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  انتحتية يف حمافظة األنثار استذامة انثىن
  و.و. أمحذ حممود ػهي أمحذ                      مشؼم فيصم غضية املوىل أ.و.د.

نهؼهوو نرتتية كهية ا –جامؼة األنثار 
 اإلنسانية 

 

 املستخهص
ز االىتمام بدراسة خدمات البنى التحتية كونيا تشكل العامل األساس لممراكجاء 

, كون بي عمى زيادة حركة السكان داخمياوتؤثر بشكل إيجا العمرانية والمستوطنات البشرية
وأحد المواضيع الميمة والحيوية والمرتبطة  البنى التحتية تعد من عناصر اإلسكان الرئيسية

عمى حد سواء عند تنفيذ الخطط الموضوعة وتقييميا دوريا لمخروج بقدرة المخطط والمنفذ 
وجاءت الدراسة لتسمط بمعطيات تساىم في ردم الفجوات والمحاق بركب التطور العممي, 

الضوء عمى خدمات البنى التحتية في المراكز الحضرية والمناطق الريفية لمحافظة األنبار, 
أصبحت مقياسًا لتطور ورقي الشعوب, وتعد من كون دراسة كفاءة خدمات البنى التحتية 

, إال أنيا عانت الكثير من يا البعض أبسط الحقوق الخدماتية(وكما يسميأساسيات الحياة )
 المشاكل الفنية واإلدارية وال زالت لم تمبي الطموح ودون المستوى المطموب.
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Abstract 

The importance of studying the infrastructure services comes as been a 
main factor for constructed centers and it affects positively on the increase of the 
inhabitants movement within it. Infrastructure is considered one of main housing 
factors and one of the important and vital subject that is linked to the ability of the 
planner and executioner alike in the carrying of the objective plans and offering 
them to get the results that contribute to the filling the gaps and coming up with 
the recent scientific development. However the study sheds light on the 
infrastructure services in the urban center and the rural areas in Al_Anbar 
governorate. Studying the capacity of the infrastructure service became a 
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standard for measuring the development of the countries. It is considered one of 
the bases of life (some call it the simplest rights of service). However, 
infrastructure suffered many technical and administrative problems and it stills 
unable to meet the ambition and under the required level. 

 :املقذمة
ى التحتية العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة االقتصادية تمثل البن
مقومات نمو المدن والقرى ومن أىم  ياسية في جميع المجتمعات البشريةواالجتماعية والس

وىذه الحقيقة  ,طور أو رفاىية حضارية في المجتمع, وبدونيا ال يمكن تحقيق أي توتطورىا
, كما تؤكدىا الرؤية الواقعية لما تؤدي أليو خدمات قديمة والحديثةراسات واألبحاث التؤكدىا الد

, حيث تعاني أغمب مناطق العراق عم وتكامل وربط لمقومات االقتصادالبنى التحتية من د
الريفية( وباألخص مناطق المحافظة من نقص واضح بالبنى التحتية وعدم كفاءة  –)الحضرية 
, بسبب التحديات واإلخفاقات الناتجة عن المراحل غير رشيدوارد الطبيعية واستغالل وىدر لمم

تدمير مقومات وركائز  التي مر بيا العراق سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا, حيث ساىمت في
 .ىذه البنى

ذ ذاليحث: تعاني البنى التحتية في محافظة األنبار من عدم تناسب شبكاتيا ونوعية مشؽؾة
 .ن لممحافظة وتوزيعيم المكانيالخدمة المقدمة مع أعداد السكا

ذهدفذاليحث تية بما يحقق الوصول إلى استراتيجيات مناسبة لتطوير خدمات البنى التح:
 .استدامتيا وكفاءتيا
الخوودمات فووي وجووود عالقووة طرديووة بووين الزيووادة السووكانية وزيووادة الطمووب عمووى  ػرضييقةذاليحييث:

ة معودالت الحرموان السوكانية و زيواد , وكوذلك نفوس العالقوة بوين الزيوادةمنطقة الدراسوة مون جيوة
, لوووذلك وىوووذا يشووكل عووائق أموووام اسووتدامتيا ,, ممووا يؤكوود التووودني فووي كفاءتيوواموون ىووذه الخووودمات

 .يتطمب االمر اتباع استراتيجيات جديدة
  :مفهوو انثىن انتحتية

, حيث من العناصر التي يكمل بعضيا لبعضمجموعة  :تعرف البنى التحتية بأنيا
 . لذلك فيو مصطمحوتنمية اقتصاده بكافة المستويات تمبي احتياجات المجتمعيتم تشيدىا كي 

مختمفة : النقل بأنواعو الساسية التي يحتاجيا المجتمع مثلالمنشآت والتجييزات األ يطمق عمى
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دارة المخمفات الصمبة(أعمال اإلصالح البيئي )الصوأعمال التغذية بالمياه و  , رف الصحي وا 
 . (2)طاقة الكيربائية وغيرىاوأعمال اإلمداد بال

 تتميز البنى التحتية بما يمي:
, حيث ال يمكن نى التحتية استثمارًا من نوع خاصٌيعد االستثمار في مجال الب -1

تبدأ المؤسسات اإلنتاجية التي وِضعت  استرجاع التكاليف التي ُأنفقت عمييا إال بعد أن
بحيث يكون مردود بعض فروعيا )كالماء  ,(3)التحتية لخدمتيا بتسويق إنتاجيا البنية

 .( قادر عمى توفير مردود مادي ال بأس بووالكيرباء مثالً 
, لذا فإن توزعيا وانتشارىا أساسي في توزيع السكان واإلنتاج تقوم البنى التحتية بدور -2

 .من شأنو أن يقمل من التركز السكاني واإلنتاجي في مناطق معينة عمى حساب غيرىا
, الديمومة, وقدرتيا عمى تحقيق موعة من الخصائص أىميا الضرورةتية مجمبنى التحل -3

 .(4)الترابط بين المراكز العمرانية
 : استذامة انثىن انتحتية

تعد فكرة استدامة البنى التحتية ألي مدينة أو مركز عمراني أكبر التحديات التي 
صانعي القرار, إذ ال تستطيع مدن اليوم إدامة نفسيا مخالفة بذلك فكرة )مستقبل  يواجييا

, متعددة, تتداخل فيما بينيا. وتتضمن االستدامة أبعاد (5)ا وفي مدنيا(الحضارة يتحدد بمدني
, ويمكن ممموس في تحقيق أىداف االستدامة يمكن التركيز عل معالجتيا من أجل احراز تقدم

 :(6)ثة أبعاد حاسمة ومتفاعمة ىياالشارة إلى ثال
مكانية الحفاظ  البعد البيئي: - يركز ىذه البعد عمى قضية البيئة )الطبيعية أو المشيدة( وا 

, ع االحيائي وتكامل النظم البيئية, عن طريق التنو وازن األيكولوجيعمييا وتحقيق الت
 والمحافظة عمى الموارد ضمن طاقتيا االستيعابية.

ييتم ىذا البعد بالتركيز عمى تحقيق العدالة االقتصادية والمساواة  البعد االجتماعي: -
 .قرار لمختمف المجتمعات االنسانيةاالجتماعية واالست

ييتم ىذا البعد بالنوع والكم في العممية االنتاجية بما يحقق التطور  البعد االقتصادي: -
لعدالة بين يضمن اشباع الحاجات االساسية وتحقيق او االقتصادي بكفاءة عالية 

 المجتمعات الحالية واألجيال القادمة.
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 : أهذاف االستذامة
 :(7)الستدامة البنى التحتية أىداف كثيرة منيا

لسكان بالماء النقي الصالح لمشرب, من خالل تجييز ا أواًل/ذتطوورذالصحةذونوعقةذاحلقاة:
مبة من النفايات الص, فضاًل عن التخطيط العقالني لمتخمص وتحسين الخدمات العامة األخرى

ن خالل محاربة مصادر تموث وخاصة الخطيرة منيا, والعمل عمى تحسين النطاق البيئي م
 .اليواء

ل العقالنوي عن طريوق االسوتغال ثانقًا/احملاػظةذعؾىذاملواردذالطيقعقةذوحتدنيذإنًاجقًفا:
عمى اتبواع نظوام الوري  , والتشجيعاالستثمار األمثل لممياه الجوفية, و لألرض ومكافحة التصحر

 , والعمل عمى استدامة الواحات والتنوع البيولوجي.الحديث
بووالتخطيط العقالنووي ضوومن اسووتراتيجيات ىادفووة فووي  ثالٌييًا/ذيػييقسذارديياترذاالؼًصييادوة:ذذذ

 , وتحويوول أو إغووالق المؤسسووات العامووة األكثوور تموثوواً ل الموووارد الطبيعيووة وخاصووة الميوواهاسووتغال
 وأقل مردود اقتصادي.

