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 الطاقت وأثرها يف تىطن الصناعاث اإلنشائيت الكبرية يف حمافظت االنبار 
 عمر خالذ عبذ اجلابري                     صبحي امحذ خملف الذليميأ.د. 

لرتبيت للعلىم كليت ا –جامعت األنبار 
  اإلنسانيت

 

 املستخلص
وقد تمثؿ البحث بتوضيح مفيوـ الطاقة وأىميتيا ومصادر توليد الطاقة وأنواعيا كما 
تناوؿ البحث مصادر الطاقة في منطقة الدراسة كالنفط والغاز الطبيعي فضبل عف دراسة 
مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكيرومائية والطاقة 

بيف مف خبلؿ الدراسة اف منطقة الدراسة تتمتع بتوفر االمكانات الكيربائية الحرارية وت
إلستثمار ىذه الطاقة، كما تناوؿ دراسة أىمية الطاقة في توطف الصناعات اإلنشائية في 
محافظة االنبار وتبيف مف خبلؿ الدراسة اف الطاقة تعد احد اىـ العوامؿ التي ساعدت عمى 

يدا في مواقعيا الحالية كما تناولت دراسة نوعية الطاقة توطف الصناعات اإلنشائية الكبيرة تحد
والوقود المستخدـ في الصناعات اإلنشائية الكبيرة وكمياتيا وتبيف أف الصناعات اإلنشائية في 

والوقود خاصة في منطقة الدراسة تعاني مف قمة تجييزىا بمتطمباتيا مف الطاقة الكيربائية 
 .نتاجات والتوصيات والمصادر أخيرابجممة مف اإلست، وقد اختتـ البحث السنوات األخيرة

Abstract 

May represent a search to explain the concept of energy and its 
importance and sources of power generation and types also dealt with the study 
of energy sources in the study area such as oil and natural gas as well as the 
study of renewable energy sources such as solar and wind power and 
hydropower thermal and electrical energy and turns through the study, said the 
study area has the availability of potential to invest this energy , also dealt with 
the study of the importance of energy in the endemic construction industries in 
Anbar province, and found through the study of energy one of the most important 
are the factors that helped to resettle construction industries in their current 
positions also dealt with the study of energy and fuel quality used in the 
construction industry, quantities, show that the construction industry in the study 
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area suffer from a lack of processing their requirements of electrical energy and 
fuels, especially in recent years, research has concluded a set of conclusions and 
recommendations and finally sources.                    

 املقذمت 
ييتـ البحث الجغرافي بالمكاف، والمكاف موقع وسطح ومناخ وموارد وسكاف، ولمسكاف 

الجغرافية إسياما كبيرا ، وتساىـ إلى صناعية وزراعية وتجارية ونقؿنشاطات اقتصادية تقسـ 
في تحميؿ العبلقة المتبادلة بيف ىذه األنشطة االقتصادية، وبرز في اآلونة األخيرة توجيا 

توزيعيا الجغرافي والتأثيرات المتبادلة  ةجديدا ييتـ بتحميؿ العبلقة بيف العناصر مف حيث طبيع
 .(3)فيما بينيا

لجغرافية االقتصادية متمثمة بالنشاط وانطبلقا مف ىذا االىتماـ فقد بحثنا احد فروع ا
الصناعي، ودراسة النشاط الصناعي وفؽ المنيج الجغرافي تدرس أىـ جانب في الصناعة أال 
وىو مقومات أو مرتكزات الصناعة، التي ىي مجموعة مف العوامؿ االقتصادية والتاريخية 

ىي الطاقة التي بدونيا ال ، واحد ىذه العوامؿ ي تسيـ في اختيار الموقع الصناعيوالبيئية الت
يمكف قياـ الصناعة وتعد مرتكزا ميما لقياـ واستمرار تشغيؿ الصناعة، لذلؾ فقد سعت العديد 
مف الدوؿ إلى تطوير الطاقة وتنويع مصادر توليدىا ولـ تكتفي عند ىذا الحد فحسب بؿ 

والنووية وطاقة سعت إلى إيجاد مصادر طاقة بديمة مثؿ الطاقة المتجددة الشمسية والريحية 
البرؽ وطاقة أمواج البحر وطاقة الييدروجيف وطاقة الكتمة الحيوية وقطعت أشواطا كبيرة في 
تطويرىا واستخداميا في شتى المجاالت وخاصة في القطاع الصناعي، ولمطاقة أىمية كبيرة 

تنمية  في المجاالت االقتصادية واالجتماعية إذ تعتبر بحد ذاتيا عنصر تنموي الف أي عممية
اقتصادية سواء أكانت تنمية زراعية صناعية أو في مجاالت السياحة وغيرىا تتطمب توفر 

، كذلؾ أصبحت الطاقة اليـو كافية بما يسيـ في تحقيؽ التنميةمصادر دائمة لتوليد طاقة 
عصب الحياة بما توفره لئلنساف مف سد احتياجاتو ومتطمباتو الضرورية، إذ تعاني معظـ 

 ال تتوفر فييا فرص تنمية الطاقة مف مشاكؿ تيدد أمنيا واستقرارىا. الدوؿ التي
أما مف حيث تأثير الطاقة في التوطف الصناعي فقد مر بمراحؿ تطور فعندما كانت 
الصناعة تعتمد عمى الطاقة االحفورية التقميدية كالفحـ واألخشاب إذ كانت تحتـ عمى 

كف بعد التطور التكنولوجي في مجاؿ وسائؿ الصناعة التوطف عند مصادر توليد الطاقة، ول
نقؿ الطاقة ىذا ما ساىـ بتحرير الصناعة مف التوطف عند مصادر توليد الطاقة وجعميا تختار 
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مواقعيا في المواقع األكثر مبلئمة وذات جدوى اقتصادية، كما وتختمؼ الصناعات فيما بينيا 
ىذا سيؤدي الى تبايف دور الطاقة في مف حيث كمية ونوعية الطاقة المستخدمة وبالتالي فاف 

 اختيار الموقع الصناعي، وىذا ما سنسمط الضوء عميو مف خبلؿ دراستنا.
 مشكلة البحث:

 يمكف صياغة مشكمة البحث باألسئمة اآلتية:
 ؟ماىي أنواع ومصادر الطاقة المتاحة في محافظة االنبار والممكف استثمارىا -3
، وىؿ تعاني دورىا في اختيار الموقع الصناعي ما أىمية الطاقة في الصناعة وما -3

الصناعات اإلنشائية الكبيرة في محافظة االنبار مف قمة إمدادىا بمتطمباتيا مف 
 ؟الطاقة

ىؿ كاف لمطاقة دور حاسـ في توطف الصناعات اإلنشائية الكبيرة في محافظة  -3
 ؟االنبار

 :فرضية البحث

 يمكف صياغة فرضية البحث عمى النحو اآلتي:
تنوع مصادر الطاقة الممكف استثمارىا في محافظة االنبار كالطاقة الكيرومائية ت -3

متمثمة بسد حديثة عمى نير الفرات، فضبل عف وجود اكبر حقؿ غازي متمثؿ بحقؿ 
عكاز، فضبل عف إمكانية محافظة االنبار استثمار الطاقة الشمسية والريحية في معظـ 

 محطات محافظة االنبار.
يمكف قياـ الصناعة بدوف توفر  كبير في قياـ الصناعة وتشغيميا إذ اللمطاقة دور  -3

وتعاني الصناعات اإلنشائية في محافظة االنبار وخاصة في السنوات  طاقة مبلئمة،
االخيرة مف قمة تجييزىا بمتطمباتيا مف الطاقة الكيربائية والوقود وىذا ما أثر سمبًا 

مؿ الصناعات اإلنشائية في منطقة عمى اإلنتاج وتسبب بتوقؼ الكثير مف معا
 الدراسة.

