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مىارد طبيعية معطلة ومىارد بشرية عاطلة رؤية مستقبلية يف اطار 
 تنمية مستذامة يف حمافظة األنبار

     م. د  ليث حممىد خليفة الفهذاوي
 املذيرية العامة لرتبية االنبار  

 املستخلص
ة بسػاردىا البذخية وثخواتيا الصبيعية مجعػمة بامتجاد السداحة مشصقة الجراسة غشي تعج

وتعجد مكامغ السعادن الستاحة مسا انعكذ عمى تػفيخ فخص استثسارية متشػعو اعتسادا عمى 
اال انيا لع تدتثسخ ألغخاض  مػاردىا الصبيعيةوفخة ورغع يائمة مغ حيث الكع والشػع ال ياثخوات

عمى الشذاط الػاقع سمبا ىحا ليشعكذ ضسغ أقزية السحافطة  ندبيا   التشسية السكانية الستػازنة
ؼيسا لػ استثسخت  الستاحة السػارد السائية واإلمكانات السشاخيةو  الشباتي والحيػاني والدراعي بذؿي

القى الصاقة الستججدة ومغ السالحظ ان معطع ىحه السػارد ىي شبة معصمة مسا  في مجال
وعمى صعيج ة والتي اصبحت بجورىا شبة عاشمة عغ العسل عمى السػارد البذخي بزاللة

( 177717656بمغ)ي مشصقة الجراسة اإلسقاشات الدكانية تذيخ التقجيخات أن مجسػع سكان
مغ إجسالي سكان العخاق ، مػزعيغ بالتداوي تقخيبا  بيغ  (%4.4ما ندبتو)أي  ،مميػن ندسة

تغّػل ضاىخة البصالة مغ عاني ( الف ندسة قػة عسل ت8737579الحزخ والخيف مشيع )
التشسية،  ضعفعمى خمؽية ارتفاع معجالت العسالة الشاقرة بيغ صفػف الذباب. و أنػاعيا ب

 .2318%( بحدب تقجيخات عام  33لترل الى)
 ،انًغزذايخانزًٍُخ  ،انًٕاسد انجششٌخ ، انطجٍؼٍخانًٕاسد : انًفزبدٍخانكهًبد 
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Abstract 

The  study area is considered a rich in human resources and 

natural resources supported by the extension of the area and the 

multiplicity of available mineral resources, which reflected on the 
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provision of investment opportunities depending on the diversity of its 

wealth in terms of quantity and type, despite the abundance of natural 

resources, but not invested for the purposes of spatial development 

balanced within the province to reflect this reality negatively on 

Agricultural activity in agriculture, animal breeding, water resources 

and climatic capabilities available if invested in the field of renewable 

energy. It is noted that most of these resources are almost semi 

disabled, which overshadowed the human resources which It is 

estimated that the total population of the study area amounted to ( 

1,771,656 ) million, and equal to( 4.4% )of the total population of Iraq, 

distributed almost equally between urban and rural, including (873, 

579) thousand workers, who suffer from increasing the phenomenon of 

unemployment in all kinds And high unemployment rates among 

young people on the back of poor development to reach( 30%) 

according to estimates of 2018.                                                                          

. 
Key words: Natural Resources, Human Resources, Sustainable 

Development, Investmen. 

 (Introduction) المقدمة
 مغ مقصتشفخص الفييا  تتكافيان ايجاد اي بيئة ذات تشسية مكانية مدتجامة ومتكاممة 

 والحاجات التػزيع السكاني العادل وبسا يتشاسبو  الدميع التشسػي  تحقيق التػازن  مفادىا رسالة
 والخيف الحزخ بيغ التشسػية  الفجػة تقميل معتي تتستع بيا ال الشدبية يداتسوالس واإلمكانات

تستج ،  السشذػدة السكانية تحقيق التشسية في يديع بسا  بيعيةصال لمسػارد واالستثسار االمثل
(اي ما 177717656)يبمغ بتعجاد سكاني 2كع (1387531نبار عمى مداحة قجرىا)محافطة اال

مميػن ندسة بحدب ( 4371217463لبالغ عجدىع )%( مغ مجسػع سكان العخاق ا474ندبتو )
فالسحرمة الشيائية تقػدنا الى التحميل السبجئي والتفديخ ،  (1)2318 لعاملدكان ا تقجيخات

السشصقي بأن فكخ القائسيغ عمى التشسية بسفيػميا العام والخاص فكخا معصل حتى اشعار أخخ 
قة الجراسة معصمة والسػارد البذخية شبو ، بحيث جعل مغ الثخوات الصبيعية التي تدخخ بيا مشص

 عاشمة ويتزح ذلظ في اكثخ مغ دليل سيتع تبيانو الحقا  وفقا لسحاور ىحه الجراسة.
 . (Research  Problem)مذكلة البحث  -اوًل 

وعمية يتع  تكسغ أىسيتيا مغ كػنيا تعالج مذكمة معقجة الحمػل ومتجاخمة األبعاد،
 :ليةمغ خالل االسئمة التا ياشخح
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في  ىااستثسار وإمكانية  الثخوات الصبيعية والبذخية في أرض األنبار استغالل -1
 .تحقيق تشسية إقميسية شاممة

 .استغالليا وتشسيتيا بالذكل األمثل وإمكانية تقييع وتحميل السػارد الستاحة -2
واإلسيام اسباب حالت دون استثسار الصبيعية اال ان ىشاك  ارغع تشػع ثخواتي -3

 شسيتيا اقتراديا  .ت
وسكانيا  الصبيعية والبذخية غشية بثخواتيامشصقة الجارسة حؿيقة مفادىا ان تعديد  -4

 .يعانػن مغ البصالة وسػء السعيذة
 : Research Hypothesis)): فرضية البحث  ثانيا

الصبيعية الستاحة في محافطة  بيغ وفخة السػارد اإليجابيةالعالقة  -الفرضية األولى
 وامكانية استثسارىا . نباراال

 ىااستثسار  يعدز مغ الصبيعية ىامػاردتػزيع  التبايغ السكاني في -الفرضية الثانية
 .تشسية مدتجامة ويديع في تحقيق

 : (Research 0bjective) البحث هدف
معخفة  ثعوتحجيج مػاردىا وإمكاناتيا  إلمكانات مشصقة الجراسةالتقييع الدميع  – اولً 
 .اإلنتاجي لياالتخرز 

 إمكاناتيا مع تتشاغع عاشمة او معصمةالكذف عغ ما تستمكو مغ مػارد بذخية  -ثانياً 
الػاعج وفقا لمتػجيات السدتقبمية لمتشسية السدتجامة  لالستثساربسا يؤىميا و أالقترادية اليائمة 

 العخاق االستخاتيجي. عسق باعتبارىا
ف تقميل التخكد الدكاني في السجن أيجاد مخاكد الستقصاب الدكان بيج –ثالثًا 

واألحياء الخئيدة والحج مغ الدحف العسخاني عمى االراضي الدراعية فزال  عغ تغيخ الشطخة 
 .الدائجة مغ كػنيا مشصقة صحخاوية شاردة لالستثسار

 (.Research Boundaries) حدود البحث : -ثالثًا 
اي ما ندبتو  2( كع1387531وتتسثل بسحافطة االنبار ذات السداحة البالغة )

، تقع في قدسو الغخبي بيغ دائختي  2( كع4387317%( مغ مداحة العخاق البالغة )31)
%(  19.6ليا ما ندبتو )و شخقا °( 44 -° 39شساال  وخصي شػل )°( 35 -° 3375عخض )
 (.1خخيصة )كع (  3462)  البالغة الجولية لعخاقال حجود امغ اشػ 
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 (1خشٌطخ )  

 ثبنُغجخ نهؼشاق َجبسيذبفظخ االيٕلغ 

 
: 1 ). يقٍبط2002انًظذس : انٍٓئخ انؼبيخ نهًغبدخ ،خشٌطخ انؼشاق اإلداسٌخ ، ثغذاد ، 

1000000.) 

تعج السػاد االولية عشرخا  أساسيا  في عسمية التشسية : الطبيعية  الموارد -اوال
يخ السدح الرشاعية، وفي عسميات التػشغ السكاني لألنذصة الرشاعية. وقج بيشت تقار 

 خصةفي رسع  وثانػية تعج االساس اساسية عشاصختتستع ب محافطة االنبارالجيػلػجي أن 
السيسا  دعة مداحتياب شاممة نطخا لسا تتستع بو مغ مؤىالت اقترادية تتسثل مكانية تشسػية

 ، فزال  عغ مػقعيا الجغخافيالصبيعية الستشػعة  والثخوات بالسػارد وغشاىا الدراعية مشيا
 العامحجودية نذصة اقتراديا  عمى مجار  بسشافح ثالث دول تختبط معيا كػنيا تحاذي حيػي ال

 ىحه الثخوات ومغ ابخز.تابع لقزاء القائع (1ضسغ قزاء الخشبة ومجسع)يا تقع ثالث مش
 :ىي

يعتسج استثسار القصاع الدراعي عمى وجػد مشاشق تدسح تخبتيا  القطاع الزراعي: -1
يكل سكا نيا عمى ؾيام نذاط زراعي متكامل، وإن وضع خصة تشسػية لتصػيخ وزيادة ومياىيا ـو

كػنيا الدراعة باإلنتاج الدراعي بذؿيو الشباتي والحيػاني حج االكتفاء الحاتي يتصمب االىتسام 
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، ويتزسغ ىحا ػفخ الغحاء لدكان الخيف والحزخ عمى حج سػاءت التيالحخفة األساسية 
 الشذاط ما يأتي :

 .ج النباتيالنتا -أ
 دراعة تبمغ مداحتياصالحة لمارضا  مشصقة الجراسةان نجج في  مغ السؤسف

 مميػن  (5578787738)مغ مجسػع مداحتيا الكمية البالغة دونع مميػن  (1174597333)
 مغ جية الغحاء نقزخدارة مددوجة تتسثل في ضئيمة وبحلظ تعج  اال بشدبة لع تدتغلدونع 

ان ثسة تشاقس بيغ كسا  .مغ جية اخخى  مرجر االنتاجتبارىا التخب السشتجة باع خدارةو 
ولػ قارنا بيغ مجسػع ، بيغ مداحتيا الكمية ومداحتيا الدراعية  ومداحتيا وعجد سكانيا 

الرالحة لمدراعة  ياراضييا الدراعية واراضييا الكمية لػججنا حؿيقة التشاقس واضحة فاألرض
بيغ السدارعيغ  الكبيخةفجػة ال فزال  عغ، الكمية مغ مجسػع السداحة  :( 23‚5عغ)  جال تدي

سياسات فأمدى السدارع في واٍد و   في نذاشيع االنتاجي والجولة في سياستيا الدراعية
مداحة األراضي الدراعية مػزعة بحدب ( 1ججول)، ويػضح في واٍد آخخ الحكػمات الستعاؾبة

 أقزية مشصقة الجراسة.
 (1) جذٔل

 8112نؼبو  االَجبس يذبفظخ فً ثذغت األلضٍخ ػخنهضسا انصبنذخ خانًغبد

 )انًغبدخ انصبنذخ نهضساػخ انمضبء

 دَٔى(

 انًشرجخ انًئٌٕخ انُغجخ)%(

 3 1552 1211111 انشيبدي

 5 1153 1122311 انفهٕجخ

 8 1253 8111111 انمبئى

 4 1355 1551111 ٍْذ

 1 151 281511 دذٌضخ

 2 658 112111 ػُخ

 6 253 1181611 سأِ

 1 1356 8851111 انشطجخ

  111 11453111 انًجًٕع

( ، ثٍبَبد غٍش 2020 -2012االَجبس ) نًذبفظخ انًكبٍَخ انزًٍُخ انًظذس يذٌشٌخ رخطٍؾ االَجبس ،خطخ