 :خذمات مياه انشرب
أن سكان محافظة األنبار يعاني من عجز كبير في  من خالل البحث الميداني تبين

كمية مياه الشرب عمى الرغم من وجود أعداد كبيرة من المشاريع والمجمعات الخاصة بإنتاج 
, في حين بمغ عدد المخدومين ( مجمع555)( مشروع و21مياه الشرب والبالغ عددىا )

, بينما بمغ عدد المخدومين من سكان الحضر عمى مستوى المحافظة (1161515)
%( من العدد الكمي لسكان الحضر وبمغ عدد سكان الريف  71.5( ما نسبتو )593591)
, ومن خالل الريف في المحافظة %( من سكان 67( ما يعادل )567925)لمخدومين ا

إذ بمغ في البيئة  ,المياه فرد من( تبين انخفاض معدل نصيب ال1معطيات الجدول رقم )
المعيار  ومن خالل ,لتر/يوم( 48لتر/يوم( وفي البيئة الريفية بمغ المعدل ) 252الحضرية )

 362)المحمي لمطمب عمى المياه لمفئات المختمفة والذي يمثل معدل االستيالك الفرد ىو
ت كمية العجز بمغ وبتطبيق ىذا المعيارلتر/يوم/فرد(,  225, )( لسكان الحضرلتر/يوم/فرد

 152527723, و)لتر/يوم( لمبيئة الحضرية 92768372من المياه في محافظة األنبار )
عمى الرغم من وجود فائض في كمية المياه المنتجة في  .2214/يوم( لمبيئة الريفية لعام لتر

كل من قضاء راوه وقضاء عنة وقضاء الرمادي مقارنة مع سكان الحضر في كل من ىذه 
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ال أن المشكمة تكمن في كفاءة ىذه الخدمات وتدني نوعيتيا من حيث االرتباط , إقضيةاأل
ونوعية المياه المنتجة التي تعاني من  وارتفاع عدد ساعات انقطاع المياهبالشبكة العمومية 

, وبالتالي بمغت نسبة الحرمان من تساىم في تردي نوعية ىذه الخدمة كثير من المشاكل التي
, ( مسكن محروم11261أي ما يعادل ) %( 49ت النوعية الجيدة )خدمة مياه الشرب ذا

%(, ومن خالل  56%( ونسبة حرمان الريف ) 42وكانت نسبة الحرمان لمبيئة الحضرية )
( وباالعتماد عمى المعايير التخطيطية المعتمدة من حيث معدل ما 1بيانات الجدول رقم )

بة لمحضر والريف يكون باإلمكان معرفة كمية يستيمكو الفرد من مياه الشرب آنفة الذكر بالنس
( 823571( والبالغة )2232المستقبمية ليم لغاية ) المياه المطموبة لمسكان حسب التوقعات

/يوم( والريف 3م 462897متر مكعب باليوم, وبمغت كمية المياه المطموبة لمحضر )
والمناطق الريفية  ونالحظ تفاوت ىذه الكميات بين المراكز الحضرية/يوم( 3م 342674)

(. 1) رقموذلك حسب أعداد السكان المتوقعة لذلك العام وكما مبين في الشكل  ,لممحافظة
وىذا يدعوا إلى األخذ بأسموب التخطيط اإلقميمي المستقبمي إليجاد الحمول الالزمة لترشيد 

, عن طريق المياه والتقميل من العجز المائي ما أمكن, ورفع نصيب الفرد من المياه استخدام
مراعات حجم السكان مع , تشغيل مشاريع ومجمعات مياه الشربعمل و  رفع كفاءة

وىذ من خالل اتباع طرق واساليب  الشروع بمد شبكات توزيع المياه, وطبوغرافية األرض عند
 :حديثة عديدة منيا
والبيئة كمية المياه المطموب توفيرىا في محافظة األنبار حسب األقضية : (1جدول رقم )

 2232لعام

 انقضاء
ػذد سكاٌ 

 انحضز

كًٍح انًٍاِ 

 انًطهٕب ذٕفٍزْا

 (3)و/ٌٕو

ػذد سكاٌ 

 انزٌف

كًٍح انًٍاِ 

 انًطهٕب ذٕفٍزْا

 /ٌٕو(3)و

إجًانً انكًٍح 

 انًطهٕب ذٕفٍزْا

 /ٌٕو(3)و

 44771 86168 011481 87313 778411 انقائى

 04364 4067 36173 01111 11101 انزطثح

 73671 7136 6403 70118 33133 رأِ

 74041 8803 73613 73411 34833 ػُّ

 11131 71031 61337 80034 771331 حذٌثح

 44141 04108 701666 13316 768414 ٍْد

 003370 701160 133677 713411 311781 انزيادي

 013163 771611 173471 763860 818160 انفهٕجح

 413117 381618 7178701 860431 7041430 انًحافظح

 .المصدر/الباحث باالعتماد عمى والمعايير التخطيطية الخاصة بكمية المياه المطموب توفيرىا
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كميات المياه المطموب توفيرىا لسكان المحافظة حسب البيئة لغاية عام  (1) شكل رقم
2232. 

 
 (.1المصدر/الباحث باالعتماد عمى الجدول رقم )

 
أن , حيث الطاؼةذاليدوؾةذمٌلذراؼةذالرواحذوالطاؼةذالشؿدقةأواًلذ/العؿلذعؾىذادًخدامذ

الطاقات المتجددة في تحمية وضخ المياه الجوفية في منطقة الدراسة  ىذه أمكانية استثمار
أمر ممكن في ظل النجاح الكبير الذي حققتو العديد من التجارب  وخاصة المناطق النائية

نذكر منيا الصين والبرازيل والبالد  العالم ماثمة في ىذا المجال في العديد من دولمال
واليند وأستراليا التي نجحت في تصنيع نماذج متطورة من المراوح اليوائية ثالثية  سكندنافيةاأل

الجوفية عمى عمق يزيد م( ترفع المياه من االبار  3الشفرات يبمغ قطر المروحة الواحدة منيا )
ية , فضاًل عن استخدام المضخة الشمسومالي( الف لتر في 160222م( وبمعدل ) 42عن )

( 122 – 25, حيث تتراوح سعة المضخة الشمسية ما بين )في المناطق الصحراوية النائية
, ويرى المختصون أن تكاليف تشغيل ىذه المضخات اقل بكثير من تكاليف كيمو واط

الكيرباء وان  كذلك توجد مضخات تستخدم الخاليا الشمسية فييا لتوليد .(8)مضخات الديزل
لنتمكن  2( م122استخدام مثل ىكذا نوع من المضخات يحتاج إلى مجمع شمسي بمساحة )

من الماء في اليوم من عمق  3م (472( كيمو واط  تجعميا قادرة عمى ضخ )5من إنتاج )
 .(9)م (82في اليوم من عمق يصل إلى ) 3م (53م, أو أن تقوم بضخ ) (12يصل إلى )

حافظة األنبار والطبيعة الطبوغرافية التي تتمتع بيا فضاًل عن األحوال وكذلك فأن موقع م
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 الفلوجة الرمادي هيت حديثة عنه راوه الرطبة القائم
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المناخية السائدة فييا يسيم في التشجيع عمى أنشاء محطات ضخ وتحمية المياه تعمل بطاقة 
الرياح نظرا لتوفر سرع الرياح المطموبة لتشغيل مثل ىذه المحطات والتي باإلمكان أن تعمل 

( فضاًل عن بساطتيا وقمة تعقيدىا وتعوووووووودد استعماالتيا م/ثا 3) بسرع رياح منخفضة أقل من
إذ باإلموكووووان استخداميا في توليد الطاقة الكيربائية أو في ضخ المياه لألغراض الزراعية أو 

  ( أشير.5-4في تحمية المياه فضاًل عن المدة الزمنية الالزمة إلنشائيا والتي تتراوح بين )
وموون أجوول معالجووة العجووز وشوومول  تأهقييلذمشييرووذأرواصذالصييحراصذالغر قيية:ذذثانقييًاذ/ذإعييادة

المنوواطق غيوور المخدومووة يتطمووب إعووادة تأىيوول مشووروع أرواء الصووحراء الغربيووة الووذي يعوود موون 
المشوواريع االسووتراتيجية الووذي يسوويم فووي تنميووة المنطقووة الصووحراوية تنميووة مسووتدامة ومتوازنووة فووي 

يوق السوريع ء الرطبة ونواحييا والمناطق الممتدة بمحواذاة الطر جميع أنحاء المحافظة ومنيا قضا
, ويتكون من خطين االول: ينقل الماء من نير الفرات بالقرب مون ابوو من الرمادي إلى الرطبة

 325( محطوات عبور أنبووب طولوو )7كوم( بواسوطة ) 15طيبان )العكبة( جنووب مدينوة ىيوت )
ينقوول الموواء موون نيوور الفوورات  عة( والثوواني:/سووا 3م 24222كووم( وبطاقووة تصووريفية تصوول الووى )

/سوواعة(, وىنوواك 3م 1222أيضوًا موون موقووع بووالقرب موون القووائم بواسوطة وبطاقووة انتاجيووة قوودرىا )
كوم(  275/سواعة(, عبور أنبووب ناقول طولوة )3م 622, طاقة كل مضوخة )( محطات لمدفع4)

الوى مدينوة الرطبوة والوى  ( التي تقوم بتوزيع الماء25ويمتقي مع الخط االول في محطة )الكيمو 
, إذ قوودر عوودد السووكان (12)كووم( 112مجمووع طريبيوول الحوودودي عبوور أنبوووب يصوول طولووة الووى )