بالرغـ مف أىمية الطاقة في العمميات الصناعية في محافظة االنبار إذ استفادت  -3
الصناعات مف توفر الطاقة ومرونة نقميا في مناطؽ توطف تمؾ الصناعات، إال أف 

مؿ الطاقة لـ تكف ىي العامؿ الحاسـ في توطف الصناعات اإلنشائية إنما كانت عوا
 .ناعاتأخرى ىي الحاسمة في توطف تمؾ الص
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 حدود البحث:

تقع محافظة االنبػار في تتمثؿ الحدود المكانية لمدراسة بحدود محافظة االنبار التي 
خط طوؿ  44ْ - 39ْ القسـ األوسط الغربي مف العراؽ وىي محصورة بيف اإلحداثيات الفمكية

دائرة عرض شمااًل تحدىا مف الشرؽ كؿ مف محافظات بغداد، بابؿ،  35ْ - 33ْشرقًا و
كرببلء، ومف الشماؿ محافظتي نينوى وصبلح الديف، ومف الغرب والشماؿ الغربي المممكة 
األردنية الياشمية، والجميورية العربية السورية والمممكة العربية السعودية، ومف الجنوب 

ممكة العربية السعودية. وتمتمؾ المحافظة إمكانات والجنوب الغربي، محافظة النجؼ والم
% مف مجموع مساحة العراؽ البالغة  33.7بنسبة  3( كـ337838مساحية تصؿ )

وتحوي ، (3)3334( نسمة لعاـ 3675636، وبمغ عدد سكانيا حوالي )3( كـ434338)
 (.3) خريطة ينظرمحافظة االنبار ثمانية أقضية رئيسية، 

 هدف البحث:

 حث الى:ييدؼ الب
تسميط الضوء عمى أىمية الطاقة في محافظة االنبار والبحث عف مصادر الطاقة  -3

 المتاحة والممكف استثمارىا في منطقة الدراسة.
تيدؼ الدراسة إلى إعطاء صورة عف واقع الطاقة في منطقة الدراسة، كما تيدؼ  -3

ودورىا في الدراسة إلى تحميؿ أىمية الطاقة في القطاع الصناعي وتحميؿ أىميتيا 
 .توطف الصناعات اإلنشائية الكبيرة

تيدؼ الدراسة إلى تشخيص بعض المشاكؿ التي تعاني منيا الصناعات اإلنشائية  -3
 الكبيرة في مجاؿ الطاقة ووضع بعض المعالجات ليذه المشكمة.

 ، مفهىمها وأهميتهاEnergeالطاقت ـ 1
فالطاقة  فأنيا القابمية الكامنة في اية مادة عمى اداء عمؿ، بصورة عامة الطاقةو 

المستخدمة في الصناعة تكوف عمى شكؿ قدرة محركة او تكوف في شكؿ قدرة حرارية او تكوف 
 .(3)عمى شكؿ قدرة حرارية وقوة محركة بنفس الوقت عند تحويميا الى طاقة كيربائية

القطاعات االقتصادية والحضارية وقد تمعب الطاقة دورا ميما وحيويا في جميع 
يمكف االستغناء عنيا  ازدادت اىميتيا في الوقت الحاضر بحيث اصبحت عصب الحياة وال

مف يمكف تنمية اي قطاع  بأي حاؿ مف االحواؿ وعمييا تتوقؼ اي عممية تنمية إذ ال



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2026( حزوران)

 

  (334 (  
 

ة المبلئمة ليذه ر الطاق، السياحة( اال بتوفالقطاعات االقتصادية )الصناعة، الزراعة، النقؿ
 .القطاعات

 موقع منطقة الدراسة مف العراؽ : (3خريطة )

 

 .الييئة العامة لممساحة، خريطة العراؽ اإلداريةى: جميورية العراؽ، المصدر: ًأعدت الخارطة باالعتماد عم
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وتتمثؿ الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي اما عمى شكؿ حرارة مباشرة تستخدـ 
الصير في االفراف او تستخدـ عمى شكؿ قوة محركة لآلالت والمكائف الكيربائية في عمميات 

 .(3)او ألغراض اإلنارة والتكييؼ داخؿ المؤسسات الصناعية
 : مصادر الطاقة 2ـ2

 وتصنؼ المصادر الجغرافية لمطاقة بصورة عامة إلى:
  متجددة:المصادر الطاقة غير  :1ـ1ـ1

وتمثؿ ىذه المصادر أىمية كبيرة فيي تمتمؾ  الطبيعي،وتشمؿ الفحـ والنفط والغاز 
مكانية نقميا بسيولة ت وتسيـ  .وفر القدرة عمى استخراج مشتقاتياصفة تعدد االستعماالت وا 

 .%( مف إجمالي الطاقة العالمي 83ىذه المصادر الثبلثة بأكثر مف )
 :النفط والغاز الطبيعي 1ـ1ـ1ـ1

 مصدرًا رئيسيًا لمطاقة بفضؿ القيمة الحرارية العالية المكتسبة مف البتروؿ، يعتبر النفط
 .(4)سيولة نقمو وخزنوفضبل عف يترؾ رمادًا او مخمفات اخرى بعد حرقة كما في الفحـ  وال

اما بخصوص النفط في منطقة الدراسة إذ يوجد في جنوب مدينة ىيت بعض آبار 
بدائية مف بركة صخرية قديمة وىذا ما اكدتو التنقيبات النفط القديمة التي تستخرج بطرؽ 

والتحريات التي اجريت بعد الحرب العالمية االولى، ولـ يعرؼ كمية االحتياطي الموجود إذ 
الزالت بحاجة الى مزيد مف عمميات التحري والتنقيب في ىذه المنطقة وغيرىا في محافظة 

التي أجرتيا الشركة العامة لمتعديف  ستكشافات. باإلضافة الى ذلؾ فقد أشارت اال(5)االنبار
والمسح الجيولوجي في العراؽ دلت عمى وجود رواسب ىيدروكربونية عمى شكؿ طيات محدبة 

يوجد في بعض  ، كمافي منطقة عكاز قرب القائـ قبب ممحية حاوية عمى خامات النفطو 
ولكنيا لـ تستغؿ  .(6)مميار برميؿ( 333يقدر حوالي ) المناطؽ في الصحراء الغربية بأحتياطي

