
         
 
 
 
 

 

 

 

 

 المنظومة تغير في التنموية المشاريع دور
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 إقرار المشرف
 

 ومةالمنظ تغير في تنمويةال المشاريع دور)الموسوم  بـ رطوحة  أشهد أن إعداد هذه األ
هيفاء عبد الوهاب صالح ) لدكتوراه ا  رطالبالمقدم  من  (االنبار لمحافظة الحضرية

ألنبار حهي ا جامع -اإلنساني للعلوم  توبي كلي  ال إشوافي فيب تقد جو  (محمود العبيدي
 .(الجغوافي )في  لدكتوراه امن متطلبات نيل شهادة 

 
 : المشوف توقيع                      

 عبد الناصو صبوي شاهو د  المشوف: أ.                                             
                                جامع  االنبار / كلي  التوبي  للعلوم االنساني                                                  

                                       01/8 /0100 
 

 رئيس القسم توصية
 للمناقش . صيات المتوافوة أرشُح هذه االرطوحة بناًء على التو 

 
 
 

                           
  توقيع رئيس القسم                                               

 اللهيبياةمد فليح فياض  د أ.                                                        
                                   رئيس قسم الجغوافي                                               

                                                  01/8/0100 
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 اللغوي  المقوم إقرار
         

 تغير في التنموية المشاريع دور) بـ الموسوم  األرطوحة  هذه قوأت قد أني أشهد
 لوهابا عبد هيفاء) الدكتوراه  رطالب  من المقدم  ،(االنبار لمحافظة الحضرية المنظومة

 ألنبار،ا جامع  - اإلنساني  للعلوم التوبي  كلي  مجلس الى (العبيدي محمود صالح
 لمناقش ل صالح  ححجدتها ،(الجغوافي ) في الدكتوراه  درج  نيل متطلبات من جزء حهي
 .اللغوي  ناةي ال من

 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

 توقيع المقوم اللغوي                             
 أ.د. محمود شاكو ساجت                                 

 جامع  االنبار _ كلي  التوبي  للعلوم االنساني                                                     
                                                 02/8/0100 
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 العلمي المقومإقرار 

 فااااي التنمويااااة المشاااااريع دور)الموســــوم  بـــــ رطوحةــــ  األهــــذه  ي قــــد قــــوأتنــــأأشــــهد 
 لـــــــدكتوراه ا  رطالبــــــالمقدمــــــ  مـــــــن  (االنباااااااار لمحافظاااااااة الحضااااااارية المنظوماااااااة تغياااااار

ــــس  (هيفاااااء عبااااد الوهاااااب صااااالح محمااااود العبياااادي) ــــى مجل ــــ ال ــــ  التوبي ــــوم  كلي للعل
فــــــي  الــــــدكتوراه درجــــــ  حهــــــي جــــــزء مــــــن متطلبــــــات نيــــــل  ،جامعــــــ  األنبــــــار _ االنســــــاني 

 ححجدتها صالح  للمناقش  من الناةي  العلمي . (الجغرافية)
كمـــــا اتعهـــــد بمواعـــــاة الدقـــــ  فـــــي التقـــــويم، حعـــــدم االكت ـــــاء ببحـــــ  اإلرطـــــار العـــــام 

ـــــى ةـــــمان الســـــ م  ال  و العلمـــــيلألرطوحةـــــ  حمـــــنه  البحـــــ   ـــــ ، حعـــــدم ، حالعمـــــل عل ي
حـــــــذف بهـــــــدم النســـــــي  الـــــــورطني حاللحمـــــــ  الورطنيـــــــ ، حالطلـــــــ  مـــــــن مقـــــــدم االرطوحةـــــــ  

التبعـــــــات القانونيـــــــ  كافــــــ  تحمـــــــل أذلــــــ   حبخـــــــ ف ،ال قــــــوات حال بـــــــارات المســــــي   لهـــــــا
  قعت.ح حألجله 

 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 المقوم العلمي توقيع 
 لهيتيأ.د. ثائو شاكو محمود ا

 موكز الدراسات االستواتيجي   -جامع  االنبار

                          02/8/0100 
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 العلمي مقومإقرار ال
         

 فاااااي التنموياااااة المشااااااريع دور)الموســـــوم  بــــــ رطوحةـــــ  األهـــــذه  أنـــــي قـــــد قـــــوأتأشـــــهد 
 لـــــــدكتوراه ا  رطالبــــــالمقدمــــــ  مـــــــن  (االنباااااااار لمحافظاااااااة الحضااااااارية المنظوماااااااة تغياااااار

للعلــــوم الــــى مجلــــس كليــــ  التوبيــــ   ،(هيفاااااء عبااااد الوهاااااب صااااالح محمااااود العبياااادي)
الـــــــدكتوراه فـــــــي حهـــــــي جـــــــزء مـــــــن متطلبـــــــات نيـــــــل درجـــــــ   االنســـــــاني _ جامعـــــــ  االنبـــــــار

 ، ححجدتها صالح  للمناقش  من الناةي  العلمي .(الجغرافية)
كما اتعهد بمواعاة الدق  في التقويم، حعدم االكت اء ببح  اإلرطار العام لألرطوحة  
حمنه  البح  حالعمل على ةمان الس م  ال  وي ، حعدم هدم النسي  الورطني حاللحم  

 ف حبخ ،حذف ال قوات حال بارات المسي   لهابالورطني ، حالطل  من مقدم االرطوحة  
  قعت.ح التبعات القانوني  حألجله كاف  تحمل أذل  

 
 
 
 
 
 

                              
                                               

                                                 
                                                             

 

 المقوم العلمي توقيع
 أ.م.د. مهي  كامل فليح الواحي 

 يط الحضوي حاإلقليميموكز التخط- جامع  بغداد
                     02/8/0100 

 



 ح
 

 اقرار لجنة المناقشة
 دور)الموسوم  بـ  األرطوحة نشهد نحن اعضاء لجن  المناقش  اننا قد ارطلعنا على        

  البرطالمقدم  من  (االنبار لمحافظة الحضرية المنظومة تغير في التنموية المشاريع
 حتوياتهافي م  د ناقشنا الطالبحق (هيفاء عبد الوهاب صالح محمود العبيدي) لدكتوراه ا

  لدكتوراه أنها جديوة بالقبول لنيل درج  اب عتقدحفيما له ع قه بها، حن
 (.                 ، بتقديو )    الجغوافي في 

 
 

 عضواً                                                      عضواً        
 أ.م.د خالد اةمد عيدان           أ.د مشعل فيصل غضي                      

   02/01/0100                                       02/01/0100 
 
 عضواً                    عضوًا                                           

 أ.م.د محمد هاشم ذنون                                 أ.م.د ةميد ةسين فوةان
   02/01/0100                                            02/01/0100 
 
 رئيساً                                                   عضوًا حمشوفاً      

 أ.د صبحي اةمد مخلف                        أ.د عبدالناصو صبوي شاهو الواحي 
   02/01/0100                                           02/01/0100 
 
 .مجلس كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة األنبار عليها صادق  

 
 العميد توقيع

 أ.د. رطه ابواهيم شبي 
 عميد كلي  التوبي  للعلوم االنساني 

  /     /0100 
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 هداءاإل

 
رحمه الله وطيب ثراه واسكنه    سندا   ى الروح التي افتقدها دائما  ــــــلإ

  (لديوا) الجنة 

مت     التي سهرت وبذلت ودعت وفاض الخير من يدها فأكر   إلــــــى

  (والدتي)  مد في عمرهاأها سر نجاحي وكان دعاؤ

)اخوتي حفظهم الله ورعاهمشركائي في سعدي ومحنتي  إلــــــى

 (واخواتي

 من مدني بالصبر والعزيمة والثباتإلــــــى 

 كل من دعا لي في ظهر الغيبإلــــــى  

 أساتذتي وزمالء الدراسةإلــــــى  

 

 هدي ثمرة جهدي هذاأ

 

 

 

                                

 الباحثة                                                               
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 شكر وتقدير

الحمد لله كما ينبغي لج ل حجهه حعظيم سلطانه حجزيل فضله حعظيم اةسانه على ما 
من اتمام هذا البح  المتواةع حالص ة حالس م على سيدنا محمد حعلى اله حصحبه الذي  انعم علي

 . ناس()ال يشكو الله من ال يشكو التعلمنا منه ان نشكو من ت ضل علينا بجميل مهما صغو، القائل 
هم كبار في علمهم حةلمهم حيتقدم اتقدم بالشكو حالعوفان الى اناس   ان تهحأجدني حانا من ام

الناصو صبوي شاهو الواحي( فأني ادين له بال ضل حالشكو حالعوفان بعد الله  االستاذ الدكتور عبد)
توجيه الذي منحني ال ثيو من الوقت حالجهد حال ضله باألشواف على هذه االرطوحة  سبحانه حتعالى لت

ان يجزيه  ى القديوالبناء حاآلراء القيم  حمد يد العون دحن ةجو للسيو قدما نحو االفضل سائل  المول
   عا.نفأدام الله عطاءه ذخوا حعلمه نبعا حتعاحنه  الله،عني خيو الجزاء حيثيبه االجو ان شاء 

 االنساني .حالشكو موصول الى عمادة كلي  التوبي  للعلوم 
د ةمدي العبيدي معاحن العميد للشؤحن العلمي  يزياد رش د .م حشكوي حتقديوي إلى أ.

لسابق لما أبداه من مساعدة حدعم معنوي حتذليل الصعاب رطيل  مدة الدراس  فجزاه حالدراسات العليا ا
 الله عني خيو الجزاء.

حالشكو الى رئيس قسم الجغوافي  في كلي  التوبي  للعلوم االنساني  االستاذ الدكتور اةمد فليح 
 اللهيبي.فياض 

اءت اديل النور التي اةان لقنحتقف كلمات شكوي عاجزة ازاء ما يجيش به صدري من االمتن
 ،و لنا رطويق العلم سواء من نهلنا من علمهم في السن  التحضيوي  اح في موةل  كتاب  االرطوحة يلتن

لمولى، ا  يغضاالستاذ الدكتور ةسين علي الواحي، حاالستاذ الدكتور مشعل فيصل حاخص منهم 
تور حاالستاذ الدك، بو الحمدانيحاالستاذ الدكتور خالد اك ،حاالستاذ الدكتور نظيو صبار المحمدي

 ،اتياالستاذ الدكتور فواس فاةل البيح  ،الدكتور امجد رةيم ال بيسي االستاذ، ب ل بودان الحياني
 حاالستاذ ،خلي  محمد  الدكتور اسماعيلالمساعد حاالستاذ صبحي مخلف الدليمي،  الستاذ الدكتورحا

 جميعح  ةسن، الدكتور عمو كامل المساعد تاذحاالس ،المحمدي الدكتور عبدالوزاق جبار المساعد
 اساتذة قسم الجغوافي  في كلي  التوبي  للعلوم االنساني  . 



 ذ
 

من عون  دحهأبحال ي وتني ان ارفع آيات الشكو حالتقديو الى موظ ي حزارة التخطيط على ما 
لزالي على لوصد الز حمساعدة في تقديم متطلبات الدراس ، حالى موظ ي الهي   العام  لألنواء الجوي  حا

 الجزاء.بالدراس  فجزاهم الله عني خيو  الخاص تزحيدي بالبيانات 
لمكتب  اكلي  التوبي  للعلوم االنساني  ح  ح جامع  االنبار تين الى مكتبحاتقدم بالشكو حالعوفا

حرئاس  جامع  االنبار قسم التخطيط حالمتابع  على ما قدموه من عون  بغداد،الموكزي  في جامع  
  بالبح . الخاص حمساعدة في تزحيدي بالبيانات المطلوب  

 المسؤحلين في لسادةحالشكو موصول الى جميع الدحائو الوسمي  في محافظ  االنبار حا
المشاريع موةوع الدراس  على ما قدموه من عون حمساعدة في الحصول على المعلومات حالبيانات 

اة  ضالهم ف اةت بشكوهم ن سي حمهما بلغت من فص، الذين اثقلت كاهلي افبمشوحع البح  خاص ال
اللسان فلن احفيهم ةقهم من الشكو حالعوفان اذ منحوني ال ثيو من الوقت حالجهد في الحصول على 

         المطلوب .المعلومات 
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 المستخلص
 خطيطي ت عملي  أي في كبيوة أهمي  ذات عي صناال السيما ال بوى  التنموي  المشاريع تعد

 أح الدحل  مستوى  على سواء حمكانيا قطاعيا التنمي  مسيوة توجيه عن حلالمسؤ  العنصو باعتبارها
 ةجوم وتغي في دحرها عن ال شف بهدف التنموي  المشاريع دراس ل األرطوحة  هذه حجاءت.  اإلقليم
 شوي حب رطبي ي  موارد من هب تزخو لما دراس  كمنطق  راالنبا محافظ  اختيار حتم المدن، حموات 
 ل وس اتا كصناع  أقضيتها بعض في ال بوى  ي الصناع المشاريع من عدد إنشاء تجوب  حشهدت

 التي وي التنم المشاريع دحر عن التساؤل في البح مشكل   تحديد تم ذل  ألجل حالزجاج، حاالسمنت
 خ ل ضوي الح المنظوم  في تغيوات إةداث في حتسببت االنبار محافظ  مدن بعض في توقيعها تم

 محافظ  يف التنموي  للمشاريع المكاني التوزيع أن: م ادها التي ال وةي  حبموج  ،التنمي  مسيوة
 بالشكل مدنال بعض في السكان توكز من حزاد غيوها، دحن  االقضي  بعض في للتوكز اتجه االنبار
 .  االنبار محافظ  في الحضوي  المنظوم  على انعكس الذي

 بين ق الع  لتحليل ال مي حالمنه  الوص ي المنه  دااعتم تم البح  هدف تحقيق حبغي        
 حالم اهيم ف اراأل استعواض تم أن بعد. متوازن  ةضوي  لمنظوم  جغوافي  رؤي  حتقديم الدراس  متغيوات

 دراس ل االحل ال صل خصص إذ وين.حالم   الباةثين آراء السيما األرطوحة  بموةوع الصل  ذات
 حتشكيل ضوي الح المستقوات حع قتها بتوزيع( حالبشوي  الطبي ي )الجغوافي  الخصائص حتحليل

 الصناعي  موي التن المشاريع استعواض تم الثاني ال صل حفي االنبار، محافظ  في الحضوي  المنظوم 
 قضاء في امي حالسيو  للزجاج العام  كالمنشأة المشاريع تل  توقيع في همتأس التي حالمقومات ال بوى 
 اموي ع قضاء في الصناعي  المنشآت حمشوحع ،ال لوج  قضاء في السمنت معمل حمشوحع ،الومادي
 معمل حعمشو  حاخيوا ،القائم قضاء في السمنت حمعمل ،لل وس ات العام  الشوك  يحمشوحع ،الصمود
 هيت. قضاء في كبيس  اسمنت

 الحجم لزيف- الوتب  لقاعدة حفقا الثال  ال صل في المعني  للمدن الهومي التوتي  دراس  حتم
 مع عكسيا معنويا ارتبارطا يوتبط المنشآت عدد أن البح  مجويات من أتضح. النمو مواةل خ ل
 ان يمكن المدن ان الخطي  فيشو دال  بينت حكما السكاني، النمو معدل مع رطوديا حمعنويا الوت 
 القضاء في الحجمي التوتي  حدرج  النمو حمعدل المنشآت بعدد المتمثل  تغيواتالم خ ل من تميز

 من %8018 نسبته ما تصنيف على قادرة ،الحجم- الوتب  قاعدة ةس  القضاء لوتب  توصي ها ان إذ
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 ل رتقاء سب الن هذه بقدر مؤثو دحر لها سيكون  المتغيوات هذه فان من ثمح  صحيحا تصني ا الوت 
     الدراس . موةوع المدين  حأ ءالقضا بوت 

 الى تبنيها ؤديي ان يمكن التي المستقبلي  التصورات بعض الوابع ال صل في الباةث  حقدمت
 ادي االقتص المشاريع استحداث دراسات حةع عند المخطط دحر تحسين في فعال بشكل المساهم 

 مشوحع أي من ةومت التي عنه ن مدي هما نموذجين تقديم حتم االنبار، محافظ  مدن في توسعتها اح
 رياةيا نموذجا مدين  ل ل الدراس  تبنت إذ  تنموي  مشوحع من كثوأ فيها اقيم التي القائم حمدين  تنموي 

 لقد ي ،اةاف عمل فوص توفو عند الحضوي  االرض تالمااستع في المحتمل التغيو مقدار لحساب
 في عالتوس عمليات حان التحضو عملي  في اساسيا دحرا يلع  ال ود دخل معدل نأ الدراس  اظهوت

 .العامل هذا على كثيواً  تعتمد الحضوي  المنظوم 
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 المحتويات
 الصفحة الموضوع ت
 أ اآلي  القوآني   .0
 ب إقوار المشوف  .0
 ت إقوار المقوم اللغوي   .3
 ث إقوار المقوم العلمي   .2
 ج إقوار المقوم العلمي  .5
 ح إقوار لجن  المناقش   .6
 خ االهداء   .2
 ذ-د الشكو حالتقديو  .8
 ز-ر المستخلص  .2

 ع-س المحتويات  .01
 ق -غ قائم  الجداحل  .00
 ك قائم  الخوائط   .00
 م -ل قائم  األشكال   .03
 ن قائم  الصور   .02

 00-0 المقدمة 
 3 مشكل  البح    .05
 3 فوةي  البح    .06
 2-3 هدف البح   .02
 2 منهجي  الدراس    .08
 5-2 مواةل البح   .02
 5 الدراس هيكلي    .01
 6 ةدحد الدراس   .00
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 00-6 الدراسات السابق   .00
 2 االجنبي الدراسات أحاًل:  
 00-8 الدراسات العوبي ثانيًا:  

 الفصل األول

الجغرافية ودورها في توقيع المشاري    ع وتشكيل النظام الحضاري خصائص  

 في محافظة األنبار

00-012 

 03 تمهيد  .03
  الطبيعيةالخصائص -1  .02
 06-02 االنباروقع الجغوافي لمحافظ  الم 0-0  .05
 50-02 التوكي  الجيولوجي للمحافظ  0-0  .06
 35-02 السطح 0-0-0  .02
 50-35 المناخ 0-0-0  .08
 38-36 الشمسي االشعاع 0-0-0-0  .02
 21-38 درج  الحوارة 0-0-0-0  .31
 51-20 الوياح 0-0-0-3  .30
 50-51 األمطار 0-0-0-2  .30
 60-50 الموارد المائي  0-3  .33
 60-50 السطحي المياه  0-3-0  .32
 55-50 ال واتنهو  0-3-0-0  .35
 60-55 البحيوات 0-3-0-0  .36
 58-56  بحيوة الحباني 0-3-0-0-0  .32
 61-52 بحيوة الثوثار 0-3-0-0-0  .38
 60-61 بحيوة سد ةديث  0-3-0-0-3  .32
 60 بحيوة الوزازة 0-3-0-0-2  .21
 60 الجداحل 0-3-0-0-5  .20
 62-60 المياه الجوفي  0-3-0-0-6  .20
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 62-65 التوب  0-2  .23
 62-62 الوديانتوب  قيعان  0-2-0  .22
 62 توب  اكتاف االنهار 0-2-0  .25
 68-62 األنهارتوب  أةواض  0-2-3  .26
 62-68 التوب  الصحواحي  الجاف  0-2-2  .22
 62 الطبيعيالنبات  0-5  .28
 21-62 النباتات الصحواحي  0-5-0  .22
 21 ل حالمستنقعاتنباتات ة اف األنهار حالجداحل حالمباز  0-5-0  .51
 012-21 البشوي  الخصائص  .50
 80-20 نباراالنبذة تاريخي  عن تطور المستقوات الحضوي  في محافظ   0-6  .50
 20-80 باراألنالتطور العددي حالنسبي للسكان الحضو في محافظ   0-6-0  .53
االنشط  االقتصادي  المؤثوة في توزيع المستقوات الحضوي  في  0-6-0  .52

 راالنبامحافظ  
82-20 

 82 النشاط الزراعي 0-6-0-0  .55
 21 النشاط الصناعي 0-6-0-0  .56
 20 النشاط التجاري  0-6-0-3  .52
 22-20 الخدمات المجتم ي  0-6-3  .58
 20 التعليمي الخدمات  0-6-3-0  .52
 20 الصحي الخدمات  0-6-3-0  .61
 22 النقلرطوق  0-6-2  .60
 013 االجتماعي الخصائص  0-2  .60
 012-012 ة والسياسة الحكوميةوامل االداريالع 1-7-1  .63

 الفصل الثاني 

 ي رى ف     الصناعي          ة لتنم   وي  ة الكب  التوزي    ع الجغرافي للمشاري    ع 

 محافظ      ة االنب           ار

018-025 

 012 تمهيد   .62
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 008-005 مشوحع المنشأة العام  لصناع  الزجاج حالسيوامي  في مدين  الومادي0-0  .65
 006-005 معمل الزجاج 0-0-0  .66
 008-002 معمل السيوامي  0-0-0  .62
المقومات التي على أساسها توقيع مشوحع معمل الزجاج حالسيوامي   0-0  .68

 في مدين  الومادي
008-030 

 001-008 االحلي المواد  0-0-0  .62
 001 الوقود حالطاق  المحوك  0-0-0-0  .21
 000 التجهيز المائي 0-0-0-0  .20
 000 السوق  0-0-0  .20
 000 النقل 0-0-3  .23
 000 يدي العامل األ 0-0-2  .22
 006 مشوحع معمل اسمنت ال لوج  0-3  .25
 008 االقسام االنتاجي  لمشوحع معمل اسمنت ال لوج  0-3-0  .26
 008 قسم المقالع حال سارات 0-3-0-0  .22
 008 قسم رطحن المواد الخام 0-3-0-0  .28
 031 الخلط مع الجبس 0-3-0-3  .22
 030 زن حالتسويقموةل  الخ 0-3-0-2  .81
 035-030 مقومـات توقيـع مشـوحع معمـل االسمـنت االبيـض في مدينـ  ال لوجـــ  0-3  .80
 030 السياس  الحكومي  حالموقع 0-3-0  .80
 030 المواد االحلي  0-3-0  .83
 033 الطاق  حالوقود 0-3-3  .82
 033 االيدي العامل  0-3-2  .85
 032 التجهيز المائي 0-3-5  .86
 032 التسويقالنقل ح  0-3-6  .82
 035 المال رأس 0-3-2  .88
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 -036 الصمودالمنشــآت الصناعيـــ  في ناةيـــ  عامويـ   مشــوحع 0-2  .82
 036 منشاة االخاء الصناعي  0-2-0  .21
 036 مصنع الشهداء 0-2-0  .20
 032 مصنع العامو 0-2-3  .20
 038 مصنع األميــن 0-2-2  .23
 021 مصنـع ابن الهيثـم 0-2-5  .22
 021 انتاج قناني غاز الطبخمصنع  0-2-2-0  .25
 020 منشأة الشهيد العام  0-2-2-0  .26
 020 مصنع تهي   المواد 0-2-2-0-0  .22
 023 القضبان النحاسي  حالتنقي مصنع  0-2-2-0-0  .28
 022 مصنع السباك  0-2-2-3  .22

 025 مصنع التشكيل 0-2-2-2  .011
 026 مقومات توقيع منشأتي االخاء والشهيد في مدينة العامرية 0-5  .010
 022-026 سياسة الحكومية والموقعال 2-5-1  .010
 028  المواد االولية 2-5-2  .013
 022-028 محركة والوقودالطاقة ال 2-5-3  .012
 050-022 االيدي العاملة 2-5-4  .015
 050  التجهيز المائي 2-5-6  .016
 068-050 مشروع الشركة العامة للفوسفات في مدينة القائم 2-6  .012
 060-056 لشركة العامة للفوسفات في القائممقومات توقيع مشروع ا 0-6-0  .018
 053-056 المادة االولية 2-6-1-1  .012
 052 سياسة الدولة 2-6-1-2  .001
 058 االيدي العاملة 2-6-1-3  .000
 052 الكهربائية الطاقة 2-6-1-4  .000
 052 المائي التجهيز 2-6-1-5  .003
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 061-052 السوق  2-6-1-6  .002
 060-061 النقل 2-6-1-7  .005
 063-060 اسمنت القائم معملمشروع  0-6-0  .006
 062-063 مقومات توقيع مشروع معمل االسمنت في القائم 0-6-3  .002
 062-063 األوليةالمواد  2-6-3-1  .008
 062 السياسة الحكومية 2-6-3-2  .002
 065 يدي العاملةاأل 2-6-3-3  .001
 065 النقل 0-6-3-2  .000
 066-065 الطاق  حالوقود 0-6-3-5  .000
 062 مشوحع معمل اسمنت كبيس  0-2  .003
 025-021 مقومات توقيع معمل االسمنت البورت ندي في مدين  كبيس  0-2-0  .002
 021 حكومي السياس  ال 0-2-0-0  .005
 020 حلي المواد األ 0-2-0-0  .006
 020 الطاق  0-2-0-3  .002
 020 االيدي العامل  0-2-0-2  .008
 020 التجهيز المائي 0-2-0-5  .002
 026-020 النقل حالتسويق 0-2-0-6  .031
 لثالفصل الثا 

ة والمشاري    ع تحليل كمي للعالقة بين المنظومة الحضري

(الصناعية
ً

 )القائم وعنه أنموذجا

022-005 

 028 مقدم    .030
 005-022 التعدادات حاالسقارطات السكاني  3-0  .030
 082-022 0222 تعداد 3-0-0  .033
 082-082 0282تعداد عام  3-0-0  .032
 023-082 0222تعداد  3-0-3  .035
 026-023 010تقديوات  3-0-2  .036
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 022-022 0102تقديوات  3-0-5  .032
 000-011 0101تقديوات  3-0-6  .038
 003-000 نماذج االنحدار 3-0  .032
 Fisher’s linear discriminant دالة تمييز فيشر الخطية 3-3  .021

function 
003-005 

 الفصل الرابع

التوجهات المستقبلية لتشكيل منظومة حضرية متوازنة في محافظة  

 االنبار

006-025 

 002 تمهيد   .020
 002-002 السكان 2-0  .020
 000-002 السكان حالتنمي  2-0  .023
 008-000  الع ق  بين السكان حالمنشآت الصناعي  ال بيوة 2-3  .022

  025-002 نماذج مقتوة  لتقديو التغيو الحضوي  –نمذج  النظام الحضوي  2-2  .025
 038-031  )القائم( نمذج  النظام الحضوي  2-2-0  .026

 021-032 نظام الحضوي)عنه(نمذج  ال 2-2-0  .022
 020-020  0101، 0100استعماالت االرض الحضوي  لعامي  2-2-3  .028
 025-023 أسالي  ةساب مؤشوات استعماالت االرض 2-2-3-0  .022
 051-026 البيانات حالنتائ  2-2-2  .051
 -050 والتوصيات  االستنتاجات  .050
 052-050 االستنتاجات  .050
 056-055 التوصيات  .053
 022-052 اجع حالمو  المصادر  .052
 A-c الخ ص  باللغ  االن ليزي حاجه  ح   .055
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 الجداولقائمة 
 الص ح  عنوان الجدحل رقم
 06 0102اقضي  محافظ  االنبار حمساةاتها حالنسب  الم وي  لعام  0
التوزيع الجغوافي للمواد الخام ةس  االةتيارطي المتحقق حالمستهل  منه في محافظ   0

 االنبار
00 

ت الشهوي  حالسنوي  لعدد ساعات السطوع الشمسي ساع /يوم في المحطات المعدال 3
 0102-0226المناخي  لمحافظ  االنبار للمدة 

32 

نبار محطات محافظ  االحمعدالتها الشهوي  حالسنوي  في  درجات الحوارة العظمى حالصغوى  2
 0102-0226المناخي  للمدة 

21 

-0226محطات محافظ  االنبار المناخي  للمدة معدل ت وار ةدحث الوياح السنوي في  5
0102 

28 

المعدالت الشهوي  لسوع  الوياح م/ثا في محطات محافظ  االنبار المناخي  خ ل المدة  6
0226-0102 

28 

 المعدالت الشهوي  حالسنوي  ل مي  األمطار)ملم( الساقط  في محطات محافظ  األنبار 2
 0102 –0226للمدة  المناخي 

50 

-0222التطور العددي حالنسبي لسكان المواكز الحضوي  في محافظ  االنبار للمدة  8
0222 

82 

 86 0102التطور العددي حالنسبي لسكان المواكز الحضوي  في محافظ  االنبار لعام  2
عداد المؤسسات التعليمي  في محافظ  االنبار حكوادرها التدريسي  حالطلب  للعام الدراسي إ  01

0102-0101 
22 

  26 0102التوزيع الجغوافي للمؤسسات الصحي  في محافظ  االنبار للعام  00
  002 0110-0225كمي  االنتاج في معمل الزجاج حالسيوامي  في مدين  الومادي للمدة  00
  035 0103كل   انتاج الطن الواةد من السمنت االبيض ةس  عوامل االنتاج لعام  03
 023 مطلوب  لمصنع تهي   الموادالطاقات االنتاجي  ال 02
 051 شبك  الطوق المحلي  حاالقليمي  التي توبط مدين  العاموي  بمحيطها االقليمي 05
 052 0103ت اليف انتاج الطن الواةد من االسمدة ال وس اتي  لعام  06
 055 0112-0283كمي  االنتاج ال علي  لمشوحع ال وس ات بالطن للمدة  02
 066 0103-0282للمدة  معمل اسمنت القائماج السنوي لكمي  االنت 08
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 068  0103ت اليف انتاج الطن الواةد من السمنت لمشوحع اسمنت القائم لعام  02
 023  0102-0283كميات االنتاج )رطن( لمعمل اسمنت كبيس  للمدة  01
 025 ت اليف انتاج الطن الواةد من السمنت في معمل اسمنت كبيس  00
 081 0222مدن محافظ  االنبار ةس  الجنس حالبي   اعتمادا على نتائ  تعداد عام  سكان 00
 081 0222نسب  سكان المدين  الى مجموع المحافظ  حنسب  الحضو ةس  بيانات  03
 080 تصنيف المدن ةس  ةجم السكان 02
 080 0222الحجم ألقضي  محافظ  االنبار ةس  تعداد -قاعدة الوتب  05
 083 0282محافظ  االنبار ةس  االقضي  حالبي   حالجنس لتعداد سكان  06
نسب  سكان القضاء الى مجموع سكان المحافظ  حنسب  الحضو ل ل قضاء ةس  تعداد  02

0282 
082 

 082 0282التوتي  الحجمي ألقضي  محافظ  االنبار ةس  تعداد  08
 082 0282اد الحجم ألقضي  محافظ  االنبار ةس  تعد–قاعدة الوتب   02
 082 ةس  البي   حالجنس 0222بيانات التعداد العام للسكان لسن   31
نسب  ما يشكله سكان كل قضاء الى مجموع المحافظ  حنسب  الحضو ل ل قضاء ةس   30

 0222بيانات 
082 

  020 0222التوتي  الحجمي ألقضي  المحافظ  ةس  تعداد  30
  020 0222افظ  ةس  تعداد الحجم ألقضي  المح-قاعدة الوتب  33
 023 0102تقديوات سكان محافظ  االنبار ةس  الجنس حالبي   لعام  32
 022 0102نسب  السكان الى مجموع المحافظ  حنسب  الحضو ل ل قضاء ةس  تقديوات  35
 025 0102توزيع اقضي  محافظ  االنبار على ال  ات الحجمي  ةس  تقديوات  36
  025 2117ألقضية االنبار حسب تقديرات الحجم -رتبةبيانات قاعدة ال 32
 022 0102توزيع سكان المحافظ  على االقضي  ةس  البي   حالجنس حفق تقديوات  38
نسب  ما يشكله سكان كل قضاء من مجموع المحافظ  حنسب  الحضو فيه ةس  تقديوات  32

0102 
022  

 028 0102قديوات التصنيف الحجمي ألقضي  محافظ  االنبار ةس  ت 21
 022 0102الحجم ألقضي  محافظ  االنبار ةس  تقديوات -قاعدة الوتب  20
 011 0101توزيع سكان محافظ  االنبار ةس  االقضي  حالبي   حالجنس اعتمادا على تقديوات  20
 010 0101نسب  سكان كل قضاء الى مجموع المحافظ  حنسب  الحضو فيه ةس  تقديوات  23
 010 0101ف الحجمي ألقضي  محافظ  االنبار ةس  تقديوات التصني 22



 ق
 

  013 0101الحجم ألقضي  محافظ  االنبار ةس  تقديوات -قاعدة الوتب  25
 013 0101-0222نس  الحضو في اقضي  محافظ  االنبار لل توة  26
 012 0101-0222 المدةمعدالت النمو السكاني ألقضي  محافظ  االنبار خ ل  22
 018 0101-0222الزمني   المدة  ات الحجمي  ألقضي  محافظ  االنبار خ ل ال 28
 018  (22الدرجات الحجمي  مومزة ةس  الجدحل ) 22
الحجم حمعدالت النمو السكاني حعدد المنشآت ةس  االقضي  لل توة -معلومات الوتب  51

0222-0101 
001 

 001 جدحلط معلمي( للمتغيوات المبين  في المعام ت االرتباط الخطي البسيط لبيوسون )ارتبا 50
ب حسبيومان للوت ( للمتغيوات المبين  في -معلمي  )كندال تاحمعام ت االرتباط ال  50

 الجدحل
000 

 000 خ ص  النموذج الت عيبي 53
 003 جدحل تحليل التباين للنموذج الت عيبي 52
  003 جدحل اختبارات معالم النموذج 55
 002 ت دحال التمييزمعام  56
 005 مص وف  التمييز بين الوت  الحقيقي  حالوت  المتوقع  ةس  دال  فيشو الخطي  52
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 المقدمة
من هـا أهم الظواهو البشــــــــــــــويـ  فدتمثل المستقوات الحضوي  مجاال خصبا للبحوث الجغوافي  بع

كما أن  اإلنســـان.خ ل جدران أبنيتها حتوزيع فضـــاءاتها تســـجل اإلنجازات الحضـــاري  التي صـــنعها 
ضـــها حالتطور، حبع النشـــأةعوامل الدراســـات الحضـــوي  تنوعت بعضـــها انصـــبت على دراســـ  حتحليل 

اسات بينما ارت زت دراسات أخوى على الدر  اإلقليمي.أهتم بالوظائف حالتوكي  الداخلي للمدن حالبعد 
  االقليم.وى جغوافي للمدن على مستكما أهتم بعض الجغوافيين بدراس  رطبيع  التوزيع ال المورفولوجيا.
يشـــــكل المنظوم  الحضـــــوي  لم يظهو  حليس خافيا أن توزيع المســـــتقوات الحضـــــوي  الذي     

امل ن تحديد دحر كل عأ حالبشوي  إالبمحض الصدف  بل تشكل بموج  جمل  من العوامل الطبي ي  
لي  عملها في رســــــــــم صــــــــــورة المنظوم  الحضــــــــــوي  حتغيوها عبو الزمن يمثل أهم آمن هذه العوامل ح 

 ت التي تؤثو حتتأثو بعواملمتغيوامحاحر الدراســــ ، الســــيما أن ةجم الســــكان في مكان ما يعد أهم ال
فض   ،حةجم االسـته ك العمل،فهو يشـكل المحدد األسـاس لقوة  حاجتماعي .، اقتصـادي  منها كثيوة

 . (..كهوباء .ح  ماءح توفيه ح صح  ح تعليم )عن ةاجاتهم من 
حنظوا ألهميــ  الجــانــ  االقتصـــــــــــــــادي حالموارد المتوفوة حع قتهــا بتوفو فوص العمــل حةجم   

وا لذل  تعد المشاريع التنموي  السيما ال بيوة منها مح زا مؤث ال ود.كان حتوكزهم في المكان حدخل الس
على مجمــل الحيــاة االقتصــــــــــــــــاديــ  حاالجتمــاعيـــ  في االقــاليم التي تقع فيهــا لمــا لهــا من اهميــ  في 

ل بيوة التي ا اسـتقطاب االيدي العامل  حاسـتقطاب المشـاريع الصـغيوة التي تعتمد على انتاج المشـاريع
تســــمى اةيانا الصــــناعات االســـــتواتيجي  اح الصــــناعات القائدة حالتي ت ون ذات انتاج حاســـــع حيكون 

 لمدن.، فض  عن المشاريع التنموي  الزراعي  ال بيوة التي تحيط باوقها يتعدى االقليم الذي تقع فيهس
بشــكل  ويكها ل قتصــادينعكس تأثيو المشــاريع التنموي  على المنظوم  الحضــوي  من خ ل تح

عام ثم االســـــــــاس االقتصـــــــــادي للمدن الذي يؤدي الى نمو حتوســـــــــع المدن التي تقع ةـــــــــمن التأثيو 
المباشـــو لتل  المشـــاريع، فضـــ  عن ان اســـتقطاب تل  المشـــاريع التنموي  ســـتوفو فوص عمل االمو 

اش ريع حانتعالذي يؤدي الى زيادة ســـــكان المدن حمن ثم اتســـــاع الســـــوق لتصـــــويف نتاج تل  المشـــــا
 اقتصاد المدن.

، دهاخلي  حالخارجي  في ديموم  حجو ن ال ثيو من المشــاريع التنموي  تســت يد من الوفورات الداإ
فهي تسـت يد الوفورات الداخلي  الناجم  من البنى التحتي  الموجودة في المدن التي تنشـأ ةمن نطاق 
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خدمات صـــحي  في تل  المدن، كل هذا تأثيوها حكذل  تســـت يد من الخدمات المجتم ي  من مدارس ح 
 الحضوي .سيؤثو في ةجوم حتوزيع المنارطق 

تتجلى اهميـ  الـدحر الجغوافي في ال شــــــــــــــف عن مكـامن الضــــــــــــــعف حالقوة في توزيع شــــــــــــــبك  
 المستقوات الحضوي  حمستويات التنمي  االجتماعي  حاالقتصادي  حالعمواني  فيها.   

م توقيعها في محافظ  االنبار مثلت العامل الحاســــم في حال يخ ى ان المشــــاريع التنموي  التي ت
اةدثت تنمي  شــــــــــــــامل  صــــــــــــــاةبها تغيو بنيوي  كمـا أنهـااةـداث النمو االقتصــــــــــــــادي في المحـافظـ  

(Structural changeشـــــــمل مجمل النواةي اال ) حيبدح ان اهم قتصـــــــادي  حاالجتماعي  حالعمواني ،
ي    هو تغيو المنظوم  الحضــوي  نتيج  الحوك  الســكاننتائ  عملي  التغيو البنيوي في منطق  الدراســ

ال بيوة من مدن المحافظ  حالمحافظات االخوى فض  عن ةوك  السكان من البي   الويفي  الى البي   
 الحضوي .

واء في تطويو االقليم الذي توقع فيه ســـــــ حمن الجديو بالذكو ان المشـــــــاريع التنموي  تلع  دحراً 
لى يعمل ع إذ اح ارت اع المســــــــتوى االقتصــــــــادي حاالجتماعي لســــــــكان االقليم، من الناةي  العمواني  

توفيو فوص عمل من خ ل زيادة دخل ال ود حنمو النشـــــــــارطات االخوى كالنقل حاالمن حالمصـــــــــارف 
االةياء الســـكني   للمدن من خ ل إنشـــاء حالبورصـــ  حخدمات اخوى ، فضـــ  عن التوســـع الحضـــوي 

نمو الحضــوي ال إيجادهم المشــاريع التنموي  في ، كما تســن تل  المشــاريعقويب  م الجديدة حالتي ت ون 
حاستمواره حتعزيز مستوياته، كونه يشكل المصدر الممول للتنمي  االقتصادي  حالعمواني  حاالجتماعي ، 

التنموي   شـــاريعلذا نجد ان فوص النمو حالتطور للمســـتقوة الحضـــوي  تتناســـ  رطوديا حتطور ةجم الم
انشــــــــــــــط   إيجـادخو فـان االثـار االيجـابيـ  لتلـ  المشــــــــــــــاريع هي آ، حمن جـانـ  ن جـانـ فيهـا هـذا م

   .فوص العمل إيجاداقتصادي  غيو اساسي  تعني ايجاد مجاالت اخوى في 
حاســــــــــــــتنـادا الى مـا تقـدم فقـد تم اختيـار المشــــــــــــــاريع التنموي  حتحليل دحرها في تغيو المنظوم  

ان محافظ  االنبار شــــــهدت ةوك  نمو حاســــــع   عتبارا الحضــــــوي  كموةــــــوع لدراســــــ  الدكتوراه على 
للمستقوات الحضوي  على ةوء المشاريع التنموي  التي اقيمت فيها اذ شهدت محافظ  االنبار تورطن 

في  االحلي  التي تتوفو العديد من المشــــــــــــاريع الصــــــــــــناعي  التنموي  ال بوى اعتمادا على المواد الخام
 .المحافظ 
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 :مشكلة البحث 
ل  الدراســــ  في الســــؤال عن دحر المشــــاريع التنموي  التي ركزت االســــتثمارات في تتحدد مشــــك

في اةداث ق زات تنموي  حاةداث تغيوات مســـــتموة  تاقضـــــي  دحن غيوها من محافظ  االنبار حتســـــبب
 التنمي .في المنظوم  الحضوي  خ ل مسيوة 

 ثانوية:ويمكن صياغة اسئلة 
 االنبارتشكيل المنظوم  الحضوي  لمحافظ  العوامل الجغوافي  التي اسهمت في  ما. 
 االقضي .اهم المشاريع التنموي  حتوزيعها المكاني ةس   ما 
 انماط التوزيع الجغوافي للمستقوات الحضوي  التي تعكس المنظوم  الحضوي  لمحافظ   ما

 االنبار.
  ءيمكن اعطا هل توازن،هل تعاني المنظوم  الحضـــــــوي  لمحافظ  االنبار من خلل حعدم 

 .في  لتشكيل منظوم  ةضوي  متوازن رؤي  جغوا

   البحث:فرضية 
ن التوزيع المكاني للمشــــــــاريع التنموي  في محافظ  االنبار اتجه للتوكز في اقضــــــــي  حاماكن إ

كبو األ بالنصي  تيظةلى ارت اع معدالت النمو السكاني في االماكن التي إدى أح ، كثو من غيوهاأ
 االنبار.ت في المنظوم  الحضوي  لمحافظ  دث تغيواامن االستثمارات حاة

  البحث:هدف 
يهدف البح  العلمي الى ايجاد الحلول الناجح  لمشـــــكل  حاةدة أح مشـــــاكل عدة يدحر ةولها 
البح  لتضـــــــع بعد ذل  الهدف الذي أتبعه البح  حمســـــــار الباة  في التحليل حاالكتشـــــــاف حيمكن 

 اآلتي :تحديد الهدف من هذه الدراس  بالنقاط 
توزيع لدحر الخصــــــــائص الجغوافي  الطبي ي  حالبشــــــــوي  التي رســــــــمت الصــــــــورة الحالي   يانب -أ

 الدراس .منطق   الحضوي  في المستقوات
دراســـــ  التوزيع الجغوافي للمشـــــاريع الصـــــناعي  التنموي  ال بوى في المحافظ  حال شـــــف عن  -ب

     المحافظ .المقومات التي على اساسها تم توقيع هذه المشاريع في 
وات الحضوي  حتوزيع المستق الصناعي  ال بوى  الع ق  بين توزيع المشـاريع التنموي  وةـيحت -ت

 الع ق .لتل   في المحافظ  من خ ل التحليل ال مي
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حافظ  االنبار متشــكيل منظوم  ةضــوي  متوازن  في التوجهات المســتقبلي  التي ت  ل  تحديد -ث
 الدراس .ي  لمنطق  حالقضاء على االخت ل في توزيع المستقوات الحضو 

 :منهجية الدراسة 
اعتمدت الباةث  أكثو من منه   اذا استخدمت المنه  الوص ي حتم استخدام لغ  االرقام في 

  البيانات بعد تبوي ، كما تم استخدام المنه  التحليليلجغوافي لعناصو الدراس  حالمنطق الوصف ا
ي المحافظ  ى التي تم توقيعها فناعي  ال بو التي تخص سكان المحافظ  حمدنها حتوزيع المشاريع الص

ي في ، كما استخدم المنه  التحليلالمكاني  حالتحقق من فوةي  البح جل ال شف عن االرتبارطات أل
إيجاد رؤي  جغوافي  لمستقبل المنظوم  الحضوي  في محافظ  االنبار كما استخدمت المنه  التاريخي 

 .بارتنموي  ال بوى في محافظ  االنحتوقيع المشاريع ال ألجل تتبع مواةل تطور المنظوم  الحضوي 
 :مراحل البحث 

 :أوال: مرحلة جمع البيانات
تم زيارة المكتبات أهمها المكتب  الموكزي  في جامع  االنبار حالمكتب  الموكزي  في جامع  

لميا على عبغداد حمكتب  موكز التخطيط الحضوي حاإلقليمي فض  عن المواقع االل توحني  المعتمدة 
حتم االرط ع على المواجع حال ت  حالدراسات حالدحريات حالنشوات الحكومي  حالخوائط  االنتونيت،شبك  

 .البح ألجل االستزادة المعوفي  بموةوع البح  حبناء قاعدة معلومات مت امل  ةول موةوع 
   :ثانيا: الدراسة الميدانية

من خ لها تم الحصول على البيانات حالمعلومات  تم اعداد جدحل زمني للزيارات حاللقاءات التي
ت الصناعي  آالمطلوب  حتم إعداد حرق  مسبق  تضمنت األس ل  التي تخص مقابل  المس ولين في المنش

 ( .  ملحق رقم)أنظو قيد الدراس  
 مرحلة اإلعداد والكتابة: ثالثا:

نات راس  تم تبوي  البياةال االنتهاء من جمع البيانات حالمعلومات التي تخص موةوع الد
حمتابع  دقيق  من قبل االستاذ المشوف ال سيمل الخطوات التي تخص  حبإشوافحالبدء بال تاب  

الحجم  –ذ تم استخدام قاعدة الموتب  إ العلمي،استخدام التقنيات حاألسالي  اإلةصائي  في التحليل 
كما تم استخدام دال  االرتباط  ،الدراس لل شف عن التغيو في موات  المدن حةجومها خ ل ةقب  

 Cubicل حص الع ق  بين معدالت النمو السكاني حرت  المدن. كما تم استخدام النموذج الت عيبي 
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regression فضل نموذج انحدار لغوض حصف الع ق  بين عدد المنشآت حرتب  القضاء. باعتباره أ
 ت المكاني  بين متغيوات الدراس .كما استخدمنا دال  تمييز فيشو الخطي  ال شف عن الع قا

حألجل حةع رؤي  جغوافي  دقيق  تم تبني نموذج لقياس التغيو الحضوي في مدين  القائم 
ن في ةي الصناعي .على أساس فوةي  إةاف  فوص عمل جديدة من خ ل استحداث المشاريع 

طبيقها ج التي ينبغي ت. حمن خ ل هذه النماذهاستخدم نموذج االتساع الحضوي المستعمل لمدين  عن
على جميع مدن المحافظ  يمكن التنبؤ بمستقبل المنظوم  الحضوي  حتحقيق التوازن الحضوي 

 للمحافظ .

  :هيكلية الدراسة 
فصول فض  عن المقدم  حالخوائط حالجداحل حاالشكال البياني  حالصور  أربعجاءت الدراس  في 

 حاالن ليزي .ين العوبي  حاالستنتاجات حالتوصيات حخ ص  البح  باللغت
وي توقيع المشاريع حتشكيل النظام الحض في حدحرهاالجغوافي  الخصائص  :األولتناول الفصل 

ذ شـــــــــــملت الخصـــــــــــائص الطبي ي  الموقع الجغوافي  لمحافظ  االنبار حالتوكي  ، إمحافظ  االنبارفي 
بيعي،   حاصــنافها حالنبات الطالجيولوجي حالســطح حالمناخ حعناصــوه حالموارد المائي  فضــ  عن التوب

اما دحر الخصــائص البشــوي  فقد شــملت التطور العددي حالنســ  للســكان الحضــو في منطق  الدراســ  
حاالنشــــــط  االقتصــــــادي  حدحر العوامل االداري  حالســــــياســــــ  الحكومي  في توزيع المســــــتقوات حكثافتهم 

 المحافظ .الحضوي  في 
 ل بــــــوى الصناعي  التنمـــــــــويـــ  االتوزيع الجغوافي للمشاريع على ركزت الدراس   :ما الفصل الثانيأ

  المشاريع.ساسها تم توقيع هذه أحالمقومات االساسي  التي على  ـارفي محافظــــــ  االنبـــ
  تحليل كمي للع ق  بين المنظوم  الحضـــــــــوي  حالمشـــــــــاريع الصـــــــــناعي  :تناول الفصاااااال الثالث

لمنشآت اتأثيو التغيوات السكاني  بوجود  له يتم التعوف على مدىالذي من خ )القائم حعنه أنموذجًا( 
حالتقديوات الســــــــــكاني  ثم اجواء عمليات المقارن  حتأســــــــــيس النماذج  الصــــــــــناعي  حةســــــــــ  التعدادات

االةصــــائي  التي تعين في التوصــــل الى اســــتنتاج علمي ةول الع ق  بين التغيوات الســــكاني  ححجود 
 ال بوى.ي  المشاريع حالمنشآت الصناع

التوجهات المستقبلي  لتشكيل منظوم  ةضوي  متوازن  في محافظ  االنبار : وجاء الفصال الرابع
لى قواءة تقويبي  لما ســـــــيكون إمن خ ل اجواء بعض االســـــــقارطات على المعلومات المتاة  حصـــــــوال 

 حعنه.مع نماذج التغيو الحضوي لمدينتي القائم  0121عليه الحال في العام 
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 دراسةحدود ال:  
وب العواق غ ذ تقع المحافظ  فيإتتمثل الحدحد المكاني  للدراس  بالحدحد االداري  لمحافظ  االنبار 

تحدها محافظ  نينوى من الشمال حمحافظ  ص ح الدين من الشمال حالشمال الشوقي حمن الشوق 
ي  وري  العوبحالجمه الشوقي،محافظات بغداد حبابل حكوب ء حمحافظ  النجف تحدها من الجنوب 
غوب أما من جه  ال السعودي .السوري  تحدها من الشمال الغوبي حمن الجنوب تحدها الممل   العوبي  

 شمااًل( °35 ، -6-  ° 30 ،– 8)فل يًا فتقع بين دائوتي عوض ماأالهاشمي . فتحدها الممل   األردني  
 شوقًا( .° 22  -2 -° 32  -0شمااًل( حخطي رطول )
ي ستينات تنموي ف توقيع أحل مشوحع   تاريخفتنحصو بين ني  للدراسـ  احدحد الزمأما ما يخص ال

 .0101القون الماةي حتاريخ جمع البيانات في عام 
ي حفوت حهي الصناعات التالمشاريع التنموي  ال بوى في  نحصـوفتللدراسـ  ما الحدحد العلمي  أ 

  حهي:( فوص  عمل فأكثو 511)
ع  الزجاج حالســــيوامي  في قضــــاء الومادي تحديدا الى الغوب من مشــــوحع المنشــــأة العام  لصــــنا -0

 الورار.مدين  الومادي على الض   اليمنى من قناة 
 .تحديداً كم شوق مدين  ال لوج   3مشوحع معمل اسمنت ال لوج  في قضاء ال لوج  على بعد  -0
وي  ةي  عاممشــــــوحع المنشــــــآت الصــــــناعي  في ناةي  عاموي  ال لوج  التي تقع الى الغوب من نا -3

 ال لوج .لقضاء  ال لوج  التابع 
 حديدا.تمشوحع الشوك  العام  لل وس ات العواقي  في قضاء القائم جنوب شوق مدين  القائم  -2
وق الواقع جنوب شإلنتاج السـمنت المقاحم لألم ح في قضاء القائم  معمل اسـمنت القائممشـوحع  -5

 القائم.مدين  
 كبيس .يت تحديدا غوب مدين  مشوحع معمل اسمنت كبيس  في قضاء ه -6
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  :الدراسات السابقة
 االجنبية:الدراسات واًل: أ
1- ,2014Saini (1) : 

همي  استحداث الصناعات اح تطويوها في المدن أ لى إ دراس  له ةول التنمي  المستدام  شار فيأ
 نضمام المنارطق الويفي  لح  suburbanيؤدي الى دفع لسكان المنارطق شبه الحضوي   مما ،حالبلدات

فان ةص  ال ود من  من ثمعلى االراةي الحضوي  ح  sprawlالى الوةع الجديد مما يشكل زة ا 
نتبه ي في هذا السياق يتعين على المخطط ان ،ح البلدة ستتأثوأاستعماالت االرض في تل  المدين  

 وي .حضان يضع الضوابط التي تحد من عملي  تغييو انماط استخدامات االرض اللهذه الناةي  ح 
 :(2)كالوس ديسميت -2

 إذاحما  ،بعض المدن قد اصبحت كبيوة للغاي كانت  إذاهذا البح  يسأل صناع القوار عما 
لتي ؟ حهل هناك أي تن يذ للسياسات اتح يز نمو المدن المتوسط  الحجم كان ينبغي للسياسات الى

 أكثوياة في ي  على تحسين الححهل ينبغي ان توكز استثمارات البني  التحت مساحاة. أكثوتجعل المدن 
ن هل ستميل المدن ال بيوة في البلدان النامي  ا الصغيوة؟؟ حهل للسياس  تحيز للمدن دن تخل االم

ت تقدم الدراس  اجاب  على التساؤالت باستخدام بيانا مساحاة، أكثوكبو اح هناك توزيع مكاني أتصبح 
 .حالمكسي من الواليات المتحدة حدحلتين هما الصين 

1- Misael, et al, 2021(1): 

اشارت هذه الدراس  ان مؤشو مدن االنجاز  إذ حاإلص ح،تناحلت دراس  اساس التنمي  
ل هم جغوافي  ال وص  عملهو عبارة عن اداة تست Best Performing Cities Indexاالفضل 

جور حالوحات  حااللتوسع العمال  القابل  على اله يؤشو موقع العمال  المستقوة ح االقتصادي  الذي من خ 
همت المؤسسات المهتم  بعملي  التنمي  المعاهد التقني  العلمي  سأ.  لقد عمال المزدهوةحاأل المتزايدة

 على انتاج اف ار جديدة تقود الى تسويق تقنيات جديدة الى االسواق لت عيل ةوك  السوق.
                                                           

(1) Saini, S. (2014). Urbanisation, city expansion, access to basic household   amenities: 

The case of informal settlements of Delhi. Global Journal of Finance and. 

Management: 197-202. 

وج استبيان رحسي هانسبي جدا؟، هل اصبحت المدن الضخم  كبيوة تحليل النظم الحضوي  ،ك حس ديسميت (0)
 .0102جامع  كارلوس الثال  

(3) Misael Galdamez, Charlotte Kesteven AND Aaron Melaas (2021). Best-Performing 

Cities 2021: Foundation for Growth and Recovery. Milken Institute.  Creative 

commons. org/licenses/by-nc-nd/3.0./ 
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  :الدراسات العربيةثانيًا: 
 : (1)محمود أحمد زاقوب -1

 ق  حإدراك الع ، هوم التوكز الحضوي حآلي  قياسههذه الدراس  إعطاء ف وة ةول متحاحل 
ذ يتضح ا لنظو إلى توزيع السكان عالميًا،حبا العمواني ،ال ائن  بالنظام الحضوي في الدحل  أح أقاليمها 

 توزيعهمإذ ن ل م، بني لنا جليًا بأن التوزيع الجغوافي للسكان غيو مت افئ، ليس فقط من الناةي  المكا
 م. ، سواء على مستوى الدحل  أح األقالي، حتوكزهم في مدن بعينهاما بين السكن في الويف حالحضو

 :(2)علي، د.بغزه عادل، أ.عايش حسيبةد. العكروف  -2
ز الســـــكاني، حتحليـــــل ظـــــاهوة الهيمنـــــ  الحضـــــوي  لواليـــــ  توكـــــقيـــــاس الإلـــــى هـــــدف البحـــــ  ي
ــــ  الجل ــــ  ــــد  ،(0118)  م للســــكن حالســــكانخــــ ل نتــــائ  التعــــداد العــــا؛ حذل ــــى تحدي كمــــا يهــــدف إل

االةتمـــــاالت المســـــتقبلي  للتوكـــــز الحضـــــوي فـــــي مـــــدن الواليـــــ  فـــــي ةـــــوء نتـــــائ  قيـــــاس التوكيـــــزات 
حخلصــــــت الدراســــــ  إلــــــى أن عواصــــــم دحائــــــو الواليــــــ  تتميــــــز  الحضــــــوي ،الســــــكاني  فــــــي المنــــــارطق 

، حقــــد تتجــــه هــــذه المــــدن ريــــافبلــــديات حاالبدرجــــ  عاليــــ  مــــن التوكيــــز الســــكاني مقارنــــ  بمقــــوات ال
مســـــتقب  إلـــــى اســـــتقطاب أعـــــداد هائلـــــ  مـــــن ســـــكان الضـــــواةي الشـــــيء الـــــذي يـــــؤدي إلـــــى ارت ـــــاع 

 هيمنتها على المنارطق االخوى.
 :(3)كندة وزان -3

تم في هذا البح  التعوف على الخصائص حالم مح الجغوافي  للنظام الحضوي حشبك  
مقاييس نمط حعدال  التوزيع المكاني )منحنى لورنز المدن في محافظ  ال ذقي  من خ ل تطبيق 

( 0232 حمؤشو ديما نجون( حمقاييس الهيمن  حالتوزيع الحجمي )قانون المدين  االحلى لجي وسون،
 6اظهوت النتائ  ان هيمن  قوي  للمدين  االحلى )ال ذقي ( على النظام الحضوي فقد تجاحز السكان 

 غياب التدرج الهومي.موات أةجام المدن الباقي  بمعنى 

                                                           

دراس  تحليلي  في جغوافي  الحضو،  (0116 -0282محمود أةمد زاقوب، اتجاهات التوكز الحضوي في ليبيا) (0)
 0102، العدد الثاني، 03المجلد  ،)العلوم االنساني (مجل  سبها 

 إشكالي  التوزيع السكاني في المنارطق ،ايش ةسيب ، جامع  باتن ، الجزائود. العكوحف علي، د.بغزه عادل، أ.ع (0)
 الحضوي  الجزائوي  حالي  الجل   أنموذجا.

مجل  جامع  تشوين  ،0100قي  في سوريا الخصائص الجغوافي  للنظام الحضوي في محافظ  ال ذ ،كندة حزان (3)
 .0106( 0( العدد )38للبحوث حالدراسات العلمي  سلسل  اآلداب حالعلوم االنساني  المجلد )
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 :(1)عنتر عبدالعال ابو قرين -4
نس  حالتغيو في ةجم ح  النيل،تناحل البح  تحلي  للتوزيع الحجمي حالمكاني لمدن حادي 

 النيل خ لتوزيع الوتب  حالحجم حالهيمن  الحضوي  لمدن حادي  النيل،حمعدالت نمو مدن حادي 
 الماةي . اً السبعين عام

 :(2)نجيب الشميري   -5
فت الدراس  إلى صياغ  رؤي  جغوافي  للتعامل مع النمو المستقبلي لسكان الحضو في هد

محافظ  تعز، حاقتواح آلي  الختيار أقطاب نمو في المحافظ  حفق معاييو جغوافي  محددة، حذل  
لتحقيق تنمي  متوازن  على مستوى منطق  الدراس ، حإتاة  فوص  الحصول على الخدمات لعدد كبيو 

 االقليم.الويف المنتشوين في  من سكان
  :الدراسات العراقيةثالثًا: 
 :(3)2116مسلم كاظم حميد الشمري ، -1

تهدف الدراس  على تسليط الضوء على النمو الحضوي بأشكاله حصوره المتعددة من توسع 
ص( الى الخال، المقدادي ،   في محافظ  ديالى )بعقوب للوقع  الحضوي  للمواكز الحضوي  الوئيس

لتوابع امتدادات الحضوي  التي تمثل الضواةي الحضوي  المنتشوة ةول تل  المواكز حنمو حظهور اال
ها من جه  يقهم في ةل المشاكل التخطيطي  التي تقف في رطو مما يس ،الحضوي  )الوسطي ( بينها

ي  مةال  من النمو الحضوي في اقليمها الوظي ي حصواًل الى تحقيق التن إيجادحتقوي  هذه المواكز 
 ثاني .المكاني  الشامل  لعموم منطق  الدراس  من جه  

                                                           

  ، جامع الهندسي، تحليل النظام الحضوي في حادي النيل، بح  منشور، مجل  العلوم عنتو عبدالعال ابو قوين (0)
 .0102رس ، ما20المجلد  الهندس ، اسيوط، كلي 

 اثمجل  جامع  النجاح لألبح ،ظام الحضوي في محافظ  تعز باليمن، رؤي  جغوافي  لتنمي  الننجي  الشميوي  (0)
 .0102، (33(، العدد )2) المجلد )العلوم االنساني (،

فظ  االحضوي  الوئيس  في محالتحليل المكاني للتوسع حاالمتداد الحضوي للمواكز ، مسلم كاظم ةميد الشموي  (3)
 .0116، جامع  بغداد، رشد ابن-كلي  التوبي  ، رطوحة  دكتوراه ، أديالى
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 :(1)2112، شديديحسين أحمد سعد ال  -2
 ددمُ تناحلت الدراس  مشاكل متنوع  سببها ظاهوة التحضو السويع التي شهدتها مدن العواق ح 

 ،أقاليم البلدق ح ل  على كاف  منارطزمني  قصيوة نسبيا نتيج  لغياب السياسات التنموي  اإلقليمي  المت ام
 أساسيين:هذه المشاكل جانبين  أخذتإذ 

في المدن ال بوى نتيج  لتوفو  السيماتوكز السكان الحضو في عدد محدحد من المدن ح  -0
 فيها.عوامل الجذب 

ن هذا التوكز لسكان الحضو ال يتماشى مع نسب  النمو حالتطور العمواني حاالقتصادي الذي إ -0
 المدن.حصلته هذه 

 :   (2)ميد التميمينجالء جاسم ح -3
في  لمستقوات البشوي  حدراس  الع قات الوظيلالع ق  ما بين التنظيم المكاني بح  ال تناحل

سياس  تنمي  مكاني  تساعد على ايجاد اسس تخطيطي  ، للوصول الى حةع مؤشوات بينهما القائم 
لتنمي  على تعزيز دحر ا تعمل على تطويو منطق  الدراس  من خ ل اتباع سياس  تنموي  فعال  تعمل

 . الشامل  بصورة ك وءة حفعال 
 :  (3) أ.م.د محمد علي مرزا -2

: حتوصلت الدراس  0101-0252تتبنى الدراس  اتجاهات النظام الحضوي في العواق للمدة 
ف   ،بينهما ال تنتظم حفق قاعدة معين الى ان ةجوم المواكز الحضوي ، توزيعها حتباعد المسافات 

نظام هوت الدراس  ان الالحجم، اظ –ها مبادئ نظوي  كويستالو حال قاعدة زيف، الموتب  ينطبق علي
  ببقي  المواكز ننظام المدين  المهيمن  )بغداد العاصم ( التي تتمتع بتنمي  مكاني  مميزة مقار  السائد هو

ةجم ح  ، اذ تتصدر بغداد بالحجم السكاني حعدد المؤسسات الصناعي  ال بيوةالحضوي  االخوى 
 .الي  ت وق نصي  المحافظات االخوى   عسنباالستثمارات 

                                                           

س  ال موكزي  )درا إرطارةسين اةمد سعد الشديدي، سياسات التنمي  االقليمي  لمواجه  مشاكل التحضو في  (0)
لحضوي تخطيط الارطوحة  دكتوراه، المعهد العالي ل تحليلي  للبني  المكاني  في العواق حتوجهاتها المستقبلي (،

 .0118 ،حاالقليمي للدراسات العليا
المعهد رسال  ماجستيو ،، لمستقوات الحضوي  في محافظ  حاسطالتنظيم المكاني ل، نج ء جاسم ةميد التميمي (0)

 . 0112العالي للتخطيط الحضوي حاالقليمي ،جامع  بغداد ،
ي  االساسي  ،الجامع  كلي  التوب، (0101-0252ق )ام الحضوي في العوااتجاهات النظ ،حمد علي موزاأ.م.د م (3)

 .   0100(، 0)العدد ، مجل  المخطط حالتنمي ، بح  منشور، المستنصوي 
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 :(1)فرج جاسم طه العيساوي محمد  -5
تناحلت االرطوحة  أنماط التوزيع المكاني للمستقوات البشوي  في قضاء ال لوج  حتحليل 

، تلخدماقوات حتأثيوها على ك اءة ااستعماالت االرض إلظهار التباين حالع قات المكاني  لتل  المست
التوكي   حالوظي ي ةمن تواتبها الحجمي إذحيتم ذل  من خ ل تحليل مواكز المستقوات البشوي  من 

من خ ل تطبيق االسلوب االةصائي بطويق  المجاحر االقوب،  الخدمي لتل  المستقوات حتباعدها،
 :ل ي يبوز بوةوح ما يأتي، ها ع ق  فيما تصبو اليه الدراس حاسالي  اةصائي  اخوى ل

ض  عن ، في  حاالسباب التي أدت الى ظهورهاتحديد انماط التوزيع المكاني للمستقوات البشو  -0
 تأثيواتها.

تحديد هيواريكي  التوات  الحجمي حالخدمي لمواكز المستقوات البشوي  حالع ق  بين ةجم كل منها  -0
 .تؤديها حالتباعد في قضاء ال لوج حالخدم  التي 

الجغوافي للمستقوات البشوي  حبما يضمن توفيو فوص تنموي  حاقام  عطاء صورة جديدة للتوزيع إ  -3
 عالي .مواكز ذات ك اءة حظيفي  

 :(2)الحديثيعلي  كرامي عبد الغفور  -6
تهدف الدراس  الى مواجه  المشك ت التي يثيوها التوسع الحضوي حالتوكز في المدن الوئيس  

ل نموًا ، حتزايد نزحح السكان من المنارطق االقوي قبً ( الى تدهور البي   الحضحالتي سوف تؤدي )مست
حيتم معالج  ذل  من خ ل انشاء  ،حح من ت اليف اجتماعي  حاقتصادي حما يتوت  على هذا النز 

من ةجم  %82محاحر تنمي  اقتصادي  بعيدة عن ة تي نهو ال وات الذي يتوكز على ة تيِه ةوله 
طبي ي  حاالقتصادي  التي تزخو بها محافظ  االنبار االمكانات ال شعارالنظام الحالي حذل  باست

اء مدن جديدة بإنش استثمارهاكالمساة  حالموقع حالموارد المعدني  حالتوب  حالمياه الجوفي  حالتي يمكن 
 تسهم بإةداث توازن في شبك  المنظوم  الحضوي .

 :(3)مضر خليل العمر -7
 . 0222فظ  ص ح الدين عام ي في محاتهدف الدراس  الى تأشيو ةال  النظام الحضو 

                                                           

فوج جاسم رطه ال يساحي، التحليل المكاني لتوزيع المستقوات البشوي  في قضاء ال لوج ، ارطوحة  دكتوراه، محمد  (0)
 .0103نبار ،اال االنساني ، جامع كلي  التوبي  للعلوم 

 ،  االنبارت الطوق البوي  بمحافظالع قات المكاني  بين النظام الحضوي حشبكا ،الحديثيعلي  كوامي عبد الغ ور (0)
 .0105، جامع  الموصل اإلنساني ،كلي  التوبي  للعلوم  ،ارطوحة  دكتوراه 

 ، مجل 0222ص ح الدين عام عناصو النظام الحضوي في محافظ   مضو خليل العمو، تحليل جغوافي لت اعل (3)
 .(0111)ديالى، العدد



 

 
 
 
 

 

 الفصل األول

الجغرافية ودورها في الخصائص 
توقيع المشاريع وتشكيل النظام 

    محافظة االنبارالحضري في 
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 :تمهيد

ص الجغوافي  الطبي ي  حالبشوي  دحرًا مهمًا في توزيع المستقوات البشوي  ئتؤدي الخصا
انماط عوامل الطبي ي  حالبشوي  فقد اسهم في ت وين مواقع ح حنتيج  لت اعل ال ،الحضوي  منها حالويفي 

حلما كانت جغوافي  المدن تهتم بدراس  الت اعل الحاصل  ،المستقوات الحضوي  ةمن محافظ  االنبار
عها حما تتوكه من آثار في نشأة حتطور المستقوات الحضوي  حتوزي ،بين الخصائص الطبي ي  حالبشوي 

يو كل حتجدر اإلشارة إلى أن تأث ،من دراس  هذه الخصائص حمناقشتها جغوافياً ًا ف  بد إذ ،الجغوافي
ع فإذا ما ظهوت مدين  معين  في موق ،من الظواهو الطبي ي  حالبشوي  يختلف ما بين منطق  حأخوى 

ا هو حاقع حهذ ،فان هناك مدين  أخوى ظهوت تبعًا لظوحف بشوي  ،حموةع ما بسب  ظوحف رطبي ي 
 .  األنبارةال مدن محافظ

 الطبيعية:الخصائص  -1
تعد دراس  المكان الذي تنشأ عليه المستقوة الحضوي  من الخطوات المهم  التي ينبغي التأكيد 

المختل    ماكنارادحا اقام  مدين  ارتادحا األ إذاعليها عند التخطيط إلنشاء اي مدين  لذا فقد كان العوب 
الخصائص الطبي ي  دحراً مهماً في تحديد مواقع المستقوات لذا تلع   ،(0)المسوةات الطبوغوافي  حاجوحا

إذ لثبات االبشوي  حأنماط توزيعها المكاني. حيج  التأكيد هنا بأن الخصائص الطبي ي  تل  من 
حل ن التقدم التقني حالعلمي مكن من تخفيف ةدة سيطوة بعض الخصائص  ،السيطوة عليها تصع 

تمكنت الت نلوجيا حاالليات الحديث  من ة و االن اق داخل  إذ .الطبي ي  ال سيما الطبوغوافي  منها
لى رغم ذل  ال تزال السيطوة ع .فض  عن امكاني  ازالتها حالتغل  على عامل الطبوغوافي  ،الجبال

ها البشوي  مستقواتاس  الخصائص الطبي ي  للمحافظ  ح حعليه فإن در  .الخصائص الطبي ي  محدحدة
 .لها علمياً  سيعطي حص اً  حالعوامل المؤثوة فيها

حالبد لمن يعنيه أمو المستقوات الحضوي  من دراي  حاسع  بالخصائص الجغوافي  الطبي ي  
ألن حجود تل  المستقوات الحضوي  تأثوت بالعوامل الطبي ي  من  ؛للمنطق  التي يوكز اهتمامه عليها

موةوع هذه الدراس  يتعلق  أنإذ من جان  آخو. ح  ثمارهاجان  حتتأثو بقدرة اإلنسان على است
 ق  لذا سيتم تناحل الخصائص الجغوافي  الطبي ي  ذات الع األنبار،بالمستقوات الحضوي  في محافظ  
 -اآلتي: بموةوع هذه الدراس  على النحو 

                                                           

 .06ص ،0101عمان، صبوي فارس الهيتي، جغوافي  المدن، الطبع  االحلى، دار الص اء للنشو حالتوزيع، (0)
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  االنبار: الموقع الجغرافي لمحافظة  1-1

ذا الموقع بعاً لما ي وةه هت ،يعد الموقع الجغوافي من العناصو المهم  التي يج  أن تحدد بدق 
هم في بيان الحال  العام  لمناخ المنطق  المدرحس  حانعكاساته ذل  ألنه يس ،من خصائص مكاني 

مييز بين حهنا ال بد من الت .على النشارطات االقتصادي  حمن ثم التوزيع المكاني للمستقوات البشوي 
منطق  حالموقع الجغوافي لل ،حخطوط الطول الموقع ال ل ي الذي يحدد الموقع بالنسب  لدحائو العوض

( أن محافظ  0يظهو من خ ل م ةظ  الخويط ) .بالنسب  لألماكن االخوى سواء يابس اح ماء
-2 -° 32 ، -0) رطولشمااًل( حخطي ° 35 ،-6 –° 30،-8األنبار تقع فل يًا بين دائوتي عوض )

أي بنسب  ،  0كم 038,088مساة  بلغت العواق شاغل  أما جغوافيًا فهي تقع غوب  .شوقًا(° 22 ،
ن محصل  الموقع لمحافظ  االنبار سب  إح  ،(0)0كم 232,008من مساة  العواق البالغ   % 30,2

بما ذكو عن  حهيت ةسفي نشوء العديد من المواكز العمواني  منذ عصور ما قبل التاريخ مثل مدينتي 
( 00ر من اكبو محافظات العواق مساة  تضم )حتعد محافظ  االنبا ،(0)ن االحائلو من قبل الجغوافي
حمن الجديو بالذكو ان هذه المساة  الواسع  للمحافظ  قد رسمت ةدحدًا إداري  ، ح موكزا ةضويا

فإذا كانت محافظ  نينوى تحدها من الشمال حمحافظ  ص ح الدين من الشمال حالشمال  ،حدحلي 
 ،محافظ  النجف تحدها من الجنوب الشوقيالشوقي حمن الشوق محافظات بغداد حبابل حكوب ء ح 

فأن الجمهوري  العوبي  السوري  تحدها من الشمال الغوبي حمن الجنوب تحدها الممل   العوبي  
ة حلقد فوض موقعها ال ل ي سياد .أما من جه  الغوب فتحدها الممل   األردني  الهاشمي  .السعودي 

 مما فوض التواجد السكاني على ة تي ،أراةيها المناخ الصحواحي الجاف حامتداد الصحواء في جل
ى تتوزع مساة  محافظ  األنبار عل، نهو ال وات دحن بقي  أنحاء المحافظ  كما سنناقشه في ةينه

ضاء الورطب  الصحواحي يستحوذ ن قإح  ،(0حالشكل ) ،(0كما يوةحها الجدحل ) ،قضاءةد عشو أ
حيبدح  .من مجموع مساة  المحافظ  %2,66أي بنسب   ،0كم 23,225كبو مساة  تقدر بـ أعلى 

 0كم 8805، الحباني  بقضاء 0كم 202من جان  آخو أن مساة  األقضي  الباقي  تتواحح بين 
 يسقضاء يمثل الموكز الحضوي الوئ حكل قضاء من هذه األقضي  يحتوي على موكز .بقضاء القائم

واكز األقضي  الحضوي  كمذي يعطي الص   تبعا للقوار اإلداري ال ،فيه حكذل  الحال بالنسب  للنواةي
 .(3)حالنواةي

                                                           

 .01، ص0100حزارة التخطيط، الجهاز الموكزي لإلةصاء، المجموع  االةصائي  لعام  (0)
 .22-20، ص0283جغوافي حتطوره حرطوق بحثه، جامع  بغداد،، ال  و الالمياح، حعلي شاكو خصباك (0)
 .00-01، ص0221عادل عبدالله خطاب، جغوافي  المدن، مطابع التعليم العالي، الموصل،  (3)
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 (0خويط  )
 موقع محافظ  االنبار بالنسب  للعواق

 

 
، مقياس 0101لسن   االداري ،حزارة الموارد المائي ، مديوي  المساة  العام ، خويط  العواق المصدر: 

(5111111:0.) 
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 (0جدحل )
 0102لعام  م وي حالنسب  الحمساةاتها  اقضي  محافظ  االنبار

 النسبة % 2المساحة كم الوحدة االدارية
 % 6216 23225 قضاء الورطب 
 % 512 2802 قضاء الومادي
 % 018 0262 قضاء العاموي 
 % 112 0011 قضاء ال لوج 
 % 611 8353 قضاء هيت
 % 016 3622 قضاء ةديث 
 % 115 202 قضاء الحباني 
 % 612 8805 قضاء القائم

 % 210 5626 هح راقضاء 
 % 211 5522 هعنقضاء 

 % 118 0138 قضاء ال وم 
 %011 038088 المساة  ال لي  للمحافظ 

  .0102، المجموع  االةصائي  لسن  لمصدر: هي   التخطيط، الجهاز الموكزي لإلةصاءا
 (0شكل)

 النسب  الم وي  لمساة  أقضي  محافظ  األنبار

 
 .(0ماد على جدحل )ل الباة  باالعت: من عمالمصدر
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 - :التركيب الجيولوجي للمحافظة 1-2 

ت يد دراس  التوكي  الجيولوجي ألي  منطق  أح إقليم في ال شف عن الصخور حأنواعها 
لتعطي حاقع غنى المنطق  من عدمه بالموارد  ،حالتوب حالمعادن حموارد المياه السطحي  حالجوفي 

 . (0)وار البشوي حتأثيوها على االستق رطات االقتصادي  المختل  الطبي ي  التي يمكن استثمارها في النشا
حتوجع أهمي  دراس  التوكي  الجيولوجي لمحافظ  األنبار إلى ارتباط الموارد الطبي ي  التي 

وي  حالبناء في حجود المسـتقوات البشــ إثوأفوزها التوكي  الجيولوجي بالنشـارطات االقتصـادي  التي لها 
 .(0)حامكاني  مد شبكات النقل للوبط بين المستقوات البشوي  ،واتالوظي ي لتل  المستق

دة مالتي يوجع ت وينها إلى ال ،ليس خافيا ان محافظ  االنبار جزء من الصــــــــــــفيح  العوبي 
ف ي الزمن الجيولوجي الثاني )الميســـوري( ظهوت  ،الممتدة من العصـــو البومي إلى العصـــو الحدي 

لطين بينما ظهوت ت وينات ا .منخ ض )الَ عوة( غوب المحـافظ  ت وينـات الومـل حالطين حالط ـل في
حالط ل حالجبس حالدحلومايت حالحجو الوملي حالجيوي في الجزء الشــــــمالي من الهضــــــب  الغوبي  حفي 

 وين ظهو ت ،حفي الزمن الجيولوجي الثــــالــــ  )ال ــــانيوزحي( .األجزاء الجنوبيــــ  من منخ ض الَ عوة
أمــا في  .ار الجيويــ  المتبلورة حاالنهــدرايــت حالومــال حالجبس حالط ــلال وات الــذي يحتوي على األةجــ

فقد ظهوت رحاســــ  الحصــــى حالومل عند ةــــ اف نهو ال وات  ،الزمن الجيولوجي الوابع )ال واتونوي(
حكل هذه الت وينات أفادت المحافظ  في عمليات البناء حالتشـــــــــييد  (3)حبطون األحدي  حالمنخ ضـــــــــات

األزمن   حيمكن توةــيح .ت االقتصــادي  الزراعي  منها حالصــناعي  حاإلنشــائي حاالســتثمار في النشــارطا
 - :( كما يأتي0لتي توةحها الخويط  )الجيولوجي  التي كانت سائدة في المحافظ  ا

 تكوين الفتحة )المايوسين األسفل(: -1
  حيوجع إلى الزمن الجيولوجي الثال ،يظهو هذا الت وين في الجه  اليمنى من نهو ال وات

المايوسين األحسط حيت ون بشكل عام من ةجو الجبس حالجبس ال مائي حالحجو ال لسي حبعض 
 ينبيتواحح  متعاقب  بسم الجيوي الخفيف حيكون شكل رطبقات  الطين الحجوي األةمو حالومل

                                                           

(1)Dr icoll, K. J., Town Study, George Philip and son Ltd, London, 1971, p.16. 

 .31، 02ص ،0288عوف  الجام ي ، االسكندري ،محمد خميس الزحك ، جغوافي  النقل، دار الم (0)
هشام عبد الجبار الهاشمي، خلدحن صبحي البصام، التقويو التوةيحي لخاررط  العواق الجيولوجي ، المديوي   (3)

 .00 – 8، ص0285العام  للمسح الجيولوجي حالتحوي المعدني، بغداد، 
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. حهو ما انعكس سلبًا على اإلنتاج الزراعي بسب  تعوض هذه المنطق  للتعوي  (0)( متواً 05 – 01)
 ةعف التواجد السكاني فيها. من ثم  يحي  حالمائي  ح الو 

 (2خريطة )
 محافظة االنبارل لموقع التركيب الجيولوجي

 
خويط  العواق الجيولوجي ، لسن   ،العام  للمسح الجيولوجي حالتعدينالمنشأة  : حزارة الصناع  حالمعادن،المصدر

0106 . 