 2012يُشٕسح ،

حػالي  (2318لعام )مشصقة الجراسة  عسػم في السدروعةاحة السدبمغت 
 كبيخ في تجني يؤشخ مامداحتيا الدراعية  مغ %(577) دبتون ما دونع ايالف ( 6527213)

 مغ اوال الفمػجة قزاءجاء  االقزية مدتػى  عمى امافييا  لمدراعة الرالحة االراضي استغالل
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 بشدبة االخيخة السختبة احتل الخشبة قزاءبيشسا  %(5178بشدبة) السدروعة السداحة حيث
 ففي ةيلدراعا مداحتيا استغالل ندبة تانخفز االقزية جسيع ان مالحطة %( مع373)

 بمغت الخشبة قزاء ، بيشسا فيالدراعية امداحتيمجسػع  مغ %(28.4)بمغت  الفمػجة قزاء
واضح  تجني أشخت مشصقة الجارسة فيالسعشية  الدراعية الجوائخ بيانات حدببو  (2)%(371)

، ججول الفخات نيخ عغ االقزية البعيجةفي  سيسا مدراعيةل الرالحة االراضي استغالل في
الدراعة  اتباع نسط الى مشصقة الجراسةان يتػجو العسل الدراعي في  وعميو اصبح لداما (.2)

 ضسغ او االخخى  صاعاتالق الخبط بيشو وبيغ وإمكانيو الدراعي قصاعال يف التشػعو  الحجيثة
القترادي القصاع الدراعي وا يشعرشأنو ان  ما مغ الحيػانية السشتجات ومشيا نفدو القصاع

لع يدتغل بذكل امثل مػرد شبيعي يبقى ميسل الجانب معصل الفائجة اذا  فأي عمى حجا سػاء
 .تػازن بيغ االستفادة واالستجامةال ةمع مخاعا

 

 (8) جذٔل

 8112نؼبو  يذبفظخ االَجبسالضٍخ  ذغتث انًضسٔػخ خانًغبد

انًغبدخ انًضسٔػخ ثـ  انمضبء

 )دَٔى(

 جخانًشر انُغجخ انًئٌٕخ )%(

 8 8551 163336 انشيبدي

 1 5152 332128 انفهٕجخ

 3 1156 62231 انمبئى

 4 152 51365 ٍْذ

 5 155 3188 دذٌضخ

 6 154 3844 ػُخ

 1 154 3122 سأح

 2 153 8185 انشطجخ

  111 658813 انًجًٕع

، ثٍبَبد  2020ػبو  خنغبٌ االَجبس نًذبفظخ انًكبٍَخ انزًٍُخ انًظذس يذٌشٌخ رخطٍؾ االَجبس ،خطخ

 2012غٍش يُشٕسح ،

باألضافة الى ما تع ذكخه فأن السحافطة تتستع بإمكانات تشسػية وزراعية كبيخة كسا 
خمق تشسية زراعية ( ولغخض تصػيخ واقع القصاع الدراعي و 2( وخخيصة)3مبيغ في ججول )

 التػجيات األتية : يشبغي اعتساد تتساشى مع السؤىالت الصبيعية  والبذخية لسشصقة الجراسة
مقػمات  لتػفخ السحاذي لشيخ الفخاتالكثيفة عمى شػل الذخيط  ةتجعيع الدراع -1

 مياه وتخب خربة فزال عغ مػقعيا القخيب مغ مخاكد السجن الخئيدة. مغ الدراعية التشسية
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استبجال السحاصيل الدراعية ذات السخدودية الزعيفة بسحاصيل أخخى أكثخ ربحا   -2
 وغيخىا.الفػاكو والخزخ ك واؾباال

الفجػة الغحائية وخفس  القسح والذعيخ بيجف تقميلكدراعة  الػاسعة ةتجعيع الدراع -3
 الخعػية.و مع وضع سياسة رشيجة لحساية السشاشق الصبيعية ، فاتػرة االستيخاد

متخررة حدب أماكشيا ومػاردىا الصبيعية  صشاعية - أنذاء مشاشق زراعية -4
 ذخية.ومقػماتيا الب

 كسية زيادة و والعامػدي األفقي التػسع خالل مغ والشػعي الكسي التشػع تحقيق -5
 عمى والتخكيد السحاصيل التػسع في زراعة عغ فزال السشتجة مغ الجونع الػاحج  الغمة

 االقترادية. األىسية ذات محاصيل
 (3جذٔل )

 فً يذبفظخ االَجبس نالعزضًبس ٌخ انًزبدخانصذشأ انًغبدخ  انكهٍخ ٔرصشٌف انًٍبِ انجٕفٍخ فً األساضً

 

المصدر: جمهورية العراق ، وزارة الزراعة والري ، الهيئة العامة العامة للمساحة، مناطك 
 .1990( ،بغداد ،  1000000:1االستثمارات الزراعية في الصحراء الغربية بمقياس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) خشٌطخ

 رصشٌف انًٍبِ نزش/صب انًغبدخ/دَٔى اعى انًُطمخ

 31-81 1238111 ٔادي دبيش ٔػشػش

 31-81 1121111 انكغشح ، انٓجبسٌخ

 15-11 121111 انشطجخ

 15-11 114111 دٕساٌ

 15-11 842111 انكؼشح

 81-15 112111 انًُطمخ انًذبدٌخ نجذٍشح انمبدعٍخ

  4818111 انًجًٕع
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 يذبفظخ االَجبسفً  انضساػً انزٕصٌغ انًكبًَ نهًُبطك انٕاػذح نالعزضًبس

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المصدر: جمهورية العراق ، وزارة الزراعة والري ، الهيئة العامة العامة للمساحة، مناطك 

 .1990( ،بغداد ،  1000000:1االستثمارات الزراعية في الصحراء الغربية بمقياس )

ال  اذلدراعي الثاني لمشذاط ا الذقاإلنتاج الحيػاني يسثل  : اإلَزبط انذٍٕاًَ -ب
يسكغ فرل تخبية الحيػانات عغ زراعة السحاصيل وغالبا  ما يدتخجم مؿياس العالقة بيغ أعجاد 
الحيػانات التي تخبى ومداحة األرض التي تدرع مغ أجل معخفة قجرة األرض عمى إعالة 

الحيػانية كسا أن التشسية الدراعية البج أن تخكد مغ خالل بخامجيا عمى تشسية الثخوة  ،الحيػانات
في مادة أولية  فزال عغ كػنيامغ الشاحية الغحائية  ا  ميس ا  كػنيا تذكل مػردا  اقترادي

عمى مذارف الرحخاء الغخبية لسشصقة الجراسة وتخبعيا جغخافي السػقع الوبسا أن ،  رشاعيةال
 لومعجالحخارة  اتجرجل تبعا  السشاخ الرحخاوي  يمغب عميياوالتي  اراضيياالسكػنة لسعطع 

نسػ الشباتات واألعذاب عمى تمظ الطخوف  ساعجتممع/ سشة(  173–133) البالغةألمصار ا
 ما اوججمياه األمصار  تجسعخاصة عمى ضفاف الػديان وبصػنيا ومشاشق بالرحخاوية و 

صبيعة لأن الرفة الغالبة ،  عمى اختالفيا صالحة لتخبية الحيػانات غشية بشباتيامشاشق رعػية 
ىي التشػع ال التخرز، إذ يخبى السدارع أكثخ مغ نػع مغ  مشصقة الجراسة ت فيتخبية الحيػانا

الشباتات التي تشسػ خالل السػاسع  التي تقتات عمىاألغشام والساعد األبقار و  اىسياالحيػانات 
ومعخفة الثخوة الحيػانية في السحافطة  واقع تبيانولالسحاصيل بعج حرادىا،  او بقاياالخشبة 
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 إبخاز التبايغ الجغخافي في تػزيعيايا مغ خالل واقع حال واضحة عغ عصاء صػرةإ  و ىاأعجاد
إلنتاج الشباتي والحيػاني أو مغ اق االكتفاء الحاتي يحقت وبيجف، األقزيةعمى مدتػى  السكاني

الدكان  بخزت أىسية تخبية الثخوة الحيػانية في  احتياجاتمغ  األدنىحج العمى األقل ضسان 
        ( حػالي2311-2331)عاميبيغ  وفقا لمتقجيخات دىااعجا  اذ بمغت مشصقة الجراسة

( رأسا  مقارنة 5994836، بتخاجع بمغ )التػالي( رأسا  عمى 273397439،  873347275)
ورغع مغ ىحا التبايغ في أعجادىا كسا  ونػعا  أال أن مشصقة  ،(4ججول)يشطخ  (3)(2331)عام ب

الرعيج القصخي وبػية تشسية ىحه الثخوة الػششية الكبيخة البج الجراسة تحتل مكانة  ميسة عمى 
مغ تحديغ الدالالت الػراثية لتمظ الحيػانات وتيجيغ األصشاف الجيجة مغ حيث إنتاج المحػم 
والحميب واألصػاف وإنذاء وتصػيخ حقػل تخبية الجواجغ والعجػل إلنتاج بيس السائجة والمحػم 

مة االكتفاء الحاتي و سج حاجة الدكان السحمييغ وترجيخ والدعي بخصى ثابتة لمػصػل لسخح
 الفائس مشو.

 (4جذٔل )
 (8111 - 8111) نؼبيًهضشٔح انذٍٕاٍَخ فً يذبفظخ األَجبس نانُغجً ٔ انؼذدي انزٕصٌغ

 انغُخ
 انًبػض األغُبو

األثمبس 

 ٔانجبيٕط
 انًجًٕع اإلثم انجبيٕط

 2114815 5134 - 134552 818113 1661321 و8111

انُغجخ 

% 
35.1% 8.5% 1.1% - 1.1% 111% 

 8113433 2161 411 41416 25115 1262454 و8111

انُغجخ 

% 
33% 4.8% 8.3% 1.1% 1.4% 111% 

ثٍبَبد غٍش ،انًظذس: ٔصاسح انضساػخ، يذٌشٌخ صساػخ يذبفظخ األَجبس، عجالد انثشٔح انذٍٕاٍَخ 

 .(2011 - 2001يُشٕسح )
الػاعجة  في  يةاالستثسار  رحبا لمفخصمجاال  مشصقة الجراسة  تعج مخالل ما تقج مغو 

متصابقة مع الخخيصة االستثسارية  جاءت الحيػاني والتيبشػعيو الشباتي القصاع الدراعي 
 . (5ججول) كسا مػضح في معصياتو الستاحة لالستثسار لألراضي الرحخاوية 
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 (5جذٔل )
 .8112ضساػً )انُجبرً ٔانذٍٕاًَ( فً يذبفظخ االَجبس نؼبو ان انمطبعفً انفشص انًزبدخ نالعزضًبس 

 ػبئذٌخ االسض انًغبدخ انًٕلغ انجغشافً انفشص االعزضًبسٌخ د

1.  
يششٔع اَزبج صساػً 

 ٔدٍٕاًَ

 42/1انقطؼخ انًشقًخ ) –قؼبء انقبئى 

كهجبٌ انطٍبسح( ٔانقطؼخ  24يقبؽؼخ 

 دٌٕو انذٌش( 22يقبؽؼخ  22)

102200 

 دَٔى
 نٍخٔصاسح انًب

8.  
يششٔع اَزبج صساػً 

 ٔدٍٕاًَ

ػهى انقطؼخ انًشقًخ  –قؼبء انقبئى 

 دٌٕو ججبة انغشثٍخ(20يقبؽؼخ  43)

116000 

 دَٔى
 ٔصاسح انًبنٍخ

3.  
يششٔع اَزبج صساػً 

 ٔدٍٕاًَ

ػهى انقطؼخ انًشقًخ  –قؼبء دذٌثخ 

دٌٕو انجضٌشح  21يقبؽؼخ  1)

