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  .المستخلص 
. ا�مكانيات التنموية المتاحة ضمن كل إقليم  من المتطلبات الموقعية في مجال تحقيق التنمية الص!ناعيةتعد       

لذلك فقد تضمن ھذا البحث عرض وتحليل طبيع!ة ا�مكاني!ات التنموي!ة الطبيعي!ة ض!من أقض!ية محافظ!ة ا�نب!ار 
وقد . ق محافظة ا�نبار المختلفة ومدى إسھامھا في تعزيز فرص تطوير مستويات التنمية الصناعية ضمن مناط

تبين ان محافظة ا�نبار تتوافر فيھا إمكانية تنموي!ة طبيع!ة كبي!رة ويمك!ن ان تس!ھم ب!دور فع!ال ف!ي مج!ال تحقي!ق 
لكن واقع الحال يشير ان مستوى استغKل ھذه . التنمية المكانية فيما لو تم وضع الستراتيجيات التنموية المKئمة 

ة الطبيعية � يزال � يتKئم مع ما متاح منھا ومع متطلب!ات تحقي!ق التنمي!ة المكاني!ة المتوازن!ة ا�مكانيات التنموي
  .نسبيا ضمن مناطق المحافظة المختلفة 

  
  

The Foundations of Natural Development in Al-Anbar Governorate 
  

Abstract 
     The development abilities available , within each region, is considered one of the 
regional requirements in the aspect of achieving industrial development. 
Accordingly, the present paper includes a presentation and an analysis for the nature 
of available developmental abilities within provinces of Al-Anbar Governorate and 
their contribution to secure the opportunities of developing industrial development 
levels within different areas of  Al-Anbar Governorate. 
       It has been showed that Al-Anbar Governorate enjoys great natural 
developmental abilities. These things will play a vital role in the aspect of achieving 
local  development. This goal will be done if there is suitable developmental 
strategies. Unfortunately, the reality refers to the shortage in the employment of 
those natural developmental abilities. It is incompatible with  what is available in the 
Governorate and the requirements of achieving a relatively balanced spatial 
development within different regions of Al-Anbar Governorate. 

  
  
  

                                                                                               .ة ـــدمــالمق
تشكل عملية تحديد ا�مكانيات التنموية المتاحة لتوطن ا�نشطة الص!ناعية وتحقي!ق التنمي!ة المكاني!ة ض!من        

ات في مجال جغرافي!ة الص!ناعة عموم!اً وجغرافي!ة التنمي!ة عل!ى ا�قليم من بين المجا�ت التي اھتمت بھا الدراس
 إسھامھاالتنموية في محافظة ا�نبار ومدى  ا�مكانياتلذلك ، فقد تضمن ھذا البحث تحليل طبيعة . وجه التحديد 

ي!ث تنموي!ة كبي!رة ومتباين!ة م!ن ح إمكاني!اتاذ تتوافر ف!ي المحافظ!ة . في مجال تطوير مستويات التنمية المكانية 
فق!!د تح!!دد بحقيق!!ة مفادھ!!ا ان مس!!توى اس!!تثمار  -: بمش::كلة البح::ثوفيم!!ا يتعل!!ق . التوزي!!ع المك!!اني ونوعيتھ!!ا 
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التنموية الطبيعية المتاحة في محافظة ا�نبار � يزال دون المستوى المطلوب و� يتKئم مع توجھات  ا�مكانيات
  . ة ا�نبار المختلفة محافظ أقضيةتحقيق التنمية المكانية المتوازنة نسبيا ضمن 

تنموي!ة طبيعي!ة كبي!رة م!ن حي!ث  إمكاني!اتفقد اشتملت على ان محافظة ا�نبار تتوافر فيھا  -: فرضية البحثاما 
الكم والنوع ، يمكن ان يسھم استثمارھا وفقا لستراتيجيات تنموية واعتماد التخط!يط الص!ناعي الس!ليم ف!ي تط!ور 

  .محافظة ا�نبار المختلفة  أقضيةمستويات التنمية المكانية ضمن 
يھدف ھذا البحث في تحديد طبيع!ة الم!ؤھKت التنموي!ة الطبيعي!ة المتاح!ة ف!ي محافظ!ة ا�نب!ار ،  ھدف البحثاما 

الصناعية وتحقيق التنمية المكاني!ة ض!من من!اطق المحافظ!ة المختلف!ة  ا�نشطةفي مجال توطن  أھميتھاوما مدى 
   -: ا_تيةحث على عرض ومناقشة المحاور الرئيسة وفي ضوء ذلك ، فقد اشتمل ھيكل الب

  . الموقع الجغرافي...  ١-١
 . المناخ...  ٢-١
 .التكوين الجيولوجي ...  ٣-١
 .مظاھر سطح ا�رض ...  ٤-١
 .الموارد المائية ...  ٥-١
  
  
  الموقع الجغرافي ...   ١ – ١

وذل!!ك لم!!ا يعكس!!ه موق!!ع  يش!!كل الموق!!ع الجغــ!!ـرافي حج!!ـر الزاوي!!ـة ف!!ي التحلي!!ل الجغراف!!ي ا�قتص!!ادي ،        
ا�قليـم من مرتكزات تنمويــة متنوعــة يمكن أن تُسھم في تعزيز فرص تطويـر ا�نشطـة ا�قتصاديـة المختلف!ـة 

   -:)١(، ومـن ثم تطويـر مسـتويات التنمية المكانيـة لfقليـــم وفقــاً لKعتبارات التنموية ا_تية 
تنوع المناخ الســائد ف!ي ا�قليـ!ـم، الـ!ـذي يُس!ـاھم ف!ي تن!وع مص!ادر ا�نت!اج  أھمية الموقــع الجغرافي في -:او�ً 

وھــذا لــه دور كبير ف!ي تطويـ!ـر القـ!ـطاع الزراع!ي با�ض!افة إل!ى تطويـ!ـر ) النباتــي والحيواني ( الزراعــي 
تي تعتمد على منتجات ال) Agro – Industries( النشاط الصناعي مـــن خــــKل إقامــة الصناعات الزراعية 

  . القطاع الزراعي 
إن للموقع الجغرافي ومن خKل ا�متداد المساحي لfقليم ، أھمية في تنوع التكوينات الجيولوجية ومن  -:ً◌ ثانيا

  .ثم تنوع الثروات المعدنية التي تًشكل أيضاً مرتكزاً مھمــا لتوطـــن أنشطــة صناعية متنوعة 
 ً لجغرافي في تسھيل عملية اتصال ا�قليم مع ا�قاليـ!ـم ا�خـ!ـرى علــ!ـى المس!توى المحل!ي أھمية الموقع ا -: ثالثا

وھـ!!ـذا بح!!د ذات!!ه يُع!!د متطل!!ب . والخ!ارجي ، وھ!!ذا ل!!ه أھمي!!ة كبي!!رة ف!!ي تس!!ھيل عملي!!ة ت!دفق الس!!لع والبضائـــ!!ـع 
  .ة موقعي مھـــم لتوطـــن ا�نشطة ا�قتصادية المختلفة ،�سيمـــا �نشطة الصناعي

وفيما يتعلق بموقع محافظة ا�نبار ، فيتحدد موقعھــا المكاني بالقســم الغربي م!ن الع!راق ، إذ يح!دھا م!ن جھـ!ـة 
الشمال محافظــة نينوى ومن جھــة الشرق محـ!ـافظات ص!Kح ال!دين ، بغ!داد ، ك!ربKء والنج!ـف ، وم!ن جھـ!ـة 

ود العراق السياسية مع المملكة العربية السعودية ، أما الجنوب والجنوب الغربــي فتتمثل حدودھــا جزءاً من حد
حدودھا من جھة الغ!رب والش!مال الغرب!ي  فھ!ي تُشكـ!ـل ج!زءاً م!ن حـ!ـدود الع!راق السياسـ!ـية م!ع الجمھوريـ!ـة 

 ٣١.٥بينم!ا يتح!دد موقعھ!ا الفلك!ي ب!ين دائرت!ي ع!رض  . العربيــة السوريـة والمملكة ا�ردنية من جھة الغ!رب 
ويمت!!د موق!!ع المحافظ!!ة الجغراف!!ي عل!!ى ) ١انظ!!ر الخارط!!ة رق!!م (. ◌ْ  ٤٤ –◌ْ  ٣٩ما�ً ًوخط!!ي ط!!ول  ش!!ْ ٣٥–◌ْ 

)  ٢ك!م ٤٣٤١٢٨( من مساحــة الع!راق الكليـ!ـة البالغ!ـة % )  ٣١,٩( وبنسبـة )  ٢كم ١٣٨٢٨٨( مساحة تبلغ 
تنمي!!ة المكاني!!ة ض!!من لق!د ع!!زز الموق!!ع الجغراف!!ي للمحافظ!!ة وامت!!داده المس!!احي ف!!رص تطويـ!!ـر مس!!تويات ال .)٢(

   -:مناطق المحافظة المختلفة وفقا لKعتبارات التنموية ا_تيـة 
نين!وى ، ص!Kح ( ستة محاف!ـظات عراقيـ!ـة تتمث!ل ب!ـ )  ٦( ان للموقع الجغرافي للمحافظة والمجاور لـ  -:◌ً او�

  ول عربية تتمثل بالجمھورية با�ضافــة إلـــى ثKث د) ، بابل ، كربKء والنجف )) العاصمة(( الدين ، بغداد 
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  ) ١( خارطة رقم 

  موقع محافظة ا�نبار بالنسبة للعراق

            