 ولـ تساىـ في تمبية احتياجات األنشطة االقتصادية في منطقة الدراسة. الى الوقت الحاضر
مف الوقود متمثبل بالنفط األسود واألبيض والغاز  بؿ تعتمد المصانع في تمبية متطمباتيا

طة السيارات الحوضية إلى محطات تعبئة الطبيعي المنقوؿ مف مصافي بيجي والدورة بواس
الوقود في محافظة االنبار لتشغيؿ بعض المؤسسات الصناعية وتشغيؿ مولدات الطاقة 

الغازي ذو  أما الغاز الطبيعي في منطقة الدراسة فيتواجد فييا  حقؿ عكاز .الكيربائية
لؾ يوجد الغاز باإلضافة الى ذ ،(3مميار ـ 73احتياطي كبير إذ يبمغ احتياطو المؤكد )
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الطبيعي في محافظة االنبار في منطقة الرويشة قرب الحدود العراقية االردنية وغير معروفة 
ستغؿ إلى اآلف وبقيت المنشآت الصناعية تعتمد في تؿ لـ و الحقه ىذ لكف جميع (7)كإحتياطي

مجمع ومف ثـ الى  k3بواسطة انبوب يمتد مف بيجي الى يتـ نقمو  حاجتيا مف الغاز عمى ما
. وفي (8)كـ 368وطوؿ  عقدة(36صناعة الفوسفات في عكاشات إذ يبمغ قطر ىذا االنبوب )

حالة استثمار ىذا الحقؿ الغازي الذي يعتبر مف اكبر الحقوؿ الغازية في العراؽ فانو سيؤدي 
الى التغمب عمى مشكمة نقص وشحة الطاقة في محافظة االنبار مف خبلؿ إقامة العديد مف 

توليد الطاقة الكيربائية في محافظة االنبار ومف اىميا محطة ىيت الحرارية التي مشاريع 
سيؤدي الى توفر الطاقة الكيربائية لجميع القطاعات في  تعمؿ بالغاز الطبيعي وىذا ما

محافظة االنبار وخاصة القطاع الصناعي الذي يعاني مف قمة الطاقة الكيربائية والوقود 
ة بعد عجز سد حديثة عف االيفاء بكؿ احتياجات المحافظة مف خاصة في السنوات االخير 

الطاقة الكيربائية بسبب نقص منسوب مياه نير الفرات في  السد فضبل عف زيادة االستيبلؾ 
المحمي لمطاقة الكيربائية في المحافظة إذ بمغ العجز في تجييز الطاقة الكيربائية في السنوات 

ضافة الى ذلؾ تواجو المحافظة مشاكؿ نقؿ الوقود مف خارج . باإل(9)ميغا واط( 733االخيرة )
يزيد مف تكاليؼ نقؿ الوقود وبالتالي زيادة  المحافظة مف مصفى بيجي ومصفى الدورة وىذا ما

إضافة لما تقدـ في حالة استثمار  تكاليؼ االنتاج الصناعي بسبب ارتفاع تكاليؼ نقؿ الوقود،
ؿ معدالت البطالة التي تفشت في محافظة االنبار حقؿ عكاز الغازي فإنو سيسيـ في تقمي

بسبب قمة المشاريع االقتصادية التي تمتص االيدي العاممة المعطمة في المحافظة إذ سيسيـ 
باإلضافة الى ذلؾ إف ىذا المشروع سيزود  ،(33)الؼ( فرصة عمؿ333ىذا المشروع بتوفير )

الفوسفات في عكاشات بدال مف نقمو  المشاريع الصناعية بإحتياجاتيا مف الغاز خاصة مجمع
 مف حقوؿ كركوؾ ومصفى بيجي.

 مصادر الطاقة املتجددة: :2ـ2ـ2

 33وتسيـ بأقؿ مف ) وتشمؿ الماء واإلشعاع الشمسي والرياح وحرارة باطف األرض.
 .ومف ىذه المصادر المتاحة في منطقة الدراسة%( مف إجمالي اإلنتاج العالمي مف الطاقة 

 :الطاقة الشمسية: 1ـ2ـ1ـ1
ىي الطاقة التي تعتمد عمى اإلشعاع الشمسي، واالشعاع الشمسي ىو موجات 

 الؼ كيمو متر/ 333تنتقؿ بيف سطحي جسميف وتسير بسرعة الضوء ) ةكيرومغناطيسي
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مكانية الحصوؿ  الطاقة الشمسية طاقة مستدامة ونظيفة وسيمة االستخداـ وتعتبر .(33)ثانية( وا 
ولقد قطعت كثير مف الدوؿ أشواطا كبيرة في استخداـ ىذه الطاقة وتطويرىا  ،عمييا وتطويرىا

 بالشكؿ الذي يتفؽ وحاجتيا مف ىذه الطاقة وخاصة الدوؿ المتطورة صناعيا إعتمادا عمى ما
يرد الييا مف الطاقة الشمسية وتوفير جميع مستمزمات الحصوؿ عمى ىذه الطاقة واستخداميا 

 ة في القطاع الصناعي.في كثير مف المجاالت وخاص
وتعتبر محافظة االنبار ىي االكثر حاجة إلستخداـ وتطوير مثؿ ىذه الطاقة لسد 
العجز الواضح في امداد الطاقة الكيربائية التي اصبحت ال تفي بكؿ متطمبات منطقة الدراسة 
مف حاجتيا لمطاقة الكيربائية ولجميع القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يعاني 

ورة جمية مف قمة كفاءة تجييز الطاقة والوقود وخاصة في السنوات االخيرة، ويتطمب قبؿ وبص
الشروع باستثمار الطاقة الشمسية في اي منطقة دراسة الوارد الشمسي الى محطات المنطقة 
المناخية لتحديد إمكانية إستثمار الطاقة الشمسية مف عدمو فضبل عف تحديد الجدوى 

ىذه الطاقة فضبل عف توفر االمكانات المادية والبشرية والتقنية البلزمة  االقتصادية إلستثمار
مكانية تخزينيا ونقميا وبالتالي إمك . إذ يتبيف مف الجدوؿ انية استخداميا في جميع القطاعاتوا 

( المعدؿ السنوي لكميات االشعاع الشمسي الوارد الى محطات محافظة 3( والشكؿ )3)
في  دقيقة( /3سـ اعمى كمية لئلشعاع الشمسي المستمـ )سعرة/ االنبار المناخية إذ سجمت

دقيقة( وادنى معدؿ سجؿ في محطة عنو بمعدؿ  /3سـ سعرة/ 453.3بمعدؿ ) محطة النخيب
وتكوف كميات االشعاع الشمسي موزعة عمى جميع اشير  ،دقيقة( /3سـ سعرة/ 433.8)

بسبب زيادة عدد ساعات السطوع السنة في محطات منطقة الدراسة وتركزىا في شير حزيراف 
 الفعمية لئلشعاع الشمسي في محطات منطقة الدراسة المناخية.