                                                           

(1)Al-Mubark, Final Geological Report of Euphrates Valley Namco – report So library, 

Baghdad, 1971, p.32. 
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 تكوين األنجانة )المايوسين األعلى(: -2
نجان  إلى الزمن الجيولوجي الثال  )المايوسين األعلى( حت ويناته الوئيسي  ن اإليوجع ت وي

 ،مع بعض الطبقات الخفي   من ةجو ال لس في أس ل الت وين ،من الومل الجيوي حالصلصال حالغوين
 .حتظهو مكوناته على الجه  اليمنى من نهو ال وات جنوب منطق  )العكب ( غوب مدين  الومادي

. (0)الحال بجبل الشيخ مسعود شمال منخ ض الحباني  يل كتل صخوي  من ش   كما هظهو بشكحت
 .حهي ت وينات فقيوة لم تسمح بقيام نشاط زراعي يذكو

 توسبات الزمن الوابع: -0
 - قسمين: علىيمكن تقسيم هذه التوسبات 

الحصى ح تعود هذه التوسبات لعصو الب يستوسين، حأهم مكوناتها الومال  الترسبات القديمة: -أ
 ا بينيتواحح ارت اعه الناعم حالجبس حالغوين، حهي توسبات نهوي  تشمل المدرجات النهوي ،

. حهي تمتد على ةاف  هضب  (0)( متوًا فوق مستوى سطح البحو بين ال وات حالثوثار81 – 65)
  الجزيوة بشكل متقطع، إذ بقطع امتدادها ت وينات كلسي ، كما تمتد تل  التوسبات على الحاف

 .(3)الشوقي  للهضب  الغوبي  في المنطق  الواقع  غوب مدين  الومادي
تعود هذه التوسبات إلى العصو الحدي  )الهيلوسين( حقد كونها نهو ال وات،  :الترسبات الحديثة -ب

حتت ون من الومل حالصلصال حالطين مع نسب  قليل  من الحصى الناعم، حتظهو هذه التوسبات 
( متواً عند مجوى النهو ل نه ينخ ض 05–00حيتواحح سمكها بين)  وات،على جانبي مجوى نهو ال

، (2)كلما اتجهنا نحو ةافتي الهضب  الغوبي  حهضب  الجزيوة ةتى يصل إلى أقل من نصف متو
حتوسبات الوياح  ناتفيضاال جلبها نهو ال وات أثناء مواسم حأهم مكوناتها التوسبات الفيضي  التي

حت ون بشكل سهول على ة تي النهو تت ون من الومل حالغوين حالطين حالمنحدرات حالوديان. 
فهي تمثل أهم المساةات التي شجعت ال  ةين منذ القدم على ، حمن ثم  حتمتاز بتصوي ها الجيد
وارد من الم اَ كبيو  اً االستقوار بها، حتضم ارض المحافظ  عدد حمن ثماستثمارها في الزراع  

                                                           

الجيومورفولوجي  لنهو ال وات بين مدين  الومادي حالهندي ، أرطوحة  ســــــــــــعدي عبد عودة الدليمي، الخصــــــــــــائص  (0)
 .03م، ص0226دكتوراه، غيو منشورة، كلي  اآلداب، جامع  بغداد، 

لوســــــوبيات في خزان القادســـــــي  حتأثيو ذل  في ك اءة حعمو نادر ميخائيل أســــــعد حآخوحن، دراســــــ  عن كميات ا (0)
 .08م، ص0286، حزارة الوي، بحوث المياه حالتوب ، 031الخزان، نشوة علمي  رقم 

 .02سعدي عبد عودة، مصدر سابق، ص (3)
 .02ص نادر ميخائيل حاخوحن، مصدر سابق، (2)
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( التي تشكل مقوما مهما للقيام بالمشاريع 0)( ح الجدحل3ي الخويط  )ني  كما فالطبي ي  المعد
ذه في قيام المستقوات البشوي  في محافظ  االنبار حتتوزع هها أسهمتم من ثم  الصناعي  التنموي  ح 

 - :أهمها حمنهاالمحافظ  حمن   المعادن على مختلف مناط
ب ، قع  غوب حشمال غوب مدين  الورطتقع رحاس  ال وس ات في منطق  عكاشات الوا: لفوسفاتا -1

حهو يمثل جميع االةتيارطي الموجود  مليار رطن   01، باةتيارطي يقدر بـ 0كم 011حتشغل مساة  
تدخل  حالثاني  في عكاشات، H3، يوجد االةتيارطي في موقعين االحل قوب محط  (0)في العواق

 وحجيني ،مونيا حاالسمدة النتفي صناع  االسمدة ال وس اتي ، حفي صناع  ةامض ال وس وري  حاال
نها من أحفي صناع  المطهوات حالشخاط حمواد التجميل حاالدحي ، حاهم مايميز رحاس  ال وس ات 

وحيوم حال وحم وم حالتالنوع ال اربوني تحتوي على نسب  من ثاني احكسيد ال وس وري  حاليوراني
يل ال س وري ، حتم استثمارها  لتمو حانتاج السوبو فوس ات االةادي حصناع  ةامض  (0)حالبناديوم

صناع  األسمدة ال وس اتي  في القائم  غوب محافظ  االنبار حالتي اسهمت في قيام مستقوة 
ةضوي  تتمثل بالمدين  السكني  التابع  لمعمل ال وس ات شكلت نواة لمستقوة الحضوي  في ناةي  

 .(3)ئمالعبيدي فض  عن دحرها في زيادة النمو الحضوي لقضاء القا

                                                           

 .028، ص0101نمي  في محافظ  االنبار لغاي  حزارة التخطيط، هي   التخطيط االقليمي، استواتيجي  الت (0)
خلف ةســــــــــين الدليمي، ســــــــــتواتيجي  التنمي  في البادي  الشــــــــــمالي  في محافظ  االنبار، بح  مقدم الى المؤتمو  (0)

 .56، ص0223العلمي الجغوافي االحل لجامع  االنبار، نيسان،
جمع الحضــــوي في قضــــاء القائم، رســــال  هاشــــم محمد كويدي الهاشــــمي، اثو صــــناع  ال وســــ ات على تطور الت (3)

 .20ص ،0115ماجستيو، )غ،م(، كلي  التوبي ، جامع  االنبار،
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 (3خريطة )
 التوزيع الجغرافي للمعادن في محافظة االنبار

 
المصدر: حزارة الصناع  حالمعادن، الشوك  العام  للمسح الجيولوجي حالتعدين، قسم االستثمار المعدني ،خويط  االستثمار 

  0118في محافظ  االنبار ، لسن   المعدني
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 (2جدول )
 حسب االحتياطي المتحقق والمستهلك منه في محافظة األنبارالتوزيع الجغرافي للمواد الخام 

 المصدر:
 0261-022، ص0282، بغداد، 0111، ستواتيجي  التنمي  في محافظ  األنبار، لغاي  عام التخطيط، هي   التخطيط اإلقليمي( حزارة 0
  في ملخص الثوحات المعدني  المست ش ( حزارة الصناع  حالمعادن، الشوك  العام  للمسح الجيولوجي حالتعدين، قسم االستثمار المعدني، 0

 ، تقويو غيو منشور.08 –06، ص0106العواق، بغداد، 
 ،0282د، الصناعي  في العواق، بغدا( حزارة التخطيط، هي   التخطيط الصناعي، تصنيع المواد الخام المنتج  محليًا حأثوها على التنمي  3

 081-06ص
 .anbar/PDFModule-http://www.egc نبار، دراس  نشوت على الموقع االل توحني، ( مجلس التنمي  االقتصادي  في محافظ  األ2
 

 الوحدة اإلدارية الموقع نوع المادة الخام
مقدار االحتياطي 

 المؤكد )مليون طن(

نسبة احتياطي 

المحافظة إلى 

احتياطي 

 القطر

مقدار االستهالك 

 0111السنوي  )

 طن(

 الفوسفات
الحسينيات، السمحات، الرطبة، 

 عكاشات

 الرطبة

 قائمال
 0111 % 011 مليار طن 01

 أطيان الكاؤولين

 دويخله، السمحات، بئر

الملصي، تل العفايف، 

 الحسينيات

 01 %011 01 الرطبة

 840.. %7949 0.48 الرطبة الكعرة، الحسينيات الحديد الرسوبي

رمال الزجاج 

 )المرو(

الَكعرة، نهر عمر، مودودة، 

كم 061النجمة، الرطبة، مسعد ، 

 كم001،

 011 %011 06 لرطبةا

 الدولومايت
الحسينيات، الملصي، الرطبة، 

 الجبهة، وادي حقالن

الرطبة، الرمادي، 

 حديثة
001 .0% 0811 

الجبس )كبريتات 

 الكالسيوم(

وادي حقالن، حديثة، البيادر، 

 راوة، عنةالعكبة، الفلوجة 

حديثة، هيت، 

رمادي، الفلوجة،  

 ، راوةعنة

 0811 %848. ( مليون طن00)

 حجر الكلس

 .، غدف0عين األرنب، غدف

عكاش، المانعي، األبيض، مكر 

 ،أبو صفيه 3Hالذيب ،

هيت ،الرطبة،  

 القائم، الرمادي
779 .849% 981-0.81 

 الحصى والرمل

عكاشات، أبو طيبان، المحمدي، 

الجرايشي، الحبانية، الحقالنية، 

البادية الشمالية وادي غدف، 

 وادي ثميل، مسعد، نهر عمر

القائم، الرمادي، 

هيت، حبانية، حديثة 

 ،رطبة

 غير محسوب ــ 0( مليون م.0)

 القير )اإلسفلت(
عيون هيت وكبيسة، أبو الجير ، 

 الجبهة
 غير محسوب ــ 0( م0981) هيت، رمادي

 ملح الطعام
عين الوسطانية، الرحالية، 

 صواب، رمادي، حقالنية

هيت، القائم، 

 رمادي، حديثة
 محسوبغير  ــ غر محسوب

 غير محسوب ــ غير محسوب هيت تل طابخيا، مجنون، عيون هيت الكبريت

 ــ ــ مليار 011 هيت، الرمادي هيت، وزنكورة النفط

 ــ ــ ترليون متر مكعب 0 القائم حقل عكاز الغاز

أمالح كبيريتيد 

 الصوديوم
 ــ 1. 81 هيت، الرمادي الدوارة، طويلة الرحالية

الزركون والروتايل 

 الموتازايتو
 ــ ــ غير محسوب الرطبة الكفرة، وادي عامج

 ــ ــ 0م 0010 الفلوجة، الرمادي ترسبات السهل الرسوبي األطيان الحديثة

   06 الرطبة نهر عمر الكوارتزين

 ــ ــ 01 الرطبة رواسب الخسفات، الحسينيات أطيان الفلنت

    الرطبة غرب الكعرة البورسيلن

  81 081 القائم تصفية الزيوت النباتية ينأطيان األتاياكا

http://www.egc-anbar/PDFModule
http://www.egc-anbar/PDFModule
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واق، دحن بقي  أنحاء الع من تتواجد رحاس  أرطيان ال اؤحلين في غوب المحافظ  :اطيان الكاؤولين -2
 حتل الع ايف حالحسينيات شمال حشوق ةمن ت وين ال عوة حدحيخل  حالسمحات حب و الملصي 

حقد استثموت هذه األرطيان في معمل الزجاج  ( مليون رطن  81يارطيها المؤكد بـ )الورطب  حيقدر اةت
حالسيوامي  في مدين  الومادي، حمعامل السمنت في القائم حكبيس  حال لوج ، باسته ك يصل إلى 

دة مساعدة في الصناعات االستخواجي  هذه األرطيان كذل  كما عملسنويًا. كما تست رطن   31111
لورق حصناع  ا الموتبط  بكبويت المشواق. فضً  عن خامات اإلسمنت البورت ندي األبيض

حالطابوق الحواري حالعوازل ال هوبائي ، حصناع  المطاط حاللدائن حصناع  المبيدات حالنسي  
الصناعات إذا ما قامت فإنها ستؤدي  فهذه، (0)حموكبات األلمنيوم حالبوكسايت حة و اآلبار الن طي 

كيب  يد التوازن المختل في التو تعإذ  إلى إيجاد محاحر للتنمي  الصناعي  المكاني  في المحافظ ،
فع من قاعدة صناعي  تو إيجاد السكاني  ما بين حادي نهو ال وات حالهضب  الغوبي ، فضً  عن 

 مستوى المحافظ  اقتصاديًا حاجتماعيًا. 
تشغل خامات الحديد الوسوبي منارطق حاسع  من ال عوة حالحسينيات شمال  رسوبي:الحديد ال -3

مليون  8215موقع لهذا الخام في العواق، باةتيارطي يصل إلى  أكبوحشمال شوق الورطب  حهي 
في صناع  السمنت  (0) رطنًا سنوياً  005288منه صناعيًا ال يزيد عن  ثمورطنًا. ل ن ما يست
 المقاحم لألم ح.

تتواجد هذه الومال المهم  في الصناع  في الصحواء الغوبي  في ت وينات  الزجاج )المرو(:رمال  -4
تعود الى العصو البومي، الجوراسي حال ويتاسي متمثل  بت وينات ال عوة، النجم ، نهو عمو عدة 

حتتميز هذه  (3)الومادي –على رطويق الورطب   061مودحد حت وين الورطب  حالثاني قوب ال يلو  –
من ثاني أحكسيد السيليكون الصالح لصناع   %25ومال بنقاحتها العالي  حاةتوائها على نسب  ال

                                                           

 .025ص حزارة التخطيط، هي   التخطيط االقليمي، استواتيجي  التنمي  في محافظ  االنبار، مصدر سابق، (0)
اف  تطورها، منشورات حزارة الثق محمد فخوي سعد الدين، حاقع صناع  الحديد حالصل  في الورطن العوبي حافاق (0)

 .022-023ص ،0283بغداد، ،350حاالع م، سلسل  الدراسات رقم الدراس  
كش ا حاستثمارا ححاقع التورطن البشوي حالقصبات  –، المعادن حالموارد الطبي ي  حآخوحن الناصو شاهو،  أ.د عبد (3)

 .08، ص 0102-0108االنبار،في المنارطق الصحواحي ، دراس ، موكز دراسات الصحواء، جامع  
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لياف الناري حاال الزجاج حال وستال حالسيوامي  حاالسمنت االبيض حال  تو حصناع  الطابوق 
 .(0)الزجاجي  ، حلذل  تم استثمارها في صناع  الزجاج في الومادي 

ةجو الدحلومايت في الحسينيات حالملصي حجبه  حجنوب الورطب  تقع رحاس   حجر الدولومايت: -5
 ،(0)ححادي ةق ن غوب حشمال غوب المحافظ  حبالقوب من قضاء الومادي ةمن ت وينات ال وات

حيعد الدحلومايت من أهم مصادر المغنيسيوم الذي يدخل في كثيو من الصناعات ال يمياحي  مع 
ه في صناع  الطابوق الناري حإنتاج المغناسايت حكحجو أن ةجو الدحلومايت يمكن االست ادة من

 .(3)لبناء حرصف الطوق 
توجد رحاس  الجبس في محافظ  االنبار على شكل شويط موازي  الجبس )كبريتات الكالسيوم( -6

 حالعكب  حالبيادر حال لوج ، باةتيارطي "حشمال راحة" عن لنهو ال وات في حادي ةق ن حةديث  ح 
. حيستخدم في الوقت الحاةو كمادة أحلي  في الصناعات اإلنشائي ، رطن  مليون  081يصل إلى 

وجد ي إذالموجودة في المحافظ ، حفي صناع  الجص حالنورة،   مصانع السمنت الث ث السيماح 
 6كم، حالثاني على مساف   01معم ن رئيسان إلنتاج البورك األحل جنوب مدين  هيت بمساف  

حهو . (2)يست يد منه معمل الزجاج حالسيوامي  في مدين  الوماديكم شوق مدين  ال لوج ، كما 
يدخل كمادة أحلي  في صناع  الطباع  حالصناعات ال يمياحي  حالطبي ، إال أن مثل هذه الصناعات 

 .(5)سنوياً  مليون رطن   015غيو موجودة ةاليًا، حلذل  فإن ما ُيستثمو من الجبس ال يزيد عن 
ال لس في منطق  أبو صفي  في منطق  عين األرن  قوب كبيس ،  تقع رحاس  ةجو حجر الكلس: -7

. مليون رطن   222حفي حديان عكاش حالمانعي حمكو الذي  حاألبيض حالغدف، باةتيارطي يتعدى 
 حتتمثل الجهات المست يدة من ةجو ال لس بمعامل اإلسمنت الث ث في المحافظ  حمعمل الزجاج

محافظ  كمادة بناء، حرغم أنه يدخل في كثيو من الصناعات ه سكان اللمعبمدين  الومادي، كما يست

                                                           

 ، جامع  بغداد،اآلدابمحمد رطه نايل، الصناع  حتورطنها في محافظ  االنبار، ارطوحة  دكتوراه، كلي   (0)
 .63، ص0225)غ.م(

 .021ص حزارة التخطيط، استواتيجي  التنمي  في محافظ  االنبار، مصدر سابق، (0)
مارها في الصحواء الغوبي ، موكز دراسات الصحواء، جامع  عبد صالح فياض، الموارد المعدني  ححاقع استث (3)

 .0، ص0112االنبار،
صبحي اةمد مخلف الدليمي، التوزيع المكاني للصناعات االنشائي  ال بيوة في محافظ  االنبار، رسال  ماجستيو،  (2)

 .002-000، ص0113كلي  التوبي ، جامع  االنبار،
 .022ص مصدر سابق، ،0101  في محافظ  االنبار لغاي  حزارة التخطيط، استواتيجي  التنمي (5)
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كمادة أحلي  مساعدة مثل صناع  الورق حالسكو، حصناع  أفوان تصفي  الخامات ال لزي ، حفي 
 . (0)رصف الطوق. ل ن مثل هذه الصناعات لم تظهو لحد اآلن

و رطيبان تقع رحاســـــــ  الحصـــــــى حالومل الواســـــــع  االنتشـــــــار في عكاشـــــــات حأب الحصاااااى والرمل -2
حالمحمدي حالجوايشــــي حالحباني  حالحســــينيات حالورطب  حالحق ني  حالبادي  الشــــمالي  ححادي الغدف 
ححادي ثميل حمســـــعد حنهو عمو غوب المحافظ ، حيقدر االةتيارطي منها بعشـــــوات الم يين من 
 األمتار المك ب . حقد تم إنشـــــــاء ث ث  معامل الســـــــتخواج الحصـــــــى في عكاشـــــــات، نظوًا لحاج 
معمل ال وســــ ات في القائم لهذه المادة، كما يوجد معمل الســــتخواج الومل في منطق  الجوايشــــي 
القويبـــ  من مـــدينـــ  الومـــادي ألجـــل تزحيـــد معمـــل الزجـــاج بمـــا يحتـــاجـــه من الومـــل في عمليـــاتـــه 

 .الصناعي 
 ييوجد في  عيون هيت حكبيس  القيوي ، كما يتواجد بشكل رحاس  في منطقت القير )اإلسفلت(:  -7

القيو قديمًا في بناء عمال حقد تم است. (0)3مليون م 0125الجبه  حأبو الجيو باةتيارطي يصل إلى 
تبليط  اآلن كمادة رابط  في لمعحالقوارب حالمساكن، إال أنه يستأسوار بابل حكم ط لبناء الس ن 

باغ حاألص طه بمواد أخوى. مع أنه يدخل كمادة أحلي  أساسي  في صناع  المطاطلبعد خ الشوارع
 .(3)حتغليف األنابي 

تنتشو التوسبات الملحي  غوب المحافظ ، ممثل  بعين الوسطاني  في هيت حفي  ملح الطعام: -01
الوةالي  حصواب غوب القائم عند الحدحد العواقي  السوري  حتعد من اهم الممالح في المحافظ  

و كمادة أحلي  يدخل في ، حهراحهحفي الحق ني  فض  عن حجود مملح  البوارة غوب مدين  
صناعات كثيوة، كصناع  الصابون حالمنسوجات حاأللياف الصناعي  حالورق حالزجاج حالجلود 

من ي أفي  ثموحالصودا ال احي  حالصناعات الن طي  حيستثمو في صناع  الزجاج فقط حلم يست
 2)، فضً  عن كونه مادة مهم  في غذاء السكانالتي تحتاجها المحافظ  الصناعات

                                                           

 020، ص0101حزارة التخطيط، خط  التنمي  المكاني  لمحافظ  االنبار لغاي   (0)
ةســــــــان هادي صـــــــدقي، مواقب  الخلفي  الزلزالي  لمنطق  ةديث ، رســــــــال  ماجســــــــتيو )غ.م(، كلي  العلوم، جامع   (0)

 .062، ص0283بغداد،
 .05ص ،0225االقليمي، تخطيط اقليم اعالي ال وات، التقويو االحل، بغداد،هي   التخطيط  (3)
 .28خلدحن عبدالجبار الهاشمي، حخلدحن البصام، التقويو التوةيحي، مصدر سابق، ص (2)
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توجد خامات ال بويت بشكل رسوبيات حتتواجد في تل رطابخيا في هيت، أح ممزحجًا  الكبريت: -00
مع ماء العيون ال بويتي ، إال أنه اآلن متوحك رغم حجود إمكاني  الستثماره في إنتاج المطاط 

 .(0)الصناعي حالم وقعات حاألسمدة ال يمياحي 
صادر الطاق  المهم  فض  عن دخولهما في ال يخ ى ان الن ط حالغاز من م: النفط والغاز  -00

حيعدان من المقومات االساسي  في الصناع   شتى االستعماالت االقتصادي  حاالجتماعي ،
يو ان في القطاع الزراعي من خ ل توفيسهمكما  ستواتيجي  حالتحويلي ،الصناعات اال السيما

نلوجيا لقطاعات الحياتي  حمواكب  الت ها لتطويو اثمار حان عائداتهما يتم است االسمدة حالمبيدات،
 الحديث .

جويت بعد الحوب العالمي  األحلى حجود الن ط في مدين  هيت. إال أكدت التنقيبات التي أ
كما جوت عمليات الست شاف الن ط في منطق   ،(0) النوعي  حكمي  االةتيارطيإذ أنه غيو معوحف من 

ن حجود في سبعينات حثمانينات القون الماةي، فتأكد مالهضب  الغوبي  من قبل فوق التنقي  الورطني  
مليار. أما الغاز فقد تأكد حجوده باةتيارطي يصل إلى  311الن ط، حيتوقع حجود اةتيارطي يصل إلى 

توليون متو مكع  من الغاز الطبيعي في ةقل عكاز جنوب القائم، حكذل  في منطق  الوحيشد  53
ليه فإن الحاج  قائم  إلجواء الدراسات حالتحويات لل شف عن حع .(3)قوب الحدحد العواقي  األردني 

لسد ةاج  المحافظ  حالبلد عمومًا أح للتصديو إلى  ثموهذين المصدرين المهمين، ةتى يمكن أن يست
 الخارج.

حفضــً  عما ذكو أع ه فإن الهضـــب  الغوبي  تحتوي على العديد من المعادن  معادن اخرى: -13
كالذه  حاليورانيوم حالبوكســــايت حال الســــايت حالزركون حالنورمالين  حال لزات حالصــــخور المهم 

حالوحتـايـل حاألياتايت حالهااليت، التي تتوزع في منطقتي عكاشــــــــــــــات حال عوة، ثم هناك النيكل 

                                                           

  هيت، المديوي  العام  للمســـــــــح الجيولوجي حالتحوي المعدني، قســــــــــم ناةســـــــــان شـــــــــاكو االعصــــــــــم، عيون مدي (0)
 .3، ص0222بغداد، ،226لتقويو الجيوكيمياء، رقم ا

رشــــــــاد الخطي  الهيتي، هيت في ارطارها القديم حالحدي ، الجزء الثاني، الطبع  االحلى، مطبع  اســـــــــعد، بغداد،  (0)
 .28، ص0262

مجلس التنمي  االقتصـــــــادي  في محافظ  االنبار، دراســـــــ  نشـــــــوت على الموقع االل توحني، دراســـــــ  على الموقع  (3)
http;//www.egc-anbar/pDFodule 
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حال وبلت حالخارصــــين التي تنتظو تحديد كمياتها لت ون األداة في قيام صـــــناع  متطورة تنمي 
 .(0)ء اإلقليم بدل استيوادها من الخارجالوابط  اإلقليمي  بين أجزا

بل أنها غيو محســـــوب .  ة،تثمو أنها غيو مســـــ إالالجدحل حهناك مواد أحلي  أخوى كما يشـــــيو 
 مما يعني انعدام حجود خطط الست شاف هذه الموارد حمن ثم ةساب اةتيارطاتها حاستثمارها.

  :السطح 1-2-1
بارزًا في توزيع المستقوات البشوي   ش  فيه ان مظاهو سطح األرض تلع  دحراً  مما ال

ةتى أن الحضارات البشوي  اتخذت من المواقع السهل  ذات التوب  الخصب   .الحضوي  منها حالويفي 
 .(0)بينما ابتعدت عن الجبال حالمنارطق المعقدة تضاريسياً  ،حالمياه الوفيوة أماكن الستقوارها

تتدرج في  (3)فظ  عبارة عن هضب ( أن سطح المحا2حيبدح من خ ل تحليل الخويط  )
م فوق مستوى سطح البحو عند ناةيتي ال وم  حالصق حي  التابعتين لقضاء 06,5ارت اعها بين 

م فوق مستوى سطح البحو إلى الغوب من قضاء الورطب  265ثم تتدرج باالرت اع ليصل إلى  ،ال لوج 
ذ يمتد إتضاريسي  في سطح المحافظ  حيعد حادي نهو ال وات اهم المظاهو ال .ةمن الهضب  الغوبي 

ظ  سطح محاف ئ حيكاد يجز  ،من شمالها الغوبي في قضاء القائم الى جنوب شوق قضاء ال لوج 
حةمن هذا الوادي الضيق كون النهو سه  فيضيا على ة تي النهو فض   .نيلى جزئيإاالنبار 

حمن  ،االنبار هذا من جان  ن في محافظ عن التعوجات التي جعلت منها مواةع لنشوء اغل  المد
 ذات جذب سكاني، حهناك اً جان  اخو استثمار الموارد الطبي ي  في مشاريع صناعي  جعلتها مدن

مدن كانت مواةعها في الصحواء ألسباب لها ع ق  بالناةي  اإلداري  حاألمني  كمدن الورطب  حالوليد 
الجان   نأال إ ،ات الحضوي  على جانبيهقد أسهم حجود نهو ال وات في توكز اغل  المستقو ، حالنخي 

األيمن أكثو بسب  حجود التوب  الخصب  الم ئم  لممارس  النشاط الزراعي حاالستقوار مقارن  مع 
 تشوف الهضب  الغوبي  بشكل مباشو على ة   النهو. إذ الجان  األيسو، 

                                                           

في قوة العواق، مجل  جامع  االنبار،  حأثوهاعواك توكي ةمـادي ال هداحي، الموارد المعدني  في محافظ  االنبار  (0)
 .02، ص0101العدد الثاني،

الناصو صبوي شاهو الواحي، ةسن كشاش الجنابي، دحر العامل االداري في تغيو اةجام حموات  المواكز  عبد (0)
 .08، ص0115جامع  االنبار، ،0115-0222افظ  االنبار لل توة الحضوي  في مح

محمد دلف اةمد الدليمي، مشوحع الواةات الصحواحي  انموذجا للتنمي  الزراعي  في اقليم الهضب  الصحواحي  في  (3)
 .2، ص0223العواق، المؤتمو العلمي االحل لجامع  االنبار،
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تقع  ن مدين  ال لوج مع أ ،حتجدر اإلشارة أن هذه الحال  تتغيو إيجابيًا عند قضاء ال لوج 
 على الجان  األيسو من نهو ال وات.

 (4خريطة )
 محافظة االنبار لسطح القسام أ

 
 

الهي   العام  للمساة ، خويط  العواق االداري ، مقياس  ،حزارة الموارد المائي  ،جمهوري  العواقالمصدر: 
 .0101(، لسن  5111111:0)
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 :اآلتي  سطح المحافظ  إلى األقسامحيمكن تقسيم 
  :: منطقة الهضبة الغربيةوالأ

 حتشــــمل البادي  ،نســــب  كبيوة من مســــاة  محافظ  االنبار ةــــمن الطوف الشــــمالي منها مثلت
 ما ةدحدها من الشــــــمالأ ،حيوجد ةد فاصــــــل بينها حبين البادي  الجنوبي  حهو حادي الخو ،الشــــــمالي 

الغوبي ســـوري حاالردن حالممل   العوبي  حالشـــمال الشـــوقي نهو ال وات حمن الشـــمال حالغوب حالجنوب 
حيقسم سطح ، (0)حهي ذات توب  صـخوي  رملي  م( 811-011حتقع على ارت اع ما بين ) ،السـعودي 

 هي:عدة الهضب  الغوبي  الى اقسام 
  :منطقة الجزيرة -1

من  (%01تقع منطق  الجزيوة في الجزء الشمالي الشوقي من محافظ  األنبار حتشغل نسب  )
المحافظ  حي صل نهو ال وات بينها حبين جزئها الجنوبي. تشابه منطق  الجزيوة الهضب  الغوبي  مساة  

في ت وينها الجيولوجي، إال أنها تنحدر من الشمال باتجاه نهو ال وات حنحو بحيوة الثوثار من جه  
طح م( فوق مستوى س011–25زيوة في االرت اع فهو يتواحح بين)الشوق. يختلف سطح منطق  الج

  )منخ ض الثوثار( الذي يعد منطقالجزيوة المنخ ضات التي من أهمها، حتتواجد في منطق  (0)البحو
وقها تغطي أرض منطق  الجزيوة توب  ةحل  حخشن  تتواجد ف، ح التصويف الوئيسي  لمياه أرض الجزيوة

 ،الطبيعيحهي فقيوة بالنبات  ،(3)بعض الصخور حةجو ال لس حالج ميد حالجبس حالطين األةمو
  مع همت التعوي  المائي  الناتج  عن األمطار المتوافقسألذل  تتعوض للتعوي  الويحي  باستموار حقد 

خ ض باتجاه نهو ال وات حمن ،العواصف الوعدي  ال جائي  في تعوي  أجزاء حاسع  من توب  المنطق 
شبه خالي  من التجمعات ، حلذل  بدت (2)الثوثار من خ ل األحدي  التي تنحدر بهذين االتجاهين

                                                           

 .35ص ،0220، ندرة المياه الجوفي ، نقاب  الجيولوجيين، بغداد عدنان محمود، جيولوجي  الصحواء الغوبي  (0)
هد الدراسات العوبي ، االسس الطبي ي  لجغوافي  العواق، تعوي  جاسم محمد الخلف، مع كوردن هستد (0)

 .20ص، 0228بغداد،
 وبي ،ات العجاسم محمد خلف، محاةوات في جغوافي  العواق الطبي ي  حاالقتصادي  حالبشوي ، معهد الدراس (3)

 .50، ص0252 القاهوة،
ثوه على أ، المؤتمو الجغوافي االحل، التصحو ح عن نوري محسن ةمزة، شيبان الشيباني، جيومورفولوجي  مدين   (2)

 .6-5، ص0223التنمي  االقليمي  في محافظ  االنبار، جامع  االنبار، كلي  التوبي ،
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البشوي  ما عدا التجمعات الوعوي  ةول اآلبار حالعيون المنتشوة فيها التي تستخدم مياهها للشوب 
 .(0)حإرحاء الماشي 

 منطقة الحماد: -2

تقع منطق  الحماد إلى الغوب من الهضب  الغوبي  حتحاذي الجمهوري  العوبي  السوري  حالممل   
   العوبي  السعودي ، حاهم ما يميز سطح منطق  الحماد انبسارطه حينحدر نحو األردني  الهاشمي  حالممل

 221الشمال حالشمال الشوقي. ل نه يتدرج باالرت اع كلما تقدمنا نحو الجنوب الغوبي ةتى يصل إلى 
الذي يعد خط تقسيم المياه لمعظم الوديان الموجودة في  م فوق مستوى سطح البحو عند جبل عنزة

تصف منطق  الحماد بأن أراةيها جوداء حذات توب  ةحل ، قليل  النبات الطبيعي، حت الهضب ،
حكنتيج  لقل  األمطار الساقط  مع عدم حجود مورد دائم للمياه حتوب  ةحل ، فقد أصبحت منطق  
مخلخل  سكانياً حمنطق  رطاردة للسكان لقل  المياه حبعدها عن مجوى نهو ال وات المصدر الدائم للمياه، 

وجد فيها مستقوة ةضوي  حاةدة هي ناةي  الوليد حمجمع رطويبيل الحدحدي حبعض تجمعات الوعاة حت
 .(0)عند سقوط المطو

 :منطقة الوديان العليا -3
يعود السب  في تسميتها بهذا االسم الةتوائها على شبك  حاسع  من الوديان التي تنصوف مياه 

م فوق مستوى سطح 811يصل ارت اعها إلى األمطار فيها من سطح الهضب  باتجاه نهو ال وات ح 
. تقع منطق  الوديان العليا شمال الهضب  (2)حتتميز الوديان هنا بأنها شجوي  مختل   األعماق (3)البحو

الغوبي  بين الجمهوري  العوبي  السوري  من الشمال حالممل   العوبي  السعودي  من الجنوب، حبين 
 اد في الغوب.منطق  الحجارة في الشوق حمنطق  الحم

                                                           

غ.م(، ) النتاج الزراعي في محافظ  االنبار، رسال  ماجستيو،ةسين علي الواحي، تحليل جغوافي إلمكانيات ا (0)
 .53، ص0282اآلداب، جامع  البصوة،

محمد دلف الدليمي، اعادة اسكان المنارطق المتضورة بخزانات الوي في العواق، مجل  الجم ي  الجغوافي  العواقي ،  (0)
 . 2، ص0282، مطبع  العاني، بغداد،02المجلد 

مطبع  ش يق، بغداد،  ،0ج في تاريخه العام ةتى ال تح االس مي، حأثوهويف، الموقع الجغوافي للعواق ابواهيم ش (3)
 .066ص غيو مؤرخ،

العزيز محمد، الخط  االستواتيجي  لتنمي  الصحواء الغوبي ، موكز ال وات للدراسات تصاميم مشاريع  ابواهيم عبد (2)
 .03، ص0288الوي، حزارة الزراع ، تقويو غيو منشور، 



 

 

30 

توت ز منطق  الوديان العليا على رطبق  من صخور المارل حال لس العائدة إلى عصوي الميوسين 
 . (0)األس ل حاأليوسين

 لمنخ ضات من أهمها منخ ض الَ عوةتتواجد في منطق  الوديان العليا مجموع  من ا
سطـح الهضب  حتوجد في  م عـن مستـوى 205كم شمـال مدينـ  الورطبـ ( حيـصـل عمقـه إلــى  81)

 ،يهحتنصوف عدد من األحدي  إل ،المنخ ض أراةي ذات توب  خصب  تصلح للزراع  حتوبي  الماشي 
حال سيما أن قاع المنخ ض تت ون من الحجو الوملي  .ليقوم بدحر المغذي للمياه الجوفي  في المنطق 

 ائها على كميات ةخم  من المياهحالغوين حال اؤلين حالط ل ذات المسامي  العالي  حتتميز باةتو 
 . (0)البارطني 

بوجود  حتتميز ،تنحدر أراةي منطق  الوديان العليا من الجنوب الغوبي إلى الشمال الشوقي
ي تتجمع مياه األمطار ف إذ  ،المياه الجوفي  القويب  من السطح مقارن  مع المنارطق األخوى المجاحرة

لنشاط الزراعي، كما ينمو فيها النبات الطبيعي الذي يجذب بطون األحدي  التي قد تساعد على قيام ا
لى أن حتجدر اإلشارة إ ،الوعاة حالبدح لوعي قطعانهم من الماشي  حالذي يدفع باتجاه استيطان مؤقت

العوامل اإليجابي  المذكورة آن ًا أدت إلى ظهور المواكز الحضوي  في منطق  الوديان العليا التي كانت 
التي  حالنخي  (3)إذ أن ديموم  المياه لمدينتي الورطب  ،ات رعوي  ةول الفيضاتفي بدايتها تجمع

 .عن رطوق النقل التي يسوت االتصال مع مدن المحافظ  ،است ادت أص  من المياه الجوفي 
 -منطقة الوديان السفلى: -4

لغوبي اتمتد منطق  الوديان الس لى من ةدحد العواق مع الجمهوري  العوبي  السوري  في الشمال 
و هذه تظهح ، الشوقيحإلى ةدحد محافظ  األنبار اإلداري  مع محافظتي النجف حكوب ء في الجنوب 

المنطق  بشكل شويط ةيق يجوي خ له نهو ال وات ابتداًء من دخوله األراةي العواقي  حةتى منطق  
ا عدا بار محيتوكز في هذا الجزء كل أقضي  محافظ  األن ،السهل الوسوبي جنوب شوق المحافظ 

حلذل  تعد هذه المنطق  من أكثو المنارطق توكزا بالمستقوات الحضوي  حاهم المدن  ؛قضاء الورطب 
 .ةديث  قوب حادي ةق ني  مدين التي تقع في حادي الويحانه، ح  عن  مدين 

                                                           

 .3، ص0225حزارة التخطيط، هي   التخطيط االقليمي، التقويو االحلي لتخطيط اقاليم اعالي ال وات، (0)
مقداد ةسين علي، خليل ابواهيم محمد، نظيو عباس ةسون االنصاري، علوم المياه، مديوي  دار ال ت  للطباع   (0)

 .01حالنشو، بغداد، غيو مؤرخ ص
 .56ر سابق، صجاسم محمد خلف، مصد (3)
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حتجدر اإلشارة إلى أن هذه المنطق  قد تندم  مع منطق  الوديان العليا ةمن ةدحد محافظ  
حي صلها عن منطق  الحجارة  ،(0)باعتبار أنهما ال يشك ن منطقتين مختل تين عن بعضهمااألنبار 

 .(0)( م311التي تجاحرها خط ال نتور )
يظهو في هذه المنطق  نظام متشاب  من األحدي  الضحل  التي تنصوف مياهها نحو نهو 

 ،ياألبيض حالمحمدي ال حيم أهمها حديانعدة ال وات أح إلى منخ ضي الوزازة حالحباني  عبو أحدي  
 .حلذل  سميت بهذا االسم

منخ ضي  تمثل المنخ ضات ال بيوةإذ  ،تنتشو في هذه المنطق  المنخ ضات ال بيوة حالصغيوة
تين اتخذتا كخزانين لتصويف مياه نهو ال وات ال ائض  أثناء موسم الفيضان لالحباني  حالوزازة ال

لى الحال لخزان الحباني  الذي تعاد منه المياه إ يلصيف كما هاحاالةت اظ بها لموسم شح  المياه في 
 نهو ال وات عن رطويق ناظم )توع  الذبان(.

أما المنخ ضات الصغيوة فهي تدعى بـ )الفيضات( حت ون ذات توب  مزيجي  غني  بالمواد 
فتنمو  ،العضوي  حال لسي  التي تنصوف إليها مياه األحدي  في فصل الشتاء عندما تسقط األمطار

جيدة حأراةي زراعي  خصب  تزرع فيها محاصيل الحنط   ها األعشاب حالشجيوات مكون  مواع  علي
 ،اتفقد تم ة و ال ثيو من اآلبار في هذه المنخ ض ،حنظوًا لقوب المياه الجوفي  من السطح ،حالشعيو

ًا و األكثو توكز لتزداد مساة  رقع  األراةي الزراعي . حي ةظ أن هذا الجزء من أرض المحافظ  ه
وات نظوًا ألن نهو ال  ،بالسكان حممارس  األنشط  الزراعي  مقارن  مع بقي  منارطق  المحافظ  األخوى 

شق مجواه ةمن هذه المنطق  مع حجود التوب  الخصب  حالتي مثلت محور الحياة في المحافظ  على 
 .العموم

 -:منطقة الحجارة -5
ين منطقتي الوديان العليا حالس لى، حتمتد نحو تشغل منطق  الحجارة المساة  المحصورة ب

الجنوب باتجاه المحافظات الجنوبي  العواقي ، حةدحدها الجنوبي  تمتد مع الحدحد العواقي  السعودي ، 

                                                           

 .50، ص0262نوري خليل البوازي، البداحة حاالستقوار في العواق، معهد البحوث حالدراسات العوبي ، القاهوة، (0)
لي  ك مكانيات االنتاج الزراعي في محافظ  االنبار، رسال  ماجستيو، )غ.م(،ةسين عبد خليل، تحليل جغوافي إل (0)

 .00، ص0282اآلداب، جامع  البصوة، 



 

 

33 

حقد سميت منطق  الحجارة بهذا االسم بسب  كثوة أةجار ال لس حالصوان حالومل المغطي لسطحها 
 . (0)على ةوك  النقل ةادة ال تساعد بشكل بوحزات حج ميد

حلقد كان لموقع هذه المنطق  البعيد عن مصادر المياه السطحي  حفقو توبتها ذات األةجار 
لوها من خ حمن ثماألثو ال بيو في انعدام النشارطات االقتصادي  كالزراعي  مثً   ،المنتشوة فوقها

 صوف إليها مياه األمطارحنستثني من ذل  الواةات الصحواحي  حبطون األحدي  التي تن ،السكان
 .حالسيول

 :ر الفراتثانيا: سهول نه
( اال انها مثلت موكز %6تشغل سهول ال وات مساة  صغيوة من محافظ  االنبار فهي تشكل )

حت ون على شكل شويط قد يضيق أح يتسع على ة تي نهو  ،المستقوات الحضوي  في المحافظ 
العواقي  السوري  حةتى ةدحد محافظ  األنبار الجنوبي  ال وات ابتداًء من دخول نهو ال وات الحدحد 

 .الشوقي  مع محافظ  بابل
 ي  تتواجد المقومات الطبيإذ  ،تعد سهول نهو ال وات عماد االستقوار البشوي في المحافظ 

ال سيما الزراعي  منها في بداي  األمو، إذ إن النشاط الزراعي  .حالبشوي  لممارس  النشارطات االقتصادي 
ساس في االستقوار السكاني بالمحافظ  حمنه انبثقت الحياة الحضوي  ق بل الثورة الصناعي  كان هو األ 

  -هما: قسمين  علىحيمكن تقسيم سهول نهو ال وات  ،فيما بعد
 :السهل الرسوبي -1

يقع في جنوب شوق المحافظ  حيمتد من حادي المحمدي الذي يمثل راس السهل الوسوبي 
، (0)ار السطحانحد إذ  التساع كلما اتجهنا نحو االجزاء الس لى لمجوى نهو ال وات با حيأخذجنوب هيت، 

في  السيماح حتشهد المستقوات البشوي  في السهل الوسوبي من المحافظ  موةل  مزدهوة من التحضو 
حالعاموي  حالخالدي  حالصق حي  أيضًا،  ، حقامت عليه كل من مدينتي الومادي حال لوج (3)هذا الجزء

تمثل التوسبات التي جلبتها مياه نهوي دجل  حال وات المادة األساسي  لتوب  السهل الوسوبي. حال سيما 

                                                           

 ،دار دجل  للنشو حالتوزيع الطبع : األحلى، تنمي  المستدام  حالتخطيط المكاني، معوحف العزاحي  ف ح جمال (0)
  .05، ص 0106

عبد صالح فياض، جيولوجي  محافظ  االنبار، كواس  علمي  يصدرها موكز دراسات الصحواء، جامع  االنبار، (0)
 .01، ص0118

 .06-02، ص0220تاريخ االنبار، دار الثقاف ، مطبع  ستاركو، بيوحت، علي عبدالحسين الهاشمي النج ي،  (3)
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الطين حالطمى، إذ غطت الوحاس  القاعدة الصخوي  التي شق النهو رطويقه منها حالمتمثل  بصخور 
لوسوبي من اال لس ال واتي حمجموع  صخور ال تح  حت وينات البختياري، حيكاد يخلو سطح السهل 

األشكال األرةي  حإذا ما حجد شكل من األشكال األرةي  فهو من عمل النهو أح اإلنسان أح كليهما 
 -منطقتين ثانويتين متميزتين هما: على معًا، حيمكن تقسيمه

تظهو هذه المدرجات على جانبي نهو ال وات ةمن محافظ  األنبار  مدرجات ضفاف األنهار: -أ
الومادي ححصوالً إلى منطق  الهندي  في محافظ  بابل، تعود هذه المدرجات ابتداًء من جنوب مدين  

من الناةي  الجيولوجي  إلى عصو الب يستوسين حالعصو الثاني من الزمن الوابع، حبذل  تعد هذه 
حنظوًا الرت اعها ، م2المدرجات من أقدم أجزاء السهل الوسوبي، حتتميز بارت اعها الذي يصل إلى 

 إال بعد أن دخلت حسائل الوي  استثمارهالنهو فقد سب  ذل  صعوب  بالغ  في حبعدها عن ا
الحديث ، ل ن ميزة االرت اع هذه مكنت من بناء المستقوات الويفي  حالحضوي  التي عادة ما ت ون 

 .(0)0262محمي  من أخطار الفيضانات التي كانت تجتاح المنطق  حإلى ةد عام 
عن ت ونه   لتي جلبها نهو ال وات في موسم الفيضان المسؤحلتعد التوسبات ا سهول األنهار: -ب

 ها يتواحح ارت اع إذ  حهي على العموم موت ع  في األقسام القويب  من ة اف نهو ال وات، 
(0)م فوق مستوى األراةي البعيدة عن النهو3 – 0بين 

تت ون رحاس  هذه السهول من الطين ، و
حالتصويف من تل  التوب البعيدة عن  إذ الت وينمن  حالومل، حلذا فهي من أجود أنواع التوب

النهو، حنظوًا للص ات المذكورة فقد أصبحت هذه السهول في مقدم  المنارطق الزراعي  بالمحافظ  
ال  ةون في النشارطات الزراعي  التي مهدت الطويق لظهور المستقوات الويفي  حمن  استثموهاإذ 

 ثم الحضوي .
تل اسود جنوب مدين  هيت ةتى جنوب شوق المحافظ  على شكل يمتد من  :السهل الفيضي -ت

شويط ةيق، حقد يتسع أةيانًا على ة تي نهو ال وات ابتداًء من دخول نهو ال وات لألراةي 
ت ون  ،حةديث  حهيت عن ح  هاح العواقي  ححصواًل إلى شمال مدين  الومادي، شامً  أقضي  القائم ح 

وات في مواسم الفيضانات على جانبي النهو حتوسي  ما هذا السهل بعد رطغيان مياه نهو ال 

                                                           

آمن  جبار مطو درحيش الدليمي، مقومات التنمي  الزراعي  المســــــــــــــتدام  في محافظ  األنبار، أرطوحة  دكتوراه،  (0)
  .02، ص0103غيو منشورة، كلي  التوبي  للعلوم اإلنساني ، 

 .25جاسم محمد الخلف، مصدر سابق، ص (0)
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فض ً عن المواد التي جلبتها السيول المنحدرة من الهضب   (0)تحمله من مواد إرسابي  عالق  حذائب 
الغوبي  نحو هذا السهل. حتجدر اإلشارة إلى أن هذا السهل تشوف عليه الهضب  مباشوة من جه  

د السهل الفيضي حمساة  األراةي الزراعي  التي تتسع عندما الغوب. مما أثو سلبًا على امتدا
تبعد الهضب  عن النهو حتضيق عندما تقتوب الهضب  من النهو. حالذي ي ةظ أن هذه السهول 
على ة   ال وات اليمنى ت ون أكثو اتساعًا من ة   النهو اليسوى حهو ما أدى إلى اتساع 

زراع  مقارن  بالض   اليسوى، حهذه السهول تشتهو ب االستقوار البشوي على ة   ال وات اليمنى
الخضواحات حال واكه حالحبوب حبساتين النخيل حالمحاصيل الحقلي  الصيفي  حالشتوي . حلما كانت 
الزراع  تتطل  تواجد ال  ةين إلى جان  األرض الزراعي  ليتابعوا عمليات الحواث  حالزراع  حجني 

 لمستقوات البشوي  الويفي  حالحضوي .المحصول، فقد أدت إلى انتشار ا
  :المناخ 1-2-2

يعد المناخ من العوامل الطبي ي  التي تؤثو تأثيوًا مباشوًا في اختيار مواقع المستقوات 
حذل  من خ ل تأثيوه في استقوار السكان بعد ممارستهم للنشارطات المختل   حالتي بدأت  ،الحضوي 
محافظ   حلما كانت .ى نشاط اإلنسان حقدرته اإلنتاجي  حراةتهعلالبارز حللمناخ تأثيوه  .بالزراع 

فإن هذا الموقع شبه المداري أكسبها  ،شماالً °( 35 –°30 ¯5األنبار تقع بين دائوتي عوض )
ثوات حعليه فأن مناخ المحافظ  يتأثو بالمؤ  ،الص ات القاري  التي ال تختلف عن حسط حجنوب العواق

 . (0)العام  لمناخ العواق
( ةس  تصنيف Bwhsلما كانت المحافظ  تقع ةمن إقليم المناخ الصحواحي الجاف )ح 

حقل  األمطار هي السم   ،حرطول ال صل الحار ،، فإن المدى الحواري اليومي حالسنوي كبيو(3)كوبن
الغالب  على مناخ المحافظ  لذل  اةطو اإلنسان في هذه المحافظ  إلى اختيار مواقع لمستقواته 

لويفي  على ة تي نهو ال وات ل ي يضمن البي   التي تعوةه عن الظوحف المناخي  الحضوي  حا
حالتي لها تأثيوها الواةح على النشاط االقتصادي حاستقوار السكان حتوزيعهم الجغوافي  .السائدة

ألنه يؤثو حرطواز البناء حالمواد المستخدم  فيه، فاإلنسان في كل مكان يحاحل الت يف  ،حأسلوب ةياتهم

                                                           

 .053، ص0285إبواهيم شويف، علي ةسين الشلش، جغوافي  التوبي ، بغداد، مطبع  بغداد،  (0)
ــــ ، العدد  (0) ــــ  العواقيـ ــــ  الجمعيـــــ  الجغوافيـ ــــاخ العواق، مجلـ ـــــ علي ةسين الشلش، القاري  سم  أساسي  من سمات منـ

 .32، ص0282، مطبع  العاني، بغداد، 00
 .020، ص0221لمجيد الساموائي، المناخ التطبيقي، مطبع  جامع  بغداد، عادل سعيد الواحي، قصي عبد ا (3)



 

 

36 

للظوحف المناخي ، من خ ل ما يوتديه من م بس حما يأكله من رطعام حما يستعمله من حسائل 
ت ييف لهواء المسكن حمحل العمل، ةتى يحقق نوعًا من التوازن بينه حبين الحال  الجوي  السائدة 

  ف. حإلعطاء صورة حاةح  عن تأثيو المناخ على المستقوات الحضوي  في محافظ  االنبار، (0)فيه
 :أتييبد من دراس  عناصو المناخ حكيف أثوت على توزيع المستقوات البشوي  في المحافظ  حكما 

 الشمسي: االشعاع 1-2-2-1
يعد االشــــعاع الشــــمســــي المســــؤحل االحل عن ةدحث االةــــطوابات حالعمليات التي تحدث في 

شــعاع الشــمســي حيوتبط مقدار ما يســتلمه ســطح االرض من اال ،الغ ف الجوي على ســطح االرض
في  اً يو كب اً كما يلع  دحر  ،بعوامل منها الموقع ال ل ي حصــــ اء الســــماء حزاحي  ســــقوط اشــــع  الشــــمس

ثو االشـعاع الشــمســي على المســتقوة الحضــوي  من خ ل توجيه االبني  أحيبوز  .ةياة ال ائنات الحي 
ت المباني حمســــــــــاة  يؤثو في تحديد حاجها إذ   ،حامتداد الشــــــــــوارع في مختلف مواةل تخطيط المدن

 .(0)النوافذ
 الســيماح ن محافظ  االنبار تســتلم كميات كبيوة من االشــعاع الشــمســي ألى إشــارة حال بد من اإل

ن مدة الســـطوع الشـــمســـي تضـــعف أيتبين ( 0حالشـــكل )( 3في فصـــل الصـــيف حمن خ ل الجدحل )
ســاع /يوم في  2,0ح عن ســاع  /يوم في مدين   8,6خ ل شــهو كانون االحل حيصــل المعدل العام 

ســاع /يوم  00,3تبدأ ســاعات الســطوع الشــمســي بالزيادة ةتى تصــل في شــهو تموز  ،مدين  الورطب 
من خ ل ذل  يتبين ان  ،ســــــــــــــاعـ /يوم في كـل من محطتي ةديث  حالقائم00,0في محطـ  الورطبـ  ح

كن ســـــاع /يوم من االشـــــعاع الشـــــمســـــي من المم 00اغل  مدن محافظ  االنبار تســـــتلم ما يزيد عن 
لذا نجد ان  .ســـتثمارهاهذه االشـــع  في توليد الطاق  ال هوبائي  في ةال  توفو االمكانيات ال اســـتثمار

اغل  المستقوات الحضوي  في المحافظ  اختارت مواقعها على ة تي نهو ال وات للتخفيف من ةدة 
ان ر الســــــكالظوحف المناخي  الســــــائدة حالتي لها االثو الواةــــــح على النشــــــاط االقتصــــــادي حاســــــتقوا

 .(3)وز البناء حالمواد المستخدم  فيهعلى رط حتأثيوهحتوزيعهم الجغوافي حاسلوب ةياتهم 

                                                           

علي ةســـــين الشـــــلش، المناخ حالحاج  إلى ت ييف الهواء في العواق، مجل  كلي  اآلداب، جامع  البصـــــوة، العدد  (0)
 .28، ص0280، 08

طبع  زيع حالنشو، عمان، الدار ص ا للتو سس الجغوافي  لتخطيط المدن، الناصو صبوي شاهو الواحي، األ عبد (0)
 .26ص ،0102االحلى، 

 .28مصدر سابق، صعلي ةسين الشلش، المناخ حالحاج  الى ت ييف الهواء في العواق،  (3)
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 (3جدول )
     المعدالت الشهرية والسنوية لعدد ساعات السطوع الشمسي ساعة/ يوم في المحطات المناخية 

 2117-1776لمحافظة االنبار للمدة 

 
 االشهو

 
 المحط 

 النخي  عن  القائم ةديث  الومادي الورطب 
 01,0 5,2 5,6 6,0 5,8 6,5 كانون الثاني 

 2,2 2 6,0 2,3 2,5 2,2 شباط
 2,5 2,8 2,6 2,8 2,2 8,0 اذار
 8,2 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 نيسان
 01,0 2,2 2,8 2,01 2,01 2,2 مايس
 00,2 00,5 00,0 00,6 00,1 00,0 ةزيوان
 00,0 00,8 00,0 00,0 00,0 00,3 تمور

 00,3 00,3 00,6 00,2 00,5 00,2 با
 01,2 01,0 01,5 01,0 01,6 01,5 ايلول

 8,2 8,5 8,0 8,8 8,6 2,0 تشوين األحل 
 2,0 6,2 6,2 6,8 6,2 2,6 تشوين الثاني

 6,0 5,0 5,0 5,2 5,5 6,5 انون األحل ك
 2,3 8,6 8,2 8,8 8,2 2,0 المعدل السنوي 

 بيانات غيو منشورة. المناخ،قسم وي  حالوصد الزلزالي، بغداد، المصدر: الهي   العام  لألنواء الج
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 (2شكل )
 يةالمناخ المحطات في يوم/  ساعة الشمسي السطوع ساعات لعدد والسنوية الشهرية المعدالت 

 2117-1776 للمدة االنبار لمحافظة

 
 ( .3لمصدر: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )

 

 :درجة الحرارة 1-2-2-2
اذ انها  ،تتوقف عليها جميع العناصو المناخي  إذ  بوز العناصـو المناخي  أالحوارة  د درجاتعت

ة ثو تغيو المناخ في الجزيو أ ،تأثيوها على االنســـــــــــــان حمن ثمتؤثو في الضـــــــــــــغط حالوياح حاالمطار 
تقع على  قالعوبي  في العصور القديمـــــ  لهـــا فــي هجوة أعداد كبيـــوة من السكـــان حاالستقوار في منارط

تتوفو مقومــات الحيــاة من نــاةيــ  ححجود الميــاه حالتوبــ   إذ  جــانبي نهو ال وات في محــافظــ  االنبــار 
 .(0)موغل  في القدم ثار حبقايا مستقوات قديم  تعود الى عصورآحدليل ذل  حجود  ،الخصب 

م وي  م( بمقدار درج  011حمن المعلوم بان درج  ةوارة الهواء تنخ ض كلما ارت عنا كل )
حمن المعوحف  ان مناخ محافظ  االنبار كما سبق االشارة اليه   ،(0) م( شتاءً 001حاةدة صي ا حكل )

                                                           

مصــــــط ى عباس الموســــــوي، العوامل التاريخي  لنشــــــأة حتطور المدن العوبي  االســــــ مي ، حزارة الثقاف  حاالع م،  (0)
 .60، ص0280(، بغداد،025سلسل  دراسات )

 لعواقي ،جل  الجم ي  الجغوافي  اد. فاةل باقو الحسيني، االسالي  الحديث  في تصنيف مناخ القطو العواقي، م (0)
 .26ص، 0226العدد التاسع، مطبع  العاني، بغداد، 
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بالوغم من اخت ف ارت اع مناسي  سطح المحافظ  عن مستوى سطح  ،هو مناخ صحواحي جاف
غ حبل ،البحو حالتي تؤدي الى اخت ف درجات الحوارة بين محط  حاخوى ةمن محطات المحافظ 

، في كل من (0) م(631،م(315) ،م(022) ،م(038)،م(018) ،م(28ارت اع تل  المحطات )
 ي ةظ من خ ل تحليل  ،حالقائم حالنخي  حمحط  الورطب  حعلى التوالي عن الومادي حةديث  ح 

فقد سجلت محطات  ،(  أن معدالت درجات الحوارة السنوي  تتقارب في محطات المحافظ 2جدحل )
م °01,2م ح°00,3م ح°00حالقائم حالنخي  حالورطب  معدالت سنوي  بلغت ] هعن  ح الومادي حةديث

 . (0)م[ على التوالي°02,8م ح°08،5م ح°02,0ح
ت حأقل درج  سجل ،حسجلت أعلى معدالت لدرج  الحوارة لجميع المحطات في شهوي تموز حآب

م في الومادي °08,2بين  حيبدح أن أعلى درجات الحوارة تواحةت في معدلها ،في شهو كانون األحل
م في محطتي °00,0م ح°00,2أما أقل معدل لدرجات الحوارة فقد تواحح بين  .م في ةديث 08,3°

  .النخي  حالورطب 
حيتبين أن درجات الحوارة العظمى حالصغوى الشهوي  حالسنوي  حمعدالتها في محط  الورطب  

ط  ستوى سطح البحو مقارن  بمحتنخ ض عن مثي تها في بقي  المحطات بسب  ارت اعها عن م
الومادي لذا نجد ان المستقوات الحضوي  في محافظ  االنبار تتوكز في المنارطق التي توت ع فيها 

الورطب   جات الحوارة مثلمن المنارطق التي تنخ ض فيها در  أكثودرجات الحوارة مثل الومادي حال لوج  
رج  الحوارة للمدن الواقع  على ة اف نهو حان حجود نهو ال وات يمكن من تخفيف ةدة د ،حالنخي 
 ال وات.

                                                           

 ورة.منش، بيانات غيو 0102االنبار، الهي   العام  لألنواء الجوي  حالوصد الزلزالي، قسم المناخ، محافظ   (0)
 جمهوري  العواق، الهي   العام  لألنواء الجوي  العواقي ، قسم المناخ، بيانات غيو منشورة. (0)
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 (4جدول )
 2117 – 1776للمدة محافظة األنبار المناخية درجات الحرارة العظمى والصغرى ومعدالتها الشهرية والسنوية في محطات 

  .قسم المناخ ، سج ت غيو منشورة  بغداد ، ، حالوصد الزلزاليالمصدر : الهي   العام  لألنواء الجوي  

 الورطب  النخي  القائم عن  ةديث  الومادي المحط 

 األشهر
درجة 
الحرارة 
 العظمى

درجة 
الحرارة 
 الصغرى 

 المعدل
درجة 
الحرارة 
 العظمى

درجة 
الحرارة 
 الصغرى 

 المعدل
درجة 
الحرارة 
 العظمى

درجة الحرارة 
 المعدل الصغرى 

درجة 
الحرارة 
 العظمى

درجة 
الحرارة 
 الصغرى 

 المعدل
درجة 
الحرارة 
 العظمى

درجة 
الحرارة 
 الصغرى 

 المعدل
درجة 
الحرارة 
 العظمى

درجة الحرارة 
 المعدل الصغرى 

 632 137 1137 632 132 1132 733 231 1235 732 236 1237 234 331 1337 237 336 1332 كانون الثاني
 237 334 1431 732 437 1437 732 433 1533 1134 437 1537 137 532 1631 1131 532 1635 شباط
 1134 437 1737 1431 7,7 2134 1531 232 2132 1532 237 2237 1633 731 2334 1635 733 2336 آذار

 1737 1132 2531 1731 1136 2634 1737 1234 2733 2131 1337 2231 2132 1436 2237 2236 1536 2736 نيسان
 2332 1531 3132 2132 1637 2337 2536 1732 3333 2636 1236 3436 2732 1737 3437 2737 2133 3531 مايس
 2735 1732 3537 2237 2137 3637 2735 2134 3735 3136 2232 3234 3134 2331 3736 3137 2334 4133 حزيران
 2732 2134 3237 3132 2332 3734 3232 2431 4133 33,3 2437 4137 3337 2531 4232 3437 2537 4337 تموز
 3131 2136 3232 3132 2331 3732 3231 2332 4131 3237 2437 4132 3336 2437 4233 3435 2533 4337 آب

 2332 1636 3137 2533 1234 3232 2633 17,7 3236 2734 2132 3336 2733 2135 3431 2232 2135 3437 أيلول
 1534 1133 2134 1234 11,1 2536 1232 1134 2632 1737 1136 2737 2135 1331 2737 2136 1436 2235 تشرين أول
 1137 537 1231 1331 734 1735 1332 7,7 1732 1432 737 2134 1534 732 2136 1633 1137 2137 تشرين ثاني
 732 334 12,2 234 237 1337 2,2 237 1436 2,2 331 1434 237 3,3 1435 735 433 1437 كانون أول

 1732 11,1 2434 1235 1234 2631 1732 13 2632 2137 1337 2737 2133 1432 2233 2231 1531 2237 المعدل السنوي 
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 الرياح: 1-2-2-3
تؤثو الوياح تأثيوا حاةحا في المستقوات البشوي  ألنها تتعلق بمدى راة  االنسان حرطاق  

حان معوف   ،فض  عن تأثيوها في منش ات المستقوات البشوي  حاالبني  حالموافق الحيوي  فيها ،تحمله
لحضوي  في التعوف على التوزيع الجغوافي للمستقوات ا يسهمفي محافظ  االنبار االتجاه السائد للوياح 

 . في المحافظ 
حمن الجديو بالذكو ان اتجاه الوياح في فصل الشتاء في عموم الب د يختلف من مكان إلى  

حإةارط  هذه السهول بالجبال  ،بسب  توكز الضغط المنخ ض فوق سهول دجل  حال وات ،آخو
موحر  دحيع ،فإن الوياح ت ون باتجاهات مختل   ،عالي  التي يتوكز عليها الضغط الموت عحالهضاب ال

االنخ اةات الجوي  القادم  من البحو المتوسط باتجاه القطو من الشمال إلى الجنوب السب  المهم 
بحو لحليس خافيا ان العواق يتأثو بموحر المنخ ضات الجوي  القادم  من ا، في اخت ف اتجاه الوياح

لضغط يتوكز ا ،المتوسط باتجاه من الشمال إلى الجنوب حهي السب  في اخت ف اتجاهات الوياح
المنخ ض صي ًا فوق المحيط الهادي ليمثل السب  في هبوب الوياح على العواق من الشمال الغوبي 

بي  هي أن الوياح الشمالي  الغو ( 3حالشكل )( 5حيظهو من الجدحل ) إذ ، (0)إلى الجنوب الشوقي
، السيما في فصل 32,2حيكون المعدل العام لت وارها السنوي  ،السائدة بجميع محطات المحافظ 

. (0)فت ون الوياح ةارة حجاف  ألنها تمو على المنارطق الصحواحي  في األقطار المجاحرة للعواق ،الصيف
نباتي في   الغطاء الفينت  عن ذل  انعدام المطو صي ًا مع قل .فيؤدي إلى ةدحث العواصف التوابي 

 ةظ  حيبدح من خ ل م .األراةي الصحواحي  التي تمو بها حزيادة قدرتها على ةمل الوياح لألتوب 
أن سوع  الوياح تتباين بين فصل حآخو حمحط  حأخوى. ل نها على العموم ( 2حالشكل )( 6جدحل )

وك  الوياح عدل لسوع  ةبينما تقل حتهدأ في فصل الشتاء. حبلغ أقصى م .تنشط في فصل الصيف
  .حالقائم عن م / ثا في محطات ةديث  ح  5,0ح 5,1ح 5,0في شهوي ةزيوان حتموز

                                                           

 . 062، ص0282أةمد سعيد ةديد حفاةل باقو الحسني، علم المناخ، مطبع  جامع  بغداد،  (0)
(2) Ali H. Shalash, The Climate of Iraq, Amman, 1966, p 28.  
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 (5جدول )
 2117 – 1776معدل تكرار حدوث الرياح السنوي في محطات محافظة األنبار للمدة 

المحطات 
 المناخي 

 االتــجاه
ةال  
 السكون 

شمالي  
 غوبي 

 غوبي 
جنوبي  
 غوبي 

 جنوبي 
نوبي  ج

 شوقي 
 شوقي 

شمالي  
 شوقي 

 شمالي 

 0110 0016 610 210 3,3 210 210 0012 3016 الومادي
 2 216 5 618 810 3,3 315 2610 2616 ةديث 
 8 512 613 810 613 210 610 2213 2212 عن 
 812 2,2 518 8 212 512 615 2210 5010 القائم
 218 0815 510 8,8 610 812 212 0210 0810 النخي 
 5 0216 2 810 216 213 610 0212 3013 الورطب 

 0110 0010 610 212 5,5 511 510 3212 3212 المعدل العام
 المصدر: الهي   العام  لألنواء الجوي  العواقي ، قسم المناخ، بيانات غيو منشورة.

 (6جدول )
 2117 – 1776خالل المدة  ثا في محافظة االنبار المعدالت الشهرية لسرعة الرياح م/

 األشهو
 المحطات المناخي 

 الورطب  النخي  القائم عن  ةديث  الومادي
 310 012 018 012 016 018 كانون الثاني

 315 3,3 312 3,3 012 312 شباط
 2,2 211 310 3,3 012 312 آذار
 210 312 316 318 311 3,3 نيسان
 318 211 3,3 3,3 310 316 مايس
 318 318 510 510 318 312 ةزيوان
 213 210 510 511 510 215 تموز
 312 316 210 210 312 312 آب
 018 311 015 016 018 012 أيلول

 016 310 012 015 012 013 تشوين األحل
 012 012 012 012 011 0,0 تشوين الثاني
 012 015 018 012 013 012 كانون األحل

 ي ، قسم المناخ، بيانات غيو منشورة. المصدر: الهي   العام  لألنواء الجوي  العواق
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 (3شكل )
 2117–1776 للمدة األنبار محافظة محطات في السنوي  الرياح حدوث تكرار معدل

 
 .(5ل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر: من عم

 (4شكل )
  خالل المناخية االنبار محافظةمحطات  في ثا /م الرياح لسرعة الشهرية المعدالت

 2117 – 1776 المدة

 
 ( .6المصدر: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )
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تظهو تأثيو الوياح على المستقوات الحضوي  في محافظ  االنبار من خ ل اتجاه ابني  الوةدات 
وب ن اغل  المساكن قد صممت حاجهاتها باتجاه الجنأ إذ   ،السكني  التقليدي  داخل المستقوات الحضوي 

لجه  الخلفي  صممت باتجاه الوياح الشمالي  الغوبي  السائدة حذل  يحقق تهوي  في ةين ان ا ،الشوقي
 .(0)عالي  داخل المساكن

 :األمطار 1-2-2-4
ن سقوط أإذ  ،همي  كبيوة حتأتي هذه االهمي  في تأثيوها على االستقوار البشوي أ لألمطار 

اني  توفو الطبي ي  فض  عن امك االمطار حبكميات كبيوة تتيح ال وص  لقيام الزراع  حنمو النباتات
   التذبذب صفض ً عن  ،تتصف األمطار الساقط  على المحافظ  بأنها قليل  حفصلي  ،المياه الجوفي 

 . (0)عصاري وع المحافظ  على ةاف  األمطار اإلالتي ت زم المناخ الصحواحي الجاف بسب  حق
ي ألمطار. حقد تسقط كمي  كبيوة ففقد تمو مدة رطويل  خ ل ال صل المطيو ال تسقط فيها ا

يوم حاةد. حتتوكز في فصل الشتاء. بينما ينعدم سقورطها في فصل الصيف إال إنها تختلف من محط  
 ،لألمطار الساقط  في محط  النخي  بلغت أقل كمي  إذ  (، 2إلى أخوى، كما يوةح ذل  جدحل)

ملم، أدى تباين درجات الحوارة  022,8ملم، حأعلى كمي  لها في محط  الورطب  البالغ   25,6حهي 
بين فصلي الصيف حالشتاء، حقل  األمطار حتذبذبها، إلى أن يتوكز االستقوار البشوي قوب نهو ال وات 
حت وعاته ل عتماد عليه في االستخدامات المختل  ، حللتعويض عن النقص الحاصل في كمي  األمطار 

زراع  المحاصيل الشتوي  حالصيفي . حصواًل إلى الساقط ، حهذا ما ساعد على حجود بي   م ئم  ل
استقوار السكان بشكل مستورطنات ريفي  حةضوي  على ة تي نهو ال وات. ل ن كلما ابتعدنا عن نهو 
ال وات تختلف الصورة، فارت اع درج  الحوارة صي ًا حندرة األمطار شتاًء، مع انعدام حجود المياه 

 ،آلبارحإذا ما حجد فإنه يوتبط بوجود ا ،ني  في الهضب  الغوبي السطحي  الجاري ، أدى إلى خلخل  سكا
 ،أح عندما تسقط األمطار بغزارة في مدد محدحدة حتتجمع في بطون األحدي  حالمنخ ضات الصحواحي 

ضوي  ة اً مما ادى الى ظهور مستقوات حمواكز ةضوي  كالورطب  حالنخي  حالوليد التي اتخذت انمارط
  .سهمت في حجود تل  المستقوات الحضوي التي أللعوامل مبعثوة حمتباعدة تبعا 

                                                           

واحي، مظاهو الج اف في بادي  العواق الشمالي ، المؤتمو الجغوافي االحل ل لي  التوبي ، جامع  صباح محمود ال (0)
 .2، ص0223ثوه على التنمي  في محافظ  االنبار،أاالنبار، ةول التصحو ح 

داب، الناصو صبوي شاهو الواحي، دحر النقل في البناء الوظي ي حالعمواني للمدن، ارطوحة  دكتوراه، كلي  اآل عبد (0)
 .20، ص 0225جامع  بغداد، 
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 (7جدول )
 2117 –1776مدة لل المناخية )ملم( الساقطة في محطات محافظة األنبارالشهرية والسنوية لكمية األمطار المعدالت

  .المصدر: الهيأة العام  لألنواء الجوي  العواقي ، قسم الموارد المائي  حالزراعي ، سج ت غيو منشورة

 (5)شكل
 2117 – 1776 للمدة األنبار محافظة محطات في الساقطة( ملم) األمطار لكمية والسنوية لشهريةا المعدالت

 
 (2: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر

 األشهر
ني المحطات

الثا
ن 

انو
ك

 

باط
ش

ذار 
آ

سان 
ني

س 
ماي

ران 
حزي

وز 
تم

ول آب 
أيل

 

ول
 األ

رين
تش

 

الثا
ن 

شري
ت

ول ني
 األ

ن و
كان

 
مجموع المطر 
 السنوي )ملم(

 الرمادي
 

1633 1436 1232 1133 634 - - - - 633 1135 2536 11332 

 حديثة
 

3236 3537 2236 737 336 - - - - 232 732 3133 15135 

 هعن
 

4135 3237 2536 1134 6,6 - - - - 432 1137 3537 17534 

 القائم
 

4435 4137 2236 1334 7,7 - - - - 732 1433 3737 21133 

 النخيب
 

1233 1136 732 733 334 - - - - 336 236 1736 7536 

 الرطبة
 

4335 3737 2736 1234 236 - - - - 737 1333 3732 17432 
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 الموارد المائية: 1-3
الماء عنصو اساسي في ةياة االنسان حال ائنات الحي  لما له من دحر في شؤحن الحياة 

ن المياه  حال يمكن اخ اء الع ق  بي ،ةجامهاأوزيع المستقوات البشوي  حفي في تفض  عن دحره  ،عام 
حالنشارطات حال عاليات المهم  في ةياة االنسان لذا نجد اختيار الموقع يوتبط غالبا بالموارد المائي  

نطبق ت هال هذحالح ،حعدم توفوه اح ندرته اح تذبذب كمياته ال يشجع على نشوء المستقوات الحضوي 
 ،أن الموارد المائي  ةددت اإلرطار العام لتوزيع السكان المكاني للحضوإذ  ،لى محافظ  األنبارع

حذل  ألنه ال يمكن ان يكون هناك اي  نشاط اقتصادي أح اجتماعي بدحن حجود المياه العذب  لذل  
ـاه السـطحي  ى الميحتعتمـد محافظـ  االنبـار علـ ،يوتبط موقع المستقوة البشوي  بوجود الموارد المائي  

فتعـد الميـاه اسـاس الحاجـ  االنســاني  حاالقتصــادي  حينبغــي الح ــاظ عليهــا حتنميتهــا فــي  ،اعتمـادا كبيـوا
ظــل التغيــوات المناخيــ  حالسياســي  فــي منطقـ  الشـوق االحسـط حالهادفـ  الـى اسـتثمار الميـاه مـن اجـل 

حلما كانت محافظ  األنبار تقع ةمن  ،زراعيـ  للح ـاظ علـى االمن الغذائي حالمائيزيـادة الوقعـ  ال
المنارطق الجاف  فاصبح ارتباط نشاط اإلنسان حتوزيع المستقوات الحضوي  له من األهمي  ال بوى في 

  ظحان دراس  اثو الموارد المائي  في توزيع المستقوات الحضوي  في محاف ،إقام  المشاريع التنموي 
االنبار سوف ينص  على دراس  اهم مصادر المياه في المحافظ  حالتي تشمل المياه السطحي  حالمياه 

 :الجوفي  حكما يأتي
 :السطحيةالمياه  1-3-1

 مباشوًا ألنها أدت دحراً  ؛تعد المياه السطحي  العامل األساس في استقوار السكان في المحافظ 
إذ ن مياه السطحي  على المستقوات الحضوي  مشمل تأثيو ال، ح في نشوء حتطور المستقوات الحضوي 

 هما: المياه السطحي  إلى قسمين رئيسيين  حتباعدها حتنقسم توزيعها
 :الفراتنهر  1-3-1-1

لذا  (0)في نشأة أغل  المدن بعدها األساسمن المعوحف ان االنهار تمثل عص  الحياة 
اذ يزحد  ،االنبار منذ القدم حةتى الوقت الحاةوفان نهو ال وات هو الشويان النابض في محافظ  

المستقوات الحضوي  بالمياه حيمثل االساس في نشارطهم االقتصادي لذا اعتبو نهو ال وات المصدر 
حنظوا لوقوع المحافظ  ةمن النطاق الصحواحي فان اغل   ،االساس في جذب المستقوات الحضوي 

وات العواق يدخل نهو ال  ،رطب  حكبيس  حالنخي  حالوليدمدن المحافظ  تقع على ة تيه ما عدا مدن الو 
                                                           

(1) Garnier .J. Geajea and chaoot, Urban Geography-Landon, Third impression 1971.P.7. 
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حيجوي في أراةي المحافظ   (5كما في الخويط  ) عند الحدحد العواقي  السوري  في مدين  القائم
حمما يشار إليه أن  .من مجموع رطول نهو ال وات داخل العواق %23كم حيشكل نسب  525مساف  

ثم  ،احةر شوق في مسارات متعوج  حعوة ةتى يصل إلى مدين  نهو ال وات يستمو في جويانه باتجاه ال
ر تنتهي المنطق  الوعوة، حفي هذا المسا إذ يتغيو مساره باتجاه الجنوب الشوقي إلى مدين  هيت 

، (0)يص  في النهو عدد من الوديان أثناء موسم سقوط األمطار منها  حادي ةج ن ححادي ةوران
ر نحو الجنوب الشوقي ةتى نهاي  الحدحد اإلداري  لمحافظ  األنبار ثم يستمو النهو في مجواه المنحد

حقد أقيم عند مجوى نهو ال وات سد لخزن مياه الفيضان غوب مدين  ةديث    ،جنوب مدين  العاموي 
في  حيست اد من مخزحنه المائي ،يتم فيه خزن الماء عند مقدم السد في ةوض النهو )بحيوة ةديث (

التي  حتجدر اإلشارة إلى أن األرض ند شحته حكذل  في توليد الطاق  ال هوبائي ،رفد النهو بالماء ع
يجوي فيها نهو ال وات بين مدينتي القائم حهيت ت ون موت ع  حهذا ما جعلها صالح  إلقام  مشاريع 

من  3مليار م 8,6منها بناء سد ةديث  لخزن مياه نهو ال وات بطاق  تصميمي  بلغت  ،الوي حالخزن 
وين بنهوي دجل  حال وات بقناتين لتوزيع المياه من هذين النه ربط منخ ض الثوثار فضً  عن .اهالمي

ن م حعند مدين  الومادي .المحافظ  بالمياه حالمحافظ  عليها من أخطار الفيضانإمداد مدن لغوض 
و على اآلخالزائدة، أةدهما على مجوى نهو ال وات ح  الجه  الغوبي  أقيم ناظمان للتحكم في المياه

عن  حمن ثم االست ادة منها بإعادتها إلى نهو ال وات ،جدحل الورار لتصويف المياه إلى بحيوة الحباني 
 حفي الغوب من مدين  ال لوج  تص  قناة في .غوب مدين  الحباني  رطويق ناظم الذبان حمجواه الواقع

حيعد . (0)ئي الما ألغواض الموازن  نهو ال وات من بحيوة الثوثار التي يوفدها نهو دجل  بمائه الزائد
الذي يخوج من الض   اليسوى لنهو ال وات الجدحل الوةيد الذي يت وع من نهو   جدحل الصق حي

 .(3)ال وات في المحافظ 
 

                                                           

امع  )غ،م(، ج سعيد ةسين علي الحكيم، ةوض نهو ال وات في العواق دراس  هيدرحلوجي ، رسال  ماجستيو، (0)
 .06، ص0226داب،بغداد، كلي  اآل

 خصي  مع مديو الموارد المائي  في محافظ  األنبار المهندس أياد عبد العزيز الواحي بتاريخمقابل  ش (0)
02/00/0102. 