  أًعدت الخارطة با�عتماد على: المصدر       

 ٢٠٠٠، لسنة  ١٠٠٠٠٠٠: ١وزارة الري ، الھيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق ا�دراية ، مقياس  -

.  
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ردني!!ة والمملك!!ة العربي!!ة الس!!عودية ، ق!!د وف!!ر إمكاني!!ة إيج!!اد أس!!واق مــKئمـ!!ـة العربي!!ة الس!!ورية ، المملك!!ة ا�

لتصريف منتجـات ا�نشطــة ا�قتصاديــة المختلفــة ،�سيما ا�نشطة الصناعية ، با�ضافة إلى توفير متطلب!ات 
يم!ا ل!ـو ت!ـم تطوي!ـر عKق!ات ال!ـخ ، وذل!ك ف... ھذه ا�نشطــة مـن المـ!ـواد الخـ!ـام ا�ولي!ة وقط!ع الغي!ار الKزم!ة 

  .ا�رتباط الوظيفـــي بينھما وباتجاه ا�سھام في تطوير مستويات التنمية المكانية في المحافظة 
( س!!اھم الموقـ!!ـع الجغراف!!ي م!!ع امت!!داده المساحـ!!ـي الكبي!!ر ف!!ي تنـ!!ـوع البيئ!!ـات الجغرافيــ!!ـة للمحافظ!!ة  -: ثاني::اً 

ك!س م!ن الناحي!ة التنموي!ة ف!ي جوان!ب عدي!دة ، �س!يما فيم!ا يتعل!ـق بتن!وع وھـ!ـذا انع... ) . الھضاب والسھـ!ـول 
الت!ي تش!تھر بھ!ا المحافظ!ة كم!ا ) الفلزي!ة ولKفلزي!ة ( التكوينات الجيولوجيــة ومن ثــم تنــوع الثروات المعدني!ة 

ف!ي تن!وع مقوم!ات  با�ض!افة إل!ى ذل!ك فـ!ـان التنـ!ـوع ف!ي البيئ!ات الجغرافي!ة ق!د أس!ھم أيض!اً . سنبين ذل!ك �حق!اً 
م!ـن حيـ!ـث ) السطحي!ـة والجوفي!ـة ( ، كتنـوع الت!رب والم!وارد المائي!ـة ) النباتي والحيواني ( ا�نتاج الزراعي 

وھـ!!ـذه المؤش!!رات التنموي!!ة تُش!!كل بح!!د ذاتھ!!ا مرتك!!ـزاً مھم!!ا باتج!!اه تعزي!!ـز ف!!ـترص تطويـ!!ـر . الكـ!!ـم والن!!ـوع 
  . ــق المحافظــة المختلفــة فيما لو تم استثمــارھــا بھــذا ا�تجــاه مستويــات التنمية المكانيـة ضمن مناط

إن ا�متـ!!ـداد المساحــ!!ـي للمحافظـ!!ـة قـــ!!ـد اوج!!د بيئ!!ـات جغرافيـ!!ـة متنوعـ!!ـة ومKئمــ!!ـة �ستقـ!!ـرار  -:ً◌ ثالث::ا
واس!عة م!ن المحافظ!ة السكان ، مع إمكانية نشر المشاريع ا�قتصادية ،�سيما ا�نشطة الصناعية ض!من من!اطق 

وھـ!!ـذا يُشك!!ـل بع!!داً تنموي!!اً مھم!!اً باتج!!اه تقلي!!ل التب!!اين ف!!ي . �س!!يما تل!!ك الت!!ي تت!!وفر فيھ!!ا الم!!واد ا�ولي!!ة الخـ!!ـام 
  .مســتويات التنمية المكانيــة بيــن مناطـق المحافظـة المختلفة 

(( والمواص!Kت  ع!ـة لـــطـ!ـرق النقـ!ـلأھمية الموقع الجغرافي للمحافظة من خ!Kل امتKكھ!ا ش!بكة واس -: رابعا
والت!ي تربطھ!ا م!ع المحافظ!ات . كم!ا س!نبين ذل!ك بالتفصيـ!ـل �ح!ـقاً )) .. النقل الب!ري بالس!يارات وس!كك الحدي!د 

س!وريا ، ا�ردن ، المملك!ة العربي!ة ( با�ضافة إلى الـدول المجاورة لھ!ا ) بغداد ( المجاورة لھا �سيما العاصمة 
ذ تُشكـــل المحافظــة بوابـــة العراق الغربية باتجاه ھذه الدول وباقي أقطار ال!وطن العرب!ي ومنھ!ا إ) . السعودية 

لـذا يمكن أن توفر تسھيKت النقل ھذه مرونة كبيرة في مجال عمليات ا�ستيراد والتصدير . إلى العالم الخارجي 
أنشطة اقتصادية مختلفــة قد تُسھم ف!ي توطين  علــى المستوى المحلي والخارجي ، مما قد يُعزز ذلك من إمكانية

تعزي!!ز ف!!رص تط!!وير مس!!تويات التنمي!!ة المكاني!!ة ض!!من من!!اطق المحافظ!!ة المختلف!!ـة فيم!!ا ل!!و ت!!م اس!!تثمار ھ!!ذه 
  .المقومات بھذا ا�تجاه 

  
  اخ ــالمن... ٢ – ١

لسك!ـان وممارس!تھم ل{نش!طة يؤثر المناخ بعناصره المختلفة في عمليات ا�نتاج الصناعي وفي استقـ!ـرار ا      
لذا يمكن أن نبين طبيعة تأثير المناخ ) . النباتي والحيواني ( المختلفة ، با�ضافة إلى تأثيره في ا�نتاج الزراعي 

   -:في توجھـات تحقيــق التنميــة المكانيــة مــن خــKل الحقائق ا_تية 
إذ تتأثر الص!ناعة بالمن!اخ م!ن حي!ث توطنھ!ا . ــل واســع تتأثر عمليات الصناعة بالظروف المناخية بشك -: أو�ً 

نفسـھا وتتأثــر عمليــة اختيــار الموقع الصناعي بالظروف المناخية ) ا�ستــھKك ( ومن حيث عمليات التبضع 
بطرائق مباشرة وغير مباشرة ،ومن العوامل التي تأخذ بنظر ا�عتب!ار عن!د ت!وطن الص!ناعة حاجتھ!ا للتبري!د أو 

الخ ، كذلك قد تكون ا�ح!وال المناخي!ة عام!ل ج!ذب او عام!ل .... سخين وتوافر الموارد المائية وتلوث الھواء الت
  . )٣(طـرد بالنسبة ل{يــدي العاملة 

وم!ن ث!م تحقي!ق التنمي!ة الص!ناعية مكاني!اً ) النباتي والحي!واني ( للمناخ تأثير كبير على ا�نتاج الزراعي  -: ثانياً 
الت!!ي تعت!!ـمد عل!!ى الم!!واد الخ!!ام الزراعي!!ة )   Agro -Industries(الص!!ناعات الزراعي!!ة م!!ن خ!!Kل ت!!وطن 

  .)٤(كمدخKت رئيسية في العمليات ا�نتاجية 
 ً يؤثر المناخ بعناصره المختلفة على تحدي!د من!اطق اس!تقرار الس!كان وطبيع!ة ا�نشط!ـة ا�قتص!ادية الت!ي  -: ثالثا

س!ان بطبيع!ة درج!ات الح!رارة السائ!ـدة وم!ن ث!م ت!أثير ذل!ك عل!ى إنتاجي!ة يمارسونھا ، فضKً عن تأثر راح!ة ا�ن
  .)٥(وھذا له عKقة بتوطن ا�نشطة الصناعية وتحقيـ،ق التنمية المكانية . العامل 

وفيما يتعلق بتحليل الخص!ائص المناخي!ة العام!ة لمحافظ!ة ا�نب!ار لتحدي!د أھميت!ه، ف!ي صياغ!ـة توجھ!ات تحقي!ق 
فنجد إن طبيعة المن!اخ الس!ائد ض!من ح!دود المحافظــة،ھــ!ـو المن!اخ الص!حراوي الج!اف ال!ذي التنمية المكانية ، 

، مع وجـود تبايـن مكانــي )٦()ملم   ١٥٠ - ٥٠(   يمتاز بقلة كميات ا�مطار الساقطة التي بلغـت كمعدل سنوي 
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ت الس!اقطة عموم!اً قليل!ة ، ممـ!ـا وھ!ذه الكمي!ا. في كميات ا�مـطار الس!اقطة بي!ـن مناطـــ!ـق المحافظ!ة المختلف!ة 
انعكــس ذلك علـــى ضعــف دورھا في مجال تحقيق التنمية المكاني!ة وأحيان!اً تس!قط كمي!ات كبي!رة م!ن ا�مط!ار 

  على الھضبة الغربية ويذھب الجزء ا�كبر منھا إلى بطون ا�وديـة �سيمـا تلك التـي لھـا امتدادات دوليــة
حوران ، وتجد طريقھا إلى نھر الفرات دون ا�سـتفادة منـھـ!ـا لع!دم وج!ود س!دود خارج حدود المحافظة كوادي 

وخزان!!ات عل!!ى ھ!!ذه ا�ودي!!ة تُس!!ھم ف!!ي خ!!زن مي!!اه ا�مط!!ار لـ!!ـKستفادة منــھـ!!ـا ل{غ!!راض الزراعي!!ة واس!!تقرار 
غربية والش!مالية والجنوبي!ة أما طبيعة الرياح السـائدة لمعظــم أيــام السنة فھي الرياح الشمالية ال. الخ ... السكان 