المعدالت الشيرية والسنوية الفعمية لئلشعاع الشمسي الكمي الوارد الى محطات : (3جدوؿ )
 (3334 – 3983محافظة االنبار المناخية لممدة )

 
 الييأة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، والمواصبلت،وزارة النقؿ  جميورية العراؽ، المصدر:

 .3334بيانات غير منشورة لسنة  قسـ المناخ،
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المعدؿ السنوي العاـ لكمية االشعاع الشمسي الوارد الى محطات محافظة االنبار : (3شكؿ )
 المناخية

 
 (.3المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )    

 
( /3سـ عمى تحويؿ كمية االشعاع الشمسي )سعرة/ وقد اعتمدت الدراسة الوارد  يـو

يوـ( باستخداـ  /3ـ الى محطات منطقة الدراسة المناخية الى كمية الطاقة الشمسية )كيموواط/
 :(33)المعادلة اآلتية

 ث× ط = ك 
 ط = كمية الطاقة الشمسية      حيث أف:

 3.3336ثابت ويساوي ث =                 ؾ = االشعاع الشمسي الكمي 
( الذي يوضح معدالت الطاقة 3) وباستخداـ ىذه المعادلة توصمت الدراسة الى جدوؿ

( في محطات محافظة االنبار المناخية إذ يتبيف مف الجدوؿ /3ـ الشمسية )كيموواط/ ( 3) يـو
طات ( تتمتع محافظة االنبار بتوفر كميات كبيرة مف الطاقة الشمسية الواردة الى مح3وشكؿ )

( ) /3ـ منطقة الدراسة المناخية إذ بمغ المعدؿ العاـ لكمية الطاقة الشمسية )كيموواط/  5يـو
( /3ـ كيموواط/ يوـ(  /3ـ كيموواط/ 5.3إذ سجؿ أعمى معدؿ في محطة النخيب بمعدؿ ) يـو

سنة( بسبب إرتفاع معدؿ كمية االشعاع الشمسي الكمي  /3ـ كيموواط/ 3898وىذا يكافئ لػ )
الى محطة النخيب المناخية، بينما سجؿ ادنى معدؿ في محطة عنو المناخية بمعدؿ  الواصؿ

 سنة(. /3ـ كيموواط/ 3753يوـ( وىذا يكافئ لػ ) /3ـ كيموواط/ 4.8)
تقدـ تبيف اف منطقة الدراسة تتمتع بتوفر طاقة شمسية كبيرة وموزعة  مف خبلؿ ما

اقة خاصة بعد عجز المصادر االخرى عمى جميع اشير السنة وىذا يكفي إلستثمار ىذه الط

440.4 

433.2 

420.8 
427.2 

446.2 
451.1 
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عمى االيفاء بمتطمبات منطقة الدراسة مف الطاقة، وتعد مناطؽ جنوب المحافظة متمثمة 
بمحطتي الرطبة والنخيب ىي االفضؿ إلسثمار ىذه الطاقة بسبب ارتفاع كمية الطاقة 

ا فأف الشمسية الواردة الييا فضبل عف بعدىا عف سد حديثة وكونيا مناطؽ صحراوية لذ
( توضح 3) إستثمار ىذه الطاقة فييا سيسيـ وبشكؿ كبير في تنمية ىذه المناطؽ والخريطة

 المناطؽ االفضؿ إلستثمار الطاقة الشمسية في محافظة االنبار. 
يوـ( الواردة  /3ـ المعدالت الشيرية والسنوية لكمية الطاقة الشمسية )كيمو واط/: (3جدوؿ )

 .(3334 - 3983المناخية لممدة )الى محطات محافظة االنبار 

 
 .ػ معادلة الطاقة الشمسية3، (3ػ بيانات الجدوؿ )3 باإلعتماد عمى: المصدر:

 
يوـ( الواردة الى  /3ـ )كيموواط/ المعدؿ السنوي العاـ لكمية الطاقة الشمسية: (3شكؿ )

 محطات محافظة االنبار المناخية

 
 (.3باالعتماد عمى جدوؿ ) المصدر:   
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 المواقع المرشحة إلستثمار الطاقة الشمسية في محافظة االنبار: (3خريطة )

 
 ػ جميورية العراؽ، الييئة العامة لممساحة، خريطة االنبار اإلدارية.3 باإلعتماد عمى: المصدر:

 (.3ػ بيانات الجدوؿ )3                        
 

 :الطاقة الريحية 2ـ2ـ1ـ1
 ،ة( الرياح الى الطاقة الكيربائيةبانيا عممية تحويؿ حركة )طاق تعرؼ الطاقة الريحية

التي تديرىا الرياح ويتـ تحويؿ دورانيا الى  Turbines)ويتـ ذلؾ باستخداـ المراوح اليوائية )
دة عمى سرعة الرياح كيرباء بواسطة مولدات كيربائية، ويعتمد مقدار الطاقة الكيربائية المول

استخدمت قديما الطاقة المتوفرة في حركة الرياح لدفع السفف الشراعية  وقد .(33)وقطر المروحة
ولـ يتوقؼ االنساف عمى استخداـ طاقة الرياح في دفع  في البحار واالنيار في اكثر مف بمد،
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السفف الشراعية فحسب بؿ تعداه عندما اخترع الطواحيف اليوائية والتي شيدت تطورا سريعا 
ارات والمحيطات لتشمؿ اجزاء كثيرة مف العالـ وسعت كثير مف الدوؿ وانتقؿ استعماليا عبر الق

وخاصة الدوؿ الصناعية الى التوجو نحو الطاقة البديمة ومنيا طاقة الرياح إلستثمارىا في 
القطاع الصناعي وسخرت كؿ إمكاناتيا المادية والعممية لتطوير ىذه الطاقة واستخداميا في 

ؿ قامت المانيا بمنح تخفيض الضرائب لشركة جنراؿ الكتريؾ مجاؿ الصناعة فعمى سبيؿ المثا
الصناعية لتشجيعيا عمى تطوير واستخداـ الطاقة الريحية كما قامت الواليات المتحدة 

ميغا واط( بكمفة  333االمريكية بإنشاء اكبر مشروع لتوليد الطاقة الكيربائية مف الرياح بقدرة )
انيا بإنشاء أضخـ مشروعيف لتوليد الطاقة الكيربائية ، كما قامت بريط(34)مميوف دوالر 333

مف الرياح عند مصب نير التايمز وسيساىـ ىذاف المشروعاف بتوفير خمسة أضعاؼ حاجة 
ويتوقؼ إستثمار الطاقة الريحية عمى  .(35)3333بريطانيا مف الطاقة الكيربائية بحموؿ عاـ 

لخاصة لئلتجاه العاـ لمرياح في منطقة إتجاه الرياح وسرعتيا ومف خبلؿ تحميؿ البيانات ا
أما بالنسبة  الدراسة يتبيف اف االتجاه العاـ لمرياح في محافظة االنبار ىي رياح شمالية غربية،

لسرعة الرياح فأف المعدؿ العاـ لسرع الرياح في منطقة الدراسة تتصؼ بكونيا ذات سرع 
ذي يتأثر بمنظومات الضغط العالي منخفضة لوقوع منطقة الدراسة ضمف الحزاـ شبو الداري ال