، آلداباكلي   )غ،م(، ابواهيم توكي جعارط ، قضاء ال لوج ، دراس  في الجغوافي  االقليمي ، رسال  ماجستيو، (3)
 .22، ص0226جامع  بغداد،
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 (5خريطة )
 التوزيع الجغرافي للموارد المائية في محافظة االنبار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.511111:0، مقياس )0106، خوائط رطبوغوافي  لمحافظ  االنبار، لسن  يوي  المساة  العام مدالمائي ، المصدر: حزارة الموارد 
 

يظهو حجود عدد من الســــــــــدحد حالنواظم حالخزانات  الســــــــــابق حمن خ ل م ةظ  الخويط  
تتقارطع مع مجوى النهو حهي كل من ســـــــدة الومادي حناظم الورار حتوع  الذبان حناظم تخلي  المجوة 

حالتي توتبط ببحيوة الحباني  بتخلي  المجوة التي تنقل المياه الزائدة اثناء الفيضـانات  ،(0)وزازةحبحيوة ال
 راةــــــــــــــيفي االالخطوة الى بحيوة الوزازة حيســــــــــــــت ـاد من هـذه المياه المخزحن  في العمليات الزراعي  

 .الزراعي  التي تقع جنوب العواق

                                                           

 .36، ص0285القليمي، الواقع التنموي لمحافظ  االنبار،حزارة التخطيط، هي   التخطيط ا (0)
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في محافظ  االنبار كسد ةديث  حمنظوم  الحباني  حال بد من االشارة الى ان المشاريع االرحائي  
 .(0)حمنظوم  الثوثار استخدمت لدرء الفيضانات حتنظيم مياه الوي فض  عن توليد الطاق  ال هوبائي 

عليه في  تمدتعإذ حان نهو ال وات يعد من المصادر الوئيسي  التي تجذب المستقوات الحضوي  اليها 
ء الوئيس لسكان تل  المستقوات فض  عن ةاجاتها للماء في النشاط الزراعي الذي يعد الغذا

 .االستخدامات المختل   من ةياتها اليومي 
  بين ال وات تشكل نسب  عالي نهوجانبي  لذا ن ةظ ان المستقوات الحضوي  التي تقع على

 .مستقوة 02حبلغ عدد المستقوات الحضوي  المطل  على نهو ال وات  ،المستقوات االخوى 
( ي ةظ أن معظم المستقوات الحضوي  في محافظ  االنبار 6ند النظو إلى الخويط  )حع 

حهيت،  ،بوحان حعان ، حةديث ، ح  ،راحةتتوزع على جانبي نهو ال وات بدءًا من القائم موحرًا بمدن 
لنهو احان حجود رطوق النقل الحديث  الممتدة بمحاذاة  ، حالومادي، حال لوج ، حانتهاًء بمدين  العاموي 

المنطق   كما ان ،ابتداء من ال لوج  ةتى مدين  القائم ساعد في توزيع المستقوات الحضوي  حنموها
 ي لتل  ةمن الظهيو الوي حالسيماتميزت بالتوب  الخصب  التي ساعدت على نجاح النشاط الزراعي 

أنها اختارت ف  حان قسم من تل  المستقوات حت اديا لتعوةها لخطو فيضان نهو ال وات ،المستقوات
يتبين من ذل  ان نشوء المستقوات  .مثل مدينتي الومادي حال لوج كتوف االنهار كمواةع لها، 

 .بتوفو مصادر المياه الدائم  حديمومتها يوتبطالحضوي  
 البحيرات:       1-3-1-2

 .بعـد الميـاه الســــــــــــــطحيـ  في المحــافظــ  األهميـ إذ تعـد البحيوات المورد المــائي الثــاني من 
يم مياه الوي حدحرها في تنظ ،حتنبع أهميتها ال بيوة في خزن مياه الفيضــــــانات حالمياه الزائدة من جه 

بعد إنشــاء الســدحد حالنواظم على نهو ال وات التي تتحكم في خزن المياه في  حالســيمامن جه  أخوى 
البحيوات من  حاصــــــبحت ،(0)هذه البحيوات حإعادته إليه في الوقت الذي تنخ ض فيه مناســــــي  النهو

المشــــــــاريع ذات االهمي  ال بيوة في العواق التي تؤثو في ةياة المســــــــتقوات الحضــــــــوي  لما تقدمه من 
 حهي:خدم  في عملي  الوي حتوليد الطاق  ال هوبائي  

                                                           

 .036، صمصدر سباقمحمد دلف الدليمي، اعادة اسكان المنارطق المتضورة بخزانات الوي في العواق،  (0)
 .22ص ،0225بغداد،  الحكوم ،مطبع   ،الجزء األحل ال وات،نهو  العواق،في ري   ،أةمد سوس (0)
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 :ةبحيرة الحباني 1-3-1-2-1
لى ا يقع جنوب شوق مدين  الومادي تعود ف وة انشائها اً رطبي ي اً تعد بحيوة الحباني  منخ ض

غيو ان هذا المشوحع لم يطبق في ذل   ،من خ ل المشوحع الذي اقتوةه حليم حيل وكس 0200عام 
حقد استغلت  ،(0)5/6/0256حتم االنجاز حاالفتتاح بتاريخ  ،العام بسب  اندالع الحوب العالمي  االحلى

ع المهم  من المشاري حهي ،منذ القدم في تحويل مياه نهو ال وات الزائدة اثناء موسم الفيضان اليها
بالنسب  للعواق بشكل عام حمحافظ  االنبار بشكل خاص من الممكن ان تدفع عجل  المحافظ  حالبلد 

مليار  3,0حسعتها الخزني  تصل الى  0كم206حتغطي البحيوة مساة   ،بأتم حجه استثمارهااذا ما تم 
 ،راع  محدحدوة  لذا فان تأثيوها على الز تجدر اإلشارة إلى مياه هذه البحيوة توت ع فيها نسب  المل ،3م

اة  مثل الزراع  حالصناع  حالسيعدة حال تقتصو اهميتها على خزن المياه بل لها اهمي  في مجاالت 
ها توتبط ببحيوة الحباني  مجموع  من السدات حالنواظم لغوض مل ـ، ح فض  عن توليد الطاق  ال هوبائي 

 منها:بالمياه حت ويغها 
 -الورار )سدة الرمادي( : مدخل وناظم -1

ت هذه الســــــــدة التي تقع غوب مدين  الومادي على نهو ال وات من قبل شــــــــوك  هويانت  انشــــــــ
حان الغوض من  ،(/ ثا3م361لمائي  بطاق  تصــميمي  )لحســاب حزارة الموارد ا 0256ال ونســي  عام 

عماالت فض  عن االست ،مال الوماديشانشائها الخزن حالسيطوة حتغذي  االراةي الزراعي  التي تقع 
 ما ناظم الورار يبعد عنأ ،كميات من مياهها في مقالع الومل تعملاالســــــــــماك حتســــــــــالمنزلي  حتوبي  

ه يضان حتحويل/ثا لغوض السـيطوة على المياه في موسـم الف3م088م حبطاق  تصـميمي  260السـدة 
بشــوي  ححيوفد االراةــي الزراعي  تغطي مياه هذا الناظم ةاج  االســتعماالت ال ،(0)الى بحيوة الحباني 

 .منارطق شمال حجنوب الناظم حالسيمابالمياه 

                                                           

في  العواق، ارطارها الطبيعي حنشـارطها االقتصـادي حجانبها البشوي، الدار الجام ي  عباس فاةـل السـعدي، جغوا (0)
 .030، ص0118للطباع  حالنشو، الطبع  االحلى، بغداد، 

رطارها الطبيعي حنشـارطها االقتصـادي حجانبها البشـوي، مصـدر سابق، ، إباس فاةـل السـعدي، جغوافي  العواقع (0)
 .033ص 
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 (6خريطة )
 توزيع المستقرات الحضرية على جانبي نهر الفرات في محافظة االنبار                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 0113المصدر: الهي   العام  للمساة ، خويط  محافظ  االنبار االداري ، بغداد،    
 

 -ناظم الذبان )سدة الناظم( : -2
حالغوض من  ،، حيقع الناظم الى الجنوب من مدين  الخالدي 0250تم انجاز الســـــــــــدة عام 

انشائها ت ويغ المياه التي تخزن في بحيوة الحباني  في موسم الفيضان ححقت الحاج  الى نهو ال وات 
 . (0)حدحد االداري  لمحافظ  االنبارعن رطويق جدحل الذبان الى مدين  ال لوج  حمن ثم الى خارج ال

حفي  ،االراةــي المحاذي  للجدحل حالســيماحتجدر االشــارة الى ان مياهه تســتخدم ألغواض الوي      
  .توبي  االسماك

                                                           

 .030صدر السابق ن سه، صعباس فاةل السعدي، الم (0)
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 ناظم المجرة: -3
حي وغ  ،0220يوصل هذا الناظم بحيوة الحباني  بمنخ ض ابي دبس حالذي تم انشاؤه عام 

 .(0)كم01حباني  الى بحيوة الوزازة حيقع جنوب مدين  ال لوج  بمساف  المياه الزائدة من بحيوة ال
حال بد من االشــارة الى الدحر ال بيو الذي لعبته بحيوة الحباني  في قيام المســتقوات الحضــوي  

التأثيو على ةياة االراةــــــــــــــي الزراعي  التي تعتمد على مياه البحيوة  من خ لفي محـافظ  االنبار، 
عتمد اذ ي ،حكذل  اهميتها في مجال الثوحة السمكي  ،لواسـع  من االراةـي الزراعي حجود السـاةات اح 

ســـــكان المنارطق المحيط  بالبحيوة بصـــــورة كبيوة على صـــــيد االســـــماك فضـــــ  عن اهميتها بوصـــــ ها 
حالموقع المتميز لها الذي اعطى مثالي  ل ســتثمار في  قطاع الصــناعات  ،مصــدرا للطاق  ال هوبائي 

تعد المدين  الســــياةي  اةد المســــتقوات الحضــــوي  التي تم انشــــاؤها من ، ح الموافق الســــياةي المختل   ح 
قبل الشـــوك  ال ونســـي  )تينيه( من خ ل المســـح الســـياةي الذي اجوته الشـــوك  ال ونســـي  االســـتشـــاري  

(O.T.H على جميــع منارطــق ) (0)0222عام 
از ذ مشــوحع المدين  الســياةي  حتم انجتم االت اق مع الشــوك  ال ونســي  لتن ي 0222حفي عام 

  .(3)0222العمل حافتتح الموقع عام 

                                                           

 جمهوري  العواق، حزارة الموارد المائي ، الهي   العام  لتشغيل مشاريع الوي حالبزل في محافظ  االنبار، (0)
 .08بيانات غيو منشورة، ص ،0100كواس،

(2 ) Ministry Of Culture Guidance. Directorate of Summer resorts and tourism serve – 

development of tourist villages Habbaniyah lake ,jan 1974,pp.19-20.         
سعد عبدالوزاق القيسي، مدين  الحباني  السياةي  دراس  تحليلي  لسوق الطل  السياةي الداخلي حامكاني  التطويو،  (3)

   .20، ص0283رسال  ماجستيو، موكز التخطيط الحضوي حاالقليمي للدراسات العليا، جامع  بغداد،
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  :بحيرة الثرثار 1-3-1-2-2
تقع بحيوة الثوثار في االجزاء الشمالي  حالشمالي  الشوقي  من محافظ  االنبار حان ما يدخل 

غوبي  القســــــام الاذ تقع ا ،من بحيوة الثوثار ةــــــمن ةدحد المحافظ  هو القســــــم الغوبي حالجنوبي منها
ةــــــــمن الحدحد االداري  لقضــــــــاء هيت حاالجزاء الجنوبي  منها تقع ةــــــــمن الحدحد االداري  لقضــــــــاء 

حيأتي الغوض من انشـاء مشـوحع بحيوة الثوثار لتقليل ةدة الفيضانات في نهو دجل  كانت  ،الومادي
لثوثــار الى بتحويــل منخ ض ا 0201هــذه ةــــــــــــــمن اقتواةــات الخبيو االن ليزي حليم حيل وكس عــام 

كم حانشــــاء ســـــدة على نهو دجل  65حربط نهو دجل  بمنخ ض الثوثار عن رطويق قناة رطولها  ،بحيوة
    .(0)م فوق منسوب الفيضان6بالقوب من سامواء حرفع منسوب النهو بنحو 

 متو مكع 0011حقد تم االســـت ادة من مياه البحيوة عن رطويق ة و قناة تتســـع لتصـــويف 
ســـــــــــع  ال وات ب –قناة الثوثار  ،كم حتت وع الى فوعين يســـــــــــمى ال وع االحل 02ا حيبلغ رطوله ،/ ثاني 

 3م 611بسع   ،دجل  –اما ال وع الثاني حهو قناة الثوثار  ،(0)حتصـ  في نهو ال وات ،/ ثا3 م511
حتم االفتتاح    (3)0222كم عـام 65كم حرطول ذراع دجلـ  01 ال وات-الثوثـارحيبلغ رطول قنـاة  ،/ ثـا
  .0280عام 

 0252أنش ت عام  ،حمن نافل  القول ان بحيوة الثوثار من خزانات المياه المهم  حالضخم 
أما مساةتها   .3مليار م 85,6كم حرطاقتها الخزني  تصل إلى 25قصى عوض لها أكم ح 001بطول 

 .(2)حهي تعد بذل  اكبو البحيوات مساة  في العواق 0كم 0201فتصل إلى 
بحيويتهـا حاهميتها من النواةي الطبي ي  حالمناخي  ححجود منطقـ  بحيوة الثوثـار  أســــــــــــــهمـت

لمدن لما تميز ألنشاء اان التوجهات الحديث  تهتم بوجود المسطح المائي الم حالسيما ،الواجه  المائي 
ار التي في انشــاء المسـتقوة  الحضــوي  مدين  الثوث أسـهم ،بهج  حراة  ن سـي  للسـاكنين فيهايوفوه من 
ف من الضـغط السـكاني حاالزدةام في المدن القديم  السـيما مدن بغداد حالومادي في التخفي أسـهمت
ري  صــناعي  حزراعي  حتجاعدة المسـاةات ال بيوة في ظهور نشــارطات  اســتثمارفضـ  عن  ،حال لوج 

                                                           

 .205، ص0262بغداد، ، فيضانات بغداد في التاريخ، مطبع  االدي ، الجزء الثال ،سوس اةمد  (0)
طبع  العاني، م ،ابواهيم عبدالجبار المشهداني، الثوثار بين الماةي حالحاةو، مجل  الجم ي  الجغوافي  العواقي  (0)

 .03، ص01،0228بغداد، المجلد 
 .62، ص0222ثار حمشاريع التنمي  ذات الع ق  به، دار الحوي  للطباع ، بغداد، ماجد السيد حلي، منخ ض الثو  (3)
منــاحر عبــد ةمــد المحمــدي، االدارة المت ــاملــ  للموارد المــائيــ  في محــافظــ  االنبــار، ارطوحةــ  دكتوراه، جــامعــ   (2)

 .000، ص0105كلمنتس،
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في تحقيق مكاســـ  للدخل حالتطور االقتصـــادي للمواكز الحضـــوي   أســـهمتمما  ،حســـياةي  حتوفيهي 
 .العمل حتقليل نسب  البطال من خ ل خلق فوص 

 بحيرة سد حديثة 1-3-1-2-3
حبلغت الطاق   ،كم شــــمال مدين  ةديث 2على بعد  0286تم انشــــاء مشــــوحع ســــد ةديث  عام 

 8,6حبحيوة الســـــــد تســـــــع  ،م 8051حهو ســـــــد ام ئي ركامي توابي بطول  ،3مليار م 8,6التخزيني  
فوق مســـتوى ســـطح البحو حرطول الخزان  م 022عند منســـوب  0كم513حبمســـاة  قدرها  3مليار م

 06الى  عن كم في اةـــــيق نقط  جنوب مدين   0كم حيتواحح عوةـــــه بين  055على امتداد النهو 
 .(0)م 06كم حمعدل عمقه  2اما عوض الخزان فهو  ،كم في الجزء المقابل لقوي  الخس  

نشــاء الســد من قبل رطوةت ف وة اإذ ، 0252تعود ف وة انشـاء الســد على نهو ال وات الى عام 
ن انشاء السد كان الهدف م ،شـوك  )ت نوبوحم اكسـبورت السوفيتي  ( بالتنسيق مع حزارة الوي العواقي 

هو قيام توكيا حســوريا بالتحكم في مياه نهو ال وات عن رطويق بناء الســدحد على هذا النهو منها ســد 
نقص ت الواصــل  الى العواق الى الكيبان في توكيا حســد الطبق  في ســوريا مما عوض مياه نهو ال وا

 .   (0)في فتوة الصيهود حالسيما
كم( حهو يخــدم أغواض  52كم( حارت ــاعــه ) 305تــأخــذ البحيوة شــــــــــــــكً  مثلثــًا رطول قــاعــدتــه )

تنمويــ  متعــددة تتمثــل في ةجز الميــاه الواردة إلى القطو من نهو ال وات في موســــــــــــــم الفيضـــــــــــــــان 
رسـابات إلحتوليد الطاق  ال هوبائي  حة ظ نسـب  ا ،الصـيهود حتصـوي ها إلى النهو من جديد في موسـم

فضـــــً  عن دحره في تنمي  الثوحة الســـــمكي  حالنشـــــارطات الســـــياةي  التي لم  ،الذاهب  إلى مجوى النهو
  .تدخل بعد في بوام  تنمي  حتخطيط اقتصاديات المنطق 

 ال هوبائي  التي كانت المدةفي في توليد الطاق   أســــــــهمحتجدر االشــــــــارة الى ان ســــــــد ةديث   
فوص   01111سد ةديث  في بداي  انجازه بإيجاد  أسهمكما  ،0221ميكا حاط قبل  661تصل الى 

    .عمل بين عامل حفني

                                                           

 الموصــــــــل حةديث ، ارطوحة  دكتوراه، احس رطل  مشــــــــعان ســــــــطام المعاةــــــــيدي، التحليل الهيدرحلوجي لبحيوتي (0)
 .51، ص0102)غ،م(، كلي  التوبي  للعلوم االنساني ، جامع  االنبار،

ـــ ، التقويو الوئيســــــــــــــي، الموةلـــ   (0) حزارة الوي، تخطيط اقليم اعـــالي ال وات حاعـــادة اســــــــــــــكـــان اهـــالي خزان ةـــديث
 .000، ص0228االحلى،
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من موقع الســــد الحالي  كم باتجاه الشــــمال الغوبي ابتدءاً 011حتمتد بحيوة ســــد ةديث  لمســــاف  
   المهم  حالمؤثوة بشـــــكل مباشــــــو على حجودحهي من المصـــــادر المائي ،عند تقارطعه مع نهو ال وات

 اعتماد تل  المســتقوات على مياه تل  البحيوة في الشــوبإذ المســتقوات الحضــوي  في منطق  الدراســ  
كما انها حفوت فوص عمل حمصــــــــــــــدر رزق  ،حالزراع  مما يعمل على تنمي  النشــــــــــــــاط الزراعي فيها
مما يعني إن إنشــاء بحيوة  .(0)حةديث  راحةح  عن للســكان من خ ل ثوحتها الســمكي  في كل من مدن 

( كان لها تأثيوها الواةـــــــح على المنارطق التي حصـــــــلتها مياه البحيوة كما 0286حســـــــد ةديث  عام )
 .اذ ظهوت بوادر تورطن للمستقوات القويب  منها ،في تعزيز االستيطان ةولها أسهمت

ت محافظ  االنبار حالمحافظا حالبد من االشارة الى ان مشوحع سد ةديث  حفو فوص عمل لسكان
 ،اذ استقط  االيدي العامل  من مختلف دحل العالم حالعواق ،العواقي  حالشوكات االجنبي  المستثموة

حمن الجديو بالذكو ان مشوحع سد ةديث  ادى الى تغييو مواقع المستقوات الحضوي  منها اغواق مدين  
كذل  تغيو  ،كم في حادي الويحان  02لقديم حتغيو موقعها الى موقع اخو يبعد عن الموقع ا عن 

 فض  عن غمو العديد من القوى في ،التي غموت مياه السد جزءا منها راحةالهيكل العمواني لمدين  
ذه ف ان سببا في زيادة ةجم السكان في ه ،سكانها بالهجوة الى مدن القائم حةديث أدى بالمنطق  مما 

اذ  ،جاح المشوحع كان البد من انشاء مجمع سكني للعاملين فيهحإلن، بعد انشاء السد حالسيماالمدن 
 221وي علىحهو يحت، رج الحدحد البلدي  لمدين  ةديث تم بناء مجمع سكني في موقع المشوحع حيقع خا

 فضً  عنحةدة على هي   كوفان  301حةدة مبني  من الحجو ح 061منها  ،حةدة سكني  قوب السد
  .لعمارات ألغواض السكن حالخدمات السياةي  اح دحائو دحل عمارة تستغل هذه ا 02حجود 

  

                                                           

اسات ر ات االرةـي  حالسـدحد الصحواحي  ةوحرة اقتصادي ، موكز دعبدالوهاب خضـيو العبيد، الت زم بين الخزان (0)
 .32، ص0112الصحواء، جامع  االنبار، 
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 بحيرة الرزازة: 1-3-1-2-4
هي منخ ض رطبيعي حاســـع، تقع في الهضـــب  الغوبي  الى الجنوب الشـــوقي من بحيوة الحباني  

، حتتم 0كم 0601حتشــــــغل مســــــاة   3مليار م 06,2باتجاه محافظ  كوب ء. حتبلغ ســــــعتها الخزني  
 .(0)بحيوة الحباني  أثناء موسم الفيضان عن رطويق ناظم تخلي  المجوةتغذيتها من 

حتجدر االشـــــــارة الى الخزن في بحيوة الوزازة يعد ميتا لعدم امكاني  اعادة مياه هذه البحيوة الى 
النهو موة اخوى، لهذا الســـــــب  فقد تواكمت االم ح فيها بموحر الســـــــنين، حنتيج  لشـــــــدة الملوة  في 

 االرض للعمليات الزراعي  ةــــمن المنارطق المحيط  بها، اســــتثمارم يكن لها تأثيو في مياه البحيوة ل
 حاقتصوت اهميتها على ةوف  صيد االسماك بالنسب  لسكان المستقوات القويب  منها.     

 :الجداول 1-3-1-2-5
ى ليعد جدحلي الصق حي  حال وم  ابوزها حتاخذ مياهها من نهو ال وات من الجان  االيسو حع

كم(، حمن اهم ما يميز هذه 08كم( شــــــــــمال مدين  ال لوج ، يبلغ رطول جدحل الصــــــــــق حي  )00بعد )
الجداحل حفوة مياهها  حكثوة ت وعاتها حتمتاز االراةـي المجاحرة لها بخصـوبتها، سهل ذل  في توفيو 

كز االمقومات الطبي ي  لجذب الســـكان حقيام المســـتقوات الحضـــوي  التي نمت حتطورت حاصـــبحت مو 
ةضـــوي  ةـــمن التقســـيم االداري رغم ســـيادة الطابع الزراعي حتوبي  الحيوانات لعدد من ســـكانها حمن 
امثل  هذه المســــتقوات الحضــــوي   مدين  ال وم  موكز قضــــاء ال وم   حموكز ناةي  الصــــق حي  التي 

 .(0)مما زاد في ةجم سكانها اتخذت موقعا على جدحل الصق حي 
 فية:المياه الجو  1-3-1-2-6

، (3)ممنارطق حاسع  من العال هتعد من الصادر الوئيس  في توفيو مياه الشوب حمياه الوي في
سودها ل موكز الصدارة في النطاقات التي تمث  المهم  ل ستقوار البشوي فهي تحهي من الموارد المائي

ه الجوفي  في محافظ  . حيتباين عمق الميا(2)المنارطق الجاف  اح شبه الجاف  البعيدة عن مجاري االنهار
تقدمنا باتجاه  العمق يزداد كلماعن متوسط سطح األرض، إال أن هذا م(  351 – 1األنبار بين )

                                                           

 .02، ص0111العدد الثال ، مجل  الزراع  حالتنمي  في الورطن العوبي، (0)
ريف قضاء )  المت املاةمد ةسن عواد الدليمي، اهمي  ك اءة مواكز االستيطان الوي ي في تخطيط التنمي  الويفي   (0)

 .23، ص0282ال لوج (، رسال  ماجستيو )غ.م(،موكز التخطيط الحضوي حاالقليمي، جامع  بغداد،
 .050ص ،0222 ةسن ابو سمور حةامد الخطي ، جغوافي  الموارد المائي ، عمان، دار ص ا للنشو حالتوزيع، (3)

(2)S. W.Lonmah. Ground Water Hydraulics us geological surueg professional, 1980    

,p.108 .                                                                                                
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–051م في منطق  الحماد ح 011–051إذ ت ون أعماقها بين  الحدحد العواقي  األردني  السعودي ،
م في منطق  011–1 م في منطق  الحجارة حبين051–011ي منطق  الوديان العليا حبين م ف011

م في منطقتي الجزيوة حالسهل الوسوبي.  01–1 ن هذه األعماق تتحسن حتصل إلى الوديان الس لى. ل
حمن الم ةظ انه يمكن تمييز نوعين من المياه الجوفي  في محافظ  االنبار حهي االبار التي يقوم 

ب وًا في منطقتي  0052و االنسان بح وها، فقد قامت الحكوم  في سبعينيات القون الماةي بح 
 . (0)الهضب  الغوبي  حالجزيوة ألجل تورطين السكان البدح

حالقضاء على ال واغ السكاني في هذه المنارطق، حبال عل  حتشجيع اقام  المستقوات الحضوي ،
تم استيطانهم ل ن ذل  لم يستمو لمدة رطويل بسب  الوعي الجائو الذي توك أثوه السلبي على زحال 

، حللمياه الجوفي  اهمي  كبيوة في منطق  الهضب  الغوبي  (0)لطبي ي  لقويب  من هذه اآلبارالمواعي ا
ةمن محافظ  االنبار ذل  ألنها تخلو من مصادر المياه السطحي  كاألنهار حالمشاريع االرحائي ، اذ 

حدي  التوكزت المياه الجوفي  في المنارطق المنخ ض  من الهضب  في المنخ ضات حالفيضات حبطون ا
ش  فيه ان حجود المياه الجوفي   التي تنصوف اليها مياه االمطار من المنارطق الموت ع . حمما ال

ص ةيتها ل ستعمال البشوي في بعض المنارطق، تجعل هذه المنارطق مح زة إذات الجودة العالي  من 
ملغم / لتو كما  0511 ها الملحيتل  المياه التي ال يتجاحز توكيز  حالسيمالقيام المستقوات الحضوي  

الحال لسكان الهضب ، حمما يزيد من اهمي  المياه الجوفي  هو مدى قوبها اح بعدها من سطح  يه
 كي  بعيدة عن سطح االرض يتطل  ذل  تقني  ميكانيكي ااالرض، اذ ان حجود المياه الجوفي  ةمن تو 

 .(2)محافظ  االنبارى اقضي  ب وا موزع  عل 6262. حبلغ عدد االبار (3)عالي  في عمليات الح و
أما العيون حالينابيع فهي التي تظهو على الســطح بصــورة تلقائي  من دحن تدخل االنســـان في 

 ، تتوزع في المنارطق المنخ ض  حبطون األحدي  حتتواجد ةمن أراةي منطقتي الجزيوة(5)اسـتخواجها

                                                           

 حزارة الزراع  حالوي، مديوي  ري حزراع  االنبار، سج ت غيو منشورة. (0)
االحل ل لي  التوبي ، جامع  االنبار، ةول محمد دلف الدليمي، مشــــوحع الواةات الصــــحواحي ، المؤتمو الجغوافي  (0)

 .2-5، ص0223على التنمي  في محافظ  االنبار، حأثوهالتصحو 
(، غ،ماســتثمارها، رســال  ماجســتيو، ) يحيى عباس ةســين، المياه الجوفي  في الهضــب  الغوبي  من العواق حاحجه (3)

 .050، ص 0283كلي  اآلداب، جامع  بغداد، 
 .0108حزارة الموارد المائي ، مديوي  ري محافظ  االنبار، قسم االبار، بيانات غيو منشورة، جمهوري  العواق،  (2)
رســــــــال   ،الطبي ي (في الجغوافي   )دراســــــــ مشــــــــتاق اةمد غوبي، العيون القيوي  في قضــــــــاء هيت حاســــــــتثماراتها  (5)

 .62، ص0115، جامع  بغداد،  اآلداب)غ،م(، كلي   ماجستيو،
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كم ابتداء من عيون )ةق ن(  211حالحافات الشــــــــوقي  للهضــــــــب  الغوبي  ممتدة امتدادًا خطيًا بطول 
جنوب مــدينــ  ةــديثــ  ثم تمو بــالبغــدادي حهيــت بمحــاذاة نهو ال وات ل نهــا تبتعــد عن النهو ابتــداء من 

ه حتتميز ميــاه هــذ منطقــ  كبيســـــــــــــــ  حالمحمــديــات حأبو الجيو حالوةــاليــ  إلى أن تعبو ةــدحد المحــافظــ 
 . (0)ي العيون بأنها مالح  لذل  فهي ال تصلح ل ستخدامات البشو 

هميــ  كبيوة في توزيع حديمومــ  الحيــاة لبعض لهــا أ ن للميــاه الجوفيــ  بــأيمكن القول حمن ذلــ  
التي اعتمدت عليها مثل مدين  الورطب  حمدين  كبيســـــــ  ، ح تقوات الحضـــــــوي  في محافظ  االنبارالمســـــــ

 مطاً ن خذت هذه المســــــــــتقوات الحضـــــــــــوي  في توزيعهاأذ ، إناةي  النخي  حموكز ناةي  الوليدحموكز 
 .الطبي ي  حالبشوي  ظوحفلذل  تبعا ل ؛متباعداً 

                                                           

عودة، جيومورفولوجي  منطق  هيت، المديوي  العام  للمســــــــح الجيولوجي حالتحوي المعدني،  الوةمن ةســــــــن عبد (0)
 .02، ص0286الجزء الخامس، بغداد،
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  التربة: 1-4
الطبق  الهشـ  التي تغطي صخور القشوة األرةي  على ارت اع ما بين من المعوحف ان التوب  
، حهي مزي  أح خليط معقد من المواد المعدني  حالعضــــوي  حالهواء عدة بضــــع  ســــنتمتوات إلى أمتار

 ( 0)نبـات جـذحره حمنهـا يســــــــــــــتمـد مقومـات ةيـاتـه ال زمـ  لبقـائـه حت ـاثوه حإنتـاجهحفيهـا يثبـت ال ،حالمـاء

حتعد التوب  من الموارد الطبي ي  المهم  لإلنسان في  ،(0)حتت ون التوب  من مواد عضوي  حال عضوي 
 .أي بقع  من أرض ي يشون عليها حينتجون منها غذاءهم
  ى ذل  من قدم اســتقوار الســكان على ةــ يعتمد االســتقوار البشــوي على التوب  حليس أدل عل

نهو ال وات اليمنى في المحافظ  مقارن  بالضــــــ   اليســــــوى بســــــب  حجود التوب  الخصــــــب  الصــــــالح  
وب  مع باقي تؤدي الت ،للزراع  مقارن  بالضــــ   اليســـــوى التي تشـــــوف عليها الهضـــــب  الغوبي  مباشـــــوة

لى أن حقد دلت الدراسات ع .ستورطنات البشوي العناصـو الطبي ي  دحرًا مهمًا في تشكيل حديموم  الم
توب العواق تختلف من مكان آلخو تبعًا الخت ف التوكي  الجيولوجي حالتضـــــاريس حالمناخ حالنبات 

أساس  على . حمحافظ  االنبار جزء من العواق فقد تباينت أنواع التوب فيها(3)الطبيعي حرطبيع  الوي 
لذا تباين االســــــتيطان من منطق   ،(4)ســــــبات التي كونتهاالتو  نوعي إذ من  ،اخت ف اقســــــام الســــــطح

اعتمـادًا على مـا تقـدمـه توبـ  المنطقـ  المختـارة من إمكـانيــات غـذائيـ  أح موارد أخوى لســــــــــــــد  ،ألخوى 
محافظ  ح  .الذين يعتمدحن الزراع  في نشــارطهم االقتصــادي ،حال ســيما الوي يون منهم ،ةاج  الســكان

إذ حإن اختل ـــت من  ،اق األخوى من نـــاةيـــ  الظوحف المنـــاخيـــ األنبـــار ال تختلف عن منـــارطق العو 
ل نهــا على العموم تنتمي إلى التوب الصــــــــــــــحواحيــ  الجــافــ   ،ت ّون التوبــ  حمواقعهــا الجغوافيــ  ظوحف

باستثناء المنارطق المحاذي  لض اف نهو ال وات أح التي في بطون الوديان. حعليه يمكن تقسيم التوب  
 -اآلتي : ( إلى األقسام 2خويط  ) في المحافظ  كما تظهو في

 

                                                           

 .03، ص0280علي ةسين الشلش، جغوافي  التوب ، جامع  البصوة، البصوة،  (0)
(2)Arthur N. strahler , Alan H. strahler Element of physical geography , 3rd Editio   John 

wiley and sons, New York, chichoster Brisban Toroto, Singapore ,1989,p.373.  

محمد خلي   الدليمي، الســـــــكان حالغذاء في العواق، أرطوحة  دكتوراه، كلي  اآلداب، جامع  بغداد، غيو منشـــــــورة،  (3)
 .321 – 362، ص0280

لتطور الزراعي في ســــــــــــــهل العواق الوســــــــــــــوبي، مجل  الجم ي  الجغوافي  في ا حأثوهانوري خليل البوازي، التوب   (2)
 .006، ص0260العواقي ، العدد االحل، 
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 (7خريطة )
 التوزيع الجغرافي ألصناف الترب في محافظة االنبار

 
   . D,p.Buringh ,Soils & Soil Conditions in Iraq .Op.Cit .p.32  المصدر:
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 الوديان:تربة قيعان  1-4-1
ال ي  الســــــوري  حةتى شــــــمتوجد على جانبي نهو ال وات في المنطق  الممتدة من الحدحد العواق

 30غوب مدين  الومادي بمســــاف  ، حمن شــــمال مدين  هيت ةتى منطق  تل أســــود شــــمال عن مدين  
حتتميز  ،حهي من التوب التي نقلتها ســيول األحدي  التي تصــ  مياهها غوب نهو ال وات حشــوقه، كم

م عن مســـــــتوى 05اع حعلى ارت  ،تتداخل مع رطبقات من الغوين حةجو ال لسبأنها عميق  حمزيجي  
، دفع ســــكان القوى حاألرياف إلى اســـــتخدام أدحات رفع المياه، ابتداء من الناعور قديمًا (0)نهو ال وات

 .إليصـــــال المياه إلى تل  األراةـــــي حزراعتها بمختلف المحاصـــــيل الزراعي  ،حإلى المضـــــخات ةديثاً 
   بالســــــكان الذين زرعوايحتوي نهو ال وات شــــــمال هيت على عشــــــوة جزر نهوي  ســــــبع  منها مأهول

حمن اهم المســتقوات الحضــوي  التي نمت حتطورت ةــمن هذه المنطق  ، (0)أراةــيها ببســاتين ال اكه 
حهيــت حقــد اخــذت هــذه المواكز النمط الخطي بموازاة نهو  هراح  هي كــل من مــدن القــائم حالعبيــدي ح

 .ال وات
 :تربة اكتاف االنهار 1-4-2

انتهاء ح  ،ابتداء من شمال مدين  الومادي ،ى جانبي نهو ال واتيتواجد هذا النوع من التوب عل
 ت ونت هذه التوب  ب عل ما يوســـــــبه نهو ال وات .بالحدحد اإلداري  لقضـــــــاء ال لوج  مع محافظ  بغداد

ة حتتميز بأنها جيد .أثناء موســـــــم الفيضـــــــان من إرســـــــاباته الخشـــــــن  قوب المجوى أح فوق الضـــــــ اف
 . (3)ي صالح  للزراع الصوف حيسهل بزلها حعليه فه

 -األنهار: تربة أحواض  1-4-3
نشـــــأت هذه من التوب من الوحاســـــ  الدقيق  التي ةملتها مياه النهو بعيدًا عن كتف النهو 

من مجموع مكوناتها  %21–51  تواحةت نســــب  الطين فيها بين حهي تجاحر توب  اكتاف النهو لذل
حتشــــمل جزًء من شــــمال موكزي  ،منطق  الجزيوةمع نســــب  من ال لس حتتواجد شــــوق نهو ال وات في 

                                                           

 .02سعيد ةسين علي الحكيم، ةوض ال وات في العواق دراس  هيدرحلوجي ، مصدر سابق، ص (0)
غ،م(، وحة  دكتوراه، )مشعل محمود فياض الجميلي، االشكال االرةي  لوادي نهو ال وات بين ةديث  حهيت، ارط (0)

 .012، ص0221كلي  اآلداب، جامع  بغداد، 
كاظم جواد الحميوي، تقويو مسح حتصنيف االراةي الم صل للجم يات التعاحني  الزراعي  في محافظ  االنبار،  (3)

 .2، ص0226مؤسس  الدحل  للتوب حاستص ح االراةي، هي   الدراسات حالتصاميم، بغداد، 
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حلذا فهي صــــالح   ،. مع نســــب  من ال لس(0)قضــــائي الومادي حال لوج  حناةيتي الصــــق حي  حالَ وم 
 .للزراع 

 -التربة الصحراوية الجافة: 1-4-4
بــ  منطقــ  كما تشمل تو  ،يسود هذا النوع من التوب في غوب نهو ال وات ةمن الهضب  الغوبي 

. ةمن منطقتي (0)من توب المحافظ  % 81حتشغل نسب   ،جزيوة إلى الشوق من نهو ال واتال
ألنها ت ونت تحت ظوحف مناخي  جاف  لم تتعوض فيها لعمليات غسل  ،الجزيوة حالهضب  الغوبي 

 حلهذا فهي غني  باألم ح ،بسب  قل  سقوط األمطار ،حتصفي  المعادن السويع  الذحبان بالماء
ال زم  لنمو النباتات من جه  حبالمواد العضوي  الناتج  من تحلل مخل ات الحشائش على  القاعدي 

 ،، ان قابلي  هذه التوب على اعال  السكان محدحدة حغيو مشجع (3)سطحها حفي داخلها من جه  أخوى 
 .فيها نويات استقوار مؤقت عند سقوط االمطار حت ون المياه الجوفي ، مثال ذل  مدين  كبيس 

فهي أما ان ت ون توب  كلسي  جاف   ،حعادة ما يقسم هذا النوع من التوب إلى مجموعات ث ث
فيها  حإن المادة العضوي  ،تشتوك في كونها تت ون من ةجو ال لس ،أح جبسي  جاف  أح ملحي  جاف 

 ســـــــــــــم حقابليتها على اإلنتاج الزراعي 01من مجموع مكوناتها حال يزيد عمقها عن  %0ال تزيد عن 
ةــــ ي   باســــتثناء الموجود منها في بطون األحدي  حالمنخ ضــــات )الفيضــــات( حالواةات الصــــحواحي  
التي تتميز بصــ ةيتها لإلنتاج الزراعي إذا توفوت المياه ال زم  أح األمطار حلما كانت هذه الموارد 

 ي  التي الطبي المائي  شحيح  فقد ةع ت قدرتها على إعال  أعداد كبيوة من السكان ما عدا المواعي
 .  (2)استغلت العش  الموجود في بطون الوديان حاآلبار

 فـــإنهـــا تحتوي بين رطيـــاتهـــا على ،ل ن هـــذه التوب حإن كـــانـــت فقيوة في إمكـــانيـــاتهـــا الزراعيـــ 
وت التي تشــكل إذا ما اســتثم ،اةتيارطات ةــخم  من المعادن ال لزي  حال فلزي  حالصــخور الصــناعي 

موت زات التنمي  الصـــــناعي  على صـــــعيد القطو العواقي بأكمله حليس بشـــــكل علمي مخطط أةد أهم 

                                                           

(1) Dr. Buringh , soils and soil conditions in Iraq , Baghdad , 1960 , p.151.  
 ع ء داحد عبـــدالخـــالق المختـــار حةكيم كويم عزيز، التوبـــ  حالغطـــاء النبـــاتي في الصــــــــــــــحواء الغوبيـــ ، الملحق  (0)

 .2، ص0288ه(،-0)
 .028-022، ص0285ابواهيم شويف حعلي ةسين الشلش، جغوافي  التوب ، مطبع  جامع  بغداد،  (3)
، 0228محمد محي الدين الخطي ، المواعي الصحواحي  في العواق، الطبع  الثاني ، مطبع  سومد، بغداد،  (2)

 .36ص
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لتحول منطق  الهضـــب  الغوبي  من منطق  مخلخل  ســـكانيًا إلى منطق  جاذب   ،على صـــعيد المحافظ 
حمن هذه  ،فض  عن القيام بح و االبار االرتوازي  حتطور رطوق النقل حالمواص ت الحديث  ،للسكان

 .دالنخي  التي اخذت النمط المتباعورطب  حموكز ناةي  الوليد حموكز ناةي  المستقوات الحضوي  ال
 الطبيعي: النبات  1-5

 مع رطبوغوافي  األرض حرطبيع  اً مهم اً تشتوك مجموع  من العوامل المناخي  التي تلع  دحر 
 المنارطق حللنبات الطبيعي تأثيوه اإليجابي في ،التوب  في إنبات النباتات الطبي ي  في أي منطق  ما

لى فسح المجال باتجاه نزحلها إ حمن ثمالصحواحي  في إعاق  سيو المياه الجاري  على سطح األرض 
، كما يعمل النبات الطبيعي على زيادة (0)بارطن األرض حتحويلها من مياه سطحي  إلى مياه جوفي 

طار في سقوط األم سم  التوب  السطحي  حتل  الخازن  للماء حعادة ما تنمو النباتات الطبي ي  بعد
تعمل النباتات على التخفيف من شدة االشعاع الشمسي  ،بطون األحدي  حالمنخ ضات الصحواحي 

لنبات فض  عن تعدد استعماالت ا ،حتوفيو الظل حزيادة نسب  الورطوب  في موقع المستقوة الحضوي 
مدينتي  في حالسيما لألبني جذحع االشجار كسقوف  حالسيماالطبيعي من قبل سكان المدن القديم  

 حهيت، حاستخدامها في صناع  الزحارق حالنواعيو حاالثاث المنزلي .  عن 
واكز التي اصــــبحت فيما بعد مبيعي في نشــــوء المســــتقوات الحضــــوي  النبات الط أســــهملقد 

ان النواة االحلى لهذه المدن هي انتشـــــــــار االشـــــــــجار الحولي   إذ ةضـــــــــوي  كالورطب  حالنخي  حالوليد 
من خ ل االســـــــــت ادة من الغطاء  ،في منطق  الحماد  حالوديان العليا حالســـــــــيماوة حشـــــــــجيوات حالمعم

تعمل على تحســـين البني  الداخلي  لألبني  فهي تقلل من اثو  إذ  ،النباتي  ســـواء ةشـــائش اح اشـــجار
االختزان الحواري لألســــطح اذ تعتوض االشــــعاع الشــــمســــي حتقلل من نســــب  االشــــعاع الواصــــل الى 

كما انها تعمل على توفيو الورطوب  النسبي  حتنقي  الهواء من الشوائ  حتثبيت التوب  حالتقليل  ،ي االبن
  يحال بد من االشـــــــــارة الى اهم النباتات الطبي  ، من اثو الضـــــــــجي  حالتقليل من العواصـــــــــف التوابي 

 الموجودة في محافظ  االنبار:

                                                           

فائق توفيق الجلبي، ليلى إســــــــماعيل محمد الماجدي، نباتات األدغال المنتشــــــــوة على خطوط ســــــــك  الحديد في  (0)
 .002، ص0110، 2لعدد/، ا30العواق، مجل  العلوم الزراعي  العواقي ، مجلد 
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 النباتات الصحراوية: 1-5-1
قل  إذ  ،تنتشــو في هذه المنارطق من قســوة الظوحف المناخي  الســائدة فيهاتعاني النباتات التي 

يًا جاألمطار حتذبذب كميات ســــقورطها حارت اع درجات الحوارة حارت اع درج  التبخو ل نها ت ي ت فســــل
حعموما فان هذه المنطق  تنمو فيها ال ثيو من النباتات الصـــحواحي  ، حمظهويًا لتحمل الوســـط الجاف

 .يـ  حمنها المعموةمنها الحول
 :نباتات ضفاف األنهار والجداول والمبازل والمستنقعات 1-5-2

تنتشو في هذه البي ات أنواع مختل   من النباتات معظمها معموة كالقص ، حالبودي، حالغوب، 
 .حالطوف ، حالعاقول حبعض أنواع الطحال 

 البشرية:  الخصائص -2
تعلق بعدد السكان ما ي حالسيمااإلنسان حفعالياته تشمل الخصاص البشوي  العناصو التي توتبط ب

تشتوك العوامل الطبي ي  حالبشوي  في تحديد مواقع المستقوات ح  ،حكثافتهم حنشارطهم االقتصادي
عامل البشوي بل يؤدي ال ،الحضوي  حكيفي  توزيعها حان العوامل الطبي ي  لم تن ود في تل  العملي 

لبشوي  من خ ل التخطيط المنظم ألجل توسع حنمو حتطور في اختيار موقع المستقوات ا اً دحر 
 .(0)المستقوات الحضوي  مستقب 

  ألي  دراس  تعتمد االرض حما عليها من دراس  السكان من العوامل الوئيس حال يخ ى ان
فمن خ لها يتم ابواز الع ق  بين السكان من جه  حاماكن تواجدهم حاستقوارهم حتباين  ،نشارطات
 .(0)حاسباب هذا التباين من جه  اخوى  توزيعهم

حيعد السكان في مقدم  العوامل البشوي  تأثيوا في اختيار موقع المستقوات الحضوي  فهم مصدر 
القوى العامل  التي تمارس االنشط  االقتصادي  حهم من ينت  حيستهل  اي ان االنسان اليوم لم يعد 

السكان هم من يقورحن حيختارحن االماكن المناسب   ان إذ اسيوا للظوحف الطبي ي  كما في السابق، 
لهم لغوض االستقوار القادرة على تلبي  رغباتهم حتوفيو اةتياجاتهم فض  عن البح  عن توفو االمن 

لذا يمكن توةيح دحر الخصائص البشوي   في توزيع المستقوات الحضوي  في محافظ   ،حالحماي  

                                                           

 نعمان ةســــين الجبوري، تخطيط المســــتورطنات الويفي  في االقاليم الثانوي  لقضــــاء الشــــوقاط، رســــال  ماجســــتيو، (0)
 .31ص ،0285 )غ.م(، موكز التخطيط الحضوي حاالقليمي، جامع  بغداد،

 .00ص ،0282فتحي ابو عيانه، جغوافي  السكان، دار المعوف  الجام ي ، االسكندري ، (0)
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النشط  فض  عن دحر ا ،ي حالنسبي للسكان حال ثاف  السكاني االنبار من خ ل دراس  التطور العدد
 االقتصادي  التي يزاحلها السكان من اجل فهم حتوةيح ذل .

 -االنبار:نبذة تاريخية عن تطور المستقرات الحضرية في محافظة  1-6
قتون إذ يموت المستقوات الحضوي  في محافظ  االنبار بأدحار تاريخي  كبقي  مدن العواق 

أن محافظ   ( قبل المي د السيما 3111ريخها بتاريخ االستقوار البشوي في العواق الذي يمتد الى )تا
 ،فهي بهذا الموقع اكتسبت اهمي  استواتيجي  حةضاري  مهم  ،الجزء الغوبي من العواق تمثل  االنبار 

 ،وبيلى الخلي  العاذ انها ةلق  الوصل بين المواكز الحضوي  في كل من حادي الوافدين حامتداده ا
حالموكز االخو شوق البحو المتوسط حكانت مموا لعبور الحم ت العسكوي  حالحوكات التجاري  حالهجوة 

حرطويقا للجيوش العوبي  االس مي  لعمليات تحويو المدن العوبي  حنشو الدين  ،لمختلف شعوب العالم
 .(0)عنهحهيت ح  حصندحداء كمدين  االنباراالس مي 

وحف ان محافظ  االنبار جذبت االنسان اليها منذ ازمن  تاريخي  قديم  ل ستقوار فيها حمن المع
 .حانشاء القوى الزراعي  حالتي تحولت الى مستقوات ةضوي  عاموة بموحر الزمن

حتمت االشارة الى ذل  في العديد من المصادر التاريخي  التي ذكوت ان المنطق  الممتدة ما 
ذ اكثو م االصلي منحط  ح المستقوة االحلى لألكديين بعد ان توكوا مورطنهكانت الم عن بين هيت ح 

 ،حشيدحا القوى الزراعي  التي تحول العديد منها في مواةل الةق  الى مدن عاموة ، ( سن01111من )
حمن  ،حتوجههم نحو نهو ال وات الذي يعد من المقومات الطبي ي  إلدام  الحياة في تل  المنطق  

منها قوي  جب  شمال  ،( قوي 31دين  هيت التي امتدت ع قاتها االقليمي  الى اكثو من )امثال ذل  م
ثم انها كانت قبل العصو االس مي جزءا من ةدحد ممل   كسوى بن  ،كم 25مدين  هيت بمساف  
اما ما حراء هذه المدين   ،م( التي تمتد لتصل الى مدين  هيت 630 – 521هومز خ ل المدة )

حعلى هذا االساس اتخذت مدين  هيت كنقط  ةدحدي  بين  ،لشام فقد كانت تحت سيطوة الوحمباتجاه ا
( 5111ل  الناعور قبل )آابت وحا  عن هيت ح  حان سكان المنطق  الممتدة بين ،(0)دحلتي فارس حالوحم

                                                           

أ.م.د. عبد الناصـــــــو صـــــــبوي شـــــــاهو الواحي، مدن محافظ  االنبار، دراســـــــ  في النشـــــــأة حالتطور، مجل  العلوم  (0)
 .2، ص0112االنساني  حاالقتصادي ، جامع  االنبار. العدد االحل، آذار، 

حاث المؤتمو ن ابصبوي فارس الهيتي، االستيطان الوي ي في االنبار بين جن  عدن االكدي  حالوقت الحاةو، م (0)
 .02، ص05،0223_03العلمي االحل لجامع  االنبار للمدة 
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م( عن 05 -3مياه نهو ال وات الى ة تي النهو التي توت ع عن مستوى مجواه بحوالي )سن  لوفع 
 .(0)مستوى منسوب النهو

حتجدر االشـــــارة الى ان خوائط الجغوافيين حصـــــ ت االنهار حبعض المعالم االســـــ مي  حالمدن 
حالوةبـ ، حظهو العـديد من الوحاد العوب الذين رســــــــــــــموا الخوائط التي تهتم  عنـ القـديمـ  مثـل هيـت ح 

ذ إةوقل حالمقدســـــــي بوصـــــــف االنبار حمعالمها منها خوائط البلخي حاالصـــــــطخوي حاالدريســـــــي حابن 
  .(0)المساف  بين بغداد حمدن االنبار حقسم المساف  بين المدن الى مواةل حصف

يعد ازدهار النشــــــاط االقتصــــــادي الذي يمثل بالزراع  حالتجارة من العوامل التي لها دحر كبيو 
و هفي نمو المــدن حتوســــــــــــــعهــا حالتي كــان لمقومــات الموقع حتوفو رطوق النقــل المــائي الــذي تمثــل بن

 .(3)ال وات حجميع الطوق الوئيس  التي تمو عبوها دحر في نشأة المدن المارة بها
 ،ان ظوحف نشأة المستقوات الحضوي  في اي منطق  يعكس مدى الت اعل بين البي   حاالنسان

كما ان منطق  الدراســـــ   ،المكان المناســــ  الذي ي يش فيه اســــتثمارتوةــــح قدرة االنســــان على  إذ 
اشــارت المصــادر الى ذل  ف انت هذه المنطق   إذ  ،االحلى لبداي  االســتقوار البشــوي  شـهدت المواةل

 .انعكاس للبي   الطبي ي  للعواق
تعد محافظ  االنبار من التنظيمات االداري  القديم  في العواق حالتي ةمت العديد من المدن 

مقومات   حجغوافي  نظوا للالتي توزعت على جانبي نهو ال وات اح بالقوب منه حلها اهمي  تاريخي
الجغوافي  التي امتازت بها بي   المحافظ  حالتي جذبت االنسان لل يش فيها خ ل فتوات زمني  قديم  
حمحافظ  االنبار كما تم ذكوه سابقا اكبو محافظات العواق مساة  موت المستقوات الحضوي  فيها 

ل تم تغييو اسماء اكثو هذه المدن حاةت ظت كبمواةل مختل   من ناةي  الحدحد حالتقسيمات االداري  ح 
عن  حان المواقع االثوي  كش ت النقاب ،( باسمها القديم خ ل تاريخها الطويلعن من مدينتي )هيت ح 

لمزدهوة من للمدن ا اً نموذجأقيام المستقوات الحضوي  التي تأخذ اسم المدين  بالم هوم الحدي  حكانت 

                                                           

سعدي محمد صالح السعدي، النظم االقتصادي  الناعوري  حاداؤها الوظي ي في اقليم اعالي ال وات، ندحة النواعيو  (0)
ة جـامعـ  االنبار للمد التي اقـامهـا موكز اةيـاء التواث العلمي العواقي، جـامعـ  بغـداد لجـامعـ  بغـداد بـالتعـاحن مع

 .22، ص0221اذار، 2_3
سـوي محمد المدرس، معالم االنبار الجغوافي  في خوائط الجغوافيين المسلمين، المؤتمو العلمي االحل لجامع   د. (0)

 .2_3، ص0220االنبار،
د، د، بغدارشــــــــــــاد خطي  الهيتي، هيت في ارطارها القديم حالحدي ، الجزء االحل، الطبع  االحلى، مطبع  اســــــــــــع (3)

 .2، ص0266
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حمعابد شيدت حفق تخطيط هندسي اال ح تعطي دالل  عن االصال   حما من منارطق سكني  ،الموقع إذ 
 المستقوات: حفيما يلي نبذة تاريخي  عن تل  ، حالهوي  حعمق الحضارة لتل  المدن

 0862ي  بغداد خ ل المدة : نشــــأت مدين  الومادي عندما تولى الوالي مدةت باشــــا حالالرمادي -0
حتم  ،تســـتقو عندها التجارة ف نهو ال واتصـــغيوة على ةـــ اتجاري   محط حكانت ، م0820 –

 ،العثور على موقع باســـــم تل الوماد داخل مدين  الومادي ةاليا حمن ثم اســـــتمد اســـــم المدين  منه
، حبعد مجيء الحكم المل ي عام (0)حبقيت الومادي موكز ةضــــاري ةتى ســــقوط الدحل  العثماني 

 تعتمد على القوار ،التي تمثل اآلن تم إرط ق تســــــــمي  لواء الدليم على المســــــــاةات إذ   ،م0200
فعندما يصدر القوار اإلداري العواقي  .(0)اإلداري في إعطاء الص   الحضوي  للمستورطن  البشوي 

باعتبار تل  المستقوة موكز ناةي  أح قضاء أح محافظ  فإن القوار يعطي لتل  المستقوة ةدحدها 
هذه تختلف عن الحدحد اإلداري  لألقضــــــــــــــي  حالحدحد البلدي   .البلـديـ  حكـل مـا يقع خـارجها ريف

ألن هــذه الوةــدات اإلداريــ  تمثــل اإلقليم اإلداري للمــدن التي هي مواكز  ،حالنواةي حالمحــافظــات
 .(3)األقضي  حالنواةي حالمحافظات في جزئها الحضوي 

حفيما يخص منطق  الدراسـ  فإن مجموع سكانها الحضو تزايد باستموار بسب  عامل الهجوة 
كان اللواء يت ون من أربع  أقضـــــــــــــي  هي قضـــــــــــــاء  0206ويف إلى مدن المحافظ  حفي عام من ال

الومادي الذي يشـمل موكز القضـاء حناةيتي ةديث  حالقائم حقضاء الورطب  الذي ارتبط بوزارة الداخلي  
 0258تغيو اســــــم اللواء إلى لواء الومادي عام  ،لدحاعي لها ع ق  بأمن الحدحد حإدارة شــــــؤحن البدح
اصــــبحت الومادي موكز لقضــــاء الومادي عام  ،بهدف تحويل انتماء المجتمع إلى الورطن بدل القبيل 

حمن المواكز الحضـــــــــــوي  التابع  لقضــــــــــــاء  0222لعام  010بموج  الموســـــــــــوم الجمهوري  0222
 .كم05  عن الومادي موكز ناةي  الحباني  التي تقع شوق الومادي حالتي تبعد 

لوج  على شكل قوي  صغيوة تقع على الض   اليسوى لنهو ال وات تابع  ال لوج : بدأت مدين  ال  -0
الى الموكز الحضـــــــــــــوي في الصـــــــــــــق حي  حنشـــــــــــــأتها تعود الى ايام الحكم العثماني للعواق للمدة 

                                                           

 .062، ص0258صيدا،  الوزاق الحسني، العواق قديما حةديثا، مطبع  العوفان، عبد (0)
عبدالوزاق عباس ةســـــــــين، نشـــــــــأة مدن العواق حتطورها، المنظم  العوبي  للتوبي  حالثقاف  حالعلوم، معهد البحوث  (0)

 .25، ص0223حالدراسات العوبي ، المطبع  ال ني  الحديث ،
عبدالناصـو صـبوي شـاهو الواحي، ةسن كشاش الجنابي، دحر العامل االداري في تطور اةجام حموات  المواكز  (3)

، 0112، مجل  جامع  االنبار للعلوم االنساني ، العدد الوابع،0115-0222الحضوي  في محافظ  االنبار للمدة 
 .0ص
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امتدادا مع خان الضــــــاري  م 0821عام  ئحيعد خان عويد ةمو الذي انشـــــ (،0532-0202)
الخلي  العوبي حب د الوافدين بب د الشـــــــــــام حدحل على الطويق التجاري الذي ربط  ئالذي انشـــــــــــ

ـــــــ  ( 0)البحو المتوســــــــــــــط ـــــــ  الومـــــــادي مســـــــــــــــــــــاف   ،كم شــــــــــــــوقـــــــاً 26. حتبعـــــــد عن موكز مـــــــدين
من الهجوات البشـــــوي   اً كم غوب مدين  بغداد العاصـــــم  حاســـــتقطبت هذه القوي  عدد65حأقل من 

، حقد تم (0)نهو ال واتاليها لما تتصــف به من ارض خصــب  حالمصــدر المائي الدائم الذي يمثله 
العثور على العديد من الت ل التي عليها المســــــــتورطنات البشــــــــوي  مثل تل جوخ  التي تقع على 

حشـــــوق مدين  الومادي بمســـــاف   كم غوب مدين  ال لوج 2الجه  اليمنى من نهو ال وات على بعد 
مال الذي يمو شــــــ ، حكان لتحول رطويق التجارة الواقع في الجنوب من ال لوج  الى الطويقكم31

غوب المدين  اســـهمت في قيام مدين  االنبار كانت مســـتقوة األنبار تســـمى )األهواء( حلما اســـتقو 
بها العوب قديمًا أرطلقوا عليها تســـــمي  )األنبار( حهي جمع نبو حالنبو هو الوعاء الذي يجمع فيه 

اال ان هذا  كم، 5مســـاف  حتقع إلى الشـــمال الغوبي من مدين  ال لوج  الحالي  ب (3)القمح حالشـــعيو
موكز ن كيتأســــــــــســـــــــــت على يد العثماني الموقع تواجعت اهميته حظهوت مدين  الصــــــــــق حي  التي

ةضـــــوي في المنطق  تقع في ارض خصـــــب  حمياه حفيوة تمثلت بنهو ال وات حجدحل الصـــــق حي  
 اً ز وكالذي كان ةلق  حصــــــــــــل نهو دجل  بنهو ال وات، اال ان مكان  مدين  الصــــــــــــق حي  بكونها م

. حبذل  ظهوت (2)في المنطق  تواجعت بعد تواجع اهمي  هذا الطويق امام الطوق البوي  اً ةضـــــــوي
نواة الموكز الحضــوي الذي يعد نتاج رطوق النقل البوي  حالنهوي  فضــ  عن نشــاط ةوك  التجارة، 

موةــــــــع مدين   أصــــــــبح. حبذل  (5)في ظهور مدين  ال لوج  على نهو ال وات أســــــــهماالمو الذي 
 .(6)ال لوج  بدي  عن موقع مدين  االنبار القديم 

                                                           

 )غ،م(، كلي ، ماجســـــــــــتيوها االقليمي ، رســــــــــال  اةمد فياض صـــــــــــالح المحمدي، مدين  ال لوج  ححظائ ها حع قت (0)
 .52، ص0221، جامع  بغداد،اآلداب

 .35-32، ص0282جورج رح، العواق القديم، توجم  ةسين علوان ةسين، دار الشؤحن الثقافي ، بغداد، (0)
 05-03مدة ف ح شـــــــــاكو اســـــــــود، الخاررط  االداري  لمحافظ  االنبار، المؤتمو العلمي االحل لجامع  االنبار لل (3)

 .0، ص0220نيسان،
)غ،م(،كلي  اآلداب، جامع   ابواهيم توكي جعارط ، قضـــــــاء ال لوج  دراســـــــ  جغوافي  اقليمي ، رســــــال  ماجســـــــتيو، (2)

 .005، ص0226بغداد،
 .002ص ،0262جمال ةمدان، المدين  العوبي ، مطبع  الجي حي، القاهوة، (5)
ار، الوق  ال واتي في محافظ  االنب –لحضــــوي  على رطويق بغداد د. صــــالح فليح ةســــن الهيتي، تطور المواكز ا (6)

 .08، ص0110مجل  بحوث جغوافي ، كلي  القائد للتوبي  البنات، جامع  ال وف ، العدد االحل،
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 ،واهابأن ف لي  الســــــــــــواد ق)حقد ذكوت في المعاجم العوبي  حكت  التاريخ مثل ياقوت الحموي 
لوج  العليا ال  حال لوجـ  ال بوى حال لوجـ  الصــــــــــــــغوى قويتان كبيوتان من ســــــــــــــواد بغداد حال وف  حيقال

  .(0)(حال لوج  الس لى
-غدادب حالسيماء الطوق البوي  ى تطورها حتوسعها حنمو مواكزها الحضوي  انشاحمما ساعد عل

 .(0)موحره بهاإذ الشام  ب د
، (3)0205ســــــن   866حتم اســــــتحداثها موكزا لقضــــــاء ال لوج  بموج  االرادة المل ي  الموقم  

المدن  كم من310ه عنمدين  ال لوج  حتبعد غوب  عد موكز ناةي  الصـــــــــــق حي  التي تقع شـــــــــــماليح 
، حاصـــــــبحت ناةي  بموج  الموســـــــوم 0282التابع  لقضـــــــاء ال لوج  ةســـــــ  التقســـــــيم االداري لعام 

، حمن المدن االخوى التابع  لقضـــاء ال لوج  موكز ناةي  ال وم  التي 0268لســـن   012الجمهوري 
بل ق تقع شـمال شوق مدين  ال لوج  حيوجع تاريخها الى قوي  صغيوة  في العصور البابلي  حعصو ما

ســم حمن ثم اســتبدل اال ،الدليمي  نســب  الى عشــائو الدليم االســ م حالعصــو االســ مي حكانت تســمى
. حاكتســـــبت (2)الى ال وم  نســـــب  الى نهو ال وم  الذي كان يوبط نهو ال وات بنهو دجل  0230عام 

 .(5)0236عام  0835ال وم  ص تها االداري  بموج  االرادة المل ي  الموقم  
ين  عويق  موغل  في القدم استقوت على ة اف نهو ال وات حان تاريخ مدين  هيت مد :هيت -3

ذكوت في العديد من المصادر حالنصوص التي يعود  ،(6)ارتبط بالقيو المستخوج من عيونها
ي  حهي من الحصون العواق تاريخها الى ةضارات قديم  موجودة في ارض ب د ما بين النهوين،

ذ إاهدة لل يان، حتتميز مدين  هيت باةت لها موقعا ذا اهمي  استواتيجي  القديم  التي ماتزال ش
على ةافات الجزيوة ال واتي  حالحد الغوبي للعواق فض  عن كونها محط  تجاري  قديم   حقوعها

دلى( تعني الب و في  . حقد عوفت بصيغ عديدة منها )دل(2)على النهو بين العواق حب د الشام
                                                           

 .025، ص0252ياقوت بن عبدالله الحموي، معجم البلدان، الجزء الوابع، دار صادر حدار بيوحت للطباع ،  (0)
 .023سني، العواق قديما حةديثا، مصدر سابق، صعبدالوزاق الح (0)
 .01، ص0220عواك الجميلي، ال لوج  تاريخيا حاجتماعيا حاقتصاديا، بغداد،  (3)
 .212، ص0221، االنبار، الدليل االداري الجمهوري  العواقي ،  (2)
 .210، ص0221الجمهوري  العواقي ، حزارة الحكم المحلي، الدليل االداري، (5)
 غداد،ب هيم سلمان الهيتي، هيت في التواث العوبي، موكز اةياء التواث العوبي، جامع  بغداد، مطابع الهيتي،ابوا  (6)

 .60، ص0112
بهجــت كــامــل عبــداللطيف، هيــت في كتــ  الجغوافيين حالوةــالــ  العوب حالمســــــــــــــلمين، مجلــ  الجم يــ  الجغوافيــ   (2)

 .0، ص0220، 20العواقي ، العدد
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يو الذي ايتي( تعني الق –هيتو ( حالبابليون )ايدي –حعند االكديين )ايتو النصوص السوموي  
،حعوفت لدى الوحمان حاليونان باسم )ايس( حاسم )دياكيوا( المشتق  من (0)تشتهو بتجارته قديما

تشتهو هيت بوجود المواقع حالت ل االثوي   .(0)الل ظ  االرامي  اح العبوي  )دقيوا( حتعني ذات القيو
حاستخدمت  للوصد، اً ق.م حكانت تستخدم بوج سن ( 3511لزقورة التي يعود تاريخها الى )مثل ا

تم فتح هيت ح  بعد حالدة السيد المسيح حانتشار المسيحي  فيها حاصبحت تحمل ناقوس المسيح،
( هنعبقيادة عمو بن مال  بن عقب  بن نافع في زمن الخلي   عمو بن الخطاب )رةي الله 

هيت من المدن العواقي  القديم  التي تحظى بأهمي  استواتيجي   م، حتعد اإلسبعدها دخلت 
اه التي توفو المناخ حالتوب  حالمي إذ  حاقتصادي  ف انت محط اهتمام الجغوافيين العوب المسلمين 

  .(3)تعد من مقومات الحياة االساسي  حنشاط العمليات الزراعي  حاالستقوار البشوي 
ها ةس  ما حرد ذكوه في المصادر التاريخي  خ ل ءمدين  هيت تم بنان ألى إشارة اإلحتجدر 

تميزت مدين  هيت بوجود بيوت تقع  ،همعن( م لصـــــــــــــد البدح حدرء الخطو النات  322-312المدة )
هيت بأن ل لذا يمكن القو  ،حيحيط بالتل خندق نصــــــف دائوي تتصــــــل نهاياته بال وات، ثوي أفوق تل 
 .(2)الحياة حرخائهام  تمتعت بديموم  مدين  قدي
تطور رطوق  كما ان ،هيت ةاليا موكز لقضاء هيت تتمتع بتطور الوظي   التجاري  حالصناعي ح 

 .(5)في تطويو ع قتها بإقليمها الذي تستمد منه الغذاء حالمدن المجاحرة لها أسهمالنقل المارة به 
ء الومادي ع  لقضاصبحت هيت موكزا لقضاء يعوف باسم قضاء هيت بعد ان كانت ناةي  تابأ

 .06/3/0262حالصادر بتاريخ 022بموج  الموسوم الجمهوري الموقم 
كانت  ،كم منها01اما كبيس  فهي مستقوة قديم  النشأة تقع جنوب غوب مدين  هيت على بعد 

ذكوها  ،البدايات االحلى لها قوي  صغيوة نمت حتطورت حاخذت شكل المدين  خ ل االةت ل العثماني
 .(6)موي انها )مستقوة تقع على رطويق التجارة بين العواق حدمشق(ياقوت الح

                                                           

 .062، العواق قديما حةديثا، مصدر سابق، صعبدالوزاق الحسني (0)
 .03، ص0282، (03)صالح فليح الهيتي، رطويق القيو الى بابل، مجل  الجم ي  الجغوافي  العواقي ، العدد (0)
رشـــــــــاد الخطي  الهيتي، هيت في ارطارها القديم حالحدي ، الجزء االحل، الطبع  االحلى، مطبع  اســـــــــعد، بغداد،  (3)

0266 ،010. 
 .318، ص0282ال بابان، اصول اسماء المدن حالمواقع االثوي ، الجزء االحل، الطبع  الثاني ، بغداد،جم (2)
 .200، ص5ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج (5)
 .00، ص0266بغداد، رطه باقو حفؤاد س و، الموشد الى مورطن االثار حالحضارة، الموةل  االحلى، (6)
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تعود تســـــــميتها الى المهن  التي كانت تمارس لدى الســـــــكان حهي كبس التمور اح لوجود عين 
هوري الموقم حفي الموســــــــوم الجم ،اليزال قائما اً كبيو  اً حتوتبط مدين  كبيســــــــ  بهيت ارتبارط ،قبس فيها

حهناك بعض المســـــتقوات التي  ،(0)ناةي  تابع  لقضـــــاء هيت اصـــــبحت كبيســـــ  0222لســـــن   228
بعد عن ت ،اشــــارت لها المصــــادر التاريخي  مثل )تل اســــود( بين الســــهل الوســــوبي حالهضــــب  الغوبي 

 حكذل  حجدت ،كم على ةـــــ   نهو ال وات اليســـــوى دل على حجودها المخل ات االثوي  06الومادي 
وات اليسوى )الشيخ ةديد ةاليا( مقابل مدين  الومادي حتبعد اثار مدين  قديم  تقع على ة   نهو ال 

 .(0)كم حمستقوة بين هيت حالومادي تسمى )بقه( كما ذكوها ياقوت الحموي 2 هاعن
ت هذه حاةت ظ ،من المدن القديم  التي يعود تاريخها الى ما قبل االســــ م هعن: تعد مدين  هعن -2

انينات من القون التاســـــع عشـــــو بمياه ســـــد ةديث  اغوقت في احاخو الثم ،المدين  باســـــمها القديم
صــــــــممت المدين  الجديدة  إذ كم في حادي الويحان  02حانتقلت الى موقع جديد يبعد عن القديم 

حمن  ،كم 318تقع على نهو ال وات حتبعــد عن العــاصــــــــــــــمــ  بغــداد  ،بتخطيط عمواني ةــديــ 
المطل   ن نهو ال وات حبعض الت لالناةي  الطبوغوافي  فان المدين  القديم  فهي محصورة ما بي

الحل حيعود تاريخ نشــأتها الى النصــف ا ،اً حةيوي اً اســتواتيجي اً موقع تمثل على النهو مما جعلها 
 .ن فيهايمن االلف الثال  ق.م بعد استقوار اآلموري

دة خ ل مواةل تاريخها فقد ذكوت في مدحنات العصو البابلي تحمل هذه المدين  اسماء ع
جود يميز هذه المدين  ح  حاهم ما ،ا( ح)انات( حتم ذكوها في النصوص االشوري  باسم )عانات(باسم )ان

حظهوت فيها الديان  المسيحي  في القوحن الث ث  االحلى  ،الحصون القوي  لمواجه  االعداء
 ،ه00حتم تحويو المدين  من ال وس في العصو االس مي على يد عميو بن معد سن   ،(3)المي دي 

بلد  ن عمن قبل الجغوافيين العوب المسلمين ححص ها ياقوت الحموي ) اً كبيو  اً قيت هذه المدين  اهتمامل
 .(2)مشهور بين الوق  حهيت حمشوف  على ال وات حبها قلع  ةصين  (

                                                           

 ، سج ت غيو منشورة.االنبار(لإلةصاء )محافظ   حزارة التخطيط، الجهاز الموكزي  (0)
 .320ياقوت الحموي، مصدر سابق، ص (0)
 .011جمال بابان، اصول اسماء المدن حالمواقع العواقي ، مصدر سابق، ص (3)
 ، 0220، المؤتمو العلمي االحل لجــــامعــــ  االنبــــار،هعنــــالعزيز ةميــــد، العمــــارات التــــاريخيــــ  في مــــدينــــ   عبــــد (2)

 .2-0ص
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في ازدهار اقتصادها  أسهمبمقومات رطبي ي  من مناخ حتوب  حمياه مما  عن تميزت مدين  
و سكانها بممارس  صناع  الغزل حفيها فن معماري في البناء بمختلف مواةل الزراعي حالتجاري حاشته

لها الى قتم ن إذ  ها عن المآذن العواقي  ئحاهم ما يميزها حجود مأذن  تختلف في رطواز بنا ،تاريخها
 .ها التاريخ المهم للمدين  الذي يحكي ال ن المعماري الذي تميزت بهدالمدين  الجديدة بع

تابع  الى لواء بغداد بموج  فومان عثماني  هعن ل العثماني اصبحت مدين  حفي زمن االةت
يم اء الدلصدرت ارادة مل ي  بموجبها اصبحت قضاء تابعا للو  0200حفي عام  ،م0862صدر عام 

ع على الض   التي تق هاةي  راح تتبعها ن عن موكزا لقضاء  هعنحبقيت مدين   ،()محافظ  االنبار ةاليا
 .(0)كم غوبا5ال وات بمساف   اليسوى لنهو

منذ بداي  نشــــــــــــــوئها باألةداث  هراح ارتبط تاريخ مدين  إذ حهي من مـدن العواق القديم  :هراو ماديناة  -5
السـياسـي  حالدليل على ذل  اشـارة المؤرخ الوحماني )زد سـيموس( حجود مستقوة اسمها فاثوماس في 

ل اني  بعد عبورها احر موت ب اثوماس المقابان الجيوش الوحم )القون الثال  حالوابع المي دي حقال 
 هاح ر الصـــــغيوة حقد شـــــخصـــــها المؤرخ الواموســـــيل بانها قصـــــب   عن ،اي مقابل جزيوة (هعنلحصـــــن 
التي بنيت على الجوف الصــخوي شــديد االنحدار نحو ال وات، فضــ  عن ذل  ان توالي  (0)الحالي 

من كوارث  هعنم حما نت  0058/ه 656االةداث الســــــــــــــياســــــــــــــي  بعد غزح هوالكو لمدين  بغداد 
 ين مدحمنها   منآححي ت ألهلها حما ت ه مما اةـــــــطو اكثو الناس الى اللجوء الى منارطق بعيدة ح 

من مواقع اثوي  قويب  منها حالتي من اهمها حاقدمها موقع الدرجي  في قوي   راحةحال تخلو مـدين   هراح 
. فقد اصـــــــــبحت ناةي  (3)ق.م (3811-2511الم يموة الذي يعود الى العصـــــــــو المعدني العبيد )

لتصــــــبح  0110عام  هعنحان صــــــلت عن  (2)0261لســــــن   505بموج  الموســــــوم الجمهوري رقم 
 . راحهموكزا لقضاء 

                                                           

 .3-0ص ف ح شاكو اسود، الخويط  االداري  لمحافظ  االنبار، مصدر سابق، (0)
تطورها حع قتها االقليمي ، رســال  ماجســتيو،)غ،م(، جامع  بغداد،  راحةعبدالناصـو صــبوي شـاهو الواحي، مدين   (0)

 .6، ص0282كلي  اآلداب،
، دار حمكتب  0، ج0حالمل ي، طالعثماني ســــــــيد مازن امين ســــــــاجو الوفاعي، تاريخ مدين  الومادي في العهدين  (3)

 .02عدنان للطباع  حالنشو حالتوزيع، بغداد، بدحن سن  نشو، ص
 .0261لسن   505الجمهوري الوقائع العواقي ، الموسوم  (2)



 

22 

ي كانت بدايتها مســــتقوة صــــغيوة تقع ف : تعد مدين  ةديث  من المســــتقوات القديم  النشــــأة،حديثة -6
كم 031هات، تبعد عن موكز قضـــــــــــاء الومادي جزيوة تحيط بها مياه نهو ال وات من جميع الج

كم حلها تاريخ يعود الى العصــــو ال وثي حالعصــــو االســــ مي في منتصــــف 25 هعنحعن مدين  
  .(0)االلف الثاني ق.م

تشيو الدراسات التاريخي  الى ان ةديث  اةد المستقوات التي كان يطلق عليها اسم )ةديدانو( 
د حيشيو الباةثون الى ان حجود هذه المستقوة يعو  ،ة الجديدةخ ل عهد ممل   )سوفي( بمعنى المستقو 

حتضم مدين  ةديث  كنيستين للنصارى قبل االس م  ،(0)ه( حمؤسسها مدالج التميمي00-00الى )
 (هنعكما ذكوها ياقوت الحموي حدخلها المسلمون في عهد الخلي   عمو بن الخطاب )رةي الله 

ى ا اسم ةديث  ال واتي  لتمييزها عن ةديث  جل  حالتي تقع علحعوفت باسم )ةدثت( حارطلق عليها ايض
، حان الشواهد التاريخي  الموجودة فيها تدل على العمق (3)الزاب االعلى في الض   الشوقي  لنهو دجل 

اط حتعد الزراع  النش ،التاريخي لهذه المدين  مثل مسجد الوس حارط ل الموزحك  حغيوها من االثار
صبحت مدين  ةديث  موكزا لقضاء ةديث  بموج  الموسوم الجمهوري ، حأدين  ةديث الوئيسي لسكان م

 .(2)هعنبعد ان كانت تابع  لقضاء  0265لسن  032الموقم 
من المدن التابع  لها حهي مستقوة صغيوة يشتغل سكانها بالزراع  حتوبي  الحيوانات  بوحان حتعد 

لسن   055بموج  الموسوم الجمهوري رقم  هوحانها التجارة حاستحدثت ناةي  بحيمارس معظم سكان
ازدهوت هذه المستقوة الحضوي   0286حبعد انشاء خط الن ط الستواتيجي حسد ةديث  عام  ،0265(5)

 ،قيام السد على توفيو فوص عمل جيدة فض  عن توفيو الطاق  ال هوبائي  حصيد االسماك ساعدإذ 
 عند استقطابها للسكان المهاجوين اليها من المدن حالقوى  حالسيماحاصبحت ذات قيمي  حاهمي  اقليمي  

 .التي غموتها مياه السد

                                                           

 .020السيد عبدالوزاق الحسيني، العواق قديما حةديثا، مصدر سابق، ص (0)
 .31، ص0222طبع  اسعد،عبدالوزاق ةسين عباس، جغوافي  المدن، م (0)
  .081رطه باقو، فؤاد س و، مصدر سابق، ص (3)
 .202ص الدليل االداري، الجمهوري  العواقي ، مصدر سابق، (2)
 .200الدليل االداري، الجمهوري  العواقي ، مصدر سابق، ص (5)
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ســتقوا حان نشــأتها كانت م ،: هي من المسـتقوات التي تقع على الجان  االيمن لنهو ال واتالقائم -2
كم 021ةدحديا صـــــــغيوا بين العواق حســـــــوريا تســـــــمى ةصـــــــيب  الغوبي  تبعد عن مدين  الومادي 

 .(0)اً كبيو  اً ان مخ وا للشورط  حخانحموكز المدين  ك
ام عام الشــــــــــــ –بعد افتتاح الطويق الدحلي بغداد  حالســــــــــــيماةظيت القائم بأهمي  اســــــــــــتواتيجي  

عام  هعنحاعتبوت موكز ناةي  تابع لقضـــــــــــاء  ،مثلت معبوا ةدحديا بين العواق حســـــــــــوريا إذ ،0203
بموج  الموســــــــــــــوم  0268عام  حمما زاد في اهميتها االداري  عند اعتبارها موكز قضــــــــــــــاء ،0222

، حتتبعها اداريا مســـــــتقوات ةضــــــــوي  مثل العبيدي حال وابل  حالومان  حعدت (0)063الجمهوري الموقم 
 زتمتا ،(االقصــىقائم لى )ديو الإحجاءت تســمي  القائم نســب   ،هذه مواكز نواةي تابع  لقضــاء القائم

حتذكو  ،العصـــو االشـــوري حالعصـــو االســـ مي بين القائم بوجود المواقع االثوي  يعود تاريخها الى ما
حتختلف االنشـــــــــــط   .(3)ه025كت  التاريخ ان هارحن الوشـــــــــــيد مو بها عند عودته من الح  عام 

ن ع بين الزراع  حالصـــــناع  حالتجارة فضـــــ  االقتصـــــادي  التي تمارس من قبل الســـــكان في القائم ما
 .الخدمات االجتماعي  المختل  
المواكز الحضــوي  التابع  لقضــاء القائم تقع الى الجنوب الشــوقي للقائم تعد ناةي  العبيدي من 

. حتم (2)0262لسن   660كم تم اسـتحداثها ناةي  بموج  الموسـوم الجمهوري الموقم 35 هعنحتبعد 
حتجدر ، حةدة ســـكني  3111من  أكثوتضـــم  0283بناء مدين  ســـكني  تابع  لمعمل ال وســـ ات عام 

االنبار شهدت تغييوات اداري  بين االقضي  حالنواةي ةمن الحدحد االداري  االشـارة الى ان محافظ  
في نشـــــأة حتطور غالبي  المدن  أســـــهمتحفي بعض االةيان مع ةدحد المحافظات االخوى المجاحرة 

اذ لم يكن في المحافظ  بداي  القون الماةـــي مواكز ةضـــوي  بالعدد الذي عليه االن  ،الموجودة فيها
ل ن الحاج  الى ايجاد مواكز ةضــــــوي   ،هراح حكبيســــــ  ح  هعنل لوج  حهيت حةديث  ح ســــــوى الومادي حا

من خ ل اصـــدار  ،، جعل الدحل  تتدخل في هذا الشـــأنتخدم ســـكان منارطق المحافظ  اداريا حخدميا
القوارات حالمواســـــيم التي رفعت من درج  بعض المســـــتورطنات لتصـــــبح مواكز ةضـــــوي  تخدم ســـــكان 

 .المنطق 

                                                           

 .202الدليل االداري، مصدر سابق، ص (0)
 .0268سن  ل063الوقائع العواقي ، الموسوم الجمهوري  (0)
 .020عبدالوزاق الحسني، مصدر سابق، ص (3)
 .0262لسن   660الوقائع العواقي ، الموسوم الجمهوري الموقم  (2)
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الحكوم  العواقي  الى تثبيت ةدحد العواق االداري  حةع نقاط للحماي  حادارة  سعت :الرطبة -2
العشائو غيو المستقوة حتنظيم الوي حةل المشاكل فظهوت مدن في محافظ  االنبار ب عل عوامل 

حمدة  0230ى لإ 0202سياسي  حاداري  اتخذتها الدحل  بعد االةت ل حاالنتداب البويطاني سن  
حمن هذه المدن مدين  الورطب  حالتي تعد قلع  ةصين  شيدت من ، 0230  رطني سناالستق ل الو 

، الشام –من اجل ان ت ون موكز اتصال على رطويق بغداد  0206قبل الحكوم  العواقي  عام 
ن نشوء مدين  الورطب  كمنطق  كموكي  حموكزا لتجمع سكان المدن القويب  حسكان البدح المجاحرين حإ

عدد سكانها حمساةتها، حمن الجديو بالذكو ان مدين  الورطب  تنتشو ةولها  تنمو حيزداد بدأت
( ق م 8111-2111القديم حالمتوسط )بعض المواقع االثوي  يعود تاريخها الى العصو الحجوي 

تم استحداث موكزا لقضاء  ،(0)حان السكان فيها كان اعتمادهم في الغذاء على الصيد حالجمع
حاصبحت من الناةي   تتبعها مدين  الورطب ، 0252لسن   520جمهوري الورطب  بموج  الموسوم ال

حتبعد عن الورطب  0282االداري  كل من موكز ناةي  الوليد التي تقع غوب مدين  الورطب  عام 
كم، حكانت البداي  االحلى لناةي  الوليد قوي  صغيوة تعوف باسم )التنف(،استحدثت 025مساف  

 .(0)0226لسن   326وقم كناةي  بالموسوم الجمهوري الم
د تقع غوب مدين  الورطب  حتبع إذ  حتوجد مدن تابع  لقضــــــــاء الورطب  منها موكز ناةي  النخي  

حلى لها قوي  صــــغيوة ةــــمن المنطق  الصــــحواحي  تعتمد في كانت البدايات األ ،كم081مســــاف   هعن
النخي  ناةي  صـــــــبحت أح  ،اقتصـــــــادها على النشـــــــاط الوعوي فضـــــــ  عن الخدمات التجاري  االخوى 

تم  0108حمن الجديو بالذكو انه في العام ، 0282ســــــــن  ل 368بموج  الموســــــــوم الجمهوري رقم 
تحويل ناةيتي العاموي  حالحباني  قضـائيين بن س التسمي  فض  عن استحداث قضاء ال وم  ليحمل 

، افظ لمحعشو قضاء موزع  في عموم ا أةداالسم ن سه حبذل  تصبح محافظ  االنبار مت ون  من 
 .في ظهور المستقوات الحضوي  في محافظ  االنبار حتوسعها أسهمتهذه العوامل التي ح 

                                                           

 .203ص الدليل االداري، الجمهوري  العواقي ، مصدر سابق، (0)
 .0226لسن   326الوقائع العواقي ، الموسوم الجمهوري  (0)
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 -األنبار: التطور العددي والنسبي للسكان الحضر في محافظة  1-6-1
 الســيماح تعد دراســ  التطور العددي حالنســبي للســكان ذات اهمي  كبيوة في الدراســات الحضــوي  

تحـديـد الع قـ  الت ـاعليـ  بين زيـادة اعـداد الســــــــــــــكان حظهور المســــــــــــــتقوات يتم إذ في جغوافيـ  المـدن 
 .معوف  االتجاه الذي تأخذه الزيادة السكاني  في ايجاد مستقوات ةضوي  جديدة حمن ثمالحضوي  
حعليه فإن دراســ  الزيادة الســكاني  لســكان محافظ  األنبار ح نســب  هذه الزيادة على مســتوى  

ت يد في بيان المنارطق األكثو تواجدًا بالســــــــــكان حأســــــــــباب ذل   ،اري  حال ثاف المحافظ  ححةداتها اإلد
حمعلوم أن هذه ال قوات تتأثو بمجموع  من العوامل  (0)حنتـائجـه مقارن  بالمنارطق المخلخل  ســــــــــــــكانياً 

عســـــــكوي  التي تؤثو بدحرها بالزيادات  مســـــــياســـــــي  أ ماجتماعي  أ مكانت اقتصـــــــادي  أ اً المؤثوة ســـــــواء
ــأتيــ  عن الهجوة الطبي يــ   النــاتجــ  عن فوق زيــادة الوالدات عن الوفيــات أح الزيــادة الميكــانيكيــ  المت

 .الوافدة أح المغادرة حصافي الهجوة المتبقي  في الحالتين
حةتى الوقت الحاةــو  0281ي يش العواق رغم كل الظوحف الصــ ب  التي مو بها منذ عام 

ارت عت  فقد ،مي  حالعواق جزء منها في العصـــــــــــو الحدي ةال  المجتمعات ال تي  التي هي الدحل النا
مجاميع سـكان العواق بوتائو أسـوع مما كانت عليه في القون التاسـع عشو الملي   باألحب   حال وارث 

حلذل  تبارطأ النمو الســـــــــــــكاني في العواق حمحافظ  األنبار جزء منه  ،الطبي ي  حالحوحب حالمجاعات
عند مطلع القون العشـــــوين بلغ مجموع  (0)%0,5ســـــنوي لم يزد عن ةتى أن معدل النمو الســـــكاني ال