 انٕعطى(

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 14000

4.  
صساػً يششٔع اَزبج 

 ٔدٍٕاًَ

َبدٍخ انذجبٍَخ ػهى  –قؼبء انخبنذٌخ 

 42يقبؽؼخ  2انقطؼخ انًشقًخ )

 دظٕح انشبيٍخ(

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 1215

5.  
يششٔع اَزبج صساػً 

 ٔدٍٕاًَ

َبدٍخ انظقالٌٔخ  –قؼبء انفهٕجخ 

يقبؽؼخ  1/5024انقطؼخ انًشقًخ )

 انججم( 36

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 2000

6.  
ً يششٔع اَزبج صساػ

 ٔدٍٕاًَ

َبدٍخ انٕفبء ػهى  –قؼبء انشيبدي 

/  1يقبؽؼخ  1انقطؼخ انًشقًخ )

 انشؽجخ(

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 60000

1.  
يششٔع اَزبج صساػً 

 ٔدٍٕاًَ

َبدٍخ انُخٍت ػهى  –قؼبء انشؽجخ 

 (1يقبؽؼخ  1انقطؼخ انًشقًخ )

500000 

 دَٔى
 ٔصاسح انًبنٍخ

2.  
يششٔع اَزبج صساػً 

 ٔدٍٕاًَ

َبدٍخ انذقالٍَخ ػهى  –ثخ قؼبء انذذٌ

/  62يقبؽؼخ  1انقطؼخ انًشقًخ )

 انشبيٍخ(

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 2250

3.  
يششٔع اَزبج صساػً 

 ٔدٍٕاًَ

ػهى انقطؼخ انًشقًخ  –قؼبء ٍْذ 

 / دظٕح انشبيٍخ( 6يقبؽؼخ  320)
 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 150

11.  
يششٔع اَزبج صساػً 

 ٔدٍٕاًَ

ػهى انقطؼخ  –قؼبء انؼبيشٌخ 

/  21يقبؽؼخ  2202/1ًشقًخ )ان

 انشبيٍخ(

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 400

11. 
يششٔع اَزبج صساػً 

 ٔدٍٕاًَ يزكبيم

َبدٍخ انذقالٍَخ ػهى  –قؼبء دذٌثخ 

( 26( يقبؽؼخ )25جضء يٍ انقطؼخ )

دظٕح انشبيٍخ ، ٔجضء يٍ انقطؼخ 

( دٌٕو انجضٌشح 22( يقبؽؼخ )1)

انجُٕثٍخ ، ٔانقطؼخ انًشقًخ 

( دظٕح 2يقبؽؼخ ) (245/222)

 انجضٌشح

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 15656

 

18. 

يششٔع اَزبج صساػً 

 ٔدٍٕاًَ يزكبيم

( 1/42جضء يٍ انقطؼخ ) -انقبئى 

( كهجبٌ انطٍبسح ٔاثٕ 24يقبؽؼخ )

كبسص ٔجضء يٍ انقطؼخ انًشقًخ 

 ( انشيبَخ5( يقبؽؼخ )43/1)

 

102,200 

 دَٔى
 ٔصاسح انًبنٍخ
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ٍْئخ اعزثًبس االَجبس، انفشص االعزثًبسٌخ انٕاػذح فً يذبفظخ االَجبس، ثٍبَبد غٍش  انًظذس:

 .(2012يُشٕسح )

 : الزراعي القطاع في الضعف نقاط
 تديج ال اذ السحافطة أقزية في وتبايشيا السدروعة السداحة اجسالي تقمز -1

 .االنتاج غمة ضعففزال  عغ  %(5عغ)
 انحدار مع الفخات نيخ يستج بسحاذاة  ضيق شخيط عمى ةاقترار الدراع – 2
 .الشيخ البعيجة عغ السدروعة السداحات
 في والشخيل البداتيغ يةانتاج تجنيو  خذعيوال حشصةكال الحبػب محاصيل انتاج قمة -3

 . السحافطة اقزية اغمب
 مقارنة السحافطةاقزية  عسػم في والجامػس واالبل اربقواال اعجاد األغشام قمة  -4

 .بسداحتيا الذاسعة
السائية الكبيخة كبحيخة  السدصحات تػفخ  رغع الدسكية الثخوة انخفاض انتاج -5

 الخزازة.ر، الثخثا ،الحبانية ،حجيثة
 مغ الجونع يةنتاجا الدارعة وندبة عمى مباقداوة الطخوف السشاخية وتأثيخىا س -6

 السحاصيل السدروعة.
ضعف  فزاُل عغ والسخاؾبة االرشاد وضعف السعالع واضحة زراعية خصة غياب -7

 .الدراعي التدػيق
 :الزراعي القطاع في القوة نقاط

واألودية وامكانية استثسارىا  بحيخاتالو  الفخات مسثمة بشيخ كاؼية مياه مرادر تػفخ -1
 .في تصػيخ الشذاط الدراعي

 السداحة قعةر لديادة  استغالليا يسكغ شاسعة مغ االراضي مداحاتوجػد  -2
 .السحافطة عسػم ارجاء في السدروعة

الحيػانات عمى  تخبيةو  زراعة االعالف في واسعة اراضي استثسارامكانية  -3
 اختالف انػاعيا.

 

 يذطخ اثقبس .13

ػهى انقطؼخ انًشقًخ  -ٍْذ قؼبء 

( دٌٕو 32( يقبؽؼخ )2/3155)

 انشبيٍخ

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 142,6
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لألسساك  ججيجة حقػل تحجاثاسو  االسساك تخبيةل السائية السدصحات استثسار -4
 .(راوه ،حجيثو ،ىيت (اقزية في سيسا

االستخاتيجية  السحاصيل زراعة في السحافطة سعة مداحة االستفادة مغامكانية  -5
 مغ واالستفادة وحجيثة ىيت جديخة مغ جدءاوالخشبة و  القائع في خرػصا والذعيخ كالحشصة

 ي.الحات اءالكتفا لتحقيق مجروسة خصة الجػؼية وفق السياه
 سيسادكان ونذاشاتيع االقترادية التػزيع بتتحكع السياه المائية :  الموارد- 2

 :االتي وسيتع دراستيا عمى الشحػ ،  الدراعية والدياحية مشيا
 نيخ مغ السائية الحرة ليا تتػفخ مشصقة الجراسة اراضيمعطع  : ان نهر الفرات -أ

 عمى السشربة والحكػمية االىمية السزخات سصةبػا تخوى  فيياالروائية  والقشػات الفخات
 الى وصػال العخاؾية االراضي الفخات دخػل مغ ابتجأ( 6861)وعجدىا حػالي الفخات نيخ امتجاد
، (4) /ثا(3م 533)       يبمغ  ترخيف ( كع وبسعجل533الفمػجة بصػل ) مجيشة حجود

وتػزيعيا  السائية ػاردلمس والخدن الديصخة  مذاريع اىع (3خخيصة )و (6ججول) ويػضح
 .مشصقة الجارسةفي   الجغخافي

 (6جذٔل )

 فً يذبفظخ االَجبسانًبئٍخ انًزبدخ  هًٕاسدن ٔانخضٌ انغٍطشح يشبسٌغ

انزصشٌف )و انًُشأح اعى
3

/صب(  انًٕلغ يُّ انغبٌخ 

 دذٌثخ يذٌُخ شًبل كى2 دذٌثخ عذ يٍ انخبسجٍخ انفشاد يٍبِ ػهى انغٍطشح 13022 دذٌضخ عذ

 انشيبدي يذٌُخ غشة انفشاد يٍبِ ػهى انغٍطشح 3600 انشيبدي حعذ

 انشيبدي يذٌُخ غشة انذجبٍَخ ثذٍشح انى انفشاد يٍبِ َقم 2200 انٕساس َبظى

 انذجبٍَخ َبدٍخ انفشاد َٓش انى انذجبٍَخ يٍبِ رفشٌغ 400 انزثبٌ َبظى

 انفهٕجخ جُٕة كى 20 انشصاصح ثذٍشح إنى انذجبٍَخ ثذٍشح رفشٌغ 250 انًجشح َبظى

 دجهخ رساع يٍ كى طفش ػُذ دجهخ نُٓش أنًطهقخ انًٍبِ ػهى انغٍطشح 600 دجهخ رساع ػهى انًأخز َبظى

 دجهخ رساع ي22,5ٍ كى ػُذ انثشثبس دجهخ رساع فً انًٍبِ ػهى انغٍطشح 600 انشالنخ َبظى

 انفشاد -انثشثبس قُبح انفشاد ىان انخبسجٍخ انثشثبس يٍبِ ػهى انغٍطشح 1100 انفشاد انضشصبس َبظى

 انثشثبس قُبح يٍ -27 كى ػُذ انفشاد نُٓش أنًطهقخ انًٍبِ ػهى انغٍطشح 500 زمغٍىان َبظى

 انفهٕجخ جُٕة كى4 أنًٕدذح انقُبح انى انفشاد يٍبِ يٍ قغى رذٌٕم 3600 انفهٕجخ عذح

 انفهٕجخ جُٕة كى4 أنًٕدذح حانقُب انى انذاخهخ انًٍبِ ػهى انغٍطشح 104 انًٕدذح انمُٕاد َٕاظى

، ثٍبَبد  2020ػبو  نغبٌخ االَجبس نًذبفظخ انًكبٍَخ انزًٍُخ انًظذس يذٌشٌخ رخطٍؾ االَجبس ،خطخ

 2012غٍش يُشٕسح ،

أىع مرادر السياه في  وىي مغ والبحيرات األصطناعية : الخزانات المائية – ب
نية ، الثخثار ، الخزازة ،(  والتي يغحي الفخات قدع )حجيثة الحبا مشصقة الجراسة وتتسثل ببحيخات

 ويػضح ججولاألراضي السجاورة ليا ، مغ التي  تشحجر الييا  األمصار سيػل الى جانبمشيا 
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كػنيا  مشيا وتكسغ اىسيتيا فيوشاقتيا الخدنية والغخض  حة الكمية لتمظ الخداناتسداال( 7)
( 3مميار م/ 3379خ الفخات الحي يقجر بحجود )( مغ الػارد السائي لشي%48خدن ما ندبتو )ت

 (.5)سشػيا  
 (1) جذٔل

 االَجبس يذبفظخ فً انًبئٍخ انًٕاصفبد انفٍُخ ٔانغؼخ انخضٍَخ نهًغطذبد

 اداسرّ يُّ انٓذف االَشبء ربسٌخ انخضٍَخ انطبلخ انًغبدخ انًغطخ انًبئً

اسح عذ دذٌثخاد انفشاد يٍبِ دضٌ 1222 3يهٍبس و 2.2 2كى 120 دذٌضخ ثذٍشح  

 اداسح عذح انشيبدي انفشاد يٍبِ دضٌ 1243 3يهٍبس و 3.22 2كى 425 انذجبٍَخ ثذٍشح

 اداسح عذح انشيبدي اعزٍؼبة فٍؼبٌ انفشاد يُخفغ ؽجٍؼً 3يهٍبس و 16.2 2كى1620 انشصاصح ثذٍشح

 1252االٔنى انًشدهخ 3يهٍبس و 25 400×100 انضشصبس ثذٍشح

 1226ٔانثبٍَخ 

زٍؼبةاع فٍؼبٌ  

ثبنًٍبِ دجهخ  انفشاد ٔرضٌٔذ 

اداسح عذح انفهٕجخ 

 َٔبظى انثشثبس

، ثٍبَبد  2020ػبو  نغبٌخ االَجبس نًذبفظخ انًكبٍَخ انزًٍُخ انًظذس يذٌشٌخ رخطٍؾ االَجبس ،خطخ