يساعد عمى ىبوب رياح شديدة السرعة عمى  شتاءا والمنخفض الحراري صيفا وىذا ما ال
( يتضح أف اعمى معدؿ لسرعة الرياح سجؿ 3( والشكؿ )3ومف الجدوؿ ) .(3)منطقة الدراسة

عنو  ـ/ثا( ثـ محطة 3,3ـ/ثا( ثـ محطة حديثة بمعدؿ ) 3,8في محطة النخيب بمعدؿ )
 ـ/ثا(. 3,3ـ/ثا( وادنى معدؿ سجؿ في محطة الرمادي بمعدؿ ) 3,3بمعدؿ )

نستخمص مما تقدـ أف محطة النخيب وحديثة وعنو تتمتع بسرع كافية لتوليد الطاقة 
الكيربائية مف الرياح إذ أف معدؿ سرعة الرياح المسجمة في ىذه المحطات يفوؽ الحد 

مع األخذ بنظر  ـ/ثا فما فوؽ( 3قة الكيربائية وىو )المسموح مف سرعة الرياح لتوليد الطا
االعتبار اتجاه الرياح السائدة. وفي منطقة الدراسة فمـ تستخدـ ىذه الطاقة الى الوقت الحاضر 
بسبب االعتماد عمى الطاقة الكيربائية المولدة مف سد حديثة والمولدات الخاصة بالرغـ مف 

إذ يمكف  الطاقة وخاصة في مناطؽ جنوب المحافظة،توفر االمكانات البيئية إلستثمار ىذه 
استخداـ ىذه الطاقة في توليد الكيرباء لمعديد مف الصناعات كالصناعات الغذائية والصناعات 

 الحرفية وصناعات تحمية المياه وأغراض االنارة والتكييؼ.
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االنبار المعدؿ الشيري والسنوي لسرعة الرياح )ـ/ثا( في محطات محافظة : (3جدوؿ )
 .(3334 - 3983المناخية لممدة )

 
الييأة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية،  ،وزارة النقؿ والمواصبلت جميورية العراؽ، المصدر:

 قسـ المناخ، بيانات غير منشورة.
 

 المعدؿ العاـ لسرعة الرياح )ـ/ثا( في محطات محافظة االنبار المناخية: (3شكؿ )

 
 (.4المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )      

 
الى كمية الطاقة  وقد اعتمدت الدراسة عمى تحويؿ المعدؿ العاـ لسرعة الرياح )ـ/ثا(

 :(36)( بأستخداـ المعادلة اآلتية3ـ )واط/
P = 0.5 x 1.29 x v 3 

 .ثا سرعة الرياح ـ/=  V.     واط كمية الطاقة،=  P حيث أف:
( إذ تبيف اف اعمى 4( وشكؿ )4ىذه المعادلة توصمت الدراسة الى جدوؿ ) وبأستخداـ

( بسبب 3ـ واط/ 35معدؿ لكمية الطاقة المولدة مف الرياح سجؿ في محطة النخيب بمعدؿ )
ارتفاع معدؿ سرعة الرياح المسجمة في محطة النخيب، بينما سجؿ أدنى معدؿ في محطة 

  .(3يطة )ينظر خر  (،3ـ واط / 7الرمادي بمعدؿ )
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المعدؿ العاـ لكمية الطاقة الكيربائية المولدة مف الرياح في محطات محافظة : (4جدوؿ )
 (3334 - 3983) االنبار المناخية لممدة

 الرطبت النخيب القائن عنه حذيثت الرهادي الوحطت

م الوعذل العام لكويت الطاقت )واط/
2

) 7 22 91 1 23 91 

 ( ومعادلة الطاقة الكيربائية المولدة مف سرعة الرياح.4بيانات الجدوؿ )المصدر: باالعتماد عمى 
  

المعدؿ العاـ لكمية الطاقة الكيربائية المولدة مف الرياح في محطات محافظة : (4شكؿ )
 االنبار المناخية

 
 (.5باالعتماد عمى جدوؿ ) المصدر:       

 
  وتشمؿ: الطاقة الكهربائية: 3ـ2ـ1ـ1
: تقع ىذه المحطة عمى نير الفرات في محافظة االنبار في محطة سد حديثة :1ـ3ـ2ـ1ـ1

وتتألؼ محطة سد حديثة الكيرومائية مف ستة  ،كـ 7قرية البارج التي تبعد عف مدينة حديثة 
ميكا واط( وبيذا تصبح السعة اإلنتاجية  333وحدات توليدية إذ تبمغ إنتاجية كؿ وحدة )

وتعتمد جميع المؤسسات الصناعية  .(37)ميكا واط( 663اإلجممية لمحطة سد حديثة )
اإلنشائية في تجييزىا بالطاقة الكيربائية مف محطة سد حديثة عف طريؽ الشبكة الوطنية 

 لمطاقة الكيربائية في محافظة االنبار.
وتقع في محافظة االنبار إلى الشماؿ الغربي مف مدينة  : محطة هيت الحرارية:2ـ3ـ2ـ1ـ1

وحدات لتوليد الطاقة  (4)تتكوف مف رية تؿ اسود وتتبع إداريا إلى قضاء ىيت، و الرمادي في ق
 ( ميكا واط، وتعتمد عمى مصادر أولية محمية متمثمة بالغاز333وبسعة اجمالية قدرىا )

. عمى أف تشغيؿ ىذه المحطة يعني سد الحاجة المفترض تزويدىا مف حقؿ عكاز بعد إستثماره
اقة الكيربائية مع ما متوفر مف الطاقة الكيربائية المنتجة مف محطة الفعمية لممحافظة مف الط
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سد حديثة الكيرومائية. وىذا يعزز مف إمكانية التغمب عمى ىذه المشكمة التي أصبحت محددًا 
إال اف تمكؤ الجيات المسؤولة حاؿ دوف تشغيميا الى الوقت موقعيًا إلقامة المشاريع الصناعية 

 .الحاضر
 المواقع المرشحة إلستثمار طاقة الرياح في محافظة االنبار: (3خريطة )

 
 ػ جميورية العراؽ، الييئة العامة لممساحة، خريطة االنبار اإلدارية.3 باإلعتماد عمى: المصدر:

 (.4ػ بيانات الجدوؿ )3                       
 

 األنبارأهميت الطاقت يف تىطن الصناعاث اإلنشائيت الكبرية يف حمافظت  :2ـ1
لمطاقة والوقود دور كبير في قياـ وتوطف الصناعات اإلنشائية بإختبلؼ أنواعيا 
بسبب تعدد المجاالت التي تدخؿ الطاقة والوقود فييا بالعممية االنتاجية سواًء باستخداـ الطاقة 
اـ الكيربائية في تحريؾ اآلآلت والمكائف الكيربائية او استخداميا في توليد الحرارة او استخد

في األفراف فضبل عف العمميات  الوقود في توليد الحرارة المباشرة إلتماـ عمميات الصير
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البلحقة متمثمة بعمميات التبريد والتجفيؼ والتعبئة والخزف والتي بدورىا تتطمب قدر كافي مف 
د الطاقة والوقود، وتستخدـ الصناعات اإلنشائية في محافظة االنبار الطاقة الكيربائية والوقو 