ليصــــل إلى  0252نســــم   إال أنه ارت ع عام  020283بحدحد  0222ســــكان محافظ  األنبار عام 
نســـــــم  أي بنســـــــب    61,121نســـــــم  حهو ما يعني تحقيق زيادة ســـــــكاني  مطلق  بمقدار  053103

نسم  محققا زيادة مطلق   312100فظ  إلى فقد حصل مجموع سكان المحا 0265أما عام  .30%
 .%02,5نسم  حبنسب   53282بالسكان بلغت 

 0222فقد بلغ مجموع ســــــــــكان المحافظ  عام  ،اســــــــــتموت ةال  الزيادة في مجموع الســــــــــكان
حهو يعني  %50,8نســــــــم  أي بنســــــــب   052122نســــــــم ( محققًا زيادة مطلق  مقدارها  266152)

كانت  الســــــكاني  الموت ع إال أن الزيادة  .ســــــن  31على مدى تضــــــاعف الحجم الســــــكاني للمحافظ  
نســـــــم   201252إلى  0282، إذ ارت ع مجموع ســـــــكان المحافظ  عام 0282–0222خ ل المدة 

حهذه أعلى نســـــب  زيادة تحققت منذ  %50,5نســـــم  أي بنســـــب   022628محققًا زيادة مطلق  بلغت 
                                                           

 .005، ص0281التنمي  حالتخطيط لها، حزارة الثقاف  حاإلرشاد، دمشق، ص وح األخوس، علم السكان حقضايا  (0)
 .20 – 21، ص0100، بغداد، 0100اللجن  الورطني  للسياسات السكاني ، تحليل الوةع السكاني في العواق  (0)
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اإليجــابيــ  في حقتهــا إلى ارت ــاع أعــداد المواليــد . حتعود هــذه الزيــادة 0102إلى ةــد عــام  0222عــام 
 0220حقل  الوفيات مع تحســـن الوةـــع االقتصـــادي للعواق عمومًا الذي توافق مع تأميم الن ط عام 

حما تبعه من تحسن في الوةع االقتصادي حالمعاشي حالصحي للمجتمع العواقي الذي شهد في هذه 
حاالجتماعي  حالتنموي  التي شغلت العارطلين من سكان المدة بناء مجموع  من المشـاريع االقتصادي  

 .(0)المحافظ 
ليصـــــل عام  0282نســـــم  عام  220230حقد ةصـــــل أن تجاحز ســـــكان المحافظ  المجموع 

ن إذ لم تزد ع ،نســم  محققًا زيادة مطلق  متواجع  إذا ما قورنت بالتي قبلها 0103236إلى  0222
 .%21نسم  حبنسب   300222

إذ بلـــــــغ مجمـــــــوع  ،فقـــــــد أشـــــــارت إلـــــــى اتجـــــــاه بالزيـــــــادة 0102لســـــــكان لعـــــــام أمـــــــا تقـــــــديوات ا
نســــــــم  حل نهــــــــا علــــــــى  330333نســــــــم  بزيــــــــادة مطلقــــــــ  بلغــــــــت  0808202ســــــــكان المحافظــــــــ  

      .0112العموم اقل مما هي عليه في تقديوات 
 
 

                                                           

االنبار   كوامي عبد الغ ور علي الحديثي، الع ق  المكاني  بين النظام الحضوي حشبكات الطوق البوي  لمحافظ ((0
 .88، ص0105، أرطوحة  دكتوراه،)غ.م(، كلي  التوبي  للعلوم االنساني ، جامع  الموصل، 0112-0222لل توة 
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 (2جدول )
 1777-1777ضرية في محافظة االنبار للمدة التطور العددي والنسبي لسكان المراكز الح

                          .0222-0282-0222المجموع  االةصائي   ،لإلةصاءالجهاز الموكزي  حزارة التخطيط، :لمصدرا
 

 0222 0282 0222 المستقوات

 النسبة عدد السكان ناحية ةالنسب عدد السكان ناحية النسبة عدد السكان الوحدة االدارية

 3131 161712 مركز قضاء الرمادي 3137 124331 مركز قضاء الرمادي 3537 71717 مركز قضاء الرمادي

 الحبانية
 435 27426 حبانية 633 353126 حبانية 231 21361

    133 1232 رحالية  

 3536 171414 مجموع القضاء 3733 147717 المجموع 4431 112267 مجموع القضاء

 2234 153222 مركز القضاء 2733 117733 مركز القضاء 2437 63151 مركز قضاء الفلوجة

 135 2171 الكرمة 136 6462 الكرمة 137 4217 الكرمة

 137 3731 العامرية 132 752 عامرية   العامرية

 133 1452 صقالوية 136 2373 صقالوية 135 1342 الصقالوية

 3137 167311 مجموع السكان 2737 117352 مجموع السكان 2637 62611 مجموع السكان

 637 37323 مركز قضاء هيت 636 26412 كركز القضاء 532 14224 مركز قضاء هيت

 136 2751 كبيسة 232 2712 كبيسة 137 4221 كبيسة

    136 2716 بغدادي 135 1372 بغدادي

         الفرات

 236 46334 مجموع السكان 735 32121 كانمجموع الس 231 21532 مجموع السكان

 736 36114 مركز قضاء حديثة 537 22746 مركز قضاء حديثة 432 12217 مركز قضاء حديثة

 134 7231 بروانة 136 6421 بروانة 131 2451 بروانة

    231 2275 حقالنية 132 4517 حقالنية

 231 43734 السكانمجموع  734 37662 مجموع السكان 736 17124 مجموع السكان

 132 7714 مركز قضاء عنة 232 7121 مركز قضاء عنة 236 6734 همركز قضاء عن

 135 2446 راوة 132 7127 راوة 231 5133 هراو 

 334 12351 مجموع السكان 431 16151 مجموع السكان 436 11267 مجموع السكان

 237 47276 ركز قضاء القائمم 534 21663 مركز قضاء القائم 436 11723 مركز قضاء القائم

 137 11512 العبيدي 137 2711 العبيدي 132 415 العبيدي

    136 6552 الكرابلة 132 3141 كرابلة

 1137 57724 مجموع السكان 737 31716 مجموع السكان 532 15177 مجموع السكان

 235 13763 مركز قضاء الرطبة 234 7756 مركز قضاء الرطبة 331 7735 مركز قضاء الرطبة

 1313 127 الوليد   الوليد 1313 71 الوليد

 1316 337 النخيب 1315 231 النخيب   

 236 14227 مجموع السكان 235 7757 مجموع السكان 331 2116 مجموع السكان

  537227 المجموع  411776 المجموع  255654 المجموع
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يتبين ان نسب  زيادة سكان   0222 -0282-0222( لألعوام 8حمن خ ل تحليل الجدحل )
اء  موكز قض جاء إذ زها الحضوي  تتباين من موكز ألخو الحضو في محافظ  االنبار حةمن مواك

( نسم  حبنسب  20212بلغ عددهم ) إذ  ،عدد السكان الحضو إذ الموكز االحل من بالومادي 
( حمشكلين ما نسم  002330ح) 0222( من مجوع سكان  الحضو في المحافظ  لعام 3512%)

، حبهذا يكون 0222( للعام %3110نسم  ( حبنسب  ) 060208ح) 0282( لعام %3112نسبته )
 0222( لعام %2211( بنسب  )نسم  000062ضو في قضاء الومادي )مجموع السكان الح

( للعام %3516نسم  ( حبنسب  ) 020212ح) 0282( لعام %3213نسم ( حبنسب  ) 022202)ح
ي لسب  فحيعود ا ،عدد السكان الحضو إذ الموتب  االحلى من بقضاء الومادي  جاءحبذل   0222

دي اذل  الى جمل  المشاريع التنموي  التي اقيمت في قضاء الومادي حباألخص موكز مدين  الوم
الموكز االداري لمحافظ  االنبار حمنها معمل الزجاج حالسيوامي  في السبعينات من القون  عدهاب

 ،لهم فوص  عمل التاسع عشو حالذي جذب اليه العديد من اليد العامل  الماهوة حغيو الماهوة لتوفو
  حمن االسباب االخوى لزيادة السكان الحضو في مدين ،فض  عن توفيو السكن لجميع العاملين فيه

جذبت اليها رطلب  العلم  إذ  0282الومادي موكز القضاء هو تأسيس جامع  االنبار في عام 
صوص ى حجه الخحالتدريسين حالموظ ين من مختلف انحاء العواق بصورة عام  حمحافظ  االنبار عل

احل صوح للتعليم العالي حالذي تطل  حجودها الى حجود المجمع السكني التابع لها فض   تعد   إذ 
رطلب  المحافظات البعيدة حمنارطق محافظ  االنبار من  حالسيماعن حجود المجمعات السكني  للطلب  

ختلف من ال ليات حبم كبيوةً  اً حتوسعت الجامع  ةتى شملت اعداد ،القائم – راحه – عن  –مدن ةديث  
د السكان عد إذ حجاءت موكز مدين  ال لوج  بالموتب  الثاني  من  ،االختصاصات العلمي  حاالنساني 

( %0213( بنسب  ) نسم 012233( ح)%0212( بنسب  )نسم  63151الحضو حكان )
لى حع ،حعلى التوالي 0222ح 0282ح0222  حلألعوام( %0812حبنسب  ) (نسم  053800ح)

 002350( ح)%0612)نسم ( بنسب  68600الحضو فيه) مستوى قضاء ال لوج  سجل عدد سكان
 ،( حلن س االعوام المذكورة في اع ه3112( نسب  ) نسم  062310( ح)%0212حنسب  ) نسم (

 سجل إذ  ،عدد السكان الحضو إذ حجاء موكز قضاء الورطب  حقضاء الورطب  بالموكز االخيو من 
نسم  ( حما  2256ح) 0222( لعام %310نسم  ( حنسب  ) 2235) اً سكاني اً ددموكز القضاء ع

، بينما سجل عدد 0222( للعام  %015( بنسب  )نسم  03263ح) 0282( للعام %012نسبته )
نسم ( حما  2252ح )0222( لعام  %310نسم  ( بنسب  ) 8116سكان الحضو بالنسب  للقضاء )
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حالسب  في قل   0222( للعام %016( حبنسب  )نسم  02082ح) 0282( لعام %015نسبته )
السكان الحضو يعود الى رطبيع  المنطق  الصحواحي حامتهان السكان لوعي الحيوانات حاالعتماد على 

 .مياه  االمطار حالمياه الجوفي  في ةياتهم اليومي 
 (2) جدحل

 0102ام التطور العددي حالنسبي لسكان المواكز الحضوي  في محافظ  االنبار لع
 النسب  عدد السكان الحضو الوةدة االداري  القضاء

 قضاء الومادي
 0510 002203 موكز قضاء الومادي

 115 5205 الوفاء
 0518 032838 المجموع

 قضاء هيت

 215 68203 موكز قضاء هيت
 112 2002 البغدادي
 012 02262 كبيس 
 113 3358 ال وات
 0116 26252 المجموع

 ال لوج قضاء 
 0813 052223 موكز قضاء ال لوج 

 0112 2808 الصق حي 
 0213 062300 المجموع

 هقضاء عن
 013 00522 موكز قضاء عن 

 013 00522 المجموع

 قضاء ةديث 

 510 22203 موكز قضاء ةديث 
 015 02225 الحق ني 
 018 02065 بوحان 
 812 22383 المجموع

 قضاء الورطب 

 310 02063 ء الورطب موكز قضا
 1113 312 الوليد
 110 0081 النخي 
 312 30651 المجموع

 القائم قضاء

 813 26112 موكز قضاء القائم
 010 00288 العبور )الومان (

 110 0311 العبيدي
 218 82225 المجموع

 هقضاء راح 
 011 08603 موكز قضاء راحة

 011 08603 المجموع

 قضاء العاموي 
 012 02622 كز قضاء العاموي مو 

 012 02622 المجموع

 قضاء الحباني 
 313 33032 موكز قضاء الحباني 

 316 33032 المجموع

 قضاء ال وم 
 013 00128 موكز قضاء ال وم 

 013 00128 المجموع
 %011 212262  المجموع ال لي للمحافظ 

 .0102تقديوات  ،بيانات محافظ  االنبار ،الجهاز الموكزي لإلةصاء ،المصدر: حزارة التخطيط
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 ( 6شكل )
 2117 لعام االنبار محافظة في الحضرية المراكز لسكان والنسبي العددي التطور

 
 .( 2المصدر: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )

الذي يضــم ســكان الحضــو في محافظ  االنبار  حةســ   (6حالشــكل ) (2ما تحليل الجدحل )أ
يتبين ان موكز قضاء ال لوج   ،0102ن الصادرة عن الجهاز الموكزي لإلةصاء  في تقديوات السكا

( %0813نســـــم  ( حنســـــب  ) 052223بلغ ) إذ يتصـــــدر الموتب  االحلى في عدد الســـــكان الحضـــــو 
نســـــم ( حنســـــبته  002203حي وق في ذل  موكز قضـــــاء الومادي البالغ عدد ســـــكان الحضـــــو فيه )

نســــــم  (  062300ي بلغ ســــــكان الحضــــــو فيه )تاء ال لوج  الالحال لقضــــــ يحكذل  ه ،(0510%)
حهو بذل  يت وق على عدد ســـكان الحضـــو في قضـــاء الومادي الذي بلغ عددهم ،(%0213حبنســـب  )

 .(%0518نسب  ) اً نسم  ( محقق 032838)
حيعود السـب  في تصـدر قضـاء ال لوج  حموكزها الموتب  االحلى بعدد سكان الحضو الى قيام 

من المنشــــآت الصــــناعي  اصــــبحت منطق  جذب ســــكاني حالتي يعمل فيها اعداد كبيوة من عدد كبيو 
العاملين الذين قدموا من مختلف محافظات العواق مســــــــت يدين من االمتيازات التي توفوها الدحل  من 

 فضـــــ  عن تأســـــيس ،الســـــكن الم ئم حالخدمات العام  حالمجتم ي  ال زم  ألســـــو العاملين توفيوإذ 
   .ال لوج جامع  

ان توكز الســــكان الحضــــو في كل من قضــــائي الومادي حال لوج  حاللذان يشــــك ن اكثو من   
من مجموع الســــكان الحضــــو في المحافظ  يعكس اهمي  هذين القضــــاءين حتوكز النشــــارطات  21%

حيعد عامل قوب هذين القضـــــاءين الى مدين   ،االقتصـــــادي  حاالجتماعي  فيها مقارن  ببقي  االقضـــــي 
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كم 000فموكز قضـــــــــاء الومادي المتمثل بمدين  الومادي يبعد عن بغداد مســـــــــاف   ،غداد العاصـــــــــم ب
 إذ  ،كم مقارن  بموكز قضـــــــائي الورطب  حالقائم25حموكز قضـــــــاء ال لوج  ال يبعد عن بغداد اكثو من 

كم حامكــانيــ  300كم حيبعــد موكز قضـــــــــــــــاء القــائم عن بغــداد 301يبعــد عن موكز قضـــــــــــــــاء الورطبــ  
تمثل بغداد عاصـــــــــــــم  العواق حما تتمتع بيها من مزايا  إذ لى الخدمات المختل   منها الحصـــــــــــــول ع

 .فيهاكاف  عديدة حانتشار حتوكز المؤسسات الحكومي  
 01538سجل السكان الحضو فيها ) إذ حاةت ظ قضـاء هيت حموكز القضـاء بالموتب  الثالث  

  ،0282( للعام %215( حنســب  )نسـم   38101ليصـل الى ) 0222( لعام %811نسـم  ( بنسـب  )
( %816نســـــم  ( اي ما نســـــبته ) 26332حصـــــل عدد الســـــكان الحضـــــو فيها ) 0222اما في عام 

لعام حتصـــــــــدر قضـــــــــاء القائم الموتب  الثالث  ل ،ليتواجع في هذا العام عن الموتب  الثالث  لعوامل اداري 
القائم ب جاءبعد ان  (%0115نســــــم  (اي ما نســــــبته ) 52282للســــــكان الحضــــــو بعدد بلغ )0222

( %518( نســـــــب  )نســـــــم  05022)فيهما بلغ عدد الســـــــكان  0282ح 0222الموتب  الوابع  لعامي 
عاد  0102ل ن في العام  ،( للعامين المذكورين حعلى التوالي %212نســـــم  ( بنســـــب  ) 31206ح)

واجع عدد ( بينما ت%0116نســــم  ( نســــب  ) 26252الموتب  الثالث  بعدد ســــكاني ) إلىقضــــاء هيت 
حجاء قضـــاء ةديث   .(%218حبنســـب  ) نســـم  ( 82225ســـكان الحضـــو لقضـــاء القائم ليصـــل الى )

( نسم  32665) بلغإذ  0282في العام  حالسيمابالموتب  الخامس  حارت ع عدد السكان الحضو فيها 
قوى من ال اً كبيو  اً حعدد راحةالقديم  حاجزاء من مدين   عن حذل  بعد انشـــــــــــا ســـــــــــد ةديث  ليغوق مدين  

 لىإثم عاحد قضــاء القائم  .التابع  لها حهجوة اعداد كبيوة من ســكان المدن المغوق  الى قضــاء ةديث 
 .(%218اي بنســــــب  ) نســــــم ( 82225بلغ عدد ســـــكان الحضــــــو فيه ) 0102الموتب  الوابع  للعام 

 0222عوام عدد الســــــكان الحضــــــو لألإذ حالورطب  في الموات  االخيوة من  هراح ح  هعنحبقيت كل من 
تم استحداث كل من اقضي  العاموي  حالحباني  حال وم  بأحامو  0102حفي العام ، 0222ح 0282ح

 .اداري 
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 - االنبار:االنشطة االقتصادية المؤثرة في توزيع المستقرات الحضرية في محافظة  1-6-2
حتعد من العوامل  ،خومكان آلاالنســــان من  تختلف  االنشــــط  االقتصــــادي  التي يمارســــها

لدحر ا لهاو ،التي تؤثو في نشــأة المســتقوات البشــوي  حاختيار انســ  المواقع لقيام المســتقوة الحضــوي 
ن ان هذه االنشط  بمختلف ت وعاتها تعكس صورة تمس  االنسا ،ال بيو في التوزيع المكاني للسـكان

لتي حبالوغم من التقني  الحديث  ا ،حتطورهباألرض التي ي يش عليها مما يؤدي الى نمو االقتصــــــــــــاد 
مكنت االنســــان من ال يش في أي مكان يختاره من ســـــطح االرض ل ن توجد منارطق غيو مشـــــجع  

تلبي  بل ألنها ال توفو فوص ل ،ليس ألنها ال توفو الواة  حصــــــــعوب  ال يش فيها ،على االســــــــتيطان
ات االقتصــــــــــادي  المؤثوة في توزيع حعليه يمكن ان نوةـــــــــح اهم النشـــــــــارط ،متطلبات ةياة االنســـــــــان

 :ضوي  في محافظ  االنبار بما يأتيالمستقوات الح
 النشاط الزراعي: 1-6-2-1

 ،يؤدي النشـــــاط الزراعي الدحر البارز في توزيع المســـــتقوات الحضـــــوي  في محافظ  االنبار
حكما  .وي شـــــحمن المعوحف ان قيام النشـــــاط الزراعي يكمن في الت اعل بين العناصــــــو الطبي ي  حالب

بينا ان محافظ  االنبار تقع ةـــــــمن المنارطق الجاف  حالذي له االثو في عكس صـــــــورة الج اف على 
مما ادى الى ان يكون نهو ال وات حةـــ افه مصـــدر جذب للمســـتقوات الحضـــوي   ،االســـتقوار البشـــوي 

هذا ما ح  توفو الظوحف الم ئم  ل ســـتقوار البشـــوي حممارســـ  النشـــاط االقتصـــادي إذ في المحافظ  
وب  الخصــــــب  الت إذ ي ســــــو توكز المســــــتقوات البشــــــوي  الويفي  حالحضــــــوي  على ةــــــ تي نهو ال وات 

الم ئم  لممارســـــــ  النشـــــــاط الزراعي فضـــــــ  عن توفو المورد المائي العذب حاتخاذ هذه المســـــــتقوات 
  بين المـــدينـــممـــا ادى الى زيـــادة الع قـــات التجـــاريـــ   ،مختل ـــ  منهـــا المنتظم حغيو المنتظم اً انمـــارطـــ

متاز ي ،في زيادة ةجم المســـــــــتقوات الحضـــــــــوي   يســـــــــهمفوص عمل في المدن  وفوحاقليمها  حالذي ي
 ،عنصوا مساعدا في عملي  االستقوار الحضوي  وحن  االنتشار الموقعي مما يجعلهالنشاط الزراعي بم

لزراع  في ملين في احبلغ عدد العا ،حالسـيما منطق  الدراس  التي تعاني من خلل في التوزيع السكاني
 .(0) 1010ى جميع اقضي  المحافظ  للعام مزارعا موزعين عل 02112محافظ  االنبار 

                                                           

 .0102حزارة التخطيط، الجهاز الموكزي لإلةصاء، مديوي  اةصاء محافظ  االنبار، بيانات غيو منشورة  (0)
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 :النشاط الصناعي 1-6-2-2
يلع  النشاط الصناعي دحر كبيو في جذب السكان حزيادة اةجام المستقوات الحضوي  ألنه 

 ،الصناعي بالنمو حالتطور الحضوي  لذا اقتون النمو ،يقدم خدمات ت ون ةافزا لجذب االيدي العامل 
زيادة عدد الســـــكان في المســـــتقوات  حمن ثمتعمل المشـــــاريع الصـــــناعي  على تشـــــغيل االيدي العامل  

الحضـــوي  التي تقوم على اراةــــيها تل  المشــــاريع الصـــناعي  لذا فان نمو المســــتقوات الحضــــوي  هو 
لى في الخمسـينات من القون الماةي عزادت الهجوة من الويف الى المدين   ،نتيج  ةتمي  للتصـنيع

 لمما في الســـتينات فأ ،الوغم من محدحدي  النشـــاط الصـــناعي حقدرته على امتصـــاص االيدي العامل 

لم تشـــــهد  ذإ ،ثو كبيو في زيادة المســــتقوات الحضـــــوي  في محافظ  االنبارأيكن للنشــــاط الصــــناعي 
ما  المدةاما  ،ةاليا الى محافظ  بغدادلبان في ابي غوي  التابع  نشـــــــاء معمل األإالمحافظ  ســـــــوى 

بعد الســـــــبعينات فقد شـــــــهدت  دخول الصـــــــناع  موةل  جديدة في محافظ  االنبار حاصـــــــبح للنشـــــــاط 
فظهوت مجموع  من المشـــــــاريع الصـــــــناعي   ،الصـــــــناعي دحر كبيو في جذب الســـــــكان حتحضـــــــوهم

بيس  دي حال لوج  حال وم  حكالحكومي  ال بيوة حالمتوسط  في مدن مختل   من محافظ  االنبار كالوما
حهيت حةديث  حالقائم  حازداد عدد العاملين فيها اذ بلغ عدد العاملين في الصناع  في عموم محافظ  

 .(0)عام  01058االنبار 
ال لوج   يئحمن الجديو بالذكو ان ظهور االنشط  الصناعي  حبتوكز كبيو  في كل من قضا

احي  الصناعات المعدني  حاالنشائي  في ال لوج  حالصناعات ال يمي ماحالسيحالقائم حألهميتها االقتصادي  
 فقد مكنتها من تحقيق تغييوات ايجابي  على مستوى المستقوات الحضوي  لتل  ،حاالنشائي  في القائم

االقضي  من خ ل اسهامها في توفيو فوص عمل للسكان فض  عن تطور الهيكل الحضوي من 
كني  للسكان حالمتمثل بالمجمع السكني التابع للصناعات المعدني  المصنع  خ ل انشاء المجمعات الس

عمل مفي ناةي  عاموي  ال لوج  حالمجمع السكني في القائم التابع للشوك  العام  لصناع  ال وس ات ح 
الحال في قضاء هيت الذي توكزت فيه انشط  صناعي  مهم  تمثلت  يكذل  ه ،اسمنت القائم

عد من تئي  السيما معمل اسمنت كبيس  حالشوك  االهلي  للصناعات الجبسي  التي بالصناعات االنشا
في توفيو فوص عمل للسكان حتطويو الهيكل العمواني حالسكني  اسهامهاالمشاريع المهم  من خ ل 

 ،حتوفيو منارطق سكني  للعاملين تمثل بالمجمع السكني ال بيو في ناةي  كبيس  التابع  لقضاء هيت

                                                           

 .0102ء محافظ  االنبار، بيانات غيو منشورة،، مديوي  اةصالإلةصاءحزارة التخطيط، الجهاز الموكزي  (0)
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ستقوار مواكز ا توفيوكل هذه الصناعات، نجحت في  ،لزجاج حالسيوامي  في مدين  الوماديحمعمل ا
ةضوي في اماكن حجودها من خ ل ما حفوته من فوص عمل للسكان حهذا ما سيتم تناحله في 

  .ال صول القادم 
 النشاط التجاري:  1-6-2-3

تجاري ةيزا مكانيا فيها النشـــــــاط ال مثلال توجد مســـــــتقوة ةضـــــــوي  مهما صـــــــغو ةجمها اال حي
ســـــاة  ســـــوى م مثلحعلى الوغم من ان النشـــــاط التجاري ال ي ،حيتعدى االمو الى المســـــتقوات الويفي 

عملي  التبادل التجاري دحرا مهما في  شـــكلحت ،صـــغيوة اال انه يضـــم نســـب  عالي  من االيدي العامل 
  كمحطات نقل حاماكن اســــــــــــــتواة  نمو المـدن حتطورها حيأتي في مقدمتها المدن ذات المواقع المهم

عند محطات السـك  الحديد اح رطوق السـيارات، حالنشـاط التجاري من االنشط  المهم  التي يمارسها 
 .(0)سكان المدن منذ نشوئها ةتى الوقت الحاةو

تقوات في نشأة المس أسهمتان محافظ  االنبار بحكم موقعها الجغوافي امتازت بأهمي  تجاري  
 ،اذ ان محافظ  االنبار ةلق  حصـــــــل بين الخلي  العوبي حالبحو المتوســـــــط ،حةديثاالحضـــــــوي  قديما 

ان محافظ   إذ  ،قبل افتتاح قناة الســــويس حالســــيماحامتازت الع قات التجاري  بين المنطقتين بقوتها 
االنبار تتمتع بمقومات رطبي ي  كان لها االثو البارز في نشـــــاط التجارة مثل جويان نهو ال وات على 
اراةــــــــــــــيها ححجود العديد من االحدي  التي تقطع الهضــــــــــــــب  الغوبي  حالتي ت ثو فيها المياه حالنباتات 

عند ســــــقوط االمطار مما جعل تل  الوديان رطوقا لحوك  القوافل التجاري  منها حادي ةوران  حالســــــيما
 .(0)ححادي الخو حالبغدادي

نشــــــــــــوء عدد من المســــــــــــتقوات  في أســــــــــــهمتحمن الجديو بالذكو ان التجارة عبو نهو ال وات 
 .وي حغيوها من المستقوات الحض عن الحضـوي  التي اليزال بعضها قائما مثل هيت حالوس حةديث  ح 

عنــد الجغوافيين العوب في خوائطهم من المــدن التجــاريــ  القــديمــ  التي ظهوت  عنــ هيــت ح  عــدتحقــد 
 .(3)سن  قبل المي د 3111في العواق قبل 

اما التجارة  ،ا موكز مهم للتجارة الداخلي عدهع العاصم  بغداد بحاغل  تجارة المحافظ  م
مع الدحل المجاحرة التي توبط بينها حبين تل  الدحل رطوق نقل دحلي  مثل  حالسيماالخارجي  الدحلي  

                                                           

 .06، صمصدر سابقد عبدالناصو صبوي شاهو الواحي، االسس الجغوافي  لتخطيط المدن،  (0)
 .  3، ص0220د. سعدي علي غال ، رطوق القوافل في محافظ  االنبار، المؤتمو العلمي االحل لمحافظ  االنبار، (0)
 .2، ص0261م . توجم  يوسف هسكوني، مطبع  ش يق، بغداد، القدي دحرثي مكاي، مدن العواق (3)
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ةضوي في كل  اراستقو  إيجادذل  في  أسهمسوريا عبو من ذ القائم حاالردن عبو من ذ رطويبيل حالوليد 
، حمن الجديو بالذكو ان التجارة توسعت في محافظ  االنبار بعد قيام الصناع  لورطب من القائم حا

يف الى خاص للهجوة من الو كبيوة من االش اً حتوفيوها ل وص العمل ال ثيوة حالمتنوع  مما شجع اعداد
 سهمتأ مع حجود حسائل النقل التي حالسيما، فض  عن  الزيادة  ال بيوة في االنتاج الصناعي المدين 

                   .في ازدهار التجارة في المحافظ  حدفعت بالمواكز الحضوي  الن تنمو باستموار
 :الخدمات المجتمعية 1-6-3
 :التعليميةالخدمات  1-6-3-1 

مما الشـــــــ  فيه ان للخدمات التعليمي  االثو ال بيو في ةياة المجتمع حللتعليم دحر اســـــــاســـــــي 
كما يســــــــــهم في توفيو االيدي  ،العملي في مختلف مواةل ةياته حمهم في تطويو نشــــــــــاط االنســــــــــان

من أهم  حهو  ،العامل  الماهوة حالتي تديو االنتاج االقتصــــــادي حالنهوض به الى المســــــتوى المطلوب
ف ان تعليم حمن المعوح  ،المعاييو المعتمدة في تبيان درج  التطور الثقافي في الدحل لذل  اهتمت به

ي  النات  فض  عن كمي  حنوع ،حسـلوكياته حعلى نوعي  العمل الذي يمارسـه ال ود ينعكس على ف وه
حيمكن اعتبار الخدمات التعليمي  من الوفورات التي تســاعد في جذب  ،القومي في قطاعاته المتنوع 

تعد الخدمات التعليمي  من ال عاليات ذات  إذ  ،لما توفوه من خدمات في مختلف المجاالت الســــــكان
ي حلمعوف  دحر الخدمات التعليمي  في توزيع المستقوات الحضوي  ف ،بيو في ةياة المجتمعالتأثيو ال 

بع عند تت ،لتطور الخدمات التعليمي  في محافظ  االنبار اً مبســــــــــــــط اً المحـافظـ  تطلـ  ذل  عوةــــــــــــــ
المســــــــــار التطوري للتعليم في محافظ  األنبار يتبين لنا أن المحافظ  لم ت ن أةســــــــــن ةااًل من بقي  

أن قضـاء الومادي التابع لوالي  بغداد ال توجد فيه غيو مدرس   إذ  ،اء العواق في العهد العثمانيأنح
مما أجبو  0200بمـدينـ  الومـادي ل نها لم تباشــــــــــــــو بالدحام إال في عام  0822حاةـدة افتتحـت عـام 

ارف الــدليم عــحمع بــدايــ  الحكم المل ي ارتبط التعليم بــدائوة م ،األهــالي على االعتمــاد على ال تــاتيــ 
تم افتتاح مدرســــــ   0202حفي عام  0202الذي افتتح أحل مدرســــــ  ابتدائي  في مدين  الومادي عام 

 0262حفي عام  .حالصـــــــق حي  حال لوج  هعن، حبعدها انتشـــــــوت المدارس في هيت ح (0)أخوى للبنات
  مع دحر مدرســ  )ابتدائي  حمتوســط  حثانوي  حمهني 025حصــل مجموع المدارس في المحافظ  إلى 

                                                           

سيد مازن بن سيد امين بن ساجو الوفاعي، تاريخ مدين  الومادي في العهدين العثماني حالمل ي، مصدر سابق،  (0)
 .026-023ص
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مع حجود ســـــــــــت مكتبات  ،مكتب  مدرســـــــــــي  022حتحتوي هذه المدارس على  ،المعلمين حالمعلمات(
 .(0)حةديث  حالورطب ( هعنعام  تتوزع في )الومادي حهيت حال لوج  ح 
التي  مدين  الومادي حالسيمافي الخدمات التعليمي   اً كبيو  اً حشهدت محافظ  االنبار تطور 

سب  للمحافظ  فقد توكزت فيها مختلف الخدمات التعليمي  حاصبحت مدين  تحظى بأهمي  كبيوة بالن
 02حالتي تضم ةاليا  0282اذ  تأسست فيها جامع  األنبار عام  ،جذب للسكان حبصورة مستموة

رطالبًا حرطالب  للدراستين الصباةي   02382موظ ا  0008تدريسيا ح 0662كلي  ينتظم فيها ح
 ف انت الجامع   ،(2شكل )حال (01كما في الجدحل )، (0)العلياحالمسائي  فض  عن الدراسات 

من  نكبيوة من السكا اً اذ استقطبت اعداد ،االسباب حراء اتساع المدين  حبوحزها كموكز ةضوي  ةدأ
 ،ينيعوائل الطلب  حالتدريس حالسيما، حالمحافظات العواقي  االخوى مختلف اقضي  محافظ  االنبار

 ،دة عدد الطلب  حالمنتسبين في الجامع  من اساتذة حموظ ين من سن  الى اخوى حازداد هذا العدد بزيا
يدة استحدثت مجمعات سكني  جد إذ  ،زيادة عدد الوةدات السكني  حالخدمات المختل  توت  على ذل  

فض  عن استحداث الحي الجامعي بعد  ،تموز حالسك  31ةي القادسي  ح فيبعد نشوء الجامع  
كما تم تخصيص مجمع سكني ثاني  ،الذي يقع ةمن المساة  المخصص  للجامع نشوء الجامع  ح 

عام  حفي ،حالموظ ين باألساتذة( الخاص 2للجامع  قوب مستش ى الومادي العام حهو مجمع )ط
 600رطالبـًا حرطالبـ  ح 2508كليـات يـنتظم بـالدحام فيهـا  6تـأسست جامعـ  ال لوجـ  التـي تـضم  0105

 65حرطالب  ح رطالباً  0003ينتظم بالدحام فيه  حالمعهد التقني في الصق حي  الذي ،ريسي تدريسيًا حتد
ن كليتان أهليتان هما كلي  المعارف الجامع  حكلي  اإلمام األعظم ين الجامعتيتدريسيًا. حتودف هات

وج ات تخحهذه المؤسس اتحتدريسي ينتدريسي 001رطالبًا حرطالب  مع  6163اللتان ينتظم بالدحام فيهما 
 سهملتي ستحاإلنساني  ا العلمي  حالهندسي من الطلب  الخويجين بمختلف االختصاصات  اً سنويًا آالف

 .في إةداث نهض  علمي  حتنموي  إذا تم استثمارها في مشاريع التنمي  االقتصادي  حاالجتماعي 
 

                                                           

، 0225بغــداد، مطبعــ  الحكومــ ، ،0225-0222الحكومــ  العواقيــ ، حزارة المعــارف، التقويو الســــــــــــــنوي للعــام  (0)
 .01-2ص
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 (11جدول )
 2117/2121سية والطلبة للعام الدراسي عداد المؤسسات التعليمية في محافظة األنبار وكوادرها التدريإ

 أعداد الت ميذ حالطلب  أعداد ال وادر التدريسي  عدد المؤسسات التعليمي  المؤسس  التعليمي 
 0520 006 25 رياض األرط ال

 02222 03282 0351 المدارس االبتدائي 
 28222 3122 385 المدارس المتوسط  حالثانوي 

 0281 022 00 المدارس المهني 
 0822 33 2 معاهد المعلمين
 02382 0662 00 جامع  األنبار
 2508 600 6 جامع  ال لوج 
 0003 65 0 المعهد التقني

 32280 35 2 كلي  المعارف الجامع 
 0305 25 0 عظمكلي  اإلمام اال

 0265 32 0 كلي  التوبي  الم توة 
 نبار، ش ب  اإلةصاء، سج ت غيو منشورة.المديوي  العام  لتوبي  األ ،التوبي  حزارة-0 المصدر:

 .بيانات غيو منشورة ،سج ت م ك حرطلب  الجامع  ،حالتخطيطجامع  األنبار، قسم الدراسات -0 

 قسم اإلةصاء حالتخطيط، سج ت غيو منشورة. ،المعهد ال ني في الصق حي -3
 غيو منشورة. ،التدريسي  سج ت الطلب  حالهي   ،التخطيط حالمتابع  ،اإلمام األعظم كلي  -2
 .بيانات غيو منشورة ،سج ت م ك حرطلب  الجامع  ،قسم الدراسات حالتخطيط ،جامع  ال لوج -5

 (7شكل )
 2121-2117المؤسسات التعليمية في محافظة األنبار للعام الدراسي  

 
 .(01المصدر: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )
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 :الصحيةالخدمات  1-6-3-2
يمثل بداي  االهتمام بصح  ال ود في محافظ  األنبار عندما تم  0250القول إن عام  يمكن

بناء )المستش ى المل ي( على الطويق العام في مدين  الومادي بالمكان الذي يشغله اآلن جامع الشيخ 
التي عملت على إنشاء مستش ى عام متعدد االختصاصات  0258ل ن مجيء ثورة عام  .عبد الجليل

ف ان نصي  المحافظ  إنشاء المستش ى  .(0)وكز كل لواء مع مستش ى عام في مواكز األقضي في م
سبعينيات القون الماةي ةقب  ل ن  .الواقع خلف مبنى المحافظ  الحالي 0252الجمهوري عام 

شهدت تطورًا ملحوظًا في إنشاء المستشفيات الحكومي   0220بعد تأميم الن ط العواقي عام  السيماح 
أصبح في كل قضاء مستش ى ةكومي عام حاةد مع اةت اظ قضائي الومادي  إذ ،أقضي  المحافظ في 

ل ن هذه المستشفيات ال  (،8حالشكل ) (00حال لوج  بمستش يين ل ل منهما كما يظهو من الجدحل )
لذل  تجد أعدادًا منهم يذهبون للع ج خارج المحافظ  سواء إلى  ،تلبي اةتياجات موةى المحافظ 

حةتى تتأكد ةال  العجز نجد أن بعض األرطباء المتمكنين  .بغداد أح إقليم كودستان أح إلى خارج العواق
حل ن مجموعها ال يتجاحز ث ث مستشفيات أهلي  توزعت في  حالسيماةاليًا قاموا ببناء مستشفيات 

 .مدن الومادي حالخالدي  حال لوج 
ج  الخلل من خ ل فتح المواكز الصحي  حإزاء هذه الحال  ةاحلت الدحائو الصحي  معال

 واقع، إذ كانت بالتخصصي  سواء كانت لطباب  األسنان أح تأهيل المعوقين أح األرطواف الصناعي 
  .حاةد في قضاء ةديث  اً مواكز في قضاء ال لوج  حموكزين في قضاء الومادي حموكز   ث ث

حةدة إداري  )مدين ( في  03وزعت على ت اً ثانوي اً صحي اً موكز  28ع ه حجود أ حيبدح من الجدحل 
حهي بمثاب  مستوصف يعطى للمويض فيها الع ج للحاالت الموةي  البسيط  أما الحاالت  ،المحافظ 

الموةي  الص ب  فيتم إةالتها إما إلى المواكز الصحي  التخصصي  أح إلى المستشفيات الحكومي  
لومادي تحتوي على مستش ى تعليمي متقدم الومادي حال لوج  مع م ةظ  ان مدين  ا في قضائي

ل ن الدمار الذي رطاله في ظل الظوحف االمني  التي موت بها  .الموةي يعال  مختلف الحاالت 
 .المحافظ  أدى إلى تواجع الخدم  الطبي  التي يقدمها إلى المواجعين من سائو المحافظ 

                                                           

كمال عبدالله ةســـــــــــن، الخدمات الصـــــــــــحي  لمدين  الومادي، رســـــــــــال  ماجســـــــــــتيو، جامع  االنبار، كلي  التوبي ،  (0)
 .32، ص0111)غ.م(،
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 (11جدول )
 2117األنبار عام التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية في محافظة 

 .0102إلةصاء الحياتي، بيانات غيو منشورة، لعام صح  محافظ  األنبار، قسم ا دائوة-المصدر: 
 (8شكل )

 0102التوزيع الجغوافي للمؤسسات الصحي  في محافظ  األنبار عام 

 
 (.00المصدر: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )

 موكز صحي فوعي موكز صحي رئيسي مواكز صحي  تخصصي  مستش ى أهلي مستش ى عام ةكومي الوةدة اإلداري 
 00 00 0 3 0 الومادي
 3 2 3 0 0 ال لوج 
 6 6   0 هيت
 3 0 0  0 ةديث 
 6 0   0 هعن
 2 0   0 هراح 

 2 2   0 القائم
 0 0   0 الورطب 
 6 2   0 العاموي 
 8 2  0 0 الحباني 

 2 0    الصق حي 
 0 0   0 العبيدي
 00 3   0 ال وم 
 3 0    البغدادي
 0 0    كبيس 
 0 0    ال وات

 2 0    الحق ني 
 0 0    العبور
 0 0    النخي 
 3 0    الوفاء
 3     بوحان 
 28 58 6 5 02 المجموع
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 :النقلطرق  1-6-4
ذه االهمي  هيتميز قطاع النقل في محافظ  االنبار بانه من القطاعات المهم  حالوئيسي  حتتجسد 

 الحاج  الى التنقل حاالتصال إلنجاز االعمال اليومي ، إذ في تأثيوه المباشو على انشط  السكان 
مكن ان توجد اذ ال ي في نموها حتطورها، يسهم إذحتوجد ع ق  حثيق  بين النقل حالمستقوات البشوي  

قطاب العوامل الهام  في است ان امتداد شبكات النقل  من مستقوات بشوي  بدحن حجود شبكات النقل،
 خدم  حاستخداماتب سهمالسكان حتوكزهم حذل  لما توفوه لهم من نشارطات حمجاالت للعمل حما ت

االرض ححظائف المدين  المختل  ، حت ون رطوق النقل مسؤحل  بشكل مباشو على خلق نويات ةضوي  
 .(0)مواكز ةضوي  حمستقوات جديدة لم يسبق لها حجود حمن ثم

لمعوحف ان محافظ  االنبار كانت مموا حم توقا لطوق القوافل التجاري ، اذ ربطت شوق حمن ا
 حمن تل  القوافل المارة من ةل  الى بغداد الى الب د العوبي  االس مي  )بغداد( بغوبها ب د الشام،

بين  ن عحمن محطات توقف القوافل نشأت عدة مستقوات منها الومادي حكبيس  ح  ب د فارس حالهند.
 .(0)القون السابع حاحاخو القون التاسع عشو

ها بنهو ؤ و دي  في محافظ  األنبار ارتبط نشأن توزيع المستورطنات البشوي  القديم منها حالح
ال وات حعلى ة تيه، حكذل  انشاء شبك  الطوق التي توبط مدن المحافظ  بالمحافظات االخوى، 

 –االنبار بمحافظ  ص ح الدين حرطويق الومادي  بيجي الذي يوبط محافظ  –رطويق ةديث   حالسيما
ي  االثو ال بيو في توزيع المستقوات الحضو  الطوق  شكلحكذل  ت كوب ء. –سامواء، حرطويق الومادي 

اكز غل  المو أ ، فن ةظ تقدم ال يتم اال بتوفو رطوق النقلذ ان اي تطور اح إفي محافظ  االنبار 
القوافل كمحطات تجاري ، ال سيما الطويق الموازي لنهو  على رطوق مواقع اةتلت الحضوي  القديم  

 همي  هذا الطويق في ظهور المستقوات الحضوي .أ اد من ز ال وات، األمو الذي 
 السيارات: طرق  -أ

بط العواق بب د الشام شهد انشاء احل رطويق للسيارات يو  0203الى ان عام  حتشيو المصادر
ل لوج  ا السيمافي تطور مدن محافظ  االنبار ح  أسهم  مما الورطب –الومادي  –ال لوج   مدين حيمو ب

شبك  ( 8حي ةظ في الخويط  ) 0221حيذكو أن الطويق لم يعبد باإلس لت ةتى عام حالومادي، 
 .(3)رطوق السيارات في محافظ  األنبار أهمها

                                                           

 .316ص، 0286جمال ةمدان، جغوافي  المدن، دار غوي  للطباع ، عالم ال ت  للنشو، القاهوة،  (0)
في البناء الوظي ي العمواني للمدن. دراس  لمدن الومادي ال لوج  عبد الناصو صبوي شاهو الواحي، دحر النقل  (0)

 .03، ص0225جامع  بغداد، -حالحباني . ارطوحة  دكتوراه، غيو منشورة، كلي  اآلداب
( مهند عبد ةماد الدليمي، الطوق الدحلي  في محافظ  االنبار، رسال  ماجستيو، )غ.م(، كلي  التوبي ، جامع  3)

 .26، ص0112االنبار، 
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ثم ( الذي يوبط بين البصوة في جنوب العواق 0رطويق الموحر السويع )رقم  السريع:الطريق  -1
الورطب ، حبعدها يصل إلى الحدحد السوري  حاألردني . يبلغ رطول الطويق  –الومادي  –بغداد 
. يخدم هذا الطويق (0)كم 521كم، حأن ما يقع ةمن ةدحد محافظ  األنبار يصل رطوله  0011

مدن حقوى المحافظ  عبو رطوق فوعي  كونه ال يمو بها بل على مساف  منها. حيتميز بمواص ات 
 المسارات حالتقارطعات.إذ ن دحلي  م

 (2خريطة )
  شبكة طرق النقل في محافظة االنبار

 

 
ويط  محافظ  االنبار الطبوغوافي ، مقياس ، خالوةدة الوقمي  ،حةدة انتاج الخوائط ،المصدر: الهي   العام  للمساة 

 .0112، لسن  511111

                                                           

 ، نيسان،068خط  البحوث حالدراسات، هي   التخطيط االقليمي، الواقع التنموي لمحافظ  االنبار، دراس  رقم  (0)
 .011ص ،0285
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  نارطق تواجدها في الهضبتتم عبو رطويق الموحر السويع عمليات نقل المواد األحلي  من م
ظ  المحاف الغوبي  حمن بعض المحافظات أح المستوردة من الخارج إلى مواقع المنشآت الصناعي 
 عن فض ً  ،كمعمل الزجاج حالسيوامي  في مدين  الومادي حمجمع صناعات ال وس ات في عكاشات

عامل  ا حنقل األيدي التسويق المنتجات الصناعي  إلى منافذ التصويف في داخل المحافظ  حخارجه
 .حالموارطنين بوسائط النقل المختل  

 حال بوى  حالمدن المحافظات بمواكز الدحل  عاصــــم  توبط التي الطوق  حهيالطرق الرئيساااة:  -2
 المعلومي، حمن الدحل الطوق  تســـمي  عليها يطلق ما غالبا لذل  ببعضـــها الدحل توبط أنها كما
 من عدد فيها تمتد لذل  عوبي  دحل ث ث مع شـــتوك م دحلي  ةدحد تمتل  االنبار محافظ  أن

 :أهمها الوئيس  الطوق 
 االنبار محافظ  في الطوق  اقدم االردني  الحدحد – الورطب  – بغداد رطويق يعد : (10) رقم الطريق 

 أهم من حيعد كم 445 رطوله حيبلغ 1940 العام في اال يعبد لم أنه اال 1923 عام انجازه تم اذ
 في العقب  ميناء عبو للعواق الخارجي  التجارة لحوك  االساسي المن ذ يمثل كونه الدحلي  الطوق 
 .االنبار محافظ  في الطوق  لشبك  ال قوي  العمود يمثل أنه كما االردن

 م وق  عند (10) رقم الدحلي الطويق من الطويق هذا ت وع: (11)رقم طريق (H3) عن يبعد الذي 
 الطويق حلهذا كم 121 رطوله حيبلغ التنف، عند السوري  حدالحد نحو ليتجه كم 65 الورطب  مدين 
 .حسوريا العواق بين التجاري  النقل في أهمي 

 حيتجه (،35و)ال يل) م وق  عند (10) رقم الطويق من الطويق هذا يت وع: :(12) رقم طريق 
 قي العوا الحدحد ةتى حعنه ةديث  ثم البغدادي خان ثم هيت بمدين  حيمو ال وات نهو مع غوبا

 .القائم مدين  عند السوري 
 الطرق الثانوية: -3
 القنارطو بمنطق  موحرا بيجي مدين  باتجاه ةديث  مدين  من الطويق هذا يمتد(: 17) رقم الطريق 

 الجزيوة بادي  يختوق  الذي الوةيد المعبد الطويق كونه الطويق هذا أهمي  حتأتي (k2) حمحط 
 القائم في االسمدة صناع  معمل الى المشواق ةقل من ال بويت نقل في الطويق هذا استخدم اذ

 حالمنطق  الدين ص ح بمحافظ  ال وات أعالي منطق  يوبط كونه النقل ةوك  خدم  عن فض 
 ق.العوا من الشمالي 
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 كم 160) نقط  عند السويع الطويق على رطليح  من الطويق هذا يمتد(: 21) رقم الطريق 
 حيبلغ السعودي -العواقي  الحدحد على الحدحدي عوعو من ذ لىإ ثم النخي  مدين  باتجاه جنوباً  

 .لإلياب حاآلخو للذهاب أةدهما مموين من الطويق حيت ون  كم 270 رطوله
  الصق حي  بمدين  موحرا ال لوج  مدين  من الطويق هذا يبدأ  :سامراء-الفلوجة (23) رقمالطرق 

 سامواء مدين  عند (1) رقم الدحلي بالطويق تبطيو  ةتى الثوثار قناة بموازاة  شماال الطويق يتجه ثم
 الصناعي  تآالمنش تخدم التي الطاق  حمصادر االحلي  المواد نقل في كبيوة أهمي  الطويق حلهذا
 االنبار.  محافظ  في

 ة: الرطب مفرق  – القائم طريق -2
 نوباج يتجه ثم عكاشات منطق  نحو غوبي جنوبي باتجاه القائم مدين  من الطويق هذا متدي
 المهم  الطوق  من حيعد كم، 210 رطوله حيبلغ  ،الورطب م وق  عند السويع الطويق مع يلتقي ةتى
 يخدم كما القائم في الصناعي  حالمنشأة عكاشات في ال وس ات منجم بين النقل ةوك  يخدم كونه
 .الخام الن ط نقل السيما حاألردن ال وات أعالي مدن بين حالتجارة النقل ةوك 

  :عكاشات – حةطلي طريق -5
 ةوران ثم نعج  منطق  ثم ال عوة باتجاه حيمتد رطليح  م وق  عند (10) رقم الطويق من يت وع

 . كم (103) رطوله حيبلغ ، عكاشات منجم مجمع عند حينتهي

  الحبانبة في السياحية المدينة – الفلوجة طريق -6
 حلهذا ،ك (35) ولهرط حيبلغ ال لوج ، مدين ( أقوب 10)رقم الطويق من الطويق هذا يت وع

  ال لوج  عاموة ناةي  في الصناعي  المنش ات يخدم كما السياة  ةوك  يخدم كونه كبيوة أهمي  الطويق
  .الوةالي -يالوماد بطويق ليوتبط حيستمو العن ور قوي  ةتى يستمو رطويق منه يت وع كما
  ة: كبيس – هيت طريق -7

 الغوبي حالجنوب الغوب الى حيتجه لطويقا هذا هيت مدين  عند (12) رقم الطويق من يت وع
 ناةي  سكان لخدم  ،1982 عام الطويق هذا أنشأ حقد ،كم (18) رطوله حيبلغ، كبيس  مدين  نحو

 حال وعي  الثانوي  الطوق  من العديد هنال  أن المعلوم حمن ، كبيس سمنت معمل عن فض  كبيس 
   .حالحضوي الويفي  المستقوات حربط النقل ةوك  حتخدم االنبار محافظ  في تمتد التي
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 الحديد:السكك   -ب
ن الذبان س –ال لوج   –اثناء الحوب العالمي  األحلى قام البويطانيون بمد خط سك  ةديد بغداد 

از خط تم انج 0283في عام ، ح 0202ل ن هذا الخط توقف عام  .كم 30شوق الومادي بمساف  
حخط ةديث   (0)من أرطواف مدين  الومادي الجنوبي عكاشات الذي يمو  -الومادي -سك  ةديد  بغداد 

مجمع  حالسيماكم لخدم  المشاريع الصناعي  050يبلغ رطوله  0282عام  ئكوكوك انش -بيجي –
لوج  ي حمعامل االسمنت في ال دال وس ات في عكاشات حالقائم حمعامل الزجاج حالسيوامي  في  الوما

 ،ذه السك  خدم  خطط التنمي  على مستوى القطو بأكملهحقد كان الهدف من إنشاء ه ،حكبيس  حالقائم
ض  عن ف ،حالسيما حإن هذا الخط كان مقورًا أن يوبط بين بغداد حدمشق عبو مدين  الومادي حإقليمها

ع الصناعي  بعد قيام المشاري حالسيماتنشيط ةوك  التجارة للعواق حالعمل على تطويو المنطق  صناعيا 
 .ظهور اةياء سكني  إلسكان الموظ ين العاملين في المحطاتسهم في أكما  .العديدة

وق السيارات ان بعض رطإذ في توزيع المستقوات البشوي   اً يتبين من ذل  ان لطوق النقل تأثيو 
عملت على جذب المستقوات الحضوي  على امتداد الطويق مما ادى الى ظهور نمط التوزيع الخطي 

وة عند التقاء ال بيام المستقوات الحضوي  فطهوت المستقوات كذل  اثوت رطوق النقل في اخت ف اةج
حالمستقوات التي تظهو على امتداد الطوق المحلي  ذات اةجام صغيوة لذا فان شبك   . الطوق الوئيس

 .في تعزيز االستقوار الحضوي للعديد من منارطق محافظ  االنبار أسهمتالنقل ذات ال  اءة العالي  
وي  التي قامت للمستقوات الحض اً كبيو  اً وي بطوقها ححسائلها المختل   دحر حقدمت شبك  النقل الب

في محافظ  االنبار حيمكن عدها عام  مساعدا حمشجعا لها حاالست ادة من خدماتها في مجال التنمي  
دة العديد فض  عن است ا ،االنتاجي  حالصناعي  لتل  المستقوات بشكل خاص حالمحافظ  بشكل عام

 ،ممجمع ال وس ات حاالسمنت في القائ حالسيمايع التنموي  في المحافظ  من هذه الشبك  من المشار 
 .مصانع االسمنت في كل من كبيس  حال لوج ح 
 ه ســـــــــنيتميز النقل باألنابي  بكل   النقل الوخيصـــــــــ  حل ن في الوقت  خطوط انابيب نقل النفط: -أ

 . (0)بي تعتوةه بعض المشاكل حمنها ارت اع ت اليف مد خطوط االنا

                                                           

ثو النقل في التورطن الصـــناعي في محافظ  االنبار، مجل  الجم ي  الجغوافي  أحليد غ وري معوحف الســـاموائي،  (0)
 .012، ص0222، 33العواقي ، العدد 

(2)  Leong ,G. C.and Morgan ,G , Human and Economic Geography ,London ,1973 ,p.127.    
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عقدة هذه  K3تمتد في محافظ  االنبار شبك  من خطوط انابي  نقل الن ط حتمثل محط  
  -كاآلتي: الخطوط حهي 

في كوكوك حيمو بمحط   1Kيمتد هذا الخط من محط   المتوسط:البحر  –خط انابيب كركوك  -1
2K   3في بيجي، حيدخل محافظ  االنبار في قضاء ةديث  عند محطK نحو محط   ثم يتجه غوبا

T1  ،حيستمو ةمن االراةي الصحواحي  في المحافظ  باتجاه االراةي السوري  ثم في لبنان
كم حتوقف الخط عن الضخ اثناء الحوب العواقي  االيواني ، اما الخط الثاني يبلغ 856حيبلغ رطوله 

 .(0)ةتى ةي ا في فلسطين T1كم من محط  0111رطوله 
 العواق،كم اهم خطوط انابي  نقل الن ط في  801ي يبلغ رطوله هذا الخط الذ  الخط االستراتيجي: -2

  لهذا الخط، حلقد اعطى هذا الخط الموحن  قوب مدين  ةديث  المحط  الوئيس K3حتعد محط  
في نقل الن ط المنت  من الحقول الجنوبي  في محافظ  البصوة عبو البحو المتوسط، حنقل الن ط 

فظ  كوكوك عبو موانئ الخلي  العوبي، تتجمع هذه الشبك  المنت  من الحقول الشمالي  من محا
اة ى اهمي  جغوافي  اقتصادي  لهذه المحط  هو  للضخ، مما 3Kمن االنابي  عند محط  

 .(0)توسطها بين ةقول ن ط العواق الشمالي  حالجنوبي 
 (.H2,H1,H3K,3حلهذا الخط اهميته البالغ  في تطويو المدن القويب  من محطات الضخ )

في نمو حتطور منطق  الحق ني  في محافظ  االنبار، اذ ان حجود  اً ت العوامل االقتصــادي  دحر شــكلح 
  االنابي  حجود شبك سـاعد إذ  البذحر االحلى للمدن،نشـأة  في يسـهمالسـكن حاالسـتقوار ح  وفوالن ط ي

ضـــوي  في تل  على حجود المســـتقوات الح k3الناقل  للن ط التي تصـــدر الن ط الى الخارج في محط  
المنطقـ  حادت الى ظهور نويـات للمـدينـ  حالتوســــــــــــــع التي جـذبـت اليهـا الســــــــــــــكـان للعمـل داخـل هــذه 

 . (3)المشاريع

                                                           

كشـ ا حاستثمارا ححاقع التورطن البشوي حالقصبات  –، المعادن حالموارد الطبي ي  حآخوحن  الناصـو شـاهو د عبد أ. (0)
  .011في المنارطق الصحواحي ، مصدر سابق، ص

الن طي  في ناةي  الحق ني  )دراســـــــــ  تطبيقي (، رســـــــــال   3kبني  الوظيفي  لمحط  ال رحاء نوري ســـــــــويد العبيدي، (0)
 .02ص  ، 0102ماجستيو، )غ،م( ،

 .01/00/0102الدراس  الميداني  بتاريخ  (3)
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 :االجتماعيةالخصائص  1-7
 ،تشتمل الخصائص االجتماعي  على القيم حالعادات حالتقاليد حاالعواف االجتماعي  السائدة

شوي  هي حةدة اجتماعي  قبل ان ت ون حةدة سكني  من حيؤكد علماء االجتماع على ان المستقوة الب
 .(0)هنا يبوز دحر العوامل االجتماعي  في رسم صورة االستقوار البشوي في مختلف منارطق العالم

حبوز دحر العـامـل االجتمـاعي في محـافظ  االنبار بشــــــــــــــكل حاةــــــــــــــح في توكي  االةياء 
 يحمل اســـمها حان اغل  المســـتقوات البشـــوي ن كل عشـــيوة اح قبيل  تســـكن ةيا أإذ  ،الســـكني  للمدين 

 .تحمل اسماء العشائو حيعود ذل  الى هجوة هؤالء دفع  حاةدة حاالستقوار مجتمعين
  في تغييو بعض العادات حالممارسات السلوكي اً ت حسائل التحضو الحديث   دحر شكلحلقد ل

لســـــلوك ت تتغيو نحو ممارســـــ  االتقليدي  بوحاســـــبها االجتماعي  المورحث  التي كانت تســـــود فيها حبدأ
مثل الميول ال ودي   ،االجتمـاعي الحضــــــــــــــوي بمـا يت ءم مع ظوحف الحياة حمتطلباتها الحضــــــــــــــوي 

ان ســــــــــــهول   ،حةــــــــــــعف الع قات حالوحابط االجتماعي  االحلي  حتغيو رطوق التواصــــــــــــل االجتماعي
سالي  التقدم رط ع على ااالتصـال بين المسـتقوات الحضـوي  حارت اع المسـتوى التعليمي حالثقافي حاال

في اةـمح ل النظوة القديم  التي كانت سائدة في عموم المستقوات الحضوي  التي  أسـهمتالحديث  
ي  حيمكن القول ان التحضو الذي تشهده المستقوات الحضو  ،كانت تتسـم بالتعص  حاالنغ ق القبلي

 لســــــــــب  معين بل جاء نتيج  في منطق  الدراســــــــــ  على حجه التحديد في الجان  االجتماعي لم يكن
مجموع  عوامل اجتماعي  حثقافي  تضــــــــــافوت كان من اهمها دخول الت نلوجيا ححســــــــــائل االتصــــــــــال 

 .الحديث  حانتشار التعليم حارت اع المستوى الثقافي حمستوى الدخل

                                                           

نعمان ةسين الجبوري: تخطيط المستورطنات الويفي  في االقاليم الثانوي  )لقضاء الشوقاط( رسال  ماجستيو، غ.  (0)
 .32، ص0285لتخطيط الحضوي حاالقليمي، جامع  بغداد، م، موكز ا
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 العوامل االدارية والسياسة الحكومية: 1-7-1
ي نشأة اغل  المواكز الحضوي  الموجودة ف أسهمتشهدت محافظ  االنبار تغيوات اداري  مهم  

 راحةح  عن لم يكن في المحافظ  سوى عدد من المواكز تمثلت بالومادي حال لوج  حهيت ح  إذ فيها 
حتتدخل الدحل  في هذا الموةوع من خ ل اصدار القوارات حالمواسيم التي توفع  ،حةديث  حكبيس 

بعض المستقوات الحضوي  في محافظ  حظهوت  ،مستوى بعض المستقوات لت ون مواكز ةضوي 
ن  بعد االةت ل حاالنتداب البويطاني س حالسيمااالنبار ب عل عوامل سياسي  حاداري  اتخذتها الدحل  

تم ارط ق لواء الدليم  إذ  0200حلقد استمو القوار االداري بعد مجيء الحكم المل ي عام  0202
فعند صدحر القوار االداري العواقي باعتبار تل   ،على المساةات التي تمثل االن مدين  الومادي

المستقوة موكز ناةي  اح قضاء اح محافظ  فان القوار يعطي لتل  المستقوة ةدحدها البلدي  حكل ما 
كان اللواء يت ون من اربع  اقضي  هي الومادي الذي يمثل  0206حفي العام  ،يقع خارجها ريف

 0258حتغيو اسم اللواء الى لواء الومادي عام ،اء الورطب  موكز القضاء حناةيتي ةديث  حالقائم حقض
 عن التابع  لقضاء  راحةكاستحداث ناةي   0261حصدرت مجموع  من المواسيم الجمهوري  عام 

حناةي  الحباني  التابع  لقضاء الومادي حموكزها الحي المدني في قاعدة الحباني   راحةحموكزها مدين  
 ،بع  لقضاء الورطب  حناةي  العاموي  التابع  لقضاء ال لوج  حموكزها العاموي الجوي  حناةي  النخي  التا

،  (حبذل  حصلت التشكيل  االداري  الى اربع  اقضي  تت ون من اةد عشو موكزا ةضويا )مدين 
 .(0)حالحق ني  بوحان تحولت ناةي  ةديث  الى قضاء يت ون من موكز قضاء ةديث  حناةيتي ح 

تم فصــــــل حتحويل ناةيتي هيت إذ تغيوت التشــــــكيل  االداري   0226-0262اما خ ل المدة 
يم العواق اداريا حتم تقس ،حالقائم الى قضائين كما تم استحداث ناةي  الصق حي  لتتبع قضاء ال لوج 

حتم  .(0)0262لعام  062محافظ  اتخذت تســــــــميات مختل   ةســــــــ  الموســــــــوم الجمهوري  08الى 
 .بغدادي حناةي  الوليد التابع  لقضاء الورطب داث ناةيتي كبيس  حالحاست

عملت الحكوم  على تثبيت ةدحد العواق االداري  ححةـــــــع نقاط للحماي  حادارة العشـــــــائو غيو 
ذه فتحولت ه ،المســــتقوة شــــملت منارطق التخوم حمن تل  المنارطق مواكز الشــــورط  حال مارك الحدحدي 

                                                           

في تطور اةجام حموات  المواكز  العامل االداري عبدالناصـو صـبوي شـاهو الواحي، ةسن كشاش الجنابي، دحر  (0)
 .0الحضوي  في محافظ  االنبار، مصدر سابق، ص

 .0262في سن 660الوقائع العواقي ، الموسوم الجمهوري، (0)
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من لت فيما بعد الى مســتقوات ةضــوي  كبيوة ح النقاط بموحر الزمن الى مســتقوات بشــوي  صــغيوة تحو 
 (0)كم383ا بمساف  عن هذه المدن مدين  الورطب  التي تقع غوب مدين  الومادي حتبعد 

 نشـــأت مدين  الورطب  كمنطق  كموكي  حاخذت بالنمو حزيادة عدد ســـكانها حمســـاةتها حاصـــبحت

بموج  موســـــــــــوم جمهوري  قضـــــــــــاء الورطب  العواق مع الدحل المجاحرة حاصـــــــــــبح منطق  مهم  لتجارة
 ،كم025 هاعنحتتبع قضــــــــــــــاء الورطبـ  اداريـا نـاةيـ  الوليـد التي تقع غوبهـا حتبعد  ،(0)31/2/0252

حمن المدن التابع  لقضـــــــــاء الورطب  موكز  .حناةي  الوليد كانت قوي  صـــــــــغيوة تعوف باســـــــــم )التنف(
 360ســــــوم الجمهوري ناةي  النخي  حتقع غوب مدين  الورطب  حالتي اســــــتحدثت كناةي  بموج  المو 

 . (3)0282عام 
الحـال لمـدينـ  القـائم حالتي تقع على الجـانـ  االيمن لنهو ال وات كـانت في بداياتها  يكـذلـ  ه

ةي  العبيدي حتعد نا ،اً كبيو  اً مستقو ةدحدي بين العواق حسوريا حموكز القائم كان مخ وا للشورط  حخان
  بموج  من المدين  اســتحدثت ناةي ى الجنوب الشــوقيلمدين  القائم التي تقع ال اً تابع اً ةضــوي اً موكز 

 .(2)0262( لسن  660الموسوم الجمهوري )
فضــــــــــ  عن ذل  ةدثت تغيوات اداري  في محافظ  االنبار بين االقضــــــــــي  حالنواةي ةــــــــــمن 

في ظهور مســـــــتقوات ةضـــــــوي  جديدة مثل ناةي   أســـــــهمان انشـــــــاء خزان الحباني   ،الحدحد االداري 
كذل  شــــــــهدت منطق  الهضــــــــب  الغوبي  مشــــــــاريع لها دحر على    لقضــــــــاء الومادي ،الحباني  التابع

اغوق المدن القديم  حالمســــــتقوات التابع  لها حتغيو  إذ المســــــتقوات الحضــــــوي  منها بناء ســــــد ةديث  
 حتم اختيار بدائل لها مثل حادي راحةحاجزاء من المســــــــــــــتقوات التابع  لمدين   عن مواقعهـا مثل مدين  

 .راحةالقديم حعلى الض   اليسوى لل وات موقع مدين   عن   بدي  لموقع الويحان
ا اداريا المستقوة حتطورها اذ قد يتخذ قوار  المدنعلى  اً كبيو  تأثيوان بعض القوارات االداري  لها 

ذل  التغيوات حك ،فانه ســوف يعمل على نشــوء مدين  جديدة ،بوفع مســتقوة ريفي  لتصــبح موكز ناةي 
ضــــوي  في ايجاد مســــتقوات ة أســــهمالبلدي  بين المدن حاقليمها التابع لها حالمدن المجاحرة  في الحدحد

قوار اداري بالويفي  حتم ةـــــــم بعض المســـــــتقوات  ،مثل ناةي  الوليد حناةي  العاموي  حناةي  الحباني 

                                                           

 .22ش ةمد الدليمي، االستيطان الوي ي في محافظ  االنبار، مصدر سابق، صدةام ةنو  (0) 
 .0252لسن   520الوقائع العواقي ، الموسوم الجمهوري  (0) 
 .0282لعام  360الموسوم الجمهوري  (3) 
 . 0262( لسن  660الموسوم الجمهوري ) (2)
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البغدادي ح  الى مواكز االقضي  مثل ال وابل  التي ةمت الى مدين  القائم حالحق ني  الى موكز ةديث 
هذه القوارات عملت على نشـوء مسـتقوات ةضـوي   ،عن الى قضـاء   الى موكز قضـاء هيت حالويحان

جديدة ،حان القوار االداري ســـــــوف يســـــــهم في تخصـــــــيص االســـــــتثمارات لبناء المؤســـــــســـــــات االداري  
ا مفي توفيو فوص العمل م يسهمحالخدمي  ل ي ت ون هذه مواكز خدمي  ةمن المنظوم  الحضوي  ح 

في االســــــتقوار الســــــكاني حالحد من الهجوة منها حجذب ســــــكان المنارطق المجاحرة اليها حزيادة  يســــــهم
 0222بعد ان كانت عام  0108بلغ عدد اقضـي  محافظ  االنبار اةد عشو قضاء عام  ،مسـاةتها

  .(0)0110عام  راحة بعد استحداث قضاءاقضي   ي اقضي  ححصل ثمان  سبع
 الوظائف التي تقدمها المدين  إلى ســـــــكانها حســـــــكان إقليمها التابع ىأةدالوظي   اإلداري   دتع

يأتي هنا دحر ح  .قوة نشـــارطاته االقتصــــادي  إذ باعتبارها موكزًا ةضـــويًا يمتد ن وذه الوظي ي إلى  ،لها
القوار الحكومي في تحـديـد من هي المـدينـ  عندما ت ون موكز ناةي  أح موكز قضــــــــــــــاء أح محافظ  

مواكز ح  ،ثم مواكز األقضي  ،الحال في العواق يكما ه ،إلداري  بمواكز المحافظاتعبو المؤسسات ا
 .النواةي

 أح بلدة صـــغيوة أح قصـــب  لت ون موكزًا ةضـــويًا يقدم ،حمما ال شـــ  فيه فإن اختيار قوي  كبيوة
حد دخدماته لسـكانه حسـكان المنارطق التي تتبع له إداريًا حفق قانون ةكومي يوسم ةدحدها البلدي  حة

توابعها اإلداري  يحتم قيام مجموع  من المؤسسات اإلداري  حاالقتصادي  حالخدمي  التي ت سح المجال 
 .لتوفيو فوص عمل للساكنين في المدين  حالمنارطق المجاحرة للعمل بها

ن في نشأة حتطور غالبي  المد أسهمتحقد شـهدت محافظ  األنبار تغيوات إداري  كما تم ذكوه 
إذ لم يكن في المحافظ  بداي  القون الماةـــي مواكز ةضـــوي  بالعدد الذي عليه اآلن  ،االموجودة فيه

ل ن الحاج  إلى إيجاد مواكز ةضــــــوي   .راحةحةديث  حكبيســــــ  ح  عن ســــــوى الومادي حال لوج  حهيت ح 
من خ ل  ،جعل الدحل  تتدخل في هذا الموةــــــــــــــوع ،تخدم ســــــــــــــكان منارطق المحافظ  إداريا حخدمياً 

رات حالمواســـيم التي رفعت من مســـتوى بعض المســـتورطنات لت ون مواكز ةضـــوي  تخدم إصـــدار القوا
حلما كان الموكز الحضــــــــــــــوي يمثل بموج  الم يار  ســــــــــــــكـان المنطقـ  المحددة جغوافيًا حفق القوار.

فإنه يقوم بدحر الوســــــــــــــيط بينه حبين المواكز  ،اإلداري رأس الهوم في النـاةي  حالقضــــــــــــــاء حالمحافظ 
الموكزي  منها المتمثل  بموكز المحافظ  حقد درجت العادة على أن توســـم  الســـيماى ح الحضـــوي  األخو 

                                                           

 .202، ص0221حل، الدليل االداري، الجمهوري  العواقي ، االنبار، الجزء األ (0)
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الحدحد اإلداري  للمواكز الحضــوي  اســتنادا إلى قوار الحكوم  الموكزي  يجســد على شــكل ةدحد مثبت  
 ،بالقانون حهناك ال ثيو من الدحل التي تعتمد على األســــــاس اإلداري في تحديدها للموكز الحضــــــوي 

عتمد حالعواق أةد هذه الدحل التي ت .بويطانيا حمصــــــــــــو حتونس حتوكيا حالبوازيل حبولندا حرحمانيا مثل
 .(0)على القوار اإلداري في إعطاء الص   الحضوي  للمستورطن  البشوي 

  

                                                           

 .00-01، ص0221عادل عبدالله خطاب، جغوافي  المدن، مطابع التعليم العالي، الموصل، (0)
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 تمهيد: 

 فه التعامل مع توزيع الظواهوهد اهيميم  إرطارساس تنمي  أتقوم فلس   الجغوافي  على 
 م هومال، م هومينهم اهداف البح  الجغوافي التعوف على أ حمن بين ، (0)ةداث في الحيز المكانيحاأل

ليل ساس تحأالثاني )لماذا( يقوم على  حالم هوم، الظواهوآني  ساس أاالحل )اين( حالذي يقوم على 
في حجود  متأسهتحليل حتعليل حت سيو العوامل التي  فهي، الظواهوالعوامل التي اسهمت في حجود 

  .(0)خوى أالظواهو ال تتوزع اعتبارطا بل توجد ع قات مكاني  حظيفي  مع ظواهو  هذه، الجغوافي الظاهوة 
موع  من المشاريع الصناعي  التنموي  ال بوى في محافظ  سيتم في هذا ال صل اختيار مج

حتم تسليط الضوء على البدايات ، االنبار لما لها من دحر في حجود المستقوات الحضوي  حنموها
 في تورطنها. أسهمتاالحلى لهذه المشاريع حالعوامل التي 

 الى توفيو فوص حتجدر االشارة الى ان اقام  المشاريع التنموي  في اي منطق  يؤدي ةتما
 االرض دين  تتعدد فيها استعماالتالعمل حزيادة السكان حتتطل  ظهور اةياء سكني  جديدة تضاف للم

 يزيدذ إ، سواء كانت ألغواض الخدمات العام  حالبنى التحتي  حيغيو من رطبيع  استعماالت االرض
 فيها.الضغط على االستعماالت الموجودة فيها مما يؤدي الى ةدحث توسع حنمو 

حتبعا للدحر الهام الذي تل به المشاريع التنموي  في الهيكل الصناعي حاالجتماعي حالعمواني 
السبعينات   فقد انصبت نقاشات ال صل الثاني على ما جوى في ةقب العواق،للمستقوات البشوي  في 

اقتصادي  انعكست   لت عل فعلها في اةداث تنمي تن يذها،حثمانينات القون الماةي من بوام  تنموي  تم 
  حسيتم تناحل المشاريع التنموي ،بشكل ايجابي على االستقوار المكاني لسكان محافظ  االنبار

 -:(2  ال بوى حهي كما في الخويط  )الصناعي
 مشوحع المنشأة العام  لصناع  الزجاج حالسيوامي  في مدين  الومادي. -0
 مشوحع معمل اسمنت ال لوج . -0

                                        

                                                           

(1) Harvey ,David ,Explanation in Geography , Edward , Arnold , London , 1969, p.191.  

د، غ.م(،  كلي  اآلداب،  جامع  بغدارسال  ماجستيو، )وظي   الصناعي  لمدين  ال لوج ، الامجد رةيم ال بيسي،  (0)
 .25،  ص0112
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 (7خريطة )
 التوزيع الجغرافي للمشاريع التنموية الصناعية الكبرى في محافظة االنبار

 
المصدر: الهي   العام  للمساة  حةدة انتاج الخوائط، الوةدة الوقمي ، خويط  محافظ  االنبار 

 .0112، لسن  5111الطبوغوافي ، مقياس 
 .صمودعاموي  المشوحع المنشآت الصناعي  في ناةي   -3
 مشوحع الشوك  العام  إلنتاج االسمدة ال وس اتي  في قضاء القائم. -2
 إلنتاج السمنت المقاحم لألم ح في قضاء القائم. معمل اسمنت القائممشوحع  -5
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 :    ةلمحة تأريخي

على محافظات بغداد  0220ي  حاالعمار قبل عام توكز الجهد الحكومي في بوام  التنم
باستثناء مجموع  من النشارطات الزراعي   ، دحن بقي  المحافظات األخوى  من حالموصل حالبصوة

الحال في صناعات النسي  حالطابوق حالصناعات  يكما ه، حالصناعي  المدعوم  من قبل الدحل 
ط المصدر نابي  الن أنه لوال موحر أحيمكن القول  ،  الغذائي  الصغيوة ححرش الحدادة حالنجارة حالحياك

نبار لما عمل البويطانيون على بناء محط  لضخ الن ط مع لى البحو المتوسط عبو محافظ  األإ
  ،بشوكات الن ط الغوبي  الخاص إلنتاج المشتقات الن طي   0238قضاء ةديث  عام في  kзمص ى
تضيق ال ارق التنموي ما بين مدن بغداد  إذ  ،التنمي كانت هناك بدايات لتوجيه خطط  0258حعام 
ناك مشاريع هل ن هذا لم يحصل فعليا اال انه مع ذل  كانت  ،صل حالبصوة حباقي المدن العواقي حالمو 

( من التخصيصات االستثنائي  %810كثو من نسب  )أل نها لم تصل الى  ،0221صناعي  قبل عام 
حهذا بطبيع  الحال ال يسد ةاج  العواق من ، 0262-0265دة خ ل خط  التنمي  االقتصادي  للم

تنطلق من ةوحرة  0268المنتجات الصناعي . حلذل  كانت بوام  التنمي  االقتصادي  بعد عام 
تطويو القطاعين الزراعي حالصناعي من اجل اةداث تحوي ت هيكلي  حاةح  في توكيب  االقتصاد 

فض  عن الشوحع في  ،(0)اغل  مستلزمات الحياة الضوحري  العواقي الذي كان يعتمد على استيواد
حفيما يخص محافظ  االنبار فان الجهد الحكومي  ،اةداث تنمي  متوازن  تشمل جميع المحافظات

 -تي : اآلتولى المهمات األساسي  
 الحال في معمل زجاج حسيوامي  الومادي. يكمال المشاريع الصناعي  التي لم تنجز كما هإ -0
المؤسسات الصناعي  بطاقات إنتاجي  اعلى من ذي قبل بعد توسيع خطوط انتاج تشغيل  -0

 معمل اسمنت ال لوج  ليكون هناك خط جديد إلنتاج االسمنت األبيض.
 بإنجاز المشاريع المتعاقد عليها مع االتحاد السوفيتي. المباشوة -3
 استحداث مشاريع صناعي  جديدة. -2
 إذ   ،يكل  اإلدارة حالتنظيمالصناعي مع إعادة ه تشجيع راس المال الورطني على االستثمار -5

 .(0)تتناس  مع توسع النشاط الصناعي
                                                           

 الثاني ، مطابع دراسات، الطبع  ، سلسل 0268تموز  0حزارة االع م، التطويو االقتصادي في العواق بعد ثورة  (0)
 .005، ص0222دار الثورة، بغداد، 

  اآلداب، جامع (، كلي غ.مه، )دكتورا الصناع  حتورطنها في محافظ  االنبار، ارطوحة  محمد رطه نايل الحياني،  (0)
 .002، ص0225بغداد 
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 لمدةحعلى هذا األساس اعدت الخطط التنموي  ابتداًء من خط  التنمي  القومي  ل
( التي ارطلق عليها خط  التنمي  االن جاري  التي كان 0281-0226)( حخط  التنمي 0221-0222)

من  %0013اذ استحوذت على نسب   ، وتي  الثاني فيها  بعد محافظ  البصوةلمحافظ  االنبار الت
حلذل  توجهت السياسات الحكومي  آنذاك على ةوحرة التخطيط العلمي  ؛(0)أجمالي استثمارات الخط 

المبوم  عند بناء المؤسسات الصناعي  في المحافظات كاف  باعتماد مسح الموارد الطبي ي  الموجودة 
ظ  الستثمارها في مشاريع التنمي  مع مواعات المنارطق المتخل   في مجال التنمي  في كل محاف

 االقتصادي  لتحقيق نوع من التوازن المنارطقي في توزيع المشاريع  التنموي .
ن محافظ  االنبار عانت من تخلف في مختلف الميادين االقتصادي  حاالجتماعي  أحمعلوم 

نعدام فوص العمل مع ةيق مساةات األراةي إيها بسب  نها مثلت منطق  رطود لساكنألدرج  
 ،ل  كثيوةيدي عامألى إن النشاط الزراعي في العادة ال يحتاج أل حأ، الزراعي  بسب  التقسيم االرثي

  يدي عامل  كثيوة حمتنوعألى إحلما كانت الصناع  بحاج  ، الحال في المشاريع الصناعي  يكما ه
 ذ إال ثيو من سكان مدن حقوى محافظ  االنبار قد هاجو الى بغداد ن هناك إف، الخبوات حالتعليم

السوق الواسع حفوص العمل المتوفوة في ذل  الوقت سواء للعاملين في القطاعات الصناعي  حالتجاري  
حبسب  عدم قدرة الدحل  على منع هؤالء من توك منارطقهم مع عدم حجود  ، حالخدمي  حالوظيفي 

المشاريع االقتصادي  التي يمكن ان تستقط  هؤالء بدل هجوتهم من المحافظ  االمكاني  على إقام  
حعلى أساس ذل   ، حهذا الحال ال يخص محافظ  االنبار فقط بل يشمل اغل  محافظات العواق

حتبع  0220( عام  IPCأقدمت الحكوم  في ذل  الوقت على تأميم شوكات ن ط العواق المحدحدة ) 
 . (0) طي  العام  في البصوة حالموصلذل  تأميم الشوكات الن

لسكان، لحعلى هذا األساس ارت ع الدخل القومي للدحل  حرافقه تحسن في المستوى المعاشي 
السلطات على إقام  المشاريع التنموي  المختل   في انحاء العواق حفيما يخص محافظ   فشوعت

ما س المشاريع التنموي  في المحافظ  حكاالنبار يمكن اإلشارة الى اهم القوارات التي قادت الى تأسي
 يأتي:                                                     

                                                           

يع المكاني احلي  لتقييم نمط التوز  العواق، دراس العام الستواتيجي  التخطيط االقليمي في  رطارالتخطيط، اإلحزارة  (0)
 .2، ص0283، ، بغداد66رقم  ، دراس 0281-0251ل ستثمارات لل توة 

 موقع الحل نيوز على الوابط:تاريخ الن ط في العواق، منشور على  (0)
Alhalnews.com /print.php.?id-1310312703                                                             
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 ى المشاريع أعالذي  0223لعام ( 00اصدار قانون التنمي  حتنظيم االستثمار الصناعي )رقم  -0
 ارج. الصناعي  االهلي  من الضوائ  للمواد األحلي  حالمكائن حالمعدات المستوردة من الخ

ما ذ إالعمل على توزيع المؤسسات الصناعي  الحكومي  في المنارطق المتخل   في المحافظ  ح  -0
مع م ةظ  ان الدحل  لم تسمح بدخول القطاع الخاص ، تتوفو المواد األحلي  االزم  لقيام الصناع 

 في هذه الصناعات.    
ع و الضويبي حاإلع اءات  قام المصوف الصناعي بتقديم الدعم المالي من خ ل القوحض حال -3

  ،الجموكي  على المكائن حاآلالت المستوردة من الخارج ألصحاب المشاريع الصناعي  االهلي 
مؤسس  صناعي  توزعت بين  (26) حعلى اثو ذل  اصبح مجموع المشاريع الصناعي  االهلي 

النسيجي  االنشائي  ح  ال لوج  حال وم  حالومادي حهيت حةديث  حالقائم كما تنوعت منتجاتها ما بين
حالغذائي  حال هوبائي  حالجلدي  حاالثاث الخشبي حالمعدني حالبتوحكيماحي  حالعلف الحيواني حالمنظ ات 

ى الوغم من حعل ، حالصابون حالمنتجات الورقي  حاالقمش  حال تل ال ون ويتي  حال اشي حالطابوق 
و ت بحاجات السوق المحلي  دحن الت  يتعدد حتنوع المؤسسات الصناعي  االهلي  اال انها ارتبط

 في مسأل  التصديو لخارج العواق.
حفيما يخص التخطيط الحضوي قامت السلطات التشوي ي  بإصدار مجموع  من القوانين مع 
استحداث المؤسسات التخطيطي  من اجل توزيع حتنظيم استعماالت األرض الحضوي  بشكل يتماشى 

 -ي:تكاآلي حيبعد المدن عن التوسع المساةي العشوائي حهي مع متطلبات ةياة االنسان العواق
الخاص بتملي  األراةي التابع  للدحل  داخل الحدحد البلدي   0221لسن   81تشويع القانون رقم  -0

للمدن الى البلديات ةتى تتمكن من اعداد التصاميم األساسي  للمدن حمن ثم تن يذها بشكل 
 لها موارد مالي  تعينها في تمشي  الواجبات المنورط  بها.يت ءم مع ةاجات سكان المدن حيوفو 

لدراس  دحر التخطيط في التنمي  االقتصادي   0223عقدت حزارة التخطيط ندحة موسع  عام  -0
 في المدن العواقي ، ناقشت فيها:حاالجتماعي  حفق ما يحصل من نمو سكاني متزايد 

بويطاني جيمس هوك الذي قدمه الى حزارة الدراسات المعدة من قبل الخبواء كتقويو الخبيو ال -أ
 حالخاص بكيفي  تخطيط استعماالت ارض مدن حقصبات العواق. 0261البلديات عام 

لتقسيم العواق  0220( التخطيطي  التي قدمها لوزارة التخطيط عام دراس  الخبيو البولوني )زارمبا -ب
 ا حهما: الى الجهات العلي خوجت الندحة بتوصيتين مهمتين رفعتها حقد، تخطيطي الى أقاليم 

 تأسيس هي   التخطيط اإلقليمي. -
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اص  ختأسيس موكز التخطيط الحضوي حاإلقليمي للدراسات العليا المعني بإعداد الدراسات ال -
 بالمدن حاقاليمها.

