عدة كل وحدة تولیدیة من ا ، وتتكون) میكا واط١١٠كل وحدة تصمیمیة بمقدار (ل

  :)٣١(هي

 والتوربیني الحیز الحلزونو  ،بوابات مراحل التوربین، و خزان ماء الذي یقع امام السد

Turbine)( ،السحب ةوأنبوب Drought Tubes)،(  المساعدة واآلالتالمعدات و 

Auxiliaries)(.  

  :   ا ا وى   اه 

 میكا )١١٠×٦( واط أي میكا )٦٦٠( ید الطاقة الكهربائیة تنتجتوجد ست وحدات لتول

) میكا واط ١١٠بقوة ( وهذا یعني ان كل وحدة لدیها القدرة على تولید طاقة كهربائیة ،واط

) میكا ٢٣٠–٢٠٠نتاجیة الحالیة تتراوح بین (ومن الجدیر بالذكر ان الطاقة اال، كحد اقصى

  كیلو فولت. )٣٢) و(٤٠٠وهي بخطین، خطوط الضغط الفائق (. )٣٢(واط

نوي والشهري والیومي ان االنتاج في هذه المحطة متذبذب تبعا لكمیة التصریف الس

دل التولید السنوي ن معإتؤدي الى رفع معدل التصریف ف ة، فاذا كانت سنة رطبلنهر الفرات

نة جافة تؤدي الى خفض معدل وان كانت سة، ) كیلو واط / ساع١٠×٣,٥٤(فیها سیكون 

ومن خالل جمع البیانات المتوفرة ، / ساعة) كیلو واط١٠×٠,٦٩التصریف سیكون المعدل (

بلغ ) ١٩٨٩–١٩٨٨السنة المائیة ( عن كمیات المیاه سواء كانت واردة ام مطلقة وجدنا ان

كونا فرق / ثا م٣م) ٨٦١,٢/ ثا والمعدل السنوي المطلق (٣م )٨٠٤معدلها السنوي الوارد (

وذلك بسبب كونها سنة جافة دفعت على تفریغ الخزان خالل تلك / ثا ٣م) ٥٧,٢-بمقدار (

) ٢٩٣,٣( ) فبلغ المعدل السنوي الوارد١٩٩٠–١٩٨٩السنة المائیة، كذلك في السنة المائیة (

 / ثا٣م  )٣٠,٧ -( / ثا لیكون الفرق٣) م٣٢٤/ ثا ومعدل التصریف السنوي المطلق (٣م

 ،/ ثا٣م) ٤٨٨,٥) معدل التصریف الوارد (٢٠٠٩–٢٠٠٨ومعدل التصریف للسنة المائیة (

  ./ ثا٣) م١٧,٢-( / ثا لیصل الفرق الى٣) م٥٠٥,٧المطلق بلغ (ومعدل التصریف 

التصریف السنوي الوارد  ) بلغ٢٠١٢ – ٢٠١١لسنة المائیة (ا فیما یخصما أ 

/ ثا والفرق الحاصل هو ٣م )٤٣٤,٥ومعدل التصریف السنوي المطلق ( / ثا٣) م٢٩٥(

/ ثا ویرجع السبب في الفرق الحاصل كونها سنة جافة تتمثل في قلة سقوط ٣) م٤٧,٥(



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

  

) ٥١٩ ( 

 

االمطار واالرتفاع في معدالت درجات الحرارة مما یزید من كمیات التبخر متمثلة بالضائعات 

فضال المائي الحاصل في تلك السنوات  العجزه نتیجة المائیة وزیادة الطلب على كمیات المیا

العامل البشري المتمثل في السیاسات المائیة التي كان لها االثر الواضح على اختالف  عن

والعراق عموما اثر وبشكل سلبي  الدراسةمنطقة ضمن كمیات ومناسیب المیاه في نهر الفرات 

  مباشر ومنها انتاج الطاقة الكهرومائیة.على االنشطة المختلفة التي ترتبط بالنهر بشكل 

ان وزارة الموارد المائیة هي التي تحدد كمیة تصریف المیاه في حین تحدد السیطرة 

على مخططات خاصة  لوزارة الكهرباء كمیة الطاقة التي یمكن انتاجها استناداً  التابعةالوطنیة 