(، وسنبيف دور الطاقة في توطيف واختيار مواقع 4ينظر خريطة ) وحسب الفروع الصناعية،
 الصناعات اإلنشائية في منطقة الدراسة وحسب أنواعيا: 

 : صناعة السمنت:2ـ2ـ2

أىميًة في توطف صناعة السمنت  تعد الطاقة والوقود مف أكثر العوامؿ اإلقتصادية
بسبب كثرة المتطمبات مف الطاقة والوقود التي تتطمبيا صناعة السمنت في كافة مراحؿ 
دخاليا الى أفراف  اإلنتاج ابتداًء مف عمميات تحضير المواد الخاـ وتييئتيا وتكسيرىا وطحنيا وا 

االنبار  ( توطف4طة )الصير فضبل عف باقي العمميات االنتاجية االخرى، ويتضح مف الخري
ثبلثة معامؿ إلنتاج السمنت في محافظة، وىي معمؿ سمنت الفموجة إلنتاج السمنت األبيض 

( أف معامؿ السمنت 5ويتبيف مف الجدوؿ ) ومعمؿ سمنت كبيسة ومعمؿ سمنت القائـ،
مكة تستخدـ الطاقة الكيربائية بالدرجة األساس إذ بمغت أعمى كميات الطاقة الكيربائية المستي

بسبب إرتفاع كميات  3333و 3333في معامؿ سمنت كبيسة والقائـ والفموجة في األعواـ 
اإلنتاج فضبل عف إرتفاع كميات الطاقة الكيربائية مف الشبكة الوطنية متمثمة محطة سد 

ميغا واط( ومف الجدوؿ نفسو يبلحظ إنخفاض كميات  663حديثة التي تبمغ طاقتيا اإلنتاجية )
( بسبب قمة كميات 3333 - 3338بائية المستيمكة في تمؾ المعامؿ لؤلعواـ )الطاقة الكير 

اإلنتاج فضبل عف قمة كميات الطاقة الكيربائية التي تجيز ىذه المعامؿ فعمى سبيؿ المثاؿ 
( مف الطاقة الكيربائية في حيف لـ يحصؿ ميكا واط 45سمنت كبيسة مخصص لو )معمؿ 

وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعمؿ سمنت القائـ إذ يحتاج  (38)ميكا واط( 33المعمؿ إال عمى )
يجيز  حيف لـ الوحدات اإلنتاجية في المعمؿ في ميكا واط( لتشغيؿ جميع 35المعمؿ الى )
بسبب العجز  (39)( مما يؤدي الى توقؼ بعض الخطوط االنتاجيةميكا واط 8المعمؿ اال بػ )

ف سد حديثة الكيرومائية وخاصة بعد عاـ الواضح في تجييز الطاقة الكيربائية المولدة م
وقد تمت المباشرة في  بسبب التدمير الذي طاؿ جميع منشآة البنى التحتية والخدمية. 3333

ميكاواط( وفي حاؿ إكماؿ تشغيميا  53نصب محطة كيربائية لمعمؿ سمنت كبيسة بطاقة )
ووصمت إلى مراحؿ  ستؤدي إلى تجييز المعمؿ بالكيرباء لتشغيؿ جميع الخطوط اإلنتاجية

 متقدمة في اإلنجاز لكف سوء األوضاع األمنية في المحافظة حاؿ دوف إكماؿ إنجازىا.
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 التوزيع المكاني لممعامؿ الصناعية اإلنشائية الكبيرة في محافظة االنبار: (4خريطة )

 
 االنبار اإلدارية.ػ جميورية العراؽ، الييئة العامة لممساحة، خريطة 3 المصدر: باإلعتماد عمى:      

 

طف( المستيمكة في معامؿ السمنت  )كيمو واط/ كمية اإلنتاج الطاقة الكيربائية: (5جدوؿ )
 في محافظة األنبار

 
ػ وزارة الصناعة ، الشركة العامة لئلسمنت العراقية ، إحصائيات إنتاج االسمنت 3 المصدر: باإلعتماد عمى:

 رة .( ، بيانات غير منشو 3333ػ3333لمسنوات )
ػ زينب عبلوي إبراىيـ ، الدقة في تخطيط كمية إنتاج مادة السمنت في معامؿ الشركة العامة لمسمنت 3

 . 47، ص  3334العراقية ، مجمة ديالى لمعمـو اليندسية ، المجمد السابع ، العدد األوؿ ، 
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 كمية الطاقة الكيربائية المستيمكة في معمؿ سمنت كبيسة: (5شكؿ )

 
 

 كمية الطاقة الكيربائية المستيمكة في معمؿ سمنت القائـ: (6شكؿ )

 
 

 كمية الطاقة الكيربائية المستيمكة في معمؿ سمنت الفموجة األبيض: (7شكؿ )

 
 (.5المصدر: باإلعتماد عمى جدوؿ )     

 

أما بخصوص الوقود المستخدـ في صناعة السمنت في محافظة االنبار إذ تستخدـ 
المتمثؿ بالنفط االسود الذي يستخدـ في عمميات الحرؽ، إذ يحتاج معامؿ السمنت الوقود 

، وتزود معامؿ السمنت بالوقود عف لتر( مف النفط 353حد مف السمنت )إنتاج الطف الوا
( الخاصة 6طريؽ السيارات الحوضية مف مصفاة بيجي والدورة ومف خبلؿ بينات الجدوؿ )

( 3333 - 3333) محافظة االنبار لممدة بكميات النفط التي تحتاجيا معامؿ السمنت في
نخفاض كميات الوقود وخاصة بعد عاـ  وىذا يعود الى قمة تجييز ىذه  3333يتبيف تبايف وا 

المعامؿ بالوقود بسبب تدمير كثير مف منشآت البنى التحية والخدمية والمنشآة النفطية فضبل 
عف سوء االوضاع االمنية التي أضافت صعوبات كثيرة تجاه عمميات نقؿ الوقود وىذه 
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األسباب دفعت تمؾ المعامؿ الى االعتماد عمى شراء الوقود التجاري الذي يتصؼ بأرتفاع 
دينار(، وىذا ما أدى الى توقؼ بعض  3353اسعاره إذ وصؿ سعر المتر الواحد الى )

ا منيا مما أدى الى إنخفاض كميات اإلنتاج وزيادة تكاليفو الخطوط االنتاجية وتشغيؿ جزء
 وبالتالي لـ يستطع اإلنتاج منافسة االنتاج االجنبي المستورد مف خارج القطر.

طف( في معامؿ السمنت في محافظة االنبار لممدة  )لتر/ كميات إستيبلؾ الوقود: (6) جدوؿ
(3333 - 3333). 