الشرقية، إذ تسود في فصل الشتاء الريـاح الشماليــة الغربيــة والشمالية ، أما فــي فصــل الصيف فتسود الري!اح 
حي!ث . بـــا�ضافـــة إلى سيادة العواصف الترابية ف!ي الس!نوات ا�خي!رة . )٧(الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية

  .  )٨(٢٠٠٩مرة لعام ) ١٣٦ – ٦٤( بلغ تكرارھا 
ومــن خKل عــرض الخصائص المناخية العامــة لمحافظة ا�نب!ار ، يمك!ن ان نب!ين أثرھ!ا ف!ي توجھ!ات تحقي!ق 

   -:التنمية المكانية من خKل الحقائق ا_تية 
حيح وبمساعدة انعكست قلة كميات ا�مطار الساقطة وعدم استثمار المياه الجوفيــة المتاحــة بشكــل ص -:ً◌ او�

عوامل أخرى على طبيعة التوزيع المكانـي للسكــان ، وذلك مــن خـ!ـKل وج!ود ترك!ز كبي!ر للس!كان ق!رب نھ!ر 
الفرات لKستفادة من المياه والت!رب الجي!دة ف!ي العمليـ!ـات الزراعي!ة والص!ناعية ، �س!يما وان إمكاني!ة اس!تغKل 

) كوادي حوران ( لوديان الكبيرة الموجودة في الصحراء الغربية مياه ا�مطار من خـKل إنشــاء الســدود على ا
�زال غـ!ـير متـ!ـاح لتحقيـ!ـق ) ا�غ!ـنام ، الجمـ!ـال ( �ستغKلھا في مجال تــطويـ!ـر تربيـ!ـة الث!روة الحيوانيـ!ـة 

  .ذلك 
ـل الصناعيــة مـثل مKئمة الظروف المناخية �سيما مـن حيــث درجــات الحرارة لزراعــة المحاصيـ -:ً◌ ثانيا

با�ض!!افة إل!!ى أش!!جار النخي!!ل ) ال!!خ ..... القم!!ـح ، الشعي!!ـر ، فست!!ـق الحقـ!!ـل ، السمسـ!!ـم ، ال!!ذرة الصفـ!!ـراء ( 
والفاكھة ،وھــذا يعني وجود إمكانيات تنمويـة يمكن أن تستثمــر في تعزيز فرص تحقيق التنمي!ة الص!ناعية ف!ـي 

ستراتيجيات التنموي!ة المKئم!ة الت!ي تحق!ق ا�س!تغKل ا�مث!ل لھ!ذه ا�مكاني!ات المحافظـة فيمـا لــو تــم وضــع ال
  .التنموية 

 ً مKئمة الظروف المناخية السائدة مع المقومات ا�خرى لتربية الثروة الحيوانية التي تشتھر بھا المحافظة  -: ثالثا
) الحليب ، ا�ص!واف ، الش!عر ، الجل!ود ( ــــنوالـتي يمكن أن تُشكل منتجاتـھـا م.... ) اغنام ، مــاعز ، أبقار ( 

م!!ـدخKت  رئيسي!!ـة للصناعـ!!ـات الغذائي!!ة والنسيجـي!!ـة والجلدي!!ة فيم!!ا ل!!و ت!!م وض!!ع س!!تراتيجيات مKئم!!ة لتحقي!!ق 
  .أفضل استغKل لھا 

 – ٦٤( يتصف مناخ المحافظة عموماً بسيادة العواصف الترابية التي بلــغ معدل تكرارھــ!ـا الس!نوي  -:ً◌ رابعا
وھذا من الناحية التنموية له ت!أثير س!لبي ، بس!بب ا_ث!ار الس!لبية الت!ي تتركھ!ا ھ!ذه العواص!ف عل!ى . مرة ) ١٣٦

وسير عمليات ا�نتاج الصناعي با�ضافة إلى تأثيرھا المباشر على ) النباتي والحيواني ( واقع ا�نتاج الزراعي 
  .السكان 
 ً تنموي!ة  إمكاني!اتالمس!تلمة الشمس!ي  ا�ش!عاعالرياح الس!ائدة وكمي!ة توفر الظروف المناخية من حيث  -: خامسا

طاق!ة الري!اح  استثماريمكن ان يُسھم  إذ. جيدة في مجال استثمارھا في توفير مصادر طاقة بديلة نظيفة ومتجددة 
لك!ن . ل!ك محطات لتوليد الطاقة الكھربائية فيما لوتم وضع الخطط المKئمة لتحقي!ق ذ إنشاءوالطاقة الشمسية في 

  .ولحد ا�ن غير مستثمرة في ھذا المجال  ا�مكانيات� زالت ھذه 
  .التكوين الجيولوجي ... ٣ –  ١

تتحدد أھمية دراسة وتحليل التكوينات الجيولوجية السائدة في محافظة ا�نبار ، فـي معرفة نوع الثروات           
نواع معين!ة م!ـن الص!خور ، ل!ذا يمك!ن أن نب!ين طبيع!ة المعدنية الموجودة وذل!ك �رتب!اط وج!ود ھ!ذه الث!روات ب!أ

  ) . ٢انظر الخارطة رقم (  -:ا�زمنة والتكوينات الجيولوجيـة السائــدة فــي محافظــة ا�نبار على النحو ا�تي 
  -:ويشمل ا�تي ) .   الميزوري ( الزمن الجيولوجي الثاني  -: او�ً 

 .تكوينات العصر الترياسي  -١
      وال!!ذي يق!!ع ف!!ي م!!نخفض الكع!!رة ) م ١٦( وس!!مكه ) ف!!ي تك!!وين النجيل!!ي ( راكي!!ب الجيولوجي!!ة وتمث!!ل أھ!!م الت

  .)٩() م  ١٥٠( الرملي الذي يتكون من الرمــل والطفــل ويبلــغ سمكــه 
 .تكوينات العصر الجوراسي  -٢
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خور ال!دولومايت وھو يتألف مـن ص) م  ٣٠ – ٢٣( ويتراوح سمكه ما بين ) زور حوران ( وتتمثل في تكوين 
الذي يتك!ون م!ن ج!زئين س!فلي وعل!وي ) محيـور(وتكويــن . )١٠(والطين الصفيحي وصخور الطفــل الجبسيــة  

في حين يصل ) م  ٥٥ – ٢٥( ينكشف الجزء السفلي عنـد الحافة الشرقيـــة لــوادي حوران ويتراوح سمكه بين 
. ر الجي!!ري المتطب!!ق والمت!!داخل مـ!!ـع ص!!خور رملي!!ةوھـ!!ـو يت!!ألف مـ!!ـن الحج!!) م  ١٤( س!!مك الج!!زء العل!!ـوي 
من منخفض الكعرة ، الذي يتألف من طبقات الحجر الجيري والمـارل المدم!ـلك )  ملصا( بــا�ضافة إلى  تكوين

  . )١١( )م ١٠٠( كذلك الحجر الرملي ويبلغ سمكه حوالي 
 .تكوينات عصر الكريتاسي  -٣

) مسعدة  –الرطبة ( عة في شمال الھضبة الغربيـــة ، ومنھـا تكويـن تشغل تكوينات العصر منطقة الوديان الواق
  ، يتكـون مـن طبقتين أساسيتين علوية وسفليـة ، السفلـيـة تدعـى الـرطبـة وتتألف من حجر رملي ناعم الى خشن 

  ، سمـكالحبيبات سيليكي صلب ، في حيــن تعـرف الـعلويــة مسعدة ، وتتألف من دولومايت متوسط الطبقات 
 

  ) ٢( خارطة رقم 
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  أُعدت الخارطة با�عتماد على : المصدر      

وزارة الصناعة والمعادن ، المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني ، خريطة العراق   -

  . ٢٠٠٠، لسنة  ١٠٠٠٠٠٠: ١، مقياس  ٣، ط ١الجيولوجية ، لوحة رقم 

 

  
با�ضافـ!!ـة إل!!ى . ، تغط!!ي رواس!!ب العص!!ر الرب!!اعي ھ!!ذا التك!!وين) م ٤٩ – ١٦( الطبق!!ة ا�خي!!رة يت!!راوح ب!!ين 

وھــو يتألف م!ن الحج!ر الرمل!ي والحج!ر الجي!ري والطف!ل والرم!ل وال!دولومايت ويبل!غ س!مكه ) مسـاد(تكويــن 
 ، في الجھات الشمالية من الرطبة ال!ذي يت!ألف) ھارثة  –طيارات (با�ضافة إلى تكوين . )١٢() م  ٨٠( حوالـي 

  .)١٣() م ٣٠( من الدولمايت والطفل والحجر الرملي والجيري ويبلغ سمكه 
  -:ويشمل ا�تي    )الكانيوزوي ( الزمن الجيولوجي الثالث  -:ثانياً 

 .تكوينات عصر ا�يوسين  -١
، ويت!!ألف م!!ن الص!!خور الجيري!!ة وال!!دولومايت ) ام ارض!!مة ( وم!!ن أھ!!م مكون!!ات ھ!!ذا العص!!ر ھ!!و تك!!وين 

الذي يتالف من صخور جيرية وطباشرية ودولوماتية ممزوج!ة م!ع بع!ض ) الدمام ( تكوين و. وا�نھدرايت
  .)١٤() م ٢٩٠( الرواسب الغرينية ، ويبلغ سمكه 

 .تكوينات عصر المايوسين  -٢
، ال!ذي يت!ألف م!ن الحج!ر ) تك!وين الف!رات ( تشغل الجھات الشرقية من الھضبة الغربية وم!ن أھ!م تكوينات!ه 