حتت ون من الدحائو  تتبع لوزارة التخطيط 0222تم استحداث هي   التخطيط العمواني عام  -1
 تي :التخطيطي  اآل

 وة تخطيط المدن.دائ -أ
 دائوة التخطيط اإلقليمي. -ب
اقسام هي قسم تنسيق الخطط حقسم المخططات   دائوة تخطيط المحافظات حتحتوي على ث ث -ت

الهيكلي  حقسم التنمي  الويفي . بهدف توزيع المهام التخطيطي  بما يؤمن سوع  انجاز مشاريع 
 العواق، قامت  التخطيط العلمي في يعد بداي 0222التنمي  الحضوي  حالويفي  حعليه فان عام 

هي   التخطيط العمواني باستحداث حةدات للتخطيط العمواني في مواكز المحافظات تختص 
 .(0)بإعداد التصاميم األساسي  للمدن حتوسلها الى الهي   لدراستها حمن ثم المصادق  عليها

افوت مع ضلقون الماةي تعقد السبعينات من احعليه فان المشاريع التنموي  التي أقيمت في 
 مخططات التنمي  الحضوي  التي كانت من نصي  مجموع  من مدن محافظ  االنبار.

لمدن من على الها تأثيوها ال بيو النشارطات االقتصادي  حفي مقدمتها الصناعي  حيبدح أن 
للوافدين   خ ل ما تحتاجه من ايدي عامل  قد تستن د الموجودين في المدين  مما يح ز على قيام ةوك

 .(0)اليها من المنارطق القويب  حالبعيدة
المنطلق الحقيقي لشوحع الدحل  العواقي  في  0220التي اعقبت تأميم الن ط عام  حقب التعد 

 ،بوام  التنمي  االقتصادي  الهادف  الى تنمي  اقتصاديات المنارطق الحضوي  حالويفي  على ةد سواء
لتنموي من اجل تحقيق نوع من التوازن ا ،العاصم  بغداد ت بعيدا عنحتم التأكيد على توزيع االستثمارا

ان العاصم  بغداد كانت تعاني من هجوة حافدة اليها قادم  من مختلف  حالسيمابين اجزاء العواق 
للحصول على فوص عمل فض  عن االست ادة من الخدمات المجتم ي  حالعام   ، انحاء العواق
مجموع  من المنشآت التنموي  حما تمتل ه مؤسساتها التخطيطي  من توجهات حلبناء  ،(3)الموجودة فيها

                                                           

 ،0222االسكان حالتعميو، بغداد،  عواقي، حزارةالنميو يوسف زينل، ممارسات التخطيط العمواني في القطو  (0)
 .22ص

(2) Thomas ,H, Petter, Man power planning Development ,of human resources ,New 

York ,John wiley and sons ,1970, p.11.                                                        

 .20، ص0281دار الوشيد للنشو، بغداد،  لشماع، منارطق الصناع  في العواق،سميوة ا (3)
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فلسفي  قابل  للتطبيق في مجال حةع التصاميم االساسي  للمدن حمن ثم تن يذها من قبل الجهد ال ني 
توزعت بعض المنشآت التنموي  في محافظ  االنبار التي شغلت القادرين  ، حالهندسي الذي تمتل ه

 ي المحافظ  ثم استقطبت الوافدين اليها من المحافظات العواقي  االخوى  حهي كما يأتي:على العمل ف
 الرمادي:مشروع المنشأة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك في مدينة  2-1

يعود تاريخ توقيع انشاء مشوحع معمل الزجاج حالسيوامي  كمشوحع تنموي الى 
حباشو في  0221ي انشائه تأخوت الى عام غيو ان المباشوة ف ،ستينات القون الماةي

 الورار ة. يقع معمل الزجاج حالسيوامي  على الض   اليمنى من قنا0220االنتاج عام 
 هما:ين حهو يت ون من معملين رئيس (01)كما يبدح في الخويط  

 معمل الزجاج: 2-1-1
صوف عندما احكل الم 0253تعود ف وة انشاء معمل الزجاج حالسيوامي  الى عام 

الصناعي العواقي الى شوك  بلجيكي  )آرثودي ليتل( دراس  امكاني  انشاء معمل لصناع  
الزجاج حبال عل قامت تل  الشوك  بإجواء الدراسات المتعلق  بمقومات بناء المعمل 

احصت الشوك  بإنشاء معمل  0256كالمواد االحلي  حااليدي العامل  حالسوق حفي عام 
، 0252رطن سنويا ل ن التن يذ تأخو ةتى عام  2511ل الى للزجاج بطاق  سنوي  تص

كم حعلى الض   اليمنى لقناة الورار حعلى الطويق 3يقع الى الغوب من مدين  الومادي بمساف  ح
الدحلي القديم الذي يوبط الومادي ببغداد شوقا حالورطب  حالقائم غوبا. حيتصل مع الطويق الدحلي السويع 

 صناع  الصمغ حالسيليكا حالقناني حالجوار حاالحاني عن فض ً انواع الزجاج  شماال. ينت  معمل الزجاج
 عبو الخطوط االنتاجي  االتي :

 .االحاني المنزلي  بمختلف اةجامها -0
 .القناني حالجوار -0
 .االلواح الزجاجي  -3
 .الصمغ حالسيليكا )سيليكات الصوديوم( الصلب  حالسائل .2

تم من خ ل عملي  صهو للمواد االحلي  باستخدام من الجديو بالذكو ان صناع  الزجاج ت
 الوقود في عملي  الصهو.

 
  



 

006 

 (11خريطة )
 موقع مشروع معمل الزجاج في مدينة الرمادي 

 
 المصدر: الهي   العام  للمساة ، حةدة انتاج الخوائط، الوةدة الوقمي ، خويط  األنبار الطبوغوافي ، مقياس 

 .0112، لسن  (5111: 0)
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 عمل السيراميكم 2-1-2
  كم حينت  السيوامي  حاالدحات الصحي 5يقع هذا المعمل غوب معمل الزجاج بمساف  

 حيحتوي على خطين انتاجيين هما:
 .السيوامي  المستخدم في االرةيات حالجدران -0
 االدحات الصحي  كالمغاسل حادحات الحمامات. -0

ل من المشاريع الحديث  التي تم بد من االشارة الى ان هذا المعمال معمل سيراميك االرضيات: -1
/ سن  حينت  مختلف انواع سيوامي  0تبلغ الطاق  االنتاجي  مليون مح ، 0110تشغيلها عام 

يتم اإليطالي ، ح بها من قبل شوك  سايتل حتم تجهيز معدات المعمل حنص ،االرةيات حالجدران
 لي  حمن اهم هذه المواد:الع المحالحصول على المواد االحلي  المستخدم  في االنتاج من المق

  .رطين دحيخو الملون  -أ
 .الطين الصوفي -ب
 .فيلدسبار -ت
 .رمل نهوي  -ث
 .مواد مساعدة )صودا اش حمواد سيليكا ( -ج
 .الماء -ح

 ذ إحتجدر االشارة الى ان معمل سيوامي  الجدران متوقف عن العمل لقدمه حتهال  معداته 
 ، سنويا 0الف م611تصميمي  الى حصلت الطاق  ال ،من قبل شوك  جيكي  0221نشئ المعمل عام أ

 ،0تم التعاقد مع شوك  ايطالي  لزيادة الطاق  االنتاجي  للمعمل الى مليون حربع م 0110حفي عام 
 عام .551بلغ عدد العاملين فيه ، ةالت دحن تحقيق ذل  0113سن  اال ان االةداث التي تلت عام 

لمشاريع الحديث  من بين مشاريع الشوك  ا أةدينت  المعمل الذي يعد الصحيات: معمل سيراميك  -2
 5111طاق  انتاجي  نبلغ حب 0110بدأ االنتاج عام إذ  ،سيوامي  الحمامات الوةيدة في العواق،

تتم عملي  االنتاج عن رطويق خلط المواد االحلي  حنقلها بواسط  اةزم  ناقل  الى ، ح رطن سنويا
الصلب  )الومل حال لدسبار( ليتم تحويلها بعد  تطحن المواد االحلي إذ ، اً رطن 3سع   0رطواةين عدد 

لت تيت المواد الطيني  حخلطها مع المواد الصلب  المطحون   انرطنأ 3ذل  الى خ رطات سويع  سع  
الص   يضم قسم، ح رفعها بواسط  مضخات الى قسم الص حثم توصل الى اةواض ارةي  ليتم 
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 )المغسل  حملحقاتها حالموافق الشوقي حخطانخطا انتاجيا إلنتاج مختلف االدحات الصحي  مثل  00
 (.خطوط إلنتاج الموافق الغوبي  إلنتاج خزان الماء الخاص بالموافق الغوبي حست

قالبا حتستخدم مادة البورك )الجبس العواقي( الستنساخ القوال   61يحتوي كل خط على 
ساع  ليصل المنت   0-115احح بين تمأل القوال  بالمادة االحلي  حتتوك مدة تتو ، على القوال  االصلي 

حبعدها تنقل القطع الى قسم التوجي  لعمل التقييم للقطع المج    ثم الى قسم ، الى قسم التجفيف
 االصباغ حبعدها الى االفوان. 

حمن االفوان تنقل المواد المصبوغ  الى ، قطع  / يوم 0111سع   اً كبيو  اً يضم المعمل فون 
ثم توسل الى ، م5 811حتسخن في فون صغيو بدرج  عليها لملصقات يتم حةع ا إذقسم الديكور 

 .(0)قسم التغليف لتوةع في عبوات كارتوني  خصصت لهذا الغوض
 :المقومات التي على أساسها توقيع مشروع معمل الزجاج والسيراميك في مدينة الرمادي 2-2

ت   متعددة من المقومامن المعوحف ان توزيع المشاريع التنموي  مكانيا يعتمد على مجموع
هم في ايجاد منظوم  ةضوي  حمن هذه اهم في قيام الصناع  حتحقيق التنمي  التي تساالتي تس

  -المقومات ما هو اقتصادي اح اجتماعي حل ل عنصو اثوه البارز حمن هذه العناصو هي:
 االولية: المواد  2-2-1

حالمواد الداخل   ،(2)خت ف انواعهايستخدمها االنسان حيصنع منها السلع با هي المواد التي
ما هو محلي في داخل محافظ  االنبار اح من محافظ  كوب ء  حالسيوامي  منهافي صناع  الزجاج 

 حكما يأتي:، مستوردة من الخارج ح، أعموماحالنجف حص ح الدين حنينوى 
 -حهي: (3)الزجاج ( من المواد االحلي  الداخل  في صناع %21حتشكل ) المواد االولية المحلية: -أ
حفي  (2)كم 01غوب قضاء الورطب  بمساف    يتوكز هذا الخام في منطق  ارةم :رمال الزجاج -0

،  061كم جنوب الورطب  حمنطق  ال  01منطق  حادي عام  على مساف   كم غوب الومادي  

                                                           

 .2/0/0101عواد اةمد عبدالله مسؤحل االدارة في معمل السيوامي  بتاريخ  مع السيد م.مقابل  شخصي   (0)
نعمان دهش، جغوافي  الصناع ، حزارة التعليم العالي حالبح   رسول، السيدابواهيم شويف، الدكتور اةمد ةبي   (0)

 .60، ص0280العلمي، جامع  بغداد، 
موكز  ،الماةي حالحاةو مع التوكيز على قطو العواقالصناعات الزجاجي  بين  ،د. محمد يوسف ةاجم الهيتي (3)

 . 05ص  ،0228 ،شباط 02 – 03المدة ما بين ندحه منعقدة في  ،اةياء التواث
 .322، ص0285فارحق صنع الله العموي حاخوحن، الجيولوجيا الطبي ي ، رطبع بمطابع جامع  الموصل،  (2)
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قد حصل مقدار ما تم ح  (0)من الخام %22تصل نقاحة رمال الزجاج في هذه االماكن الى نسب  
 . (0)0113الف رطن سنويا قبل عام   081صناع  الزجاج الى ستثماره في ا

تتواجد هذه المادة الخام في قضاء سامواء التابع  :)السلفات( Na2so4كبريتات الصوديوم  -0
 لمحافظ  ص ح الدين.

 كم غوب الومادي. 061تتواجد هذه المادة الخام في منطق   :الفلنت -3
 ،يتوزع في منارطق مختل   من العواقشكل كتل صخوي  ح  يكون هذه الحجو على -:حجر الكلس -2

 اال ان النوع المستخدم هو الموجود في حادي غدف غوب محافظ  االنبار  بسب  نقاحته العالي .
ينتشو هذا النوع من الحجو في جنوب الورطب  حكبيس  حفي بعشيق   جر الدولومايت:ح -5

كم غوب الومادي فان المعمل  21س  بمحافظ  نينوى حنظوا لقوب مقالع هذا الحجو في كبي
 يعتمد عليه ألنه اقل كل   في النقل من باقي المنارطق.

 (يان ال اؤحلين في منطق  دحيخل )جنوب منخ ض ال عوةيوجد منجم ألرط طيان الكاؤولين:ا -6
 شوق مدين  الورطب  حهو يستخدم في الصناعات السيواميكي .

 021حافظــــ  النجــــف علــــى مســــاف  ينتشــــو فــــي منطقــــ  خــــان الــــنص بم ماااال الفلدساااابار:ر  -7
 كم من موقع المعمل.

كــــم غــــوب الومــــادي حيســــتخدم فــــي  301رةــــم  أفــــي منطقــــ   يتواجــــدالزجاااااجي: الرماااال  -2
 الصناعات السيواميكي .

ــــى مســــاف  : الرماااال النهااااري  -2 ــــي منطقــــ  الجوايشــــي عل كــــم شــــمال موقــــع المعمــــل  5يوجــــد ف
 .(3)حهو نات  التوسبات الوملي  في مجوى نهو ال وات

  -اد االولية المستوردة: المو  -ب
المــــــواد االحليــــــ  الموجــــــودة فــــــي االنبــــــار  مجموعــــــ  مــــــنتــــــدخل فــــــي صــــــناع  الســــــيوامي  

 حالنجف فض  عن المواد المستوردة من خارج القطو حهي:

                                                           

 .011ص مصدر سابق، ،تورطن الصناعي في محافظ  االنبارلالنقل على ا ثوأ ،وري معوحف الساموائيحليد غ  (0)
بي  من الصحواء الغو  المكاني  فيالواقع الجغوافي لموت زات التنمي  حاتجاهاتها  ،ةسن محمود علي الحديثي (0)

  .62، ص0221، 08 العواقي ، العددمجل  الجم ي  الجغوافي   ،العواق
 لمشكل  النقل حالتخزين في الشوك  العام  لصناع  الزجاج حالسيوامي  رطال  مدب خلف الدليمي، التحليل الجغوافي (3)

 .20-21، ص0115ماجستيو، كلي  التوبي ، جامع  االنبار، غيو منشورة،  الومادي، رسال في 
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 يتم استيوادها من ايطاليا نظوا للحاج  اليها في خلط  انتاج ال اشي السيواميكي  الفرتز: -1
 . (0)عبارة عن رط ء تطلى بها ال خاريات لتتحول الى سطوح بواق حهذه المواد  مواد التزجيج: -2
المواد الصحي  تدخل في انتاج إذ يتم استيوادها من توكيا حرحمانيا  :الفلدسبار الصوديومي -3

السيواميكي  حهناك ايضا ارطيان اخوى مستوردة من ايطاليا حاسبانيا حانجلتوا اال ان استيوادها توقف 
 .(0)حاستبدلت بأرطيان محلي  0220ض على العواق عام منذ الحصار الذي فو 

حتجدر االشارة الى ان المواد الخام المحلي  الداخل  في انتاج الزجاج حالسيوامي  هي من النوع 
ين  من ةجمها ححزنها في عملي  االنتاج فللحصول على عج اً ال بيو الحجم ثقيل الوزن حالتي ت قد جزء

حهذا يعني ان ال اقد من المواد الخام يصل  ،كغم0311د خام بوزن كغم نحتاج الى موا 811حزنها 
حلما كانت هذه المواد الخام بعيدة عن موقع المعمل حيتم نقلها عن رطويق سيارات النقل ، كغم 511ل

ال بيوة التابع  للشوكات االهلي  المتعاقدة مع المعمل حهذا ما يضيف ت ل   اةافي  في االنتاج تنعكس 
 لنهائي للمنت  في السوق. على السعو ا

 :الوقود والطاقة المحركة 2-2-1-1
( ميكاحاط في ةال  5)ـاعتمد معمل الزجاج حالسيوامي  على الطاق  ال هوبائي  التي تقدر ب

التشغيل ال امل للخطوط االنتاجي  حمصدرها شبك  ال هوباء الورطني  حفي ةال  انقطاع التيار ال هوبائي 
( ميكا حاط. حتحتاج افوان حمكائن المعمل الى 0,5مولدات كهوبائي  بطاق  )  يتم االعتماد على ث ث

الذي يجل  من مص ى بيجي حالدحرة مما يؤدي بالنتيج  الى زيادة في ت اليف الغاز السائل حزيت الغاز 
 كما يحتاج الى الوقود كالديزل في عملي  صهو المواد االحلي .، (3)االنتاج

                                                           

، للطباع ، بغداددحرام.م. بيلن تون، فن ال خار صناع  حعلما، توجم  عدنان خالد حاةمد شوكت، دار الحوي   (0)
 .3، ص0225

قسم التخطيط في معمل الزجاج بتاريخ  ةسين مديوعادل اةمد المهندس مقابل  شخصي  مع  (0)
00/0/0101. 

رطال  مدب خلف الدليمي، التحليل الجغوافي لمشكل  النقل حالتخزين في الشوك  العام  لصناع   (3)
 .20سابق، صالزجاج حالسيوامي  في الومادي، مصدر 



 

000 

 :يالتجهيز المائ 2-2-1-2
ا في جميع العمليات الصناعي ،   فيه ان المياه تدخل عنصوا رئيسال ش مما

لتو للطن الواةد  68111حيستخدم معمل الزجاج حالسيوامي  لمياه بكميات تصل الى 
حالطن الواةد من السيوامي  حعلى هذا االساس تم توقيع المعمل على  (0)من الزجاج

 على المياه بكل   منخ ض . الض   اليمنى لنهو ال وات ألجل الحصول
 السوق:  2-2-2

كان الهدف من انشاء معمل الزجاج حالسيوامي  لسد الحاج  المحلي  من الزجاج حالسيوامي  
حتصديو ال ائض الى خارج العواق، حمعلوم ان السوق الوئيسي للعواق هو بغداد التي تقع على بعد 

بغداد  لنقل الزجاج الى حالسيماي حقتها سيارات كم شوق موقع المعمل حقد حفوت ادارة المعمل ف 000
فض  عن حجود حك ء في محافظات القطو حصل مجموعهم عام  ،حمنها الى المحافظات العواقي 

في البصوة ححكيلين ل ل من االنبار حديالى حذي قار  3منهم في بغداد ح 6 حكي ً  00الى  0110
 0113ح الدين ل ن الحال لم يستمو بعد عام حالمثنى ححكيل حاةد ل ل من النجف حميسان حص 

 .(0)الن المعمل توقف عن االنتاج
 النقل: 2-2-3

حال تظهو قيم  السلع اال بعد ان يتم ايصالها ، ةد مقومات الصناع أمن المعوحف ان النقل 
ل حمن خ ، (3)حتعد ت اليف النقل من اهم العوامل المؤثوة في قيام الصناع ، لألسواق االسته كي 

 028الموتب  الحادي  عشوة من بين  شكلتبين ان النقل ي 0223دراس  اجويت في بويطانيا عام 
 .  (2)عام 

بغداد شـــــــــــــوقا حهيت حةديث  -ان حقوع معمل الزجاج على رطويق رمادي  حمن الجديو بالذكو
لوقت  س احفي ن ، جل  المواد االحلي  من موارطن الخامات  حالقائم حالورطب  غوبا القديم يســــــو عملي

                                                           

 .052، ص0282اةمد ةبي  رسول، جغوافي  العواق الصناعي ، د. عبد خليل فضيل، د.  (0)
(، م دكتوراه، )غ. المدن، ارطوحة ةســــــن كشــــــاش الجنابي، االقليم الوظي ي لمدين  الومادي دراســــــ  في جغوافي   (0)

 .053، ص0116بغداد،  اآلداب، جامع  كلي 
، 0282، ، االردن0 الصناعي ، العددمي  التن الوئيسي ، مجل خميس موسى الزحك ، التورطن الصناعي حعوامله  (3)

 .53ص
(3) W. Bury, The Future of Cities and Urban Redevelopment of Chicago ,Chicago,1974, 

p.135 
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يســــــو عملي  تســــــويق االنتاج داخل المحافظ  حخارجها مع م ةظ  ان نقل المواد الخام مكلف الن 
طويق بغداد القديم بال -هذه المواد كبيوة الحجم حثقيل  الوزن كما اســــــــل نا حان اتصــــــــال رطويق رمادي

 السويع ساعد كذل  في عملي  نقل المواد االحلي  حالتسويق .
 لة:سياسة الدو  2-2-3

ورطين اذ يتم ت، الدحل  الدحر االسـاس في التدخل الختيار موقع المشـاريع الصناعي  شـكلت
 حعلى، النقلالصـــــــــــناع  بالقوب من اماكن تواجد المقومات حمن اهم تل  المقومات هو حجود رطوق 

الومادي مكانا ألنشــــــــــــــاء معمل الزجاج  هـذا االســــــــــــــاس بـاشــــــــــــــوت الحكومـ  العواقيـ  باختيار مدين 
مي .  لقد تم توقيع معمل الزجاج حالســـــــــــــيوامي  في مدين  الومادي منذ خمســـــــــــــينات القون حالســـــــــــــيوا

عض ان حيعتقد الب، ناةيتين االقتصادي  حاالجتماعي الماةـي من اجل النهوض بواقع المدين  من ال
توقيع المعمــل في هــذا المكـان في حقتهــا جــاء من خ ل اعتقــادات المعمــل في هــذا الموقع بعيــد عن 

 حاقع الحال بعد ســبعينيات القون الماةــي جعل ل ن، حقتهافي  مســكون منطق  لم ت ن  ن  حفيالمدي
 موقع المعمل ةمن النسي  الحضوي للمدين  ككل.

 يدي العاملة:األ 2-2-4
فوصــــــــــ  عمل في خطورطه االنتاجي   0586ال يخ ى ان معمل الزجاج حالســــــــــيوامي  هيأ 

بلوم فضــــ  عن ةاملي شــــهادات الد ،علمي  حالهندســــي للعاملين حال نيين في مختلف التخصــــصــــات ال
حاالعدادي  حالمتوســـط  حاالبتدائي  حالذين يقوأحن حيكتبون فقط. حيج  االشـــارة الى ان ةجم العاملين 

عام   0051في معمل الزجاج الذي هو مقو الشوك  العام  لصناع  الزجاج حالسيوامي  يصل الى 
 االداري للشوك  مع حجود اغل  الخطوط االنتاجي  فيه. ألنه المقو ،حفنيا حموظ ا حاداريا

حبطبيعـ  الحـال فـأن منارطق ســــــــــــــكن العمال حال نيين حالموظ ين تتوزع بين مدين  الومادي 
ن لوج  حالحباني  حال لوج  حنظوا ألحالقوى المجاحرة لها فضـــــــــــ  عن القادمين من اقضـــــــــــي  هيت حال 

 لى امتداد اليوم الواةد حكما يأتي:المعمل في بداي  سنوات انتاجه كان يعمل ع
 الصباةي : من السابع  صباةا الى الثالث  ظهوا. المدة -0
 فتوة ما بعد الظهو: من الثالث  ظهوا الى الحادي  عشو لي . -0
 الليلي : من الحادي  عشو لي  الى السابع  صباةا. المدة -3
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من ةــــــــــــــمان تواجد  حةتى يمكن لمكائن حافوان المعمل االســــــــــــــتموار في العمل كان ال بد 
 الى ح الوقت المناسـ  حعلى هذا االسـاس قامت الشوك  بتشغيل خطوط لنقل العمال من  العاملين في
  -كاالتي: المعمل ح 

حةي المعلمين الى المعمل الذي اعتمد في حقتها على  01خط موكز مـدين  الومادي حشــــــــــــــارع  -0
 الخاص.مصلحه نقل الوكاب الحكومي  اما باقي الخطوط ف انت للقطاع 

 الى المعمل. الملع -سجاري   –خط الخالدي   -0
 خط البو ذياب حالبوعلي الجاسم الى المعمل. -2
 البوبالي الى المعمل. -البوعبيد   -خط الحامضي   -5
 خط الشقق البيضاء الى المعمل. -6
 عمال.  2المعمل حهذا الخط فيه عدد قليل من العمال ال يتجاحز ال -خط هيت  -2
 عمال. 8 يتجاحز عدد العمال فيه المعمل ال -خط ال لوج   -8
 لى المعملإالدحار   -الن ارط   -2

 .(0)الجوايشي الى المعمل -خط البوفواج  -01
 0225اما بالنسب  الى االنتاج فيتباين ما بين الخطوط االنتاجي  الست  للمشوحع للمدة من 

 لسيوامي .( يبين كمي  االنتاج )رطن( في الشوك  العام  للزجاج حا00حالجدحل ) 0110لغاي  

                                                           

عادل اةمد ةسين مديو قسم التخطيط في معمل الزجاج بتاريخ المهندس السابق  مع المقابل  الشخصي   (0)
00/0/0101. 
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 (00جدحل )
 0110 – 0225كمي  االنتاج في معمل الزجاج حالسيوامي  في الومادي للمدة 

 كمي  االنتاج / رطن السنوات
0225 2862 
0226 2560 
0222 2228 
0228 3280 
0222 5300 
0111 8225 
0110 6226 
0110 5222 

 .0110غيو منشورة، للعام  حالمتابع ، بياناتط التخطي حالسيوامي ، قسمالمصدر: المنشأة العام  للزجاج 
         
عمل بعد االةت ل االمويكي للعواق حما شــــــــــــهده قضــــــــــــاء مفقد توقف ال 0113ما بعد عام أ

ا تحول الشوك  العام  لصناع  الزجاج حالسيوامي  الى قاعدة هعنالومادي من عمليات عسكوي  نت  
 فض  عن ما يعانيه من توقف، الى توق ها عن العمل مما ادى ،عسكوي  لقوات االةت ل االمويكي

 .( 3-0-0كما مبين في الصور ) في اآلالت حالمكائن نتيج  لتقادمها في العمل
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 (1صورة )
 
 
 
 
 
 

 2113بعد احداث  معمل الزجاج
 

 (2صورة )
 

 
 
 
 

 
 (3صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 

 5/2/0101صدر: الدراس  الميداني  بتاريخ الم      
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عموما فان لمشوحع الشوك  العام  للزجاج اهمي  كبيوة فهي تمثل نواة للتوسع الحضوي في 
بناء المجمع السكني للعاملين مجاحرا  0221اذ رافق انشاء الشوك  عام  ،الجزء الغوبي لمدين  الومادي
حع ذ ان مشو إ ،و الخدمات في هذا المجمع السكنيفض  عن توفي، للشوك  إليواء العمال حاسوهم

 الشوك  العام  للزجاج حالسيوامي  كان موكز استقطاب اليد العامل  حتوكزهم في مدين  الومادي.
 ،كما تتبين اهمي  صناع  السيوامي  من الناةي  االقتصادي  بالنسب  لمحافظ  االنبار حللقطو

فض  عن اسواقها المحلي  حالدحلي  حقدرتها على  ،لمحلي من ناةي  توفو موادها االحلي  ا حالسيما
 فوص عمل ألبناء المحافظ  بصورة عام  توفيوعلى  حقدرته، المنتجاتالمنافس  مع مثي تها من 
حكذل  رفع المستوى المعاشي للعاملين مما يؤدي الى زيادة الطل   ص ،اخحمدين  الومادي بصورة 

 ستثمار حاالنتاج في شتى المجاالت سواء كانت خدمي  ام انتاجي .  فيسهم في زيادة اال ،في االسواق
 :مشروع معمل اسمنت الفلوجة 2-3

عملت الحكوم  العواقي  على توقيع العديد من المشاريع التنموي  ال بيوة في محافظ  االنبار 
رج  التوكز د حكان لقضاء ال لوج  نصيبا من تل  المشاريع حفقا العتبارات تنموي  منها التخفيف من

ستأثو لذا فان قضاء ال لوج  ا ،الصناعي في العاصم  بغداد حالتوجه نحو المنارطق المتخل   صناعيا
الذي يعد من المشاريع التي حقع  ، بعدد من المشاريع التنموي  منها مشوحع معمل أسمنت ال لوج 

ل   ةمن المنارطق المتخبعد بوحز التوجه الحكومي نحو سياسات التنمي  المكاني  حنشو التنمي  
اصم  رطوق النقل حالقوب من الع إذ بذل  المزايا الذي يتمتع به موقع القضاء من  ثمواً مست ،صناعيا

 .(0)( رطن سنويا21,111)انتاجي  بلغتاذ صمم المشوحع بطاق  ، بغداد
نت إلنتاج االسم 0223تعاقدت حزارة الصناع  حالمعادن مع شوك  كواحس مافاني االلماني  عام 

تعاقدت الوزارة مع ن س الشوك  إلنشاء معمل السمنت  0222حفي عام ، البورت ندي بالطويق  الورطب 
االلماني   BKMIمع شوك   0280كما ات قت حزارة الصناع  عام  ،االبيض الى جان  المعمل االحل

لى ةاف  خطين اخوين يعم ن بالطويق  الجاف  من اجل ان تصل رطاق  انتاج المعمل اإعلى 
حين ود المعمل بكونه الوةيد في العواق  ،0282( رطن سنويا. باشو المعمل باإلنتاج عام 021,111)

 الذي ينت  االسمنت االبيض يهدف الى انتاج سمنت ابيض عالي الجودة.

                                                           

  .5/3/0101مديو قسم النوعي  في معمل اسمنت ال لوج  بتاريخ سماعيل، إبواهيم أةمد إ معمقابل  شخصي   (0)
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 (4صورة )
 معمل اسمنت الفلوجة

 
 أرشيف معمل اسمنت ال لوج  . المصدر:

 
 ،كم شوق مدين  ال لوج  3بغداد حعلى مساف  كم غوب مدين   61يقع المعمل على بعد 

حيت ون من ث ث خطوط انتاجي  تعمل بالطويق  الجاف  حتبلغ رطاقته االنتاجي  ، (2كما في الصورة )
اما االسمنت االبيض فتبلغ رطاقته االنتاجي  ، الف رطن سنويا بالنسب  الى االسمنت العادي 251
سمنت االبيض فقط لتوقف مصنع االسمنت العادي يعمل في انتاج اال حهو، سنوياالف رطن  021
مع دحنما تضم جميع الموافق االداري  حاالنتاجي  حالمخازن  052مساة  بلغت  حيشغل، العملعن 

االسمنت االبيض بصورة عام  في صناع  ال اشي حنثو  ثمو. يست(0)مساة  شاغوة للتوسع المستقبلي
 حاجهات الدحر حالعمارات حص  االرةيات.

                                                           

 .5/3/0101مديو قسم النوعي  في معمل اسمنت ال لوج  بتاريخ مع السيد ابواهيم اةمد اسماعيل، مقابل  شخصي   (0)
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 وجة:االقسام االنتاجية لمشروع معمل اسمنت الفل 2-3-1
 -تتمثل االقسام االنتاجي  لمشوحع معمل اسمنت ال لوج  االبيض بما يأتي:       

 قسم المقالع والكسارات: 2-3-1-1
تبدأ المواةل االحلى من االنتاج بجل  المواد االحلي  من المقالع الموجودة في الصحواء الغوبي  

يما بعد حالتي استبدلت ف ، حيتم الحصول على المواد الخام عن رطويق الت جيو ،النبارغوب محافظ  ا
حبعدها تذه    ،بعمليات القلع حالت سيو بواسط  النقارات  ثم تنقل بسيارات الحمل ال بيوة الى المعمل

حعادة ما ت سو كل مادة على  ، سم 5-0الى ال سارة ألجل الحصول على اةجام صغيوة بين 
 حهذه المواد هي ةس  النس  الداخل  في العملي  االنتاجي : ، (0)ةدة

في صناع  االسمنت االبيض  %81يعد المادة االساسي  االحلي  التي تدخل بنسب   حجر الكلس: -أ
،  حيتم الحصول عليه من مقلع خاص في منطق  caco3حيت ون من مادة كاربونات ال السيوم 

الى المعمل بواسط  سيارات ةمل حيتم ت ويغه بالقوب من كم حيتم نقله 001ابو صفي  على بعد 
يتم ت سيو الحجو الى اةجام صغيوة،  ثم ينقل بواسط  نواقل كهوبائي  الى مخازن  إذ ال سارات 

 الحجو المجهزة لح ظ المادة.
كم عن المعمل،  021يتم نقل هذه المادة من منطق  الحسينيات  اطيان االلومينا ) الفلنت (: -ب

 .%01نسب  حيدخل ب
تسمى رمل السليكا حتدخل في  (:Caso4OH2)حجر الجبس )كبريتات الكالسيوم المائية ( -ت

 381،  يتم الحصول عليها من منطق  ارةم  التي تبعد %01صناع  السمنت االبيض بنسب  
سيو حبعد الت  ،كم عن المعمل حهذه المادة تضاف فيما بعد عندما يتم الحصول على ال لن و

 .حالسيماازن تخزن في مخ
 :قسم طحن المواد الخام 2-3-1-2

الى المطاةن حهي على نوعين احلها الطواةن  اع ه، حتنقليتم خلط المواد الخام الث ث 
 ، لضمانال ون ويتي تذه  الى المطاةن  ال هوبائي ، حبعدهاالحديدي  التي تدحر باستخدام الطاق  

ل ينقل عبو نواق المصنع، الذيل لن و نصف نحصل على ا ثم الحديد، حمنعدم فقدان احكسيد 

                                                           

النبار، امدة ال وس اتي  في محافظ  تقييم االثو البي ي للصناعات االنشائي  حاالسمحمد عودة ش ل ال هداحي،  (0)
 .66،  ص0116دكتوراه،  )غ.م(، كلي  التوبي  للعلوم االنساني ،  جامع  االنبار،  ارطوحة 
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 سايلوات مجموع رطاقتها التخزيني  يصل الى  ( تدفع بالهواء الساخن الى ث ثةديدي  )ارس يدات
 رطن. 6111

 (5صورة )
 رطواةين اإلسمنت في معمل اسمنت ال لوج 

 
 المصدر: ارشيف معمل اسمنت ال لوج .

 

 :الفرن الكهربائي 2-3-1-3
ة فيها الى االفوان التي توت ع درج  الحوار   نصف المصنع من السايلوات الث ث يسح  ال لن و

  Mgo , cao, Fe2O3( درج  م وي ،  لت وين موكبات احكسيد االسمنت )0611 – 0211الى )
AL2O3 , SiO2  حبعض الموكبات القلوي  االخوى حبنس  محددة،  فتساعد سوع  دحران االفوان )
 على الحصول على ال لن و النهائي.مع الحوارة العالي  
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 (6صورة )
 االفران وأقسامها في معمل اسمنت الفلوجة

 
 

 00/8/0101المصدر: دراس  ميداني  بتاريخ 
 

  :الخلط مع الجبس 2-3-1-3
 و مع اذ يخلط ال لن، ينقل ال لن و بعد ان يتم تجفيف بقايا الماء منه الى رطواةين الخلط

ل ن ح  ، حتطحن في رطواةين تشابه رطواةين المواد الخام السابق  ذكوها %5الجبس المطحون بنسب  
حقد تضاف مواد اخوى كال ويواليت حال ولدسبار حفلوريد  ، بدرج  ةوارة اعلى إلتمام عملي  الطحن

ال السيوم البلوري للمساعدة على اتمام عملي  الطحن حيضاف في الموةل  النهائي  ثاني احكسيد 
 .السيماح ثم يتوك ليبود في مخازن  ، نصاع  المنت  النهائي ) االسمنت االبيض ( التيتانيوم لزيادة
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 والتسويق: مرحلة الخزن  2-3-1-4
ينقل االسمنت االبيض بواسط  خوارطيم ناقل  الى مخازن إذ ، تعد هذه الموةل  النهائي  

 لخاص ات النقل اكغم اح ي بأ في سيار  51ثم ي بأ بأكياس حرقي  زن  ال يس الواةد ، التسويق
  .(0)السايلوات()
 مشاروع معمال االسمانت االبياض في مديناة الفلوجاااة: مقوماات توقياع  2-3 

ال يخ ى ان توقيع المشاريع التنموي  يعتمد على مجموع  من المقومات التي تسهم في قيام 
 همي ذ األإلمقومات من هذه ا حتختلف، الحضوي الصناع  حتحقيق التنمي  المكاني  داخل المستقوات 

  حمن اهم هذه المقومات:، حالتأثيو على موقع المشوحع الصناعي التنموي 
   السياسة الحكومية والموقع: 2-3-1

، لعاماالدحل التي يسيطو عليها القطاع  حالسيماتتدخل الدحل  في توقيع المشاريع الصناعي  
 حبوز، لبلدالنهوض بالقطاع الصناعي في سياسي  اح للسياس  التخطيطي  التي تهدف الى ا لظوحف

ثو السياس  الحكومي  في العواق في التورطن الصناعي منذ تشكيل مجلس االعمار حذل  عام أ
0250(0) . 

 ل ن ،الوماديتجدر االشارة الى ان ف وة توقيع معمل االسمنت االبيض بداي  االمو بمدين  
معادن ةينذاك أجوت دراس  ةول الجدحى الموق ي  دائوة المشاريع حالتصاميم في حزارة الصناع  حال

  سمنت االبيض بينت فيها ما يأتي:لمعمل اال
لى ا الومادي، يؤديان توقيع معمل االسمنت االبيض جوار معمل الزجاج حالسيوامي  في مدين   -أ

هجوة متواصل  من اقضي  حنواةي المحافظ  نحو المدين  في ةين ت تقو مدين  ال لوج  حغيوها 
 مدن المحافظ  الى المشاريع التنموي .من 

ان توقيع معمل االسمنت االبيض حاالسود في مدين  ال لوج  ذات ال ثاف  السكاني  العالي  حالقوب  -ب
يعطي المجال الى توفيو فوص عمل للعارطلين في المدين  حتلبي  اةتياجات  ،من مدين  بغداد

 من االسمنت االبيض حاالسود. محافظات بغداد حص ح الدين حمحافظات ال وات االحسط

                                                           

مقابل  شخصي  مع نصو مناجد عمار، مديو قسم الشؤحن االداري  في معمل اسمنت ال لوج  بتاريخ  (0)
05/3/0101. 

 .051، ص0282افي  العواق الصناعي ، مطبع  جامع  الموصل، عبد خليل فضيل حاةمد ةبي  رسول، جغو  (0)



 

030 

 بغداد حعلى –ال لوج   –يج  توقيع معمل االسمنت االبيض على مقوب  من رطويق رمادي  -ت
كم عن المدين  ةتى ت ون بعيدة عن الملوثات الهوائي  حالسائل  حالصلب   8مساف  ال تقل عن 

 .الناتج  عن عمليات المعمل الصناعي 
ي فيحتاجها المعمل على مقوب  من موقع المعمل المقتوح ) تتواجد بعض من المواد الخام التي -ث

كم من موقع  00( مثل ارطيان االلومنيا )ال لنت( الموجود في منطق  االزركي  على مساف  ال لوج 
كم من الموقع حةجو الجبس المتواجد قوب  001المعمل حةجو ال لس في منطق  ابو صفي  

 المعمل. 
 نهو ال وات القويب  منه حالتجهيز بالطاق  ال هوبائي  من خ ل يست يد الموقع المقتوح من مياه -ج

لواسع  توفو المساةات ا إذ شبك  ال هوباء الورطني ، فض  عن امكاني  التوسع المستقبلي من 
 .(0)من االراةي التي يقع فيها

 لحتبوز السياس  الحكومي  في توقيع المشاريع الصناعي  من خ ل ابعاد تل  المنشآت للتقلي
 لوج  خ ص  القول ان مدين  ال، من خطو التلوث حالضوةاء حاالختناق الموحري الذي تسببه للسكان

است ادت من خصائصها الموق ي  حالمتمثل  بالقوب من العاصم  بغداد في شمولها بسياس  الدحل  
د الخام االصناعات التي تعتمد على المو  حالسيمابتورطن الصناعات في المنارطق المحيط  بالعاصم  

 حمنها معمل االسمنت االبيض. 
 المواد االولية: 2-3-2

فوغم خضوع المادة  ،(0)مما ال ش  فيه ان المواد االحلي  من المقومات االساسي  لقيام الصناع 
 م  اكانت المواد االحلي  محليأاالحلي  العتبارات منها ال مي  حالديموم  حسهول  الحصول عليها سواء 

  مجموع  من المواد الخام حاهمها: في صناع  االسمنت االبيضتدخل  ،مستوردة
كم غوب  001: يتم جل  ةجو ال لس من مقالع ةجو ال لس بمنطق  ابو صفي  حجر الكلس -أ

 ال لوج ، حهو من المواد الوئيسي  الداخل  في انتاج االسمنت االبيض.
  معمل في منطق  أرةم  الواقعالسليكا(: يتواجد الومل الزجاجي الذي يحتاجه ال) الرمل الزجاجي -ب

 كم غوب مدين  ال لوج .  321في عمق الصحواء حعلى مساف  
                                                           

لتخطيط ا ماجستيو، معهد ال لوج ، رسال الدين خلف ايوب القيسي، تقييم االثار البي ي  لمعمل اسمنت  ييمح (0)
 .28-22، ص0100غ.م(، بغداد، ) حاالقليمي، جامع الحضوي 

(1)B, Bradley, J, S, H, World geography, Ginn and Company, The United States Of 

America, 1945, p.272.                                                                               
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 كم عن موقع المعمل. 001ةجو الجبس: تقع مقالع الجبس بمنطق  المحمدي على مساف   -ت
كم  من 01أرطيان االلومينا )ال لنت(: يتم جل  هذه االرطيان من منطق  االزركي  على بعد  -ث

اد اخوى ذكوت سل ا، حالمواد االحلي  االربع  اع ه تتصف بانها كبيوة المعمل،  فض  عن مو 
الحجم حثقيل  الوزن حيتم جلبها من المقالع بواسط  سيارات النقل الحوةي  ال بيوة،  ثم انها ت قد 

 .(0)بعد دخولها العملي  الصناعي  %01من اةجامها حاحزانها نسب  ال تقل عن 
 الطاقة والوقود: 2-3-3

ان  اال، الطاق معوحف انه ال يمكن قيام اي مشوحع صناعي اذا لم تتوفو مصادر من ال
  بعد النجاح الذي تحقق في نقل الطاق  ال هوبائي حالسيماتسهي ت النقل قللت من اثو هذا العامل 

 مصادر الطاق  منها الن ط حال حم حالغاز الطبيعي حالطاق  ال هوبائي .  حتتعدد، رطويل حلمسافات 
 هوباء ل نها اةي ت الى شبك  ال ،للمعمل محط  كهوبائي  مستقل  منذ بداي  تأسيسه  تأنش

معمل اسمنت ال لوج  يجهز بالطاق  ال هوبائي  من قبل حزارة ال هوباء حفق  فاصبح، بعدالورطني  فيما 
 تللقصور الذي اصاب الطاق  ال هوبائي  منذ تسعينا حنظوا، حاط( ميكا 00ةص  مقورة تصل الى )

تناقصت ةص  تجهيز المعمل بال هوباء. حهذا ما دفع ادارة المعمل ححزارة  فقد، الماةيالقون 
( ميكا 2بالمعمل بقدرة ) حالسيماالصناع  حالمعادن الى تبني مسؤحلي  الحصول على محط  توليد 

  اجل ةمان مصدر رطاق  كهوبائي  مستقل من، حاط( ميكا 0,5فض  عن مولدة اخوى بقدرة ) ،حاط
حيستخدم المعمل الن ط االسود في عمليات ةوق  كما، الورطني حبعيدة عن تذبذبات امداد ال هوباء 

 .(0)ال لن و حغيوها من متطلبات العملي  االنتاجي 
 :يدي العاملةاأل 2-3-4

ضاء ق االيدي العامل  المتوفوة في استثمارجاء اختيار المعمل العتبارات اجتماعي  تتمثل ب
عن ايقاف انتقال االيدي العامل  من مدين  ال لوج  الى مدين   فض ً ، قضي  المجاحرةال لوج  حاال

فوص  عمل لسكان مدين   612حجد المعمل أ ، الومادي في ةال انشاء المعمل في مدين  الومادي
 28ح ، عام  من مدين  ال لوج  360ذ تتوزع االيدي العامل  بواقع إ ، ال لوج  حالمنارطق القويب  منها

عام  من ناةي   20عام  من ناةي  ال وم  ح 051عام  من داخل الحي السكني للمعمل ح

                                                           

 .  0101النوعي ، جداحل حبيانات غيو منشورة،  ال لوج ، قسماسمنت  العواقي ، معملالشوك  العام  لإلسمنت  (0)
لسيد ياسين اةمد ةسن المحمدي مسؤحل قسم الصيان  ال هوبائي  في معمل اسمنت ال لوج  مقابل  شخصي  مع ا (0)

 .03/3/0101بتاريخ 
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ان معظم االيدي  ،(0)غوي  يبأعام  من قضاء  00عام  من ناةي  الحباني  ح 08الصق حي  ح
 وج ةقق فائدة في مدين  ال لالسمنت ن معمل أمما يدل على  ،العامل  تاتي من قضاء ال لوج  حال وم 

عاليات فض  عن تحوي  ال ، من خ ل تشغيل اعداد كبيوة من االيدي العامل  حامتصاص البطال  فيها
 االقتصادي  في المنطق  بسب  زيادة دخول االفواد حتحسن اةوالهم الم يشي .

  التجهيز المائي: 2-3-5
كم من  02كي  الواقع  على نهو ال وات حعلى مساف  عتمد المعمل على محط  مياه األزر ي

بعد  الماء لمعيست إذ  ، حيأتي الماء بعد ةخه من المحط  عبو انبوب خاص بالمعمل ،موقع المعمل
تخدم في عندما يس فالماء، المغلق لتبويد مكائن حمعدات المعمل بالطويق   حالسيماخزنه في اةواض 

 .(0)التبويد يوجع ثاني  الى االةواض حهكذا
 النقل والتسويق: 2-3-6

  ،في الصناع  حهو جزء مكمل للعملي  االنتاجي  اً اساسي ف ان النقل يعد عام ً من المعوح 
اما  السوق فهو من بين اهم العناصو  ،(3)ال اذا حصلت للمستهل إفالسلع  ال ت ون لها قيم  اقتصادي  

يقع  عملحالبد من االشارة الى ان الم ، (2)المؤثوة في قيام حنمو حتورطن الصناع  حمن اهم موت زاتها
-غدادحسك  ةديد ب ، فض  عن الطويق الدحلي السويع ، بغداد القديم -على مقوب  من رطويق رمادي

 حاذا كانت هذه الطوق قد سهلت عملي  ، االمو الذي يسو في سهول  تسويق انتاج المعمل ، عكاشات
ب  حالبعيدة. اال لقوييسوت من امكاني  جل  المواد االحلي  من المقالع ا هن سالوقت فإنها في ، التسويق

انها تزيد من ت اليف االنتاج ب عل عامل رطول المساف  ما بين المقالع حموقع العمل حهو ما ينعكس 
 .(5)على سعو المنت  النهائي حاص  الى السوق 

                                                           

المقابل  الشخصي  مع نصو مناجد عمار مسؤحل قسم الشؤحن االداري  في معمل اسمنت ال لوج  بتاريخ  (0)
05/3/0101 

 قسم النوعي  في معمل اسمنت ال لوج . واسماعيل، مديمقابل  الشخصي  السابق  مع ابواهيم اةمد  (0)
 .85، ص0280الموصل،  حالنشو، جامع ال ت  للطباع   الصناع ، دار شويف، جغوافي ابواهيم  (3)

(3)R.C., Estal and Buchanan ,R.o Industarial actiritay and economic Geogrophy ,2d 

,Edition ,Huchison and.Co.Ltd.London , 1962.p.27.                                          

 .02/3/0101مقابل  شخصي  مع صباح ساهي خلف مديو قسم الوقاب  المالي  في معمل اسمنت ال لوج  بتاريخ  (5)
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 :المال رأس 2-3-7
مليون دحالر  01االلماني  حبوأس مال قدره  B.K.M.Iالمصنع من قبل شوك   ئانش 
(0)امويكي

تتبين االهمي  االقتصادي  لمشوحع السمنت االبيض في مدين  ال لوج  من خ ل مقارن  و، 
كل   عوامل االنتاج مع اسعار المنت  للوصول الى الوبحي  التي تسعى الى تحقيقها العملي  االنتاجي  

ل االنتاج لمعمل ( يوةح كلف االنتاج ةس  عوام03)غيوها حالجدحل مكانت صناعي  اأسواء 
 نت ال لوج :اسم

 (03جدحل )
   0103كل   انتاج الطن الواةد من السمنت االبيض ةس  عوامل االنتاج لعام         

 السعو بالدينار عوامل االنتاج
 20,051 المواد الخام
 33,111 الطاق  حالوقود
 08,051 االيدي العامل 

 0,011 التعب  
 851  الصيان

 651 ت اليف اخوى 
 015,551 المجموع

 .0103غيو منشورة  بيانات، التخطيطقسم ، المصدر: معمل اسمنت ال لوج 
دينار عواقي يتبين ان نسب   081,111حعند مقارن  كل   االنتاج مع اسعار البيع حالبالغ  

حهي نسب  موت ع  تشجع على استموار العمل في مشوحع  %25الوبح الى ت ل   االنتاج تصل الى 
 معمل االسمنت االبيض.

                                                           

بي ، العو ماجستيو، جامع  الدحل  العواق، رسال انس يحيى اسماعيل ابواهيم الصالحي، صناع  االسمنت في  (0)
 .62، ص0101، العوبي ، القاهوةالبحوث حالدراسات  حالعلوم، معهدتوبي  حالثقاف  العوبي  لل المنظم 
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 :الصمودالمنشااآت الصناعياااة في ناحياااة عامرياة  مشااروع 2-4
 ،يتضمن هذا المشوحع منشأتين صناعيتين تقعان قوب مدين  العاموي  موكز قضاء العاموي 

اذ تعاقدت الحكوم  العواقي  مع مجموع  من الشوكات اليوغس في  حالوحماني  لبناء مصانع عسكوي  
 االيواني . –حوبي في الحوب العواقي  بهدف ادام  زخم الجهد ال

 منشاة االخاء الصناعية:2-4-1
مع مجموع  من الشوكات اليوغس في  على بناء  0280تعاقدت حزارة الصناع  حالمعادن عام 

من قبل  0282حبدأ االنتاج عام  ،عدد من المصانع العسكوي  التي الحقت بهي   التصنيع العسكوي 
 ل ن، بها اص خالمدف ي  الثقيل  حالمنظومات الواداري  ال صصت بإنتاجحتخهي   التصنيع العسكوي 

تلبي  المدني ح  نحو االنتاجارتبطت بوزارة الصناع  حالمعادن اذ توجهت في االنتاج  0113بعد عام 
 .(0)متطلبات السوق المحلي العواقي

 اشغلت حقد ال لوج تقع هذه المنشأة ةمن مقارطع  الشامي  الى الغوب من ناةي  عاموي  
هكتارا حالى جانبها مجمع سكني مت امل إلسكان العاملين في المنشأة حيضم  0211مساة  تقدر ب 

اذ  ،عام  يتوزعون على مصانع المنشأة 3511حةدة سكني  حبلغ عدد العاملين في المنشأة  0811
 ى مجموع  من المصانع هي:ان المنشأة تحتوي عل

  مصنع الشهداء: 2-4-2
هكتار إلنتاج المدافع  211الذي شغل مساة  ح  0282الذي تأسس عام  المصنعتخصص هذا 

 أقدمتحول الى االنتاج المدني حهو من  0113اال انه بعد عام ، ملم 000المقاحم  للطائوات عيار 
 االتي :على الخطوط اإلنتاجي   الصناعي  حيحتوي مصانع منشأة االخاء 

، kv33 ،kv400ينت  هذا الخط ابواج حاعمدة )  لكهرباء:ج الضغط الفائق واعمدة اخط انتاج ابرا -أ
kv132حبطاق  تصميم  (2كما في الصورة ) حزارة ال هوباء ى( ةس  المواص ات المعتمدة لد  ،

 رطن في السن . 01111تصل الى 
يختص هذا الخط بإنتاج النواقل المعدني  الدحارة )الوحالت ( حقطع الغيار  خط النواقل الدحارة: -ب

 . (0)حتاجها معامل االسمنت العواقي التي ت
 
 

                                                           

مديو الشوك  العام  للصناعات النحاسي  في  حعبد ال تاشاكو  أكوم. المهندسين ئيسمقابل  شخصي  مع ر  (0)
 .00/3/0101بتاريخ   ناةي  عاموي  الصمود 

لتنموي  للمنشآت الصناعي  في ناةي  عاموي  ال لوج ،  مصدر محمد رطال  محارب مشلح ال يساحي،  االثار ا (0)
 .23سابق،  ص 
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 (7صورة )
 انتاج اعمدة الطاقة الكهربائية في منشأة االخاء الصناعي

 
 .8/2/0101المصدر: التقطت هذه الصورة بتاريخ 

 

 مصنع العامر:  2-4-3
بعد 0220بدا هذا المصنع باإلنتاج عام 0282كانت البدايات االحلى لتأسيس المصنع عام 

حعلى  0م 0511بعد فوض الحصار على العواق شاغ  مساة  تبلغ  أي، االخاءشأة ارتبارطه بمن
ةوء الشوحط التي فوةها الحصار الدحلي على العواق تحول من صناع  الصواريخ الى الصناعات 

 ون من الخطوط االنتاجي  االتي :عام  حيت  0106بلغ عدد العاملين فيه  ،(0)المدني 
صفي  بخزن حت لخاص حهو ينت  الخزانات الحديدي  ا :فية المياهانتاج فالتر محطات تصخط  -أ

 مياه الشوب بمختلف اةجامها. 
بالخزن   الخاصاختص هذا الخط بإنتاج الحاحيات ال والذي   خط تصنيع الصهاريج ) الحاويات(:  -ب

 حالتبويد،  فض  عن افوان معامل االسمنت حمكائن اللحام. 

                                                           

 .00/3/0101 عبدال تاح بتاريخ كوم شاكوالمهندس أمقابل  خصي  مع  (0)
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انت  هذا الخط مختلف اةجام محطات تصفي  المياه  رب:خط انتاج محطات تصفية مياه الش -ت
( تبين محطات 8حالصورة ) حملحقاتها من ال  تو حالمضخات حالبورد ال هوبائي الخاص بها

 . العامو تصفي  المياه في مصنع
 (2صورة )

 محطات تصفية المياه

 
 . 8/2/0101المصدر: التقطت بتأريخ 

 األمياان:مصنع  2-4-4
شاغ  مساة  بلغت  ،متخصصا باإلنتاج العسكوي  0220مين باإلنتاج عام بدا مصنع اال

تخصص بإنتاج موشحات الهواء حالماء ، عام  563حقد بلغ عدد العاملين فيه  ،0م 00011
لمسدس ف ال ارغ لطلق  او حف العتاد ابتداء من الظو يدي  حالنحاسي  ال زم  لصناع  ظحالص ائح الحد

طين ختحول الى االنتاج المدني حعلى  0113ملم حبعد عام  055عيار  حصوال الى قذي   المدفع
  - هي:
يت وع هذا الخط بدحره الى ث ث  خطوط انتاجي  احلها  خط انتاج االنابيب والمقاطع المعدنية: -أ

إلنتاج االنابي  الدائوي  حالثاني إلنتاج االنابي  الموبع  حالثال  إلنتاج االجزاء الوابط  
( 2ة)حالصور  ما قورنت باإلنتاج المستورد إذاد منتجاته من اجود المنتجات لألنابي  حتع

 .هم هذه الخطوطأ توةح 
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 (7صورة )
 انتاج األنابيب والمقاطع المعدنية وطخط

 
 

 
 
 
 
 

 
 8/2/0101المصدر: التقطت هذه الصورة في 

سطوانات به  الطوانات المشاالسائل الم بأ في االس 2CO خط انتاج غاز ثاني اوكسيد الكاربون  -ب
االحكسجين حيضم هذا الخط مجموع  من المكائن الحديث  حالمتطورة استوردت من الواليات 

 . ( 01كما في الصورة ) 0113المتحدة االمويكي  قبل عام 
 (11صورة )

 2COخط انتاج غاز ثاني اوكسيد الكاربون 

 
 8/2/0101المصدر: التقطت هذه الصورة في 



 

021 

 ثام:ابن الهي مصناع 2-4-5
حقد اختص بإنتاج النواظيو  0286االنتاج عام  حبدا، 0282بوشو ببناء هذا المصنع عام 

متجها نحو صناع  العدسات  0113بها ، حاستمو باإلنتاج بعد عام  لخاص العسكوي  حالعدسات ا
واد فض  عن قطع الغيار حالم ، الطبي  حالموايا حالموشحات الضوئي  حالميكوحسكوبات حالمواشيو

 ، 0م00611حبلغت مساة  المصنع  ، االةتيارطي  الدقيق  التي تحتاجها مصانع منشأة االخاء العام 
 عام .  022اما عدد العاملين فيه فقد بلغ 

  مصنع انتاج قناني غاز الطبخ: 2-4-4-1
 0م 0111مساة  تبلغ  شاغ  0101شيد هذا المصنع التابع لمنشاة االخاء العام  عام 

 انتاجيين: عام  حيت ون من خطين  082عدد العاملين فيه  حبلغ، العاماج في ن س حباشو باإلنت
تنت  قناني الغاز على مواةل تبدا الموةل  االحلى بتقطيع اجزاء  خط انتاج قناني غاز الطبخ: -أ

االسطوان  ثم تشكيل ةامل  القنين  ثم تنقل الى ةوض التنظيف إلزال  ما على اسطح اجزاء 
،  حفي الموةل  الثالث  تبدا عملي  لحام اجزاء (00كما في الصورة ) صدأ حزيوت االسطوانات من

االسطوان ،  حثم تنقل على ةزام ناقل الى فون ذي ةوارة عالي  تزيل ما على بدن االسطوان  من 
بقايا لحام بارز حبعدها تذه  الى غوف  القصف الوملي إلزال  ما عليها من اثار مواةل التصنيع 

بار للتأكد من ص ةيتها حعدم تعوةها  25اهزة لل حص،  اذ تضغط بالهواء لغاي  لت ون ج
 .(0)ل ن جار اثناء الضغط ثم تدخل حرش  الصباغ ،  حاخيوا تذه  للمخازن ألجل ان ت ون جاهزة

يحتوي هذا الخط على مجموع  مكائن  مات)منظمات( قناني غاز الطبخ:خط انتاج صما -ب
اج جزء من اجزاء الصمام )المنظم(، فهناك ماكن  إلنتاج االبوة كل حاةدة منها تختص بإنت

حاخوى إلنتاج الغطاء العلوي حالثالث  تنت  الجزء االس ل الى ان يكتمل انتاج الصمام حبعدها 
 .(0)يذه  لل حص ثم الصباغ 

 
 

 

                                                           

 .00/3/0101بتاريخ عبدال تاح اكوم شاكو  م. المقابل  الشخصي  السابق  مع السيد (0)
 الشهيد،  بيانات غيو منشورة. نيكي ، مصانعحالميكاالشوك  العام  للصناعات النحاسي   (0)
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 (11صورة )
 خط انتاج قناني غاز الطبخ

 
 8/2/0101المصدر: التقطت هذه الصورة في 

 

 :منشأة الشهيد العامة 2-4-4-2
 ،0280انش ت منشأة الشهيد التي تقع ةمن مقارطع  الشامي  غوب ناةي  عاموي  ال لوج   عام 

بعدما تعاقدت حزارة الصناع  حالمعادن مع مجموع  من الشوكات الوحماني  لبناء عدد من المصانع 
ادارة هي   التصنيع العسكوي حبدأت باإلنتاج ال علي تحت  ، 0كم 51العسكوي  على ارض مساةتها 

حبعد   ،حتخصصت بإنتاج االس ك ال هوبائي  النحاسي  حااللمنيوم العالي  التوصيل ، 0282عام 
تحولت تبعيتها االداري  الى حزارة الصناع  حالمعادن حاختصت بإنتاج االس ك  0113عام 

، عامل   0511نشأة البالغ عددهم الم حللمنشأة مجمع سكني مت امل إلسكان العاملين في ،(0)النحاسي 
  -حتت ون منشأة الشهيد ةاليا من المصانع االتي : ، حةدة سكني  0811بواقع 

 :مصنع تهيئة المواد 2-4-4-2-1
يعد هذا المصنع المسؤحل عن فوز حتنقي  حتهي   حتأمين شحنات ألفوان التنقي  الحواري  حافوان 

 سبائ  النحاس حالبواص المختل  . إلنتاجحالسكواب الصهو في مصانع الشوك  من المواد الخام 
حبالنظو ألهمي  السكواب حالموتجع ل)سكواب النحاس حسبائ ه( في عمل الشوك  العام  

يدخل كمورد مهم حكبيو في تجهيز الشحنات المختل   ألفوان  إذ للصناعات النحاسي  حالميكانيكي  
النواع المختل   ا استثمارلذل  تظهو اهمي   ، االحلي  حبنس  مختل   لمنتجات الشوك الشوك  مع المواد 
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 انواع الوايش العائد من عمليات الت ويز حمناشيو ، من السكواب )كاب ت بمختلف االةجام حالقياسات
 ،االشورط  ،الظوحف المصنع  التال   ، مخل ات تصنيع ظوحف االعتدة الصغيوة حال بيوة ، القطع

يج  التوكيز على ح  ، المل ات بمختلف قياساتها ال بيوة حالصغيوة حانابي  بمختلف القياسات حاالنواع(
 .(0)للشحن في افوان الصهو اً كل نوع لمعوف  كيفي  التعامل مع كل نوع حتهي ته ليكون جاهز 

 حهي:عدة يت ون المصنع من خطوط 
ن مخزن السكواب حتصني ه ةس  نوع يقوم هذا الخط باست م السكواب م :خط فرز السكراب -0

 حشكل السبيك  )بواص اح نحاس(.
: بعد اكمال عملي  ال وز يتم تقطيع السكواب الى االةجام الم ئم  لغوض التهي   خط التقطيع -0

 لعمليات القشط حال بس.  
زل ايتم ازال  العو  إذ : حيتعامل مع ال اب ت التال   ذات النوعي  الجيدة من النحاس خط القشط -3

 الخارجي  لل اب ت لغوض الحصول على النحاس.
تها كشحنات حتهي  حالسيما: يتم فوز اشورط  النحاس حسبائ ه حكبسها بواسط  مكابس خط الكبس -2

 لألفوان.
ارها يمكن قشطها بتقطيعها حامو  : يتم التعامل مع ال اب ت التال   حالتي الخط ثرم الكابالت -5

 ال  العوازل حالحصول على النحاس على هي   ةبيبات.بماكن  ثوم حفوز ال اب ت لغوض از 
حلغوض فوز حتهي   السكواب حالمواد الخام لخطوط مشوحع انتاج االعتدة حالمصانع الساندة 

( يوةح هذه 02لها يتطل  رطاقات انتاجي  عالي  حتحتاج الى جهود الي  حبشوي  كبيوة حالجدحل )
 الطاقات.

                                                           

 مصانع الشهيد،  بيانات غيو منشور.لصناعات النحاسي  حالميكانيكي ، الشوك  العام  ل (0)
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 (14جدول )
 مطلوبة لمصنع تهيئة الموادالطاقات االنتاجية ال

 نوع ال عالي  حاالنتاج
 ال مي  رطن / سن 

 مواد خام للسباك  011%
 ال مي  رطن / سن 

 مواد خام في السباك  21%
 0251 3511 تهي   حتقطيع نحاس للسباك 
 2511 2511 نحاس كبس للتقني  الحواري 
 0151 0511 تهي   حتقطيع زن  للسباك 

بواص تهي   حتقطيع سكواب 
 للسباك 

- 0511 

 00511 00511 ال مي  االجمالي 
 غيو منشورة. الشهيد، بيانات حالميكانيكي ، مصانعالمصدر: الشوك  العام  للصناعات النحاسي  

 القضبان النحاسية والتنقية:مصنع  2-4-4-2-2
ري  بصهو اتقوم حرش  التنقي  الحو  إذ  خطوط انتاجي    يت ون مصنع القضبان النحاسي  من ث ث

يمياحي  لى حرش  التنقي  ال هوحكإود الذي يتم ادخاله ثاس األحمعالج  سكواب النحاس إلنتاج الواح النح
ال اثود في حرش  قضبان النحاس إلنتاج عالي  استثماريتم ، %22125إلنتاج ال اثود حبنقاحة نحاس 

حهي  ، نحاس حسبيك  تومباكال اثود في مصنع السباك  إلنتاج كي  بواص  تثموكذل  يس، التوصيل
 السبائ  المطلوب  إلنتاج االعتدة.

رطن من 0111حنظوا لوجود مشاكل فني  حت نولوجي  فقد انعكست على الطاق  التصميمي  
ال اثود حلغوض زيادة االنتاج يتطل  ذل  اعمال تأهيل للورش  الحالي  حاةاف  معدات حخ يا إلكمال 

  :تي رطن كاثود حيضم المصنع الخطوط اآل 2111لى إق  االنتاجي  توسع  الورش  الحالي  لتصل الطا
 5111ن م أكثوتطويو خط التنقي  الحواري  لزيادة الطاق  االنتاجي  الى  خط التنقية الحرارية: -أ

 تجهيز معدات جديدة حتأهيل حتطويو المعدات الحالي .   االنود حيتضمنرطن من 
د لتلبي  نحاس كاثو  إلنتاجقيق الطاقات المطلوب  لغوض تح مصنع التنقية الكهرو ميكانيكية: -

يتطل  العمل على تأهيل الورش  الحالي  حمعالج  المشاكل ال ني  إذ ةاج  خط انتاج االعتدة 
رطن سنويا الى 0111حالت نولوجي  حالعمل على زيادة الطاق  االنتاجي  للورش  الحالي  من 

 رطن سنويا.2111
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(،  يدخل 0كم0) 0223مساة  المصنع الذي تأسس عام تبلغ  مصنع االسالك النحاسية:  -
 0311النحاس القادم من المعمل اع ه الى افوان كهوبائي  لصهوه بدرجات ةوارة تصل الى 

درج  م وي ، حبعدها ينقل الى مكائن لتحويله الى اس ك نحاسي  بأقطار مختل  ، حدعت الحاج  
ه حاستمو في انتاج االس ك النحاسي  الغليظ  الى اعمار قطاع ال هوباء في العواق الى تأسيس

عام ، حاهم المواةل االنتاجي   351حبلغ عدد العاملين في هذا المصنع ، العالي  التوصيل
للمصنع هي عملي  صهو المعدن داخل فون الصهو حسكبه داخل قوال  بعدد اربع  حالتي تعد 

درج  م وي   011حصول المعدن الى خطوط انتاج هذا ال ون، حيسح  المعدن من القوال  بعد 
حيمور بحوض من الماء البارد الى جزء ميكانيكي دحراني حالذي يلف المعدن بل ات تحتوي على 

 االس ك. 
 مصنع السباكة: 2-4-4-3 

تاج يتم انإذ حيعد من اهم مواةل صهو حانتاج مسبوكات النحاس حالبواص في هذه الشوك  
 أفضلحيضم  ،ناعات العسكوي  بشكل مصبوبات مستطيل  حدائوي السبائ  االساسي  المطلوب  للص

الخطوط االنتاجي  حاالفوان ال هوبائي  المتخصص  في صهو حسباك  المعادن ال ةديدي  )النحاس 
 حسبائ ه(.

حبعد االةت ل االمويكي للعواق عام ، 0م611بلغت مساة  المصنع  ،0280تأسس عام 
  صهو عملي تتم إذ، التوصيلنتاج االس ك ال هوبائي  جيدة تحول الى االنتاج المدني إل 0113

عدد العاملين  بلغ، ال هوبائيالمواد الخام الذي يتمثل بالنحاس النقي حالزن  حالوصاص بأفوان الحس 
من دحل احربي  المصنع على المواد االحلي  المستوردة مثل الزن   حيعتمد، عام 251في المصنع 

 :تي يضم المصنع الخطوط االنتاجي  اآل، ح حالنحاس من زامبيا
-01تتألف هذه الخطوط من اربع  افوان صهو بطاق   خطوط انتاج المسبوكات المستطيلة: -أ

 01-2افوان اخوى من ن س نوعي  االحلى حبسع   ةثي ، حاربع ل ل فون حهي افوان  اً رطن 05
نحاس اح بواص  بواسط  هذه الخطوط انتاج ب صات الح ظ، إذ يمكنتسمى افوان  انرطنأ

 ر حبطويق  السباك  شبه المستموة.امتأ 6-3مسبوكات مستطيل  بطول 
رطن حيتم في هذه  6حهي افوان ةثي  بدحن قل  بسع   خطوط انتاج المسبوكات المستديرة:  -ب

االفوان صهو المعدن المطلوب، حثم الص  على ماكن  ص  عمودي  شبه مستموة بقوال  
 ر.امتأ 6-3نحاسي  بطول 
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 :التشكيلمصنع  2-4-4-4
يعد هذا المصنع هو االساس حالوكيزة االساسي  للشوك  حمصانع الشهيد بالتحديد في مجال 
انتاج حتجهيز شوائح حكوي ت معدن البواص حالتومباك ال زم  حالمطلوب  من قبل شوكات حمصانع 

المنتج   ل للمسبوكاتيتم في هذا المصنع اجواء مختلف عمليات التشكيإذ  ،انتاج الذخيوة حاالعتدة
 في مصنع السباك  انف الذكو حبنوعيها )المسبوكات المستطيل  حالمستديوة(.

يزحد شوكات التصنيع العسكوي بالمواد ح ، 0كم 0,2حبمساة   0283بدأ المصنع انتاجه عام 
ى ال 0113ثم تحول بعد عام ، االحلي  )االشورط  النحاسي ( التي تدخل في صناع  ال يارات الناري 

يتخصص هذا المصنع بإنتاج النحاس حالبواص بأشكاله المختل   من اشورط  حص ائح ، االنتاج المدني
 ،حيعد المصنع الوةيد في العواق الذي يتخصص في هذا االنتاج ،حقضبان حانابي  حمقارطع حاقواص

اجي  خطوط انت  حيت ون معمل التشكيل على اربع، عامل   211العاملين في هذا المصنع بلغ عدد 
   هي:رئيس

يحتوي على مكائن ةديث  حةخم  لتشكيل المسبوكات المستطيل  للنحاس  خطي الدرفلة والتخريم: -أ
حسبائ ه بمختلف القياسات، بتشكيلها حتحويلها الى منتجات نهائي  على شكل شوائح اح اشورط  

ائن اح ص ائح اح اقواص حةس  رطل  الجه  المست يدة من خ ل استخدام مجموع  من المك
العم ق ،  حهو من الخطوط االنتاجي  المهم  يستلم المصنع المسبوكات المستطيل  من النحاس 
حالسبائ  من مصنع السباك  يتم معالجتها بالحوارة بأفوان تسمى افوان التسخين )ماكن  الدرفل  

فيل االحارة( حمن ثم يمو المعدن بمكائن تسمى الدرفل  على البارد حيسح  المعدن بواسط  در 
عم ق  حثم يخوج المعدن،  حمن خ لها يتم الحصول على شويط نحاسي على شكل ل ات،  حيتم 

  -استخدام مجموع  من المكائن اهمها:
ماكن  ح  ،ماكن  الدرفل  الباردةح  ،ماكن  الت ويزح  ،الدرفل  الحارةماكن   ،)فون الدرفل  الحارة

 الموفاع، لناقوسي ااالفوان  ،ماكن  التشويح الصغيوة، وةماكن  الدرفل  الباردة الصغي ،التشويح ال بيوة
 .االقواص(تخميو  فوان، أتخويممكابس ، الهوائي
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يستلم هذا الخط عن رطويق مكائن متطورة المكبوسات من النحاس حسبائ ه  خطي البثق والسحب: -ب
لتسخين ا من مصنع السباك ، اذ يتم تسخين المكبوسات حتتم عملي  البثق للمكبوس  بعد انتهاء

 .(0)ألجل انتاج االنابي  بمختلف االةجام حالمقارطع الدائوي 
 

 مقومات توقيع منشأتي االخاء والشهيد في مدينة العامرية: 2-5
يمكن ةصو المقومات التي على اساسها تم اختيار مدين  العاموي  لت ون الموقع المناس  

 نشأتين من خ ل المقومات االتي :لهاتين الم
 ياسة الحكومية والموقع:الس 2-5-1
تلجأ الدحل الى بناء قوة عسكوي  لتحقيق امنها الداخلي حلمقاحم  أي تهديد خارجي اح على الحدحد  -أ

التي ت صلها عن الدحل المجاحرة، فض  عن الطموةات االقليمي  لبعض الدحل ذات الثقافات 
لشوق االحسط التي يقع فيها ، السيما حان منطق  ا(0)التوس ي  العتبارات ثقافي  اح استعماري 

، اذ بدا حاةحا تصاعد 0208العواق شهدت صواعات دحلي  منذ انهيار الدحل  العثماني  عام 
 .(3)رادات الدحل ال بوى على الدحل الض ي  إصواع دحلي محموم لغوض فوض 

لد ح  حنظوا لتصاعد قدرات العواق االقتصادي  في سبعينات القون الماةي بعد تأميم الن ط الذي -ب
لت الحكوم  شك المؤمم ، فقدعداء حاةحا للدحل الغوبي  التي تعود اليها مل ي  الشوكات الن طي  

العواقي  في ذل  الوقت لجن  من خمس  اشخاص ذحي الخبوة حال  اءة في مجال الصناعات 
عسكوي لالحوبي . ل ن هذا اللجن  تطورت بعد الحوب العواقي  االيواني  لتتحول الى هي   التصنيع ا

 . (2)التي تولت انتاج العتاد الحوبي إلدام  زخم المعارك الطاةن  على الحدحد العواقي  االيواني 
باإلنتاج  حالسيمامنشأة  33حمع استموار الحوب لثماني سنوات تمكن العواق من تأسيس 

 االخاء حالشهيد. من بينها منشأتي ،(5)الحوبي

                                                           

قسم السيطوة النوعي  في مصانع الشهيد العام  بتاريخ  اسماعيل، مديوخالد اةمد المهندس مقابل  شخصي  مع  (0)
05/3/0101. 

 .05/3/0101خالد اةمد اسماعيل بتاريخ المهندس سابق  مع مقابل  شخصي  ال (0)
(1)Bernard Lewis, The Shainh of the Middle East, Oxford University Press, 1994, P5-7.                                                                                                   

 – army.yoo7. -  arabic-militaryالوابط: منشور على  عسكوي، مقالالهي   التصنيع  (2)
 .Alkhaleej online.netالوابط محمد البغدادي، اين اخت ت هي   التصنيع العسكوي، مقال منشور على  (5)
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المتخل    من المنارطق عدهايمها االداري المتمثل بالقضاء باالسهام في تنمي  مدين  العاموي  حاقل -ت
 من مدين  في محافظ  االنبار حهذا ما ةصل بال عل كما تبين.  أكثوتنمويا كما ةدث من 

البولوني  التي أجوت دراس  على مدين  بغداد  Polserviseمؤسس  شارة الى ان تجدر اإلح 
نت قد حةعت مدين  العاموي  ةمن االقليم الحضوي في سبعينات القون الماةي من اجل تطويوها كا

حهذا ما يؤشو الى ان مدين  العاموي  كانت قد حةعت ةمن مشاريع التخطيط الحضوي  ،لمدين  بغداد
 ل ن اتجاه التطويو الحضوي كان باتجاه التصنيع العسكوي ثم تحول الى ،المستقبلي منذ السبعينات

 حالعواق من ةوحب حتواجع تنموي.الصناع  المدني  مع ما ةصل للمنطق  
ان حقوع مدين  العاموي  على الض   اليمنى لنهو ال وات يعني سهول  تجهيز المنشأتين بالمياه  -ث

ال زم  لتشغيل مصانع المنشأتين حمياه الشوب التي يحتاجها الساكنون في المجمع السكني 
ني  ط ال ائق لشبك  ال هوباء الورطان المدين  تقع على مسار خطوط الضغ كما، بالعاملينالخاص 

 التي تعتمد عليها المنشأتان كقوى محوك  لمكائن حمعدات مصانع المنشأتين.  
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 المواد االولية: 2-5-2
تختلف المواد االحلي  الداخل  في خط انتاج مصانع المنشأتين عن الصناعات االنشائي  من 

نقلها الى مسافات رطويل  ال يشكل عام  محددا  حان ت اليف، ناةي  انها صغيوة الحجم حغالي  الثمن
 حان تجارة الس ح باهظ  الت اليف بسب  ندرة حالسيماألنها تتحمل زيادة ال ل    ؛لموقع الصناع 

حعليه فان هاتين المنشأتين الصناعيتين . (0)موادها االحلي  حالقيود التي ت وض عليها من الدحل ال بوى 
التي ال يشكل سعوها اح كل   موادها االحلي  اح موقع المصنع اهمي  تعدان من الصناعات الحوبي  

كانت مصانع المنشأتين في بداي  تشغيلها تستورد المواد ، (0)امام اهمي  ةماي  امن الدحل  حاستق لها
االحلي  من الخارج بدءا من المواد االحلي  ال زم  لصناع  رطلق  المســدس حصـوال الى قذي ـ  المـــدفع 

 .(3)كم 0111حالصواريــــــــــخ التي حصل مدى اةدهــــــا الى 
حمع  ، كم 051ال يتعدى مدى الصارحخ  انتم تقييد االنتاج العسكوي ب 0220ال انه بعد عام إ

  ،فوض الحصار االقتصادي على العواق اصبح من غيو الممكن استيواد المواد االحلي  من الخارج
  ،فو في االسواق المحلي  اح عن رطويق التهوي  عبو الدحل المجاحرةف ان ان اعتمدت على ما يتو 

تم الغاء هي   التصنيع العسكوي فتحولت مصانع المنشأتين الى االنتاج المدني  0113حبعد عام 
الذي يعتمد على مواد احلي  محلي  حمستوردة حهي سبائ  الحديد حالبواص حااللمنيوم حالنحاس ال اثود 

(Catho Copper )(2)حص ائح الحديد حالزن  حالنحاس المستعمل. 
 محركة والوقود:الطاقة ال 2-5-3

لما كانت مصانع المنشأتين تحت االشواف المباشو للحكوم  في بداي  تشغيلها فقد كانت الدحل  
ل ن الدمار الذي لحق محطات توليد  ، ميكا حاط من شبك  ال هوباء الورطني  بشكل دائم 21تخصص 

ن ف ا ،اصبح من غيو الممكن تأمين ما تحتاجه المنشأتين 0220بائي  في اةداث عام الطاق  ال هو 
ن لتؤمن ما اكل مصنع من مصانع المنشأت من ال زم االعتماد على المولدات التي حةعت في

حال سيما حان قسما من المصانع تعوض الى القصف االمويكي فخوج عن  ، %51تحتاجه بنسب  
 لباقي  فتؤمن من شبك  ال هوباء الورطني .ا %51الخدم . اما ال 

                                                           
(1)Hans. Morgenthou , The Struggle to Power , Los Angeeles , 2002 , p. 7-9.     