ة التصریف على اساس ویمكن مقارنة كمی، بتحدید الطاقة المنتجة للتصریف المطلوب

) م فوق ١٣٥) میكا واط عند منسوب (١١٠/ ثا یقابله انتاج (٣) م٣٠٠احتساب كل (

ویتم تولید الطاقة الكهربائیة من خالل التولید الحراري في محطه تولید ، مستوى سطح البحر

اسم (مخلص  فأخذتدیزالت حدیثة والتي تسمى باسم احد المهندسین العاملین في المحطة 

-٨واط اما معدل انتاجها الحالي یتراوح بین ( ) میكا٢٣٠( الى طاقتها القصوىتصل في) كا

واط وان معدل  ) میكا٣٠( محطة تولید دیزالت الرمادي بطاقةواط وتوجد كذلك  ) میكا١١٠

  ) میكا واط.١٠انتاجها یبلغ (

انتاج حالي كا واط وبمعدل ) می٣٠ومحطة تولید دیزالت الفلوجة طاقتها االجمالیة (

  .)٣٣() میكا واط١٠یبلغ (

ارر امء ا  وع:   

ومن المؤمل انتاج  ٢) م٥٦٢٥٠٠یقع المشروع في ناحیة الفرات بمساحه كلیة تقدر (

، عن طریق مد انبوب یتفرع من یكا واط اعتمادا على النفط الخام) م١٨٠٠طاقة تصل الى (

) كم ١٧شمال من قریة المحمدي عابرا نهر الفرات وبطول (انبوب النفط االستراتیجي الى ال

) م وتقدر كمیة الوقود ٥٠) انج یصب في اربع خزانات قطر الخزان الواحد (١٤وبقطر (

ن أال إ ،)٣٤(ة) طن/ ساع٤٢٠( ـالمستهلك من النفط الخام عند تشغیل المحطة الحراریة ب

 الواضحةویلي مع غیاب الرؤیة موالتالمشروع ما یزال تحت االنجاز بسبب الضعف االداري 

ذلك لو  إلنجازهاوز السقف الزمني منه مشروعا تج جعلتللسیاسة الحكومیة لمثل هذه المشاریع 

  .الدراسةتشغیله حتى اعداد هذه لم یتم 

  :ا   اخ اف  م اأ-٢

یشكل احد التحدیات  ألنهیؤثر المناخ بشكل عام على منظومة نقل الطاقة الكهربائیة 

التي تواجه ایصال الطاقة من محطات تولیدها الى مناطق استهالكها وتزداد هذه المخاطر مع 

على المنظومة الكهربائیة هي  تأثیرزیادة مسافه نقل الطاقة ومن العناصر المناخیة االكثر 



       د . م..أ  ريا                        

  

  هف وأخ ااا 

:ا  وا ا   ا ل د                      
 

 )٥٢٠ ( 

 

عرضها الى االنقطاع ارتفاع درجات الحرارة التي تعمل على تمدد اسالك الطاقة الكهربائیة وت

) كیلو ١٣٢) كیلو فولت ام خطوط الضغط العالي (٤٠٠سواء أكانت خطوط الضغط الفائق (

كم  )١,٦یقدر ان نقل الطاقة الكهربائیة لمسافة ( إذتؤثر في كمیة الطاقة المنقولة فولت كذلك 

قات ) فولت إضافیة وهذا یتطلب بناء محطات للتكثیف مما یزید من نف١٠٠یحتاج الى (

  .)٣٥(اإلنتاج

اما عنصر الریاح فتؤثر كذلك على شبكة توزیع الطاقة الكهربائیة في بعض االشهر 

تؤدي في بعض االحیان الى تساقط االبراج  فإنها ثا ) م/٥ذا تجاوزت سرعتها (خاصة ا

واالعمدة وتقطع االسالك الكهربائیة كما یؤثر المناخ بشكل غیر مباشر من خالل ارتفاع 

وسقوطها  التآكلالى  البراج واالعمدة وبالتالي تعرضهاتربة التي تعمل على نخر املوحة ال

  وبالتالي تفرض اعباء ونفقات اضافیة على نقل الطاقة الكهربائیة .