مناطق تواجد التكوين واقعة ب!ين الق!ائم ) انجانة ( وتكوين ).  م  ١٨٠( لغ سمكه حوالي الجيري والطفل ويب
 ٥٠( وعنة ، وھي تتألف من الجبس والكلس وطفــــح الصلصال والمارل مع بعض ا�م!Kح ويبل!غ س!مكھا 

ـ!ـن حجــ!ـر الذي يقــع  ب!ين تكوين!ات للج!بس تعلوھ!ا طبق!ات م) باي حسن ( با�ضافــة إلــى  ). م  ١٠٠ –
  .)١٥(الكلـس والطيــن والرمل والمارل 

 ً   .)البTيستوسين والھولوسين ( تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع  -: ثالثا
تظھر تكوين!ات ھ!ذا ال!زمن عل!ى ج!انبي نھ!ر الف!رات ، كم!ا توج!د ف!ي بط!ون ا�ودي!ة الرئيسـ!ـة الموج!ودة ف!ي   

وطينيـ!ـة وغريني!ة مختلطـ!ـة أحيان!اً م!ع احج!ار وم!دملكات وتتكون بشكل رئيس!ي م!ن رواس!ب رملي!ة . المنطقة 
رملي!!ة وكلس!!ية حملتھ!!ا مي!!اه الس!!يول والري!!اح فض!!Kً ع!!ـن احتوائـ!!ـھا عل!!ى رواس!!ب كيميائي!!ة جبس!!ية وكاربوني!!ة 

) م  ٣٠ – ٣( وملحية ناتجة عن تبخر المياه الجوفية الصاعدة إلـى الس!طح ، يت!راوح س!مك ھ!ذه الترس!بات ب!ين 
  .)١٦(في مناطق ا�ودية والمنخفضات ) م  ٦( واجد الكثبان الرملية في حين تبلغ في أماكن ت

( ان التنوع في التكوينات الجيولوجية قد انعكس بشكل ايجابي من الناحيـة التنمويــة في تنــوع الثروات المعدنية 
فظ!ة ث!روات معدني!ة متمي!زة م!ن تت!وافر ف!ي المحا إذ. ضمن مناطق محافظة ا�نبار المختلفة ) الفلزية ولKفلزية 

حي!!ث الك!!!م والن!!!وع �س!!!يما فيم!!!ا يتعل!!!ق بخام!!!ات الفوس!!!فات ، الكل!!!س ، الج!!!بس ، الحص!!!ى والرم!!!ال ، القي!!!ر ، 
مم!!ا اوج!!د ذل!!ك مرتك!!زاً ال!!خ ...الس!!منت ، الحدي!!د الرس!!وبي ، ال!!نفط والغ!!از  أطي!!انال!!دولومايت ، رم!!ال زج!!اج ، 

ص تطويـ!!ـر مستويـ!!ـات التنمي!!ة المكاني!!ة ض!!من من!!اطق المحافظ!!ة تنموي!!اَ مھم!!اً يمك!!ن أن تُس!!ھم ف!!ي تعزي!!ز ف!!ر
  .المختلفة فيما لـو تـم وضـع الستراتيجيـات التنمويـــة المKئمة لتحقيق ذلك 

  
  . مظاھر سطح ا�رض ...   ٤ –  ١

عتب!ارات يعتمد التأثير العام لمظاھر سطح ا�رض في توجھات تحقيق التنمية المكانية ض!من ا�قل!يم عل!ى ا      
م!ع ا�مت!داد ) ال!خ ....جبليـ!ـة ، س!ھلية ، ھض!اب ( تنموية عديدة تتمثل في كون التنـوع فـ!ـي البيئ!ات الجغرافي!ة 

المساحي الكبير يعطـي مـن الناحيـة التنمويـة إمكانيــة تن!وع ف!ي الم!ؤھKت التنموي!ة لــ!ـfقليم ، فبيئ!ة المنطقـ!ـة 
اتات وا�شجار الطبيعية والثروات المعدنيــة ، أمــا بيئة السھـول فتكـون غنيـة الجبليــة تكــون عـادة غنيـة بالنبـ

بالـترب الخصـبـة والموارد المائية الKزمة لfنتاج الزراعي ،إضافة إلى الث!روات المعدنيـ!ـة مـ!ـع أھميت!ـھا ف!ـي 
وقعي مھ!!م لت!!وطن وھ!!ذا متطل!!ب م!!. كونھ!!ا تش!!كل من!!اطق ج!!ذب س!!كاني وس!!ھولة م!!د ط!!رق ووس!!ائل النق!!ل فيھ!!ا 
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ا�نشطة ا�قتصادية المختلفة ، فضKً عن توفيرھا مراعي جيــدة لتربيـة الثــروة الحيواني!ة م!ع ت!وفر المس!احات 
با�ض!افة . الKزمـة مــن ا�راضـي التـي تتطلبھــا ا�نشطــة ا�قتصاديــة المختلف!ة ، �س!يما النش!اط الص!ناعي 

وھذا أيضاً له ت!أثير ف!ي توجھ!ات تحقي!ق .  )١٧(فية يــؤثر في نوع المناخ السائد إلى أن التنوع في البيئات الجغرا
لــذلك فــان خاصية التنـوع في البيئات الجغرافيــة تعطـ!ـي مي!زة ايجابي!ة . التنميـة الصناعية كما بينا ذلك مسبقاً 
   .ات التنمية المكانية ضمن ا�قليموتُسھم في تعزيز فرص تطوير مستويحة ،فــي تنـــوع المؤھKت التنموية المتا

وفيما يتعلق بتحديد خصائص مظاھر سطح ا�رض في محافظة ا�نبـار وأھ!ـميتھا التنموي!ـة، نج!د ان المحافظ!ة 
رغ!م تن!وع ) . ٣(كمـ!ـا مب!ين ذلـ!ـك فـ!ـي الخارط!ة رق!م .  تمتاز بالتباين الواضح في خصائصھا الطبوغرافيـ!ـة 

ر إ� ان الشكل الھضبي يشغل غالبية أراض!ي المحافظ!ة وتتخل!ل الھض!بة ال!تKل شكل ا�رض في محافظة ا�نبا
والوديان التي تنحدر مياھھ!ا باتج!اه نھ!ر الف!رات مم!ا يعك!س التب!اين ف!ي ا�رتف!اع ع!ن مس!توى س!طح البح!ر، اذ 

ف تكونت معظـم الظواھـر الجيومورفولوجيــة الموجودة في ظروف جافة م!ع تط!ور نظ!ام نھ!ري جي!د ، ويتص!
  سطح المحافظــة بانحــداره التدريجي من الغرب والجنوب الغربي باتجاه الشمال الشـرقي والشـرق والجنوب

  
  

          
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أُعدت الخارطة با�عتماد على : المصدر 
  
  
  

، ) ك!!م \م  ٢ – ١(  الشرقـ!!ـي ، أي اتج!!اه الس!!ھل الرس!!وبي ونھ!!ر الف!!رات ، ويبل!!ـغ معـ!!ـدل ھ!!ذا ا�نـ!!ـحدار م!!ن
  .  )١٨(فوق مستـوى سطـح البحــر) م  ٩٦٥ – ٤٠( ويتراوح معدل ا�رتفاع في المحافظة بين 



  ١١٢ ا�نسانيةعة ا�نبار للعلوم مجلة جام
                                                                                              ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

  المرتكزات التنموية الطبيعية في محافظة ا�نبار
 إيھاب لطيف مخلف. ب.ع المحمدي                                    مياسين حميد بد.د. م.ا   

، يمك!ن أن نب!ين المع!الم ) ٣(ووفقاً للتقسيم الرئيس لمظ!اھر الس!طح ف!ي الع!راق فان!ه وم!ن خ!Kل الخارط!ة رق!م 
  -:الطبوغرافية الرئيسة في المحافظة على النحو ا�تي 

   -:منطقة سھول الفرات  -: او�ً 
فق!!ط م!!ـن مجم!!وع مس!!احة % )  ٦( تُش!!كل المنطق!!ة الس!!ھلية الج!!زء ا�ص!!غر م!!ن مس!!احة المحافظ!!ة فھ!!ي تش!!كل 

  -:المحافظة ، ويمكن تقسيم سھول الفرات ضمن محافظة ا�نبار إلى نوعين 
ـه المتك!ررة عن!د تك!ون الس!ھل الفيض!ي بفع!ل إرس!ابات نھـ!ـر الف!رات عب!ر فيضاناتـ! -: السھل الفيض:ي -١

التقائه بالوديان والمسيKت المائية التي تنتھي عنــده ومــا تحويــه مــن رواسب أيضاً ، ابتداء من القائم 
ما بين القائم ) كم  ٤ – ١( وانتھاءه بالسھــل الرسوبــي جنوب مدينـة ھيـت ، إذ يتراوح اتساعه ما بين 

ف!ي قض!اء عن!ة ، ويزي!د ويق!ل ع!ن ذل!ك حت!ى ) م  ٢٥٠ –ر ص!ف( والعبيدي ، فيما يبلغ اتس!اعه م!ا ب!ين 
  . )١٩(مدينة ھيت �شــراف حافة الھضبة على النھر مباشرة 

يمتد من جنوب ھيت وي!زداد اتس!اعاً كلم!ا تق!دمنا نحــ!ـو ا�جــ!ـزاء الس!فلى لمج!رى  -: السھل الرسوبي -٢
الــ!!ـى الجن!!وب وال!!ذي يتماش!!ى م!!ع نھ!!ر الف!!رات تبع!!اً �نح!!دار الس!!طح الع!!ام للمحافظ!!ة مــ!!ـن الشمـ!!ـال 