, وكان ىذا المشروع يغذي معظوم المنواطق السوكنية فوي (11)( نسمة29252المخدومين منو بو )
 م نتيجة تعرضوو الوى النيوب والتخريوب, 2223مناطق الصحراء, ولكنو توقف عن العمل عام 

م؛ نتيجووة  2211م, وتوقووف عوون العموول تمامووًا عووام  2229ثووم أعيوود جووزء منووو الووى العموول عووام 
. ولغورض إعوادة تأىيول و تحسوين أداء ىوذا ىنواك خطوة د االداري وسووء اإلدارة والتخطويطلمفسا

مقترحوووة لوووادارة المسوووتقبمية إلرواء الصوووحراء الغربيوووة والتوسوووع فييوووا لتغطيوووة معظوووم التجمعوووات 
الموواء الصووالح  إضووافة إلووى ذلووك فباإلمكووان موود أنبوووب لنقوول .ة لمشووربميوواه الصووالحالسووكانية بال

عمول توصويمة )أنبووب فرعوي(  عن طريوقاألنبوب الرئيسي لمشروع أرواء الصحراء  منلمشرب 
كووم وبقطوور  145( باتجوواه النخيووب بطووول 162( قوورب الكيمووو )B3عنوود محطووة الضووخ الثالثووة )

وىووووذا بعوووود إعووووادة  .(1/سوووواعة( ينظوووور خريطووووة رقووووم )3م 42ممووووم( وبمعوووودل تصووووريف ) 422)
, إضافة إلى تجييز المحطة الرئيسوية محطة كيرباء كبيسة(  من B2-B1الكيرباء لمحطتي )



ذ                                        جمؾةذجامعةذاألنيارذلؾعؾومذاإلندانقة

ذ

ذ(ذ2العددذ)

ذ2016(ذحزوران)

 

  (422 (  
 

في المشروع بمولدة ذات قدرة كيربائية عالية لضمان استمرار التشغيل وضخ المياه مما يساىم 
 .قصى نقطة في المحافظةأ لشرب إلىإيصال مياه ابفي إنعاش المناطق الصحراوية 

المشاريع المقترحة لادارة المستقبمية لمشروع إرواء الصحراء الغربية في : (2جدول رقم )
 محافظة األنبار
 انكهفح )دٔالر( اســـــــــــــــــــــــــى انًشــــــــــــزٔع

 7711 يشزٔع تُاء يقز دائزج اإلدارج انًسرقهح نًشزٔع ياء انصحزاء فً انزيادي

 B1-B2 0111يشزٔع يذ كٓزتاء يٍ يحطح كٓزتاء كثٍسح إنى انًحطرٍٍ 

إنى انخزاٌ األرضً فً  B5يشزٔع يذ أَثٕب ياء )دكراٌم( يٍ انًحطح انخايسح 

 انزطثح
644 

 03111 إنى انُخٍة B3( يهى يٍ انًحطح انثانثح 311يشزٔع يذ أَثٕب ياء )دكراٌم( قطز )

 310 ريم(-انًحطح انزئٍسٍح ٔذثذٌم )حصىيشزٔع صٍاَح انفالذز فً 

 631 كى (31يشزٔع ذُفٍذ شثكح ياء فً انُخٍة تطٕل )

 3111 يشزٔع ػكاشاخ انذي ٌشًم حفز آتا ٔيذ أَثٕب َاقم ٔخزاٌ أرضً

 811 يشزٔع ٔحذج انرحهٍح

 880 ( فً يجًغ انٕنٍذ انحذٔدي3و111يشزٔع إَشاء خزاٌ أرضً سؼح )

 B-B6 8111يشزٔع ذأٍْم انًحطرٍٍ 

 814 ( فً انُخٍة3و111يشزٔع إَشاء خزاٌ أرضً )

 7111 ( فً انزطثح ٔذجٍٓزْا تكايم انًؼذاخ انضزٔرٌح نهرشغٍم6يشزٔع حفز آتار ػذد )

 767 كى (1) يشزٔع ذٕسٍغ شثكح َاحٍح انٕفاء تطٕل

 767 كى (1يشزٔع ذٕسٍغ شثكح قزٌح أتٕ طٍثاٌ تطٕل )

 831 يشزٔع صٍاَح آتار يشزٔػً انضثؼح )انقذٌى ٔانجذٌذ(

 381 كى (71يشزٔع ذُفٍذ شثكح فً يذٌُح انزطثح تطٕل )

 .47,ص2212/2214المصدر/محافظة األنبار ,برنامج إعادة األعمار والتنمية ,
 

إن تصوميم شوبكات توزيوع الميواه ال بود  :اتذوررقذتصؿقمذذيؽةذتوزوي ذاملقياهذذثالًٌاذ/ذمًطؾي
 لووذلكإن يعتموود عمووى دراسووة كميووات الميوواه وأنووواع االسووتيالك التووي تحتاجيووا المنطقووة المدروسووة 

 :(12)يتطمب التصميم الخطوات التالية
التعرف عمى الوضع الطوبوغرافي لممنطقوة التوي يوراد تصوميم شوبكة توزيوع الميواه فييوا,  -1

يووواه بشوووكل متسووواوي لكافوووة السوووكان مووون خوووالل وضوووع وذلوووك لغووورض مراعووواة تووووفير الم
عند إنشاء شوبكة ميواه البود أن تخودم  فيمخطط مناسب ومنسجم مع الوضع الطوبوغرا

 سنة(. 32لفترة زمنية ال تقل عن )
معرفوووة عووودد السوووكان وكيفيوووة تووووزيعيم عموووى المنطقوووة المسوووتيدفة وتحديووود منووواطق الثقووول  -2

 .معدل الزيادة السكانية المتوقعة السكاني ومعرفة
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–مشروع ارواء الصحراء الغربية وطريق الحج المقترح بين )الرمادي : (1خريطة رقم )
 النخيب(

 
, وزارة الموارد المائية, الييئة العامة لممساحةمن عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية و  المصدر/

 .2227لسنة  1:522222مقياس  نبار,وحدة انتاج الخرائط, خريطة محافظة اال
 

وبالتالي التعورف  العائمةدراسة االستيالك اليومي واألسبوعي والشيري والفصمي لمفرد و  -3
استخدام التقنيوات الحديثوة , ومن ثم تر/يوم(ل 362, مثاًل )ك الفردعمى متوسط استيال

البوورامج , ويعوود ىووذا البرنووامج موون أفضوول (Epant)فووي تصووميم الشووبكات مثوول برنووامج 
ويعطووي البرنوووامج النتووائج الخاصوووة بكوول تقووواطع موون ضوووغط  المسووتخدمة فووي التصوووميم,

 .وتدفق وكذلك األنابيب. وغيرىا من األمور الضرورية
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ولسد النقص في مشاريع الماء يتطمب األمر اإلسراع في تنفيذ االقتراحات المقدمة من  -4
( 18ة األنبوار منيوا )( مشوروع مواء وكانوت حصو83قبل الحكومة والتي تقضي ببنواء )

 (.13)مشروع موزعة عمى األقضية بحسب الحاجة ليذه الخدمة
 :ياهاسرتاتيجية امل

 لمحفاظ عمى المياه واستدامتيا تتطمب وضع استراتيجيات منيا:
تبين البحووث والدراسوات أن كفواءة االسوتخدام والحفواظ ىوي اسوتراتيجيات  أواًل/ذتؼؾقلذالطؾب:

, كيبووات صووحية منزليووة منخفضووة التوودفق, واالنتقووال إلووى تر بيئيووًا وماليووًا فووي توووفير الميوواه أكثوور
 .عمى استخدام كميات أقل من المياهوزيادة أسعار المياه لتحفيز األسر 

, ك مون خوالل مراقبوة اسوتخدام الميواهويكوون ذلو ثانقًا/ذحتدينيذأداصذذييؽاتذاملقياهذالؼاتؿية:ذذذذ
جووراءات السووالمة المناسووبة واسووتخدام الميوواه بشووكل أكثوور والحوود موون التسووريبات وتوووفير  الوودعم وا 

 كفاءة.
ثالًٌا/ذالًعرفذعؾيىذمصيادرذجدويدةذلؾؿقياهذوتطوورهياذخاايةذيفذاملـياردذاليعقيدةذعينذذذذذذذذذذ

, لوووذلك تضوووافرت الجيوووود بإيجووواد طريقوووة مثموووى ن خوووالل اعتمووواد تقنيوووة حصووواد الميووواهمووو الـفييير:
تووم بنواء مووا يقووارب موون  لووذلك, طريقووة حصواد الميوواهن خووالل اعتموواد لالسوتفادة موون ىووذه الميوواه مو

, كما أن ىناك توجيًا لزيوادة (14)3( مميون م126.7) ( سدًا تحجز كمية من المياه تقدر بو12)
عووودد ىوووذه السووودود فوووي الصوووحراء الغربيوووة مووون خوووالل التخطووويط ووضوووع التصووواميم والمخططوووات 