  :لكهربائیة في محافظة االنبار هماوجد نوعان من خطوط نقل الطاقة ای

  :) كیلو فولت وتتمثل في٤٠٠ائق (خطوط الضغط الف -١

 .كم ١٧٠القائم ویصل طوله  –حدیثة سد   - أ

  .) كم٢٣٠بغداد ویصل طوله ( –سد حدیثة   - ب

  ) كم.١٠٠بیجي الحراریة والذي یبلغ طوله (محطة  –سد حدیثة 

 ویتمثل بالخطوط االتیة: كیلو فولت) ١٣٢خطوط الضغط العالي (  -٢

 ) كم.٧٠هیت وهو بخطین ویبلغ طوله ( –خط حدیثة -أ

 .) كم١٧٠طوله (القائم والذي یبلغ  –خط حدیثة -ب

 .) كم٧٠عنه والذي یبلغ طوله ( –خط حدیثة - ج

ا خطوط عهة والثانویة التي ترتبط مجود عدد من محطات التوزیع الرئیسو  فضال عن

  .)٢( الخریطةفي  موضح نقل الطاقة وكما

٣- ف واخ ااا ك اا  ه:  

وثقافي زاد من احتیاجات  تكنولوجيت من تقدم اان التقدم الحاصل الیوم في المجتمع

 وان الطلب على الطاقة الكهربائیة شهد ،المتعددة الحتیاجاتهاالنسان الى مصادر الطاقة تلبیة 

في كل دول العالم لتلبیة حاجة الزیادات السكانیة المستمرة ولتطور حیاة االنسان بشكل  تطوراً 

مناخ واستهالك الطاقة الكهربائیة في مدینة ال) نظیر صبار المحمدي(د. دراسةعام وفي 

الرمادي تم اختیار العالقة الكمیة بین عناصر مناخ مدینة الرمادي ومقدار استهالك الطاقة 

  بداللة المتغیر ) وقد اظهرت النتائج٢٠٠٠–١٩٨١الكهربائیة وعلى المستوى الشهري للمدة (



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

  

) ٥٢١ ( 

 

  الرئیسة والثانویة في محافظة االنبارمحطات توزیع الطاقة الكهربائیة : )٢خریطة رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .٢٠١٣)، GIS( ، مدیریة كهرباء االنبار، شعبةالمصدر: وزارة الكهرباء     

  

)Change) (R2) من حجم التغیرات في كمیة استهالك الطاقة الكهربائیة  ٧١,٢) ان (%

%) فتعود الى  ٢٨,٨الباقیة وهي (یرجع الى عامل التغیر في درجات الحرارة ، اما النسبة 

وبما ان درجة الحرارة ترتفع في فصل الصیف لذلك تتطلب هذه الظروف . )٣٦(عوامل اخرى

ي یترتب تالجواء المالئمة داخل المباني التبرید الهواء لتوفیر ا ألجهزةالمناخیة استعماال مكثفا 

كذلك خالل ) میكا واط، ١٤٠٠تصل إلى ( ایجعل احتیاجاتهاستهالك الكهرباء بشكل  اعلیه

الستهالك التكییف لرفع درجة الحرارة فا ألغراضتزداد الحاجة للطاقة الكهربائیة  اشهر الشتاء

ان تزاید استخدام الطاقة الكهربائیة یولد ضغطا على االنتاج ، یتباین بحسب اشهر السنة

كالیف استهالك الطاقة على الكهربائي مما قد یسبب تكرار انقطاعها ویزید ایضا من ت

   .)٣٧(السكان



       د . م..أ  ريا                        

  

  هف وأخ ااا 

:ا  وا ا   ا ل د                      
 

 )٥٢٢ ( 

 

وضمن حیز  ألخرىوتظهر حالة التباین في حصة الفرد من تلك الطاقة من دولة 

) الذي یوضح حصة الفرد من ٧فمن خالل بیانات الجدول ( .خرآلالدولة الواحدة من مكان 

ادناه في جزر  الطاقة الكهربائیة في بعض الدول العربیة یظهر حالة التباین الكبیر اذ یصل

ما متوسط أ .٢٠٠٣لعام  ساعة) كیلو واط/ ١٩٣٧٤) ك.و.س واعاله فیقطر (٣٢القمر (

اال ان حصة الفرد الستهالك الطاقة  ساعة) كیلو واط/ ٧١٤( بـقدر فنصیب الفرد العراقي 

لینخفض  )٢٠٠٣(للعراق في عام البریطاني بعد االحتالل االمریكي  قد تراجعت الكهربائیة