 .2012غٍش يُشٕسح ،

والؿيع الخقسية  بحيختي حجيثة و الحبانية الستػفخ مغ وفي ضػء الخديغ السائي
 اتع حداب السداحة التي يكفي الخديغ السائي الستثسارى يزراع محرػل ت السائية لكللمسقششا

 ومعصيات( 8) نتائج ججولواضيخت السائي  يامقششمغ خالل حداب  في كل مػسع عمى حجه
 -:الحقائق التالية  (7)ججول

 متصمبات بحدب واسعةلدراعة مداحات  البحيختيغالخديغ السائي لكال  كفاية -1
وتحجيجا في   في السػسع الريفي السػسع الذتػي وأدناىافي ، فأعالىا كان الدراعية اسعالسػ 

 زراعة الذمب .مػسع 
دونع ولكافة السػاسع  مميػن  (3433928مداحة ) يا السائي ارواءخديشأمكانية  -2

 .في حالة زراعتيا بسداحات متداوية
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 (3خشٌطخ )

 فً يذبفظخ االَجبسانغطذٍخ  نهًٕاسد انًبئٍخ ًانزٕصٌغ انجغشاف

 
: 1، يقٍبط ) 2010االَجبس،نًذبفظخ  خؽٕثٕغشافٍ ٔصاسح انًٕاسد انًبئٍخ ، خشٌطخ انًظذس : 

100000. ) 

 (2جذٔل )

 يغبدخ األسض انًضسٔػخ ثذغت انًٕاعى انضساػٍخ ثبالػزًبد ػهى انخضٌٍ انًبئً نجذٍشرً دذٌضخ ٔانذجبٍَخ

 

 . 1221، ثغذاد، (غٍش يُشٕس)ٔصاسح انشي، رقشٌش ٔرٕطٍبد دٕل انًقُُبد انًبئٍخ، رقشٌش  انًظذس:

 

في مجال االستثسار الدراعي  السائي تحجيج أىسية ىحا الخديغل -:انًٍبِ انجٕفٍخ  -جـ
في دورا  كبيخا  ان لمسياه الجػؼية اذ  البج مغ معخفة نػع الدراعة ومػسسيا ومقششيا السائي،

انًمٍُ انًبئً  انًٕعى انضساػً

 ثبنًزش
 3دبجخ انذَٔى و

انًغبدخ انًضسٔػخ / 

 دَٔى

 9904062 1050 02420 الموسم الشتوي

 416000 2500 1000 )عدا الشلب( الموسم الصٌفً

 2311111 4500 1،0000 موسم زراعة الشلب

البساتٌن والنخٌل )على مدار 
 (السنة

1630 4005 2552140 

 3430920 303125 1،2125 المعدل
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البيانات تذيخ اذ األراضي البعيجة عغ نيخ الفخات،  وخرػصا   زراعيا استغالل األرض
 سشػيا3م ( مميار3.3)بحػالي  تقجرفييا  الستججدة السياه انفي مشصقة الجراسة  الييجرولػجية
سميع  تخصيط وفق مشو جدء استثسار يسكغ  3( مميار م233بـ) يقجر جػفي خديغفزال عغ 

، ومغ  (6)%(11يتجاوز) ال الجػؼية مسياهل الحالي االستغاللف السياه إلدارة مجروس اسمػبو 
وفخص  واسعة افاقفي مشصقة الجراسة  ان القػل باإلمكان (4) خخيصة( و 9خالل ججول )

 السياه الجػؼية تديع في تشسيتيا وتصػيخىا عمى مختمف االصعجة. الستثسارواعجة 

 

 (3جذٔل )
 8112فً يذبفظخ االَجبس ، نؼبو   انضساػٍخثذغت انشؼت   (اَزبجٍزٓب -ٓب إَاػ)انجٕفٍخ   اَثبس

 

انًظذس: يذٌشٌخ انضساػخ االَجبس ، قغى انزخطٍؾ ٔانًزبثؼخ ، اَثبس انجٕفٍخ  إَاػٓب ٔاَزبجٍزٓب  ، ثٍبَبد غٍش 

 2012يُشٕسح، 

 

انشؼجخ  د

 انضساػٍخ

 اَزبجٍخ انجئش االػًبق ٔاػذادْب اَثبسإَٔاع 

سي  اسرٕاصي عطذً

 ثبنشػ

 سي عٍذً

و 45 و 20 -5 2236 265 1201 1400 انكشيخ 1
3
 / عبػخ 

 100 – 20 22 12 32 2 نفهٕجخ 8

 و

و 25
3
 بػخ/ ع 

و 20 و 30 -25 525 55 0 650 انصمالٌٔخ 3
3
 / عبػخ 

 200 – 50 202 42 200 50 انؼبيشٌخ 4

 و

و 20
3
 / عبػخ 

 130 – 20 25 0 25 0 انخبنذٌخ 5

 و

و 25
3
 / عبػخ 

و 25 و 150 -25 365 35 325 25 انشيبدي 6
3
 / عبػخ 

و 40 و 50 -15 23 35 34 24 انفشاد 1
3
 / عبػخ 

و 20 و 150- 50 252 5 254 10 ٍْذ 2
3
 / عبػخ 

 150 -110 25 10 105 0 انجغذادي 3

 و

و 30
3
 / عبػخ 

و 20 و 120 -3 141 200 322 12 دذٌضخ 11
3
 / عبػخ 

 110 – 50 111 122 300 0 ػُّ 11

 و

و 35
3
 / عبػخ 

 125- 100 104 52 161 0 سأح 18

 و

و 15
3
 / عبػخ 

و 45 و 210 – 3 1122 540 1622 40 انمبئى 13
3
 / عبػخ 

 160- 100 155 50 205 0 انشطجخ 14

 و

و 25
3
 / عبػخ 

   6618 1511 5243 8811 انًجًٕع
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 (4)خشٌطخ 

 فً يذبفظخ االَجبسٍ انًٍبِ انجٕفٍخ انزٕصٌغ انجغشافً نًكبي

 
: 1، يقٍبط ) 2010االَجبس،انًٕاسد انطجٍؼٍخ نًذبفظخ ٔصاسح انًٕاسد انًبئٍخ ، خشٌطخ انًظذس : 

500000. ) 

 

مجعػمة بامتجاد معجنية ىائمة  االنبار مػارد تكتشد ثخى  انًؼذٍَخ  : انًٕاسد - 3
مسا ل لالستثسار مغ الشاحية الكسية والشػعية الخديغ القابو  السداحة وتعجد مكامغ السعادن 

 اعتسادا عمى ما تستمكو السحافطة مغ ثخوات واعجة تػفيخ فخص استثسارية في سيديع ايجابا
األشيان كحلظ و  السعادن االستخاتيجية  باعتباره مغ أىعالفػسفات  في مقجمتيا شبيعية كبيخة

السػزعة  مغ الثخوات الكمذ وغيخىا التي تدتخجم في صشاعة الدسشت ورمال الدميكا وحجخ
 وبسا ان(، 5خخيصة )و  (13ججول )جغخاؼيا في عسػم ارجاء مشصقة الجراسة وكسا مػضح في 

 الستاحة لتحقيق التشسية مػارىا الصبيعية استغالل تعتسج عمى التشسية اإلقميسية لسشصقة ما
 تصػيخ فأن ،األولى لتحقيق اإلمكانات تدخيخ في دور فعال مغ لمثانية لسا الرشاعية

يديع  أولية مػاد مغ مػجػد ما عمى باالعتساد ججيجة صشاعات إيجاد و، القائسة الرشاعات
محجودية  مغ مشصقة الجراسة اال ان ذلظ لع يحجث اذ بقت تعاني في احجاث تشسية شاممة في
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تػاكب صشاعية  قاعجة خمق االعتبار بشطخ تأخح لع التشسية خصط وإّن معطع، االستثسار فخص
 الستغيخات االقترادية واالجتساعية فييا.

 

 

 ( 11) جذٔل

 انًؼذٍَخ فً يذبفظخ االَجبس انضشٔاديٍ نالعزضًبس االدزٍبطً انًزبح 

انُغجخ )%( يٍ ادزٍبطً  دجى االدزٍبطً انشاعت انًؼذًَ د

 انؼشاق انكهً

 100 يهٍبس 20-15 انفٕعفبد 1

يهٌٍٕ    250 يم انضجبج 8

 ؽٍ

25% 

يهٌٍٕ  1200 انكبؤنٍٍ 3

 ؽٍ

26% 

 %100 يهٌٍٕ ؽٍ      1 انجٕكبعبٌذ خبو االنًٍُٕو 4

انًؼبدٌ انثقٍهخ،  5

 انضسكٌٕ،انشَٔبٌم،انًَٕبصاٌذ

ٍبد غٍش ًك

 يذذدح

100% 

 %100 يهٌٍٕ ؽٍ    16 انكٕاسرضاٌذ 6

 %100 يهٌٍٕ ؽٍ    10 أؽٍبٌ انفهُذ 1

 %100 يهٌٍٕ ؽٍ    22 أؽٍبٌ انجَُٕبٌذ 2

 %100 يهٌٍٕ ؽٍ   1,2 انجٕسعهٍٍُبد 3

 %22 يهٌٍٕ ؽٍ    25 انذذٌذ انشعٕثً 11

 %50 يهٌٍٕ ؽٍ  150 أؽٍبٌ االربثهغبٌذ 11

يهٌٍٕ  2000 دجش انكهظ) انذجش انجٍشي( 18

 ؽٍ

46% 

 %43 يهٌٍٕ ؽٍ  325 انذٔنٕيبٌذ 13

 %42 يهٌٍٕ ؽٍ  252 األؽٍبٌ انذذٌثخ 14

 %35 هٌٍٕ ؽٍي  216 انذظى ٔانشيم 15

 %25 يهٌٍٕ ؽٍ  120 انججغى 16

 %20 يهٌٍٕ ؽٍ  15 أيالح كجشٌزٍذ انظٕدٌٕو 11

نًظذس: ٔصاسح انظُبػخ ، انٍٓئخ انؼبيخ نهًغخ انجٍٕنٕجً ٔانزؼذٌٍ ، قغى االعزثًبس انًؼذًَ ، ا

 .3-1، ص2010ثغذاد ،
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 (5خرٌطة )
 افظة االنبارموقع االستثمارات المعدنٌة فً محالتوزٌع الجغرافً ل

 
المصدر : الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، خريطة االستثمار المعدني في محافظة األنبار، 

 (.500000: 1، مقياس )2000

 الجغخافي الجراسات الجيػلػجية لمثخوات السعجنية ونصاقات امتجادىانتائج مغ خالل و 
ال السعجنية اال ان استثسارىا محجود  ثخواتياالخغع ن وفخة  وعمى ان مشصقة الجراسةيتبيغ لشا 

جدء  يدػق  في احدغ األحػال او يافيالسقامة  الرشاعات االنذائيةو  يتعجى االسسجة الفػسفاتية
استثسارىا تعتخضو مذكالت كػن  ،(%25- 15) ال تديج عغخارج السحافطة وبشدبة  ومش

الزمة لالتسػيل والخبخة ا ضعف في مقجمتيا عمى ضعف االستثسار سمبا  ومحجدات انعكدت 
 محاوالت لخمق فخصع وجػد رغ لالستثسار فزال عغ األوضاع االمشية غيخ السدتقخة

فييا   السعصمة العاشمة و تأىيل وتذغيل السعاملكفي ىحا القصاع الحيػي  استثسارية واعجة
في ىحا  ار االنباراستثسىيئة  حجدتياأىع الفخص االستثسارية التي ( 11ويػضح ججول )

 قصاع.ال
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 (11جذٔل )