ض!من ح!دود ) ك!م  ٨( ويص!ل معـ!ـدل اتس!اعه ال!ى ح!دود . ا�نحدار الع!ام لس!طح الع!راق بھ!ذا ا�تج!اه 
اغلب المراكز الحضرية م!ع )الرسوبي والفيضي ( تتركز ضمــن منطقــة سھــــول الفرات . المحافظة 

ص!ائص تج!ذب الس!كان لKس!تقرار في!ـه وممارس!ـة نسبة عالية مـــن سكـــان الريف لما يتمت!ع ب!ه م!ن خ
ل!!ذا تتب!!ين أھميتھ!!ا م!!ن الناحي!!ـة التنمويـ!!ـة مـ!!ـن خـــ!!ـKل . )٢٠(النشـــ!!ـاط ا�قتص!!ادي بمختل!!ف ص!!وره 

 -:الحقائق ا�تي 
لغ م!ن مجم!وع  س!كان المحافظ!ة الب!ا% )  ٩٧.٤(تمثل مراك!ز الترك!ز الس!كاني ف!ي المحافظ!ة ، اذ يترك!ز   -أ  

وھذا يعني ان منطقة سھول الفرات تشكل . ضمن منطقة سھول الفرات ٢٠١٠نسمة لعام )  ١٤٨٣٣٥٩(
ا�ساس لتركز سكان المحافظة وبالتالـي ينعكس ذلك عل!ى ترك!ز الق!وى العامل!ة با�ض!افة إل!ى ا�سـ!ـواق 

تابعـ!!ـة وا�نشطـ!!ـة الخدميـ!!ـة ا�خ!!رى �س!!يما الت!!ي تحتاجھ!!ا الص!!ناعة ،�سيـ!!ـما المش!!اريع الص!!ناعية ال
للقـطاع الخاص كما ھو الحال في قضاء الفلوجة والرمادي وھي!ت ، لKس!تفادة م!ن المزاي!ا الموقعي!ة الت!ي 
تتمتع بھا ھذه المنطقة من حيث توفر ا�سواق المKئمة لتص!ريف المنتج!ات با�ض!افة إل!ى الق!وى العامل!ة 

بالمقاب!ل افتق!ار . ھ!ا الص!ناعة لقيامھ!ا الKزمة وباقي الخدمات ا�خرى المرتبط بتركز السكان الت!ي تحتاج
م!!ن مجم!!وع مس!!احة  % ) ٩٤( ب!!اقي من!!اطق المحافظ!!ة كم!!ا ھ!!و الح!!ال ف!!ي الھض!!بة الغربي!!ة الت!!ي تش!!كل 

المحافظة ، إلى تركز السكان ا� بشكل محدود جداً وضمن مناطق محدودة ايضاً كقض!اء الرطب!ة ال!ذي � 
مع افتقار ھذه المنطقة إلى الخ!دمات الت!ي تحتاجھ!ا  من مجموع سكان المحافظة ،% ) ٢.٦( يشكل سوى 

الصناعة ، ا�مر ال!ذي أدى إل!ى افتقارھ!ا لوج!ود مش!اريع ص!ناعية كبي!رة تس!اعد عل!ى تط!وير مس!تويات 
  .  التنمية المكانية وتحقيق الموازنة المكانية في توزيع السكان بين مناطق المحافظة المختلفة

موي!ة الزراعي!ة م!ن حي!ث  الت!رب الخص!بة ، الم!وارد المائي!ة والق!وى العامل!ة تتوافر فيھ!ا ا�مكاني!ات التن -ب 
الKزمة ، وھذا يعني أنھا ًتُ◌شكل إمكانيات تنموية يمك!ن اس!تثمارھا اقتص!ادياً لتحقي!ق التنمي!ة المكاني!ة ، 

  ) .النباتي وحيواني ( من خKل ا�عتماد على قيام صناعات تعتمد على ا�نتاج الزراعي 
افر فيھ!!ا الط!!رق ووس!!ائل النق!!ل المKئم!!ة ، ا�م!!ر ال!!ذي انعك!!س عل!!ى س!!ھولة الحرك!!ة ،�س!!يما ض!!من تت!!و -ج!!ـ 

والثانوية كقض!اء الفلوج!ة والرم!ادي ، مم!ا أدى ذل!ك ) الدولية ( ا�قضية التي تتوافر فيھا الطرق الرئيسة 
اي!ا النق!ل المKئم!ة لنق!ل إلى توطن العديد من المشاريع الصناعية التابعة للقط!اع الخ!اص لKس!تفادة م!ن مز

) بغ!داد ( منتجاتھا إلى ا�سواق المحلية با�ضافة إلى أسواق المحافظات ا�خرى و�سيما سوق العاصمة 
لذلك ان توفر طرق ووسائل النقل قد انعكس ايجاباً على توطن ا�نشطة . ، با�ضافة إلى نقل المواد الخام 

  .الصناعية ضمن ھذه المناطق 
ت التي تتمتع بھا منطقة سھول الفرات انعكست إيجاباً على تطورھا مقارنةً بب!اقي من!اطق المحافظ!ة ان ا�مكانيا

مما أدى ذلك إلى وجود تباين بين مناطق المحافظة في مستويات التنمية المكانية ، وھذا ينعكس سلباً على فرص 
  .ة تحقيق التنمية المكانية المتوازنة نسبيا ضمن مناطق المحافظة المختلف

  
  



  ١١٣ ا�نسانيةعة ا�نبار للعلوم مجلة جام
                                                                                              ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

  المرتكزات التنموية الطبيعية في محافظة ا�نبار
 إيھاب لطيف مخلف. ب.ع المحمدي                                    مياسين حميد بد.د. م.ا   

  .منطقة الھضبة الغربية  -:ثانياً 
. تحتل الھضبة الغربية ف!ي محافظ!ـة ا�نب!ار الط!رف الشمالـــ!ـي م!ن المحافظـ!ـة والجـ!ـزء الغرب!ي م!ن الع!راق 

يح!دھا . ويطلق عليھا تسمية البادية الش!مالية إذ يُش!كل وادي الخ!ر الحـ!ـد الفاصـ!ـل بينھم!ا وب!ين البادي!ة الجنوبي!ة
ت من الشمــال والشمــال الشرقــي وسوريــا وا�ردن والملكة العربية السعودية من الشمال والغرب نـھر الفــرا

منطق!!ة الودي!!ان العلي!!ا ، منطق!!ة ( ويتك!!ون سطـ!!ـح الھض!!بة الغربي!!ة م!!ن أرب!!ع أقس!!ام ھ!!ي . )٢١(والجن!!وب الغرب!!ي 
  -:موية من خKل ا�تي وتحدد أھميتھا التن) الوديان السفلى ، منطقــة الحجارة ومنطقة الحماد 

ان امتدادھا الواسع يعني تن!وع التكوين!ات الجيولوجي!ة وھ!ذا أسھـ!ـم ف!ي تن!ـوع الثـ!ـروات المعدني!ة الت!ي  -١
تمي!!زت بھ!!ا المحافظ!!ة م!!ن حي!!ث الكـ!!ـم والن!!وع ، كـمـ!!ـا سنبي!!ـن ذل!!ك �حقـ!!ـاً بالتفص!!يل ، والت!!ي ش!!كلت 

كبي!ـرة فـ!ـي المحافظ!ـة ، �سيمـ!ـا صناعـ!ـة ا�س!مدة مرتكزاً تنموياً لتوط!ـن العدي!د مـ!ـن الصناعـ!ـات ال
  . الــخ ..... الفوسفاتيــة ، السمنـت، الزجــاج 

وج!!ود فيھ!!ا إمكاني!!ات تنموي!!ة زراعي!!ة م!!ن حي!!ث المراع!!ي الطبيعي!!ـة ، التربـ!!ـة الصالحـ!!ـة لKس!!تغKل  -٢
لنوع ، لذا فان استثمار ھذه الزراعي ، با�ضافة إلى خزانات المياه الجوفية الموجودة من حيث الكــم وا

 -:ا�مكانيات التنموية يمكن ان يحقق ما يأتي 
دعم الصناعات الزراعية المتوطنة ف!ي المحافظ!ة او الت!ي يمك!ن توقيعھ!ا مس!تقبK وفق!ا لKس!تراتيجيات  - أ

  التنموية المحددة وا�ھداف التي ينبغي تحقيقھا 
إعادة توزيع السك!ـان بشكــ!ـل أكث!ر انتظ!ام ب!ين  من حيث استقرار السكان ، ان استثمارھا قد يؤدي إلى - ب

من!!اطق المحافظ!!ة ، �ن الس!!كان يترك!!زون ق!!رب نھ!!ر الف!!رات مم!!ا أدى إل!!ى ت!!رك من!!اطق واس!!عة م!!ن 
 .الھضبة الغربية خالية من السكان وھذا له انعكاس سلبي �سيما من حيث امن الحدود 

  
  .الموارد المائية ... ٥ – ١

إذ . ارد المائيــة كعامــل تنمـوي علـى حجـم ونوع المتـاح منھــا وتوزيعھا المك!اني يتوقف دور الـمو        
ينبغي توفرھا مكانياً بكميات كافيـــة وبنوعيــات تKئــم متطلبــات تحقيق التنمية المكاني!ة ، س!واء م!ا يتعل!ق 