في لذلك ان متوسط االستهالك للفرد  )% ٥٠(كثر من انصیب الفرد بشكل كبیر وصل الى 

وبناء على تقاریر لوزارة الكهرباء العراقیة ساعة، ) كیلو واط/ ٣٥٧محافظة االنبار یصل الى (

ان حصة و ، )٣٨(میكا واط ٩٧٥٠ان الطاقة االنتاجیة من الكهرباء في العراق وصلت الى 

%) من مجمل الطاقة االنتاجیة االجمالیة لعموم محافظات  ٥,١االنبار تبلغ نسبتها ( محافظة

واط وان احتیاجات محافظة  میكا )٥٠٠( العراق لذلك ان معدل الطاقة المستهلكة یصل الى

، وبذلك فان العجز الحاصل في میكا واط )١٤٠٠( لىإاالنبار من الطاقة الكهربائیة یصل 

واط وهذا العجز یتم تغطیته عن طریق المولدات االهلیة  میكا )٩٠٠( الطاقة یصل الى

  .)٣٩(ة ونواحي وقصبات محافظة االنباریالمنتشرة في عموم اقض

/ ساعة ) في الدول العربیة معدل استهالك الفرد من الطاقة الكهربائیة ( كیلو واط: )٧جدول (

  ٢٠٠٣ لعام

  الدولة
  حصة الفرد

  كیلوواط/ ساعة
  الدولة

  الفردحصة 

  كیلوواط/ ساعة
  الدولة

  حصة الفرد

  كیلوواط/ ساعة

  ٢٨٢٩  لبنان  ٦٠  موریتانیا  ٩٢٩  الجزائر

  ٣٣٤٧  لیبیا  ٦٤٩  المغرب  ١١٢٧٤  البحرین

  ١٦٨٣  سوریا  ٧١٤  العراق  ١٣٤٠  مصر

  ٢١٢  الیمن  ٣٢  جزر القمر  ١٥٢٣  االردن

  ١٢٠٠  تونس  ٣٨١٧  عمان  ١٦٣٧٩  الكویت

  ٦٧٤٩  السعودیة  ١٩٣٧٤  قطر  ٤٥٥  جیبوتي

  ١٥٨٧٨  اإلمارات  ١٠١  السودان

  .٢٠٠٣، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي : تقریر التنمیة البشریةالمصدر



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

  

) ٥٢٣ ( 

 

في محافظة االنبار  ختناقاتالحمال واال) الى نتائج فحص ا٨وتشیر بیانات الجدول (

واط  میكا) ٢٠٣(ر قدفیها یشمال الفلوجة كان مجموع الحمل مع االختناق  نیوضح الذي 

وذلك للحجم  )١٥،٧( ةواط وبنسب ) میكا١٨٠مادي بمجموع (یلیها الر  %) ١٧,٧( ةوبنسب

ة أالمنشالسكاني  والمشاریع الصناعیة تكون اكبر من بقیة االقضیة حیث ان كمیة حمل 

واط في عموم  ) میكا٨٨الجامعة) یصل الى (، الصناعیة وحمل الطوارئ (المستشفیات

 ) میكا١١٤٥ق في عموم محافظة االنبار (وبلغ مجموع الحمل مع االختنا .محافظة االنبار

واط ان مقدار العجز الكبیر والواضح والذي یصل الى اكثر من ثلثي االحتیاجات یؤثر 

 والسیماوبشكل سلبي على مجمل االنشطة البشریة التي یزاولها السكان في محافظة االنبار 

ما متوفر لها من طاقة كهربائیة لتشغیل مشاریعها  االنشطة االقتصادیة التي تعتمد على

من  الوطني المنتجبالشكل الذي یحقق الوفرة االقتصادیة للمساهمة في المحافظة على حمایة 

نه سیفرض إاتیا بتوفیر الطاقة الكهربائیة فمن الخارج فعندما یكون االعتماد ذ السلع المستوردة

من سعر  أغلىالمحلي  المنتجوبالتالي یكون سعر  جقتصادیة وتكالیف یتحملها المنتا أعباء