 
 ت الجدوؿ)(.ػ بيانا3باالعتماد عمى  المصدر:

ػ صبحي احمد مخمؼ الدليمي ، التوزيع المكاني لمصناعات االنشائية الكبيرة في محافظة االنبار،رسالة 3
 . 333،ص 3333كمية التربية، جامعة االنبار، ماجستير،

 
طف( في معامؿ السمنت في محافظة االنبار لممدة  )لتر/ كميات إستيبلؾ الوقود: (8شكؿ)

(3333 - 3333) 

 
 (.6باإلعتماد عمى جدوؿ ) المصدر:      

 
 : صناعة الزجاج والسرياميك: 2ـ2ـ2

لمطاقة والوقود دور كبير في إختيار مواقع معامؿ الزجاج والسيراميؾ إذ أتاح ىذا 
الموقع سيولة توفير الطاقة والوقود باإلضافة الى المقومات الموقعية أألخرى ومف خبلؿ 
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كميات الطاقة الكيربائية والوقود المستيمكة في صناعة توضح  (9) ( والشكؿ7الجدوؿ )
 الزجاج والسيراميؾ.

كميات الطاقة الكيربائية والوقود المستيمؾ في الشركة العامة لصناعة الزجاج : (7جدوؿ )
 (3333 - 3995والسيراميؾ في الرمادي لممدة )

 السنىاث
 الىقىد )الكاز( الطاقت الكهربائيت

 كويت الىقىد )لتر/طن( اإلنتاج )طن( /طن(واط الطاقت )كيلىكويت  اإلنتاج )طن(

9113 9641 9692173 9641 2361711 

9114 6349 719973 6349 9249211 

9117 6179 979931 6179 9612611 

9119 2199 414473 2199 9916211 

9111 3222 129231 3222 9314411 

2111 9673 9692923 9673 2362311 

2112 4764 9991331 4764 2122911 

ػصبحي احمد مخمؼ الدليمي ، التوزيع المكاني لمصناعات االنشائية الكبيرة في 3المصدر: باالعتماد عمى : 
 . 333،ص 3333كمية التربية، جامعة االنبار، رسالة ماجستير، محافظة االنبار،

 

الزجاج والسيراميؾ في كميات الطاقة الكيربائية والوقود المستيمؾ في معممي : (9) شكؿ
 (3333 - 3995الرمادي لممدة )

 
 (.7المصدر: باإلعتماد عمى جدوؿ )      

 

 الصناعات اجلبسية: :3ـ2ـ2

 لتر/333اف إنتاج طف واحد مف الجبس يتطمب وقود متمثؿ بالنفط األسود يبمغ )
 35الجبس )طف(، أما بخصوص الطاقة الكيربائية المستخدمة إذ يحتاج إنتاج طف واحد مف 

طف( مف الطاقة الكيربائية إذ يتـ تجييزىا بالطاقة الكيربائية مف الشبكة الوطنية   كيمو واط/
وفي السنوات األخيرة وبعد إستمرار إنقطاع التيار الكيربائي ولساعات طويمة أثناء العمؿ مما 

تطمبات المعامؿ أضطر ىذه المعامؿ إلى إستخداـ المولدات الخاصة لتوليد الكيرباء لئليفاء بم
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( يبيف كميات الطاقة الكيربائية المستخدمة 33) وشكؿ (8مف الطاقة الكيربائية ومف الجدوؿ )
 في معامؿ الجبس في محافظة االنبار.

كميات االستيبلؾ السنوي لمطاقة والوقود في معامؿ الصناعات الجبسية في : (8) جدوؿ
 (3337 - 3998محافظة االنبار لممدة )

 السنىاث

 شركت الجبس العراقيت الوحذودة شركت االهليت للصناعاث الجبسيتال

الىقىد الوستهلك 

 )لتر/طن(

الكهرباء الوستهلكت 

 )كيلىواط/طن(

الىقىد الوستهلك 

 )لتر/طن(

الكهرباء الوستهلكت 

 )كيلىواط/طن(

9119 6922611 9219231 2226311 392311 

9111 3147911 9244131 2921111 711731 

2111 4111911 9761131 723111 723111 

2112 2111211 322331 *  

2113 4992711 9721123   

2117 3171911 9616773   

ػ صبحي احمد مخمؼ الدليمي ، التوزيع المكاني لمصناعات االنشائية الكبيرة في 3المصدر: باالعتماد عمى :
 .334ػ 379، ص  3333التربية، جامعة االنبار، محافظة االنبار،رسالة ماجستير،كمية

ػ سبلـ خميس غربي الييتي، قضاء ىيت دراسة في الجغرافية الصناعية ، رسالة ماجستير )غ.ـ( ، كمية 3
 . 353، ص  3339التربية لمعمـو اإلنسانية ، جامعة االنبار ، 

 *ال تتوفر بيانات .
 

كميات االستيبلؾ السنوي لمطاقة والوقود في معامؿ الصناعات الجبسية في : (33شكؿ )
 (3337 - 3998محافظة االنبار لممدة )

 
 (.8) المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ      

 

 : صناعة احلراروات:4ـ2ـ2

وتتمثؿ بالشركة العامة إلنتاج الحراريات وتتوطف في قضاء الفموجة وتعد إحدى 
تشكيبلت وزارة الصناعة والمعادف وتنتج الطابوؽ الحراري الذي يستخدـ في كثير مف 
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الصناعات وخاصة في محافظة االنبار والعراؽ بصورة عامة إذ يستخدـ في بناء أفراف 
النفطية والصناعات الكيربائية، أما بخصوص وبعض الصناعات  الصناعات السمنتية

ػ  3إحتياجات ىذه الصناعة مف الطاقة الكيربائية فقد تـ تجييزىا بطاقة كيربائية تترواح بيف )
( وتستخدـ الطاقة الكيربائية في ىذا المعمؿ ألغراض تحريؾ المكائف  5 ميكا واط/ يـو

دارة مضخات نقؿ وتوزيع والمعدات الكيربائية فضبل عف إستخداميا في اإلنارة و  التبريد وا 
مولدات( وتستخدـ  4)ػ الوقود ونظرًا إلنقطاع الكيرباء لساعات طويمة فقد تـ تجييز المعمؿ ب

( 9) الوقود لتوليد الطاقة الكيربائية إذ يتـ تجييزىا بالوقود مف مصفاة بيجي ويوضح الجدوؿ
( إذ 3339 - 3335نوات )( كميات الوقود المستخدـ في ىذه الصناعة لمس33والشكؿ )

سنة( والسبب في ذلؾ  لتر/ 376737) 3337بمغت أعمى كميات اإلستيبلؾ لموقود في سنة 
 333334) 3339يعود إلى إرتفاع كميات التجييز مف الوقود أما أدنى كمية سجمت في عاـ 

 سنة( بسبب قمة تجييز الوقود في ىذه السنة مقارنة بالسنوات األخرى. لتر/
 3335كميات الوقود المستيمؾ في الشركة العامة لصناعة الحراريات لمسنوات ) :(9جدوؿ )