 ة الميوواه المخطوووط السووتثمارىا بوووو( سوودود تقووودر كميوو8إلنشوواء عوودد مووون السوودود والبووالغ عوووددىا )
  .3مميون م (122.75)

 :طرق استذامة قطاع املياه
 الحفاظ عمى المياه والحد من االستخدام. -1
 إعادة التدوير. -2
 ادخال التحسينات عمى البنية التحتية الخاصة بقطاع مياه الشرب. -3
والطمب عميو اعتماد برنامج التوازن المائي من خالل عممية الموازنة بين عرض الماء  -4

ويكوون ذلوك  عن طريق االعتماد عمى مصادر متنوعة, كذلك الترشويد فوي االسوتيالك.
 من خالل معرفة 
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 التوقعات لمتغيرات السكانية عمى المدى الطويل والتحكم بتجييز الماء . -أ 
معرفوووة الجوانوووب الماليوووة والبيئيوووة واالجتماعيوووة لمتخطووويط والتصوووميم واالنشووواء والتشوووغيل  -ب 

 ظمة التجييز واستالم المياه.والصيانة ألن
 خذمات انصرف انصحي:

بينت بعض الدراسات أن المتوسط اليومي لمياه الصرف الصحي المنتجة بمغت نحو 
, وخاصة في مدينة الرمادي, وىذه الكمية تعتبر عالية إذا ما لتر/فرد/يوم( 252-322)

صرف وجود شبكات القورنت مع المدن العراقية األخرى, وبالمقابل ىناك نقص كبير في 
, لذلك أشارت دراسة قامت بيا وزارة التخطيط بعنوان الصحي في معظم مناط المحافظة

( بضرورة انشاء شبكة مياه ثقيمة في 2212)خطة التنمية المكانية لمحافظة األنبار لغاية عام 
كم( مع مشروع  32كم( وفي ناحية الحبانية )شبكة بطول ) 522قضاء الرمادي بطول )

, أما في قضاء الفموجة جاءت التوصية بضرورة لجة مركزي ومحطات رفع لكل منيماامع
, إضافة إلى إنشاء شبكة بطول الثقيمة في الجزء الجنوبيإكمال تصميم شبكات المجاري 

, بينما تبين حاجة قضاء ع مشروع معالجة مركزي ومحطات رفعكم( لمجزء الغربي م 152)
عالجة من شبكات المياه الثقيمة مع الحاجة إلى مشروع مكم(  152ىيت إلى ما يقارب من )
, في حين أشارت الدراسة إلى حاجة كل من قضاء القائم وقضاء ومحطات رفع لممياه الثقيمة

كم( لكل قضاء  52كم(, ) 52, )كم( 125, )كم( 32الرطبة وقضاء راوه وقضاء عنو إلى )
كل قضاء ويكون ذلك حسب التصميم عمى التوالي مع بناء مشروع معالجة ومحطات رفع في 

ولمعالجة المشكمة فقد  .(15)لتر/يوم( 142والكثافة السكنية ومعدل تصريف المياه والبالغ )
( وكانت حصة محافظة 2217( مشروع مجاري لغاية عام )42اقترحت الحكومة بناء )

( في 2213/2217الوطنية )حسب ما جاء في خطة التنمية , (16)( مشاريع4األنبار منيا )
 .2213عام 

 :4102كميات مياه انصرف انصحي املتوقغ طرحها خالل ػاو 
باالعتماد عمى المعيار المتضمن بأن نسبة استيالك الماء الصافي التي تتحول إلى 

%( من الكمية المستيمكة لذا يمكن تقدير كميات مياه الصرف  67مياه صرف صحي ىو )
( 3ستقتصر بيانات الجدول رقم ) , لذلكاألنبارالصحي المتوقع طرحيا في مدن محافظة 
. والتي من المصروفة في المراكز الحضرية فقطعمى معرفة كميات مياه الصرف الصحي 
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, األمر الذي تماد عمى كميات المياه المستيمكةطرحيا في مدن األنبار باالع المفترض
, باإلضافة الصحيتبة عمى تدىور خدمات الصرف يساعدنا في معرفة حجم المشكمة المتر 

, وتزايد كات الصرف الصحي في الوقت الحاضرالى معرفة مقدار الحاجة إلى المزيد من شب
 . لحاجة مع زيادة السكان مستقباًل ىذه ا

كميات مياه الصرف الصحي المفترض طرحيا في مدن محافظة األنبار : (3جدول رقم )
 2214خالل عام 

انًزكز 

 اإلداري
 ػذد انسكاٌ

انًؼٍار)*( 

 نرز/فزد/ٌٕو

انكًٍح انًطزٔحح 

 نرز/ٌٕو

انكًٍح انًطزٔحح 

 /ٌٕو3و
 انُسثح %

 %3.3 73631 73638110 087 47810 انقائى

 %3.1 6307 6301131 087 04171 انزطثح

 %0.1 8111 8111114 087 76444 رأِ

 %0.8 8170 8177111 087 73111 ػُّ

 %4.1 71314 71314066 087 10106 حذٌثح

 %71.6 07137 07137771 087 41171 ٍْد

 %03.1 14136 14136181 087 083781 انزيادي

 %33.8 66847 66847114 087 011414 انفهٕجح

 %711.1 734461 734461081 087 401761 انًجًٕع

, والمعايير 2214المصدر/ من اعداد الباحث باالعتماد الجياز المركزي لاحصاء, تقديرات السكان لعام 
  لتخطيطية. 
 

/يوم( وبمغت كميات 3م 198865من )إذ تبين أن المراكز الحضرية تطرح ما يقارب 
(, 58596المياه المطروحة في كل من قضاء الرمادي وقضاء الفموجة ما يقارب من )

%( لكل منيما عمى التوالي وجاء ارتفاع كمية  33.4, )%( 29.5( ما يعادل )66481)
الصحي في ىاتين المدينتين نتيجة الكثافة السكانية العالية في كل منيما مقارنة مياه الصرف 

ببقية المراكز الحضرية في المحافظة, ونتيجة التقديرات السكانية لمحافظة األنبار ولغاية عام 
( نسمة 1114585( نسمة وكان حجم السكان الحضر المتوقع ىو )2628712) ( بو2232)

( نسمة, وباعتماد معيار االستيالك لمماء الصافي في الحضر 1514125وسكان الريف )
لتر/يوم/فرد( ومن خالل معيار نسبة استيالك الماء  225لتر/يوم/فرد( وفي الريف ) 362)

%( من الكمية المستيمكة, لذا فقد  67الصافي التي تتحول إلى مياه صرف صحي ىو )
/يوم(, 3م 329885مراكز الحضرية )( في ال2232بمغت كمية المياه المطروحة خالل عام )

/يوم( في المستقرات الريفية. ومن خالل ىذه األرقم تتضح الصورة جمية 3م 227118و)
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بضخامة المشكمة التي تسببيا ىذه الكميات من مياه الصرف الصحي التي إذا ما أىممت فإنيا 
بد من وبما يخص محطات معالجة مياه الصرف الصحي ال ستسبب دمار لممجال البيئي.

وعمومًا ىناك  ,ك المحطاتىناك أسس ومعايير تخطيطية ينبغي اتباعيا عند اختيار مواقع تم
 :(17)نوعين من المحددات

وىي المواصفات التي يجب أخذىا بنظر االعتبار عند اختيار  احملدداتذاملوؼعقة:ذ-أواًل
إلى اإلضرار بالصحة , وتجاوز ىذه المحددات يؤدي نشاط لو آثار سمبية عمى البيئةموقع أي 

 :(18), وتشتمل عمى ما يأتيرالعامة وسالمة البيئة بشكل مباشر أو غير مباش
 كم(. 3أن يكون موقع محطة المعالجة خارج نطاق المنطقة المعمورة بما ال يقل عن ) -1
أن يتميز الموقع بسيولة الوصول إليو في جميع فصول السنة وأن يكون الموقع  -2

 .رض الحالية والمستقبمية بالمنطقةالستعماالت األالمقترح مالئمًا 
أن تتناسب مساحة الموقع المقترح مع االحتياج الفعمي لممنطقة المخدومة مع إمكانية  -3

ية والتوسعات العمرانية االمتداد المستقبمي لممحطة بما يتناسب مع الزيادات السكان
 .المتوقعة

 :مناطق األتيةالمحطة البعد عن ال أن يراعى عند اختيار موقع -4
 .المناطق التاريخية واألثرية والتجمعات السكنية والموارد الطبيعية 
  االبتعاد عن مناطق التوسع الزراعي واالمتدادات العمرانية والمطارات والمواقع

 العسكرية.
 .المناطق التي يوجد فييا مياه جوفية مالئمة لالستعمال البشري والزراعي 

وىووي اإلضووافات فووي أسوواليب العموول والوحوودات الفنيووة التووي يجووب  :ثانقييًا/ذاملًطؾييياتذاليقىقييةذ
توفيرىا في النشاط كجوزء مون المشوروع أو العمميوة اإلنتاجيوة مموا يوؤدي إلوى اإلقوالل مون خطور 