المستورد فما یقال على النشاط الصناعي یقال على النشاط  الزراعي والخدمي وبالتالي  المنتج

بائیة في سد احتیاجاته الحصول على الطاقة الكهر  ةبغی إضافیةیتحمل المواطن تكالیف 

  .المتزایدة

  : ات

عالقة بین العناصر المناخیة والكائنات المرضیة المسببة أوضحت الدراسة وجود  -١

لألمراض او الناقلة له وتأثیرها على مقاومة الجسم لألمراض وعالقتها باألمراض االكثر 

واإلسهال، ، التهاب األمعاءو  لتنفسي،افظة االنبار وهي أمراض (الجهاز انتشارًا في مح

 .هذه األمراضدد اإلصابات بالل السیر السنوي لعالعیون) من خو  الجلدیة،و 

بینت الدراسة اثر المناخ الجاف في انتاج الطاقة الكهربائیة ونقلها واستهالكها فاإلنتاج  -٢

في سد حدیثة اما االنتاج من  ةواط في المحطة الكهرومائی ) میكا٢٣٠- ٢٠٠یتراوح بین (

یكا واط، اما نقل ) م١١٠- ٨محطات تولید دیزالت حدیثة والرمادي والفلوجة فیتراوح بین (

) ١,٦الطاقة فیتأثر بالخصائص المناخیة وخاصة الحرارة التي تضعف نقل الطاقة ولمسافة (

%) من حجم  ٧١,٢) أن (R2، اما استهالك وبدالئل المتغیر () فولت١٠٠كم یحتاج الى (



       د . م..أ  ريا                        

  

  هف وأخ ااا 

:ا  وا ا   ا ل د                      
 

 )٥٢٤ ( 

 

اما التغیرات في كمیة استهالك الطاقة الكهربائیة یرجع الى عامل التغیر في درجات الحرارة 

 %) فتعود الى عوامل اخرى.  ٢٨,٨النسبة (

  ٢٠١٢–١–١٩فظة االنبار الذي اجري بتاریخ نتائج فحص احمال محا: )٨جدول (

  المحطة

  ك ف ١٣٢

  ١٨٠٠الساعة   ١٣٠٠الساعة 
مجموع الحمل مع 

 MWاالختناق 

النسبة 

%  
الحمل 

MW 

االختناق 

MW 

الحمل 

MW 

االختناق 

MW 

  ١٧,٧  ٢٠٣  ٣٠  ١٧٣      شمال الفلوجة

  ٣,٤  ٣٩      ١٠  ٢٩  الحبانیة

  ٦,٨  ٧٨      ٢٠  ٥٨  سمنت الفلوجة

  ١٥,٧  ١٨٠  ٧٠  ١١٠      الرمادي

  ٩  ١٤٠      ٤٠  ٦٤  شرق الرمادي

  ٩,٣  ١٠٧      ٣٥  ٧٢  هیت

  ٣,٨  ٤٤      ١٢  ٣٢  سمنت كبیسة

  ١١,٢  ١٢٨  ٥٠  ٧٨      حدیثة والبغدادي

  ٥,٥  ٦٣  ٥  ٥٨      عنه وراوه والذهبیة

  ١,٥  ١٨      ٥  ١٣  الرطبة

  ١٤,٥  ١٦٧      ٤٥  ١٢٢  القائم

  ٠,٩  ١١      ٨  ٣  عكاشات القدیمة

  ٠,٢  ٣        ٣  الضخ الوسطیة

  %١٠٠  ١١٤٥  ١٥٥  ٤١٩  ١٧٥  ٣٩٦  المجموع

  .٢٠١٢، بیانات غیر منشورة رباء مدیري توزیع كهرباء االنبار: وزارة الكهالمصدر

  

  ات :

لغازیة دون المساس باألمن ضرورة إلزام المصانع بمعالجة مخلفاتها السائلة أو الصلبة أو ا -١

، وذلك من خالل إعادة تكریر المیاه العادمة وتخزین الفضالت الصلبة في حاویات أو البیئي

، من خالل نقلها بعیدا عن مواقع یراعى عند إنشاؤها سالمة البیئة مكبات خاصة للنفایات



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

  

) ٥٢٥ ( 

 

، مستخدمین في واالقتصادیة كاألنهار والبحیرات ت السكانیة أو بعض الموارد الطبیعیةالتجمعا