- 3339) 
 2111 2119 2117 2114 2113 السنىاث

الىقىد الوستهلك )زيج 

 سنت( ، الذيسل( )لتر/الغاز
924223 926213 974727 972923 919226 

 حسوف رضا السبلمي ،التوطف الصناعي لصناعة الطابوؽ الحراري في العراؽ لممدة المصدر: إنتصار
 .486، ص 3339، 333( بيف الواقع والطموح ،مجمة كمية االداب ،جامعة بغداد ،العدد:3339ػ3335)

 
 3335كميات الوقود المستيمؾ في الشركة العامة لصناعة الحراريات لمسنوات ): (33شكؿ )

- 3339) 

 
 (.9) المصدر: باإلعتماد عمى جدوؿ      
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تقدـ اف الصناعات اإلنشائية الكبيرة في محافظة االنبار تعاني مف قصور  يتضح مما
مما إنعكس سمبًا عمى  3333واضح في تجييزىا بالطاقة الكيربائية والوقود وخاصة بعد عاـ 

ع أسعار اإلنتاج بسبب تمؾ المعامؿ مما أدى الى توقؼ بعض تمؾ المعامؿ فضبًل عف إرتفا
إرتفاع أسعار الوقود المستخدـ في توليد الطاقة الكيربائية مف المولدات الخاصة، لذلؾ فبلبد 
 مف إستثمار مصادر الطاقة المتاحة في محافظة االنبار لمنيوض بواقع الصناعات اإلنشائية.

 اإلستنتاجاث:
إحتياطي مف النفط يصؿ تمتمؾ محافظة االنبار كميات كبيرة مف النفط تحتوي عمى  -3

كما تمتمؾ محافظة االنبار كميات كبيرة مف الغاز  مميار برميؿ(، 333إلى حوالي )
الطبيعي الذي يتواجد في حقؿ عكاز في قضاء القائـ إذ يبمغ اإلحتياطي المؤكد ليذا 

بالرغـ مف إمتبلؾ محافظة االنبار لكميات كبيرة  (3ترليوف ـ 3,37الحقؿ أكثر مف )
ط والغاز إال اف ىذه الكميات لـ تستثمر إلى الوقت الحاضر والزالت بحاجة مف النف

 الى مزيد مف عمميات التحري والتنقيب واإلستثمار.
 /3ـ /كيمو واط 5قة الشمسية التي تبمغ )تمتمؾ محافظة االنبار كميات كبيرة مف الطا -3

( مما يتيح إستثمار الطاقة الشمسية في جميع محطات محافظة االن بار إذ رشحت يـو
الدراسة المواقع األفضؿ إلستثمار الطاقة الشمسية متمثمة بمحطتي النخيب والرطبة إذ 

(  /3ـ واط/ كيمو 5,3بمغ المعدؿ السنوي لمطاقة الشمسية في محطة النخيب ) يـو
كما تمتمؾ محافظة االنبار كميات كبيرة مف  يوـ(، /3ـ واط/ كيمو 5,3والرطبة )

غت كميات الطاقة المولدة مف الرياح في عموـ محافظة االنبار الطاقة الريحية إذ بم
( كما توصمت الدراسة إلى تحديد المناطؽ األفضؿ إلستثمار طاقة 3ـ واط/ 333)

( ومحطة حديثة 3ـ واط/ 35) الرياح متمثمة بمحطة النخيب إذ بمغ معدؿ الطاقة فييا
 (.3ـ واط/ 33)

مار ىذه الطاقة إال أنيا لـ تستثمر ولـ تستغؿ بالرغـ مف توفر اإلمكانات البيئية إلستث -3
في القطاع الصناعي بسبب تكاليفيا العالية واإلعتماد الكمي عمى الطاقة الكيربائية 

 .والوقود
تعتبر الطاقة عامؿ ميـ بالنسبة لتوطف الصناعات اإلنشائية في محافظة االنبار الى  -4

 جانب العوامؿ التوطينية األخرى.
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نشائية في تجييزىا بالطاقة الكيربائية مف الشبكة الوطنية، أما تعتمد الصناعات اإل -5
والدورة بواسطة يتـ نقمو مف خارج المحافظة مف مصفاة بيجي  الوقود فتعتمد عمى ما
وبعد الخراب الذي طاؿ الكثير مف خدمات  3333، وبعد عاـ السيارات الحوضية

 45كبيسة مف الطاقة الكيربائية )البنى التحتية إذ تقدر الحاجة الكمية لمعمؿ سمنت 
واط( كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعمؿ  ميكا 33واط( في حيف لـ يحصؿ اال عمى ) ميكا

واط(  ميكا 8واط( في حيف لـ يجيز اال ) ميكا 35) سمنت القائـ إذ تقدر حاجتو
ويصدؽ الحاؿ عمى بقية المعامؿ اإلنشائية وىذا ما إنعكس سمبا عمى معامؿ 

شائية مما أدى الى توقؼ بعض المعامؿ وقمة االنتاج وعدـ استطاعتو الصناعات اإلن
 منافسة المنتوج المستورد. 

 التىصياث: 
ضرورة إقامة مصفاة نفطية في محافظة االنبار عمى غرار المصافي الموجودة في  -3

القطر كمصفى بيجي والدورة ألنتاج الوقود لتمبية إحتياجات المعامؿ الصناعية 
 .دات الطاقة الكيربائية في محافظة االنباراإلنشائية ومول

ضرورة إستثمار حقؿ عكاز الغازي في قضاء القائـ الذي يعد مف أكبر الحقوؿ الغازية  -3
في العراؽ إذ سيسيـ إستثمار ىذا الحقؿ بأطبلؽ تنمية صناعية واسعة في محافظة 

الطاقة  االنبار فضبل عف تنمية قطاع الزراعة والسياحة والقضاء عمى مشكمة نقص
الكيربائية وتوفير فرص عمؿ كبيرة في محافظة االنبار كما يوفر فرص إستثمار 

 .إقتصادي في محافظة االنبار
ضرورة التوجو نحو الطاقة البديمة كالطاقة الشمسية والطاقة الريحية إذ تتوفر  -3

اإلمكانات البيئية في محافظة االنبار إلستثمار ىذه الطاقة وخاصة في مناطؽ جنوب 
لمحافظة التي يصعب تجييزىا بالطاقة الكيربائية مما يمكنيا مف إستغبلؿ ىذه الطاقة ا

في تمبية حاجة الصناعة في تمؾ المناطؽ وتشجيع الصناعات عمى التوجو نحو 
 .إستخداـ الطاقة البديمة مف خبلؿ المنح واإلمتيازات عمى غرار الدوؿ المتقدمة

ية بجميع متطمباتيا مف الوقود والطاقة ضرورة تجييز المعامؿ الصناعية اإلنشائ -4
الكيربائية الذي يعتبر أبرز المشاكؿ التي تعاني منيا الصناعة في السنوات االخيرة 

 . في محافظة االنبار



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2026( حزوران)
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ضرورة تأىيؿ محطة ىيت الحرارية وتشغيميا لكي تقـو بإنتاج الطاقة الكيربائية الى  -5
المؤسسات الصناعية اإلنشائية مف  جانب محطة حديثة مما يسيـ بتمبية إحتياجات

 .الطاقة الكيربائية وخاصة في قضائي ىيت والرمادي
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