 ً فً يذبفظخ االَجبسانصُبػنهمطبع  انٕاػذح انفشص االعزضًبسٌخ

 االسض ػبئذٌّ انًغبدخ انًٕلغ انجغشافً انفشص االعزضًبسٌخ د

1 
 يؼًم اَزبج االعًذح انفٕعفبرٍخ

كى  20انًذٌُخ انظُبػٍخ فً 

 غشة انشيبدي
 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 20

2 
 اَزبج االعًذح انٍُزشٔجٍٍُخ 

كى  35انًذٌُخ انظُبػٍخ فً 

 غشة انشيبدي
 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 10

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 40 انًذٌُخ انظُبػٍخ فً ٍْذ يؼًم اَزبج االعًُذ  3

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 40 انًذٌُخ انظُبػٍخ فً ٍْذ يؼًم اَزبج االعًُذ انًقبٔو  4

5 
 يششٔع اَزبج انكشٌغزبل

كى  30انظُبػٍخ /  انًذٌُخ

 غشة انشيبدي
 ٔصاسح انًبنٍخ 2و 2200

يؼًم اَزبج انفٕعفٕسٌك  6

 انكجشٌزٍكٔ

 

كى  20انًذٌُخ انظُبػٍخ فً 

 غشة انشيبدي
 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 20

يششٔع اَزبج انٕاح انضجبج  7

 انًغطخ انؼبئى 
 كى غشة يذٌُخ انشيبدي 30

انًغبدخ رذذد دغت 

 دبنخ انًششٔع
 خٔصاسح انًبنٍ

اَزبج يؼًم طُبػخ انٕاح انقشيٍذ  8

 ٔانطبثٕق انقشيٍذي نهٕاجٓبد
 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 20 انًذٌُخ انظُبػٍخ فً ٍْذ

9 
 يششٔع اَزبج االنٕيٍُب

كى  20انًذٌُخ انظُبػٍخ فً 

 غشة انشيبدي
 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 10

 ((Mgoيششٔع اَزبج انًغٍُغٍب  10

( Mgco3ٔانًغٍُغٍبد )

 ٔكجشٌزبد انًغٍُغٍٕو 

كى  20انًذٌُخ انظُبػٍخ فً 

 غشة يذٌُخ انشيبدي
 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 10

11 
  ّيهذقبرٔيؼًم انٕاح انغٍشايٍك 

كى  35انًذٌُخ انظُبػٍخ فً 

 يذٌُخ انشيبدي
 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 10

12 
 يششٔع اَزبج انؼٕاصل انكٓشثبئٍخ 

كى غشة  35انًذٌُخ انظُبػٍخ 

 انشيبدي
 نٍخٔصاسح انًب دَٔى 10

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 10 انًذٌُخ انظُبػٍخ فً ٍْذ يؼًم انفٍشٔعهٍكٌٕ 13

14 
 يششٔع رذٌٔش انُفبٌبد

 36 قبؽؼخ قؼبء انشيبدي ي

 انجشاٌشً
 ثهذٌخ انشيبدي دَٔى 25

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 40 انًذٌُخ انظُبػٍخ فً ٍْذ رجًٍغ ٔطٓش عكشاة انذذٌذ  15

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 25 بػٍخ فً ٍْذانًذٌُخ انظُ يؼًم غغم االؽٍبٌ  16

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 1562 قؼبء ػُّ انًذٌُخ انظُبػٍخ ة فً قؼبء ػُّ 17

18 
 20انًذٌُخ انظُبػٍخ أ فً انكٍهٕ 

 فً انشيبدي

انًذـًذٌبد قشة  –انشيبدي 

 42و  23اثٕ انجٍش انقطؼخ سقى 

 دظٕح انشبيٍخ

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 2000

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 600 قؼبء ٍْذ دظٕح انشبيٍخ انًُطقخ انظُبػٍخ فً ٍْذ أ ، ة 19

20 
 اَزبج انجض انفًُ

االسع غٍش  –قؼبء سأِ 

 دبنٍبيخظظخ 
 ----------- دَٔى 50

 35انظُبػٍخ فً انكٍهٕ انًذٌُخ  81
انًذٌُخ انظُبػٍخ  –انشيبدي 

 35فً انكٍهٕ 
 ٔصاسح انًبنٍخ دغت دبجخ انًششٔع
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 ٍْئخ اعزثًبس االَجبس، انفشص االعزثًبسٌخ انٕاػذح فً يذبفظخ االَجبس انًظذس: يذبفظخ االَجبس،

 2012،ثٍبَبد غٍش يُشٕح،

 في الجيػفيديائية السعصيات تذيخ -ٍخ )انُفظ ٔانغبص(:كشثَٕ انٍٓذسٔانًٕاسد  - 4
 ) السمحية والؿباب السحجبة الصيات(  يةالجيػلػج التخاكيب مغ العجيج وجػد الى مشصقة الجراسة

الغازي  عكاز حقل سيسا فيمحتسمو لمشفط والغاز الصبيعي  مكامغ تكػن  أن سكغمغ الس التيو 
 الػاعجة السشاشق مغ اليبارية مشصقة وتعج( 6خخيصة ) األردنية قخب الحجود ريذة أبػ وحقل

ىحه  لتحجيج االستكذاؼية سات الجرا مغ لسديجالى ا تحتاج بيحه الثخوات فسشصقة الجراسة
 في ستديع لػ استغمت التيو  السؤكجة مشيا االحتياشات وتبيان الجغخاؼية وامتجاداتيا األحػاض

 ضمتو أىسمت  السيسا وان مشصقة الجراسة والغاز الشفط مغ الػششي االحتياشيو  االنتاج دعع
 مؤكج احتياشيت الى مشح وقت شػيل فالجراسات الجيػلػجية اشار  استكذافات أي عغ بعيجة

في اقزية القائع وىيت والخمادي فزال عغ  مػزعةمميار بخميل (  333 )مغ الشفط يرل الى
تخيميػن قجم مكعب في  (576 )الى حػالي السؤكج مشو الغاز الصبيعي الحي يرل االحتياشي

اذ  ،(7)لمغاز مغ االحتياشي العالسي(% 13حػالي) يذكلوالحي قزاء القائع في حقل عكاز 
السخصط  اآلبار( مميػن قجم مكعب/يػم مغ الغاز الجاف مغ 533تقجر شاقتو اإلنتاجية بـ)

 وكحلظ امجادوالعخاق عسػما  بالغاز،  السحافطةبئخا  لتدود  (33)عجدىا والبالغ لحفخىا، 
في سادة اولية فزال عغ استخجامو ك ومحصات انتاج الصاقة الكيخبائية والسعاملالسرانع 

اال ان  (2311 ) عامىح الحقل تع التعاقج مع شخكة كػكاز الكػرية الستثسار  ذا. عةالرشا
لػفخ اآلالف مغ فخص العسل لدكان السحافطة  خ بالذكل األمثلاستثس والحي لػ العقج تػقف

 . البصالة تغػل تذغيل االيجي العاممة والحج مغتديع في تحخيظ االقتراد و 
 

88 
رأٍْم يؼًم عًُذ انفهٕجخ 

 االثٍغ
 ٔصاسح انظُبػخ 2و 642302 كى ششق انفهٕجخ 2 –انفهٕجخ 

83 
اػبدح رأٍْم ٔرشغٍم يؼًم اَزبج 

 انطبثٕق انذشاسي ػبنً االنٕيٍُب

قشة يؼًم عًُذ  –انفهٕجخ 

 انفهٕجخ
 ٔصاسح انظُبػخ 

 اَزبج كبشً انجذساٌ انغٍشايٍك 84
انزأيٍى ) شبسع  –انشيبدي 

 انغٍشايٍك (
 بػخٔصاسح انظُ 

 اَزبج كبشً االسػٍبد انغٍشايٍك 85
انزأيٍى ) شبسع  –انشيبدي 

 انغٍشايٍك (
 ٔصاسح انظُبػخ 

 يؼًم اَزبج االدٔاد انظذٍخ  86
انزأيٍى ) شبسع  –انشيبدي 

 انغٍشايٍك (
 ٔصاسح انظُبػخ 

81 
يؼًم اَزبج انذقٍ انطجٍخ 

 ٔانًغزٌبد 
 نزؼهٍى انؼبنًٔصاسح ا داخم انذشو انجبيؼً جبيؼخ االَجبس –انشيبدي 
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 ( 1مج 3العدد )

 9112)كانون االول( 

 

  (292(  
 

 (6خشٌطخ سلى )
 ً يذبفظخ االَجبسف  انطجٍؼً مٕل انُفظ  ٔانغبصذانزٕصٌغ انجغشافً ن

 
:  1، مقياس ) 2006المصدر: المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، خريطة العراق البنيوية لسنة 

1000000 ). 

في مشصقة  ا  اجبار  ولجتالصبيعية الستججدة  الثخوات وتعج مغ -الثروة الدمكية : -5
 كع( 453) البالغ شػلةبشيخ الفخات  مسثمة الػاسعة السائية السدصحات وجػد بحكعالجراسة 

 426، 533بسداحات مائية سصحية تبمغ ) (وبحيخات) حجيثة، الحبانية، الثخثار، الخزازة
يحه السدصحات السائية تسكشيا مغ وضع ف( لكل مشيسا عمى التػالي، ، 2كع 1813،  2713،

 خفج األسػاق السحمية باألسساكيأساسي  حائيغ مرجر تذكلقاعجة أساسية لتشسية ثخوة سسكية 
سيصخة القصاع الخاص و ألسساك في تخبية اسحجود ال الليااستغ لكغ لػ احدغ استثسارىا

يسشتو عمى عشاصخ اإلنتاج الدسكي والتحكع في سياسة استثسار  بصخق غيخ قانػنية وغيخ  ىاـو
السائية مغ السدصحات رقابة الجولة انعكذ عمى انخفاض إنتاجية ىحه  ودون اقترادية 
العالسي وعمى اساس معجل   سعجل إنتاج الجونع الػاحج مشخفس ججا  مقارنة باإلنتاجاألسساك ف

أي  2(كع926الحبانية معا  والبالغة )و مداحة بحيختي حجيثة مجسػع ضػء  في الدسكي اإلنتاج
( 8)شغ سشػيا   فال (61481بمغ )يالبحيختيغ  كالفإن إنتاج  دونع  الف (3737433ما يعادل )

حرة  تبمغندسة مميػن  (177717656)  سكان السحافطة البالغ مجسػع عجد، وعمى أساس 
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وىحه ندبة مشخفزة  البحيختيغ كال( كغع سشػيا  مغ األسساك السشتجة مغ 3477)الػاحج الفخد
                              .مقارنة بسا تسمكو مشصقة الجراسة مغ مدصحات مائية مػزعة عمى اديسيا.           