  .ویر لتلك المواد بما یخدم البیئةذلك إعادة تد

المحافظة على التربة من عملیات التعریة واالنجراف من خالل إنشاء المصاطب الزراعیة  -٢

ت واالسمدة الن استخدامها وبشكل والتحریج وتقنین استخدام المخصبات الزراعیة كالمبیدا

 .ي إلى أمراض سمیة تضر بمستهلكیهامفرط یؤد

، وتقلیل ا المختلفةحمایة الموارد المائیة من مصادر التلوث الناتجة عن استعماالته -٣

، مع تجنب استعماالت المیاه المفرط خها وعدد اآلبار التي یمكن حفرهاالكمیات المسموح بض

 .بها أو تلوثهاتي تنتهي عادة بنضو ال

إنشاء محطات تنقیة المیاه الالزمة لمعالجة المیاه العادمة وتوفیر میاه الشرب العذبة  -٤

 .خواصها الكیمیائیة أكثر من غیرهامیاه اآلبار كونها تتغیر نوعیتها و والسیما 

 ،ة أیة مشاكل صحیة تنتج عن مصادر التلوث البیئيإنشاء المراكز الطبیة الالزمة لمعالج -٥

  مع عزل وٕاغالق مواقع التلوث حفاظا على سالمة الساكنین.

تحمیل مسببي التلوث البیئي الخسائر المادیة والصحیة التي یمكن أن تنتج عن سوء  -٦

زمة بتطبیق شروط ممارساتهم البیئیة كالمصانع والمزارع التجاریة أو البلدیات غیر الملت

  .السالمة البیئیة

التولید الكهربائیة مثل محطة سد حدیثة الكهرومائیة وتشغیل صیانة وتأهیل محطات  -٧

عامًا.  )١٣المحطة الحراریة التي تم نصبها في قضاء هیت ناحیة الفرات منذ اكثر من (

وصیانة وتأهیل الشبكات الكهربائیة، لتحقیق االكتفاء الذاتي لمنطقة الدراسة من الطاقة 

 . ابیة على االنشطة االخرىصورة ایجالكهربائیة، الذي بدوره سینعكس ب

ن االستثمارات في محافظة انشاء محطات كهربائیة جدیدة من خالل توجیه المزید م -٨

) میكا واط ضمن موقع حقل عكاز ٥٠٠كإنشاء محطة غازیة تضمن توفیر ( ،االنبار

االستثماري لضمان انسیابیة الحصول على الطاقة الكهربائیة باستمرار دون تقطع وبأسعار 

 اسبة وبالشكل الذي یحقق االهداف المرجوة من هذا النشاط الخدمي والحیوي. من

ضرورة االهتمام والتركیز على مشاریع الطاقة المتجددة بهدف استخدامها بمشاریع رائدة في -٩

االستخدامات المنزلیة والزراعیة والصناعیة والسیاحیة ولغرض نجاح عملیة االستثمار في 
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مسیة، والریاح) وتطویرها في محافظة األنبار فإن األمر یتطلب توفیر الطاقة المتجددة (الش

  :ح ومن أهمهامجموعة من المتطلبات التي تشكل البیئة والمقومات األساسیة لعملیة النجا

  .ة البحث في مجال الطاقة المتجددةالدعم المادي والمعنوي وتنشیط حرك -أ

الشمسي ودرجات الحرارة وشدة الریاح وكمیة إنشاء بنك للمعلومات المناخیة لإلشعاع -ب

  .الریاح)و ، ستخدام الطاقة المتجددة (الشمسیةالغبار وغیرها من المعلومات الضروریة ال

، ة البدیلة واالفادة من خبراتهاتشجیع التعاون اإلقلیمي والدولي في مجال استثمار الطاق - ج

مرات العلمیة من خالل عقد المؤتعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة في المجاالت 

  .والندوات واللقاءات الدوریة

القادمون، بما  ، بهدف الحفاظ على الطاقة لنا وألجیالنااتباع سیاسة ترشید الطاقةمحاولة - ١٠

  یحقق الكفاءة والكفایة من استخدامنا لهذه الطاقة.

  

  

   ادر:

  

(1) Webbster, M. Webbsters third new-International dictionary, G. &G. marrionco, 

1976, P. 622  .  