ون!ه يُع!د عام!ل مھ!م ف!ي ت!وطن ذلك بتوفير متطلبات استقرار السكان من الميـــاه من حيث الك!م والن!وع ، لك
ا�نشطة ا�قتصادية المختلفة ، �سيما النشاط الزراعي والصناعي �رتباط عملي!ات التص!نيع بت!وفير المي!اه 
الKزمة من حيث الك!م والن!وع �غ!راض مختلف!ة ، كاس!تعمالھا �غ!راض التبري!د وتولي!د البخ!ار او دخولھ!ا 

ن أھمية الموارد المائية في توفير متطلب!ات القط!اع الزراع!ي فضKً ع. )٢٢(كمادة خام في بعض الصناعات 
 – Agro( الزراعي!!ة  –بالمي!!اه الKزم!!ة وھ!!ذا ل!!ه أھمي!!ة ف!!ي ت!!وطن الص!!ناعات ) النب!!اتي والحي!!واني ( 

Industries  ( التي تعتمد على المنتجات الزراعية ) في عمليات ا�نتاج الصناعي ) النباتية والحيوانية .  
بتحديد الواقع الق!ائم للم!وارد المائي!ة المتاح!ة ف!ي محافظ!ة ا�نب!ار ، وم!دى إمكاني!ة إس!ھامھا ف!ي وفيما يتعلق 

ض!!من من!!اطق المحافظ!!ة )  Spatial development( تعزي!!ز ف!!رص تط!!وير مس!!تويات التنمي!!ة المكاني!!ة 
انظ!ر (  -:أتي المختلفة ، فانه يمكن ان نبين ذلك من خKل تص!نيف الم!وارد المائي!ة ف!ي المحافظ!ة إل!ى م!ا ي!

  ) . ٤خارطة رقم 
  .المياه السطحية  -:ً◌ او�
تُعد من أھم مصادر المياه في محافظة ا�نبار ، وتتمثل بشكل رئيس بمياه نھر الف!رات  ال!ذي يبل!غ طول!ه     

، با�ض!افة إل!ى )٢٤() ثا   \ ٣م ٢٩٥(  ومعدل تصريفه السنوي  )٢٣()كم ٥٠٠(ضمن حدود محافظة ا�نبار 
ھ!!ذا با�ض!!افة إل!!ى . ض ا�ودي!!ة ذات الجري!!ان الم!!ائي الموس!!مي والت!!ي تص!!ب في!!ه ك!!وادي ح!!وران مي!!اه بع!!

   -:المشاريع ا�روائية والخزنية المقامة على نھر الفرات والتي أھمھا ما يأتي 
 مشروع خزان سد حديثة  - ١

)  ٣ملي!!ار م ٨.٦ (، ويق!!ع ش!!مال مدين!!ة حديث!!ة ، إذ تبل!!غ طاقت!!ه التخزيني!!ة  ١٩٨٦ت!!م إنش!!اء ھ!!ذا الس!!د ع!!ام 
،ويستفاد من مياھه في فترات الصھيود لسد نقص المياه الحاصل في منطقة الفرات ا�وسط والجنوب ، وقد 

فوق مستوى سطــح البحـر في السنة ) م  ١٢٥.٢٣( بلغ أدنى معدل لمنسوب مياه سد حديثة ، اذ وصل إلى 
فوق مستوى سطح البحر خKل الس!نة ) م  ١٤٦.٠٨( ، بعد ان كان يصل إلى )  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( المائيـة 
  .)٢٥()  ١٩٨٩ – ١٩٨٨( المائية 
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  أُعدت الخارطة با�عتماد على : المصدر
وزارة الموارد المائية ، الھيئة العامة للمساحة ، وحدة انتاج الخرائط ، الوحدة الرقمية ، خريطة  -

  . ٢٠٠٧، لسنة  ٥٠٠٠٠٠محافظة ا�نبار الطبوغرافية ، مقياس 
حسين ، بيان محي ، غربي ، مشتاق احمد ، الھيدرولوجيا في ا�دارة والتخطيط ، كراسة علمية ،  -

  . ٩، ص ٢٠٠٨مركز دراسات الصحراء ، جامعة ا�نبار ، 
  
  .مشروع ناظم الورار  - ٢

، ويبل!غ تص!ريف الس!دة  ١٩٦٥يقع غرب مدينة الرمادي على نھر الفرات ، وتم إنشاء ھذا المش!روع  ع!ام 
م فوق سطح البحر، وكان الغرض من إنشائه ، ھو لحجز  ٥١.٥٠ثا بمنسوب المقدم /٣م  ٣٦٠٠ميمي التص

  .)٢٦(المياه ورفع منسوبھا وخزن الفائض في بحيرة الحبانية
  .مشروع بحيرة الحبانية  - ٣

ق!ة تم إنشاء ھذا المشروع في النصف ا�ول من القرن العشرين بع!د ان ت!م بن!اء س!دة الرم!ادي ، وتبل!غ الطا 
، لغ!رض إع!ادة المي!اه إل!ى النھ!ر ف!ي فت!رة الص!ھيود عب!ر ن!اظم ال!ذبان ، وف!ي )  ٣ملي!ار م ٣.٢( التخزينية 
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الوقت الحاضر وبعد ان أنشأت تركيا مشاريع شرق ا�ناضول � توجد في نھر الفرات مي!اه فائض!ة يج!ري 
 ٣مليار م ٩( إلى )  ٣مليار م ٣١( تحويلھا الى بحيرة الحبانية وخاصة بعد ان انخفض وارد مياه النھر من 

  .)٢٧(في الوقت الحاضر ) 
 .مشروع سدة الفلوجة  - ٤

، والت!ي  ١٩٨٥، وت!م إنش!ائھا ع!ام )ك!م ٥(تقع سدة الفلوجة على نھ!ر الف!رات جن!وب مدين!ة الفلوج!ة بنح!و  
ب!!أعلى منس!!وب ف!!ي النھ!!ر عن!!د مق!!دمتھا وق!!دره ) ث!!ا/٣م  ٣٦٠٠(تم!!رر تص!!ريفا ف!!ي نھ!!ر الف!!رات ق!!دره 

ف!!وق س!!طح البح!!ر، وأھمي!!ة إنش!!ائھا تكم!!ن ف!!ي ت!!امين المي!!اه وإرواء ا�راض!!ي ض!!من مش!!اريع ) م٤٤.٧٩(
الص!!قKوية واب!!و غري!!ب والرض!!وانية واليوس!!فية واللطيفي!!ة وا�س!!كندرية وف!!ي تنظ!!يم التص!!ريف ب!!ين س!!دة 

  .)٢٨(الرمادي و سدة الھندية جنوبا 
حافظة ا�نبار ، يتضح لن!ا ان المحافظ!ة مقارن!ة بمن!اطق وبعد ھذا العرض عن الواقع القائم للمياه السطحية في م

القطر ا�خرى �زالت غنية بمصادر المياه السطحية م!ن حي!ث الك!م والن!وع ، رغ!م التراج!ع المس!تمر لمناس!يب 
 -:نھر الفرات ، وھذا من الناحية التنموية يوضح لنا ما يأتي 

( در الرئيس لت!وفير متطلب!ات القط!اع الزراع!ي تُعد مياه نھر الفرات ومشاريع الري المقامة عليه المص -١
إذ أن غالبي!ة ا�راض!ي الزراعي!ة �س!يما . من المياه الKزمة من حيث الكم والن!وع ) النباتي والحيواني 

لذا لم يواجه القط!اع الزراع!ي . المستغلة حالياً تعتمد على مياه نھر الفرات ومشاريع الري المقامة عليه 
حصول على مياه الري الKزمة إ� في السنوات ا�خيرة بس!بب التراج!ع المس!تمر في المحافظة مشكلة ال

لمناسيب نھر الفرات مما اوج!د ذل!ك التوج!ه نح!و اس!تخدام طرائ!ق ال!ري الحديث!ة ف!ي ا�نت!اج الزراع!ي 
لتقلي!!ل نس!!بة اس!!تھKك المي!!اه با�ض!!افة إل!!ى التوج!!ه نح!!و اس!!تغKل المي!!اه الجوفي!!ة ل{غ!!راض الزراعي!!ة 

ا المناطق البعيدة عن نھ!ر الف!رات ، لك!ن �زال ھ!ذا التوج!ه مح!دود م!ع وج!ود اس!تغKل عش!وائي �سيم
غير مخطط للمياه ، وھذا يحتاج إلى دراس!ات تفص!يلية دقيق!ة تح!دد أفض!ل اس!تغKل للمي!اه ،�س!يما وان 

مش!كلة  ل!ذا ف!ان. المحافظة تتوافر فيھا مساحات واس!عة م!ن ا�راض!ي الص!الحة للزراع!ة غي!ر مس!تغلة 
توفر المياه الKزمة لfنتاج الزراعي �زالت تشكل عائق أمام تطوير القطاع الزراع!ي ال!ذي يُع!د قط!اع 
مساند لتطوير القط!اع الص!ناعي وم!ن ث!م ا�س!ھام ف!ي تعزي!ز ف!رص تط!وير مس!تويات التنمي!ة المكاني!ة 

  .ضمن مناطق المحافظة المختلفة 
فظ!!ة المختلف!!ة بش!!كل رئ!!يس عل!!ى مي!!اه نھ!!ر الف!!رات ف!!ي اعتم!!اد القط!!اع الص!!ناعي ض!!من من!!اطق المحا  -٢

عمليات ا�نتاج الصناعي ، اما عن طريق مشاريع إنتاج المي!اه العامل!ة ض!من المن!اطق الس!كنية او ع!ن 
طريق إنشاء مشاريع تجھيز مياه خاصة بالمشاريع الصناعية لتق!وم بض!خ المي!اه إليھ!ا م!ن نھ!ر الف!رات 