جػد نيخ الفخات مشصقة الجراسة بسػقع جغخافي مسيد بػ  تشفخد  -قطاع السٌاحة : -6
جيػمػرفػلػجية السشصقة كبيخة  الى جانب مقػمات شبيعية ما اكدبيا والسدصحات السائية 

لسجن ا اقامة يسكشيا مغبسا  وتصػيخىا تشذيط الدياحةتديع جسيعيا في  ،وتشػعيا الصبيعي 
ألسػروث ذات  األثخيةسشاشق الكبخيتية و العيػن فزال عغ وجػد ال والسشتجعات الدياحية 

الحزاري والتاريخي السػغل في القجم والحي خّمف شػاخز معسارية وحزارية يسكغ تػضيفيا 
مذاريع سياحية ومشتجعات عالجية ومجن مغ خالل انذاء  في مجال االستثسار الدياحي

 ةلع تؤِد دورىا في تشسية مشصقة الجراس يارغع وجػد ىحه السقػمات إال أنو   مائية ومجن العاب
غيخ  مشية اال نتيجة لألوضاعفي الدشػات األخيخة تخاجع الشذاط الدياحي فييا بذكل كبيخ بل 

مغ  الدياحية الحبانيةمجيشة  مختاديأن ندبة  تذيخاإلحرائيات عرفت بيا ف التيالسدتقخة 
بذكل  الشدبة تمظ انخفزتفقج  ه، أما بعج (%75) بمغت( 2333قبل )العخاق مشاشق  عسػم

لتخدي االمغ وعدوف الدػاح عغ زيارتيا  نتيجة( %33( ثع إلى )%45)الى  كبيخ لترل
باعتبار عشرخ األمان ىػ مغ يتحكع بالشذاط االقترادي والدياحي عمى حج سػاء ، سجمت 

( 953( حػالي )2311حية في الحبانية عام )اإليخادات السالية الستحققة مغ السجيشة الديا
عجاد ( مجسػع ا 1شكل)( ، ويػضح 2312( مميػنا  عام)723مميػن ديشار انخفزت الى )

( سائح 127817)( والبالغ عجدىع 2313الدياح بحدب األشيخ الحيغ ارتادوا الحبانية عام ) 
 ستاحة في ىحا القصاع.الى اىع الفخص االستثسارية ال( فتذيخ 12، اما معصيات ججول ) (9)

 (1شكل )
 (3112)عدد السواح الذٌن ارتادوا المدٌنة السٌاحٌة فً الحبانٌة بحسب األشهر لعام 

 
 (.2013انًظذس : ػًم انجبدث ثبالػزًبد ػهى ثٍبَبد انًذٌُخ انغٍبدٍخ فً انذجبٍَخ  نؼبو ) 
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 نهقطبع انغٍبدً فً يذبفظخ االَجبسانفشص االعزثًبسٌخ  (18جذٔل ) 

 8112،ثٍبَبد غٍش يُشٕح، ٍْئخ اعزضًبس االَجبس، انفشص االعزضًبسٌخ انٕاػذح فً يذبفظخ االَجبس انًصذس: يذبفظخ االَجبس،

 

 ػبئذٌخ االسض انًغبدخ انًٕلغ انجغشافً انفشص االعزضًبسٌخ د

 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 85 لضبء ٍْذ يٍبِ يؼذٍَخ( ػالجًيجًغ عٍبدً   .1

 يذٌُخ انؼبة انمبئى  .8
و  133/1543لضبء انمبئى جضء يٍ انمطؼخ سلى 

 دٌٕو انًبَؼً 12
 ثهذٌخ انمبئى دَٔى 11

 خ انصًٕديذٌُخ انؼبة ػبيشٌ  .3
و  1/1211ػبيشٌخ انصًٕد انمطؼخ سلى  –انفهٕجخ 

81 
 ثهذٌخ ػبيشٌخ انصًٕد 8و 855881

 فُذق خًظ َجٕو فً انفهٕجخ  .4
دصٕح انشبيٍخ ثٍٍ  4/248انفهٕجخ انمطؼخ سلى 

 انجغشٌٍ
 ثهذٌخ انفهٕجخ 8و 45821

 نذجبٍَخثهذٌخ ا دَٔى 611 يذٌُخ انذجبٍَخ انجذٌذح انًذٌُخ انشٌبضٍخ فً انذجبٍَخ  .5

 ثهذٌخ انذجبٍَخ دَٔى 881 َبدٍخ انذجبٍَخ يذٌُخ يزؼذدح االعزخذاو  .6

 ثهذٌخ انشيبدي 8و 25851 13و  84/448انشيبدي جضء يٍ انمطؼخ سلى  يُزضِ رشفًٍٓ فً انشيبدي  .1

 انًٕاسد انًبئٍخ 8و 1215511 ٔعظ َٓش انفشاد –لضبء انفهٕجخ  جضٌشح انفشاد انغٍبدٍخ  .2

 ثهذٌخ انشيبدي 8و 165615 لضبء انشيبدي نذفشٌخيذٌُخ انؼبة ا  .3

 ثهذٌخ انشيبدي 8و 335351 يجبٔس كشاط انجهذٌخ انجذٌذ –لضبء انشيبدي  يذٌُخ انؼبة  .11

 ثهذٌخ انشيبدي 8و 445163 كٍهٕ 5ػهٕح انششٍذ فً انـ –لضبء انشيبدي  يذٌُخ انؼبة  .11

 يجًغ انضشصبس انغٍبدً  .18
( داس ، يغبدبد 31َجٕو ، دٔس عٍبدٍخ ) 5فُذق 

 خضشاء ، يذٌ انؼبة ٔدذائك
 دَٔى 811

ٌشرجظ دبنٍب ادساٌب 

 يذبفظخ صالح انذٌٍ

  فشادان بفضف لضبء انفهٕجخ َجٕو 4فُذق عٍبدً   .13

  دَٔى 121 دصٕح انشبيٍخ 41و  4لطؼخ سلى  –انذجبٍَخ  يجًغ عٍبدً فً انذجبٍَخ انمذًٌخ  .14

  دَٔى 88 يذٌُخ انشيبدي يغجخ أنًجً يغهك  .15

   يذٌُخ انشيبدي انمصٕس انشئبعٍخ  .16

 ٍْئخ انغٍبدخ 8و 421 رم انشػٍبٌ 1/125/83لطؼخ سلى  –انشيبدي  لبػخ يُبعجبد يزؼذدح االغشاض  .11

   لضبء ٍْذ لهؼخ ٍْذ االصشٌخ  .12

 ٔصاسح انًبنٍخ ػهى َٓش انفشاد لضبء ٍْذ رأٍْم يٕالغ انطٕادٍٍ ٔانُٕاػٍش  .13

   َبدٍخ كجٍغخ –لضبء ٍْذ  كجشٌذيشفك عٍبدً ػهى ػٌٍٕ ان  .81

 يذٌُخ عٍبدٍخ  .81
ػهى انمطؼزٍٍ  –َبدٍخ انجغذادي  –لضبء ٍْذ 

 يغجف 33انفشاد ٔ 32يمبطؼخ  855ٔ115
 ٔصاسح انًبنٍخ دَٔى 11

 ػهى ضفبف يذخم عذ دذٌضخ –لضبء دذٌضخ  يٕالغ رشفٍٍّٓ عٍبدٍخ ػهى عذ دذٌضخ  .88
 45دَٔى ٔ  1155

 دَٔى
 

 ٔصاسح انًبنٍخ 8و 1211 42و  136/8682انمطؼخ  –لضبء دذٌضخ  عٍبدًكبصٌُٕ ٔيمٓى   .83

 دَٔى 8 3ن  82و  1/143انمطؼخ سلى  –لضبء دذٌضخ  انُبدي انزشفًٍٓ  .84
ٔصاسح انؼًم ٔانشؤٌٔ 

 االجزًبػٍخ

85.  
 ػٌٍٕ ٔادي دجالٌ / ٔ يٕالغ انجضسح

 فً ثشٔاَخ انُٓشٌخ
  دَٔى 31 ٔادي دجالٌ ٔ ثشٔاَخ –لضبء دذٌضخ 

  دَٔى 18 65/2/16 –لضبء انمبئى  يجًغ عٍبدً  .86

81.  
 motel) ٔ )يجًغ عٍبدً يزكبيم 

 
   ايزذاداد نجذٍشح ٔادي االثٍهخ –لضبء انشطجخ 

  دَٔى 85 يذًٍخ انضجؼخ –لضبء انشطجخ  اػبدح رأٍْم يذًٍخ انضجؼخ  .82

  دَٔى 8 يُفز طشٌجٍم انذذٔدي –لضبء انشطجخ  َجٕو فً طشٌجٍم 3فُذق   .83

  دَٔى 8 لضبء انمبئى َجٕو فً انمبئى 3ق فُذ  .31

  دَٔى 18 َبدٍخ انُخٍت –لضبء انشطجخ  فُذق عٍبدً فً انُخٍت  .31

  دَٔى 8 ػهى ضفبف انُٓش –لضبء سأح  يجًغ عٍبدً فً سأح  .38

   ػهى ثذٍشح عذ دذٌضخ –لضبء ػُّ  يجًغ عٍبدً فً ػُّ  .33

  دَٔى 115111 فً فٍضخ لضبء انشطجخ –لضبء انشطجخ  يجًغ انغضالٌ  .34
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فانو متصخفا  جافا  لسشصقة الجراسة كان السشاخ الرحخاوي  اذا -:انطبلبد انًزجذدح   -1
في وىحه فخصة مثالية لالستثسار  يسدمغ حيث درجات الحخارة والخياح والدصػع الذ ءمعصا

وإقامة مذاريع زراعية  ءوشاقة الخياح إلنتاج الكيخبا ةالذسدي ات الستججدة كالصاقةصاقال
بسا يزسغ نجاح العسمية االستثسارية ويتيح السشاخية  خالل تػضيف السعصياتمغ وصشاعية 

مقجار  لسعخفة الجغخافي نأتي لسعالجة ىحه اإلمكانات وتػزيعياوىشا ، فخص التػسع فييا 
شبقا  لسعجالتيا الدشػية زمانا ومكانا  السرجريغ مغ كال الصاقة التي باإلمكان الحرػل عمييا

أّن أكثخ الذيػر إشعاعا ىسا حديخان  لشا يتزحكسية الصاقة وتػزيعيا تحميل  نتائج  خاللومغ 
السعجل  ذروة إذ يرلديادة عجد ساعات الدصػع الذسدي الفعمية والشطخية، نتيجة ل وتسػز

 2سعخة /سع  64275)  حديخان إلى مشصقة الجراسة خالل شيخ الذيخي لإلشعاع الذسدي في
ديادة نذاط ل / يػم( 2سعخة /سع  228.9)  بػاقعفي كانػن األول  ادناه / يػم( بيشسا يرل

( 2ل )شكويبيغ تغصية الدساء بالدحب وارتفاع معجالت الخشػبة الشدبية و السشخفزات الجػية 
سعجل كسية اإلشعاع الذسدي ف مشصقة الجراسة لإلشعاع الذسدي في  الدشػي و  الذيخي  السدار
يسكغ  لحا  االخخى  يديج عغ معجل كسية اإلشعاع في أي مغ مشاشق العخاق صيفا  الكمي 

وكسا   رئيدة أقدامنقدسيا عمى ثالثة  يسكغ انووفقا ليحا التبايغ  ،اإلفادة مشيا شػل العام 
 :(13)يأتي

( 456يبمغ معجل اإلشعاع  الذسدي ؼيو )اذ أعمى األقاليع  ويسثل اإلقليم األول : -1
، ويخجع ىحا االرتفاع إلى انخفاض معجالت مشصقة الجراسةجشػب ب ويتسثل/ يػم ، 2سعخة /سع

 .وصفاء الدساء في معطع اوقات الدشةالغيػم 
( سعخة 44178كمي  ؼيو مغ ) تتخاوح كسية اإلشعاع الذسدي ال اإلقليم الثاني : -2

/ يػم  وىػ بحلظ يذغل مشصقة انتقالية بيغ االقميع  2( سعخة /سع44978/ يػم إلى ) 2/سع
رل تاألول جشػبا  واالقميع الثالث شساال  ويستج مغ الخشبة غخبا حتى حجودىا اإلدارية شخقا  و 

 / يػم . 2( سعخة /سع44575كسية اإلشعاع الذسدي الكمي ؼيو إلى )
في كسية اإلشعاع الذسدي ،  مشصقة الجراسةوىػ أدنى أقاليع   اإلقليم الثالث :-3

/  2( سعخة /سع43571/ يػم، وبيغ )2( سعخة /سع42873وتتخاوح كسية اإلشعاع ؼيو ما بيغ )
الذخقي يػم، ويستج ىحا االقميع مغ القائع في شساليا الغخبي حتى مجيشة حجيثة في شساليا 