(2)Rogen  Hayter , The Dymnamic of Industrial Location , John Wiley and Sons , New 

York ,1998 , p.90-91. 
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فقد انهارت ال هوباء حمعها مصانع المنشأتين اللتين تعوةتا للتدميو  0113اما بعد عام 
امكن اعادة تأهيل المصانع حتحويوها لتتحول  0112حبعد عام  ، ال امل حما تبعها من تخوي  حنه 
  ،ن المصانع بمولدات حةعت في كل مصنعحيتم تشغيل مكائ ، الى انتاج ما يخدم السوق المحلي

حيعود ال ارق بين ما تحتاجه المنشأتين من  ، ميكا حاط 00 موع ما تحتاجه المصانع ةاليا هوحمج
 ، ا بالنسب  للوقودام ، ناكهوباء في بداي  التشغيل حةاليا الى التحول الجذري في نوع ما تنتجه المنشأت

لطاق  د في تشغيل االفوان حزيت الغاز في تشغيل مولدات توليد افمصانع المنشأتين تعتمد الن ط االسو 
 .(0)ال هوبائي  الذي يتم جلبه من مص ى الدحرة في بغداد

 االيدي العاملة: 2-5-4
اةتاجت مصانع المنشأتين في بداي  تشغيلها الى ذحي الخبوة حالشهادات الهندسي  حالعلمي  

  ،قائم  فقد تطوع خويجو الهندس  حالتخصصات العلمي حنظوا الن الحوب ةد ايوان كانت  ،حال ني 
فض  عن االمتيازات الممنوة  لهم  ، يوفدهم الضباط المتخوجون من ال لي  ال ني  العسكوي 

كمخصصات الخطورة حالسكن شبه المجاني في المجمع السكني التابع للمنشأتين حاالي ادات المتوالي  
قد اشارت ح  ، هم لحضور الدحرات التدريبي  على انتاج الس حخارج العواق التي كانت الدحل  توسل

ال ا ، عام  8251الى  0222اةدى الدراسات الى ان العاملين في المنشأتين حصل مجموعهم عام 
حفنيا فقط بسب  الغاء هي   التصنيع العسكوي حتسويح العاملين  عامل   5111ان العدد تناقص الى 

  ،اح انتقال الذين هم من خارج محافظ  االنبار الى محافظاتهم االصلي  فيها اح اةالتهم الى التقاعد
 .(0)0113اذ ان الوةع االمني تدهور كما هو معلوم بعد عام 

  النقل والتسويق: 2-5-5
بين محافظ  االنبار حمحافظات ال وات االحسط  حصلةلق  تميز موقع مدين  العاموي  بأنه 

إذ  ،حان اتصال مدين  العاموي  ببغداد يكون عن رطويق ال لوج  ،فض  عن محافظ  بغداد، حالجنوب
  ،عن اتصالها بمحافظ  بابل فض ، السويعبغداد القديم حالطويق الدحلي  –رمادي  رطويق

( يبين شبك  الطوق االقليمي  التي توبط مدين  العاموي  بما جاحرها من المدن حاحل هذه 05حالجدحل )
حيعد هذا الطويق ذح  ، كم 30لوج  عبو رطويق المدين  السياةي  بطول ال  -الطوق رطويق العاموي  

                                                           

 .05/3/0101مقابل  لشخصي  مع المهندس خالد اةمد اسماعيل بتاريخ  (0)
 .05/3/0101مقابل  شخصي  مع المهندس خالد اةمد اسماعيل بتاريخ  (0)
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جل  المواد االحلي  من مدين  ال لوج  حمحافظ  بغداد حمن  إذ همي  االحلى بالنسب  للمنشأتين من األ
 ثم تسويق النات .

 (15جدول )
 شبكة الطرق المحلية واالقليمية التي تربط مدينة العامرية بمحيطها االقليمي

 نوع الطريق الطول /كم اسم الطريق
 خو ل يابآمبلط/ ممو حاةد للذهاب ح  30 فلوج  –عاموي  
مبلط/ ممو حاةد للذهاب حاخو ل ياب رطويق  02 فلوج  -عاموي  

 ايسو ال وات
 مبلط/ ممو حاةد للذهاب حاخو ل ياب 61 المسي  –عاموي  
 توابي ممو حاةد/ جزء منه مبلط 30 بزيبز –عاموي  
 توابي مو حاةد 01 باراآل –عاموي  

 خو ل يابآمبلط/ممو حاةد للذهاب ح  2 المجمع السكني –عاموي  
 منشورة.المصدر: حزارة االسكان حالتعميو، مديوي  الطوق حالجسور في محافظ  االنبار، جداحل غيو 

، كم 02ل خو يوبط مدين  العاموي  بمدين  ال لوج  يحاذي نهو ال وات حبطو آحهناك رطويق 
بط حقد كان من المخطط له فتح حتبليط رطويق يو  ،هذين الطويقين تتصل مدين  العاموي  ببغداد حمن

 ادت الى تعليق الموةوع.  0113العاموي  ببغداد. اال ان ظوحف ما بعد 
داخلي  التي توبط القوى كم من الطوق ال 01حيعد رطويق العاموي  _ االبار الذي يبلغ رطوله 

يق ان . اما بالنسب  لطو انه توابي حقسم من هذا الطويق مبلط ل نه يحتاج الى صي مع بالمدين 
ما تم تبليطه فانه ييسو عملي   إذاكم فهو من الطوق التي يمكن  30يبلغ رطوله  بزيبز-العاموي 

حتجدر االشارة الى ان هناك رطويق ، وي  حمدين  بغداد من جه  الجنوباالتصال بين مدين  العام
ثم الى  يـ  حمنحالصق ح ديم حيحتاج الى صيان  يوبط العاموي  بالموصل بعد موحره بال ومـ  تبليطه ق

 .(0)ت ويت فالموصل
حفي كل االةوال فان التغييو الهيكلي الذي ةصل على مصانع المنشأتين لم يواجه مشكل  في 

ع التي نتجات المصانكما ان تسويق م، موةوع جل  المواد االحلي  ألنها متوفوة في ال لوج  حبغداد
 يه ماك، العواقي ال سيما انها مطلوب  عند االسو  ،تسوق الى بغداد حمن ثم تذه  الى المحافظات

                                                           

 .0108 منشورة، لعامنبار، جداحل غيو حزارة االسكان حالتعميو، مديوي  الطوق حالجسور في محافظ  اال (0)



 

050 

ائق فض  عن اعمدة االنارة حشبكات الضغط ال  ،الحال بالنسب  ألسطوانات الغاز حاالس ك ال هوبائي 
 التي تحتاجها دحائو البلدي  حال هوباء في المحافظات. 

 :التجهيز المائي 2-5-6
 ن حالمجمع السكني الملحق بهما على شبك  انابي ان الصناعيتاتعتمد مدين  العاموي  حالمنشأت

 حقد تبين من خ ل التقصي الميداني، المياه الموتبط  بمحط  اسال  ماء الموجودة على نهو ال وات
يضم ح ، (0)ي  حالخدمي  حغيوهانشارطات الصناعانه ال توجد مشكل  تعيق تلبي  اةتياجات السكان حال

د المشغل ؤحن ال ني  اذ تعمشوحع الشوك  العام  للمنشآت الصناعي  في ناةي  العاموي  على دائوة الش
  - :تيللمنشأتين حتضم االقسام اآل الوئيس

 .Hightensionol Kvمحطات ال هوباء  -0
 ان حغاز ال لور.يبغاز اليور  خاص المحطات الغازي  ال -0
 مياه الشوب حةخ المياه.محطات اسال   -3
 محطات الصوف الصحي حمعالج  المياه الثقيل . -2
 مختبوات ال حص حالتحليل ال يمياحي حال يزياحي حاجهزة االشع . -5
 دائوة التصاميم الهندسي . -6

حمن الجديو بالذكو انه تم دم  شــــوك  االخاء العام  مع شــــوك  الشــــهيد العام  ليكون االســــم 
تم  0/8/0101 حفي، 0105للصــــناعات النحاســــي  حالميكانيكي  في عام الجديد لها الشــــوك  العام  

 -: تي آلاتحويل الشوك  من حزارة الصناع  حالمعادن الى هي   التصنيع الحوبي حتضم االقسام 
 قسم التخطيط حالمتابع . -0
 قسم الت نولوجيا. -0
 قسم البح  حالتطويو. -3
 قسم الوقاب  النوعي . -2
 قسم الشؤحن العام . -5

                                                           

 .00/3/0101بتاريخ  عبدال تاح،  المقابل  الشخصي  السابق  مع السيد م. اكوم شاكو (0)
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 لعامة للفوسفات في مدينة القائم:الشركة ا مشروع 2-6
ي ان توقيعها أ، (00صورة ) يوتبط انشاء هذا المشوحع ببوام  السياسات التنموي  للدحل  العواقي 

جاء حفقا العتبارات تنموي  من خ ل تنمي  المنارطق المتخل   فض  عن االعتبارات الموق ي  التي 
يقدر  قطو من ال وس ات الذيمحافظ  االنبار جميع اةتيارطي ال تتمثل في حفوة المادة الخام،  اذ تضم

حالذي يتوكز   ،(0)( من اةتيارطي ال وس ات في العواق%011( مليار رطن حيشغل نسب  )01–05ب )
( سن ، ان هذه المادة تشكل رافدا 511بشكل رئيسي ةمن منطقتي القائم حالورطب  حيصل عموه الى )

في محافظ  االنبار حفي عموم العواق كون ال وس ات يدخل في  اساسيا لدعم االقتصاد الزراعي
 هما في االمن الغذائي للمجتمعمباألراةي الزراعي   مما يجعله يلع  دحرا  الخاص صناع  االسمدة 

 العواقي حالعوبي حالدحلي  بحكم االةتيارطي الضخم من ال وس ات على مستوى العالم.
االهمي  البالغ  من بين المشاريع  مثلل وس ات يحتجدر االشارة الى ان مشوحع صناع  ا

شكل ب أسهمالتنموي  في محافظ  االنبار، كما ان منتجات هذه الصناعات من االسمدة ال يمياحي  ت
 سهمأكبيو في زيادة المنتجات الزراعي  كما حنوعا، لذا فان هذا المشوحع المهم على مستوى العواق 

ضاء قالعامل  فض  عن دحره في ظهور مستقوة ةضوي  في  في استقطاب اعداد كبيوة من االيدي
 لم ت ن سوى قوي  صغيوة كما سيتم توةيحه. القائم

 (12صورة )
 مشروع الشركة العامة للفوسفات في مدينة القائم

 
 المصدر: موقع الشوك  العام  على موقع شبك  االنتونت  

                                                           

لثوحات ا المعدني، ملخصاالستثمار  حالتعدين، قسمالعام  للمسح الجيولوجي  حالمعادن، الهي  حزارة الصناع   (0)
 .3-0، ص0101 بغداد،المعدني  المست ش   في العواق، 
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ألجل تن يذ  0226ام التي عولندي  البواقي  تعاقدت مع شوك  سيبتوا ن الحكوم  العأال يخ ى 
نتاج االسمدة ال يمياحي  باالعتماد على منجم فوس ات عكاشات كمادة احلي  جنوب مشوحع مصنع إل

 .(0) ( رطناً 01051)بطاق  انتاجي  تصميمي  تبلغ  0282االنتاج عام  القائم، بدأتشوق مدين  
  ؤها في غوب محافظ  االنبار حقد  استقطيعد هذا المشوحع من المشاريع الوائدة التي تم انشاح 

العديد من االيدي العامل  من جميع انحاء العواق حالتي تعد مجمعا صناعيا كبيوا إلنتاج االسمدة 
المتنوع  على مستوى الشوق االحسط،  حتأتي اهمي  هذا المشوحع الصناعي من ناةي  كونه مشوحع 

مانينات وام  سياسات التنمي  المكاني  في سبعينات حثصناعي كبيو تم تورطينه من قبل الدحل  تبعا لب
القون الماةي حهو من المشاريع ال بيوة المعدة للتنمي  الزراعي  مع تصديو فائض االنتاج حتمتاز 
بكثاف  ةجم االستخدام الصناعي من االيدي العامل  مما اة ى عليها حزنا حاهمي  كبيوة من الناةي  

مت في تطويو الهيكل االقتصادي حالعمواني لقضاء القائم من خ ل توفيو االقتصادي ،  كما انها اسه
فوص عمل حتطويو مستويات الدخل للعاملين فض  عن اهمي  المشوحع االقتصادي  في دعم القطاع 

كم عن موقع الشوك  005الزراعي للقضاء يضاف الى ذل  حجود منجم ال وس ات الذي يبعد ةوالي 
،  حتعد عملي  استخواج حت سيو حتحميل الصخور ال وس اتي  0كم025تها مساة اً حالذي يشغل ارة

من منجم عكاشات حنقلها بواسط  القطار الى الشوك  هي البدايات االحلى لإلنتاج،  حالمنجم هو 
م المنجم . يضكاف  حةدة انتاجي  مت امل  من الورش حاالليات حالمخازن حمستلزمات العملي  االنتاجي 

 ،وس ات معادن ذات قيم  اقتصادي  منها الدلومايت، ال وارتزات، رمال الزجاج، الموحالى جان  ال 
فض  عن الومال الثقيل  المحتوي  على معادن عديدة مثل الزركون، التورمالين، المونازايت، 

من  يعد مشوحع الشوك  العام  لل وس ات، ح البورسليناتي حيحتوي المنجم ايضا على خام اليورانيوم
موما اذ تقدم حالعواق ع حالسيمااريع التي لها اهمي  اقتصادي  كبيوة على مستوى محافظ  االنبار المش

خدماتها للقطاع الزراعي من خ ل انتاج االسمدة ال وس اتي  بنوعيها الموكز حالموك ، حتقدم خدماتها 
لموكز، فض  يتي  الوزارات الصناع  حال هوباء حالن ط من خ ل تجهيزهم بمنتجاتها من ةامض ال بو 

عن تزحيد المنارطق السكني  القويب  بالماء الصالح للشوب من مشوحع الماء العائد للشوك ، تبوز هذه 
( يبين ت اليف 06االهمي  من خ ل االرباح التي يحققها مقارن  بكلف عوامل االنتاج،  حالجدحل )

 .0103انتاج الطن الواةد من االسمدة ال وس اتي  للعام 
                                                           

مديو االدارة في الشوك  العام  لل وس ات في القائم بتاريخ المل  هشام نعمان،  مع عبد مقابل  شخصي  (0)
5/5/0101. 
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 (16)جدول 
 2113تكاليف انتاج الطن الواحد من االسمدة الفوسفاتية لعام 

 النسب  الم وي  % كل   الطن / دينار عوامل االنتاج
 % 05 008251111111 المادة االحلي 
 %61 085111111111 اليد العامل 

 %01 22511111111 الطاق  حالوقود
 %3 02051111111 الصيان 
 %0 2251111111 التعب  

 %0 2251111111 ت اليف اخوى 
 %011 225111111111 المجموع

 0103المصدر: حزارة الصناع  حالمعادن، الشوك  العام  لل وس ات، قسم التخطيط حالمتابع ، بيانات غيو منشورة، 

ن كمي  االنتاج السنوي من خامات ال وس ات في مجمع عكاشات لم يستثمو منها سوى نسب  إ
( مليون 3211بطاق  انتاجي  ) ان المشوحع صمم  إذ الموجود تحت االرض،  ة يل  من االةتيارطي 

من الطاق  التصميمي  في احاخو الثمانينات،  ل ن سوعان ما  %21رطن سنويا،  حصل االنتاج الى 
تعوض المشوحع الى ةوبات جوي  الحقت  إذ حةوب الخلي   0220تواجعت هذه ال مي  بعد اةداث 

وط االنتاجي  حالمعدات المنجمي  ححرش الصيان  حمخازن المواد االةتيارطي  اةوارا بالغ  في الخط
حالبنى التحتي ،  فض  عن الحصار االقتصادي الذي ادى الى نقص في االدحات االةتيارطي  التي 

 يحتاجها المشوحع. 
ذ إت حزارة الصناع  حالمعادن عملي  اعمار حفق مذكوة الت اهم آشهدت منش 0110حفي العام 

من الطاق  التصميمي ، اال ان قيام  %05مكن المشوحع من الوصول الى رطاق  انتاجي  يقدر بحوالي ت
تبددت كل الطاقات حتوقف المنجم بسب  إذ عادت بالمشوحع الى الوراء  0113العدحان الث ثيني عام 

كميات ( يبين 02حالجدحل )، حمحافظ  االنبار على حجه الخصوص تودي االحةاع في البلد عموما
 .0112لغاي  0283االنتاج ال علي  لمشوحع ال وس ات للمدة من عام 
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 (17جدول )
 2117-1723كمية االنتاج الفعلية لمشروع الفوسفات بالطن للمدة من 

 كمي  االنتاج /رطن السن 
0283 0022323 
0282 0020020 
0285 0620068 
0286 0852003 
0282 0122281 
0288 0203551 
0282 0123552 
0221 0635083 
0220 22221 
0220 820225 
0223 002805 
0222 251035 
0225 626001 
0226 285021 
0222 802508 
0228 526380 
0222 523635 
0111 580025 
0110 631355 
0110 835085 
0113 020221 
 ص و 0112
0115 0121 
0116 511 
0112 20511 

ــــي اســــماعيل شــــوتوحالمصاااادر ــــاجم حالمقــــالع  : عل ــــدحة جيولوجيــــا المن شــــوقي حزميلــــه، مــــنجم ال وســــ ات عكاشــــات، ن

 .06، ص0101في العواق، كلي  العلوم ،
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من خ ل تحليل الجدحل اع ه يتبين ان كمي  االنتاج في مشوحع ال وس ات بدأت بكميات كبيوة 
و االنتاج بالزيادة ،  استماً ( رطن00223232حهي سن  تأسيس المشوحع ) 0283سجلت في العام  إذ 

،  ل ن ما لب  ةتى بدأت كميات االنتاج بالهبوط اً ( رطن0203551) 0288ةتى بلغ في العام 
حالحصار  0220متأثوا باألحةاع االمني  في البلد حما رافقه من ةوب  0221اعتبارا من العام 

ل االنتاج ص وا العدحان الث ثيني على العواق ليسج إذ  0113االقتصادي الذي استمو ةتى عام 
،  حيعزى هذا التواجع في مستوى االنتاج الى جمل  من االسباب من اهمها قل  الدعم 0112في العام 

عد االةت ل ب حالسيماالحكومي لهذه المشاريع المهم ،  حغزح االسواق المحلي  من المنتجات المستوردة 
رت اع مياه  حالذي كان سببا في ااالمويكي للعواق،  فض  عن صعوب  التسويق حشح  في مصادر ال

ت اليف الطاق  حارت اع في ت اليف الوقود حقل  االيدي العامل  الماهوة حع حة على كل ذل  تدهور 
ات ان تصويف المنتج إذ القطاع الزراعي في العواق عموما حمحافظ  االنبار على حجه الخصوص،  

 ا لها.من االسمدة يعتمد على القطاع الزراعي الذي يعد سوق
  شركة العامة للفوسفات في القائم:مقومات توقيع مشروع ال 2-6-1

 ماد على مجموع  من المقومات حهي:تم توقيع الشوك  العام  لل وس ات باالعت    
 المادة االولية: 2-6-1-1

في عملي  التورطن المكاني للمشاريع الصناعي ، حيعد العواق  اً اساسي اً تعد المادة االحلي  عنصو 
مليار رطن،  01-05قدر االةتيارطي بحي مقدار االةتيارطي من ال وس ات إذ ني بلد في العالم من ثا

الن طي  حصوال الى عكاشات، حيشغل  H3من محط   في منطقتي الورطب  حالقائم ابتداءً الذي يتواجد 
( كم شمال 001،  تقع منطق  عكاشات غوب محافظ  االنبار على مساف  )0كم011مساة  تقدر ب

( كم جنوب شوق مدين  القائم، حتعد هذه المنطق  من المنارطق الغني  بال وس ات،  061ين  الورطب  ح)مد
فض  عن معادن الفلزي  اخوى مثل ال وارتزيت حالولومايت حرمال الزجاج )الموح ( حالومال الثقيل ،  

،  حتجدر  يحتوي منجم فوس ات عكاشات خمس منارطق تحتوي على توسبات من الخامات ال وس اتي
االشارة الى ان هي   المسح الجيولوجي االمويكي  كش ت عن حجود اةتيارطات اكبو قد تصل الى 

حتظهو توسبات ال وس ات في المنجم  ،(0)من االةتيارطي العالمي %2مليار رطن اي بنسب   5125
رت اع اعلى شكل رطبقات رسوبي  بحوي  مختلط  مع ةجو ال لس حاالرطيان حالحجو الصواني حتتميز ب

                                                           

ور على منش الورطني، بح هدى فوةان، الشوك  العام  لل وس ات، استثمار الموارد الطبي ي  حدعم االقتصاد  (0)
 .industry. gov .igابط: موقع حزارة الصناع  حالمعادن على الو 



 

052 

إلنتاج  يسيوم. حيعد ال وس ات الخام الوئمحتواها من اليورانيوم حالستوحنيوم حالتوريوم حال وحم حال ناد
 ياالسمدة ال وس اتي  حةامض ال وس وري  حالصناعات ال يمياحي ، اذ يصل سم  رطبق  ال وس ات ف

(، يوتبط منجم %03-0حتبلغ نسب  خامس احكسيد ال س ور بين )أمتار،  01من  أكثوالمنجم الى 
 .(0)عكاشات –ع مصنع ال وس ات بسك  ةديد بغدادال وس ات م

النوع االحل مواد ةمن الحيز المكاني للشوك  ان المواد االحلي  ت ون بنوعين، خ ص  القول 
مثل ال وس ات الخام حالموكز حةامض ال وس وري  حاالمونيا، حالنوع الثاني المواد االحلي  التي يتم 

ها من خارج الحيز المكاني للشوك  مثل ال بويت من الموصل حكوكوك حاليوريا من محافظ  توفيو 
 البصوة حص ح الدين حاالمونيا من المنطقتين اع ه.

 سياسة الدولة: 2-6-1-2
ال ش  ان الدحل  تتدخل في تحديد مواقع المشاريع التنموي  الصناعي  ألسباب منها ما يكون 

من اجل استثمار الموارد الطبي ي  حاالقتصادي  الموجودة في تل  المنارطق  اً ياح اقتصاد اً استواتيجي
تماعي  ألسباب اج ، احلتلبي  ةاج  البلد من سلع حمواد صناعي  بدل من عملي  االستيواد من الخارج

ل غيل االيدي العامل  العارطل  حمن اجالى منارطق سكني  تع  بالحياة حتشالنعاش المنارطق حتحويلها 
 يق التنمي  المكاني  حاالبتعاد عن منارطق توكز المشاريع ةمن منارطق محددة.   تحق

يعد قضاء القائم من المنارطق التي تقع على هامش الحدحد الغوبي  مع سوريا،  حلما كان 
ارد يعد من المنارطق المتخل   رغم توفو المو  معمل اسمنت القائمالقضاء قبل مشوحع مجمع ال وس ات ح 

يد العامل  حالطاق  ال هوبائي  المتمثل  في محط  سد ةديث  ال هوحمائي  القويب  منه،  فقد الطبي ي  حال
 من ثمح اختارت الدحل  توقيع هذا المجمع ليكون في هذا المكان من اجل تشغيل العارطلين عن العمل 
لقضاء ا تحويل مدين  القائم من منطق  رطاردة للسكان الى منطق  جاذب  ليس لسكانها فقط بل لسكان

 حمحافظ  االنبار حالمحافظات العواقي  االخوى،  حهذا ما ةصل فع  كما سيتبين الةقا.

                                                           

القائم  ت فيالعام  لل وس افي مشوحع الشوك   التأهيلمقابل  الشخصي  السابق  مع اةسان علي صالح مديو قسم  (0)
 .5/5/0101بتاريخ 
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  االيدي العاملة: 2-6-1-3
تعد االيدي العامل  ذات اثو تورطني في المشاريع الصناعي ،  حيختلف تأثيو هذا العامل من 

ي  مستويات التنمي  المكان صناع  ألخوى،  حتبوز اهمي  االيدي العامل  في تعزيز فوص تطويو
للمنطق  فض  عن رفد المشوحع الصناعي بما يحتاجه من االيدي العامل  ال زم  حتتطل  صناع  

بالصناعات االخوى،  حنظوا لوقوع المشوحع في منطق  متخلخل    ال وس ات ايدي عامل  ماهوة مقارن
وع العاملين في المشوحع الذين لم من مجم %51سكانيا لذل  فان االيدي العامل  االجنبي  شكلت 

فض  عن االيدي العامل  الوافدة  عامل   0111نينات من القون الماةي يتجاحز عددهم بداي  الثما
حفنيا عام  عامل   3211قي   الذين بلغ عددهم  من مختلف اقضي  محافظ  االنبار حالمحافظات العوا

اء،  حقد اةتاج الى عاملين اخوين حفدحا حبذل  فقد امكن تشغيل جميع العارطلين في القض 0112
 .(0)من بقي  منارطق محافظ  االنبار حمحافظات اخوى عواقي 

في  سهمتأالشوك  العام  لل وس ات يعد من المشاريع الصناعي  التي حعموما فان مشوحع 
فوص  نطق  من خ ل توفيوتطويو قضاء القائم من خ ل استثمار االمكانات البشوي  المتاة  في الم

اسهم ذل  في اقام  المجمع السكني في العبيدي التي كانت شبه خالي  من السكان اذ حفو العمل، 
ي ةصول ف أسهمتعائل  فض  عن توفيو البنى التحتي  حالخدمات المجتم ي  التي  3611السكن ل

 0222نسم  عام  05022في زيادة عدد سكان ناةي  العبيدي من  أسهمتهجوة حافدة الى القضاء، 
 .(0)0102نسم  عام  31212ليصل الى 

                                                           

 المل  هشام نعمان مديو االدارة في مشوحع الشوك  العام  لل وس ات في القائم بتاريخ مقابل  شخصي  مع عبد (0)
02 /5/0101. 

 غيو منشورة. ، بيانات0102حزارة التخطيط، الجهاز الموكزي لإلةصاء، تقديوات  (0)
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 :الكهربائية الطاقة 2-6-1-4
على الوغم من ان التطور التقني قلل من الع ق  ما بين مصادر الطاق  حمواقع المشاريع 

ن قات ان توفوها ب حتطورها، كمافي قيام الصناع   اً مهم اً الصناعي ، اال انها الزالت تشكل مصدر 
، حتعد محط  سد ةديث  ال هوحمائي  المصدر الوةيد لتوليد (0)وقي السويعرخيص  يعني التقدم حال

 661بطاق  انتاجي  بلغت  0286ت هذه المحط  عام الطاق  ال هوبائي  في محافظ  االنبار، اذ انش
كم حلذا 051ميكاحاط . حمن المعوحف ان مدين  القائم تبعد عن محط  سد ةديث  ال هوحمائي  مساف  

من الطاق  ال هوبائي  التي يحتاجها  % 81ـط  تولت عملي  تزحيد مشوحع ال وس ات بفان هذه المح
يد ال هوباء رطوربينات لتول 2محط  ةديث  الى الدمار عندما خوجت  تعوةتإذ  0221ةتى عام 

ن فقط ف ان من الواج  االعتماد على المولدات لتعويض النقص الحاصل في اعن الخدم  لتبقى اثن
 من ةاج  المشوحع من هذه الطاق .   %01اء حتشكل نسب  امداد ال هوب

 :المائي التجهيز 2-6-1-5
حمن كم عن النهو  02تقع مدين  القائم على نهو ال وات حان مجمع ال وس ات ال يبعد سوى 

اؤها كجزء ي تم انشفان ما يحتاجه المجمع حالمنجم من الماء يمكن تأمينه عبو شبك  االنابي  الت ثم
الواقع في منطق  سعدة التي تقع ما  اتدحنم 213تم انشاء مشوحع الماء بمساة  إذ جمع، مكمل للم

بما في اف  كبين ناةي  ال وابل  حناةي  العبيدي حالذي يغذي معامل مشوحع الشوك  العام  لل وس ات 
فض  عن المجمعات السكني  في ناةيتي العبيدي حمجمع الموظ ين  ،ذل  المنجم في عكاشات

 . خيم( في الشوك )الم
 السوق: 2-6-1-6

ويق تتم عن رطويقه تسإذ ال بد من االشارة الى ان للسوق دحره المهم في نمو حتطور الصناع  
لما زادت الطبيعي انه ك ، حمناً اقليمياح  اً المنتجات الصناعي  الى المستهل ، حقد يكون السوق محلي
 في زيادة المودحدات يسهم اقليمي ، مما المنتجات الصناعي  توسع السوق المحلي حظهور اسواق

نطق  التي القتصادي للميعزز االساس ا حقاعدتها، مماالعملي  االنتاجي   المالي  التي تسهم في توسع
 .(0)المشوحع الصناعي يوجد فيها

                                                           

 .388، ص0222سعيد السماك، الموارد االقتصادي ، دار ال ت  للطباع  حالنشو،  أزهومحمد  (0)
(2) Darid.M.L. Smith, IndustriaL location an Economical Geographical Analysis,     

printed in U.S.A, 1971, p.88.                                                                 
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تم السوق الداخلي يضم ما ي :االحل السوق، النوعحلمشوحع الشوك  العام  لل وس ات نوعان من 
يتم تزحيد حزارة الزراع  حهي بدحرها تزحد ال  ةين  إذ سمدة ال وس اتي  داخل العواق بيعه من اال

حالمزارعين،  حكذل  ما يتم بيعه للتجار لذل  كان البد للحكوم  العواقي  ان تمد خط سك  ةديد بغداد 
لى انحاء ا عكاشات حالطويق الدحلي السويع،  لتسهيل عملي  تسويق ال وس ات حالمواد المصنع  منه –

 العواق.
فهو السوق الخارجي من خ ل تصديو االسمدة ال وس اتي  الى  :من السوق  آلخوما النوع اأ

 اذ استطاع االنتاج المحلي من منافس  المنتوج العالمي. ،االسواق العوبي  حالعالمي 
 :النقل 2-6-1-7

ن النقل أإذ ها تسيو علي توتبط المشاريع الصناعي  ارتبارطا كبيوا بطوق النقل حالوسائط التي
النقل حبك اءتها  عت رطوق ف لما تنو  ،ا العملي  االنتاجي هيوتبط بشكل مباشو بكاف  المواةل التي تمو ب

فانه ينعكس على ت اليف االنتاج حالتسويق اذ ال يمكن ان يقوم اي مشوحع تنموي بدحن توفو العالي  
 رطوق النقل ال  يل  بذل . 

ناعي  الصكثو حةوةا لحوك  الت اعل المكاني بين منارطق المشاريع يعد النقل المؤشو االح 
حبالمقابل  باأليدي العامل  حالمواد االحلي  تزحدهاإذ الوظيفي  التي توبطها بها ع قات متبادل   حاقاليمها

 فان المشاريع الصناعي  تزحدها بالسلع المصنع .
نطاق ل نقل المنتجات الصناعي  من السهم التطور الت نولوجي في مجال النقل في تسهيأحلقد 

في ف  االرتباط بين المشاريع التنموي  حمنارطق المواد االحلي   أسهم الخارجي، مماالمحلي الى النطاق 
في انجاح عملي  التنمي  الصناعي  ةمن الحيز المكاني  يسهماح االسواق، حهذا جان  ايجابي 

 .( 0)لإلقليم
االحلي ،  به لنقل المواد حالسيماالقائم فهنال  سك  ةديد  اما بالنسب  لمشوحع ال وس ات في

عن اسطول من السيارات حالموكبات بمختلف االةجام حاالنواع  لألسواق، فض المنتجات  حشحن
 لخدم  الشوك  حالعاملين فيها.

 ،كم 810  تبلغ ارطوالها ( رطوق رئيس5نواةي االخوى بوجود )ان موكز قضاء القائم يوتبط بال
كم 316عن حجود الطويق الدحلي الذي يوبط قضاء القائم بموكز المحافظ  الومادي بطول فض  

                                                           

(1) Rodny Tolley and Brian Turton, (Transport Systems, Policy and planning), 

Ageographical Approach – London, 1999, p.72.                                                                  
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القائم الذي بوبط العواق بالقطو السوري من خ ل من ذ القائم  –حهو جزء من الطويق الدحلي بغداد 
حالطويق كم، 008ذي يبلغ رطوله الورطب  ال –فض  عن القائم  ،كم 501الحدحدي الذي بلغ رطوله 

 .  (0)الطويق السويع الذي يوبط القائم بمجمع رطويبيل حالوليد الحدحدي 01حلي رقم الد
ما بالنسب  لخط سك  الحديد الذي يوبط العاصم  بغداد بمحافظ  االنبار حصوال الى مشوحع أ  

كم يستعمل لنقل المسافوين حالبضائع حله اهمي  500مجمع االسمدة ال وس اتي  في القائم بلغ رطوله 
 أسهمعكاشات -فان خط سك  الحديد القائمكذل   ع االسمدة ال وس اتي  في القائم،ة بالنسب  لمجمكبيو 

رطن يوميا من مقالع عكاشات الى مجمع ال وس ات في القائم،  كما آالف  8-6في نقل ما يقارب 
بين ل كم موحن  كبيوة في عمليات النق8مجمع ال وس ات حالبالغ رطوله  –حيوفو الخط ال وعي القائم 

 حال وعي. المجمع الصناعي حالخط الوئيس
القائم تعوض لعمليات التخوي  بعد االةت ل  –سك  ةديد بغداد  اً حمن الجديو بالذكو ان خط

حالومادي لعمليات السل  ، حتعوةت العديد من المحطات ما بين القائم 0113االمويكي للعواق عام 
ى التدميو مما ادى الى توقف هذا الخط منذ ذل  حكذل  تعوض محط  القائم الوئيس  الحالنه ، 

 الحين ةتى هذا الوقت.
حتجدر االشارة الى ان هناك خط لسك  الحديد يوبط بين مدينتي ةديث  حبيجي الذي يوبط بين 

القائم عند مدين  ةديث  حهو خط قياسي من ود  –كوكوك عند مدين  بيجي بخط بغداد  –خطي بغداد 
ال بويت من المشواق الى القائم حالن ط من كوكوك الى  لينق شخاص، كماحاالخصص لنقل البضائع 

ي  ن يمث ن لبن  اساساالخط العواق، حهذانةديث  حنقل منتجات مشوحع مجمع ال وس ات الى شمال 
كمي   كبوأض من ت اليف النقل كون عوبات القطار تحمل خ ِّ ذ انها تُ إ ،في عملي  التورطن الصناعي

 رنت بسيارات النقل ذات ال ل   العالي . ذا ما قو إممكن  
ات ال بيوة )السيار  عموما فان قضاء القائم يتمتع بإمكانيات جيدة فيما يتعلق بالطوق البوي 

 حالنوع. ال مإذ مع ةوحرة العمل على تطويو شبك  رطوق النقل البوي من حالشاةنات(، 

                                                           

 .0108منشورة، غيو  القائم، بياناترطوق حجسور  االنبار، دائوةمديوي  رطوق حجسور  (0)
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 :مااااال اسمنااات القائااممعمشااااروع  0-6-0 
حكوم  العواقي  ممثل  بوزارة الصناع  حالمعادن عقدا مع شوكتي )اركوم ( ح)بوزن( حقعت ال

ألجل انشاء معمل ينت  االسمنت المقاحم لألم ح بالطويق  الجاف  على  0286الوحمانيتين عام 
لى الغوب من مجمع االسمدة ال وس اتي  بمساف  إكم من جه  جنوب شوق مدين  ةصيب  ح  03مساف  

بطاق  انتاجي  تصميمي  قدرها  0282، باشو المعمل باإلنتاج في عام (02ة )الصور  كم2
رطن  511,111( رطن سنويا من السمنت المقاحم في ةين تصل الطاق  المتاة  الى 211,111)

 التي تتمثل بنقص الطاق  ال هوبائي  بسب  شح  مياه سد ةديث  المصدر سنويا بسب  معوقات المعمل
 .ائي  في المعملئيس للطاق  ال هوبالو 

 (13صورة )
 معمااااال اسمنااات القائااااااااااااام

 
 معمل اسمنت القائم: من أرشيف المصدر                  
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 روع معماال االسمنات في القائام:مقومااات توقيااع مشاا 2-6-3
و في يالدحر ال بشكل الذي  معمل اسمنت القائمسهمت العديد من العوامل في توقيع مشوحع أ

امه في حمن ثم اسهالمؤه ت التنموي  المتاة ،  استثمارتحقيق التنمي  المكاني  للقضاء من خ ل 
حهذه العوامل  ،السكني  التابع  لهذا المشوحع مواكز للمستقوات الحضوي  ةمن منارطق التجمعات توفيو
 هي:

 األولية:المواد  2-6-3-1
بها  صدالصناعي ، حيقالتورطن المكاني للمشاريع  تعد المواد االحلي  عنصوا اساسيا في عملي 

المواد التي تصنع منها السلع المختل   حالتي يستخدمها االنسان حال يمكن قيام اي صناع  بدحن توفو 
لصناعي  ان جوهو العملي  ا احلي ، اذبالتصنيع تتطل  مواد الخاص  المواد االحلي  الن جميع العمليات 

ي المواد االحلي  هي الموت ز الذ االنسان، اذنالى ةاجات متنوع  يستخدمها  هو تحويل المواد االحلي 
 يوت ز عليه المشوحع الصناعي.  

حصناع  السمنت من الصناعات التي تجمع بين عاملين اساسيين من عوامل التورطن 
اج يحتاج انتح ، (0)فض  عن عوامل تورطيني  اخوى  ،الصناعي هما المادة االحلي  )الخام( حالسوق 

مما يعني ان المواد الخام رطن من المواد الخام،  010ح الى الطن الواةد من االسمنت المقاحم لألم 
. حلما كانت هذه المواد كبيوة الحجم (0)كغم عندما تدخل في العملي  الصناعي  011ت قد من حزنها 

معمل لى ان يكون ، فقد حقع االختيار ع%01حثقيل  الوزن حت قد من ةجمها ححزنها نسب  تصل الى 
اذا كان   في هذا المكان ليكون قويبا من المواد االحلي  ت فيا لت اليف نقل المواد االحلي اسمنت القائم

 حهذه المواد االحلي  هي:المعمل في مكان بعيد، 
من مجموع المواد االحلي  الداخل  في صناع   %21يدخل ةجو ال لس بنسب   حجر الكلس: -أ

كم جنوب  85 لس بكميات ةخم  في منطق  مكو الذي  على مساف  السمنت حيوجد ةجو ال
 غوب موقع المعمل.

                                                           

د، ، جامع  بغدااآلدابحتورطنها في محافظ  االنبار، ارطوحة  دكتوراه، كلي   الحياني، الصناع محمد رطه نايل  (0)
 .020، ص0225

ماجستيو،   االنبار، رسالناعات االنشائي  ال بيوة في محافظ  التوزيع المكاني للصصبحي اةمد مخلف الدليمي،  (0)
 .82، ص0113(، )غ. مكلي  التوبي  للعلوم االنساني ، جامع  االنبار، 
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من مجموع المادة االحلي  الداخل  في  %05الحديد الوسوبي بنسب   يسهم الحديد الرسوبي:  -ب
كم جنوب  031االنتاج، حتتواجد توسبات الحديد الوسوبي في منطق  الحسينيات على مساف  

 المعمل
 يكم في منطق  اب 351يوجد ةجو الجبس على مساف  (: ريتات الكالسيومحجر الجبس )كب  -ت

من مجموع المادة االحلي  ال زم  لصناع   %5بنسب   المعمل، حتدخلرطيبان جنوب شوق 
 .(0)االسمنت المقاحم لألم ح

 :السياسة الحكومية 2-6-3-2
  المكاني  حقيق التنميتتضمن السياس  الحكومي  البوام  حالخطط التنموي  التي تهدف الى ت

ادي  تتدخل الدحل  في توزيع المشاريع االقتص إذ  ،خوآالتي من خ لها يتم ازال  ال وارق بين اقليم ح 
 الصناعي  منها من اجل رفع المستوى االقتصادي لإلقليم. حالسيما

السياســــــ  التنمويــــــ  الحكوميــــــ  دحرا بــــــارزا فــــــي تطــــــويو مســــــتويات التنميــــــ  المكانيــــــ   شــــــكلت
قضــــــاء القــــــائم مــــــن خــــــ ل تــــــورطين المشــــــاريع التنمويــــــ  الصــــــناعي  حفقــــــا العتبــــــارات تتعلــــــق فــــــي 

بتـــــوفو المــــــادة االحليـــــ  لهــــــذه المشـــــاريع حتطــــــويو المنـــــارطق المتخل ــــــ  صـــــناعيا، حقــــــد اتضـــــح هــــــذا 
ـــــــائمالتوجـــــــه بإنشـــــــاء مشـــــــوحع  ـــــــذي  معمـــــــل اســـــــمنت الق ـــــــي تطـــــــويو القضـــــــاء حتحقيـــــــق  أســـــــهمال ف

 تــــــوفيوويــــــ  المتاةــــــ  فــــــي المنطقــــــ ،  حمــــــن ثــــــم اســــــهامها فــــــي االمثــــــل للمــــــؤه ت التنم ســـــتثماراال
 مواكز للمستقوات الحضوي  ةمن منارطق التجمعات السكاني  التابع  لهذا المشوحع.

على ف وة توزيع المشاريع التنموي  على  0280-0226اعتمدت خط  التنمي  القومي  للمدة 
ها موارد رطبي ي  جاهزة ل ستثمار من المنارطق المتخل   الطاردة للسكان حالتي تحوي داخل اراةي

اجل تشغيل العارطلين من الشباب حالخويجين حعلى هذا االساس تم اختيار مدين  القائم لت ون موقعا 
لمعمل االسمنت المقاحم لألم ح حما يعنيه من ايجاد فوص  لتنمي  قضاء القائم من اجل تمس  سكان 

 .(0)تها الى منارطق اخوى حانعاشها اقتصاديا بدل مغادر  بأرةهمالقضاء 

                                                           

 .8/6/0101بتاريخ  معمل اسمنت القائمناصو محمد جاسم مديو قسم االنتاج في  هندسمالمقابل  شخصي  مع  (0)
ي محافظ  ف معمل اسمنت القائمف الدليمي، الواقع االنتاجي حالتسويقي لةسن كشاش الجنابي حصبحي اةمد مخل (0)

 .25، ص 0112، 0 ، العدد0 الصحواء، المجلدالعواقي  لدراسات  ، المجل 0112-0288االنبار للمدة 
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 :يدي العاملةاأل 2-6-3-3
االيدي العامل  في تورطين المشاريع التنموي  الصناعي  ةمن اي  شكلهيبوز الدحر الذي ت

منطق ،  اذ ان منارطق التوكز السكاني تشكل مواكز جذب للمشاريع التنموي  التي تتطل  اعداد كبيوة 
توفو  مأسهتوكز السكاني االعداد ال افي  من االيدي العامل ،  توفو مواكز ال إذ من االيدي العامل ،  

ال م على مستوى قضاء القائم في انشاء معمل االسمنت،  اال  انه  إذ االيدي العامل  ال زم  من 
ليس بالضوحرة ان يكونوا على درج  عالي  من التحصيل العلمي مع الحاج  الى تدريبهم على كيفي  

وء من خ ل دحرات مكث   يحصلون من خ لها على الخبوة في تدحيو معدات اداء مهامهم بشكل ك 
عن العشوات من   ً ضف ،عام  على الم ك الدائم 821حمكائن المعمل، يعمل في هذا المعمل 

 .(0)العقود حالعمال  الوقتي  التابعين للشوك 

 النقل: 2-6-3-4
ح تورطن المشاريع التنموي   الصناعي  ا يعد عامل النقل من المقومات االساسي  التي تؤثو في

(0)تحديد المواقع االحلي  في تورطنها
هميته في نقل السلع حالمواد االحلي  فض  عن نقل االيدي حذل  أل ؛

العامل ،  فعندما يواد تطويو اي منطق  حجعلها اهل  بالسكان يتم ذل  من خ ل ربطها بطوق نقل 
ديد بغداد نشاء سك  ةإيع حرطويق بغداد القائم القديم فض  عن يعد حجود الطويق الدحلي السو ، ح جيدة

 –القائم  ذه السك  بسك هم في تسهيل الحصول على المواد االحلي  عندما تم ربط همالقائم الدحر ال –
فأمكن من تسهيل  الحصول على المواد االحلي  حفي عملي  تسويق المنتجات الى مدن عكاشات، 

 .(3)ت العواق عمومامحافظ  االنبار حمحافظا
 :الطاقة والوقود 2-6-3-5

تعد الطاق  مصدر الحوك  في اي عمل حبدحنها ال يمكن قيام اي نوع من النشارطات، حيعد 
مصدر الطاق  المتولد من ال هوباء افضل انواع مصادر الطاق  لسهول  نقله حالسيطوة عليه، يحتاج 

و تشغيل خطورطه االنتاجي  حاالجهزة حالمكائن حتدحيمعمل السمنت في القائم الى الطاق  ال هوبائي  ل
افوان المعمل حالى الوقود المتمثل بالن ط االبيض لحوق المواد الخام حعليه فان ةاجته من الطاق  

                                                           

  .0/6/0101بتاريخ  معمل اسمنت القائمعجيل غوبي جاسم مديو  مقابل  شخصي  المهندس (0)
(2) Ghisholm.Michael,Rural settlement and Land Useon eassy in Location,Hulchilson 

Co.ltd.Great Brtain Anchor press,ltd.1973,p.45 

 قائممعمل اسمنت الالوهاب صالح مسؤحل قسم صيان  رطواةين السمنت في  المهندس محمد عبدمقابل  شخصي   (3)
 .01/5/0101بتاريخ 
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ميكاحاط التي يحصل عليها من المحط  ال هوحمائي  الموجودة في سد ةديث ،   05ال هوبائي  البالغ  
لذا فان مصادر الطاق  شجعت على قيام مشوحع  ،من مص ى ةديث  اما الوقود فيتم الحصول عليه

 . معمل اسمنت القائم
نه يتضح من خ ل تحليل معطيات إف القائم معمل اسمنتحفيما يتعلق بالواقع اإلنتاجي ل

داث السياسي  باألة يات االنتاج ارتبط ذل  بشكل رئيس( يتبين حجود تباين حاةح في كم08الجدحل )
 . 0220شهدها القطو السيما بعد عام االقتصادي  التي حالعسكوي  ح 

 (12جدول )
  2113 – 1727للمدة  معمل أسمنت القائمكمية االنتاج السنوي ل            

 كمي  االنتاج / رطن السنوات
0282 21362 
0220 011162 
0228 028215 
0111 302811 
0110 320220 
0110 203802 
0113 085285 
0112 003080 
0115 035831 
0116 060012 
0112 052023 
0118 58032 
0112 016031 
0101 206813 
0103 222500 

، قســـــم التخطـــــيط معمـــــل اســـــمنت القـــــائم: حزارة الصـــــناع  حالمعـــــادن، الشـــــوك  العامـــــ  للســـــمنت العواقيـــــ ، لمصااااادرا
 .0103– 0282حالمتابع ،  بيانات غيو منشورة،  للمدة 
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عبو مذكوة الن ط مقابل  0110ان حزارة الصناع  حالمعادن تمكنت عام  حتجدر االشارة الى
ل   التمويحبخطوط انتاجي  محددة لقل معمل اسمنت القائمالغذاء مع االمم المتحدة من اعادة تأهيل 

من الطاق  التصميمي ، حنظوا الن نسب   %05لذل  لم يصل االنتاج الى ؛ حعدم توفو قطع الغيار
اب الوةع ل ن اةطو  تشغيله بما توفو من امكانيات محلي . فأمكنيست كبيوة، الضور به كانت ل

االمني جعل الناقل  للمواد االحلي  تواجه صعوب  في الوصول الى المقالع فارت عت ت اليف النقل، حقل  
سي يتجهيزه بالطاق  ال هوبائي   حالتي تعود الى شح  المياه في سد ةديث  مصدر الطاق  ال هوبائي  الوئ

ميكا حاط في ةين انه يحتاج  8تجاحز ليه المعمل من رطاق  كهوبائي  لم للمعمل، اذ ان ما ةصل ع
ميكا حاط،  حلذل  ارت عت ت اليف االنتاج حالتسويق اذ ان تسويق االسمنت يقع على عاتق  05الى 

 ي سمنت،  فالقائم االمو الذي توك اثوه السلبي على سعو الطن الواةد من اال -سك  ةديد بغداد 
دينار اال انه ارت ع خ ل  31111ال يتعدى  0113الوقت الذي كان سعو الطن الواةد قبل عام 

دينار للطن الواةد حهذا ما جعل المنت  المستورد الذي يبلغ  011111الى  0118-0113المدة 
  دينار ينافس منت  المعمل. 051111-011111سعوه 

االمني حاعادة تأهيل الطوق الخارجي  حبناء حتوميم  ساد نوع من االستقوار 0118بعد عام 
م استثمار المعمل ت إذ المؤسسات الحكومي  حالبنى التحتي  ل ن اعادة تأهيل حتشغيل المشاريع التنموي  

في هذا العام من قبل شوك  الميسوة للتجارة العام  المحدحدة حكان لذل  دحر كبيو في اعادة تشغيل 
النتاج من خ ل تزحيد المعمل بمحطات توليد كهوبائي  بعدد ثمان مولدات حقدرة المعمل حزيادة كمي  ا

حهي القدرة ال افي  لتشغيل المعمل بكل اقسامه حتم اجواء اعمال تأهيل حصيان   02MGتصل الى 
ألقسام المعمل حصيان  قسم ال ون حتأهيله حصيان  المواحح االمامي  حالخلفي  حصيان  منظوم  تبويد 

حصيان  حتأهيل  R.S.Pبه حصيان  منظوم  الحوق االحلي  خاص حالنواقل الحديدي  ال Coolerد الموا
قسم رطواةين السمنت حقسم التعب   حتشغيله حتم تشغيل عدد من العاملين في المعمل بص   عقود 

حفو فوص عمل جديدة،  حامكن من خ ل عملي  االستثمار االست ادة من خبوات شوكات  حمن ثم
  في مجال صناع  السمنت حمنها شوك  ريكا المصوي  في مجال االنتاج حالصيان  حتبادل خارجي

مليار دينار في عام  08،  ان تجوب  االستثمار ةققت للمعمل ارباةا بلغت (0)الخبوات بين ال وادر

                                                           

 .0/6/0101بتاريخ  معمل اسمنت القائمغوبي جاسم مديو  عجيلالمهندس مقابل  شخصي  مع  (0)



 

068 

،  (0)من الطاق  التصميمي  للعام المذكور اع ه %81ةقق  معمل اسمنت القائمفض  عن ان  0100
تعوةت محافظ  االنبار الى ةقب  من الدمار تمثلت بسيطوة التنظيم االرهابي على  0102حفي عام 

هذه المحافظ  مما ادى الى نزحح سكان محافظ  االنبار الى المحافظات العواقي ،  حاستمو الحال 
 حراءها ما خل ته منعصابات من المحافظ  بعد ان خل ت عندما تم رطود تل  ال 0106ةتى عام 

لي  حالطوق الخارجي  ختدميو البنى التحتي  بال امل حتوق ت كل المشاريع التنموي  حلم تسلم الشوارع الدا
ظتها ابعادا اقتصادي  يمكن م ة معمل اسمنت القائمتحمل العملي  االنتاجي  في مشوحع ، ح من التدميو

( يبين ت اليف انتاج 02دحل)حالجالواةد من مادة السمنت للمعمل،  من خ ل مقارن  كلف انتاج الطن
 .0103الطن الواةد من السمنت لعام 

 (17جدول )
 2113تكاليف انتاج الطن الواحد من السمنت لمشروع اسمنت القائم لعام 

 ال ل   دينار / رطن عوامل االنتاج
 211111 المواد الخام
 331111 الطاق  حالوقود
 311111 االيدي العامل 

 21511 التعب  
 51111 الصيان 
 61511 اخوى 

 0001111 المجموع
، بيانـــــات قســـــم نت القـــــائممعمـــــل اســـــمحزارة الصـــــناع  حالمعـــــادن، الشـــــوك  العامـــــ  لإلســـــمنت العواقيـــــ ،  :المصااااادر 

 غيو منشورة.االنتاج، 
يتبين من الجدحل ارت اع كل   نقل المواد االحلي  من بين جميع عوامل االنتاج حيعود السب  

 السك  الحديد التي كانت تستخدم لنقل المواد االحلي . لى توقف خطإفي ذل  

                                                           

مجل   ،لمهندس ناصو ادريس مهدي المدني، القطاع الخاص، شواك  في تأهيل المصانع الحكومي ل مقال منشور (0)
ل، الثال ، كانون االح  الصناع ، العددالعواق االنشائي ، مجل  فصلي  تصدر عن القطاع االنشائي في حزارة 

 .0، ص0100
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 مشاروع معمال اسمنت كبيسااة: 2-7
سعت االجهزة الحكومي  في سبعينات حثمانينات القون الماةي الى اعتماد التوزيع الجغوافي 

ة  اللمشاريع التنموي  ةمن منارطق العواق المختل   بما يت ءم مع رطبيع  االمكانيات التنموي  المت
لذا فأن تورطين معمل اسمنت كبيس  ةمن ناةي  كبيس   ، المواد االحلي )الخام( حالسيمال ل منطق  

التابع  لقضاء هيت جاء لتحقيق اهداف تنموي  عديدة ذات ابعاد اقتصادي  من خ ل استثمار 
نمي  التاالمكانيات المتاة  حالمتوفوة ةمن الحدحد االداري  لمحافظ  االنبار لتطويو مستويات 

حجاء معمل السمنت تحقيقا ألهداف السياس  الحكومي  بتقليل ال وارق التنموي  بين المنارطق  ، المكاني 
المتخل   حالمتطورة اقتصاديا حتقليل معدالت البطال  حالهجوة السكاني  من خ ل توفيو فوص عمل 

ناةي  من الحدحد االداري  لمناسب  لسكان المنارطق المتخل   حالعمل على تطويو استعماالت االرض ة
  ،فض  عن االثار العمواني  حدحرها في ايجاد مستقوة ةضوي  في موقع المشوحع، كبيس 

 .  (02صورة )
 (14صورة )

 معمال اسمنت كبيسااة

 
 .08/8/0101الدراس  الميداني  بتاريخ : المصدر

كي الياباني  لبناء معمل كاحاسامارحبيني مع شوك   0280تعاقدت حزارة الصناع  حالمعادن عام 
سنويا مليون رطن 0( بخطين انتاجيين حبطاق  تصميمي  قدرها )االسودإلنتاج االسمنت البورت ندي 
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 ، (0)االنتاج ال علي أبد 0283مادة االسمنت البورت ندي االعتيادي حبالطويق  الجاف  حفي عام  حينت 
 فقد، مطاراتالتخدم في بناء الجسور حمدارج حنظوا لحاج  البلد الى االسمنت سويع التصل  الذي يس

إلةاف  خط انتاجي ينت  السمنت  0288حقعت حزارة الصناع  حالمعادن عقدا مع الشوك  اع ه عام 
 سويع التصل . 

  ثاني   51يجف هذا النوع من السمنت فائق النعوم  بعد خلطه بمواد كيمياحي  متنوع  خ ل
 .(0)ميليلتو 311منت فائق النعوم  مع كغم من الس 0حت ون نسب  الخلط كل 

 شغلكم عن مدين  هيت ح  01كم الى الغوب من مدين  كبيس  ح 8يقع المعمل على مساف  
 . 0كم 0بلغت مساة  

ناي  بمعمل السمنت التي تتمثل بب الخاص يضم موةع معمل اسمنت كبيس  األبني  حالمعدات 
عن الوةدات االنتاجي  للمعمل حالتي تشمل  فض ً ، البالعم الخاص االدارة حاقسامها حبناي  الخدمات 

ن  ححةدات التعب   حالمحط  ال هوبائي  حالصيان  حالمدخن للمواد االحلي  حال ون الدحار ال سارات حرطواةي
 متوا.   81التي يصل ارت اعها الى 

 نت البورتالندي في مدينة كبيسة:مقومات توقيع معمل االسم 2-7-1
 الحكومية:السياسة  2-7-1-1

عملت الدحل  العواقي  على تنمي  المنارطق المتخل   حتحويلها من منارطق رطاردة للسكان الى 
منارطق جاذب ،  حتعد مدين  كبيس  قبل توقيع المعمل فيها من المنارطق الطاردة للسكان بسب  انعدام 

ذ ارتحل ةهم، افوص العمل،  اذ ال يوجد فيها مشوحع زراعي اح صناعي يجعل السكان يتمسكون بأر 
ال ثيو من سكن  كبيس  مع اسوهم الى مختلف مدن محافظ  االنبار حبغداد حخارج العواق بحثا عن 
فوص  عمل حم يش  افضل، حنظوا لوجود المواد الخام ال زم  لصناع  السمنت على مقوب  من 

نطق  تشد يتحول الى مالمدين  فقد حقع االختيار عليها لت ون الموقع المختار للمعمل، حالذي بدحرة س
ا ما ةصل حالبعيدة حهذافدين اليها من المنارطق القويب  سكن  المدين  الى ارةها، فض  عن جذب  الو 

 .(3)بال عل

                                                           

 .00/5/0101مقابل  شخصي  مع هندي ةامد علي الهيتي، مديو معمل اسمنت كبيس  سابقا بتاريخ  (0)
    .Info @ jafar shop.Com: الوابط على الج اف شديد االسمنت بعنوان مقال  (0)

 خيكبيس  بتار مقابل  شخصي  مع المهندس  ازهار محمد ياسين مديو السيطوة النوعي  في معمل اسمنت  (3)
03/5/0101. 
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 ولية:المواد األ  2-7-1-2
تميزت مواقع المواد االحلي  التي تدخل في صناع  اسمنت كبيس  بأنها قويب  نسبيا عندما تقارن 

مواد ج  حاهم هذه اللمعملي الزجاج حالسوامي  في الومادي حمعمل اسمنت ال لو  بمواقع المواد االحلي 
 هي كما يأتي:

ذ إكم من المعمل في حادي )أحميس(، 2تتواجد مقالع ةجو ال لس على مســـــــــــاف   :حجر الكلس -أ
 اهم المواد الداخل  في صناع  السمنت.  أةدان ةجو ال لس 

كم غوب 05ين هما مقلع الدحالب على مســـاف  تقع مقالع ةجو الجبس في منطقت :حجر الجبس -ب
 كم شوق المعمل. 21المعمل حمقلع العكب  على مساف  

الجــاي ــ ( الواقعــ  حادي )اعتمــد المعمــل على االرطيــان الموجودة في  (:اطيااان االلومنيااا )الفلناات -ت
 كم غوب المعمل. 21على مساف  

 لواقع  في منطق  الحسيني  غوباعتمد المعمل على مقالع الحديد الوسوبي ا الحديد الرسوبي: -ث
اةطوت ادارة المعمل على  0106كم، ل ن تدهور الوةع االمني بعد عام 086المعمل بمساف  

من منطق  بنجوين في شمال العواق، مما يعني زيادة في ت اليف االنتاج. السيما ان جميع  هجلب
 .ل بسيارات النقل االهلي  ال بيوةتنق 0221المواد الخام بعد عام 

 :الطاقة 2-7-1-3
الطوق  تعمــليعتمـد المعمــل على الطــاقــ  ال هوبــائيــ  في جميع عمليــاتــه االنتــاجيــ  ل ونــه يســــــــــــــ

ميكاحاط التي تأتي عبو الشـــــــــــــبك   5كانت ةصـــــــــــــته من ال هوباء بحدحد  لذل  اإلنتاج؛الحديث  في 
ثم الى اقل من ميكا حاط  00الى  0221تناقص التجهيز بال هوباء بعد عام  لل هوباء، ل نالورطني  

ذل  فيما بعد، اةـــــطو ادارة المعمل الى اعتماد توليد ال هوباء الذاتي من خ ل تشـــــييد محط  توليد 
 .(0)ميكا حاط التي تعد العص  الوئيس في تشغيل اقسام المعمل 51بطاق  الطاق  ال هوبائي  

                                                           

 .2/5/0101مقابل  شخصي  مع يقظان زكي مديو محط  توليد ال هوباء في معمل اسمنت كبيس  بتاريخ  (0)
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 االيدي العاملة: 2-7-1-4
حهي ذات ، (0)لصناعات من صناع  الى اخوى يختلف دحر االيدي العامل  في اختيار مواقع  ا

غيله حفو المعمل في بداي  تش، اثو تورطني بارز في جذب حاستقطاب المشاريع التنموي  الصناعي 
في  ثم ارت ع مجموع العاملين، فوص  عمل لمختلف التخصصات االداري  حالهندسي  حالعمالي  801

 0102ان الوةع االمني المضطوب بعد عام  اال، 0102قبل عام  اً عام  حفني 0056المعمل الى 
حيعود  ،عام  بص   عقود حاجور يومي  351فض  عن ، حفني   عامل   511قلص المجموع العام الى 

ذل  الى مغادرة سكن  المحافظات حمنارطق محافظ  االنبار البعيدة عن المعمل حانتقالهم الى مؤسسات 
ون الموجودحن في المعمل ةاليا هم من سكن  قضاء حالعامل ، صناعي  قويب  من منارطقهم االصلي 

 .(0)ينمهندس 015داريا حفنيا حإموظ ا  325هيت حنواةيه يتوزعون مهنيا بين 
 ئي:التجهيز الما 2-7-1-5

حيعد نهو ال وات  ،من المعوحف ان الماء يدخل كمادة مساعدة في معظم العمليات الصناعي 
حالمعمل بالمياه عبو انبوب خاص ينقل مياه النهو الى المصدر الوئيسي في تجهيز مدين  كبيس  

محط   مدين  كبيس  تقوم حفي، هيتمحط  ةخ المياه على نهو ال وات في مدين   توجدإذ ، كبيس 
ةخ اخوى بتوزيع المياه عبو شبك  االنابي  بعد تص يته حتعقيمه الى سكن  المدين  حمعمل االسمنت 

  .فيهحالمجمع السكني الخاص بالعاملين 
 :النقل والتسويق 2-7-1-6

ساكي المن ذة لمشوحع معمل اسمنت كبيس  الصناع  حالمعادن على شوك  كاحا اشتورطت حزارة
ممو للذهاب حمموا لإلياب يوبط بين المعمل  حبين ، كم حبمموين 02فتح حتبليط  رطويق  بطول 

  ل جل  المواد االحليةتى يسهل على المعم ، القائم-هيت-ين  هيت يتصل  بطويق رمادي المد
فض    ،الحاج  اليه في مدن حقوى محافظ  االنبار حسائو محافظات العواق إذ حتسويق المنت  الى 
حقد است اد المعمل  ،عكاشات–وبط المعمل بخط سك  ةديد بغداد كم ي 31بطول عن خط سك  ةديد 

الى مدن محافظ  االنبار  من خط السك  هذا في جل  المواد االحلي  من المقالع حتسويق المنت 
فض  عن نقل االيدي العامل  بين ، حالمحافظات العواقي  االخوى مثل ديالى حبغداد حص ح الدين

                                                           

(1) Goodall, Brien, The Economic of Urban Areas, Pergamum Press, London, 1972, p.129.                                                                                                   

 ةياء نافع ال بيسي في معمل اسمنت كبيس .مع شخصي   قابل م (0)
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ف ان من الضوحري االعتماد على ، 0113توق ت بعد عام حمنارطق سكناهم. اال انها  موقع العمل
 . (0)االحلي  حتسويق المنت  سيارات النقل ال بيوة التابع  للمعمل اح االهلي  في نقل المواد

 .(0)مليون دحالر امويكي 51ما رأس المال فقد كانت كل   انشاء المشوحع أ
، سن  05بعقد استثماري لمدة  0101تعاقدت حزارة الصناع  حالمعادن مع شوك  الوائد عام 

حط  فباشوت الشوك  بإعادة تأهيل المعمل حزحدته بم  0222لسن   00ةس  قانون الشوكات رقم 
وك  اال ان الش ، ميكا حاط ةتى تصل الى الطاق  التصميم  البالغ  مليون رطن 51توليد لل هوباء سع  

ني  ام اً حاجهت مثلما حاجه سكان مدين  كبيس  حمحافظ  االنبار حغيوها من المحافظات من ظوحف
نسب  دمار  ادت الى توقف حتعوض المعمل الى 0102حعمليات ةوبي  التي موت بها المحافظ  عام 

بالعمليات الحوبي  التي  0106حلم تخوج اال عام  ، كاف  االنتاجي  لألقسام %21حصلت بحدحد 
بشكل كبيو في اعادة  أسهمتدموت هي االخوى اجزاء مهم  من المعمل اال ان عملي  االستثمار 

  ئي  العصحشملت اعادة تأهيل حتشغيل محط  توليد الطاق  ال هوبا 0108تأهيل المعمل في اذار 
حتأهيل حصيان  خزانات الوقود حاعادة انشاء قسم التعب   المدمو  ، الوئيس في تشغيل اقسام المعمل

تم ح ، كبيو من اةتياجات الب د للسمنت فوص  عمل حتغطي  جزء 5111كليا  مما يسهم في توفيو 
حبطاق  انتاجي   2عدد تنصي  مكائن تعب   ال يس الحديث  حالمتطورة من شوك  هافو بوخو االلماني  

فض  عن اكمال حتأهيل حتشغيل االقسام االنتاجي  االخوى ، رطن في الساع  مع ملحقاتها 611
، %21حبلغت نسب  التأهيل الى  ، 0حال سارات عدد 0حرطواةين المواد عدد 0المتمثل  باألفوان عدد

ا بنوعيه العادي حالمقاحم رطن يومي 5111حان معمل اسمنت كبيس  يعمل ةاليا بطاق  انتاجي  بحدحد 
في الوقت ن سه يعاني المعمل من معضل  تعيق العمل حهي توفيو الن ط  ، رطبقا للمواص ات العالمي 

ان معمل اسمنت كبيس  حفو ، ح ل   انتاج الطن الواةد من السمنتمن ك %31االسود الذي يمثل 
السود حال از حالزيوت فوص عمل ألشخاص خارج المعمل من العاملين في اسطول نقل الن ط ا

كذل  اصحاب ، حاسطول نقل المواد االحلي  الحجو حالتواب ححك ء السمنت مع اصحاب السك ت
( نلحدادين حالنجارين حالميكانيكييا  حالمطاعم حاصحاب المهن الحوة )محال المواد االةتيارطي  حالغذائي

                                                           

 .01/5/0101 كبيس  بتاريخمحمد الواحي مديو معمل اسمنت  الشخصي  معالمقابل   (0)
 .68سابق، ص  العواق، مصدرانس يحيى اسماعيل ابواهيم الصالحي، صناع  االسمنت في  (0)
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اش الحوك  االقتصادي  ه في انتعسهمتا أم كذل شخص،  (االف 2) حالذين يتجاحز عددهم
 . (0)حاالجتماعي  في محافظ  االنبار من خ ل تن يذ اعمال التأهيل حشواء المواد االةتيارطي 

 .0102-0283( كمي  انتاج السمنت في مشوحع معمل اسمنت كبيس  للمدة 01)الجدحل حيبين
 (01جدحل )

 (0102-0283كميات االنتاج )رطن( لمعمل أسمنت كبيس  للمدة )
 كميات االنتاج السنوي)طن( اتالسنو

0700 04.064960 

070. 046104.90 

0706 048.04166 

0700 049104.87 

0771 047084.10 

077. 041104081 

077. 0804800 

0776 0004011 

0770 0664910 

.111 6.140.1 

.11. 9774900 

.11. 0794.79 

.116 .00409. 

.110 .994001 

.101 0..497. 

.10. .97481. 

.10. ..84800 

 بيانات غيو منشورة. ،المصدر: معمل اسمنت كبيس ، قسم االدارة 

تمثل  بداي  اإلنتاج 0221 -0283خ ل تحليل معطيات الجدحل السابق يتبين ان المدة  حمن
 إذ شهدت هذه المدة  تطوراً حاةحاً في كميات، اإليواني  –للمعمل، رغم ظوحف الحوب العواقي ال علي 

إذ كان هناك تواجعًا بسيطًا في مستويات اإلنتاج  0286اإلنتاج الصناعي  للسمنت باستثناء سنه 
جميع حالتي انعكست سلباً على الموازنات االستثماري  ل  بسب  ت اليف الحوب الباهظ  خ ل هذه السن

ر حمحافظ  االنباالتطور العمواني الذي شهده العواق عمومًا  إذ القطاعات األخوى حمنها العمواني  
ازدادت ةدة بعدها  خ ل هذه الموةل  الذي انعكس ايجابًا على زيادة الطل  على مادة السمنت.

التواجع الصناعي على مستوى العواق حمحافظ  االنبار حذل  العتبارات سياسي  حاقتصادي  حأمني  
ميع ثيني الذي استهدف جمنها  الحصار الذي فوةه مجلس األمن الدحلي على العواق حالعدحان الث 

                                                           

 قابل  الشخصي  السابق  مع السيد محمد الواحي مديو معمل اسمنت كبيس .الم (0)
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مجاالت الحياة السيما القطاعات االقتصادي  عمومًا حالقطاع الصناعي على حجه التحديد حتدهور 
م فض  عن تواجع ةوك  العموان على مستوى العواق 0220األحةاع األمني  في العواق بعد عام 

االقتصادي  حالخدمي  حمحافظ  االنبار خ ل هذه الموةل  بشكل كبيو مع ةعف دحر القطاعات 
اإلنتاج. اما المدة ما األخوى مما انعكس سلبًا على الطل  على مادة السمنت حمن ثم تواجع كميات 

حيمكن أن توصف  ،التصنيع لمحافظ  االنبار تحديداً من أسوء مواةل  ُتعد، (0102-0113بين )
آثاراً تدميوي   0113اق في نيسان بأنها موةل  بداي  االنهيار للقطاع الصناعي اذ نت  عن اةت ل العو 

لجميع مجاالت الحياة حتوقف المنشآت الصناعي  عن العمل كليًا اح جزئيًا بسب  االةت ل حالتدميو 
فض  عن انعدام دحر التخطيط الصناعي حعدم حجود أي سياسات  ،حغياب السياسات االقتصادي 

 حخطط تنموي  م ئم . 
  ،  إلقام  اي مشوحع صناعي حاستمواريتهلعوامل الوئيسا ىتعد المؤشوات االقتصادي  اةد

لجدحل اتسعى هذه المشاريع الى تحقيق االرباح عن رطويق رفع قيم  المادة االحلي  المستخدم  فيها ح  إذ  
 .لي  االنتاجي  لمعمل اسمنت كبيس ( يبين جمل  عوامل اقتصادي  للعم00)

 (21جدول )                                    
 تكاليف انتاج الطن الواحد من السمنت في معمل اسمنت كبيسة

 الت ل  / دينار عوامل االنتاج

 33111 الطاق  حالوقود

 35111 المادة االحلي 

 01111 التعب  

 30111 االيدي العامل 

 21111 الصيان 

 61111 ت اليف اخوى 

 0011111 المجموع

 غيو منشورة. االنتاج، بياناتم بيانات قس: معمل اسمنت كبيس ، المصدر
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دينار حمجموع ال ل    051111الســــــــمنت في االســــــــواق يبلغ ســــــــعو البيع للطن الواةد من 
 21111ي ان االرباح المتحقق  من انتاج الطن الواةد هي أ، دينار 000111إلنتـاج الطن الواةد 

 حهي تشجع على االستموار بالعملي  االنتاجي . لف دينار، أ
وق الطالتحتي  )في البنى  اً ل ان مشوحع معمل اسمنت كبيس  ةقق تطويو خ ص  القو 

  حال هوباء حالتعليم حالصح ( الذي هو انعكاس لتحسن الحال  االقتصادي  للمنارطق القويب  من المشوحع.  



 

 
 
 

 الفصل الثالث
 المنظومة الحضريةتحليل كمي للعالقة بين 

 (القائم وعنه أنموذجًا) المشاريع الصناعيةو
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 مقدمة: 

لقد شهدت الثورة الصناعي  التي بدأت منذ مطلع العشوينات من القون الماةي تغيوا كبيوا في 
لمعامل ، كما استقطبت االمصانع العم ق  في مواكز المدنةجوم المستقوات البشوي  بعد ان توكزت 

غيوهم من االختصاصات التي ح  حالعمال الماهوين حاالداريينالعم ق  رؤحس االموال حالمهندسين 
حصلت الى عمال الخدم .  لقد كان الهدف االساس من كل ذل  هو الوبح الوفيو الذي شجع على 

ويكا رطلبا ماع العالم المختل   الى احرحبا حأالهجوة الداخلي  من الويف للمدن فض  عن الهجوة من بق
مواكز العمل ادت الى االستيطان االمو بين ع قات اجتماعي  بين المهاجوين ح للوزق.  لقد نشأت 
غييو تصني ات تى الى تغييو التوكيب  السكاني  حفي مقدمتها زيادة اعداد السكان ح الذي بموحر الوقت اد

  المدن بعد ان ظهوت انماط مختل   من المدن المليوني  حاالمتدادات الحضوي  ال بوى. 
لتي ااهم مؤشوات التنمي  الحضوي  ح  ىاةد (التي تؤثو فيها عوامل كثيوة)ةوك  السكان  دتع

في  همستعد من اهم الوكائز في عمليات التخطيط لما تتطلبه ةوك  السكان من مستلزمات اساسي  ت
تنشيط دحر السكان في العملي  االقتصادي  التي هي هدف أي خط  تنموي  في أي مكان اح زمان.  

جال مالتعدادات السكاني  حالتي كانت اهدافها ح ب  عددا من لقد اجوت الحكومات العواقي  المتعاق
شمولها يزداد تبعا لمعاييو خزين المعلومات الذي يؤسس لقواعد بيانات توفد المخططين حالباةثين بما 

 التنموي  المناسب .ضي في حةع السياسات االقتصادي  ح يحتاجونه للم
ي فتح دحرا ف مث لبار قد مما ال ش  فيه ان حجود مشاريع صناعي  كبيوة في بعض مدن االن

تمد ن المنشآت الصناعي  تعأ إذ   فاق جديدة لسكان المحافظ  في الت تيش عن فوص عمل مناسب  آ
التي سها ن في قوامها على اعداد من البشو في تخصصات مختل   ال يشتوط ان يكونوا من المدن 

يوة خ ل بفظ  تغييوات كتأسيسا على ما تقدم فقد شهد سكان المحاتحتضن مثل هذه المنشآت. 
كان ال بد من التوقف لمعوف  مدى تأثو التغيوات السكاني  بوجود المنشآت التعدادات المتعاقب  ح 

الصناعي  ف انت هذه الدراس  التي ستتعوض لهذه التغيوات ةس  التعدادات السكاني  ثم تخلص الى 
لع ق  اتوصل الى استنتاج علمي ةول تأسيس النماذج االةصائي  التي تعين في الالمقارن  ح عمليات 

 حجود المنشآت الصناعي  ال بيوة.بين التغيوات السكاني  ح 
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  السكانية:التعدادات واالسقاطات  3-1
 :1777تعداد 3-1-1

( المعلومات التي تم استخ صها من بيانات التعداد العام للسكان حالذي 00يبين الجدحل )
عتبار التغيو الذي رطوأ على التقسيمات االداري  لبعض مدن آخذين بنظو اال 0222اجوي في العام 

 ل ي يكون هذا متناغما مع التعدادات ال ةق  للتأسيس لعمليات المقارن . ،المحافظ 
حذل  من  ،هذا المؤشو م يارا لتحديد المدن ذات ال ثافات السكاني  العالي  دّ يع: التركز السكاني -0

كما موةح في ن  معين  الى ةجم السكان ال لي ح خ ل ةساب نسب  ةجم السكان في مدي
 ات السكاني  (.  يج  ان يشار الى ان هناك تقسيمات ألةجام المدن ةساب ال 03الجدحل )

 (.02)المبين  في الجدحل
هذه المدين   دّ تع إذ  : يشيو هذا المؤشو الى النمط االستيطاني لسكان مدين  معين  نسبة التحضر -0

ان ذا كإمعظم سكانها يستورطنون ريف المدين  اح ذات رطابع ةضوي  ذا كانإذات رطابع ري ي 
 العكس. 

ال لوج  يستحوذان على النصي  االكبو ( ان مدينتي الومادي ح 03)ح من خ ل الجدحليتض
هي االعلى من بين كل مدن المحافظ   عن ن نسب  الحضو في مدين  حإ من ةجم سكان المحافظ 

( يبين 02ن التصنيف الحجمي لمدن المحافظ  جدحل )إح (، 2ل )تليها في ذل  مدين  الومادي شك
الثاني  بسب  مجموع سكان المحافظ  يقع خارج هاتين   تين االحلى ح عدم حجود مدن تقع ةمن ال

على ال     عن ح  راحةال  تين.  تستحوذ معظم مدن المحافظ  على ال    الثالث  بينما تستحوذ مدينتي 
 لى صغو ةجم السكان فيهما ةس  هذا التعداد.الحجمي  السابع  اشارة ا



 

081 

 (22جدول )
 1777سكان مدن محافظة االنبار حسب الجنس والبيئة اعتمادا على نتائج تعداد عام 

 .0222التعداد العام للسكان، تعداد  بيانات محافظ  االنبار، ،لإلةصاء، الجهاز الموكزي حزارة التخطيط :المصدر

 (23جدول )
 1777نسبة الحضر حسب بيانات ان المدينة الى مجموع المحافظة و كنسبة س

 القضاء
 1711تعداد 

 نسبة الحضر النسبة الى سكان المحافظة

 68.29 28.88 الرمادي

 51.64 8.53 هيت

 61.84 22.34 الفلوجة

 80.64 1.79 عنة

 67.97 6.06 حديثة

 38.01 4.52 الرطبة

 44.7 7.29 القائم

 55.97 1.97 راوة

 0 3.08 العامرية

 46.1 9.48 الحبانية

 14.93 6.06 الكرمة

 .(00: باالعتماد على بيانات جدحل )المصدر                      
 

 القضاء
 المجموع ريف حضر

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 134590 57834 76756 42681 20882 21799 91909 36952 54957 الرمادي

 39768 19821 19947 19230 9554 9676 20538 10267 10271 هيت

 104124 51944 52180 39732 20071 19661 64392 31873 32519 الفلوجة

 8351 4211 4140 1617 809 808 6734 3402 3332 عنة

 28226 14021 14205 9042 4595 4447 19184 9426 9758 حديثة

 21063 9686 11377 13057 6082 6975 8006 3604 4402 الرطبة

 33961 16139 17822 18782 8724 10058 15179 7415 7764 القائم

 9171 4588 4583 4038 2041 1997 5133 2547 2586 راوة

 14373 7161 7212 14373 7161 7212 0 0 0 العامرية

 44168 22193 21975 23808 11823 11985 20360 10370 9990 الحبانية

 28264 14313 13951 24045 12197 11848 4219 2116 2103 الكرمة

 466059 221911 244148 210405 103939 106466 255654 117972 137682 المجموع
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 (7) شكل
 1777نسبة سكان المدينة الى المحافظة ونسبة الحضر حسب تعداد 

 
 (03على جدحل )عتماد المصدر: من عمل الباة  باال

                              
 (24جدول )

 تصنيف المدن حسب حجم السكان
 االقضية حدود الحجم السكاني الفئة

 ال يوجد اكثر من 1111111 االولى

 ال يوجد 1111111الى اقل من  011111من  الثانية

 والفلوجةالرمادي  011111الى اقل من  111111من  الثالثة

 وجدال ي 111111الى اقل من  01111من  الرابعة

 الكرمةووحديثة والرطبة والقائم والحبانية هيت  01111الى اقل من  21111من  الخامسة

 العامرية 21111الى اقل من  11111من  السادسة

 هعنة و راو 11111الى اقل من  0111من  السابعة

 ( .00المصدر: باالعتماد على بيانات جدحل )
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  Zipf’s theory(زيفـ)لنظوي  العام  لتعوف ا: Rank-sizeruleالرتبة -قاعدة الحجم -3
شوةا ل نتظام في توزيع سكان المدن  التي تقدم Rank-size ruleالوتب  -بانها قاعدة الحجم

اني حالتي ةجم سك أكبوبناء على ةجم السكان حرتب  المدين  من خ ل ع قتها بالمدين  التي لها 
 في البناء الهومي. 0يخصص لها الوقم 

 :تي لهذا الغوض المعادل  اآللقد نظم زيف 
𝑃𝑟 = 𝑃1/𝑟 

 نأ إذ   
𝑃𝑟   هو ةجم سكان المدين  في الوتب  المعين. 
𝑃1  هو ةجم سكان المدين  االكبو. 

𝑟   الوتب  المعين. 
دين  االحلى الم تمثلإذ الوتب  على توتي  المدن ةس  ةجم سكانها تنازليا -تقوم قاعدة الحجم

على هذا االساس . ح (r)الوتب   تمثلهكذا ةتى المدين  االخيوة التي ح  (0)التي تليها الوتب  ح  (0)الوتب  
من ةجم سكان  (r/1)سيكون ةس  زيف (r)الوتب  شغلتفان الحجم االفتواةي لسكان المدين  التي 

 المدين  االكبو.  
ى(، كبو )االحلصف سكان المدين  االعلى هذا االساس فان سكان المدين  الثاني  سيكون نح 

سكان المدين  الثالث  سيكون ثل  سكان المدين  االحلى حهكذا. عندما يتم رسم هذه النقاط على حرق ح 
درج .   25شكل خط مستقيم ذح ميل الى االس ل بزاحي   عن مخطط لوغاريتمي فان هذا سينت  

لصغيوة.  ا  الحجم ح الحجم على بعض المدن ال بيوة حالمتوسط- يحتوي هذا التوزيع النظوي الوتب
 من الم يد االشارة الى ان هذهجم هي نتاج نظام التوازن للمدن، ح الح-يعتقد زيف ان قاعدة الوتب 

لندن ح نيو يورك ح موسكو ح شنغهاي بسب  ا المدن ال بيوة جدا مثل باريس ح القاعدة ال تخدم دائم
بسب   ،النظوي للمدن المقارن  بهان ةجم سكان هذه المدن ال يمكن ان يكون اساسا الةتساب الحجم 

 ال ثافات السكاني  المختل  .
 0222بناء على هذا التوصيف سيتم ةساب هذه القاعدة لبيانات المحافظ  ةس  تعداد عام 

 (.05في الجدحل ) حكما موةح
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 (25جدول )
 1777الحجم ألقضية محافظة االنبار حسب تعداد -قاعدة الرتبة

 الوتب   –المصدر: اعتمادا على معادل  قاعدة الحجم 

هذا  نمن التباين بين الحجم الحقيقي حاالفتواةي للسكان، حأ ( ان هناك01يشيو الشكل )
 (0)ونوفسمي-يتضح علميا بشكل ادق عند اجواء مقارن  التوزيعين باستخدام اختبار كولموجوحف

Kolmogorov-Smirnov test. ،معلمي  اهم االختبارات ال اةد  دّ حالذي يعNon-Parametric 

tests لمقارن  ال وق بين موقع  ح الذي يشملlocation  ح شكلshape  التوزيع لعينتين. لقد اظهوت
هذا دليل حاةح على ، ح (p-value=0.025)نتيج  هذا االختبار حجود فوق معنوي بين التوزيعين 

محافظ  االنبار ةس  تعداد عام  ألقضي الحجم -ان التوزيع النظوي للسكان ةس  قاعدة الوتب 
 مختلف جوهويا. 0222

                                       

                                                           

(1) Hesse C A, Ofosu J B, Nortey E N. Introduction to nonparametric statistical methods. 