  .)٢٩(ة في القائم والمجمعات الصناعية في ناحية عامرية الفلوجة كما في مجمع ا�سمدة الفوسفاتي
شكلت المياه السطحية عامل رئيس في استقرار السكان في ا�راضي الواقعة بموازاة نھر الفرات حي!ث  -٣

تتوفر المياه الKزمة والتربة الصالحة للزراعة ، حيث تُع!د مراك!ز ا�س!تقرار الس!كاني عام!ل اس!تقطاب 
تصادية المختلفة لما توفره من مزايا موقعيه متحققة لتلك ا�نش!طة ، كت!وفير الق!وى العامل!ة ل{نشطة ا�ق

   .وھذا يُسھم أيضا في تعزيز فرص تطوير مستويات التنمية المكانية. الخ ... الKزمة وا�سواق المحلية 
 .المياه الجوفية  -:ثانياً 
صادر المي!اه الجوفي!ة الت!ي تتمث!ل با_ب!ار والعي!ون الت!ي تت!وزع تُعد محافظة ا�نبار من المحافظات الغنية بم     

. ض!من من!!اطق المحافظ!!ة المختلف!!ة كم!!ا تتب!اين ف!!ي توزيعھ!!ا م!!ن حي!!ث الك!م والن!!وع ومس!!توى عم!!ق المي!!اه فيھ!!ا 
وبشكل عام فانه من حيث كميات المياه الجوفية الموجودة ف!ي محافظ!ة ا�نب!ار ، ف!K يوج!د تحدي!د دقي!ق لھ!ا لح!د 

، )٣٠(٢٠٠٨لع!ام ) س:نة/ ٣ملي:ار م١(  ، لكن تقدر الكميات الموجودة في الھضبة الغربية من المحافظ!ة ب!ـ  ا�ن
اما م!ن حي!ث نوعي!ة المي!اه ، فھ!ي أيض!ا متباين!ة . وھي بطبيعة الحال تتوزع بشكل متباين بين مناطق المحافظة 

لك!ن عموم!ا . الحاوية لھ!ا ومص!در التغذي!ة  من حيث التوزيع المكاني وھذا يرتبط بطبيعة التكوينات الجيولوجية
نجد المناطق الواقعة شرق الرطبة وا�جزاء العليا من مجرى وادي صواب عند الحدود العراقية مع سوريا ھ!ي 
صالحه للش!رب ، ف!ي ح!ين تترك!ز المي!اه الص!الحة ل{غ!راض الزراعي!ة وتربي!ة الحي!وان الت!ي تمت!د م!ن أقص!ى 

. ا�ردن والسعودية حتى مجرى نھر الفرات ف!ي أقص!ى ش!رق الھض!بة الغربي!ة  الغرب عند الحدود العراقية مع
في حين تواجدت المياه المالحة ضمن المنطقة الممتدة من مدين!ة ھي!ت باتج!اه الجن!وب عل!ى ش!كل ش!ريط ط!ولي 
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رة وان وجود مياه صالحة للشرب وللزراعة ضمن الھضبة الغربية له أھمية كبي. )٣١(ضيق بموازاة نھر الفرات 
، فض!K ع!ن إمكاني!ة اس!تغKل ) زراعي!ة وص!ناعية (في إمكانية استغKل تلك المياه في إقامة أنش!طة اقتص!ادية  

تلك المياه في استقرار السكان ضمن تلك المناطق وھو ما يشكل أھمية جيوستراتيجية  يمكن تنعكس ايجاباً عل!ى 
ديد واقع استثمار ھ!ذه المي!اه م!ن خ!Kل حف!ر ا�ب!ار ، وفيما يتعلق بتح. امن المحافظة والحدود الخارجية للعراق 

.  ٢٠١٠بئ!ر لع!ام )  ٤٦٠٤( فقد وصل عدد ا�بار المحفورة في المحافظة والمس!تغلة ل{غ!راض الزراع!ة ال!ى 
، وھ!ذا ) ١( وھذه ا�بار تتوزع أيضا بشكل متباين ب!ين من!اطق المحافظ!ة المختلف!ة كم!ا مب!ين ف!ي الج!دول رق!م 

المجموع الكلي لKبار المحفورة في المحافظة ، بل يمثل ا�بار المس!جلة فق!ط ل!دى مديري!ة زراع!ة العدد � يمثل 
ا�نبار ، �نه يوجد الكثير من ا�بار قد تم حفرھا واستغKل مياھھا �غراض مختلفة ، �س!يما ا�نت!اج الزراع!ي 

د م!ن المحافظ!ات الغني!ة م!ن حي!ث عموم!ا ، يمك!ن أن نُش!ير ال!ى ان محافظ!ة ا�نب!ار تع!. بدون ترخيص رسمي 
  . توافر المياه الجوفية من حيث الكم والنوع 

  
  )١(جدول رقم 

  . ٢٠١٠عدد ا�بار المحفورة حسب اقضية محافظة ا�نبار لعام 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .، بيانات غير منشورة  ٢٠١٠مديرية زراعة ا�نبار ، قسم ا�حصاء ، : المصدر        
  

  -:لكن مما ينبغي ا�شارة اليه ھنا 
وتفصيلية لتحديد توزي!ع مك!اني ان المياه الجوفية في محافظة ا�نبار �زالت بحاجة إلى دراسات علمية  -١

دقيق لھا من حيث الكم والنوع ومدى مKئمة المياه ، لKستعما�ت المختلفة ، سواء كان ذل!ك ل{غ!راض 
  .الزراعية ، الصناعية او استقرار السكان 

يوجد استغKل عشوائي للمياه الجوفية ل{غراض الزراعية في الوقت الحاضر ض!من من!اطق المحافظ!ة  -٢
بدون استعمال عقKني مخط!ط مم!ا ي!ؤدي ذل!ك إل!ى ھ!در كمي!ات م!ن المي!اه الجوفي!ة دون فائ!دة  المختلفة

 .وھذا جانب سلبي في مجال تحقيق التنمية المكانية 
يوجد إھمال وجھل كبير من قبل القطاع الحكومي في المحافظة بأھمي!ة ھ!ذه الث!روة المائي!ة المس!تقبلية ،  -٣

إذا ل!!م يتخ!!ذ . مر لمناس!!يب نھ!!ر الف!!رات وتك!!رار س!!نوات الجف!!اف �س!!يما ف!!ي ظ!!ل التراج!!ع الكبي!!ر المس!!ت
القط!!اع الحك!!ومي أي إج!!راء لحماي!!ة ھ!!ذه الث!!روة المائي!!ة ، ول!!م يُح!!دد س!!تراتيجيات تنموي!!ة تحق!!ق أفض!!ل 

مما أدى ذل!ك إل!ى تف!اقم . استغKل لھذه الموارد سواء كان ذلك على المدى القريب او المتوسط او البعيد 
Kل العشوائي للمياه الجوفية في مناطق المحافظة المختلفة مشكلة ا�ستغ.  

   .ة ـــKصـالخ
لن!ا ان محافظ!ة ا�نب!ار من خKل عرض ومناقشة المحاور الرئيس!ة الت!ي اش!تمل عليھ!ا ھ!ذا البح!ث ، تب!ين        

قع الجغراف!ي ب!الموتنموي!ة طبيعي!ة ومتمي!زة م!ن حي!ث الك!م والن!وع ، س!واء م!ا يتعل!ق ذل!ك  إمكانياتتتوافر فيھا 

من %   عدد ا�بار  القضاء
  المحافظة

  %٥٥.٤  ٢٥٥٠  الفلوجة
  %٦.٨  ٣١٥  الرمادي

  %٤.٦  ٢١٤  ھيت
  %٢  ٩٠  حديثة

  %٠.٨  ٣٧  عنة
  %٠.٠٧  ٣  وةرا

  %٢٦.١  ١٢٠٠  القائم
  %٤.٢  ١٩٥  الرطبة

  %١٠٠  ٤٦٠٤  المجموع
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تُش!كل ثل!ث  أنھ!االبُعد المساحي للمحافظة حيث  إلى با�ضافةالمتميز للمحافظة على المستوى الدولي والمحلي ، 
التنموي!!ة م!!ن حي!!ث تن!!وع  ا�مكاني!!اتالتن!!وع ف!!ي  إمكاني!!اتمس!!احة القط!!ر ، وق!!د وف!!ر لھ!!ا ھ!!ذا البُع!!د المس!!احي 

 لfنت!اجم!ع تن!وع الت!رب الص!الحة ) زي!ة فلالفلزي!ة والK( ني!ة التكوينات الجيولوجية ومن ثم تنوع الثروات المعد
ا�قتص!ادية المختلف!ة ،  ا�نش!طة�س!تقرار الس!كان وت!وطن  ا�راض!يالزراعي وت!وافر المس!احات الKزم!ة م!ن 

م!ن حي!ث الك!م والن!وع المKئم!ة �س!تقرار عن توافر الموارد المائية الKزم!ة الصناعية ، فضKً  ا�نشطة�سيما 
تنموي!ة كبي!رة ومتنوع!ة لتحقي!ق  إمكاني!اتذل!ك  أمم!ا ھي!. الزراعي!ة والص!ناعية المختلف!ة  ا�نش!طةسكان وقيام ال