 ./ يػم 2( سعخة /سع43179) ىإلالدشػي  ةمعجل لوير
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ػًم انجبدث اػزًبدا ػهى ثٍبَبد انٍٓئخ انؼبيخ نألَٕاء انجٌٕخ انؼشاقٍخ ،ثٍبَبد )غٍش  انًظذس:

 2014(، ثغذاد،حيُشٕس

 سعصياتالمغ خالل و  ياح في مشصقة الجراسةالتػزيع الدشػي لسقجار شاقة الخ اما 
 -:( 11) ىيأقاليع صاقة والججوى االقترادية مشيا إلى ثالث المعجالت بحدب  السشاخية قدست

، حجيثة ، عشة ( H-1 ،)الشخيب ويذسل :ذات معدل أنتاج عاليأقليم  -1
عمى لكل مشيسا / ثا (  2واط م  23.1 - 23.1 - 32.6 - 35.3بمغت )  شاقة وبسعجالت

 .التػالي
القائع و الخشبة  قزائي قع ضسغ ىحه الفئةيو  :ذات معدل أنتاج متوسطأقليم  -2
 عمى التػالي .لكل مشيسا /ثا (. 2واط م 13،  19.2) بمغت شاقةوبسعجالت 
الخمادي  قزاءوقع ضسغ ىحه الفئة  و :ذات معدل إنتاج منخفضأقليم  -3

( ، وىحا ال يعشي عجم إمكانية 3وكسا مػضح في شكل ) ،/ثا( 2مواط  7.8) بمغ أنتاج بسعجل
ضسغ مخاحل يكسل بعزيا فيي  الفئة الثانية والثالثةالتي تقع ضسغ السشاشق االستفادة مغ 

 في الستاحةالفخص االستثسارية ( 13ويػضح ججول )بعزا  وتسثل امتجادا لمسخحمة األولى 
 الستججدة. الصاقة استغالل مجالفي  مشصقة الجراسة
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 (2) شكل
 المناخٌة االنبار محافظة محطات فً(  ثا/ 3 م واط)  الرٌاح طاقة لمقدار العام المعدل

 

نبار ليث محمود خليفة الفهداوي ، التحليل المناخي لعنصر الرياح في محافظة االالمصدر: 
، 2011)غير منشورة ( كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة األنبار،  رسالة ماجستيرومجاالتها التطبيقية،

 .144ص
 (12جدول )

 فً يذبفظخ االَجبس ذدحجانطبلخ انًزيصبدس  العزضًبسانفشص انًزبدخ 

 االرض عائدٌه الموقع الجغرافً الفرص االستثمارٌة ت

 ٔصاسح انًبنٍخ لضبء انشيبدي (يٍكب ٔاط851شثبئٍخ ثٕاعطخ انطبلخ انشًغٍخ)يذطخ اَزبط انطبلخ انكٓ  .1

 ٔصاسح انًبنٍخ لضبء انشطجخ ( يٍكب ٔاط851يذطخ رٕنٍذ ثطبلخ انشٌبح )  .3

 ثهذٌخ انذجبٍَخ يذٌُخ انذجبٍَخ انجذٌذح (يٍكب ٔاط851يذطخ اَزبط انطبلخ انكٓشثبئٍخ ثٕاعطخ انطبلخ انشًغٍخ)  .2

 ٔصاسح انُفظ يُطمخ انؼُكٕس -انشيبدي  طٍخيصفى يشزمبد َف  .4

 ٔصاسح انًبنٍخ k3لضبء دذٌضخ لشة يذطخ  يصفى دذٌضخ انُفطً  .5

 ٔصاسح انكٓشثبء صٌٔخ انجٕ ًَش -لضبء ٍْذ  يٍكب ٔاط 1211يذطخ األَجبس انذشاسٌخ   .6

 ٔصاسح انًبنٍخ لضبء انمبئى يٍكب ٔاط 1111يذطخ انمبئى إلَزبط انكٓشثبء ثمذسح   .7

 ( يٍكب ٔاط851خ إلَزبط انطبلخ انكٓشثبئٍخ ثٕاعطخ انطبلخ انشًغٍخ )يذط  .8
ضًٍ يمبطؼخ  –ق دذٌضخ 

 ( دصٕح انشبيٍخ86)
 ٔصاسح انًبنٍخ

 جبيؼخ االَجبس –انشيبدي  اَزبط انطبلخ انكٓشثبئٍخ ثٕاعطخ خالٌب انطبلخ انشًغٍخ  .9
ٔصاسح انزؼهٍى انؼبنً 

 ٔانجذش انؼهًً

 ٍئخ اعزثًبس االَجبس، انفشص االعزثًبسٌخ انٕاػذح فً يذبفظخ االَجبسْ انًظذس: يذبفظخ االَجبس،

 .2012 ،يُشٕسح ،ثٍبَبد غٍش 

 صبٍَب. انًٕاسد انجششٌخ:

 االقترادية السختمفةفي السذاريع  االستفادة مشياالتي يسكغ  االمكاناتتعشي و 
الستاحة لمسػارد األمثل  االستغاللفي  يديعالتشسية  متصمباتمع السؤىل العشرخ البذخي ف

فاإلندان ىػ غاية التشسية ووسيمتيا  اإلنتاج كسا  ونػعا   تحخك االقتراد وتديجقػة إنتاجية كػنو 
فالسعصيات  واضح مشصقة الجراسة بتخمخل سكاني تترفوالسػجو األساس لسدارىا، 

في  ياتخكد معطع سكان الى الجيسػغخاؼية الستعمقة بشسػ الدكان وتػزيعيع الجغخافي تذيخ
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 بمغت ندبةالكمي بيشسا  يا%( مغ مجسػع سكان 6876) بمغت ةالفمػجة بشدبو قزائي الخمادي 
تبايغ تػزيع لواضحة  داللةوىحا يعصي  %(  31، 4) حػالياالقزية االخخى بشػاحييا وقخاىا 

خالية مغ الدكان رغع غشاىا بالسػارد الصبيعية  واسعةمداحات  ايجاد في اسيعالدكان ما 
الشذاشات ب ذلظ طيع السكاني وارتبادراسة الدكان تػزيع مثال ، وألىسية خشبةقزاء الك

الكبيخة لتخحيظ عجمة االقتراد في مشصقة  اتمكانالفخص واالوجػد رغع و  السختمفة االقترادية
ما أسيع في تدايج معجالت البصالة لع تدتغل و  السصمػب باالىتسام لع تحظ   فيي ةالجراس

ارتفاعا  (  2316 ) لعام  تائج مدح اليذاشة واألمغ الغحائي في العخاقأضيخت ن فقجبأنػاعيا 
مذاركة اإلناث في  ندبةأن و  (% 28.4 بػاقع ) مدتػيات العسالة الشاقرةي حادا  ف

في بمج يتستع بسعاييخ تعميسية عالية  (%14لع تتعجى ) الشذاشات االقترادية مشخفزة ججا  
وبصبيعة (.12)لإلناث (% 22.2 )مقابل( % 8.5)عشج الحكػرندبة البصالة  سجمتلمسخأة، إذ 

 صعيج الحال تحاكي ىحه السعصيات الػاقع االقترادي الدائج في مشصقة الجراسة، فعمى
 ندسة مميػن  (177717656)بمغ ي سكانيا مجسػع أن التقجيخات تذيخ الدكانية اإلسقاشات

 يذكل حزخ وريف بيغ تقخيبا   اوي التدمػزعيغ ب مغ مجسػع سكان العخاق ،( %4.4ندبتو)ما
سكانيا اما عجد  إجسالي ( مغ%51.4ما ندبتو )( الف ندسة أي 9137173)  الحكػر حػالي
 مشيعمغ اجسالي عجد الدكان  %(48.6)( الف ندسة وبشدبة 8617483الشداء بمغ )

 الخمل خار ىحااستس أن ( 14ججول ) (13)مغ كال الجشديغ عسل قػة ( الف ندسة8737579)
التأثيخات  الكبيخة لعجم االستقخار  مع التعميع، مخخجات وانفرام العسل سػق  في التػازن  وعجم

 وبذخية مادية وخدائخ مغ ندوح رافقيا وما (2314األمشي التي عرفت بسشصقة الجراسة عام)
بيغ صفػف  الشاقرة الطاىخية والعسالة البصالة معجالت الرتفاع مقشعة تفديخات بمػرتىائمة 

لترل  الفقخ مدتػيات خربة الرتفاع بيئة ذلظ وّلج(، ما %33لترل الى حػالي ) الذباب
في اإلرىابية وبزسشيا مشصقة الجراسة  التشطيسات احتمتيا السحافطات التي في%( 41 (إلى
 .(14)( 2313)عام  نياية في ) %19حػالي) كانت أن بعج( 2317)عام
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 .8112يذبفظخ االَجبس نؼبو اَبس( فً  -هؼًم )ركٕسن نًؤْهخاانفئبد انؼًشٌخ 

 انفئّ انؼًشٌخ د

AGE 

GROUPS 

 ركٕس

MALE 

 أَبس

Femaie 

 انًجًٕع

Total 

انُغجخ )%( يٍ 

 يجًٕع انغكبٌ

1 15-13 1125613 1115281 8135484 1152 

8 81-84 335188 215212 1135241 3.2 

3 85-83 615312 685311 1315212 1.3 

4 31-34 565881 515134 1135361 6.3 

5 35-33 415335 415361 355835 553 

6 41-44 485232 435314 265158 4.3 

1 45-43 315581 385563 645123 3.6 

 4353 2135513 4865186 4415453 انًجًٕع

، يذٌشٌخ رخطٍؾ  ءنإلدظب انًشكضي انجٓبص انزخطٍؾ، ٔصاسح:ػًم انجبدث ثبالػزًبد ػهى ثٍبَبد انًظذس

 .2012االَجبس ثٍبَبد غٍش يُشٕسح 

 عسل فخص ايجاد ضػء غامزة  في السدتقبل صػرة تبجو مغ خالل ما تقجم 
 سياسة فاعمية عجم فزال عغنتيجة لزعف وسائل اإلنتاج  السدتسخ العجد ضل فيو  مدتجامة
العسل  سػق  خارج الحيغ ىع الذباب الخخيجيغ مغ لجيػش ججيجة عسل فخصل السػلجة التذغيل

سبيل فعمى آمشة  وغيخ جاذبة غيخ بيئة في رأسسالو استثسار عغ أحجع خاص قصاع ضل في
في مشصقة الجراسة لػ بػشخ  ( مذخوع معصل وغيخ مشجد745)  الحرخ ىشاكالسثال ال 

في امتراص قػة  واسيست لعجد ال يدتيان بو مغ الدكان العسل بيا لػفخت فخص عسل
عائمة  ضسغ( اشخاص 13العاشمة والسعصمة فمػ افتخضشا ان كل مذخوع يذغل)الذباب 

 .(15)شخز (377253افخاد سيكػن باإلمكان اعالة ) (5مغ) مكػنة
أن إعجاد الخصط التشسػية لتصػيخ مشصقة الجراسة والشيػض بػاقعيا االقترادي البج 

االستخجام االمثل لتمظ  ان يختكد عمى ما تستمكو مغ مػارد شبيعية وبذخية، وىحا يتصمب
اإلمكانات مكانا وزمانا بسا يشدجع مع الػضع االقترادي واالجتساعي والشيػض بالسجتسع 

يسكششا تحجيج ما تقجم عمى  وبشاءا  االنباري لتحقيق تصمعاتو نحػ الخفاـية وسبل العير الكخيع ، 
 -: والستسثمة باالتي التشسية السكانية في مشصقة الجراسة طىجاف العامة لتحقيق خصأىع األ