 :(19), وتشتمل ىذه المتطمبات عمى ما يأتييائياً التموث أو الحد منو ن
بعيدة عن مأخذ مياه أن تكون نقطة التصريف عمى المصدر المائي بعد المعالجة  -1

كم( في  1كم( في حال وقوع نقطة التصريف أعمى المأخذ, و) 3الشرب بمسافة )
  .حال كون نقطة التصريف أسفل المأخذ

أن تكون محطة التصفية متكاممة بما يضمن كون المياه المصرفة منيا ضمن  -2
 .ات نظام صيانة األنيار من التموثمحدد
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 : األمطار يف مذن احملافظةري مياه مقذار احلاجة جملا
لمعرفة اطوال شبكة مجاري األمطار المطموبة في المراكز الحضرية لمحافظة األنبار 
يتطمب معرفة أطوال الشوارع في تمك المراكز, ولصعوبة الحصول عمى البيانات الضرورية 
حول أطوال تمك الشوارع سوف نقوم بتطبيق معايير تخطيطية معتمدة من قبل الجيات 

 لما يجب أن تكون الحال عميو.واقعية لعراقية التي في حال اعتمادىا يمكن أن تعطي صورة ا
)أن من المعروف تخصيص  ,( )*(22)بينت الدراسة التي جاء بيا )شوكت والجابري(لذلك فقد 

, وقد ُأخذت نسبة المشّيدة يعتبر مقبواًل عالمياً  ( لكل شخص من مساحة المدينة2م 122)
, وبعبارة أخرى فإن نصيب رع والتي تشمل التبميط واألرصفة(كمساحة لمشوا%( منيا  25)

( لمساحة التبميط وُتستعمل ىذه 2م 12(, و)2م 25الشخص الواحد من مساحة الشوارع )
 .تقدير الحاجة المستقبمية لمتبميطاألرقام ل

حسب عممية  2232وبما أن عدد سكان حضر محافظة األنبار المتوقع سنة 
, لذا يمكن حساب حاجة المراكز ( نسمة1125585بمغ )فقد  ت التي اجراىا الباحثاالسقاطا

 :(21)الحضرية لشبكات تصريف مياه األمطار من خالل اتباع القوانين األتية
  مساحة المنطقة المبنية المتوقعة المعيار =× عدد سكان الحضر المتوقع. 
  مساحة التبميط المطموبة لسكان  %( = 12المعيار لمتبميط )× مساحة المنطقة المبنية

 .( وفقًا لممعايير القياسية2232) المدينة عام
 ( عرض الش7.6وفقًا لممعيار المعتمد )ارع. 
  العرض التقريبي المقدر لمشوارع = أطوال الشوارع   مساحة التبميط المطموب لمسكان

 المتوقعة.
اطق السكنية لمدن المن مع األخذ بالحسبان فشل تجربة البناء العمودي في العديد من

, فضاًل عن أعراف السكان عمى السكن العمودي , بسبب عدم اعتياد الناسمحافظة األنبار
وتقاليدىم االجتماعية التي تتعارض في كثير من جوانبيا مع تفاصيل الحياة اليومية في 

خالل , مما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية مستمرة بين الساكنين لذلك ومن السكنيةالعمارات 
( يتبين بشكل واضح  أطوال الشوارع الرئيسية والفرعية المتوقعة أو 4بيانات الجدول رقم )

  .(2232المطموبة لسكان الحضر في أقضية محافظة األنبار عام )
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أطوال الشوارع الرئيسية والفرعية المتوقعة في المراكز الحضرية لمحافظة : (4جدول رقم )
 .2232األنبار عام 

 انحضزيانًزكز 
ػذد سكاٌ انحضز نؼاو 

0131 

يساحح انًُطقح انًثٍُح 

 0131انًرٕقؼح ػاو 

أطٕال انشٕارع انًرٕقؼح 

 0131/يرز نؼاو 

 710438348 77011111 770111 انقائى

 1137081 1140111 11401 انزطثح

 0363180 3016111 30161 رأِ

 3814368 3131311 31313 ػُّ

 71811884 77866111 778661 حذٌثح

 78431008 7630111 76301 ٍْد

 018367676 31783311 317833 انزيادي

 818188184 88311311 883113 انفهٕجح

 481148611 777814111 7778141 انًحافظح

 المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد عمى المعايير التخطيطية.
 

ن أطوال مجاري مياه العراقيةالمعتمدة من قبل الجيات وفقًا لممعايير القياسية  , وا 
األمطار يتطمب أن تساوي تقريبًا أطوال الشوارع الرئيسية والفرعية في المدن عمى أساس أن 

 , لذا يتطمب منشوارع المدينة الرئيسية والفرعيةىذه الخدمة مطموب أن تصل إلى جميع 
ة مجاري أمطار رئيسيأن تضع الخطط الالزمة لتنفيذ خطوط  مديرية مجاري محافظة األنبار

الرئيسية والفرعية عام وفرعية بأطوال الشوارع المقدرة بحيث تغطي جميع شوارع المدينة 
(2232.) 

 :نشثكات انكهرتاء خذمات قطاع
محطة اإلنتاج المتوفرة في محافظة األنبار ىي محطة سد حديثة الكيرومائية والبالغ 

( إلى محطتي )القائم( KV 422ميغا واط( التي تعطي شبكة توزيع ) 662طاقتو اإلنتاجية )
( KV 132و)غرب بغداد( ومنيا يتم التوزيع إلى عدة محطات أخرى ذات الضغط العالي )

وزيع إلى محطات أخرى ثانوية, باإلضافة إلى مشروع ديزالت ومن ىذه المحطات يتم الت
ميغا واط( حيث يعمل ىذا المشروع بواسطة النفط  222حديثة والبالغ طاقتو اإلنتاجية )

األسود من مصفى حديثة, ويوجد في مدينة الرمادي محطتين ساندتين ىما محطة الربيع 
( وىي موجودة في منطقة الثيمة وتستخدم حاليًا لتغذي 3x1250 K.V.E) والتي تبمغ سعتيا

, والثانية ىي الرئيسية مستشفى الرمادي العام عند حدوث خمل واطفاء في شبكة الكيرباء
في أوقات إسناد  ( وتستخدم كمحطة8X1750 K.V.Eمحطة التأميم والتي تبمغ سعتيا )
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, بعة لمديرية انتاج في وزارة الكيرباءالذروة, في حين تم بناء محطة كيرباء عكاز الغازية التا
من وحدتين نوع )جنرال الكتريك( أي وحدتين انتاجيتين )توربينات غازية(  وتتكون ىذه المحطة

بمغت  ,ميغا واط( 252از بطاقة إجمالية )مجيزة من قبل وزارة الكيرباء تعمل بواسطة الغ
( ما يقارب من 2213م )كمية الطاقة الكيربائية المستيمكة في محافظة األنبار عا

%( من الكمية المستيمكة في عموم العراق والبالغة  4.3)م.و.س( ما يعادل ) (1449252)
كيمو واط/شخص/يوم  922)م.و.س( وباالعتماد عمى المعيار التخطيطي ) (33362445)

( )كيمو واط 1528245422) تبين أن الحاجة الفعمية لممحافظة من الكيرباء تقدر بو
أن العجز  فمن خالل مقارنة المقدار المستيمك مع الحاجة الفعمية يتبن ,(عةمشخص/ سا

, لذلك يكون من الضروري وضع ستراتيجات ًا في عموم أقضية محافظة األنباركبير جد
 ويكون ىذا التوجو من خالل اآلتي: لمنيوض بيذا القطاع الحيوي,

عالم بدأت تظير في النتيجة التطور التكنولوجي والتقني  :تحول مصادر الطاقة
نحو استخدام مصادر لمطاقة غير مموثة لمبيئة تعتمد عمى الشمس والرياح مالمح التحول 

 ومن ىذه المصادر التي باإلمكان. ستدامة إلنتاج الطاقة الكيربائيةوتعتبر مصادر م
 :استثمارىا في محافظة األنبار ىي
المناطق التي تسمح الظروف باستخدام  استثمارمكان إذ باإل أواًلذ/ذادًٌؿارذالطاؼةذالشؿدقة:

, وىذه اإلمكانات ة الشمسية الواردة إلى سطح األرضتطبيقاتيا المختمفة وفقًا إلمكانات الطاق
يمكن معرفتيا من خالل تحويل كمية اإلشعاع الشمسي الكمي الواصمة إلى كمية طاقة شمسية 

 :(22)باستخدام المعادلة األتية
 ث× ط = ك 

 ط = كمية الطاقة الشمسية                                          إذ أن:
 0116 , 0 ث = ثابت =                   ك = االشعاع الشمسي الكمي

الطاقة ومن خالل تطبيق ىذه المعادلة اتضح لنا امكانية محافظة األنبار من 
, تشغل ما يقارب ثمثي مساحة القطر والمساحة الواسعة التي الشمسية, بسبب الموقع الجغرافي

(, نظرًا لكمية الطاقة الواردة إلى المتر المربع 2( والشكل رقم )5وكما مبين في الجدول رقم )
( 1825تج )/يوم. وىو ما ين 2( كيمو واط /م5إلى ) الواحد والذي وصل المعدل السنوي منيا

 .2كم (138288, وعمى مساحة األنبار البالغة )/سنة2كيمو واط /ساعة/م
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/يوم( وكمية الطاقة 2المعدالت السنوية لكمية اإلشعاع الشمسي )سعرة/سم: (5جدول رقم )
حديثة( لممدة  النخيب, الرطبة, ,( لممحطات )القائم, عنو, الرمادي/يوم2الشمسية )كيمو واط/م

1981-2211. 
 انًحطح

 االشؼاع انًؼذل انسُٕي نكًٍح

 /ٌٕو(0)سؼزج/سى

 انشًسٍحكًٍح انطاقح 

 /ٌٕو(0)كٍهٕ ٔاط/و
 انًجًٕع انسُٕي

 7111.1 8.3 808 انقائى

 7110 8.4 871 ػُّ

 7401 1 831 حذٌثح

 7467.1 1.7 887 انزطثح

 7111.1 8.3 803 انزيادي

 7338.1 1.3 816 انُخٍة

المناخ, بيانات غير الييئة العامة لألنواء الجوية, والرصد الزلزالي, قسم  وزارة النقل والمواصالت, المصدر/
 منشورة.