اذ ان واق!ع . التنمية المكانية في المحافظة فيم!ا ل!و ت!م وض!ع الخط!ط التنموي!ة المKئم!ة �س!تثمارھا بھ!ذا ا�تج!اه 
 وا�راض!يوي!ة ، �س!يما الث!روات المعدني!ة المتنوع!ة التنم ا�مكاني!اتالحال يُشير الى ان مستوى اس!تثمار ھ!ذه 

تحقيق التنمية دون المستوى المطلوب و� يتKئم مطلقاً مع توجھات  أ�نالزراعي � يزال لحد  لfنتاجالصالحة 
في ضوء ص!ياغة التوجھ!ات  –مما يتطلب ذلك . محافظة ا�نبار المختلفة  أقضيةضمن المكانية المتوازنة نسبياً 

واعتم!اد الخط!ط الس!ليمة ف!ي عملي!ة اس!تثمار ھ!ذه ضرورة وضع الخطط التنموية المKئمة  –وية المستقبلية التنم
في تحقيق التنمية المكانية المستدامة ومن ثم تعزي!ز ف!رص تط!وير مس!تويات  ا�سھامالتنموية بھدف  ا�مكانيات

  .ضمن مناطق المحافظة المختلفة التنمية المكانية المتوازنة نسبياً 
  

  ش ــالھوام
  
 . ٤٠المحمدي ، ياسين حميد بدع ، التنمية الصناعية واتجاھاتھا المكانية في محافظة اربيل ، مصدر سابق ، ص  ) ١(
، )  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( الجھاز المركزي لfحصاء ، المجموعة ا�حصائية السنوية  –وزارة التخطيط  –جمھورية العراق  ) ٢(

 .   ٩ص
 . ٤٥، ص    ١٩٩٧بد هللا احمد ، أسس الجغرافيا المناخية ، الشركة العربية للطباعة ، الدوحة ، قطر ، بابكر ، احمد ع   )٣(
 . ٤٨المحمدي ، ياسين حميد بدع ، التنمية الصناعية واتجاھاتھا المكانية في محافظة اربيل  ، مصدر سابق ، ص   )٤(
 . ٤٧اھاتھا المكانية في محافظة اربيل ، المصدر السابق ، ص المحمدي ، ياسين حميد بدع ،التنمية الصناعية واتج  )٥( 
 . ٩٩الھيئة العامة ل{نواء الجوية والرصد الزلزالي ، أطلس مناخ العراق ، ص   )٦(
 .  ٩٢– ٨٩الفھداوي ، ليث محمود خليفة ، مصدر سابق ، ص   )٧(
ا�نبار دراسة حالة في جغرافية الطقس ، رسالة  – ٢٠٠٩الكربولي ، خالد علي عطية ، تكرار العواصف الترابية لعام   )٨(

  ،  ٢٠١١، كلية التربية ، جامعة ا�نبار ، قسم الجغرافية ، ) م . غ ( ماجستير 
  . ٢٢١ص                                       

، كلية ا�داب ، جامعة ) م . غ ( الحياني ، محمد طه نايل ،  الصناعة وتوطنھا في محافظة ا�نبار ، اطروحة دكتوراه    )٩(
 .  ٥٠، ص ١٩٩٥بغداد ، قسم الجغرافية ، 

، الشركة العامة )  H1( الدباج ، عبد العالي عبد الحسن ، وشھلة نجم الدين الخشاب ، تقرير ھيدروجيوكيميائية منطقة   )١٠(
 . ١٢، ص  ٢٠٠٢، بغداد ، )  ٢٧٧٩( م ، رقم . للمسح الجيولوجي والتعدين ، غ 

، كلية ا�داب ، جامعة ) م . غ ( الفھداوي ، دحام حنوش حمد ، الھضبة الغربية في محافظة ا�نبار ، اطروحة دكتوراه   )١١(
 . ٤٧، ص ١٩٩٦بغداد ، قسم  الجغرافية ،

، العذاري ، احمد عبد الستار ، ھيدروجيومورفولوجية منطقة الوديان غرب الفرات شمال الھضبة الغربية العراقية   )١٢(
    ،  ٢٠٠٥، كلية ا�داب ، ، جامعة بغداد ،  قسم الجغرافية ، )  م . غ ( اطروحة دكتوراه 

  . ٣٢ص                                                        
( ، رقم ، تقرير جيولوجي ) سبع بيار  –الرطبة ( الدباج ، عبد العالي وشھلة نجم الدين الخشاب ، ھيدرولوجية منطقة   )١٣(

   ٧، ص  ٢٠٠٢، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ، بغداد ، ) ٢٧٩٨
 .، غير منشورة                                        

، كلية ) م . غ( حسين ، يحيى عباس ، المياه الجوفية في الھضبة الغربية من العراق واوجه استثمارھا ، رسالة ماجستير  )١٤( 
 . ١٨ - ١٧، ص ١٩٨٣جامعة بغداد ،قسم الجغرافية ، ا�داب ، 

، كلية ) م. غ ( الداھري ، ليث عبد الفتاح ، المياه الجوفية واھميتھا في تنمية ھضبة ا�نبار الغربية ، رسالة ماجستير   )١٥(
 .  ١٣، ص ٢٠٠٩التربية ، جامعة ا�نبار ،    قسم الجغرافية ، 

 . ١٤المصدر نفسه ، ص  )١٦(
 .  ٤٥المحمدي ، ياسين حميد بدع ، التنمية الصناعية واتجاھاتھا المكانية في محافظة اربيل  ، مصدر سابق ، ص   )١٧( 
فياض ، عبد صالح ، جيولوجية محافظة ا�نبار ، كراسة علمية يصدرھا مركز دراسات الصحراء ، جامعة ا�نبار ،   )١٨(

 . ١٠ص  ، ٢٠٠٨
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 إيھاب لطيف مخلف. ب.ع المحمدي                                    مياسين حميد بد.د. م.ا   

في جغرافية العراق الطبيعية وا�قتصادية والبشرية ، معھد الدراسات العربية ، القاھرة ، خلف، جاسم محمد ، محاضرات   )١٩(
 . ٥٣، ص ١٩٥٩

  . ٩١الكربولي ، جاسم محمد ابراھيم ، مصدر سابق ، ص  )٢٠(
 . ٣الداھري ، ليث عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص   )٢١(
 . ٢٨٥، ص ١٩٦٩لعارف ،ا�سكندرية ، الصفار ، فؤاد محمد ، التخطيط ا�قليمي ، منشاة ا  )٢٢(
 .، بيانات غير منشورة  ٢٠٠٨وزارة الموارد المائية، الشعبة الفنية، فرع ا�نبار،  ) ٢٣(
الدليمي ، امير محمد خلف عبد ، تاثيرات سد حديثة على العمليات الھايروجيومورفولوجية لنھر الفرات بين مدينتي حديثة   )٢٤(

،  ٢٠١١، كلية التربية ، جامعة ا�نبار  ،قسم الجغرافية ، ) م . غ( الحديثة ، رسالة ماجستير  وھيت باستخدام التقنيات
  . ١٤٢ص

 . ١١٩الدليمي ، امير محمد خلف عبد ، المصدر السابق ، ص )  ٢٥(
 
السدود في العراق ، اعداد معھد ا�بحاث والتنمية الحضارية ، نشر على الموقع ا�لكتروني   )٢٦(
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 ، ١الطبيعة والسكان ، ط) في سوريا والعراق ( الدليمي ، محمد دلف احمد ، و فواز احمد الموسى ، وادي نھر الفرات   )٢٧(
 . ٥١دار الفرقان اللغات ،   ص 

 .السدود في العراق ، إعداد معھد ا�بحاث والتنمية الحضارية ،مصدر سابق   )٢٨(
 . ٢٠١١نيسان لعام  –الدراسة الميدانية للمنشات الصناعية الكبيرة في محافظة ا�نبار خKل المدة كانون الثاني     )٢٩(
احمد ، التوزيع المكاني للمقاطعات المرشحة لKستغKل مواردھا المائية الجوفية في حسين ، بيان محي ، غربي ، مشتاق  ) ٣٠(

 .  ٢٧٩، ص ٢٠٠٨محافظة ا�نبار ، مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية ، المجلد الثالث ، العدد الرابع عشر ، 
  .  ٧٠- ٦٨الداھري ، ليث عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص  )٣١(
  
  .، بيانات غير منشورة  ٢٠١٠ة ا�نبار ، قسم ا�حصاء ، مديرية زراع) ٣٢(
  
  . ٢٠٠٠، لسنة  ١٠٠٠٠٠٠: ١وزارة الري ، الھيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق ا�دراية ، مقياس ) ٣٣(
  
ة ، لوحة رقم وزارة الصناعة والمعادن ، المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني ، خريطة العراق    الجيولوجي) ٣٤(

  . ٢٠٠٠، لسنة  ١٠٠٠٠٠٠: ١، مقياس  ٣، ط ١
وزارة الموارد المائية ، الھيئة العامة للمساحة ، وحدة انتاج الخرائط ، الوحدة الرقمية ، خريطة   محافظة ا�نبار ) ٣٥(

  . ٢٠٠٧، لسنة  ٥٠٠٠٠٠الطبوغرافية ، مقياس 
رولوجيا في ا�دارة والتخطيط ، كراسة علمية ، مركز دراسات الصحراء حسين ، بيان محي ، غربي ، مشتاق احمد ، الھيد) ٣٦(

  . ٩، ص ٢٠٠٨، جامعة ا�نبار ، 
(37) The Ralph M., parsons , Engineering Company , Groundwater Resources of Iraq . Vol.10 , 

Dulaim Liwa , Baghdad , 1957 , Map , 1,p 15 .  
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