االستفادة مغ االمكانات الستاحة بالذكل الحي يذكل تفاعل و تحقيق التػازن االقميسي  -1
 ايجابي مع الشسػ االقترادي.
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واالرتقاء بسدتػيات التشسية  والخيؽيةالتػزيع االمثل لمدكان عمى مدتػى السخاكد الحزخية  -2
 .االقترادية فييا

 السدتجامة.تغيخات بيئية مغ خالل االخح بسبجأ التشسية  استحجاث تكتالت صشاعية واحجاث -3
 الدياسيةوتعسيق الػحجة  االرتكازيةوالخجمات  العامةاالرتقاء بسدتػيات الخجمات  -4

 لمسحافطة.واالقترادية واالجتساعية 
السحافطات االخخى وتصػيخ وبيغ والشقل في السحافطة  الحخكةتصػيخ محاور تػسيع و  -5

 فييا. السشافح الحجودية
قصاع الدياحة  في السحافطة واستغالل االمكانات الستاحة كشيخ الفخات  وتشذيط تصػيخ -6

 والبحيخات الصبيعية فييا.
سياسات التشسية السكانية لمسذاريع السقتخحة والسصابقة مع الخارشة تفعيل ومغ خالل 

واليادفة الى  ةراسمشصقة الجاالستثسارية السعجة مغ قبل ىيئة االستثسار ومجيخية التخصيط في 
 -: تحقيق االتي

(  35انذاء مجسع صشاعي غخب الخمادي مشصقة كع ) -1
واعجاد دراسات تفريمية تخررية لتحجيج السداحات  الالزمة ونػع الرشاعات  وفقأ 

 في وزارة التخصيط. السعجةلسعاييخ سياسات السػقع الرشاعي 
 مجسعاكػن يصقة الخحالية انذاء مجسع صشاعي زراعي لمرشاعات الغحائية في مش -2

بيغ  لتقميل الفارق التشسػي  ييجفلمدكان  جاذباضسغ اقميع الرحخاء الغخبية  متكامل صشاعيا
 السشاشق الخيؽية والحزخية.

( كع عمى 5استغالل شخيق الحج البخي ليكػن محػرا تشسػيا يختخق الرحخاء وبعخض) -3
دراعة وتشسية الثخوة الاوية وتذجيع جانبي الصخيق وأنذاء مجسعات ريؽيو لمتشسية الرحخ 

 .الحيػانية إلعادة التػازن الدكاني  في السحافطة
تفعيل مذخوع  ارواء الرحخاء الغخبية  ابتجاء مغ مجيشة السحسجي باتجاه قزاء  -4

مغ خالل زيادة الصاقة االنتاجية  لمسذخوع   الخشبة ) الػليج ( ليكػن محػرا تشسػيا اخخ
عبجة  خرػصا انو قخيب مغ الصخيق االستخاتيجي الجولي الحي يخبط الس واستثسار االراضي

 .العخاق بالجول السجاورة
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استغالل مياه بحيخة سج حجيثة كسذاريع اروائية  في اقميع الرحخاء الغخبية لديادة  -5
خصة لالكتفاء الحاتي يسكغ ان تكػن  اشار في ذعيخال الحشصة و وخرػصاالدراعية  الخقعة

 .خه باتجاه الرحخاءمحاور نسػ  صغي
مجيشة أنذاء عكاز كقصب نسػ  الستحجاث صشاعات نفصية و حقل اعتساد مذخوع غاز  -6

مع مذخوع فػسفات  ةتتكامل فييا الرشاعات التخررية مع التعميع التقشي  وتكػن فاعم
 .عكاشات

جة اعتساد سياسة السجن الججيجة لتخؽيف التسخكد الدكاني في مجيشتي الخمادي والفمػ  -7
وبحيخة الثخثار  كان تكػن وضيفة  مجيشة بحيخة  ةخرػصا عمى محػري بحيختي الحباني

الحبانية سياحية رياضية ومجيشة الثخثار مجيشة تعميسية صحية تخررية وكحلظ تصػيخ القخى 
الركخة والخيحانو وقخية الدكخان  يةقخ  مثل العتسادىا  كأقصاب لمشسػ الخيفي ) كقخى مخشحة (

 الرحخاء.في اقميع 
وفق مذاريع   والعام وضع اليات  لتذجيع االستثسارات السحمية  والخارجية لمقصاع الخاص -8

 . (16)انية ومتػسصة وبعيجة السجى شيةمخصط ليا ولسجيات زم
 

 نتائج ال
والحيػاني(  - باتيالشمقػمات االنتاج ) بيغمحافطة االنبار  ما تستمكو بيغالتػازن  عجم -1
 معصيات الصبيعية السؤىمة  لمدراعة والجيػد البذخية السصمػبة ازاءىا .و 
غياب سياسة زراعية واضحة السعالع يراحبيا سػء التخصيط مغ قبل الجيات السعشية  -2

 القصاع الدراعي. لجعع
حة الرالحة االراضي الدراعية غيخ السدتغمة اذ ليذ ثسة ارتباط بيغ السدا زيادة مداحة -3
 .السداحة السدروعةو 

ضعف االستفادة مغ السػارد السائية الستاحة في تػسيع رقعة األراضي الدراعية واستثسارىا  -4
مػصػل الى تشسية مدتجامة شػيمة لبالذكل االمثل السيسا في تشذيط الدياحة وتخبية األسساك 

 مج.األ
الغحائية عمى  اتاولية في الرشاع سادةكقمة انتاج السحاصيل الرشاعية وتحجيجا الجاخمة  -5

 السدتػى السحمي والػششي.
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ضعف االستفادة مغ نعع الصبيعة ومؤىالتيا السشاخية مسثمة باإلشعاع الذسدي وشاقة  -6
 وتحج مغ تمػثلمصاقة تقمل مغ استيالك الػقػد األحفػري  بجيمة كسرادر واعتسادىاالخياح  

 البيئة.
ثخوات السعجنية الستاحة بسا يحقق شفخة نػعية في قرػر واضح في استثسار حؿيقي لم -7

 تشسية ودعع العجمة االقترادية لمسحافطة مغ خالل االسخاع في استثسار الشفط والغاز الصبيعي
 حقل عكاز . وفي مقجمتيا

اقترادية  تفاع ندبة االيجي العاممة العاشمة والسعصمة عغ العسل بسا يشحر بكػارثر أ -8
 .عقبيا جال تحس واجتساعية

 
 التوصيات

تػجيو السػارد الصبيعية والبذخية باالتجاه الدميع مغ خالل خصط قريخة ومتػسصة االجل  -1
 .لتحقيق تشسية مدتجامة

وتحجيث اساليب االنتاج بسا  ةمػدياالع ةالدراع وتذجيعالدياسة الدراعية ب إعادة الشطخ-2
 يشدجع ومشصق العرخ

في خبة الدراعية واستثسار االراضي الرحخاوية العسل الجاد والدخيع لتالفي تجىػر الت-3
الحج مغ أثارة و سكافحة الترحخ ل حثيثةاعتسادا عمى السياه الجػؼية والعسل بخصى الدراعة 

 .السجمخة
مػلجة  أنتاجية وإقامة مذاريع البصالة، معجالت خفس في تداعج اقترادية سياسة تبشي -4

 العسل. لفخص
 الشاقرة العسالة معجل الذباب لخفس فئةب واالىتسام شسيتياوت السحمية السجتسعات تصػيخ -5

 ذات األنذصة باتجاه االقترادية السػارد وتػجيو الخاص القصاع السشطع في العسل وتذجيع
 .السال رأس قميمة كثيفة العسل االستخاتيجيات

 سصةوالستػ  رغيخةال الرشاعية سذاريعاللجعع  الخاص القصاعفي  جاذبة عسل بيئة تػفيخ -6
 لزسان ودعسا   العسل، لفخص تحفيدا   الجشديغ كال لمذباب مغ القخوض مشح عمى قائع بتسػيل

 .السدتجامو  الكخيع العير سبل



 ليث حممود خليفةد.

 

موارد طبيعية معطلة وموارد بشرية عاطلة رؤية 

 نمية مستدامة ت مستقبلية يف اطار
 

)333 ) 
 

في  والتذغيل الشسػ فخص يعدز بسا والخاص العام القصاع بيغ الذخاكة تعديد-7
 نطام شيوتب قصاعات)الرشاعة،الدياحية ،الخجمات(  فزال عغ تشسية األستثسار السعجني 

 االستجامة واعتساد معيار ،السحافطة في والتشسية األعسار إعادة مذاريع تشفيح في لألولػيات
 .التسػيل عمى القجرة أساس عمى السبشي

 الحالت
، (2333-2339 )مجيخية التخصيط في محافطة االنبار ، تقجيخات الدكان لألعػام  -1

 .2318بيانات غيخ مشذػرة 
(، 2323 -2318االنبار) لسحافطة السكانية التشسية في االنبار ،خصة مجيخية التخصيط-2

 .2318بيانات غيخ مشذػرة ،
وزارة الدراعة، مجيخية زراعة محافطة األنبار، سجالت الثخوة الحيػانية ،بيانات غيخ  - 3

 .(2311 - 2331مشذػرة )
 ، (2323 -2318االنبار) لسحافطة السكانية التشسية مجيخية تخصيط االنبار ،خصة -4

 .مرجر سابق
دمحم دلف أحسج الجليسي، فػاز أحسج السػسى، وادي نيخ الفخات )سػريا والعخاق( الصبيعة  -5

 58، ص2339والدكان، دار الفخقان، حمب، 
( ، 2323 -2318مجيخية تخصيط االنبار ،خصة التشسية السكانية لسحافطة االنبار ) -6

 مرجر سابق
( ، 2323 -2318، خصة التشسية السكانية لسحافطة االنبار )مجيخية تخصيط االنبار -7

 مرجر سابق.
 .باسع جسعة حديغ، واقع ومدتقبل الثخوة الدسكية في العخاق  -8
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يختي الحبانية و إسخاء قاسع داود الدعجي ، السشاخ وأثخه في  الزائعات السائية  في بح - 9
جامعة  –سج حجيثة ، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة ( ، كمية التخبية لمعمػم اإلندانية 

 . 93، ص2314األنبار،
عالء شالل فخحان حديغ الفيجاوي، إمكانات محافطة االنبار مغ اإلشعاع الذسدي  -13

التخبية  لمعمػم ودورىا في تصػيخ الصاقة البجيمة ، رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة ( كمية 
 . 122، ص2339اإلندانية جامعة األنبار، 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )

 9112)كانون االول( 

 

  (334(  
 

ليث محسػد خميفة الفيجاوي ، التحميل السشاخي لعشرخ الخياح في محافطة االنبار  -11
رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة ( كمية التخبية لمعمػم اإلندانية جامعة ومجاالتيا التصبيؿية،

 113، ص2311األنبار، 
التذغيل والبصالة  ، مخكد البيان لمجراسات والتخصيط  ، مرصفى أ. د. عجنان ياسيغ -12

 .5،ص2318،  بالشداع العخاق دراسة حالة  في السجتسعات الستأثخة 
، مجيخية تخصيط االنبار بيانات غيخ  لإلحراء السخكدي  الجياز التخصيط، وزارة  -13

 2318مشذػرة 
سات والتخصيط ، مرجر سابق، ص ، مخكد البيان لمجرا أ. د. عجنان ياسيغ مرصفى -14
19 
مبشى معاون مجيخ التخصيط والستابعة في  ميشج عباس دمحم مقابمة شخرية مع السيشجس -15

، و السيشجس، أحسج تخكي   33/13/2318 - 29  -25               في محافطة االنبار
 التخصيط والستابعة في محافطة االنبار قدع ميجي ، 

( ، 2323 -2318االنبار ) لسحافطة السكانية التشسية النبار ،خصةمجيخية تخصيط ا  -16
 مرجر سابق.

 