 
/يوم( في محافظة 2المعدل السنوي لكمية الطاقة الشمسية )كيمو واط ساعة/م: (2شكل رقم )

 .2211 – 1981األنبار لممدة 

 
 (5المصدر / باالعتماد عمى بيانات الجدول رقم )

 
ومن خالل ذلك يتبن أن محافظة األنبار تقع ضمن المناطق المالئمة جدًا أو ما 

, والتي سية المطموبةتسمى الواعدة في إنتاج الطاقة الشمسية ألنيا تجاوزت اإلمكانات الشم
, وأن الميم في الطاقة 2( كيمو واط ساعة /م8-4اوح بين )تحتاج إلى معدل طاقة شمسية يتر 

( كيمو واط ساعة 2222 – 1822الشمسية ىو أن كميتيا السنوية يجب أن تزيد عن )
 .الطاقة الكيربائية بكفاءة عالية /سنة, وىي القيمة المناسبة لتوليد2/م

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

 النخيب الرمادي الرطبة حذيثة عنه القائم
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 :مسية إلى طاقة كيربائية بطريقتينويتم تحويل الطاقة الش
ان انتاج الطاقة الكيربائية بواسطة التحويل الحراري لمطاقة  الطريقة غير المباشرة: -أ 

التقميدية إال في كون اإلشعاع الشمسي ىو الشمسية ال يختمف عن انتاجو بالطرق 
 المصدر الحراري الذي يزود الدورة بمتطمباتيا من الطاقة بدل استعمال الوقود.

 :بالطريقة المباشرة في شكمين ىما وتتم تقنية التحويل :أما الطريقة المباشرة -ب 
 قة الكيربائية من الطاقة الضوئيةالتحويل الكيروضوئي ويتضمن توليد الطا. 
  التحويل الكيروحراري وىو عممية تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كيربائية بعد

 .(23)تحويميا إلى حرارة
بما فييا األراضي  يدرك العاممون في مجال الطاقة أن األراضي العربيةوبالتالي 

ولو أخذنا متوسط ما يصل األرض , نى مناطق العالم بالطاقة الشمسيةىي من أغ العراقية
 تعمل / يوم وافترضنا أن الخاليا الشمسية 2مكيمو واط /  5من طاقة شمسية وىو  العربية

مربع  كيمو متر 16222% وقمنا بوضع ىذه الخاليا الشمسية عمى مساحة  5بمعامل تحويل 
أصبح بإمكاننا توليد ساحة تعادل تقريبًا مساحة الكويت( و وىذه المفي صحراء العراق الغربية )

, أي ما يزيد عن خمسة أضعاف ما يوم /ا واط ك  مي 422× 4 12 ويطاقة كيربائية تسا
( 5ومن خالل بيانات الجدول رقم ) .(24)ك القصوىنحتاجو اليوم وفي حالة فترة االستيال

يكون باإلمكان ترشيح المواقع المالئمة الستثمار الطاقة الشمسية في محافظة األنبار وكما 
ذا ما أريد استغالل الطاقة الشمسية يفضل استخدام أ2مبين في الخريطة رقم ) سموب (. وا 

 (.3, ينظر شكل رقم )المجمعات أو الحقول الشمسية
ايا في جنوب غرب الواليات المتحدة يتألف من مر   "solar 1ل شمسي "حق (3شكل رقم )

 .% 92من الطاقة الكيربائية وبكفاءة تصل   ”m.w 10“عاكسة وبرج طاقة يقوم بإنتاج

 
 http://www.mmsec.com/wwwd.doc :المصدر                  

http://www.mmsec.com/wwwd.doc
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 لمواقع المرشحة الستثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في محافظة األنبار: (2) خريطة رقم

 
 (6( والجدول رقم )5المصدر/ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول رقم )          

ذ

يموزم لتوأمين الجودوى االقتصوادية مون اسوتثمار طاقوة الريواح فوي  :ارذراؼيةذالروياحذذثانقًا/ذاديًٌؿذ
م/ثوا(, بينموا قود يكوون تووافر ريواح ذات سورعة تبموغ  6-5سورعة الريواح مون )أماكن تتراوح فييوا 

كافيووًا السووتثمار الريوواح واإلفووادة منيووا فووي المنوواطق الصووحراوية أو المنوواطق النائيووة  (25)م/ثووا( 3)
البعيووودة عووون مراكوووز المووودن, كموووا ىوووو الحوووال فوووي صوووحراء األنبوووار, وقووود تبوووين أن العوووراق يمتموووك 

حيووث يبمووغ المعوودل السوونوي  ثمار طاقووة الريوواح لتوليوود الطاقووة الكيربائيووة,امكانيووة كافيووة فووي اسووت
 3م/ثا( وىو ما يفوق الحد المطموب لتشوغيل الموراوح اليوائيوة والبوالغ ) 4.2لسرعة الرياح فيو )

إذ يعووووود توليووووود الطاقوووووة الكيربائيوووووة مووووون طاقوووووة الريووووواح احووووودى االسوووووتعماالت الياموووووة  ,(26)م/ثوووووا(
لمستقرات الريفية والمنواطق الصوحراوية فوي محافظوة االنبوار خاصوة ان والضرورية السيما في ا

فضوووواًل عوووون ان  ,(27)عمميووووة ربووووط ىووووذه المنوووواطق بشووووبكة الكيربووووواء الوطنووووووية باىضووووو التكوووواليف
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ثوووول ىووووذه التخصيصووووات الماليووووة اسووووتيالكيا موووون الطاقووووة لوووويس بالقوووودر الكبيوووور الووووذي يسووووتدعي م
 .الضخمة

, يتبين امكانية استثمار طاقة الرياح في (7رقم ) ( والشكل6ومن خالل الجدول رقم )
, السيما وان ىذه المناطق , حديثة, عنو(H-1, اقة الكيربائية في مناطق )النخيبتوليد الط

/ثا( في محطة  2واط م 35.3سجمت أعمى معدالت طاقة في عموم محافظة االنبار بمغت )
بواقع  H-1تمييا محطة  الدراسة,النخيب والتي استأثرت بأعمى معدل طاقة من بين محطات 

. وان كثير /ثا( لكل منيما 2واط م 23.1/ثا( ثم محطتي حديثة وعنو بواقع ) 2واط م 32.6)
( (H-1من المستقرات البشرية والقرى الصغيرة في ىذه المناطق خصوصًا في النخيب و
لدات التي محرومة من خدمات شبكة الكيرباء الوطنية ما يضطرىم إلى االعتماد عمى المو 

تعمل بالديزل لتوفير الكيرباء وىذه العممية بطبيعة الحال ال تمبي حاجة سكان ىذه المناطق 
, كما لتوفير الوقود ومتطمبات الصيانة من الطاقة فضاًل عن كونيا تحتاج إلى تكاليف عالية

يمكن  أن استثمار الطاقات المتجددة في محافظة األنبار ال يقتصر فقط عمى طاقة الرياح بل
 استثمار الطاقة الشمسية كبديل يكمل أحدىما االخر. 

/ثا( في  2)م/ثا( ومقدار طاقة الرياح )واط م المعدالت السنوية لسرعة الرياح: (6جدول رقم )
 (1981/2211محطات محافظة األنبار لممدة )

 )***(/ثا(0يقذار طاقح انزٌاح )ٔاط و يؼذل سزػح انزٌاح )و/ثا( انًحطح

 71 0.1 انقائى

 03.7 3.3 ػُّ

 03.7 3.3 حذٌثح

 73.0 3.7 انزطثح

 1.4 0.3 انزيادي

 31.3 3.4 انُخٍة

H3 3.1 30.6 

الييئوة العاموة لألنوواء الجويوة, والرصود الزلزالوي, قسوم المنواخ, بيانوات غيور  وزارة النقول والمواصوالت, المصدر/
 منشورة.