 ص ١٩٩٠ ) عادل سعید الراوي، قصي عبد المجید السامرائي، المناخ التطبیقي، دار الحكمة، بغداد،٢(

١١٢.  

، ١ ط ،، األردنعمان دار الوائل للنشر والتوزیع، جغرافیة المناطق الجافة، ) منصور حمدي ابو علي،٣(

  .٢٤٣ ص، ٢٠١٠

، ٢٠١٢، ١ ) علي سالم الشواورة، جغرافیة علم المناخ والطقس، المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط٤(

  .١٦٩ ص

فراس فاضل البیاتي، الظروف المناخیة وأثرها على التوزیع الجغرافي للعواصف الترابیة، دراسة تطبیقیة  )٥(

  .٨ ص، ٢٠١١االنبار، العدد االول، على محافظة االنبار، مجلة جامعة 

 ٦ ، الجغرافیة المناخیة والنباتیة، دار الجامعات المصریة، االسكندریة، طعبد العزیز طریح شرف )٦(

  .٣١٨ ص .١٩٧٤

 . ٤٣، ص ٢٠٠٩، ١) خلف حسین علي، جغرافیة الصحة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط ٧(
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  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

  

) ٥٢٧ ( 

 

صحة وراحة االنسان في العراق، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، ) مهدي حمد فرحان، اثر المناخ على ٨(

  .١٦٨، ص ١٩٩٠، جامعة بغداد، كلیة التربیة

(9  ) Haward. J. Critchfied, General Climatology, Hal Englewood Cliffs, New 

Jersey. 1974. p. 147. 

  .٢٥٣ص  التطبیقي، مصدر سابق،) عادل سعید الراوي، قصي عبد المجید السامرائي، المناخ ١٠(

  .٩١) علي احمد غانم، المناخ التطبیقي، مصدر سابق، ص ١١(

        WWW.qaliqiqia.edu.ps: ) االهمیة التطبیقیة لعلم المناخ، مقال منشور على موقع االنترنت١٢(

، ٢٠١٠رق حمایتها، دار دجلة، االردن، ة الصناعیة تحسینها وطعامر احمد غازي منى وأخرون، البیئ )١٣(

  .٣١ ص

المجتمع العربي للنشر ، معالجته، التلوث المائي مصادره مخاطره حارث جبار فهد، عادل مشعان ربیع )١٤(

  .٦١، ص ٢٠١١، ١ ، طوالتوزیع، عمان

  .٢٠١٣) وزارة البیئة، مدیریة بیئة االنبار، بیانات غیر منشورة  ١٥(

) عصام حمدي الصفدي، نعیم ظاهر، صحة البیئة وسالمتها، الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، ١٦(

 .٢٤، ص ١ ، ط٢٠٠٨

  .٣٨ مصدر سابق، ص عامر احمد غازي منى واخرون، البیئة الصناعیة  تحسینها وطرق حمایتها، )١٧(

  .٢٠١٣ن والبیئة، بیانات (غیر منشورة)، وزارة البیئة، مدیریة بیئة االنبار، دائرة حمایة وتحسی )١٨(

عماد مطیر خلیف الشمري واخرون، البیئة والتلوث دراسة للتلوث البیئي في العراق، مطبعة االیك،  )١٩(

  .١٨٢ص ، ٢٠١٢بغداد، 

  .١٤٩، مصدر سابق، ص ، البیئة والتلوثعماد مطیر خلیف الشمري واخرون )٢٠(

  .١٦٨، ص ١٩٨٦، مطبعة اركان، بغداد، المجتمع، دلیل صحة أمجد االنیازي )٢١(

) محسن عبد الصاحب المظفر، التحلیل المكاني لألمراض المتوطنة في العراق، اطروحة دكتوراه (غیر ٢٢(

  .٢٨٧، ص ١٩٧٩منشورة) كلیة التربیة، جامعة بغداد، 

  .٣٠٣ص ، ١٩٨٠مهدي السماك، االحیاء المجهریة، مطبعة الثقافة العمالیة، بغداد،  )٢٣(

) محسن عبد الصاحب المظفر، الجغرافیة الطبیة، محتوى ومنهج وتحلیالت مكانیة، دار الشموع للنشر ٢٤(

 .١٨٥-١٨٣، ص ٢٠٠٢، ١ والتوزیع، لیبیا، ط

   .٢٧٢ ، ص٢٠٠٨، ، الموصلمحمد ازهر سعید السماك، جغرافیة الصناعة بمنظور معاصر) ٢٥(

 .٢٠٦ ، ص٢٠٠٦، ١ طاقة. دار الصفاء، عمان، طعیسى محمد یاسین الجوخي، مصادر ال) ٢٦(

(27) T. trewarthai fundamentals of physical geography, MC Grow will book 

company Newyork, 1968, P, 352. 