2017, Akrong Publications, Ghana. 

 الرتبة القضاء
 حجم السكان

 الحقيقي
حجم السكان 

 النظري
 الفرق

النسبة الى حجم 

المدينة االكبر 

 الحقيقي

النسبة الى حجم المدينة 

 االكبر االفتراضي

 100 100 0 134590 134590 1 الرمادي

 38.68 77.36 52062 52062 104124 2 الفلوجة

 10.94 32.82 29445 14723 44168 3 الحبانية

 7.39 29.55 29826 9942 39768 4 هيت

 5.05 25.23 27169 6792 33961 5 القائم

 3.5 21 23553 4711 28264 6 الكرمة

 3 20.97 24194 4032 28226 7 حديثة

 1.96 15.65 18430 2633 21063 8 الرطبة

 1.19 10.68 12776 1597 14373 9 العامرية

 0.68 6.81 8254 917 9171 10 راوة

 0.56 6.2 7592 759 8351 11 عنة
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 (11) شكل
 1777بيانات تعداد الحجم و -االفتراضي للسكان بالنسبة للمدينة االولى حسب قاعدة الرتبةالتوزيع الحقيقي و 

 

 
 .(05المصدر: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )

 

 1727تعداد عام  3-1-2
ياناته قد تم توتي  بالعام للسكان لمحافظ  االنبار، ح  ( على بيانات التعداد06يحتوي الجدحل )

 ةس  التقسيمات االداري  االخيوة.
 (26جدول )
 1727الجنس لتعداد عام و والبيئة سكان محافظة االنبار حسب االقضية 

 .0282تعداد  العام للسكان، االنبار، التعدادمحافظ   لإلةصاء، بياناتالجهاز الموكزي  ،صدر: حزارة التخطيطالم
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الرتبة

يالنسبة الى الحجم الحقيق

ضيالنسبة الى الحجم االفترا

 القضاء
 المجموع الريف الحضر

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 192556 91210 101346 68225 32894 35331 124331 58316 66015 الرمادي

 64536 30818 33718 26516 123757 13759 38020 18061 19959 هيت

 167878 79923 87955 55752 27868 27884 112126 52055 60071 الفلوجة

 12401 5914 6487 3380 1577 1803 9021 4337 4684 عنة

 44659 20404 24255 6997 3499 3498 37662 16905 20757 حديثة

 19880 8606 11274 9921 4200 5721 9959 4406 5553 الرطبة

 58185 27547 30638 27269 12858 14411 30916 14689 16227 القائم

 8717 4122 4595 1588 773 815 7129 3349 3780 راوة

 26358 12945 13413 25600 12599 13001 758 346 412 العامرية

 63184 31355 31829 37798 18827 18971 25386 12528 12858 الحبانية

 52403 25905 26498 45935 22940 22995 6468 2965 3503 الكرمة

 710757 338749 372008 308981 261792 158189 401776 187957 213819 المجموع



 

085 

لغوض معوف   ،لى ةجم سكان المحافظ  ال ليإتم ةساب نسب  ما يمثله ةجم كل قضاء 
في ائ  تم عوض هذه النتإذ الى ةساب نسب  سكان الحضو ل ل قضاء  فضً  عنالتموكز السكاني 

 (.00صورة احةح في الشكل ) إلعطاء( حتم عوةها 02الجدحل )
نصف  و منكثأيتضح من خ ل بيانات الجدحل ان قضائي الومادي حال لوج  يستحوذان على 

البالغ  ح  0222لتعداد عام  هان سالنسب  التي هي اقل بقليل من ح  %51120سكان المحافظ  
اال انه مؤشو لتحول قسم من السكان الى اماكن . ان هذا االمو بالوغم من صغو ةجمه 50100%

 ل ةجم سكان الحضو ل هن سالجدحل اخوى ألسباب كثيوة.  تبين نس  الحضو ل ل قضاء في 
ذا كان لتطور البي   الحضوي  عامل جذب لسكان إما مو الذي يمكن من خ له التحقق عن  قضاء اال

 الويف نحوها.
 
 (27جدول )

 1727موع سكان المحافظة ونسبة الحضر لكل قضاء حسب تعداد نسبة سكان القضاء الى مج
 نسبة الحضر النسبة الى سكان المحافظة القضاء
 64.57 27.09 الرمادي

 58.91 9.08 هيت

 66.79 23.62 الفلوجة

 72.74 1.74 عنة

 84.33 6.28 حديثة

 50.1 2.8 الرطبة

 53.13 8.19 القائم

 81.78 1.23 راوة

 2.88 3.71 العامرية

 40.18 8.89 الحبانية

 12.34 7.37 الكرمة

 .(06المصدر: باالعتماد على بيانات جدحل )                   

( ان قضاء العاموي  هو االقل ةجما للحضو من بين باقي 00يتضح من خ ل الشكل )
دي الى هي صغيوة جدا االمو الذي يؤ ح  %0188غت نسبتهم في هذا القضاء بلإذ اقضي  المحافظ  
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األرياف، من سكن  هذا القضاء ةس  هذا التعداد مصن ون ةمن تعويف  %22كثو من أاعتبار 
ي نسب  ةجم سكان نجد ان هناك انخ اةا ف 0222عند مقارن  نتائ  هذا الجدحل مع تعداد عام ح 

في تعداد  هعن 0282الى مجموع سكان المحافظ  في تعداد  هراح  حالورطب  ح هعناقضي  الومادي ح 
 (.00كما في الشكل ) 0222

 (11) شكل
 ةألقضينسب الحضر ة المحافظة الى مجموع المحافظة و االشرطة البيانية لنسب سكان اقضي

 1727المحافظة حسب تعداد عام 

 
 .(02المصدر: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )

 (12شكل )
-1777لمحافظة حسب تعدادي األشرطة البيانية لنسب سكان اقضية محافظة االنبار الى سكان ا

1727 

 (02-03: من عمل الباة  باالعتماد على جدحلي )المصدر 
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 الومادي  ألقضي  0282شارة الى ان نسب  الحضو قد انخ ضت ةس  تعداد عام يج  اإل
 .(03كما مبين في الشكل )حعنه حالحباني  حال وم  ح 

 (13شكل )
 1727- 1777 المحافظة لتعدادينسب الحضر ألقضية 

 .(02-03: من عمل الباة  باالعتماد على جدحلي )المصدر 

حيمكن م ةظ   0282المحافظ  بموج  تعداد  ألقضي ( التوتي  الحجمي 08يمثل الجدحل )
 التغيو الذي رطوأ على بعض االقضي  لتحولها من ف   ةجمي  الى اخوى.  

نت   في هذا التعداد بعد ان كان ةظ ان اربع  من اقضي  المحافظ  قد ق زت الى ال    الوابع
ب  ى حجود ةوك  سكاني  موج، االمو الذي يشيو الي  من أي قضاء في التعداد السابقهذه ال    خال

 هجوة( باتجاه هذه االقضي .)نمو ح 
هذا ح  ،الحجم فان رت  مجموع  من االقضي  سوف تتغيو تبعا لذل -استنادا الى قاعدة الوتب 
 (.02الجدحل ) ما يمكن م ةظته من خ ل

-وتب قضي  بموج  قاعدة الاالفتواةي  لسكان اال( توزيع الحجوم الحقيقي  ح 02يوةح الشكل )
-Kolmogorovاتضح من خ ل اختبار إذ يمكن م ةظ  حجود فوق بين التوزيعين الحجم، ح 

Smirnov  أي ان الحجم االفتواةي ال يمثل الحجم الحقيقي للسكان.معنوي ان هذا ال وق ، 
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 (22دول )ج
 1727الترتيب الحجمي ألقضية محافظة االنبار حسب تعداد 

 االقضية حدود الحجم السكاني الفئة

 ال يوجد اكثر من 3222222 االولى

 ال يوجد 3222222الى اقل من  022222من  الثانية

 الرمادي والفلوجة 022222الى اقل من  322222من  الثالثة

 الكرمةالقائم وهيت والحبانية و 322222الى اقل من  02222من  الرابعة

 العامريةحديثة و 02222الى اقل من  02222من  الخامسة

 هالرطبة وعن 02222الى اقل من  32222من  السادسة

 هراو 32222الى اقل من  0222من  السابعة

 . (06باالعتماد على جدحل ) المصدر:

 
 (27جدول )

 1727بار حسب تعداد الحجم ألقضية محافظة االن-قاعدة الرتبة

 الرتبة القضاء

الحجم 

الحقيقي 

 للسكان

الحجم 

االفتراضي 

 للسكان

 الفرق

نسبة الحجم 

الحقيقي للمدينة 

 االولى

نسبة الحجم 

االفتراضي 

 للمدينة االولى

 100 100 0 192556 192556 1 الرمادي

 43.59 87.18 83939 83939 167878 2 الفلوجة

 11.17 33.52 43024 21512 64536 3 هيت

 8.2 32.81 47388 15796 63184 4 الحبانية

 6.04 30.22 46548 11637 58185 5 القائم

 4.54 27.21 43669 8734 52403 6 الكرمة

 3.31 23.19 38279 6380 44659 7 حديثة

 1.71 13.69 23063 3295 26358 8 العامرية

 1.15 10.32 17671 2209 19880 9 الرطبة

 0.64 6.44 11161 1240 12401 10 عنة

 0.41 4.53 7925 792 8717 11 راوة

 .الوتب –المصدر: اعتماد الباة  على قاعدة الحجم 
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 (14شكل )
 1727االفتراضي لسكان االقضية حسب تعداد التوزيع الحقيقي و 

 
 .(02: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر

 

 1777تعداد  3-1-3
ذ إمكن اعتبار هذا التعداد هو المسح الشامل االخيو الذي شهده العواق من الناةي  العملي  ي

ال ينطوي  Samplingاح مسح عينات  Projectionsاالةصاءات التي تلته اما اسقارطات  اصبحت
 من الناةي  االةصائي  على دق  عالي .

محافظ  ( تم ةساب نسب  سكان االقضي  الى مجموع ال31بموج  بيانات هذا التعداد جدحل )
 (.30كما مبين في الجدحل )، ح في كل قضاء حنسب  الحضو

يشك ن الثقل االكبو من سكان حال لوج  ( ان قضائي الومادي 30يتضح من خ ل الجدحل )
من نصف سكان  أكثوأي  المحافظ ،من سكان  %51133تبلغ نسب  الساكنين فيهما  إذالمحافظ  

 المحافظ  بقليل.
 ع المحافظ  حنسب  الحضون  بين نسب  ما يشكله كل قضاء من مجمو ( المقار 05يمثل الشكل )

لى التوالي الورطب  عال لوج  ح يتضح من خ ل هذا الشكل ان نسب  الحضو في اقضي  ةديث  ح فيه.  ح 
 هي االعلى من بين باقي االقضي .
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 نالورطب  تشكل اقل نسب  سكا( يشيو الى ان اقضي  راحه حعنه ح 05من الواةح ان الشكل )ح 
 الى مجموع المحافظ .
قضي  المحافظ  ةس  ال  ات المبين  فيه حالتي ( الى التوتي  الحجمي أل30يشيو الجدحل )

يمكن من خ لها م ةظ  ةوك  مجموع  اخوى من االقضي  باتجاه ال    الوابع  التي ةمت ةس  
ي ال    الخامس  اء حاةد فحقض ،ست  اقضي  في ال    الوابع في ال    الثالث  ح  نقضائييهذا التعداد 

 خلو ال    االخيوة.في ال    السادس  ح  نحقضائيي
 (31جدول )
 الجنسو حسب البيئة  1777بيانات التعداد العام للسكان لسنة 

 .0222العام للسكان لعام  بيانات محافظ  االنبار، التعداد ،لإلةصاءالجهاز الموكزي  ،المصدر: حزارة التخطيط
 (31جدول )

 1777حسب بيانات  نسبة الحضر لكل قضاءان كل قضاء الى مجموع المحافظة و نسبة ما يشكله سك
 القضاء

 1771تعداد 

 نسبة الحضر النسبة الى سكان المحافظة

 56.24 28.12 الرمادي

 52.15 8.68 هيت

 69.33 22.21 الفلوجة

 65.41 1.48 عنة

 80.17 5.35 حديثة

 68.54 2.04 الرطبة

 60.77 9.29 القائم

 65.04 1.27 راوة

 2.74 5.2 العامرية

 35 8.23 الحبانية

 9.71 8.14 الكرمة

 ( .31باالعتماد على بيانات جدحل ) المصدر:                      

 القضاء
 المجموع ريف حضر

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 287912 143158 144754 125994 63174 62820 161918 79984 81934 الرمادي

 88852 44177 44675 42518 21301 21217 46334 22876 23458 هيت

 227368 114066 113302 69723 35238 34485 157645 78828 78817 الفلوجة

 15142 7507 7635 5238 2605 2633 9904 4902 5002 هعن

 54804 27147 27657 10870 5490 5380 43934 21657 22277 حديثة

 20848 10292 10556 6559 3342 3217 14289 6950 7339 الرطبة

 95087 47123 47964 37303 18659 18644 57784 28464 29320 القائم

 12986 6418 6568 4540 2276 2264 8446 4142 4304 هاور

 53187 27129 26058 51731 26390 25341 1456 739 717 العامرية

 84240 41954 42286 54754 27289 27465 29486 14665 14821 الحبانية

 83310 41928 41382 75219 37904 37315 8091 4024 4067 الكرمة

 1023736 510899 512837 484449 243668 240781 539287 267231 272056 المجموع



 

020 

 (15شكل )
 1777 لسنة نسبة الحضر فيهكان القضاء الى مجموع المحافظة و نسبة س

 
 
 
 
 
 

 
 (30المصدر: من عمل الباة  اعتمادا على جدحل )

 
 
 (32جدول )

 1777المحافظة حسب تعداد  ألقضيةالترتيب الحجمي 
 االقضية حدود الحجم السكاني الفئة

 ال يوجد من أكثر 3222222 االولى

 ال يوجد 3222222الى اقل من  022222من  الثانية

 الرمادي والفلوجة 022222الى اقل من  322222من  الثالثة

 الكرمةالحبانية ووائم والعامرية القحديثة وهيت و 111112الى اقل من  02222من  الرابعة

 الرطبة 02222الى اقل من  02222من  الخامسة

 هو راو هعن 02222الى اقل من  32222من  السادسة

 ال يوجد 32222الى اقل من  0222من  السابعة

 .(31يانات جدحل ): باالعتماد على بالمصدر
س  ةقضي  المحافظ  االفتواةي أل( المقارن  بين ةجمي السكان الحقيقي ح 33يبين الجدحل )
يبين نسب  ما يشكله كل ةجم من المدين  االحلى صاةب  الحجم كما ح  0222بيانات تعداد عام 

 (.02لشكل )ا االفتواةي الى المدين  في، ح السكاني االكبو. تم تمثيل توزيع نس  الحجم الحقيقي
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 (33جدول )
 1777الحجم ألقضية المحافظة حسب تعداد -قاعدة الرتبة

 الرتبة القضاء
الحجم الحقيقي 

 للسكان

الحجم 
االفتراضي 

 للسكان
 الفرق 

نسبة الحجم الحقيقي 
 الى المدينة االولى

نسبة الحجم 
االفتراضي الى 
 المدينة االولى

 100 100 0 287912 287912 1 الرمادي

 39.49 78.97 113684 113684 227368 2 الفلوجة

 11.01 33.03 63391 31696 95087 3 القائم

 7.72 30.86 66639 22213 88852 4 هيت

 5.85 29.26 67392 16848 84240 5 الحبانية

 4.82 28.94 69425 13885 83310 6 الكرمة

 2.72 19.03 46975 7829 54804 7 حديثة

 2.31 18.47 46539 6648 53187 8 العامرية

 0.8 7.24 18532 2316 20848 9 الرطبة

 0.53 5.26 13628 1514 15142 10 هعن

 0.41 4.51 11805 1181 12986 11 هراو 

 الحجم  –الباة  اعتمادا على قاعدة الوتب  عمل : من المصدر

 (16شكل )
 1777االفتراضي لسكان االقضية حسب تعداد التوزيع الحقيقي و 

 
 (33: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )لمصدرا
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ن أإذ عدم تطابق التوزيعين  Kolmogorov-Smirnovتبين من خ ل استخدام اختبار 
 ممث  الاالفتواةي )النظوي( ليس بدي  ح  االخت ف بينهما معنوي االمو الذي يعني ان التوزيع

 للتوزيع الحقيقي.
 :2117تقديرات  3-1-4

االستثنائي  التي ارتبطت بها اجواءات المسح الميداني لعموم المحافظات نتيج  الظوحف 
ديل مؤقت ببوةع تقديوات للسكان يمكن اعتمادها رسميا ك لإلةصاءالعواقي  فقد قام الجهاز الموكزي 

حافظ  االنبار مصن   ةس  ( يضم تقديوات سكان أقضي  م32الجدحل )عن المسوةات الميداني ، ح 
ضاء ةسابات نسب  الحضو حما يشكله ةجم كل ق ألجواءهذه البيانات  عماللقد تم است ،البي  الجنس ح 

بالنسب  لمجموع المحافظ  حتصنيف االقضي  ةس  ال  ات الحجمي  حةساب الوت  ةس  قاعدة 
 الحجم.-الوتب 

 (34جدول )
 2117البيئة لعام سكان محافظة االنبار حسب الجنس و تقديرات 

 .0102، بيانات محافظ  االنبار، تقديوات الجهاز الموكزي لإلةصاء ،المصدر: حزارة التخطيط

 القضاء
 وعالمجم ريف حضر

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 434990 211508 223482 212088 103322 108766 222902 108186 114716 الرمادي

 166368 80883 85485 74815 36447 38368 91553 44436 47117 هيت

 377527 183458 194069 123801 60312 63489 253726 123146 130580 الفلوجة

 30760 14948 15812 10307 5021 5286 20453 9927 10526 هعن

 102980 50032 52948 27631 13461 14170 75349 36571 38778 حديثة

 45827 22271 23556 15784 7689 8095 30043 14582 15461 الرطبة

 174565 84887 89678 89335 43521 45814 85230 41366 43864 القائم

 23341 11339 12002 5673 2764 2909 17668 8575 9093 هراو 

 102614 49948 52666 79189 38580 40609 23425 11368 12057 العامرية

 135173 65795 69378 103718 50528 53190 31455 15267 16188 الحبانية

 131769 64173 67596 120336 58624 61712 11433 5549 5884 الكرمة

 1725914 839242 886672 862677 420269 442408 863237 418973 444264 المجموع



 

022 

 (35جدول )
 2117نسبة الحضر لكل قضاء حسب تقديرات سبة السكان الى مجموع المحافظة و ن

 الحضر نسبة النسبة الى سكان المحافظة القضاء

 51.24 25.2 الرمادي

 55.03 9.64 هيت

 67.21 21.87 الفلوجة

 66.49 1.78 عنه

 73.17 5.97 حديثة

 65.56 2.66 الرطبة

 48.82 10.11 القائم

 75.7 1.35 راوه

 22.83 5.95 العامرية

 23.27 7.83 الحبانية

 8.68 7.63 الكرمة

 .(32المصدر: باالعتماد على بيانات جدحل )

( %22112ال لوج  )خ اض نسب  تمثيل قضائي الومادي ح ( ان35ةظ من خ ل الجدحل )ن 
الى مجموع سكان محافظ  االنبار عن التعدادات السابق  التي كانت فيها النسب  تتخطى النصف. 

كلون ، فان كل االقضي  االخوى يشحالحباني  حالعاموي  حالقائم ( انه باستثناء ال وم 02يوةح الشكل )
 (.%2512) ذرحتها في قضاء راحهحضو فيها النسب  االكبو ةتى تصل ال

 (17شكل )
 2117نسبة ما يشكله سكان كل قضاء من مجموع المحافظة ونسبة الحضر فيه حسب تقديرات 

 
 ( .35: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر
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يمكن م ةظ  حجود ح  ،محافظ  االنبار ألقضي ( على التوتي  الحجمي 36يحتوي الجدحل )
مي  ضي  ةمن ال    الحجتسع  اقضي  من محافظ  االنبار ةمن ال    الحجمي  الثالث  حث ث  اق

 ال توجد اقضي  موزع  على ال  ات الحجمي  االخوى.الخامس  ح 
 (36جدول )

 2117توزيع اقضية محافظة االنبار على الفئات الحجمية حسب تقديرات 
 االقضية نيحدود الحجم السكا الفئة
 ال يوجد من أكثر 3222222 االولى

 ال يوجد 3222222الى اقل من  022222من  الثانية

 022222الى اقل من  322222من  الثالثة
ائم والعامرية القحديثة وهيت ووالرمادي والفلوجة 

 الكرمةالحبانية وو

  ال يوجد 111112الى اقل من  02222من  الرابعة

 وراه الرطبةعنه و 02222ى اقل من ال 02222من  الخامسة

  ال يوجد 02222الى اقل من  32222من  السادسة

 ال يوجد 32222الى اقل من  0222من  السابعة

 .(32: باالعتماد على بيانات جدحل )المصدر

التي من خ لها ح  0102الحجم ةس  تقديوات -الوتب ( الى بيانات قاعدة 32يشيو الجدحل )
التنازلي  ةس  التوتي  حف ات االقضي االقضي   حاالفتواةي لسكانلحقيقي تم ةساب التوزيع ا

 للسكان.
 (37جدول )

 .2117الحجم ألقضية االنبار حسب تقديرات -بيانات قاعدة الرتبة

 الرتبة القضاء
الحجم الحقيقي 

 للسكان

الحجم 

االفتراضي 

 للسكان

 الفرق
نسبة الحجم الحقيقي 

 الى المدينة االولى

 االفتراضي نسبة الحجم

 الى المدينة االولى

 100 100 0 434990 434990 1 الرمادي

 43.4 86.79 188763 188764 377527 2 الفلوجة

 13.38 40.13 116377 58188 174565 3 القائم

 9.56 38.25 124776 41592 166368 4 هيت

 6.22 31.07 108138 27035 135173 5 الحبانية

 5.05 30.29 109807 21962 131769 6 الكرمة

 3.38 23.67 88269 14711 102980 7 حديثة

 2.95 23.59 89787 12827 102614 8 العامرية

 1.17 10.54 40735 5092 45827 9 الرطبة

 0.71 7.07 27684 3076 30760 10 هعن

 0.49 5.37 21219 2122 23341 11 هراو

 الحجم  –الباة  اعتمادا على قاعدة الوتب  عمل : من المصدر



 

026 

 االفتواةي للسكان الذي تم اةتسابه على اساس( الى شكل التوزيع الحقيقي ح 08يشيو الشكل )
يعين قد تم اختبار مدى تشابه التوز ح  ،المدين  االحلى في الحالتين ما يمثله الحجم السكاني من ةجم

ى ي يدل علفوجد ان التوزيعين يختل ان معنويا االمو الذ Kolmogorov-Smirnovبموج  اختبار 
اف  نما لعوامل اخوى اةإح ال يخضع لعامل معين كنسب  النمو،  ان التغيو الحاصل في ةجم السكان

 اليه.
 (12شكل )

 2117االفتراضي لنسب السكان من المدينة االولى حسب تقديرات التوزيع الحقيقي و 

 
 .(32: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر 
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 :2117تقديرات  3-1-5
ن في الجنس حكما مبيلتقديو على االقضي  ةس  البي   ح توزع سكان المحافظ  بموج  هذا ا

لتغيو لذل  فان مقدار ان فقط، ح سابقه هي عامابين هذا التقديو ح  الزمني  حقب الن حإ ،(38الجدحل )
 ح الوتبي سوف لن يكون كبيوا.أالحاصل في معالم التوصيف الحجمي 

 (32جدول )
 2117لتقديرات ا فقعلى االقضية حسب البيئة والجنس و محافظة توزيع سكان ال

 .0102تقديوات  ،بيانات محافظ  االنبار ،لإلةصاء الجهاز الموكزي  : حزارة التخطيط،المصدر
 قضاء من مجموع اب نسب  ما يشكله سكان كلاعتمادا على بيانات هذا الجدحل فقد تم ةس

 (.32كانت النتائ  كما في الجدحل )المحافظ  حنسب  الحضو في كل قضاء، ح 
 (37جدول )

 2117نسبة ما يشكله سكان كل قضاء من مجموع المحافظة ونسبة الحضر فيه حسب تقديرات 
 نسبة الحضر النسبة الى سكان المحافظة القضاء

 51.24 25.2 الرمادي

 55.03 9.64 هيت

 67.21 21.87 الفلوجة

 66.49 1.78 هعن

 73.17 5.97 حديثة

 65.42 2.66 الرطبة

 48.82 10.11 القائم

 75.7 1.35 راوة

 22.83 5.95 العامرية

 23.27 7.83 الحبانية

 8.68 7.63 الكرمة

 (.38: باالعتماد على بيانات جدحل )المصدر

 القضاء
 المجموع ريف حضر

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 458280 222833 235447 223442 108855 114587 234838 113978 120860 الرمادي

 175274 85213 90061 78820 38399 40421 96454 46814 49640 هيت

 397739 193280 204459 130428 63541 66887 267311 129739 137572 الفلوجة

 32406 15748 16658 10859 5290 5569 21547 10458 11089 هعن

 108494 52710 55784 29111 14182 14929 79383 38528 40855 حديثة

 48377 23461 24916 16727 8100 8627 31650 15361 16289 الرطبة

 183913 89434 94479 94118 45852 48266 89795 43582 46213 القائم

 24600 11955 12645 5977 2912 3065 18623 9043 9580 هراو

 108109 52623 55486 83430 40645 42785 24679 11978 12701 العامرية

 142409 69317 73092 109270 53233 56037 33139 16084 17055 الحبانية

 138826 67609 71217 126778 61762 65016 12048 5847 6201 كرمةال

 1818427 884183 934244 908960 442771 466189 909467 441412 468055 المجموع



 

028 

ال لوج  اللذين مع بقاء الومادي ح  0102تقديوات  سابقاتها فيال تختلف هذه النس  كثيوا عن 
 يشك ن الثقل االكبو من سكان المحافظ .

ن ةظ ان نسب  إذ ( إلعطاء صورة لمقارن  سويع  38( بيانات الجدحل )02يمثل الشكل )
حباني  القائم حالعاموي  حالقضي  أالحضو ال تزال في معظم اقضي  المحافظ  هي الغالب  باستثناء 

 ال وم .ح 
 0102( الى التصنيف الحجمي ألقضي  محافظ  االنبار ةس  تقديوات 21يشيو الجدحل )

 .0102يتطابق تماما مع ن س التوتي  في تقديوات حالذي 
 (17) شكل

ه سبة الحضر فينكان كل قضاء من مجموع المحافظة و االشرطة البيانية لنسب ما يشكله س
 2117حسب تقديرات 

 
 .(32من عمل الباة  باالعتماد على جدحل ): المصدر

 (41جدول )
 2117محافظة االنبار حسب تقديرات التصنيف الحجمي ألقضية 

 االقضية حدود الحجم السكاني الفئة
 ال يوجد من أكثر 3222222 االولى

 ال يوجد 3222222الى اقل من  022222من  الثانية

 022222الى اقل من  322222من  الثالثة
ائم والعامرية القحديثة وهيت وودي والفلوجة الرما

 الكرمةالحبانية وو

  ال يوجد 111112الى اقل من  02222من  الرابعة

 وراه الرطبةعنه و 02222الى اقل من  02222من  الخامسة

  ال يوجد 02222الى اقل من  32222من  السادسة

 ال يوجد 32222الى اقل من  0222من  السابعة

 .(38عتماد على بيانات جدحل )المصدر: باال
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من البديهي ان يكون هناك تشابه في عمليات ةساب معالم التغييو السكاني لهذا التقديو مع  
 سابقه بسب  قل  التغيو الحاصل في ةجم السكان.   
 (41جدول )

 2117محافظة االنبار حسب تقديرات  ألقضيةالحجم -قاعدة الرتبة

 الرتبة القضاء

الحجم 

الحقيقي 

 لسكانل

الحجم 

االفتراضي 

 للسكان

 الفرق

نسبة الحجم 

الحقيقي الى 

المدينة 

 االولى

نسبة الحجم 

االفتراضي 

الى المدينة 

 االولى

 100 100 0 458280 458280 1 الرمادي

 43.39 86.79 198869 198870 397739 2 الفلوجة

 13.38 40.13 122609 61304 183913 3 القائم

 9.56 38.25 131455 43819 175274 4 هيت

 6.21 31.07 113927 28482 142409 5 الحبانية

 5.05 30.29 115688 23138 138826 6 الكرمة

 3.38 23.67 92995 15499 108494 7 حديثة

 2.95 23.59 94595 13514 108109 8 العامرية

 1.17 10.56 43002 5375 48377 9 الرطبة

 0.71 7.07 29165 3241 32406 10 عنه

 0.49 5.37 22364 2236 24600 11 اوهر

 الحجم  –الباة  عمل اعتمادا على قاعدة الوتب   : منالمصدر      
ر االفتواةي لسكان اقضي  االنباحنى توزيع نس  الحجمين الحقيقي ح ( من01يمثل الشكل )

ي ، أي تقارب التوزيعين معنو كانت نتيج  اختبار مدى ، ح 0102ين  االحلى ةس  تقديوات الى المد
 .Kolmogorov-Smirnov testن غيو متطابقين ةس  يان التوزيع

 (21شكل )
 2117المدينة االولى حسب تقديرات منحنى توزيعي نسب الحجم الحقيقي واالفتراضي لسكان اقضية االنبار الى 

 
 ( .20: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر
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 :2121تقديرات  3-1-6
غايوا حتبعا لذل  فليس من المنطقي ان نجد ت ،  بين التقديوين هي سن  حاةدةان ال اصل  الزمني

كبيوا في معدالت التغيو السكاني اح ةتى المعاييو الموتبط  بها من ةساب نسب  الحضو اح تصنيف 
مثل يحجم، ح ال-االقضي  ةس  ف ات الحجم السكاني اح ةتى رت  االقضي  ةس  قاعدة الوتب 

استخدمت بيانات هذا  الجنس،ضي  محافظ  االنبار ةس  البي   ح سكان اق ( توزيع20الجدحل )
ق  بين  الجدحل كأساس لحساب معاييو التغيوات السكاني  المؤدي  لتهي   بيانات مناسب  لتقييس الع

( يشيوان الى نسب  سكان 00( حالشكل )23حالجدحل )عدد المنشآت الصناعي  حالتغيوات السكاني ، 
 .0101مجموع سكان المحافظ  حنسب  الحضو فيه ةس  تقديوات السكان لعام كل قضاء الى 

 (42جدول )
 2121 الجنس اعتمادا على تقديراتان محافظة االنبار حسب االقضية والبيئة و توزيع سك

  .0101، بيانات محافظ  االنبار، تقديوات لإلةصاءلجهاز الموكزي ا التخطيط،: حزارة المصدر

 المجموع ريف حضر القضاء 
 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 470252 228655 241597 229279 111698 117581 240973 116957 124016 الرمادي

 179853 87439 92414 80879 39402 41477 98974 48037 50937 هيت

 408129 198330 209799 133835 65201 68634 274294 133129 141165 الفلوجة

 33252 16159 17093 11142 5428 5714 22110 10731 11379 عنة

 111329 54089 57240 29871 14553 15318 81458 39536 41922 حديثة

 49540 24075 25465 17062 8312 8750 32478 15763 16715 الرطبة

 188716 91769 96947 96576 47049 49527 92140 44720 47420 القائم

 25233 12258 12975 6133 2988 3145 19100 9270 9830 راوة

 110934 53998 56936 85610 41707 43903 25324 12291 13033 العامرية

 146129 71128 75001 112124 54624 57500 34005 16504 17501 الحبانية

 142451 69375 73076 130090 63375 66715 12361 6000 6361 الكرمة

 1865818 907275 958543 932601 454337 478264 933217 452938 480279 المجموع
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 (43جدول )
 .2121نسبة الحضر فيه حسب تقديرات ان كل قضاء الى مجموع المحافظة و نسبة سك

 .(20): باالعتماد على بيانات جدحل المصدر

 (21)كلش
ان كل قضاء الى مجموع المحافظة ونسبة الحضر فيه حسب االشرطة البيانية لنسب سك   

 2121تقديرات 

 
 (.23: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر 
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نسبة الحضر

 نسبة الحضر النسبة الى سكان المحافظة القضاء
 55.03 9.64 هيت

 67.21 21.87 الفلوجة

 66.49 1.78 هعن

 73.17 5.97 حديثة

 65.56 2.66 الرطبة

 48.82 10.11 القائم

 75.69 1.35 هراو 

 22.83 5.95 العامرية

 23.27 7.83 الحبانية

 8.68 7.63 الكرمة
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 على ذاتالمحافظ ، ن ةظ استقوار االقضي   ألقضي من خ ل اجواء التصنيف الحجمي 
  تها في التقديوات السابق  حهذا دليل حاةح على صغو ةجم التغيوات السكانيال  ات الحجمي  التي تبوأ

 .(22زمني القصيو بين التقديوين كما في الجدحل )التي رطوأت على االقضي  بسب  ال ارق ال
 (44جدول )

 2121محافظة االنبار حسب تقديرات التصنيف الحجمي ألقضية 
 االقضية حدود الحجم السكاني الفئة
 ال يوجد من أكثر 3222222 االولى

 ال يوجد 3222222الى اقل من  022222من  الثانية

 022222الى اقل من  322222من  الثالثة
ائم والعامرية القحديثة وهيت ووالرمادي والفلوجة 

 الكرمةالحبانية وو

  ال يوجد 111112الى اقل من  02222من  الرابعة

 وراه الرطبةعنه و 02222الى اقل من  02222من  الخامسة

  ال يوجد 02222الى اقل من  32222من  السادسة

 ال يوجد 32222الى اقل من  0222من  السابعة

 .(20باالعتماد على بيانات جدحل ) :رالمصد
كما مبين ـ ح 0101االنبار ةس  تقديوات  ألقضي الحجم -لقد تم ةساب بيانات قاعدة الوتب 

.  كما تم حةع منحنى 0102تقديوات  ( حالذي ال تختلف نتائجه كثيوا عن نظيوه في25في الجدحل )
( حالذي اس وت 00دين  االحلى شكل )الى سكان الم الحقيقي حاالفتواةيتوزيع نس  ةجمي السكان 

 عن حجود اخت ف معنوي بين شكل المنحنيين. Kolmogorov-Smirnovنتيج  اختبار 
 (45جدول )

 2121الحجم ألقضية محافظة االنبار حسب تقديرات -قاعدة الرتبة

 الرتبة القضاء
الحجم الحقيقي 

 للسكان
الحجم االفتراضي 

 للسكان
 الفرق

نسبة الحجم الحقيقي 

 الى المدينة االولى
نسبة الحجم االفتراضي 

 الى المدينة االولى

 100 100 0 470252 470252 1 الرمادي

 43.39 86.79 204064 204065 408129 2 الفلوجة

 13.38 40.13 125811 62905 188716 3 القائم

 9.56 38.25 134890 44963 179853 4 هيت

 6.21 31.07 116903 29226 146129 5 الحبانية

 5.05 30.29 118709 23742 142451 6 الكرمة

 3.38 23.67 95425 15904 111329 7 حديثة

 2.95 23.59 97067 13867 110934 8 العامرية

 1.17 10.53 44036 5504 49540 9 الرطبة

 0.71 7.07 29927 3325 33252 10 عنة

 0.49 5.37 22939 2294 25233 11 راوة

 الحجم  –مل اعتمادا على قاعدة الوتب  ع من الباة المصدر: 
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 (22)شكل
 2121مدينة االولى بموجب تقديرات االفتراضي الى النسب حجم سكان االقضية الحقيقي و  منحنى توزيع   

 
 .(25: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر

  هو ت السابقالتقديواالتغيو السكاني خ ل التعدادات ح ن الهدف االساس من جمع بيانات إ
و المباشو في التأثي الى تحديد العناصو ذات فض  عنلتوفيو البيانات ال زم  لقياس التغيو كميا 

دراس  التي شملت ال مدة( نس  الحضو في اقضي  المحافظ  خ ل 26يمثل الجدحل )هذا التغييو، ح 
إذ لحضو نس  افي اصل خ ل هذا الجدحل التذبذب الح حيتضح منث ث  تقديوات، ث ث  تعدادات ح 

ي  ارت اعها في قسم اخو من االقضح  ،انخ اض نسب  الحضو في قضاء الومادي بشكل مستمو ن ةظ
لقسم الزمني  لهذه الدراس  في ا المدةمو  حتذبذبها علىالقائم الورطب  ح  كقضائي 0222ةتى تعداد عام 

 االخو من االقضي .
 (46جدول )

 2121-1777ار للفترة االنبمحافظة اقضية  نسب الحضر في
 القضاء

 التعدادات

1977 1987 1997 2017 2019 2020 

 51.24 51.24 51.24 56.24 64.57 68.29 الرمادي

 55.03 55.03 55.03 52.15 58.91 51.64 هيت

 67.21 67.21 67.21 69.33 66.79 61.84 الفلوجة

 66.49 66.49 66.49 65.41 72.74 80.64 عنة

 73.17 73.17 73.17 80.17 84.33 67.97 حديثة

 65.56 65.42 65.56 68.54 50.1 38.01 الرطبة

 48.82 48.82 48.82 60.77 53.13 44.7 القائم

 75.69 75.7 75.7 65.04 81.78 55.97 راوة

 22.83 22.83 22.83 2.74 2.88 0 العامرية

 23.27 23.27 23.27 35 40.18 46.1 الحبانية

 8.68 8.68 8.68 9.71 12.34 14.93 الكرمة

 ( .23-32-35-30-02-03المصدر: باالعتماد على جداحل )
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 0101-0222الزمني   للمدة( االشورط  البياني  لنس  الحضو ل ل قضاء ح 03يمثل الشكل )
ي ةظ بوةوح من خ ل هذا الشكل تصاعد اح انخ اض حتيوة هذه النس  ل ل قضاء بعينه كما ح 

 ت مع باقي االقضي .يتيح الشكل مقارن  التغيوا
 (23)شكل                                        

 2121-1777االنبار للفترة محافظة االشرطة البيانية لنسب الحضر في اقضية 

 
 .26: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل المصدر     

-0222 المدة( نس  النمو السكاني ل ل قضاء من اقضي  المحافظ  خ ل 22يمثل الجدحل )
عدم انتظام نس  النمو االمو الذي يعكس حجود ةوكات سكاني  موجب  حسالب  قد أن  إذ   0101

( الى بيان التغيوات في معدالت 02يهدف الشكل )ح  المذكورة، المدةتعوةت لها هذه االقضي  خ ل 
ل يظهو من خ ذه التغيوات مع باقي االقضي ، ح النمو السكاني ل ل قضاء مع امكاني  مقارن  ه
 .0222/0282 المدةكانت سالب  خ ل  راحهالشكل ان نسب  النمو السكاني لقضائي الورطب  ح 

 (47جدول )
 2121-1777 المدةمعدالت النمو السكاني ألقضية محافظة االنبار خالل 

 القضاء
 النمو

1977/1987 1987/1997 1997/2017 2017/2019 2019/2020 

 0.0261 0.0268 0.0255 0.0495 0.0431 الرمادي

 0.0261 0.0268 0.0436 0.0377 0.0623 هيت

 0.0261 0.0268 0.033 0.0354 0.0612 الفلوجة

 0.0261 0.0268 0.0516 0.0221 0.0485 عنة

 0.0261 0.0268 0.044 0.0227 0.0582 حديثة

 0.024 0.0278 0.0599 0.0049 0.0056- الرطبة

 0.0261 0.0268 0.0418 0.0634 0.0713 القائم

 0.0257 0.027 0.0399 0.049 0.005- راوة

 0.0261 0.0268 0.0465 0.1018 0.0834 العامرية

 0.0261 0.0268 0.0302 0.0333 0.0431 الحبانية

 0.0261 0.0268 0.0291 0.059 0.0854 الكرمة

 . 0101_0222( للمدة من 20-38-32-31-06-00)ات جداحل تعداد حتقديوات السكان: من عمل الباة  باالعتماد على بيانالمصدر
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  :(0)*تم استخواج معدل النمو باالعتماد على المعادل  التالي 

      𝑟 = 𝑡√
𝑃1

𝑃𝑜
 − 1)100                                              

 .معدل النمو = 
tال وق بين التعدادين=. 

 P1.التعداد ال ةق 
P2 التعداد السابق.  

 

 (24)شكل
 2121-1777الزمنية  المدةاالنبار خالل  ألقضيةالشرطة البيانية لنسب النمو السكاني ا

 
 .(22: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر

موتين؛  One-Way Analysis of Varianceتحليل التباين باتجاه حاةد  عماللقد تم است
ى بين اخو ، ح حقب  الزمني ختلف ةس  الاالحلى لغوض معوف  ما اذا كانت معدالت النمو السكني ت

 . (0)االقضي 
 الزمني  المدة خ ل السكاني النمو معدالت بين معنوي  اخت ف حجود( 02) الشكل يبين

 .السابق  مددال عن معنويا االخيوتين المدتين خ ل انخ اةها حاةحا يبدح إذ للدراس 

                                                           

(1)  U.N, Demographic Yearbook, 1984. Table4. 

(2) Joseph F Hair JR, William C Black, Barry J Babin, Rolph E Anderson. Multivariate   

data analysis. 7th Ed. 2010, Pearson Prentice Hall.      
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 (25)شكل
 الزمنية المبينة في الشكل حقبحسب الاالنبار  محافظة ألقضيةمعدالت النمو السكاني 

Interval; LS Means

Current effect: F(4, 50)=3.5230, p=.01309

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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 (.22: باالعتماد على جدحل )المصدر      
( نتيج  تحليل التباين باتجاه حاةد الختبار معدالت النمو السكاني ةس  05يبين الشكل )

قضي  السكاني بين االظهوت نتيج  هذا االختبار حجود فوحقات معنوي  لمعدالت النمو أإذ  ،االقضي 
 الحباني  اقل المعدالت.راحه حالورطب  ح سجلت اقضي  إذ 
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 (26)شكل
 2121-1777معدالت النمو السكاني حسب االقضية للفترة الزمنية 

Districts; LS Means

Current effect: F(11, 44)=18.533, p=.00000

Type III decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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 .(22باالعتماد على جدحل ) المصدر:       
-0222الزمني   المدةاالنبار خ ل محافظ   ألقضي ( التواتي  الحجمي  28يضم الجدحل )

 0اعطيت القيم  إذ ( 22قد تم توميز التغيوات التي رطوأت على كل قضاء في الجدحل )، ح 0101
اح ص وا للمكوث في  أدنىللهبوط الى ف    0-للق ز ل  تين اح  0عن الق ز ل    ةجمي  اعلى اح 

 .ن سها ال    الحجمي 
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 (42جدول )
 2121-1777الزمنية  المدةاالنبار خالل محافظة الفئات الحجمية ألقضية 

 القضاء
 سكان االقضية في الفئات الحجمية حسب التعداد

1977 1987 1997 2017 2019 2020 

 الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة الرمادي

 الثالثة الثالثة الثالثة الرابعة الرابعة الخامسة هيت

 الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة الثةالث الثالثة الفلوجة

 الخامسة الخامسة الخامسة السادسة السادسة السابعة عنة

 الثالثة الثالثة الثالثة الرابعة الخامسة الخامسة حديثة

 الخامسة الخامسة الخامسة الخامسة السادسة الخامسة الرطبة

 الثالثة الثالثة الثالثة الرابعة الرابعة الخامسة القائم

 الخامسة الخامسة الخامسة السادسة السابعة السابعة راوة

 الثالثة الثالثة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة العامرية

 الثالثة الثالثة الثالثة الرابعة الرابعة الخامسة الحبانية

 الثالثة الثالثة الثالثة الرابعة الرابعة الخامسة الكرمة

     .0101-0222( للمدة 22_21_36_30_08_02اعتمادا على جداحل ) المصدر:

 (47جدول )
 (42الدرجات الحجمية مرمزة حسب الجدول )

 القضاء
 الدرجة الحجمية

1987 1997 2017 2019 2020 

 0 0 0 0 0 الرمادي

 2 2 1 1 1 هيت

 0 0 0 0 0 الفلوجة

 2 2 2 1 1 عنة

 2 2 2 1 0 حديثة

 0 0 0 0 1- الرطبة

 2 2 2 1 1 القائم

 2 2 2 1 0 راوة

 3 3 3 2 1 العامرية

 2 2 2 1 1 الحبانية

 2 2 2 1 1 الكرمة

 (.28اعتمادا على جدحل ) :المصدر  

قارنات التغيو الحجمي بسهول .  يمكن اجواء م إذ  ( 02لقد تم تمثيل بيانات هذا الجدحل بالشكل )
في ال     ح التي استقوتأكثو أح ي ةظ من خ ل الشكل سهول  تمييز االقضي  التي ق زت ل    اح 

 معين . مدةاح التي تواجعت في ن سها الحجمي  
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 (27شكل )
 .2121-1777الزمنية  المدةالدرجة الحجمية ألقضية االنبار خالل 

 
 ( .22من عمل الباة  باالعتماد على جدحل ) :المصدر     

( لحساب 22نات الجدحل )( عددا من المتغيوات التي سيتم توظي ها مع بي51يضم الجدحل )
 Parametric and Nonparametric Correlationمعام ت االرتباط المعلمي  حغيو المعلمي  

Coefficients  معادالت االنحدار حRegression equations  ح دحال التمييزDiscriminant 

functions. 

تم حةعها في ح  51ح  22تم ةساب معام ت االرتباط بين المتغيوات التي شملها الجدحلين 
 . 50ح  50الجدحلين 
يظهو من خ ل هذه المعام ت حجود ( معامل االرتباط الخطي البسيط، ح 50يمثل الجدحل ) 
عامل م كان إذاالحجم.  -رتب  القضاء ةس  قاعدة الوتب معنوي  سالب  بين عدد المنشآت ح  ع ق 

  الصغيوة الحجم تذه  الى الوت-عدة الوتب االرتباط سالبا معنويا يشيو الى ان رتب  القضاء ةس  قا
فاذا علمنا ان الوت  الصغيوة تؤشو الحجوم السكاني  ال بيوة فان ذل  يقود  المنشآت،كلما زاد عدد 

الى استخ ص ان زيادة عدد المنشآت يؤدي الى تنامي اعداد السكان نتيج  ةوك  السكان الموجب  
  عدد يوتبط الوتبح  امل جذب سكاني ح العكس صحيح.عدها عو نحو بؤر هذه المنشآت التي يمكن 

و م، أي ان توفو المنشآت الصناعي  يؤدي الى نويا مع معدل النمو باتجاه ايجابيالمنشآت معن
 .0101-0222الزمني   المدةخ ل سكاني موج  كما تم ذكوه سابقا، ح 
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 (51جدول رقم )
 2121-1777آت حسب االقضية للفترة لمنشالحجم ومعدالت النمو السكاني وعدد ا-معلومات الرتبة

 .الحجم حجداحل النمو السكاني-الوتب اعتمادا على جداحل  المصدر:

 (51جدول )
 معامالت االرتباط الخطي البسيط لبيرسون )ارتباط معلمي( للمتغيرات المبينة في الجدول

 عدد المنشآت النمو الرتبة تغير الفئة الحجمية   
   

Pearson’s 

Correlation 

Coefficient 

 تغير

 الفئة

 الحجمية

R 1 *.336 .062 -.239 

p-value  .012 .655 .079 

N 55 55 55 55 

 الرتبة

R *.336 1 .031 **.420- 

p-value .012  .824 .001 

N 55 55 55 55 

 النمو

R .062 .031 1 **.485 

p-value .655 .824  .000 

N 55 55 55 55 

 عدد المنشآت

R -.239 **.420- **.485 1 

p-value .079 .001 .000   

N 55 55 55 55 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 التعداد
 القضاء

 الكرمة الحبانية العامرية راوة القائم الرطبة حديثة عنة الفلوجة هيت الرمادي

1977 

 6 3 9 10 5 8 7 11 2 4 1 الرتبة

 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 النمو

 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 عدد المنشآت

1987 

 10 6 11 9 5 7 3 8 2 4 1 الرتبة

 0.0854 0.0431 0.0834 0.005- 0.0713 0.0056- 0.0582 0.0485 0.0612 0.0623 0.0431 النمو

 2 0 2 0 2 1 1 0 3 1 2 عدد المنشآت

1997 

 6 5 8 11 3 9 7 10 2 4 1 الرتبة

 0.059 0.0333 0.1018 0.049 0.0634 0.0049 0.0227 0.0221 0.0354 0.0377 0.0495 النمو

 2 0 2 0 3 1 2 0 3 1 2 عدد المنشآت

2017 

 6 5 8 11 3 9 7 10 2 4 1 الرتبة

 0.0291 0.0302 0.0465 0.0399 0.0418 0.0599 0.044 0.0516 0.033 0.0436 0.0255 النمو

 1 0 2 0 2 0 1 0 1 1 1 عدد المنشآت

2019 

 6 5 8 11 3 9 7 10 2 4 1 الرتبة

 0.0268 0.0268 0.0268 0.027 0.0268 0.0278 0.0268 0.0268 0.0268 0.0268 0.0268 النمو

 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 عدد المنشآت

2020 

 6 5 8 11 3 9 7 10 2 4 1 الرتبة

 0.0261 0.0261 0.0261 0.0257 0.0261 0.024 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 النمو

 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 1 عدد المنشآت
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( 50ل )غيوات المعوحة  في الجدح معلمي  للمت  في ةساب معام ت االرتباط ال ن السبإ
 Ordinalالدرج  الحجمي  يمكن اعتبارهما من المتغيوات الموتب  هو ان المتغيوين الوتب  ح 

variables .  معلمي  للتثبت من حعلى هذا االساس يكون من األةوط ةساب معام ت االرتباط ال
( ذات النتيج  التي تم الحصول 50) نتيج  االرتباط.  لقد بينت نتائ  الحساب المعوحة  في الجدحل

لسكاني ا مع النموح  اً سالب اً ن عدد المنشآت يوتبط معنويا مع الوتب  ارتبارطأإذ ( 50عليها في الجدحل )
حمن خ لهما نستنت  ان حجود المنشآت   المعاملين ي سو اةدهما االخو كارتبارطا معنويا موجبا ح 

جعل من المنطق  التي تؤسس فيه هذه المنشآت منطق  اذ انه ي ،الصناعي  يؤدي الى نمو السكان
 جذب سكاني.

 (52جدول )
 ب وسبيرمان للرتب( للمتغيرات المبينة في الجدول-معلمية )كندال تاومعامالت االرتباط الال

تغير الفئة    

 الحجمية
 عدد المنشآت النمو الرتبة

   

Kendall's tau-
b 

تغير الفئة 

 الحجمية

r 1.000 **.279 -.007 -.214 

p-value  .010 .951 .071 

N 55 55 55 55 

 الرتبة

r **.279 1.000 -.027 **.360- 

p-value .010  .781 .001 

N 55 55 55 55 

 النمو

r -.007 -.027 1.000 **.318 

p-value .951 .781  .003 

N 55 55 55 55 

 عدد المنشآت

r -.214 **.360- **.318 1.000 

p-value .071 .001 .003  

N 55 55 55 55 

Spearman's Rho 

 الرتبة

r 1.000 *.336 -.006 -.258 

p-value  .012 .968 .057 

N 55 55 55 55 

 الوزن

r *.336 1.000 -.039 **.445- 

p-value .012  .775 .001 

N 55 55 55 55 

 النمو

r -.006 -.039 1.000 **.412 

p-value .968 .775  .002 

N 55 55 55 55 

عددددددددددددددددددددددددددد 

 المنشآت

r -.258 **.445- **.412 1.000 

p-value .057 .001 .002  

N 55 55 55 55 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-ailed).    
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)   
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 نماذج االنحدار 3-2
بناًء على المعطيات السابق  فقد تم ةساب انواع مختل   لمعادالت االنحدار بغي  الوقوف على 

-افضل تمثيل لعدد المنشآت في ت سيو التباين ال لي الحاصل في رتب  القضاء ةس  قاعدة الوتب 
 . (0)الحجم

و ت في النمو السكاني من خ ل متغي  لبيان مقدار تأثيو عدد المنشآتيت النماذج اآلعملاست 
 الحجم:-الوتب 

1. Linear regression 

2. Quadratic regression 

3. Cubic regression 

4. Growth regression 

5. Exponential regression 

6. Logistic regression 

7. Compound regression 

السبع  هو االفضل من بين النماذج  Cubic regressionلقد اتضح بان النموذج الت عيبي 
(.  من خ ل 08في بيان نسب  ما يشوةه عدد المنشآت من التباين ال لي في رتب  القضاء شكل )

من التباين ال لي في رتب  القضاء حهذا  %0210هذا النموذج يتبين ان عدد المنشآت حةده ي سو 
 من التغيوات السكاني  ي سوها عدد المنشآت.  %0210يعني ان 

يو منشآت كمتغهذا النموذج حمدى معنوي  عدد ال عمالن نتيج  است( تبي55-52-53الجداحل )
لمعوف  ما يشوةه  Adjusted R-squareمعامل القطع.  يمكن النظو الى قيم  مستقل بكل اشكاله ح 

 هذا المتغيو من التباين ال لي في رتب  القضاء.
 (53)جدول

 خالصة النموذج التكعيبي
Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.574 .330 .291 2.688 

The independent variable is NoEstab. 

 

                                                           

(1) Norman R Draper and Harry Smith.  Applied regression analysis. 3rd Ed. 1998,  

John Wiley & Sons Inc.     
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 (54جدول )
 جدول تحليل التباين للنموذج التكعيبي

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Regression 181.500 3 60.500 8.373 .000 

Residual 368.500 51 7.225   

Total 550.000 54    

The independent variable is NoEstab. 

 

 (55جدول )
 جدول اختبارات معالم النموذج

Coefficients 

 Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

NoEstab -10.083 2.553 -2.879 -3.950 .000 

NoEstab ** 2 8.250 2.510 5.987 3.286 .002 

NoEstab ** 3 -1.833 .597 -3.718 -3.072 .003 

(Constant) 7.833 .549 
 

14.276 .000 

 

 (22شكل )
ة في شرح مقدار تأثير عدد المنشآت على النمو تعملاشكال نماذج االنحدار السبعة المس   

 الحجم-من خالل قاعدة الرتبةالسكاني 
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 Fisher’s linear discriminant functionفيشر الخطية دالة تمييز  3-3
دل النمو معف معلومات متغيوات عدد المنشآت ح هذه الدال  لمعوف  مقدار توظي عماللقد تم است

الحجم.  -التأثيو سوي  على رتب  القضاء ةس  قاعدة الوتب  حالقضاء في ،حدرج  التوتي  الحجمي
من الوت   %8018نيف ن المتغيوات المذكورة قادرة على تصهذه الدال  بأ عمالاتضح من خ ل است
تم إذ  ،( الذي يمثل مواكز الوت 02الشكل )ح  (52 ،56) كما مبين في الجدحلينتصني ا صحيحا، ح 

تدل هذه المؤشوات مجتمع  على ان انشاء الصناعات ال بيوة ، ح (0)عزلها عن بعضها بشكل ممتاز
 نما ةتى التوكيب  السكاني . فقط، حإ ى تغييو ليس الحجم السكانيقادر عل

 (56جدول )
 معامالت دوال التمييز

Discriminant function 

 (27شكل )
 لرتب حسب دالة تمييز فيشر الخطيةمراكز ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(1)  Joseph F Hair JR, William C Black, Barry J Babin, Rolph E Anderson. Multivariate 

data analysis. 7th Ed. 2010, Pearson Prentice Hall.      

Classification Function Coefficients 

Rank 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 4.588- 3.105- 3.746- 2.321- 1.101- 4.879- 4.765- 788.- 700.- 1.283 1.327 عدد المنشآت

 5.234 3.268 4.462 4.491 2.980 6.924 6.044 784. 3.593 1.372 158. القضاء

 201.297 180.842 97.399 187.635 79.589 169.917 177.950 145.523 121.645 51.939 57.058 النمو

 2.569 3.366 1.499- 5.152 2.277 1.768 2.106 4.423 3.033 430. 814. الدرجة الحجمية

 42.867- 34.879- 9.343- 18.450- 6.559- 4.381- معامل القطع
-

11.979 
-29.839 -17.389 -17.126 -29.526 

Fisher's linear discriminant functions 
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 (57)جدول 

 الرتب المتوقعة حسب دالة فيشر الخطيةفة التمييز بين الرتب الحقيقية و مصفو 
aClassification Results 

Rank 

Predicted Group Membership Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Origin

al 

Count 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 

5 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 5 

6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 

7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 5 

8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 5 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

% 

1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

3 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 100.0 

4 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

5 0.0 0.0 20.0 0.0 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 60.0 0.0 100.0 

8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 20.0 0.0 100.0 

9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 

10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 60.0 0.0 100.0 

11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 

a. 81.8% of original grouped cases correctly classified. 



 

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 حضرية منظومة لتشكيل المستقبلية التوجهات

 االنبار محافظة في متوازنة
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 تمهيد

 كانياً يوا سةدث تغأن ما ةصل في العقود الث ث  االخيوة من القون الماةي في العواق قد إ
االداريين العمال المهوة ح هي االخوى باستقطاب ال نيين ح  أسهمتنتيج  انشاء صناعات جديدة  حاةحاً 

الخدمات التي قدمتها الدحل  للقطاع الصناعي االجور الجيدة ح  أسهمتالى مواقع العمل الجديدة.  لقد 
ء هذا ال صل من الدراس  بأجوابت وين عوائل جديدة مؤديا ذل  الى سوع  النمو السكاني.  ينطوي 

ي العام  ون عليه الحال ف  حصوال الى قواءة تقويبي  لما ستبعض االسقارطات على المعلومات المتاة
0121. 

 :السكان 4-1
وامل الع الهجوة،، الوفيات، دة منها؛ الوالداتان السكان يتغيو تبعا لعوامل ع من المعوحف

 غيو ان المهم ان تحس  معدالت النمو السكاني ليس على ، االحب  ، الفيضانات(.وحباالخوى )الح
 يق ، حإنالحقالى  أقوبنما على اساس معدل التغيوات التي تم ذكوها ليكون التقديو ، حإاساس حاةد

حةاع التي مو بها ؛ بسب  األ0222  للسكان بعد العام ةصاءات دقيقإتتوفو ال من المؤسف 
لموكزي ا ضع لعوامل نس  معدالت النمو التقديوي  للجهازحلذل  فان كل التقديوات ستخ ؛العواق

لجميع المدن المشمول   0102/0101ة د متوسط معدل النمو السكاني للمدسيتم اعتمالإلةصاء، ح 
حعلى هذا االساس فقد  %01582ظهو ان متوسط معدل النمو السكاني للمحافظ  هو إذ  ،بالدراس 

على اساس ( ح 58كما مبين في الجدحل ) 0121ي العام تم اةتساب ةجم السكان لمدن المحافظ  ف
 . خو تعداد فعلي للسكانآالذي هو  0222اعداد السكان في العام 

 (52جدول )
 2121-2117حسب متوسط معدالت النمو للفترة  2141تقديرات السكان لمدن االنبار في العام 

 2101الحجم التقديري للسكان في العام  المدينة

 863436 الرمادي

 266463 هيت

 681867 الفلوجة

 45410 عنة

 164355 حديثة

 62522 الرطبة

 285162 القائم

 38944 هراو

 159506 العامرية

 252632 الحبانية

 249843 الكرمة

 3070140 المجموع

    (. 22المصدر: اعتمادا على معطيات جدحل )             
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بح ال ثيو ستص إذ   ،لسكان سيتغيو بشكل كبيو( فان التصنيف الحجمي ل58)حبحس  الجدحل 
وةح حكما مبسب  تغيو ةجم السكان،  ،من مدن المحافظ  في مواقع غيو التي كانت عليه سابقا

 (.52في الجدحل )
 (57جدول )

 تصنيف المدن حسب حجم السكان
 االقضية حدود الحجم السكاني الفئة

 ال يوجد من  أكثر 3222222 االولى

 الفلوجةالرمادي و 3222222الى اقل من  022222من  الثانية

 الكرمةالحبانية والعامرية وهيت وحديثة والقائم و 022222الى اقل من  322222من  الثالثة

 الرطبة 322222الى اقل من  02222من  الرابعة

 هعنة و راو 02222الى اقل من  02222من  الخامسة

 دال يوج 02222الى اقل من  32222من  السادسة

 ال يوجد 32222الى اقل من  0222من  السابعة

 (  58المصدر: من عمل الباة  اعتمادا على جدحل )  

لعام عن تل  التي تم اةتسابها  0121الحجم بحس  التقديوات لعام -لن يتغيو تقييم الوتب 
يمثل ، ح (61كما مبين في الجدحل)، ح ذل  العتماد معدل نمو ثابت عند اةتساب التقديوات؛ ح 0101

قي ى ةجمي المدين  االكبو الحقياالفتواةي التوزيع نسبتي الحجم الحقيقي ح  ( منحنى31الشكل )
فوق معنوي  عدم حجود Kolmogorov-Smirnovاالفتواةي. يتبين من خ ل استخدام اختبار ح 

 نفانهما يقتوبان من بعضهما حيمكن في هذه الحال ان تخضع رت  المدفي رطبيع  التوزيعين حمن ثم 
 على اساس حإنماالى اعتبارات جديدة في ةال تم اةتساب معدالت النمو ليس على اساس ثابت 

 متحوك يعطي ل ل مدين  خصوصيتها في التغيو السكاني.
 (61جدول )

 2141الحجم لمدن المحافظة حسب تقديرات -قاعدة الرتبة
 الفرق النظري حجم السكان حجم السكان الحقيقي الرتبة المدينة

ة الى حجم النسب

المدينة االكبر 

 الحقيقي

النسبة الى حجم المدينة 

 االكبر االفتراضي

 100 100 0 863436 863436 1 الرمادي

 39.49 78.97 340933 340934 681867 2 الفلوجة

 11.01 33.03 190108 95054 285162 3 القائم

 7.72 30.86 199847 66616 266463 4 هيت

 5.85 29.26 202106 50526 252632 5 الحبانية

 4.82 28.94 208202 41641 249843 6 الكرمة

 2.72 19.03 140876 23479 164355 7 حديثة

 2.31 18.47 139568 19938 159506 8 العامرية

 0.8 7.24 55575 6947 62522 9 الرطبة

 0.53 5.26 40869 4541 45410 10 عنة

 0.41 4.51 35404 3540 38944 11 راوة

     1553488 1516652 3070140   وعالمجم

 . (58جدحل ): من عمل الباة  باالعتماد على المصدر
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 (31شكل )
 2141االفتراضي لحجم السكان بنسبة لسكان المدينة االكبر حسب تقديرات الحقيقي و التوزيع 

 
 .61المصدر: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل    

 

 :التنميةالسكان و  4-2
ادات السكاني  عادة بالتنمي  االقتصادي  ح ذل  بسب  تحسن الظوحف الم يشي  توتبط الزي

االمو الذي يؤدي الى انخ اض معدالت الوفيات ح زيادة معدالت الوالدات ح تسمى هذه الظاهوة 
 .(0)ح توتبط هذه الظاهوة بالتحضو Demographic transitionبالتحول الديموغوافي 

ت التخطيطي  سياسات معين  الستيعاب الزيادات السكاني  بما من الطبيعي ان تضع الجهاح  
ن ل  متعوض المحافظ  لما يمكن ان ينجم عن البطا من ثمال ينطوي ذل  على ت اقم البطال  ح 

ن من اهم مقومات تعزيز دخل المحافظ  هو تعزيز النشاط االقتصادي استنزاف لموارد المحافظ ، حإ
توفيو فوص عمل متناسب  مع ، ح ؤدي الى زيادة مدخوالت المحافظ مما يكاف  ليشمل مدن المحافظ  

ما تتميز به هذه المواقع من امكانيات يمكن ان استثمارها للتأسيس مواقع الجغوافي  لمدن المحافظ  ح ال
ن من اهم الخطوات االساسي  في قدرا معينا من الزيادات السكاني ، حإلمشاريع انتاجي  تستوع  

 عدّ تناجح هو توفو العمال  المناسب  في الموقع الذي سيكون هدفا ل ستثمار.  التأسيس الستثمار
 ،للشوحع باتخاذ الخطوات ال ةق  ل ستثمار هي الم تاح االساس Age structureالتوكيب  العموي  

 ذل  الن التوكيب  العموي  ت شف عن ةجم حنسب  القادرين على العمل من سكان الموقع الهدف.

                                                           

(1)  Galor Oded. The demographic transition: causes and sequences. Clinometric (2011); 

6  (1):1-28.    
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( يوةح ةجم ال  ات االساسي  في التوكي  العموي المتمثل  بالسكان الذين 60الجدحل )
سن  حمجموع   62-05سن  حمجموع  السكان الذين تتواحح اعمارهم بين  05اعمارهم تقل عن 

 سن . 65المسنين الذي تزيد اعمارهم عن 
مكانات في ةوء ما توفوه هذه ال    من اسن  هي المهم  ح  62-05  الوسطي  ال   دّ تع

مث  ذات معطيات ادق بالنسب  للمستثمو.  ف أصغويمكن القيام ايضا بتحليل هذه ال    الى ف ات 
يمكن معوف  إذ  ،Population compositionيمكن النظو اليها من خ ل التوكيب  النوعي  للسكان 

ه ال    ال بيوة م هذتقسي من ثمح  حالخبوات المكتسب التعليم حالمهن  ى مستو   االناث الى الذكور ح نسب
الخصائص االخوى التي من شأنها ان تتوك انطباعا لدى المستثمو العمو ح إذ من  أصغوالى ف ات 

 بنوع العنصو البشوي الذي سيكون مادة االستثمار االساسي .

 (61جدول )
 2141التركيب العمري لسكان مدن المحافظة حسب تقديرات 

 المدينة
الحجم التقديري للسكان 

 2101عام في ال
 10اقل من 
 سنة

 40و  10بين 
 سنة

 سنة 40اكثر من 

 17269 483524 362643 863436 الرمادي

 5329 149219 111914 266463 هيت

 13637 381846 286384 681867 الفلوجة

 908 25430 19072 45410 عنة

 3287 92039 69029 164355 حديثة

 1250 35012 26259 62522 الرطبة

 5703 159691 119768 285162 القائم

 779 21809 16356 38944 راوة

 3190 89323 66993 159506 العامرية

 5053 141474 106105 252632 الحبانية

 4997 139912 104934 249843 الكرمة

 61402 1719279 1289457 3070140 المجموع

 (.58المصدر: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )         

 التي تمثل التوكي  العموي في رط  البياني  لحجوم ال  ات الث ث( االشو 30الشكل ) يوةح
 62 ،05تضم اعمار السكان بين حيتضح من خ ل الشكل ان ال    االكبو هي التي  (،60الجدحل )

ذه ال    هسمى نظوي  ال    النشط  اقتصاديا، ح سن  حهي المعول عليها في العمل حالتي يمكن ان ت
مجموع  االناث ثم تقسم بعد ذل  ين اساسيتين هما مجموع  الذكور، ح قسم الى مجموعتتان يمكن 

حغيوها من المعاييو التي يحتاجها المستثمو.   حالمهن التعليم إذ من  أصغوكل مجموع  الى مجاميع 
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منطق   يكون لوصف السكان فيإذ من انواع التمايز الجغوافي للمدن، ان توفو هذه البيانات يعد نوعا 
جغوافي  معين  مؤشوا مهما لوبط ما متاح من ثوحات رطبي ي  في تل  المنطق  بالسكان االمو الذي 

 يشكل ةزم  من االمكانات المتاة  ل ستثمار في تل  المنطق .
 ( 31) شكل

2141 تقدير حسب العمرية التركيبة فئات

 
 (. 60: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر        

 

 :المنشآت الصناعية الكبيرةالعالقة بين السكان و  4-3
س بالضوحرة ليال بيوة ف ات معين  من المجتمع ح من الطبيعي ان تستهدف المنشآت الصناعي  

ل جغوافي  معين  مما يؤدي الى انتقال العناصو البشوي  التي تنتمي لمثرقع  ان تتوافو كل ال  ات في 
 ي الى نشوء ةوك  التغيو السكاني.هذه ال  ات رطلبا للعمل مما يؤد

السكن الم ئم القادمين من اماكن اخوى ماكن التوفيهي  ح األالبنى التحتي  ح تغوي الخدمات ح 
ذه القدرات االنتاجي  له يؤدي حجود هذه العناصو الى زيادةا للعمل الى استيطان هذه المدن ح رطلب

 فيها.مستوى الم يش  حتحسين تعزيز حةعها االقتصادي المدن ح 
ةس  البيانات التي تم جمعها من خ ل تقاريو الجهاز الموكزي لإلةصاء لعدد من السنوات 

عاييو م  ون عليه الحال للسنوات ال ةق  على افتواض تحديدتلما س اً السابق  يمكن ان نضع تصور 
 عدد المنشآت حفق معطيات االمكانات المتاة  في المحافظ .للتغيو المحتمل في ةجم ح 
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ساب نسب  ن لحوات التنموي  المهم  ح هناك رطويقتاو نسب  النشاط االقتصادي اةد المؤشتعتب
تم بحساب تالخوى اب نسب  النشاط االقتصادي الخام ح ، الطويق  االحلى تتم بحسا(0)النشاط االقتصادي

 نسب  النشاط االقتصادي المنقح.
فان  معطلون حبحس  الدليلتتمحور ك  الطويقتين ةول عنصوين مهمين هما المشتغلون حال

 كل من المحورين له تعويف محدد حةحه الدليل الدحلي:
عوف الدليل ال ود المشتغل من السكان الناشطين اقتصاديا بانه الشخص الذي المشتغلون: 

المحددة أي نشاط إلنتاج سلع اح خدمات تندرج في ةدحد االنتاج االقتصادي التي  المدةيؤدي خ ل 
 تي حسابات القومي  اح الغائ  مؤقتا عن اداء نشاط من هذا النوع. تبين االشتوارطات اآليعوفها نظام ال

 ن:ينوع االشخاص المشمولين بتعويف المشتغل
 ح ربح اح كس  عائلي نقدا اح عينا.قاموا بعمل ما مقابل اجو ا -أ

علق بعمل تارتبطوا بها رسميا أح عن نشاط متا عن حظي   عملوا فيها بال عل ح كانوا غائبين مؤق -ب
 اح مشوحع خدمات. ،اح مزرع  ،للحساب الخاص مثل مشوحع تجاري 

 المحددة: المدةتشمل هذه ال    كل االشخاص في سن محددة حالذين كانوا خ ل  العاطلون:
 ، أي لم يكونوا في عمل بأجو اح بأجو للحساب الخاص.بدحن عمل -أ

 متاةون ةاليا للعمل بأجو أم للعمل للحساب الخاص. -ب
 ن عن العمل.باةثو  -ت

 ةالمدسابق  ح ل نهم في  ةق حيمكن ان ت ون هذه ال    ممن كان لهم عمل معين خ ل 
م الشوحط طبقت عليهنالمحددة )فتوة ةساب نسب  النشاط االقتصادي( لم يكونوا ةمن سوق العمل ح ا

 السابق .
 ي:االقتصادي بحس  الطويقتين كما يأت تحس  نسب  النشاط 

 

                                                           

حالخصائص ذات الصل  في تعدادات السكان: دليل. االمم المتحدة، ادارة قياس السكان الناشطين اقتصاديا  (0) 
اح ، السلسل  ح كت  االةصاءات، دراسات في الطوق ، ماالجتماعي ، مكت  العمل الدحليالشؤحن االقتصادي  ح 

 .0100. نيويورك 010العدد 



 

003 

اف  ك ألنها تخضع عملي  الحساب لل  ات العموي  للسكان ،  بمعدالت الخصوب تتأثو هذه النسب
فهي تعتمد  ،حهي المنقح  خوى ، الطويق  األدة سيكون لهم دحر في هذه النسب فأن ةديثي الوالحمن ثم 

 62-05)الدحلي  محدد ةس  المعاييو  إرطارالسكان الذين تتواحح اعمارهم في من فقط على جزء 
 سن (.

 
( نسب  النشاط االقتصادي لمحافظ  االنبار ةس  البيانات 30الشكل )( ح 60ثل الجدحل )يم

، حيظهو من خ ل 0102-0113موكزي لإلةصاء للسنوات التي توفوت من خ ل بيانات الجهاز ال
بلغت نسب   إذ 0118المذكورة كانت عند سن   المدة( ان قم  النشاط االقتصادي في 30)الشكل

 بينما ن ةظ انخ اةها في السنوات ال ةق  بشكل سويع. %26128ادي النشاط االقتص
 (62جدول )

 2114-2113نسبة النشاط االقتصادي للمحافظة لألعوام 
 النشاط االقتصادي السنة
2003 41.5 

2004 47.5 

2007 45.74 

2008 46.98 

2012 42.66 

2014 41.81 

 ، بيانات غيو منشورة 0102-0113الجهاز الموكزي لإلةصاء للسنوات : المصدر 

 (32شكل )
 2114-2113منحنى نسبة النشاط االقتصادي للمحافظة للسنوات 

 
 .  (60: من عمل الباة  اعتمادا على جدحل )المصدر              
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ن مقدار التغيو في نسب  النشاط االقتصادي كما موةح في الشكل غيو مستقوة عند مدى إ
بيع  التغيو الذي يمكن ان يعزى لعدد من العوامل اهمها تغيو التوكي  محدد االمو الذي يعكس رط

تغيو العاملين نتيج  التغييوات التي يمكن ان تطوأ على المنشآت الصناعي   خوالعموي للسكان حاآل
الى ما تقدم فمن الممكن اةاف   عن فض ً  الستثماري  بصوف النظو عن ةجمها،اح المشاريع ا

 زمني  معين . ةق وار االمني الذي ربما يكون له الدحر االكبو في عامل اخو هو االستق
( يوةح معدل التغيو السنوي في النشاط االقتصادي للمحافظ  على اساس 63الجدحل )

 (.60معطيات الجدحل )
دة )موجب ( دي تتواحح بين الزيامن خ ل قيم الجدحل يتضح ان التغيو في نسب  النشاط االقتصا

حان التذبذب في نسب  النشاط ليس مستقوا عند ةدحد معين  موجب  كانت ام سالب (، حبين النقصان )
وفيو تالنظوة الشمولي  للواقع االقتصادي للمحافظ  إذ سالب .  تبعا لذل  فان هذا السلوك ال يخدم من 

 استثمارات بعيدة المدى بسب  ةبابي  االتجاه العام للتغيو.
 (63جدول )

 2114-2113قتصادي للمحافظة تغير نسبة النشاط اال
 التغير المدة

2003-2004 0.144578 

2004-2007 -0.03705 

2007-2008 0.02711 

2008-2012 -0.09195 

2012-2014 -0.01992 

 .(60المصدر: من عمل الباة  اعتمادا على جدحل )                        
سب  دل التغيو السنوي للتغيو في نمعق  بين نسب  النشاط االقتصادي ح لغوض تقديو الع 

كانت النتائ  كما موةح في حدار الخطي المتعدد لهذا الغوض ح معادل  االن عمالالنشاط، تم است
 (.62الجدحل )
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 (64جدول )
 جدول تحليل التباين لبيانات نسبة النشاط االقتصادي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مستوى المعنوية بار فاخت متوسط مجموع المربعات

 0.036441 12.14669 16.11066 2 32.22132 االنحدار
     1.32634 3 3.97903 الباقي

         36.20035 المجموع
 (.60المصدر: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )           

اح  Adjusted Coefficient of Determinationمن ان معامل التحديد المعدل حبالوغم 
 ، اال ان هنال  بعض القيم في معدل التغيو%80يساحي تقويبا  2Adjusted Rالذي يصطلح عليه 

 (.33كما موةح في الشكل )السنوي تبدح خارج نطاق التنبؤ ح 
 (33شكل )

 شكل العالقة بين القيم الحقيقية والتقديرية لنسب النشاط االقتصادي
Predicted vs. Observed Values

Dependent variable: ER
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 .60در: من عمل الباة  اعتمادا على جدحل المص     

ن خ لها يمكالتي من  تي نموذج االنحدار المتعدد عن المعادل  اآل عمالاس وت نتيج  است
الحال على ما هو عليه لغاي   تاستمو  إذا ،0121 ون عليه الحال في العام ايجاد تقديوات لما ست

  هو عدم توفو بيانات اةصائي  عن السنوات .  ان السب  في عدم ذكو السنوات ال ةق0102العام 
  انشغال السنوات التي تلتها بسبلحوج  التي تعوةت لها المحافظ  ح االمني  ا المدةالتي ةدثت خ ل 
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من تهجيو  لمدةابسب  ما اةدثته ، ح المحافظ  بإعادة توتي  البنى التحتي  حالمنشآت المدموة من ناةي 
ال ةق  ألنها ستنطوي على تباين بسب  عدم حجود  لحق عتماد اعودة االمو الذي ال يمكن معه ا ح 

 السابق  التي تمت االشارة اليها. حق رقم ةقيقي لل
𝐸𝑅 = 1488.718 − 0.719 ∗ 𝑌𝑒𝑎𝑟 − 7.599 ∗ 𝐶𝐸𝑅 

 هو نسب  النشاط االقتصادي ER إذ 
 هي السن  المواد توقع نسب  النشاط عندها Yearح 

 نسب  النشاط االقتصاديهو معدل التغيو السنوي في  CERح 
فاذا افتوةنا ان معدل التغيو السنوي في النشاط االقتصادي هو متوسط معدالت التغيوات 

هي السن  المواد ةساب نسب  النشاط االقتصادي عندها سيت ون  0121حان  ،(11112552السنوي  )
ات الجدحل عليه ةس  معطي ذا استموت الحال كما هيإ %00122هي نسب  النشاط االقتصادي 

(63.) 
لغوض معوف  التأثيو المباشو للمنشآت ال بيوة على نسب  النشاط االقتصادي ، سوف نقوم 

مساحي  للواةد  اً سيتم اعطاء السن  قيمإذ ،  0102-0113 مدةباعتماد ةال  المنشآت في المحافظ  لل
ا كان تقييم تل  اذ 0الصحيح اذا كانت كل اح بعض المنشآت في ةال  العمل ، ح تعطى كأفضلي  

عمل المنشآت افضل من سابقاتها.  ان االساس في اعتماد هذا المبدأ هو ليس االنتاجي   إذ السن  من 
مساهم  هذا  ح المستخدمين في ارطار المنشأة حمن ثملهذه المنشآت ح انما حجود بعض العمال ا

 صادي.الجزء في ةجم العمال  كمؤشو داعم اح مثبط لتقديو نسب  النشاط االقت
، 0113اعطيت السنوات  إذنموذج االنحدار الخطي المتعدد مع البيانات الجديدة  عمالاعيد است

( كخيار للم اةل  في الوةع العام كما 0باقي السنوات القيم  ) (، حأعطيت0القيم ) 0118، 0112
 هو حاةح من خ ل تغيوات نسب  النشاط االقتصادي.

 إنيظهو من خ ل اختبار فاين للنموذج الجديد، ح تحليل التب ( يمثل جدحل65الجدحل )
هذا يعني ان النموذج ي سو هذه النسب  ، ح %25133يم  معامل التحديد المعدل ان قاالنحدار معنوي ح 

 ة المذكورة.مدمن التغايو الحاصل في نس  النشاط االقتصادي لل
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 (65جدول )
 تحليل التباين بعد اضافة متغير حالة المنشأة

مصدر 
درجات  مجموع المربعات باينالت

 الحرية
متوسط مجموع 

 مستوى المعنوية اختبار ف المربعات

 0.027918 34.98428 11.84114 3 35.52341 االنحدار
     0.33847 2 0.67694 الباقي

         36.20035 المجموع
 من عمل الباة  اعتمادًا على معادل  نسب  النشاط االقتصادي. المصدر:   

( الع ق  بين القيم الحقيقي  لنس  النشاط االقتصادي حالقيم التقديوي  لها 32الشكل )يمثل 
 عملالمست من خ ل النموذجحالتقديوي ، ح حيظهو من خ ل الشكل حجود توافق جيد بين القيم الحقيقي  

 :عادل  االنحدار الخطي المتعدد هييمكن م ةظ  ان م
𝐸𝑅 = 46.47 − 1.2 ∗ 𝐶𝐸𝑅 − 0.84 ∗ 𝑌𝑒𝑎𝑟 + 0.468 ∗ 𝑆𝑡𝑎𝑡 

في ةال  التشغيل ال لي اح الجزئي ل ل اح بعض  0تومز الى ةال  المنشأة فهي اما  Statإذ 
 المنشآت اح حاةد في الحاالت االقل ل ل اح بعض المنشآت.