 
المالئمة  باإلمكان ترشيح المواقع( 6ومن خالل البيانات الرقمية لمجدول رقم )

 (.2) الستثمار طاقة الرياح في توليد الطاقة الكيربائية وكما مبين في الخريطة رقم
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/ثا( في  محطات محافظة األنبار لممدة 2( ومقدار طاقة الرياح )واط م4شكل رقم )
(1981/2211) 

 
 .(6/ باالعتماد عمى الجدول رقم )المصدر

  
يمكن االستفادة منيا اقتصاديًا في توليد الطاقة الكيربائية وتتمثل  كما توجد إمكانات

, ثرة وال تتأثر بالعوامل المناخيةىذه االمكانات باستثمار النفايات الصمبة, كونيا متوفرة بك
مميار كيموا  12ما يقارب من ) 2225لذلك تم تطبيق ىذه التجربة في ألمانيا لتنتج في عام 

طن( من ىذه النفايات  6722ء باالعتماد عمى النفايات, وتم تحويل )واط ساعي( من الكيربا
( منزل في مدينة 3222مميون لتر( من الوقود البيولوجي, وتمت تغذية )16إلى )

. ويتم استثمار مكبات (28))غميزنكيرشن( بالطاقة الكيربائية المستمدة من مجمع لمنفايات
اطة صفائح من البالستيك, ووضع أنابيب النفايات بصنع حفر أرضية قابمة لمتغطية بوس

الستخالص الغاز العضوي واستثماره في توليد الطاقة الكيربائية, فضاًل عن امكانية استثمار 
ىذا الغاز من فضالت الحيوانات والطيور الداجنة في المزارع والمداجن, وكذلك باإلمكان 

يمكن تسخيرىا لتوليد الطاقة, القول فإن مناطق الطمر الصحي يعد مصدر أخر لغاز الميثان 
وىو يعوض عن اآلثار البيئية لواقع الطمر الصحي المسبب لتموث البيئة, وىذه الغازات يمكن 
استخداميا في انتاج الطاقة أو توفير الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل والطيي, وبالتالي تقمل من 

الحراري, وتوفير االحمال الطمب عمى الغاز الطبيعي وتخفض انبعاث الغازات واالحتباس 
 . (8. ينظر الشكل رقم )(29)الكيربائية
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 .مخطط استخالص الغاز العضوي من النفايات الصمبة: (5شكل رقم )

 
  ./ من عمل الباحثالمصدر        

 
خصوصًا إذ ما عممنا ان ىناك مناطق واسعة من محافظة االنبار محرومة من 

 –الشبجة  –الطاقة الكيربائية نذكر منيا عمى سبيل المثال ال الحصر مناطق )السممان 
( إذ يعتمد سكان ىذه المناطق الوليدناحية  –النخيب  –اليبارية  –الكسرة  –جديدة عرعر 

زل والمجيزة من وزارة الكيرباء في أمدادىم بالطاقة الكيربائية عمى المولدات التي تعمل بالدي
يتطمب االمر وضع سمسمة من , مما ( ساعات يومياً 6-4ب يتراوح بين )وبشكل متناو 

استراتيجيات متتابعة تقمل التكمفة وأكثر فعالية لمحد من الطمب عمى مصادر الطاقة وبالتالي 
, وتتضمن استراتيجية الطاقة الناجحة الخطوات ةن مستويات الحرمان من ىذه الخدمتقميل م

 :(32)األربعة األتية
 .خفض الطمب عمى الطاقة من خالل التصميم 
 .استخدام الطاقة بكفاءة عالية                   
 .اختيار مجيزات الطاقة المستدامة 
 .التصدي لتغير المناخ والحد من انبعاث الكربون 

 االستنتاجات
أساسي في أي مركز بشري ويعتمد عمييا في التوسع والنمو  البنى التحتية عنصر -1

 والتطور.
( 1161515بينت الدراسة أن عدد السكان المخدومين بمياه الشرب ما يقارب من ) -2

%( من الحجم الكمي لسكان المحافظة, في حين بمغ عدد  69.1نسمة ما يعادل )
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%(, بينما بمغت  71.5( نسمة ما نسبتو )593592المستفيدين من سكان الحضر )
 .من سكان الريف االجمالي لممحافظة%(  67نسبة سكان الريف المستفيدين )

 البنى التحتية تشكل منظومة متداخمة مع بعضيا البعض ويكمل بعضيا األخر. -3
 ىناك امكانات تنموية باإلمكان استغالليا في تنمية وتطوير خدمات البنى التحتية. -4
وخاصة المناطق الريفية من نقص وعدم كفاءة البنى تعاني مناطق محافظة األنبار  -5

التحتية وخصوصًا قطاعات الماء الصالح لمشرب والصرف الصحي والكيرباء وتفتقر 
 .ى االستدامةال

نقص في تجييز الطاقة الكيربائية مع استيالك متزايد لمطاقة نتيجة لمتوسع في  -6
, وخاصة بعد االنخفاض في ائيةالمعتمدة عمى الطاقة الكيرب استخدام االجيزة المنزلية

 .اسعارىا وزيادة عدد السكان
 انتوصيات:

 ضرورة العمل عمى ترشيد األفراد من أجل التعامل بعقالنية في مجال البنى التحتية. -1
الل توفير مياه الشرب لسكان المناطق النائية والبعيدة عن نير الفرات من خالل استغ  -2

ام مياه الصرف الصحي العمل عمى اعادة استخد, وكذلك المياه الجوفي ومياه االمطار
 .المعالجة دبع

 االعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكيربائية. -3
العمل عمى االستفادة من مواقع الطمر الصحي من خالل توليد الطاقة الكيربائية  -4

  .باستغالل النفايات
البنى التحتية بصورة فرض الغرامات الكبيرة عمى المتجاوزين والمستعممين لشبكات  -5

 .غير قانونية
 .م ليماشراك القطاع الخاص في مجال االستثمار إليجاد البدائل وتوفير الحوافز والدع -6
ام توفير شبكات لمياه االمطار منفصمة ترتبط بخزانات لجمعيا واالستفادة منيا كماء خ -7

 .راض اخرى غير الشربتستعمل الغ
زيادة عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي من أجل توفير بيئة سكنية خالية  -8

 .الصحية من المشاكل
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 اهلوامش:
مصطفى منير محمود , طارق محمود يسري , مشروع مبادرة التوعية باألىداف اإلنمائية لأللفية ,  -1

, كمية التخطيط العمراني واإلقميمي , جامعة  سياسات التنمية المستدامة لممجتمعات الريفية الفقيرة
 .13, ص 2212القاىرة , 

 .27, ص 2226ممدوح دبس , جغرافية الخدمات , مطبعة الروضة ,منشورات جامعة دمشق ,  -2
 . 28المصدر نفسو , ص -3
خنساء غازي رشيد النعيمي , أثر الزحام الحضري في تغيير أنماط البيئة الحضرية في المدن  -4

 .129,ص2212كبرى ,اطروحة دكتوراه , غير منشورة ,كمية اليندسة , جامعة بغداد , العالمية ال
ساجدة كاظم الكندي , أثر االستدامة والتنظيم الفضائي لوحدة الجيرة في البيئة السكنية , مجمة  -5

 .22,ص2212,شباط18,مجمد,2اليندسة , جامعة بغداد,عدد
دينة العراقية دراسة تحميمية لمدينة بغداد , المجمة شيماء مطشر حمزة , استدامة البنى التحتية لمم -6

 .62,ص2214( .4-3, العددان)29العراقية ليندسة العمارة , المجمد 
دراسة في جغرافية الطاقة , مجمة عبد العزيز محمد حبيب العبادي ,الطاقة الشمسية في العراق ,  -7

 . 49, ص 1991ني , , كانون الثا 26الجمعية الجغرافية العراقية , بغداد , العدد
, 1981عبداهلل عاشور ,مشاكل الطاقة والتكنولوجية في الدول النامية ,دار الشؤون الثقافية, بغداد, -8

 .181ص
عبد السالم رضوان , حاجات االنسان االساسية في الوطن العربي ) برنامج االمم المتحدة لمبيئة (  -9

,  1992افة والفنون واآلداب , الكويت , مترجم , سمسمة كتب ثقافية يصدرىا المجمس الوطني لمثق
 . 352ص 

 .41,ص2212/2214محافظة األنبار , برنامج إعادة اإلعمار والتنمية , -12
خمف حسين عمي الدليمي, تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية, دار صفاء لمنشر , عمان ,  -11

 .129.ص2229
المياه والصرف الصحي , , المؤسسة العامة شبكات  -المممكة العربية السعودية  , تقنية مدينة  -12

 .36لمتعميم الفني والتدريب الميني , ص
 .133خمف حسين عمي الدليمي, تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية, مصدر سابق, ص -13
,الخالصة التنفيذية , 2217-2213جميورية العراق , وزارة التخطيط ,خطة التنمية الوطنية  -14

 .32,ص2213
مكانية  –ود فياض الجميمي , المنخفضات الصحراوية في منطقة الحماد مشعل محم -15 العراق وا 

, العدد 3استثمارىا في حصاد المياه , المجمة العراقية لدراسات الصحراء , جامعة األنبار , المجمد 
 .64, ص 2211,  1
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وارد المائية في األنبار , وزارة الموارد المائية , الييئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل ,مديرية الم -16
 .18بيانات غير منشورة . ص

, الجزء الخاص بالبنى  2222وزارة التخطيط ,خطة التنمية المكانية لمحافظة األنبار لغاية عام  -17
 التحتية , مصدر سابق  .