، ١ ، دار صفاء للنشر والتوزیع، طخلف حسین علي، تخطیط الخدمات المجتمعیة والبنیة التحتیة) ٢٨(

  .٧٠٧ ، ص٢٠٠٩
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 ، ص، القاهرة٢٠٠٩، ١ محمد احمد السید خلیل، ازمة الطاقة والتحدي القادم، دار الفكر العربي، ط) ٢٩(

٨٧.  

سد حدیثه على العملیات الهایدروجیوموفولوجیة لنهر الفرات بین مدینتي  تأثیراتامیر محمد خلف،  )٣٠(

كلیة التربیة، جامعة االنبار، رسالة ماجستیر غیر منشورة  G.I.Sحدیثة وهیت باستخدام التقنیات الحدیثة 

  .١١٥ ، ص٢٠١١

) للمدة من هعفتان خلف كردي. سد حدیثة وانعكاسات على اقتصادیات اقضیة (حدیثة، عنه، راو ) ٣١(

  .٥٠ ، ص٢٠٠٧رساله ماجستیر (غیر منشورة) كلیة التربیة جامعة االنبار،  ٢٠٠٥–١٩٩٨

مان مدیر شعبه السیطرة والتوزیع في مدیریة توزیع مع المهندس سعد نع ةمقابلالدراسة المیدانیة،  )٣٢( 

  .٢٠١٣-٥-١٤(االنبار) بتاریخ  كهرباء

مدیر شعبه التشغیل في مدیریة توزیع ، مع المهندس مهند هادي اسماعیل ةالدراسة المیدانیة، مقابل) ٣٣(

  .٢٠١٣-٥-٢٠بتاریخ  ،كهرباء الوسط في محافظة االنبار

في الجغرافیة الصناعیة رساله ماجستیر (غیر منشورة) كلیة  تدراسةسالم خمیس غربي، قضاء هی )٣٤( 

 .١٨٥ ، ص٢٠٠٨التربیة للعلوم االنسانیة، 

، ١٩٩٠، جغرافیة الموارد الطبیعیة، كلیة التربیة، جامعة البصرة، ، آزاد محمد أمین) تغلب جرجیس داود٣٥(

  .٣١١ص 

، اطروحة دكتوراه الكهربائیة في مدینة الرماديالمناخ واستهالك الطاقة  –نظیر صبار حمد المحمدي )٣٦(

 .١٠٩، ص ٢٠٠٣، كلیة التربیة الجامعة المستنصریة، غیر منشورة

  .٢٨٤ علي احمد غانم، المناخ التطبیقي، مصدر سابق ص) ٣٧(

 . ٢٠١٣، بیانات غیر منشورة ،مدیریة كهرباء االنبار ،وزارة الكهرباء ،جمهوریة العراق )٣٨(

المهندس مهند هادي اسماعیل مدیر شعبه التشغیل في مدیریة توزیع الطاقة الكهربائیة في  مقابلة مع )٣٩(

  .٢٠١٣–٥–١٤االنبار بتاریخ  محافظة

، التحلیل المناخي لعنصر الریاح في محافظة االنبار ومجاالته التطبیقیة، خلیفة لیث محمودللمزبد ینظر: 

  .٢٠١٠للعلوم االنسانیة، جامعة االنبار، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) كلیة التربیة 

راسة عالء شالل فرحان، امكانات محافظة االنبار من االشعاع الشمسي ودورها في تطویر الطاقة البدیلة (د

 .٢٠٠٩) رسالة ماجستیر (غیر منشورة) كلیة التربیة للعلوم االنسانیة جامعة االنبار في المناخ التطبیقي

 

  

  

 

  