 .32,مصدر سابق ,ص2217-2213جميورية العراق , وزارة التخطيط ,خطة التنمية الوطنية  -18
مدية والقروية , دليل اختيار مواقع بعض االستعماالت الخاصة , الطبعة األولى , وزارة الشؤون الب -19

 .65ىو, , ص1426الرياض, 
سعيد فاضل أحمد , واقع ومستقبل خدمتي الماء والصرف والمجاري في مدينة بعقوبة )دراسة في  -22

 .168جغرافية الخدمات( مصدر سابقص
وكت ورسول الجابري , تخطيط خدمات التنمية ينظر )عمي احسان ش لممزيد حول ىذا الموضوع *

 .1987االجتماعية , وزارة التخطيط ,  المعيد القومي لمتخطيط , بغداد , 
 .172المصدر نفسو  , ص -21
 .345خمف حسين عمي الدليمي, تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية, مصدر سابق, ص  -22
سي , مجمة بحوث الطاقة الشمسية و العدد قاسم ميدي محمود , دراسة اداء مولد كيروحراري شم -23

 . 1988الثاني, 
عالء شالل فرحان حسين الفيداوي ,إمكانية محافظة األنبار من اإلشعاع الشمسي ودورىا في  -24

تطوير الطاقة البديمة )دراسة في المناخ التطبيقي( , رسالة ماجستير , غير منشورة , جامعة األنبار 
 .  184,ص 2229ية ,وكمية التربية لمعموم اإلنسان

,  1981ابراىيم شريف وأخرون , جغرافية الصناعة , وزارة التعميم العالي والبحث العممي , بغداد , -25
 .32ص

سعد ابراىيم الجوراني ,تكنولوجيا الطاقة الشمسية , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد ,  -26
 .33,ص1995

األنبار من اإلشعاع الشمسي ودورىا في عالء شالل فرحان حسين الفيداوي ,إمكانية محافظة  -27
 .   184تطوير الطاقة البديمة )دراسة في المناخ التطبيقي( , مصدر سابق,ص

االتو , التحميل المناخي لعنصر الرياح في محافظة األنبار ومجليث محمود خميف عرسان الفيداوي -28
 ,2211 اإلنسانية, جامعة األنبار,, غير منشورة, كمية التربية لمعموم التطبيقية, رسالة ماجستير

 .126ص
 .131المصدر نفسو , ص -29
إسماعيل عباس ىراط , إمكانات وفرص تعزيز الطاقة المتجددة في محافظة االنبار , مجمة جامعة  -32

 .  121, ص  2212االنبار لمعموم االنسانية , العدد االول , اذار , 
(    )  تم استخراج مقادير الطاقة أعاله باعتماد المعادلة األتية *()** -31  (

 

 
)     



ذ                                        جمؾةذجامعةذاألنيارذلؾعؾومذاإلندانقة

ذ

ذ(ذ2العددذ)

ذ2016(ذحزوران)

 

  (418 (  
 

شيماء مطشر حمزة , استدامة البنى التحتية لممدينة العراقية دراسة تحميمية لمدينة بغداد , مصدر  -32
 .69سابق,ص

 
 

 املراجغ : 
)دراسة في  أحمد , سعيد فاضل, واقع ومستقبل خدمتي الماء والصرف والمجاري في مدينة بعقوبة -1

 .2228جغرافية الخدمات( , رسالة ماجستير, غير منشورة, كمية التربية, جامعة ديالى , 
إسماعيل عباس ىراط , إمكانات وفرص تعزيز الطاقة المتجددة في محافظة االنبار , مجمة جامعة  -2

 . 2212االنبار لمعموم االنسانية , العدد االول , اذار , 
, الخالصة التنفيذية ,2217-2213خطة التنمية الوطنية  ,تخطيطجميورية العراق, وزارة ال -3

2213. 
 .2217-2213جميورية العراق , وزارة التخطيط ,خطة التنمية الوطنية  -4
مكانية  –الجميمي , مشعل محمود فياض, المنخفضات الصحراوية في منطقة الحماد  -5 العراق وا 

, العدد 3لدراسات الصحراء , جامعة األنبار , المجمد استثمارىا في حصاد المياه , المجمة العراقية 
1  ,2211 . 

 .1995الجوراني , سعد ابراىيم ,تكنولوجيا الطاقة الشمسية , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد ,  -6
حمزة , شيماء مطشر , استدامة البنى التحتية لممدينة العراقية دراسة تحميمية لمدينة بغداد , المجمة  -7

 .2214( .4-3, العددان)29ية ليندسة العمارة , المجمد العراق
خمف حسين عمي الدليمي, تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية , دار صفاء لمنشر , عمان  -8

 ,2229. 
 . 2226دبس , ممدوح , جغرافية الخدمات , مطبعة الروضة ,منشورات جامعة دمشق ,  -9
( ي ) برنامج االمم المتحدة لمبيئةاالساسية في الوطن العربرضوان , عبد السالم , حاجات االنسان  -12

 .1992والفنون واآلداب , الكويت , مترجم , سمسمة كتب ثقافية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة 
السعدي , عباس فاضل , جغرافية البنى التحتية في العراق ,الطبعة العربية , عمان ,دار أمجد  -11

 .2215لمنشر والتوزيع , 
 .1981,ابراىيم وأخرون , جغرافية الصناعة , وزارة التعميم العالي والبحث العممي , بغداد ,شريف -12
 .1981عاشور , عبداهلل ,مشاكل الطاقة والتكنولوجية في الدول النامية ,دار الشؤون الثقافية, بغداد, -13
الطاقة , مجمة العبادي , عبد العزيز محمد حبيب ,الطاقة الشمسية في العراق , دراسة في جغرافية  -14

 .1991, كانون الثاني ,  26الجمعية الجغرافية العراقية , بغداد , العدد



ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمشعلذػقصلذغضقبذاملوىلأ.م.د.ذ

ذ

ذذادًدامةذاليـىذالًحًقةذيفذحماػظةذاألنيار

ذم.م.ذأمحدذحمؿودذعؾيذأمحد

ذ

) 419 ) 
 

الفيداوي , عالء شالل فرحان حسين ,إمكانية محافظة األنبار من اإلشعاع الشمسي ودورىا في  -15
ار تطوير الطاقة البديمة )دراسة في المناخ التطبيقي( , رسالة ماجستير , غير منشورة , جامعة األنب

 .   2229وكمية التربية لمعموم اإلنسانية ,
الفيداوي , ليث محمود خميف عرسان, التحميل المناخي لعنصر الرياح في محافظة األنبار  -16

ومجاالتو التطبيقية , رسالة ماجستير , غير منشورة, كمية التربية لمعموم اإلنسانية , جامعة األنبار 
,2211 . 

مسية مبادئ العمل وتطبيقات المنظومة , ترجمة مولود يوسف حسن كرين , مارتن .أ , الخاليا الش -17
 . 1989, دار الكتب والنشر , الموصل , 

الكندي , ساجدة كاظم , أثر االستدامة والتنظيم الفضائي لوحدة الجيرة في البيئة السكنية , مجمة  -18
 .2212,شباط18,مجمد,2اليندسة , جامعة بغداد,عدد

 . 2212/2214عادة اإلعمار والتنمية ,محافظة األنبار , برنامج إ -19
محمود , قاسم ميدي , دراسة اداء مولد كيروحراري شمسي , مجمة بحوث الطاقة الشمسية و العدد  -22

 . 1988الثاني, 
محمود , مصطفى منير , طارق محمود يسري , مشروع مبادرة التوعية باألىداف اإلنمائية لأللفية  -21

عات الريفية الفقيرة , كمية التخطيط العمراني واإلقميمي , جامعة , سياسات التنمية المستدامة لممجتم
 . 2212القاىرة , 

شبكات المياه والصرف الصحي , , المؤسسة العامة  -المممكة العربية السعودية  , تقنية مدينة  -22
 لمتعميم الفني والتدريب الميني .

ط البيئة الحضرية في المدن النعيمي , خنساء غازي رشيد, أثر الزحام الحضري في تغيير أنما -23
 .2212العالمية الكبرى ,اطروحة دكتوراه , غير منشورة ,كمية اليندسة , جامعة بغداد , 

 2212وزارة االعمار واالسكان ,كراس معايير اإلسكان الحضري, -24
, الجزء الخاص بالبنى  2222وزارة التخطيط , خطة التنمية المكانية لمحافظة األنبار لغاية عام  -25

 تية  .التح
وزارة الشؤون البمدية والقروية , دليل اختيار مواقع بعض االستعماالت الخاصة , الطبعة األولى ,  -26

 ىو, .1426الرياض, 
 .1998وزارة الصحة , التشريعات البيئية , مركز حماية وتحسين البيئة , -27
موارد المائية في األنبار , وزارة الموارد المائية , الييئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل ,مديرية ال -28

 بيانات غير منشورة . 