 (34) شكل
 االقتصادي النشاط لنسب والتقديرية الحقيقية القيم بين العالقة شكل

Predicted vs. Observed Values

Dependent variable: ER

41 42 43 44 45 46 47 48 49

Predicted Values

41

42

43

44

45

46

47

48

O
b
s
e
rv

e
d
 V

a
lu

e
s

95% confidence 
 ( .62المصدر: من عمل الباة  اعتمادا على جدحل )            
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في المحافظ   0121في ةوء المعادل  السابق  فان تقديو نسب  النشاط االقتصادي لعام 
 في ةال  تشغيل المنشآت الصناعي  ال بيوة. %60122ست ون مساحي  الى 

تنوع الم  ذات التعليم العالي ح وى البشويان حجود عدد من المعادن في ارض المحافظ  مع الق
 ، يجعل من فوص االستثمار فيةجم سكان المدن المختل  المتوزع جغوافيا بشكل يتناس  مع ح 

 كثو امكاني .  أالمحافظ  
  ادن التي تحتويها ارض المحافظبين انواع حكميات المعالمذكور في ال صل االحل  (0)الجدحل 

 للمحافظ . ادياالقتصمن شأنها تغييو الواقع الحضوي ح  انتاجي  التي يمكن استثمارها ألنشاء مشاريعح 
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 :)القائم( نمذجة النظام الحضري  4-4-1
عبارة عن مجموع  شامل  من المدن المتوابط  من خ ل على انه النظام الحضوي يعوف 

 .(0)التقلبات االقتصادي  حنشو حتبادل المعلومات حتدفق السلع حرأس المال حاألشخاص

التي هي جزء من مثل هذا النظام ال تنمو حال تتجمد حال تتدهور بشكل مستقل عن  المدن نإ
ال ضوي  دراس  النظم الح انها تتغيو استجابً  للنمو أح التواجع في مدن أخوى. ل ن البعض؛بعضها 

وسع بتعديل التب يات بين المدن الناتج  عن تبل ؛ المكاني للمدن أح هيكلها الداخليبالتوسع تهتم 
في كتابه  (Yuji)يشيو ألنشط  االقتصادي  على مساة  حاسع  حت ثيف شبكات النقل حالمعلومات. ا

اكتساب فهم حاةح الى انه من غيو الممكن  Japanese Urban Systemالنظام الحضوي الياباني 
لوظائف المدن حنموها دحن الت  يو في هذه األنظم  على أنها مزي  من العوامل االجتماعي  

 .(0)قتصادي حاال
 حالنموحعلى هذا االساس يمكن القول ان هناك ع قات متداخل  بين النشاط االقتصادي 

ول مختلف مللمدن باعتبار ان محصل  النشاط االقتصادي هي توفيو رؤحس االموال التي ت الحضوي 
حضوي لاقع ابدحنها ال يمكن ان يكون هناك أي امكاني  مادي  لتغييو الو جوان  التطور الحضوي ح 

 ي مدين  اح منظوم  ةضوي .أل
يه ، لخص فومات المكاني  للتنمي  المستدام بحثا الى المؤتمو الدحلي للمعل (Asiedu)قدم 

  :تيمكونات نموذج النظام الحضوي في المكونات اآل
ذحات الدخل المنخ ض، حالدخل المتوسط، لى ث ث ف ات هي إتقسيم المجتمع  تمإذ : المجتمع -

 لي.الدخل العاح 

 التي تؤدي الى:كاف  : حهي عبارة عن القطاعات جوهر البيئة الحضرية -

 اساسي .آ. خدمات 
 ب. خدمات مكمل .

                                                           

(1) Pred, A.R. (1977) City-Systems in Advanced Economies, Hutchinson, London,p. 256. 

(2) Murayama Yuji (2006). Japanese Urban System. Springer. ISBN 978-94-017- 

2006-9.                                                                                               
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-: حهي عبارة عن عملي  حةع الخطط لتنمي  المجاميع االقتصادي سياسة التنمية الحضرية  -
 .groupseconomic -Socio( (0))االجتماعي  

  نسبيا ةول مكونات النظام الحضوي االساسي  ما تقدم فان هناك رؤى مختل  فضً  عن  
كونات العالمي  يمكن تمثيل هذه الم اتحيمكن من خ ل مناقش  حاستقواء هذه المكونات ةس  التعوي 

ثو ببعضها تتأمكونات النظام الحضوي االساسي  حالتي تؤثو ح ( الذي يمثل الع قات بين 35بالشكل )
 البعض.

 (35شكل )
 ة المكونة للنظام الحضري لرئيسمخطط يصف العناصر ا

 
 : من عمل الباة  باالعتماد على مكونات النظام الحضوي.المصدر

في أحائل القون الحادي حالعشوين، حاصل الجغوافيون من حجه  نظو جغوافي  يمكن القول انه 
نون امن اجل اعادة تعويف ق فحص الع قات بين المدن حالبلدات حما قد يقع خارج ةدحدهم المتصورة

يتحول االن التوكيز على الع قات بين المدن من رتب  الى شبك  اح من التسلسل إذ النظام الحضوي 

                                                           

(1) Alex B. Asiedu (2001). The potential of systems dynamics modeling in the sustainable 

planning and management of essential environmental facilities in an urban area of 

SUB. http://www.researchgate.net/publication/238094425. 
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اسع  ة المواكز حح الهومي الورطني الى االتصال عبو الورطني بشكل متزايد نتيج  ظهور مدن متعدد
االنظم   ت علىلذل  فان هناك عوامل جديدة ت وض المزيد من التحديا؛ ح مت امل  حظيفيااالنتشار ح 

 .(0)الحضوي  عالميا
شوا لوجود نشاط اقتصادي حاةد من المؤكد ان تعدد مواكز المدين  ال يمكن اال ان يكون مؤ 

ن ت ون هذه االنشط  موتبط  مع بعضها أي مت امل  اقتصاديا اح انها من صل  أيمكن أح أكثو، ح 
   التوابط بين هذه المواكز فانبصوف النظو عن ماهيح  ان ك  منها يؤدي حظي   معين .  حي ب

كل مباشو بش يسهمفضل االمو الذي أةياة  ى زيادة النشاط االقتصادي ست ون ةتما موتبط  بمستو 
 نمو المدن.على نمو السكان حمن ثم 

 تقاس أةجامها بطوق  إذ   في أةجام المدن،  مهم يتوت  على عملي  النمو الحضوي تغيوات 
دد الوظائف الخدمي  التي تقدمها المدين  لسكانها حإلقليمها، حيحدد عدد السكان، حع :منها ،مختل  

خويط   ي ةظ علىح الحجمي ، حالبني  الهومي  للنظام الحضوي، -هذان المقياسان الع قات الوتبي 
ادة توتي  نجد ع توزيع المدن في أي دحل  أح إقليم حجود نوع من التوتي  لدرجات العموان، بمعنى أننا

 م.  ه الهو للمدن يشب
يت ون النظام الحضوي أح نظام المدن من مجموع  التجمعات التي تصنف كمواكز ةضوي  
ةمن رقع  جغوافي  محددة كالدحل  أح اإلقليم أح المحافظ ، حيستند حجود النظام على ت اعل عناصوه 

  ا مت ام يتوتبط تل  المدن بع قات حظيفي  متبادل  تشكل فيما بينها نظاما ةضو  إذ مع بعضها، 
امل فق هذا المنه  تعفي دراس  جغوافي  المدن، حح  المهم دراس  النظام الحضوي إةدى المناه   دتع

حاأليدي  كالحجم السكاني، المكاني ال لي يتوكز االهتمام على خصائصها فوق الحيزإذ ، المدن كنقاط
نقاط ك راسات التي تتناحل المدنالعامل ، حاألنشط  االقتصادي  حغيو ذل ،ّ  حيوكز هذا النوع من الد

 :على
تصنيف المدن على أساس خاصي  معين  أح أكثو، فقد تصنف المدن على أساس ةجمها السكاني  -0

حمدن مليوني ، حمواكز إقليمي ، حمدن كبوى حمتوسط   ،Metropolis إلى ةواةو كبوى تسمى
ل: مدن سائدة فيها، مثحصغيوة، حقد يجوي تصنيف المدن على أساس ال عاليات االقتصادي  ال

 .صناعي ، مدن خدمي ، مدن تجاري ، مدن سياةي 

                                                           

(1) Juan Miguel Kanai (2015). Urban System in Geography. ResearchGate, Dec. 2015, 

DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8. 72074-5. 
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تحليل الع قات المكاني  بين المدن المختل   داخل النظام الحضوي بهدف التعوف على رطبيع   -0
رطبيع   مكانيا حفق سو انتظامهاالوقوف على األسباب التي ت  حمن ثم، للمدنالتوزيع المكاني 

 .انتشار معين 
ما تقدم فانه يمكن تقديو مؤشو التوازن الحضوي ةس  التقديوات التي تم حةعها  على بناءً 

 :أتييتم ةساب هذا المؤشو كما ي إذفي هذا ال صل 

مؤشو التوازن  الحضوي  =  
مجموع ال وحقات الموجب  ح السالب 

مجموع سكان الحضو
 

لتي شملتها ان المدن االتقديوي  لسكت هي ال وق بين القيم الحقيقي  ح هنا بال وحقا المقصود
ذل   فان ،الحجم.  فاذا كانت قيم  هذا المؤشو اقل من الواةد الصحيح-الدراس  ةس  قاعدة الوتب 

ذا كانت النتيج  اكبو من إ، اما عدد السكانإذ يدل على ان هذه المدن تخضع لتوزيع متجمع من 
 الواةد الصحيح فان ذل  يدل على حجود تشتت في توزيع هذه المدن.

من حهي قيم  اقل من الواةد الصحيح ح  (1126)لقد حجد ان قيم  هذا المؤشو مساحي  الى 
نطوي على ال ت ألنهاهذه النتيج  جيدة  دفان التحضو في المحافظ  يتوزع توزيعا متجمعا.  تع ثم

نس   ي ةعشوائي  التوزيع التي تعكس عدم حجود توازن ةضوي حب بارة اخوى ان المدن تت احت من 
 وجود.  هذا عمليا غيو متقل فيها نسب  التحضو عن النصف ح  اً ان هناك مدن حي حضو فيها بالت

عملي  حةع نموذج رياةي اح اةصائي لتقديو النمو الحضوي عملي  معقدة ح ذل   تعدح 
قديوي .  ةساب نس  النمو الت ألجواءبسب  التداخل بين المؤشوات اح المتغيوات التي يمكن اعتمادها 

باشوة بالزيادات تتأثو ممن هذه المتغيوات تتأثو بشكل مباشو مثل مساة  البناء السكني التي  ان قسما
ع في االبني  تتبع مقدار التوسإذ ، بينما تتأثو الطوق بشكل غيو مباشو بالزيادات السكاني  السكاني 

كما ان   .االرض الذي ي وض تغييوا محتوما في شبك  الطوق  حتنوع استعماالتالسكني  اح توسع 
 نشاطحالتأثو فالهناك ال ثيو من العوامل التي يمكن اخذها بنظو االعتبار كمثال على التأثيو 

ذ إاالقتصادي يؤدي ارت اعه الى توفيو نوع من الوفاهي  التي تنعكس على اداء المجتمع بشكل عام 
النتيج  الذي يقود ب االمو حموكبات حالسيماالطل  على حةدات سكني   حتزداد حتيوةالحاجات  تتنوع

ما م حشبكات الطوق توسع في استخدامات االرض  من ثمالى الزةف على مخطط المدين  االساس ح 
لنمو اح يو احعلى هذا االساس فان عمليات تقد حزيادة في مدخوالت المدين ،يوفو فوص عمل جديدة 
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الوجه  الوياةي   التقديو منيد ان تنطوي على بعض ال وةيات التي من شأنها تقي التأثيو عليه ال بد 
 محدحد من التقلبات في المتغيوات التي تعتمد لهذا الغوض. راالةصائي  بقدح 

على حةع  Suwit and Apiradee; Yu and Du((0) (الباةثينعكف عدد كبيو من 
تقديو الوصول لل إذ رطويق النماذج من  حتت احت هذهنماذج رياةي  لتقديو نسب  النمو الحضوي 

يعتمد على اسلوب  حمنها ما Standard modelsفمنها ما يعتمد النماذج القياسي   االفضل
 Neuralيعتمد على شبكات االعصاب  حمنها ما Differential equationsالمعادالت الت اةلي  

Networks النماذج التي ال ةصو لها، غيو ان العمل بجميع هذه النماذج ي وض قيودا  حغيوها من
سيتم محاحل  حةع نموذج يقوم بحساب قيم  التغيو الذي يمكن اةداثه على  (0)ن يذعلى رطويق  الت

من المهم ان نذكو بان فوةي  النمو  الصناعي ،النمو الحضوي من خ ل متغيو حاةد هو المشاريع 
لنظام الم هوم العام ل إرطارالحضوي في النموذج المقتوح ستشمل مكونات النظام التي تندرج ةمن 

 :ملحالتي تش
 .السكان .0
 .النشاط االقتصادي .0
 .االراةي السكني  .3
 .االراةي التجاري  .2
 .االراةي الصناعي  .5
 .مساة  الطوق  .6
 .اراةي الخدمات .2

تقوم فوةي  النظام المقتوح على اساس ان اقام  مشوحع صناعي في مدين  معين  بعدد معين 
 ييؤد من ثموق العمل ح من االيدي العامل  سوف يؤدي الى دخول مجموع  معين  من السكان الى س

تغيوات في مكونات  الخدمات مما يؤدي مع موحر الزمن الىالى ةدحث رطل  جديد على السلع ح 
مكون عبو الزمن يمكن ان يتم  أليمن الناةي  الوياةي  فان مقدار التغيو النظام الحضوي، حمن 

                                                           

(1) Suwit Ongsomwang and Apiradee Saravisutr (2010).  Optimum prediction model for 

urban    growth prediction.  Suranaree J Sci. Technol. 18(2):141-152.   
(2) Yu Nong and Qingun Du (2011). Urban growth pattern modeling using logistic 

regressio.  Geo-spatial Information Sci. 14(1):62-67.                 
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بعد ن سها لمعادل  ن معدل النمو يمكن يحس  من خ ل اإح (، 0تمثيله من خ ل المعادل  رقم )
 (:0تعديلها حكما مبين في المعادل  رقم )

𝑃𝑛 = 𝑃0(1 + 𝑟)𝑛 … (1) 

𝑟 =  √
𝑃𝑛

𝑃0
− 1 … (2) 

سوف يتم اعتماد مدين  القائم كمثال لوةع اسلوب اةصائي يتم من خ له تقديو التغيوات 
 :تي ن  حفق ال وةيات اآلالتي يمكن ان تطوأ على النظام الحضوي عند استحداث صناع  معي

، شخص )عامل، مهندس 0111ن  القائم تستوع  ن توض استحداث صناع  معين  في مدي -0
 .اداري(

التي توفوت  0222-0282سن توض ان معدل النمو السكاني لهذا العدد الم توض هو ذاته لل توة  -0
 تمتعت بنوع من االستقوار النسبي.فيها فوص العمل ح 

السكاني للمجموع  الباقي  من سكان الحضو مساحيا لمعدل النمو السكاني ن توض ان معدل النمو  -3
 .0101لعام 

   توةح كيفي  ةساب المعدل العام للنمو:تيحفقا لما تقدم فان الوموز اآل
𝑃𝑡: 𝑡 ةجم سكان الحضو عند الزمن 
𝐸𝑡: 𝑡 عدد العاملين الجدد عند الزمن 

𝑁𝑃𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝐸𝑡 … . (1) 
𝐸𝑡 = 𝐸0(1 + 𝑟1)𝑡 … (2) 

𝑁𝑃𝑡 = 𝑁𝑃0(1 + 𝑟2)𝑡… (3) 
𝐸0 = 1000, 𝑁𝑃0 = 91140, 𝑟1 = 0.01773, 𝑟2 = 0.012332 

𝑟 =  
(𝑟1 × 𝐸𝑡) + (𝑟2 × 𝑁𝑃𝑡)

𝐸𝑡 + 𝑁𝑃𝑡
… (4) 

، اذ ان دخول ايدي مدين ل العام للنمو الحضوي في ال( رطويق  ةساب المعد2تمثل المعادل  )
وين ا ت منهلى عدد من التغيوات االجتماعي  ح عامل  الى سوق العمل يؤدي الى زيادة فوص االقبال ع

 عليه الحال في ةال  االستقوار. عوائل جديدة بنمط اعلى مما هي
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ات متبعا لذل  فان معدالت النشاط االقتصادي ستوت ع نتيج  حجود ةاج  لتقديم سلع حخد
بالوغم من معدالت النمو السكاني ت وض نس  زيادات معين  في ي  لمجموع  تتنامى سويعا، ح اةاف
مجموع  سكاني  جديدة يؤدي الى زيادات بنس   أليال ان زيادة مستوى الوفاه إاالرض،  عماالتاست

 نتخضع لمعدل النمو العام لحضو المدين  ةس  ال وةي  المقتوة  حيمك عماالتمعين  في هذه االست
 :تي تمثيل ذل  بالمعادالت اآل

𝐿𝑈𝐶𝑡 = 𝐿𝑈𝐶𝑡−1 + 𝑟 × 𝐿𝑈𝐶𝑡−1 
𝐿𝑈𝐶𝑡: 𝑡 معدل تغيو استخدام االرض عند الزمن 

 ق ح( مساةات االراةي الحضوي  في مدين  القائم حمعدلي التغيو ةس  ال66) الجدحليمثل 
اس و ثاني(. المتمثل بمعدل التغيو الالثالث  ح   ح الثانيمعدل التغيو االحل، ح الثاني  حالمتمثل ب)االحلى ح 

تم تمثيل هذه النتائ  إذ ( 62المعادالت السابق  عن النتائ  التي تم حةعها في الجدحل ) عمالاست
 (.36بالمخطط الواداري المبين في الشكل )

 (66جدول )
 زمنيةمعدالت التغير في مدينة القائم حسب الفترات الو  عملةمساحات االراضي المست

 معدل التغير المدة الزمنية
 الثاني االول 1980-1990 1969-1979 1939-1968 

 0.08424 2.815637 171.44 158.12 41.44 االراضي السكنية

 5.37931 1.188679 0.74 0.116 0.053 االراضي التجارية

 4.663043 25.28571 1.563 0.276 0.0105 االراضي الصناعية

 0.616812 3.791667 13.945 8.625 1.8 اراضي الخدمات

 1.735175 2.912104 74.26 27.15 6.94 اراضي الطرق 

حاالسكان حالبلديات العام ، مديوي  بلديات محافظ  االنبار، مديوي  بلدي  قضاء القائم، بيانات  حزارة االعمار: المصدر
 غيو منشورة.
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 (67جدول )
 االرض حسب السنوات عمالتغير نسب است

 من عمل الباة  اعتمادا على معادل  معدل تغيو استخدام األرض عند الزمن. :المصدر

( الذي يصف التغيو على القياس اللوغاريتمي ان نس  التغيو 36ن ةظ من خ ل الشكل )
النمو  لالطوق تتسارع بشكل اقل بكثيو عن معداالراةي السكني  حالخدمات ح  عماالتالسنوي  في است

اعلى  شكلحالصناعي  بالسنوي للسكان في الوقت الذي تزداد فيه نس  استخدامات االرض التجاري  
ي سوه تنامي النشاط االقتصادي حزيادة الطل  على  من نس  الزيادة السنوي  للسكان االمو الذي

شاط نفي رفع مستوى ال يسهمكونه  فضً  عنان استحداث المشاريع الصناعي  المنتجات، ح 
كل فعال في بش يسهمالموتبط  بالنظام الحضوي مما كاف  االقتصادي فانه يؤدي الى دفع القطاعات 

 توسع هذا النظام. 
 (36شكل )

 مخطط تغير استخدام االرض حسب الزمن

 
 

 ( .69من عمل الباحث اعتمادا على جدول ): المصدر

0.00001

0.0001

0.001

0.01

0.1

1
2021

2022

2023

2024

2025

20262027

2028

2029

2030

2031

معدل النمو

االراضي السكنية

االراضي التجارية

االراضي الصناعية

اراضي الخدمات

اراضي الطرق

النشاط االقتصادي

 السنة
النمو 

 السكاني
االراضي 

 السكنية
االراضي 

 التجارية
االراضي 

 الصناعية
 اراضي الطرق اراضي الخدمات

النشاط 

 االقتصادي
0.212602088 0.001955 0.00069481 0.005252707 0.006059549 9.48923E-05 0.01239089 2021 

0.21523655 0.003933 0.00139823 0.010570499 0.012194181 0.00019096 0.01239152 2022 

0.217903861 0.005937 0.002110366 0.015954185 0.018404828 0.000288219 0.01239246 2023 

0.220604507 0.007965 0.002831325 0.02140458 0.024692431 0.000386683 0.01239375 2024 

0.223338986 0.010018 0.003561218 0.02692251 0.031057943 0.000486366 0.01239539 2025 

0.226107814 0.012097 0.004300156 0.032508814 0.037502331 0.000587285 0.01239742 2026 

0.228911522 0.014201 0.005048249 0.038164337 0.044026571 0.000689455 0.01239987 2027 

0.231750662 0.016332 0.005805612 0.043889938 0.050631652 0.00079289 0.01240278 2028 

0.234625809 0.018489 0.00657236 0.049686485 0.057318578 0.000897607 0.01240621 2029 

0.237537562 0.020673 0.007348608 0.055554856 0.064088361 0.001003622 0.0124102 2030 

0.240486553 0.022883 0.008134475 0.061495943 0.070942028 0.00111095 0.01241484 2031 
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   االقتصادي  يمكن ت سيوه علىن زيادة الطل  على السلع حالخدمات في ةال  حجود االنشطإ
نمو من ةعف معدالت ال أكثواساس ان معدالت النمو السكاني ستوت ع لل    الجديدة لتصل الى 

السكاني في الحاالت الطبي ي  ثم تبدأ باالنخ اض التدريجي حصوال الى ةال  االستقوار. ان هذه 
جم نس  تغيوات جديدة تتناغم مع ة ادإليجفي ةال  حجود أي صناع  جديدة  عمالهاالنتيج  يمكن است

يتبين من ذل  ان النشاط االقتصادي يبع  على تح يز كل القطاعات الموتبط  ، (0)ةالعمال  الجديد
لموظف العامل اح ا ديع، ح توظيف هذا النشاط ليخدم مصالحهاخو لآبشكل اح ب سهمبذل  النشاط لت

اط وجوده يؤدي الى توفيو قوة العمل ال زم  للنشالنشاط االقتصادي ف حاالخيوة فيهو الحلق  االحلى 
الجديد  ا النشاط نتيج  الدخلوفوهخوى يكون المست يد من ةوك  السوق التي يأ حمن ناةي  ،من ناةي 

ن أي نموذج يحاكي التطور الحضوي اح النمو الحضوي ال بد حان حإ ،الذي يمكن ان يحصل عليه
صناعات معين  اح خدمات  يجادف رؤحس االموال إليكون محوكه العامل االقتصادي الذي يوظ

سلع رطل  جديد على ال توفيواالمو الذي يقود الى  حنوعي  الحياةمعين  مما يؤدي الى رفع مستوى 
 الخدمات.ح 

ن النموذج الذي تم تبنيه في هذه الدراس  لحساب تأثيو العدد المقتوح من الوظائف قد مثل إ
ت االراةي الامعن نس  التغيو السنوي  في استأ إذ  راةي الحضوي  التغيوات الممكن  على مستوى اال

حجدت انها تتسارع بشكل اقل بكثيو عن معدل النمو السنوي للسكان في  حالخدمات حالطوق   السكني
  فيه بشكل اعلى من نس حالصناعي  تزداداالرض التجاري   عماالتالوقت الذي حجد ان نس  است

 لمنتجات.على ا حزيادة الطل مو الذي ي سوه تنامي النشاط االقتصادي الزيادة السنوي  للسكان اال
انشاء صناع  جديدة اح اجواء توسع  حالخدمات عنديمكن اخضاع زيادة الطل  على السلع 

من ةعف  وأكثعلى صناع  ةالي  الى ان معدالت النمو السكاني ستوت ع لل    الجديدة لتصل الى 
 االت الطبي ي  ثم تبدأ باالنخ اض التدريجي حصوال الى ةال  االستقوار.معدالت النمو السكاني في الح

                                                           

(1) Mohsen Dadras, Helmi Zulhaidi Mohd Shafri, Noordin Ahmad,et al. (2014). Land 

use/cover change detection and urban sprawl analysis in Bandar Abbas City, Iran. 

The Scientific world journal. Vol. 2014, Article ID 690872, 12 pages.       
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 :نمذجة النظام الحضري)عنه( 4-4-2
، بي حتشك ن جزءًا من المنطق  الغو ةمن الوقع  الجغوافي  لمحافظ  االنبار العواقي  عنه  قعت

  تغييو موقع المدين التي تم عن الحجم السكاني بين مدن المحافظ .  تتميز مدين   إذاالقل من 
القديم  التي غموتها المياه الى الموقع الجديد الذي بني على اساس تصاميم ةديث ، بصغو مساة  

خوج عن ن تفإن المدين  بموحر الزمن ال بد حأمن ثم ح  ،المدين  التي تشكل الجان  الحضوي للمدين 
 عماالتته من تأثيو على مختلف اسما تحدثرطبي ي  لمعدالت النمو السكاني ح  تل  التصاميم استجاب 

 االرض الحضوي .
تصادي  اق عمليات النمو السكاني اةدى اسس التطور الحضوي لما يحدثه السكان من قوة تعد

بشكل  همسدحرة اقتصادي  في المدين  ت إيجادالخدمات الذي بدحره يؤدي الى تشكل رطلبا على السلع ح 
 جدي بتغييو حاقع المدين .  

 فان معظم الصناعاتصناعات كبيوة حمن ثم  عن الجان  الحضوي من مدين  ال تتوفو في 
ن فوص االرتقاء بالواقع االقتصادي للمدين  ستبقى رهن أالموجودة فيها هي اما صغيوة اح متوسط  ح 

ما ت وةه عليها ةوك  السوق التي تتألف في معظمها من اصحاب الصناعات الصغيوة اح المتوسط  
المتقاعدين.  حعلى هذا االساس فان فوص ب الدخول الثابت  من الموظ ين ح اح ما يقدمه اصحأ

 االرض ستخضع لمعدالت النمو البطي   التي توتبط بمعدالت النمو السكاني. عماالتالتغييو في است
من المعوحف ان انشاء أي نشاط اقتصادي سيؤدي الى اتاة  فوص عمل مما يؤدي بدحره 

ال وص توتبط بإنشاء رطل  اةافي على السلع حالخدمات التي بدحرها  الى تحصيل دخول جديدة لهذه
 تتنامى لتلبي  الطل  الجديد. 

 الذي اقتوةه العالم تيلقد تم تمثيل الع ق  بين المكونات السابق  بالمخطط اآل
 ,Allan Pred (0) ح الذي تم ذكوه ايضا من قبلSami M P, (0) ،  يوةح كيفي  تنامي الصناع

شاء اح االستحداث ح كيفي  حةع عتبات جديدة للمجتمع الذي يحتضن هذا النشاط ح كما بعد االن
 (.32موةح في الشكل )

                                                           

(1)   Allan Pred (1965). Industrialization, initial advantages, and American metropolitan 

growth  Geographical review, Vol. 55, No. 2 (April 1965), pp.158-185.    
(2) Sami Mati Polous (1982). Urban growth theories and the urban growth pattern for the   

upper Euphrates region of Iraq, Vol.1. Unpublished PhD thesis, University of   

Sheffield, UK. 
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 (37) شكل
 المجتمع نمو على وتأثيرها للصناعة الدائرية العالقات يوضح مخطط

 
 Allan, Sami: من عمل الباة  اعتمادا على المصدر    

 
فان  ،تبدأ عملي  انشــاء الصـــناعات فيها وي  عندماةســ  النموذج المقتوح فان المواكز الحضـــ

 .  (0)عملي  التوسع في الصناعات ح المجتمع تبدأ بالتزايد المضطود
ر الصناع  ان زرع بذح  حالتصنيع بسب هناك اخت ف في معدلي نمو السكان بالتأكيد سيكون 

لذي يولد امل الصناعي احانما سوف يمتد باتجاه الت  ،سوف ال ينطوي على اتساع تل  الصناع  فقط
ه المستقبلي  رطويق  ت  يو المجتمع حاتجاهات حتنامياً في اً جديد حتنوعاً انتاجياً جديدة  جديدة حدخوالً  اً فوص

 (.32كما هو حاةح من خ ل ع قات الشكل )

                                                           

(1)Wilbur R. Thompson (1996). A preface to urban economics.  Johns Hopkins   Press, 

Oxford university press, London, 1966, pp. 413-460.   
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 2121:، 2112استعماالت االرض الحضرية لعامي  4-4-3
ات للسنو  عن غواض الحضوي  في مدين  لأل عمل( مساة  االراةي المست68يمثل الجدحل )

عوف تالدحائو البياني  التي من خ لها يمكن ال عمال.  لقد تم تمثيل هذه المساةات باست0100-0101
سقارطات لقد تم ةساب ا ،ل ل عام عمل بالنسب  لمجموع المساةات المست عمالبوةوح على نس  االست

كما تم ةساب السنوات الباقي   ،0100/0101 على اساس معدل النمو العام 0102، 0102السنتين 
لغوض توفيو البيانات ال زم  لحساب نماذج تقديو  هان سبالطويق   0101-0100إلكمال السلسل  

 التغيو في المساةات الحضوي .
 (62جدول )

 2121-2112للسنوات  هعناالرض الحضرية في مدينة  استعماالت
 2020 2017 2014 2012 نوع استخدام االرض

 المساحة
 دونم

 المساحة %
 دونم

 المساحة %
 دونم

 المساحة %
 دونم

% 

 38.85 2212 44.49 1144.71 47.26 592.39 47.48 381.84 سكنية

 16.77 955 14.51 373.28 11.64 145.91 9.7 78 تجارية وصناعية

 7.69 438 3.37 86.76 1.37 17.18 0.73 5.84 حكومية

 22.2 1264 21.17 544.7 18.73 234.73 16.65 133.92 تعليمية

 0.95 54 1.68 43.17 2.75 34.51 3.7 29.72 دينية

 7.27 414 4.48 115.38 2.57 32.16 1.71 13.72 خضراء

 0.51 29 7 0.8 22.47 1.39 17.4 1.83 14.68 صحية

 5.76 328 9.42 242.48 14.3 179.26 18.22 146.56 طرق

 100 5694 100 2572.95 100 1253.54 100 804.28 المجموع

بيانات  ،هعن: حزارة االعمار حاالسكان حالبلديات العام ، مديوي  بلديات محافظ  االنبار، مديوي  بلدي  قضاء المصدر
 .غيو منشورة 

 تعمالتم تمثيل بيانات كل سن  باس 0101 ،0100وض تمثيل التغيو الحاصل بين حلغ
ن ةظ من خ ل الشكلين ان نسب  االرض ( 32 ،38) لشكلينالدائوة البياني  حكما موةح في ا

المخصص  للسكن من مجموع المساة  ال لي  ألراةي الحضو قد انخ ضت نتيج  زيادة المساةات 
 ماالتعتباين المساةات ل ستالخضواء ح ، ح الحكومي ، ح االخوى كالصناع  عماالتالمخصص  ل ست

 االخوى.
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(23) شكل  
 2112 ياناتب حسب االرض خداماتاست نسب

 
 ( . 68: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر         

 
 (37) شكل

 2121 بيانات حسب االرض استخدامات نسب

 
 .(68): من عمل الباة  اعتمادا على جدحلالمصدر

2012نسب استخدام االرض حسب 

سكنية

تجارية و 
صناعية

حكومية

2020نسب استخدام االرض حسب 

سكنية

تجارية و صناعية

حكومية

تعليمية

دينية

خضراء

صحية

طرق
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 :االرض عماالتساليب حساب مؤشرات استأ 4-4-3-1
ي فعمل  دد من المقاييس المستاالرض فقد تم اعتماد ع عماالتلغوض ةساب مؤشوات است

 .(0)عدد من الدراسات المماثل 
ةد المقاييس المهم  التي تعكس أ Urban Expansion UEمقياس التوسع الحضوي  دّ يع

 لحسابه: تي الصيغ  اآل عمل. حتستtاالرض خ ل الزمن  عمالمقدار التغيو في است

𝑈𝐸 =
𝑈𝐴𝑡+𝑖 − 𝑈𝐴𝑖

𝑡 ∗ 𝑈𝐴𝑖
 × 100 … (1) 

 :إذ أن
𝑈𝐸 التوسع الحضري :. 

𝑈𝐴 مساحة الحضر :. 

𝑡  :الزمنية المدة. 

اي  السلسل  عند نه هان سالنتيج  النمو الذي يصل الى  لهذا المقياس مكاف ا لمقياس معد دّ حيع
ة في مدذل  يعود الى رطويق  الحساب المعتيغ  السابق  عند التغيو السنوي، ح يختلف مع الصالزمني  ح 

 (.0يحس  معدل النمو كما في المعادل  رقم )يغتين، ح الص

𝑈𝐸 =  √
𝑈𝐴𝑡+𝑖

𝑈𝐴𝑖

𝑡

 − 1 … (2) 

جم ة عمالذل  باستن سها، ح ةساب معدل التوسع رطويق  يحس  معدل النمو السكاني 
 (.3كما مبين في المعادل  رقم )السكان بدال من المساة ، ح 

𝑃𝐺𝑅 =  
𝑈𝑃𝑡+𝑖 − 𝑈𝑃𝑖

𝑡 ∗ 𝑈𝑃𝑖
… (3) 

 

 :إذ ان
𝑃𝐺𝑅 معدل نمو السكان :. 

𝑈𝑃 سكان الحضر :. 

                                                           

(1)Sana Arshad, Mahwish Nawaz Malik, Majid Malik (2017). Spatial dimensions of 

urban growth and land use change in a small city of Bahawalpur district, Pakistan. 

Universal Journal of Engineering Science 5(2):17-28, 2017. 
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من المؤشوات  Land Consumption Rateاالرض  عمالمؤشو نسب  اح معدل است دّ يع
( الى كيفي  اةتساب 2حتشيو المعادل  رقم ) ،(0)في تقييم ظاهوة التحضو سهمالمهم  التي يمكن ان ت

 هذا المؤشو.

𝐿𝐶𝑅 =  
𝑈𝐴

𝑃
… (4) 

𝐿𝐶𝑅 االرض عمال: معدل است. 

𝑃 السكان :. 

 
 :تأثير العامل االقتصادي على التحضر

ين اهتمام عدد من الباةثباستأثو موةوع الع ق  بين العوامل االقتصادي  حالنمو الحضوي 
et al. Chen M(0) ,الذين كان من بينهم 

 . et al  Li, X., (2)ح  Zhao and Wang(3)ح  
عدة لحساب ةص  ال ود من االرض الحضوي  عند تغيو عامل اقتصادي صيغ ةعت لقد ح  
 معين. 

ت من اجل القيام بعمليات التنبؤ عمل( تبين اةد هذه الصيغ التي است5المعادل  رقم )
 بمقدار تغيو ةص  ل ود عند تغيو العامل االقتصادي المتمثل بدخل ال ود.
𝑝𝑈𝑡 = 𝑎 +

𝑏

1 + 𝑒𝑥𝑝−𝑐∗(𝑝𝐶𝑢𝑚𝑚𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑑)
… (5) 

 t :𝑝𝑈𝑡لوغاريتم ةص  ال ود من االرض الحضوي  بالمتو الموبع للسن  
: tلوغاريتم معدل دخل ال ود التواكمي للسن   𝑝𝐶𝑢𝑚𝑚𝐺𝐷𝑃𝑡 

,𝑎: معالم النموذج 𝑏, 𝑐, 𝑑 

                                                           

(1) Haregeweyn N., Fikadub G., Tsunekawa A., Tsubo M. The dynamics of urban 

expansion and its impacts on land use/land cover change and small-scale farmers living 

near the urban fringe: A case study of Bahir Dar, Ethiopia. Landscape and Urban 

Planning. 2012; 106: 149-157. 

(2)Chen M, Zhang H, Liu W, Zhang W (2014) The Global Pattern of Urbanization and 

Economic Growth: Evidence from the Last Three Decades. PLOS ONE 9(8): e103799. 

(3)Yabo Zhao and Shaojian Wang (2015). The Relationship between Urbanization, 

Economic Growth and Energy Consumption in China: An Econometric Perspective 

Analysis. Sustainability 2015, 7, 5609-5627 

(4)Li, X., Zhou, Y., Eom, J., Yu, S., & Asrar, G. R. (2019). Projecting global urban area 

growth through 2100 based on historical time series data and future Shared 

Socioeconomic Pathways. Earth's Future, 7, 351–362. 
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، الذين ناقشوا ف وة Mertes et al (0)ح et al X., Li, (0)ت هذه الصيغ  من قبل عمللقد است
التوسع الحضوي ح التي تقتضي استبعاد معدل دخل ال ود السنوي الذي يحدث ال ثيو من التقلبات 

ذل  فقد لتسق  مع رطبيع  التطور الحضوي، ح في النموذج مما يؤدي الى الوصول الى تنبؤات غيو م
يعكس  اب حالذي هو في ةقيقتهتم اعتماد معدل الدخل التواكمي الذي يستبعد هذه التقلبات من الحس

 االستثمار المتواكم لألفواد في البي   الحضوي .
    c ,dفي النموذج بداي  ح نهاي  موةل  التحضو ح تمثل المعلمتين a ,b تمثل المعلمتين 

 ,.Yu et al., 2014 (3)،Melaas et al., 2013(2) Seto et alالسيني ةس  شكل منحنى النمو

2012, (5) . 

                                                           

(1)Li, X., Gong, P., & Liang, L. (2015). A 30‐year (1984–2013) record of annual urban 

dynamics of Beijing City derived from Landsat data. Remote Sensing of Environment, 

166, 78–90.         

(2)Mertes, C. M., Schneider, A., Sulla‐Menashe, D., Tatem, A. J., & Tan, B. (2015). 

Detecting change in urban areas at continental scales with MODIS data. Remote 

Sensing of Environment, 158, 331–347 

(3) Yu, S., Eom, J., Zhou, Y., Evans, M., & Clarke, L. (2014). Scenarios of building 

energy demand for China with a detailed regional representation. Energy, 67, 284–

297. 

(4)Melaas, E. K., Friedl, M. A., & Zhu, Z. (2013). Detecting interannual variation in 

deciduous broadleaf forest phenology using Landsat TM/ETM + data. Remote Sensing 

of Environment, 132, 176–185 

(5)  Seto, K. C., Güneralp, B., & Hutyra, L. R. (2012). Global forecasts of urban expansion 

to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, 109, 16,083–16,088. 



 

026 

 
 :والنتائجالبيانات  4-4-4

مبين  في الجدحل  اكم، ح 0101، 0100سمي  عدا تل  التي تخص عامي لم تتوفو بيانات ر 
لغوض توفيو الحد االدنى من المعلومات التي تحتاجها الدراس  لتوظيف النموذج (، ح 68السابق )

فقد تم  ضوي ،االرض الح المعمعدل الدخل التواكمي على التوسع في است أثوالمقتوح في تقديو 
لمعدالت  حايجاد تقديوات( من هذه الدراس  لحساب معدل التغيو السنوي 0توظيف المعادل  رقم )
 .0102-0103 المدةالتغيو السنوي خ ل 

لقد تم ةساب المؤشوات المشار اليها في المعادالت السابق  حالتي من شأنها ان تعطي صورة 
 المذكورة. المدةحضوي  خ ل عن رطبيع  تغيو نس  استخدامات االراةي ال

حالتي  0101-0100( التغيو في مساة  االراةي الحضوي  خ ل السنوات 21يبين الشكل )
فيها المساة  بالدحنم.  يتضح من هذا الشكل ان التوسع في تخصيص االراةي السكني  هو  ةسبت

ك  غيو ر التغيو ينحى شمن الم ةظ ان مقداالتعليمي ، ح ت حتليها عماالاالكثو من بين باقي االست
 خطي مما يعني ان معدالت الزيادة ال تسيو حفق نسب  نمو معين  للسكان.

 (41) شكل
 .2121-2112 المدة خالل الحضرية االرض استخدامات مساحات في التغير

 
  ( . 68: من عمل الباة  باالعتماد على جدحل )المصدر        
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)شخص/دحنم ارض  28162السكن قد انخ ضت من ( ان كثاف  62يتضح من خ ل الجدحل )
هذا االنخ اض  إذ يمثل، 0101شخص/دحنم ارض سكني ( في عام ) 01الى  0100سكني ( في عام 

 يجادإتزايدا في اعداد السكان بنس  اعلى من تل  المخصص  للسكن االمو الذي يمكن ان يؤدي الى 
 لمدةاام االرض الى تزايد هذه النسب  خ ل تشيو نسب  استخد  مع موحر الوقت، ح مشكل  سكن ةقيقي

 المذكور سابقا. ن سه ذل  للسب الموصوف  في الجدحل ح 
 (67جدول )

 .2121-2112 تخدامات االرض الحضرية لمدينة عنمؤشرات اس

  من عمل الباة  اعتمادا على المعادالت الحسابي   :المصدر
 

سوب  على اساس )نسم /دحنم(   مح( ال ثاف  االراةي الحضوي  لمدين  عن20)لشكليمثل ا
فوص  عمل حاعادة اةتساب معدل دخل ال ود  0111ع قتها بمعدل الدخل السنوي لل ود بعد اةاف  ح 

 على اساس المعدل العام للعواق.
ةي التعليمي  حاراري  ح الصناعي  حالتجاهذا الشكل ان االراةي السكني  ح  يتضح من خ ل

دة مساةاتها بسب  زيا ،ن كثافاتها هي االقل، حأبالنمو السكاني وق هي االكثو تأثوا بمعدل الدخلالط
 ت مما يؤدي بشكل مباشو الى انخ اض ال ثافات المعني  بالشكل.الاعممقارن  بباقي االست

 2012 2014 2017 2020 

 5694 3860.36 2026.71 804.28 )دونم(الحضر ارض مساحة

 22110 20453 19311 18586 نسمة()سكان الحضرعدد 

 3.88 5.3 9.53 23.11 (دونم/نسمة) الكثافة

 0.2575 0.1887 0.105 0.0433 معدل استخدام االرض

 10 17.87 32.6 48.67 دونم()الكثافة السكنية
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 (41) شكل
 عنه لمدينة( دونم) الحضرية االراضي انواع كثافة

 
 .62من عمل الباة  اعتمادًا على جدحل  :المصدر 

 
( لغوض ةساب 5النموذج المبين في المعادل  رقم ) عمال  البيانات ال زم  الستلقد تم تهي 

الحزم   ملتعاالرض الحضوي  نتيج  تواكم معدل دخل ال ود.  است عماالتمقدار تأثو التوسع في است
 خطي غيو تم توظيف نموذج االنحدار ال إذ  للحصول على النتائ   SPSS ver. 25االةصائي  

كانت النتائ  كما مبين في الجدحل ح  015  لمعالم النموذج تواحةت بين ص و، احلي تم تهي   قيمح 
(21) 

 (71جدول )
 نتائج استخدام نموذج تقدير التوسع في استخدام االرض الحضرية اعتمادا على الدخل المتراكم

 نوع االستخدام
معامل  معالم النموذج

 a B c d التحديد

 %99.90 11.368 1.541- 5.358- 9.199 سكنية

 %99.90 11.328 1.561- 7.604- 9.812 صناعية و تجارية

 %99.90 11.456 1.516- 15.286- 14.783 حكومية

 %99.90 11.318 1.563- 6.693- 9.457 تعليمية

 %99.90 11.439 1.519- 11.758- 12.163 مساحات خضراء

 %99.90 11.212 1.586- 1.486- 2.136 صحية

 %99.90 11.002 1.706- 1.508- 4.454 طرق

 %99.90 11.04 1.69- 1.042- 2.409 دينية

 من عمل الباة  اعتمادا على الدخل المتواكم :المصدر        
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لقد تم ةساب تقديوات قيم لوغاريتمات ةص  ال ود من كل نوع من االراةي الحضوي  بالمتو 
ي ان انت النتائ  تشيو الى المطابق  مما يعنحك ،حتم رسم البيانات الناتج  مع الدخل المتواكم ،الموبع

 النموذج ك وء في تقديو البيانات التي تقع ةمن السلسل  المعتمدة.
نوع من انواع االراةي الحضوي   ( يمثل القيم المقدرة لحص  ال ود من كل20الشكل )

االعلى    هيي ةظ من خ ل الشكل ان ةص  ال ود من االراةي السكنيالدخل المتواكم ح ع قتها بح 
 بينما من االراةي المخصص  للقطاع الصحي هي االقل.

 
 (42) شكل

 .عنه لمدينة الحضرية االراضي من الفرد حصة لوغاريتم تقديرات

 
 ( .21: من عمل الباة  اعتمادا على جدحل )المصدر
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 :االستنتاج
قسم منها ف إذ رطبيعتهاتخضع عملي  التحضو الى عدد كبيو من المتغيوات التي تتنوع من 

فمن الصع  جدا ةصو مقدار تأثو عملي  التحضو  مقاس ، حلذل غيو  حالقسم االخوت ون مقاس  
ذا حما يتوت  على ه حمدن معين بمجموع  معين  من المتغيوات كالتأثو بالعوامل الحضاري  لدحل 

 تعبو دائما لويف الثار على البي   بشكل عام.  فمث  الوغب  بال يش في المدن بدال من اآالتأثو من 
 فضلأعن توفو فوص عمل في المدين  بقدر ما تنطوي على استثمار امكانيات المدين  لل يش بشكل 

ظاف  حاسواق نحامن ح سكن ل على امكانيات المدين  من نقل ح غيو مكتوثين بما تمثل هذه النقل  من ثق
رة الى خل ال ود قد ال يقود بالضوح د حزيادة معدل.  في المقابل فان ارت اع المستوى المعاشي حغيوها

 انتاج اقتصادي حنمو ع قات اقتصادي  إذ تحققرفد عملي  التحضو بإمكانات ال يش االفضل من 
  .امكانيات المدن المتاة عمالالعق ني  في استالتحضو ح ماعي  تؤدي الى مزيد من التطور ح حاجت

راةي اال عماالتوسع في استالنموذج الم توض في هذه الدراس  يؤسس لع ق  بين الت
لبيانات اود التواكمي. من خ ل الدراس  ح الحضوي  مع النمو االقتصادي متمث  بزيادة معدل دخل ال 

زيادة  ن ذل  يؤدي الىإذ أ  يتضح ان عملي  التنبؤ يج  ان ال ت ون لسنوات قادم  رطويل  عملالمست
ت كبيوة في معدل التوسع في أي نوع من تقديوا عن كبيوة في معدل الدخل التواكمي الذي ينجم 

االرض الحضوي  لل ود.  ف لما كان التقديو يعتمد سن  قويب  من اخو تواكم كان التقديو  عماالتاست
العكس صحيح.  ان السب  في ذل  هو ان النموذج مبني على اساس الع ق  أكثو قوبا من الواقع ح 

ود اح حلذل  فان هبوط معدل دخل ال ت؛ اي  تقلبا ان مع الوقت حال ينطويان علىيدبين متغيوين يز 
معين من قبل السلطات المختص  ستجعل من النموذج عمال تواجع تحصيص االرض المعدة الست

معادل  رياةي  ال تنطوي على قدر كبيو من الدق  على الوغم من ان جميع النماذج التي تم ةسابها 
. ي بيو من المعولفي هذه الدراس  كانت على قدر ك



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 االستنتاجات والتوصيات
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 االستنتاجات
 لتيا التغيوات أبوز عن حال شف االنبار محافظ  في الحضوي  المنظوم  تحليل خ ل من
 :أهمها االستنتاجات من جمل  الى التوصل تم الدراس  مدة خ ل المنظوم  في ةصلت

 متناس  ل ذ حكان السكاني، النمو معدل اً إذ من فظ المحا أقضي  بين مكانياً  تبايناً  هناك أن تبين -0
 لألغواض موجهال ال بيوة الصناعات حتوقيع االستثمارات توزيع إليه آلت الذي ن سه االتجاه مع

 التنموي . 
 من مجموع  على تسيطو كونها المحافظ  مدن بين االحلى الموتب  بالومادي مدين  جاءت -0

 خ ل نم المهين  المدين  لم هوم خاةع  يجعلها مما الداري حا حالتجاري  االقتصادي  النشارطات
 دنم باقي في السكان ةجم كثيوا ي وق  الذي سكانها ةجم الى فضً  عن المذكورة المزايا

 .المحافظ 
 كانهاس ةجم إذ ان الومادي بعد االنبار لمحافظ  الثاني الحضوي  الموكز ال لوج  اعتبار يمكن -3

 شط االن من قليل غيو عدد على تهيمن انها كما االخوى  المدن في السكان ةجم اةعاف يبلغ
 .حالزراع  حالتجارة الصناع  بقطاعات حالمتمثل  المحافظ  في االقتصادي 

 الهيمن  يق ةق يعكس الدراس  شملتها التي المحافظ  مدن بين السكاني التوزيع في التباين نإ -2
 .النامي  الدحل معظم في رطبي يا يعدّ  االمو حهذا للمحافظ  الحضوي  النظام في الحضوي 

 رالحصا اعقبت التي المدة خ ل المحافظ  في الصناعي النشاط تعثو أن فيه ش  ال مما -5
 عملي  لقاتة مجمل على السلبي  اثاره توك قد العسكوي  العمليات تلت التي حالمدة االقتصادي

( 112) 0222-0282 مدةال في انخ ض الذي السكاني النمو ةلقاتها اهم من التي التحضو
 عدد حجود على دلي  السكاني النمو مؤشو تواجع يعدّ (.  115) 0282-0222 المدة في عنه
 تعلقي ما حمنها ال ود دخل معدل كتواجع مباشو بشكل بالموارطن يتعلق ما منها المؤثوات من

 ارهااث هال حالتي حالخارجي  الداخلي  الصواعات كحاالت الب د ت يشه الذي العام بالوةع
 .حالبلد الموارطن حةع على حانعكاساتها

 ةجم اقل على اةتوت التي المدن رت  ان نجد المحافظ  بيانات على زيف قاعدة تطبيق عند -6
 مع تىة المتوقع الحجم مع للسكان الحقيقي الحجم مقارن  عند كبيوة فوحقا اظهوت للسكان
 ثابت بقدر تزداد السكاني النمو عدالتم ان بسب  حذل ؛ الةق  سكاني  تعدادات الى االنتقال
 .الهجوة صافي حهو الحقيقي الحجم من خواآل الجان  حاخت اء التقديوات نتيج 
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 ال لسكانل المتوقع اح االفتواةي حالحجم الحقيقي الحجم بين المباشوة المقارن  على االعتماد نإ -2
 انللسك الحجمي وتي الت الن حذل  ؛التغيو ماهي  عن ةقيقي  خ ص  الى يؤدي ان يمكن

 ال ةصائي ا مقارن  الى اخضاعه يلزم الشكل حهذا بيانيا شك  عن  ينت  حاالفتواةي الحقيقي
 .الشكلين بين االخت ف مدى على للوقوف معلميه

 ال    يوتتغ بينما الدراس  مدة امتداد على حال لوج  الومادي لمدينتي الحجمي  ال    تتغيو لم -8
 .االقل على حاةدة موة المدن لباقي الحجمي 

 مدن من %21 تشمل) الثالث  هما 0101 العام عند ةجميتين ف تين حجود الدراس  ظهوتأ -2
 المشمول  المحافظ  مدن جميع إذ تقع ،(الدراس  مدن من %31 حالخامس  )تشمل( الدراس 
 .ال  تين اةدى في بالدراس 

 النمو بمعدالت رطوديا ارتبارطا ويامعن يوتبط المنشآت عدد ان البيانات معالج  نتائ  اظهوت -01
 .بالوت  عكسيا معنويا حارتبارطا السكاني

 لغوض انحدار نموذج افضل هو Cubic regression الت عيبي النموذج بان اتضح لقد  -00
 ان النموذج هذا تن يذ نتائ  خ ل من تبين.  القضاء رتب  ح المنشآت عدد بين الع ق  حصف
 ان يعني حهذا، %0210 هو القضاء رتب  في ال لي التباين من المنشآت عدد يشوةه ما نسب 

 .المنشآت عدد ي سوها السكاني  التغيوات من 0210%
 معدل ح آتالمنش بعدد المتمثل  المتغيوات ان الخطي  فيشو تمييز دال  عمالاست نتيج  ظهوتأ -00

-لوتب ا قاعدة ةس  القضاء لوتب  إذ توصي ها من حالقضاء الحجمي التوتي  حدرج  النمو
 هذه فان حمن ثم صحيحا تصني ا الوت  من %8018 نسبته ما تصنيف على قادرة الحجم،

 موةوع  ن المدي اح القضاء بوت  ل رتقاء النسب  هذه بقدر مؤثو دحر لها سيكون  المتغيوات
 .الدراس 

 حالصحي الواةد من اقل قيم  حهي 1126 الى مساحي  الحضوي  التوازن  مؤشو قيم  ان حجد لقد -03
 تنطوي  ال نهاأل جيدة النتيج  هذه تعدّ . متجمعا توزيعا يتوزع المحافظ  في التحضو فان ثمحمن 
 ت احتت المدن ان خوى أحب بارة  ،ةضوي  توازن  حجود عدم تعكس التي التوزيع عشوائي  على
 حهذا النصف عن التحضو نسب  فيها تقل اً مدن هناك انحي  ب فيها التحضو نس إذ  من

 .موجود غيو عمليا



 

052 

 فوص ةاف ا اساس على القائم مدين  في الحضوي  التغيو لقياس نموذج تبني خ ل من يتضح -02
 وق حالط حالخدمات السكني  االراةي استعماالت في السنوي  التغيو نس  ان جديدة، عمل

 نس  يهف تزداد الذي الوقت في للسكان السنوي  النمو معدل عن بكثيو اقل بشكل تتسارع
 االمو للسكان السنوي  الزيادة نس  من اعلى بشكل حالصناعي  التجاري  ضاالر  استعماالت

 .المنتجات على الطل  حزيادة االقتصادي النشاط تنامي ي سوه الذي
 قتصادياال النشاط مستوى  رفع في يسهم فضً  عن كونه الصناعي  المشاريع استحداث نإ -05

 في فعال بشكل يسهم مما لحضوي كاف ا بالنظام الموتبط  القطاعات كاف  دفع الى يؤدي فانه
 .النظام هذا توسع

 السكني  االراةي ان عن  لمدين  المستعمل الحضوي  االتساع نموذج خ ل من يتضح  -06
 السكاني لنموحبا الدخل بمعدل تأثوا االكثو هي الطوق  حاراةي حالتعليمي  حالتجاري  حالصناعي 

 شكلب يؤدي مما االستخدامات بباقي ارن مق مساةاتها زيادة بسب  االقل هي كثافاتها حان
 .بها الموتبط  ال ثافات انخ اض الى مباشو

 
 
 
 
 
 
 



 

055 

 التوصيات
بناًء على ما توصلت اليه الدراس  من نتائ  تم صياغ  بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم  

 :حقيق منظوم  ةضوي  متوازن  أهمهافي ت
حتوكز السكان كما جاء بالبح ، ال بد من أن في ةوء الع ق  المكاني  بين توقيع الصناعات  -0

 لمشوحع حبماايكون التوزيع المكاني للصناعات موتبطًا بعناصو الم ئم  المكاني  لطبيع  حنوع 
يمكن استثمار الموارد المتاة  حالطاقات البشوي  الموجودة السيما أن محافظ  االنبار غني  

 المحافظ .توزع على أقضي  بالثوحات الطبي ي  حالموارد البشوي  حالتي ت
على الجهات التخطيطي  اعتماد معاييو مناسب  عند توزيع االستثمارات حتوقيع الصناعات  -0

في االقضي  بشوط أن ت ون متوافق  مع اإلمكانيات المتاة  حال امن  لضمان تحقيق التنمي  
في  وي المتوازن  حليس بالضوحرة أن ت ون متساحي  حبما ينعكس على المنظوم  الحض

 محافظ  االنبار.
المؤسسات ذات االنشط  االقتصادي  المختل   بتوثيق نشارطاتها من إذ مواردها البشوي   إلزام  -3

ححةعها في ص حات مخصص  لها على االنتونيت لت ون  حالمادي  حمؤشوات االنتاجي 
ي ف المعلومات متاة  للباةثين دحن تحمل مشق  المخارطبات الوسمي  عم  بما هو موجود

 .عدد من دحل الجوار بخصوص بعض المؤسسات االنتاجي  فيها
ا حت ون الوفيات حالهجوة سنويالمعلومات المتعلق  بالوالدات ح  الدحائو االةصائي  بنشو إلزام  -2

مبوب  على اساس مدن المحافظ ، ل ي يمكن استخدامها في ةساب التغيوات الديموغوافي  
وات دقيق  يمكن ان يؤدي استعمالها الى تحسين لمدن المحافظ  مما يسهم في حةع مؤش

 نتائ  البح  العلمي المتعلق  بها.
من المهم جدا ان تضع الجهات التخطيطي  في المحافظ  منهجا حاةحا لعملي  التطور  -5

 الحضوي للمحافظ  عن رطويق ربط عوامل المنظوم  الحضوي  بع قات اقتصادي  
 ت حالتأثيوات بين عناصو المنظوم  الحضوي .دراس  عملي  تبادل االهمياحاجتماعي  ح 

سس النظام الحضوي للمحافظ  سوف يؤدي بالضوحرة الى تحديد عوامل المنظوم  أحةع  -6
 الحضوي  حرطوق تنميتها بما ينعكس على تنامي المنظوم  ككل حفق سياق استقوائي.



 

056 

ات ن بيانتن يذها على عينات مظوي  تحاكي نظام البح  المنشود ح اللجوء الى نماذج ن -2
ح أافتواةي  لها العدد ن سه من العوامل اح المتغيوات المواد معوف  ع قاتها اح كيفي  تأثيوها 

 تأثوها مع بعضها البعض.
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 والمراجع المصادر 
: المراجع والموسوعات والكتب:  ً

 أوال

 ران الكريم. الق
حةامد الخطي ، جغوافي  الموارد المائي ، عمان، دار ص ا للنشو  ،ابو سمور ةسن -0

 .0222حالتوزيع،
 .0282جغوافي  السكان، دار المعوف  الجام ي ، االسكندري ، ،، فتحي ابو عيان -0
علم السكان حقضايا التنمي  حالتخطيط لها، حزارة الثقاف  حاإلرشاد، دمشق،  ،األخوس، ص وح -3

0281. 
نادر ميخائيل حآخوحن، دراس  عن كميات الوسوبيات في خزان القادسي  حتأثيو ذل  في  ،أسعد -2

 م.0286، حزارة الوي، بحوث المياه حالتوب ، 031ك اءة حعمو الخزان، نشوة علمي  رقم 
  هيت، المديوي  العام  للمسح الجيولوجي حالتحوي المعدني، نعيون مدي ،االعصم، اةسان شاكو -5

 .0222بغداد، ،226الجيوكيمياء، رقم التقويو  قسم
 .0282اصول اسماء المدن حالمواقع االثوي ، الجزء االحل، الطبع  الثاني ، بغداد، ،بابان، جمال -6
 .0266بغداد، حفؤاد س و، الموشد الى مورطن االثار حالحضارة، الموةل  االحلى، ،رطه ،باقو -2
العواق، معهـــد البحوث حالـــدراســــــــــــــــات العوبيـــ ، البـــداحة حاالســــــــــــــتقوار في  ،البوازي، نوري خليـــل -8

 .0262القاهوة،
بيلن تون، دحرام.م. فن ال خار صــــــــناع  حعلما، توجم  عدنان خالد حاةمد شــــــــوكت، دار الحوي   -2

 .0225للطباع ، بغداد، 
 .0262جمال ةمدان، المدين  العوبي ، مطبع  الجي حي، القاهوة، -01
 ،0286اع ، عالم ال ت  للنشو، القاهوة، جمال ةمدان، جغوافي  المدن، دار غوي  للطب -00
 .0220جتماعيا حاقتصاديا، بغداد، ال لوج  تاريخيا حا ،الجميلي، عواك -00
 . 0282أةمد سعيد حفاةل باقو الحسني، علم المناخ، مطبع  جامع  بغداد،  ،ةديد -03
 .0258صيدا،  ،واق قديما حةديثا، مطبع  العوفانالع ،الحسني، السيد عبدالوزاق -02
ياقوت بن عبدالله معجم البلدان، الجزء الوابع، دار صادر حدار بيوحت للطباع ،  الحموي، -05

0252. 



 

061 

تقويو مســح حتصــنيف االراةــي الم صــل للجم يات التعاحني  الزراعي   ،الحميوي، كاظم جواد -06
في محافظ  االنبار، مؤسـسـ  الدحل  للتوب حاسـتصـ ح االراةـي، هي   الدراسـات حالتصـاميم، 

 .0226بغداد، 
 .0283شاكو حعلي المياح، ال  و الجغوافي حتطوره حرطوق بحثه، جامع  بغداد، ،صباكخ -02
 .0221جغوافي  المدن، مطابع التعليم العالي، الموصل،  ،خطاب، عادل عبدالله -08
المواعي الصــحواحي  في العواق، الطبع  الثاني ، مطبع  ســومد،  ،الدين يالخطي ، محمد محي -02

 .0228بغداد، 
محاةـــــوات في جغوافي  العواق الطبي ي  حاالقتصـــــادي  حالبشـــــوي ، معهد  ،خلف، جاســـــم محمد -01

 .0252الدراسات العوبي ،القاهوة،
قصـــــي عبد المجيد الســـــاموائي، المناخ التطبيقي، مطبع  جامع  بغداد،  ،الواحي، عادل ســـــعيد -00

0221. 
كو اأ.د عبد صــالح فياض، أ.د فواس فاض مهدي، أ.م.د ثائو شــ ،عبدالناصــو شــاهوالواحي،  -00

كشــــــــ ا  –من  جبار مطو، د مشــــــــتاق اةمد غوبي، المعادن حالموارد الطبي ي  آمحمود، أ.م.د 
حاســـتثمارا ححاقع التورطن البشـــوي حالقصـــبات في المنارطق الصـــحواحي ، دراســـ ، موكز دراســـات 

 .0102-0108الصحواء، جامع  االنبار،
 دار الصــــ اء للنشـــــواالســــس الجغوافي  لتخطيط المدن،  ،الواحي، عبدالناصــــو صــــبوي شــــاهو -03

 .0102عمان حالتوزيع،
ةســـــن كشـــــاش الجنابي، دحر العامل االداري في تغيو  ،الواحي، عبدالناصـــــو صـــــبوي شـــــاهو -02

جـــامعـــ   ،0115-0222اةجـــام حمواتـــ  المواكز الحضــــــــــــــويـــ  في محـــافظـــ  االنبـــار لل توة 
 .0115االنبار،

، 0العثماني حالمل ي، طتاريخ مدين  الومادي في العهدين  ،الوفاعي، ســـــيد مازن امين ســـــاجو -05
 ، دار حمكتب  عدنان للطباع  حالنشو حالتوزيع، بغداد، بدحن سن  نشو.0ج

 .0282العواق القديم، توجم  ةسين علوان ةسين، دار الشؤحن الثقافي ، بغداد، ،رح، جورج -06
 .0288جغوافي  النقل، دار المعوف  الجام ي ، االسكندري ، ،الزحك ، محمد خميس -02
التعميو، ح ممارسات التخطيط العمواني في القطو العواقي، حزارة االسكان  ،سـفزينل، نميو يو  -08

 .0222، بغداد



 

060 

حاقع صـــــــناع  الحديد حالصـــــــل  في الورطن العوبي حافاق تطورها،  ،ســـــــعد الدين، محمد فخوي  -02
 .0283بغداد، ،350منشورات حزارة الثقاف  حاالع م، سلسل  الدراسات رقم الدراس  

جغوافي  العواق، ارطارها الطبيعي حنشـــــــارطها االقتصـــــــادي حجانبها  ،الســـــــعدي، عباس فاةـــــــل -31
 .0118البشوي، الدار الجام ي  للطباع  حالنشو، الطبع  االحلى، بغداد، 

 . 0222الموارد االقتصادي ، دار ال ت  للطباع  حالنشو،  ،السماك، محمد ازهو سعيد -30
لجنابي، العواق دراســـــــ  باســـــــم عبدالعزيز الســـــــاعاتي، صـــــــ ح ةميد ا ،الســـــــماك، محمد ازهو -30

 .0285 اقليمي ، جامع  البصوة،
 .0225في ري العواق، نهو ال وات، الجزء األحل، مطبع  الحكوم ، بغداد،  ،، أةمدسوس  -33
 .0262بغداد، ، اةمد فيضانات بغداد في التاريخ، مطبع  االدي ، الجزء الثال ،سوس  -32
 .0285بع  جامع  بغداد، ابواهيم حعلي ةسين الشلش، جغوافي  التوب ، مط ،شويف  -35
الســـــيد نعمان دهش، جغوافي  الصـــــناع ، حزارة  الدكتور اةمد ةبي  رســـــول، ،مابواهيشــــويف،  -36

 .0280التعليم العالي حالبح  العلمي، جامع  بغداد، 
الــمــوقــع الــجــغــوافــي لــلــعــواق حاثــوه فــي تـــــــاريــخـــــــه الــعـــــــام ةــتــى الــ ــتــح  ،شـــــــــــــــويــف، ابــواهــيــم -32

 مؤرخ..،مطبع  ش يق، بغداد، غيو 0االس مي،ج
 .0280جغوافي  التوب ، جامع  البصوة، البصوة،  ،الشلش، علي ةسين -38
 .0281منارطق الصناع  في العواق،  دار الوشيد للنشو،  بغداد،  ،الشماع، سميوة -32
 .0222جغوافي  المدن، مطبع  اسعد، ،عباس، عبدالوزاق ةسين -21
ثقاف  لعوبي  للتوبي  حالعبدالوزاق عباس ةســين، نشــأة مدن العواق حتطورها، المنظم  اعباس،  -20

 .0223حالعلوم، معهد البحوث حالدراسات العوبي ، المطبع  ال ني  الحديث ،
هيــت في كتــ  الجغوافيين حالوةــالــ  العوب حالمســــــــــــــلمين، مجلــ   ،عبــداللطيف، بهجــت كــامــل -20

 .0220، 20الجم ي  الجغوافي  العواقي ، العدد
االرةـــــــي  حالســـــــدحد الصـــــــحواحي  ةـــــــوحرة الت زم بين الخزانات  ،العبيد، عبدالوهاب خضـــــــيو -23

 اقتصادي .
خليل ابواهيم محمد، نظيو عباس ةسون االنصاري، علوم المياه، مديوي   ،علي، مقداد ةسين -22

 دار ال ت  للطباع  حالنشو، بغداد، غيو مؤرخ .



 

060 

فارحق صــــــــــــنع الله حاخوحن، الجيولوجيا الطبي ي ، رطبع بمطابع جامع  الموصــــــــــــل،  ،العموي  -25
0285. 

جيومورفولوجي  منطق  هيت، المديوي  العام  للمســـــــــح الجيولوجي  ،عبدالوةمن ةســـــــــنعودة،  -26
 .0286حالتحوي المعدني، الجزء الخامس، بغداد،

رطوق القوافــل في محــافظــ  االنبــار، المؤتمو العلمي االحل لمحــافظــ   ،غــالــ ، ســــــــــــــعــدي علي -22
 .  0220االنبار،

صــناعي ، مطبع  جامع  الموصــل، عبد خليل حاةمد ةبي  رســول، جغوافي  العواق ال، فضــيل -28
0282. 

الموارد المعدني  ححاقع اســــتثمارها في الصــــحواء الغوبي ، موكز دراســــات  ،فياض، عبد صــــالح -22
 .0112الصحواء، جامع  االنبار،

الخطــ  االســــــــــــــتواتيجيــ  لتنميــ  الصــــــــــــــحواء الغوبيــ ، موكز ال وات  ،محمــد، ابواهيم عبــدالعزيز -51
 .0288رة الزراع ، تقويو غيو منشور، للدراسات تصاميم مشاريع الوي، حزا

محمود، عـدنـان جيولوجي  الصــــــــــــــحواء الغوبي ، ندرة المياه الجوفي ، نقاب  الجيولوجيين، بغداد  -50
0220. 

حةكيم كويم عزيز، التوبـ  حالغطاء النباتي في الصــــــــــــــحواء  ،ع ء داحد عبـدالخـالق  ،المختـار -50
 .0288ه(،-0الغوبي ، الملحق )

الثوثار بين الماةــــــــي حالحاةــــــــو، مجل  الجم ي  الجغوافي   ،بدالجبارالمشــــــــهداني، ابواهيم ع -53
 .01،0228العواقي  ، مطبع  العاني، بغداد، المجلد 

العوامل التاريخي  لنشـــأة حتطور المدن العوبي  االســــ مي ، حزارة  ،الموســـوي، مصـــط ى عباس -52
 .0280(، بغداد،025الثقاف  حاالع م، سلسل  دراسات )

تاريخ االنبار، دار الثقاف ، مطبع  ســــــــتاركو، بيوحت،  ،الحســــــــين الهاشــــــــميالنج ي، علي عبد -55
0220. 

خلدحن صـــــبحي البصـــــام، التقويو التوةـــــيحي لخاررط  العواق  ،الهاشـــــمي، هشـــــام عبد الجبار -56
 .0285الجيولوجي ، المديوي  العام  للمسح الجيولوجي حالتحوي المعدني، بغداد، 

ي  العواق، تعوي  جاســـــــــــم محمد الخلف، معهد االســـــــــــس الطبي ي  لجغواف ،كوردن ،هســـــــــــتدن -52
 .0228الدراسات العوبي ، بغداد،
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هيت في التواث العوبي، موكز اةياء التواث العوبي، جامع  بغداد،  ،الهيتي، ابواهيم ســــــــــــلمان -58
 .0112مطابع الهيتي،بغداد،

 هيــت في ارطــارهــا القــديم حالحــديــ ، الجزء االحل، الطبعــ  االحلى، ،الهيتي، رشـــــــــــــــاد الخطيــ  -52
 .0266مطبع  اسعد، بغداد، 

هيــت في ارطــارهــا القــديم حالحــديــ ، الجزء الثــاني، الطبعــ  االحلى،  ،الهيتي، رشـــــــــــــــاد الخطيــ  -61
 .0262مطبع  اسعد، بغداد، 

 جغوافي  المدن، الطبع  االحلى، دار الصـــــــــــــ اء للنشـــــــــــــو حالتوزيع، ،الهيتي، صـــــــــــــبوي فارس  -60
 .0101عمان،

ع التنمي  ذات الع ق  به، دار الحوي  للطباع ، منخ ض الثوثار حمشـــــــاري ،حلي، ماجد الســـــــيد -60
 .0222بغداد، 

: االطاري    ح والرسائل الجامعية
ً

 :ثانيا

نعمان ةسين: تخطيط المستورطنات الويفي  في االقاليم الثانوي  )لقضاء الشوقاط( رسال   ،الجبوري  -0
 .0285، موكز التخطيط الحضوي حاالقليمي، جامع  بغداد، (غ. م)ماجستيو، 

ابواهيم توكي، قضاء ال لوج  دراس  جغوافي  اقليمي ، رسال  ماجستيو،)غ،م(،كلي  اآلداب،  ،جعارط  -0
 .0226جامع  بغداد،

مشعل محمود فياض، االشكال االرةي  لوادي نهو ال وات بين ةديث  حهيت، ارطوحة   ،الجميلي -3
 .0221دكتوراه، )غ،م(، كلي  اآلداب، جامع  بغداد، 

ة  ارطوح  الومادي دراس  في جغوافي  المدن،ليم الوظي ي لمدين  ، االقةسن كشاش ،الجنابي -2
 .0116دكتوراه، )غ.م(،  كلي  االداب،  جامع  بغداد، 

، الخدمات الصحي  لمدين  الومادي، رسال  ماجستيو، جامع  االنبار، كلي  كمال عبدالله ،ةسن -5
 .0111التوبي ، )غ.م(،

الغوبيـــ  مـــن العـــواق حاحجـــه اســـتثمارها، رســـال   يحيـــى عبـــاس ، الميـــاه الجوفيـــ  فـــي الهضـــب  ،ةســـين -6
 .0283ماجستيو، )غ،م(، كلي  اآلداب، جامع  بغداد، 

ــــ ، رســــال   ،الحكــــيم -2 ــــوات فــــي العــــواق دراســــ  هيدرحلوجي ســــعيد ةســــين علــــي ، ةــــوض نهــــو ال 
 .0226ماجستيو،)غ،م(، جامع  بغداد، كلي  االداب،
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  االنبــــــار، ارطوحةــــــ  دكتــــــوراه، حتورطنهــــــا فــــــي محافظــــــ نايــــــل، الصــــــناع محمــــــد رطــــــه  ،الحيـــــاني -8
 .0225، جامع  بغداد، اآلدابكلي  

االنتــــــاج الزراعــــــي فــــــي محافظــــــ  االنبــــــار،  إلمكانيــــــات، تحليــــــل جغوافــــــي ةســــــين عبــــــد ،خليــــــل -2
 .0282رسال  ماجستيو، )غ.م(،كلي  اآلداب، جامع  البصوة، 

ـــــــدليمي -01 ، اهميـــــــ  ك ـــــــاءة مواكـــــــز االســـــــتيطان الوي ـــــــي فـــــــي تخطـــــــيط اةمـــــــد ةســـــــن عـــــــواد ،ال
ــــــــ  )ريــــــــف قضــــــــاء ال لوجــــــــ (، رســــــــال  ماجســــــــتيو )غ.ما  ز(، موكــــــــلتنميــــــــ  الويفيــــــــ  المت امل

 .0282التخطيط الحضوي حاالقليمي، جامع  بغداد،
آمنـــــ  جبـــــار مطـــــو درحيـــــش، مقومـــــات التنميـــــ  الزراعيـــــ  المســـــتدام  فـــــي محافظـــــ   ،الـــــدليمي -00

 .0103 األنبار، أرطوحة  دكتوراه، غيو منشورة، كلي  التوبي  للعلوم اإلنساني ،
دةــــــام ةنــــــوش، االســــــتيطان الوي ــــــي فــــــي محافظــــــ  االنبــــــار، رســــــال  ماجســــــتيو،  ،الــــــدليمي -00

 .0282)غ،م(، كلي  اآلداب، جامع  بغداد،
، الخصائص الجيومورفولوجي  لنهو ال وات بين مدين  الومادي سعدي عبد عودة ،الدليمي -03

 م.0226، حالهندي ، أرطوحة  دكتوراه، غيو منشورة، كلي  اآلداب، جامع  بغداد
ــــــدليمي -02 ــــــي  ،ال ــــــوة ف ــــــع المكــــــاني للصــــــناعات االنشــــــائي  ال بي ــــــف ، التوزي صــــــبحي اةمــــــد مخل

 .                                         0113محافظ  االنبار، رسال  ماجستيو، كلي  التوبي ، جامع  االنبار،
شـــــوك  رطالـــــ  مـــــدب خلـــــف ،  التحليـــــل الجغوافـــــي لمشـــــكل  النقـــــل حالتخـــــزين فـــــي ال ،الـــــدليمي -05

العامــــــ  لصـــــــناع  الزجــــــاج حالســـــــيوامي  فـــــــي الومــــــادي،  رســـــــال  ماجســــــتيو، كليـــــــ  التوبيـــــــ ،  
 .0115، )غ،م(جامع  االنبار، 

، الســــــكان حالغــــــذاء فــــــي العــــــواق، أرطوحةــــــ  دكتــــــوراه، كليــــــ  اآلداب، محمــــــد خلي ــــــ  ،الــــــدليمي -06
 .0280، )غ،م(جامع  بغداد، 

ــــات االنتــــ ،الــــواحي  -02 ــــي، تحليــــل جغوافــــي إلمكاني اج الزراعــــي فــــي محافظــــ  االنبــــار، ةســــين عل
 .0282)غ.م(، كلي  اآلداب، جامع  البصوة، رسال  ماجستيو،

، دحر النقــــــل فــــــي البنـــــاء الــــــوظي ي حالعموانــــــي للمــــــدن، عبدالناصــــــو صــــــبوي شـــــاهو ،الـــــواحي  -08
 .0225ارطوحة  دكتوراه، كلي  اآلداب، جامع  بغداد، 
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فــــــي العــــــواق،  رســــــال   انــــــس يحيــــــى اســــــماعيل ابــــــواهيم ،  صــــــناع  االســــــمنت ،الصــــــالحي -02
ــــــدحل العوبيــــــ ،  المنظمــــــ  العوبيــــــ  للتوبيــــــ  حالثقافــــــ  حالعلــــــوم،  معهــــــد  ماجســــــتيو، جامعــــــ  ال

 .0101البحوث حالدراسات العوبي ،  القاهوة، 
ةســـــــان هـــــــادي ، مواقبـــــــ  الخلفيـــــــ  الزلزاليـــــــ  لمنطقـــــــ  ةديثـــــــ ، رســـــــال  ماجســـــــتيو  ،صـــــــدقي -01

 .0283)غ.م(، كلي  العلوم، جامع  بغداد،
الن طي  في ناةي  الحق ني  )دراســــــــ   3kالبني  الوظيفي  لمحط  ، رحاء نوري ســــــــويد، العبيدي -00

 .0102تطبيقي (، رسال  ماجستيو،)غ،م( ،
ـــــــي -00 ـــــــي قضـــــــاء هيـــــــت حاســـــــتثماراتها )دراســـــــ  فـــــــي مشـــــــتاق اةمـــــــد ،غوب ـــــــ  ف ، العيـــــــون القيوي

)غ،م(، كليــــــــــــ  االداب ، جامعــــــــــــ  بغــــــــــــداد، ماجســــــــــــتيو، ، رســــــــــــال  الطبي يــــــــــــ (الجغوافيــــــــــــ  
0115. 

تقييم االثو البي ي للصناعات االنشائي  حاالسمدة ال وس اتي  في محمد عودة ش ل،  ،ال هداحي  -03
محافظ  االنبار، ارطوحة  دكتوراه، )غ.م(، كلي  التوبي  للعلوم االنساني ، جامع  االنبار، 

0116. 
ةي الداخلي ا، مدين  الحباني  السياةي  دراس  تحليلي  لسوق الطل  السيسعد عبدالوزاق ،القيسي -02

حامكاني  التطويو، رسال  ماجستيو، موكز التخطيط الحضوي حاالقليمي للدراسات العليا، جامع  
 .0283بغداد،

، تقييم االثار البي ي  لمعمل اسمنت ال لوج ، رسال  ماجستيو، محي الدين خلف ايوب ،القيسي -05
 .0100غ.م(، بغداد، ) حاالقليمي، جامع معهد التخطيط الحضوي 

اآلداب،  لي (، كماجستيو، )غ.م ال لوج ، رسال رةيم، الوظي   الصناعي  لمدين   أمجد ،يسيال ب -06
 .0112بغداد،  جامع 

ستيو، ماجمدين  ال لوج  ححظائ ها حع قتها االقليمي ، رسال   صالح،اةمد فياض  ،المحمدي -02
 .0221، جامع  بغداد،اآلداب)غ،م(، كلي  

المت امل  للموارد المائي  في محافظ  االنبار، ارطوحة  االدارة  ةمد،مناحر عبد  ،المحمدي -08
 .0105دكتوراه، جامع  كلمنتس،

التحليل الهيدرحلوجي لبحيوتي الموصل حةديث ،  سطام،احس رطل  مشعان  ،المعاةيدي -02
 .0102ارطوحة  دكتوراه،)غ،م(، كلي  التوبي  للعلوم االنساني ، جامع  االنبار،
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صـــــناع  ال وســـــ ات علـــــى تطـــــور التجمـــــع الحضـــــوي  ، اثـــــوهاشـــــم محمـــــد كويـــــدي ،الهاشـــــمي -31
 .0115في قضاء القائم، رسال  ماجستيو، )غ،م(، كلي  التوبي ، جامع  االنبار،

 ثالثا: البحوث والمجالت: 

الخاررط  االداري  لمحافظ  االنبار، المؤتمو العلمي االحل لجامع  االنبار  ،اسود، ف ح شاكو -0
 .0220نيسان، 05-03للمدة 

 ،دار دجل  للنشـــــو حالتوزيع الطبع : األحلى، تنمي  المســـــتدام  حالتخطيط المكاني، معوحف العزاحي ح جمال، ف  -0
0106. 

التوب  حاثوها في التطور الزراعي في سهل العواق الوسوبي، مجل  الجم ي   ،البوازي، نوري خليل -3
 .0260الجغوافي  العواقي ، العدد االحل، 

محمد الماجدي، نباتات األدغال المنتشـــــــــــوة على خطوط  ليلى إســـــــــــماعيل ،الجلبي، فائق توفيق -2
 .0110، 2، العدد/30سك  الحديد في العواق، مجل  العلوم الزراعي  العواقي ، مجلد 

 معملةســــــــن كشــــــــاش حصــــــــبحي اةمد مخلف الدليمي، الواقع االنتاجي حالتســـــــــويقي ل ،لجنابيا -5
العواقي  لدراســـات الصـــحواء،   ،  المجل 0112 -0288في محافظ  االنبار للمدة  اســمنت القائم

 .0112، 0،  العدد0المجلد 
ةسن محمود علي الحديثي ، الواقع الجغوافي لموت زات التنمي  حاتجاهاتها المكاني   في الصحواء  -6

 .0221، 08الغوبي  من العواق ، مجل  الجم ي  الجغوافي  العواقي ،  العدد 
ف مناخ القطو العواقي، مجل  الجم ي  االسالي  الحديث  في تصني ،الحسيني، فاةل باقو -2

 .0226الجغوافي  العواقي ، العدد التاسع، مطبع  العاني، بغداد، 
، المؤتمو الجغوافي االحل، عن شيبان الشيباني، جيومورفولوجي  مدين   ،ةمزة، نوري محسن -8

 .0223ي ،بعلى التنمي  االقليمي  في محافظ  االنبار، جامع  االنبار، كلي  التو  حأثوهالتصحو 
، المؤتمو العلمي االحل لجامع  عن العمارات التاريخي  في مدين   ،ةميد، عبدالعزيز -2

 .0220االنبار،
خلف ةسين الدليمي، ستواتيجي  التنمي  في البادي  الشمالي  في محافظ  االنبار، بح  مقدم  -01

 .0223الى المؤتمو العلمي الجغوافي االحل لجامع  االنبار، نيسان،
، 0 ددالصناعي ، العالتنمي   الوئيسي ، مجل ى الزحك ، التورطن الصناعي حعوامله خميس موس -00

 .0282، االردن



 

062 

مشـــــــــوحع الواةات الصـــــــــحواحي  انموذجا للتنمي  الزراعي  في اقليم  ،الدليمي، محمد دلف اةمد -00
 .0223الهضب  الصحواحي  في العواق، المؤتمو العلمي االحل لجامع  االنبار،

اعـادة اســــــــــــــكان المنارطق المتضــــــــــــــورة بخزانات الوي في العواق، مجل   ،لفالـدليمي، محمـد د -03
  .0282، مطبع  العاني، بغداد،02الجم ي  الجغوافي  العواقي ، المجلد 

مظاهو الج اف في بادي  العواق الشــــــمالي ، المؤتمو الجغوافي االحل  ،الواحي، صــــــباح محمود -02
 .0223على التنمي  في محافظ  االنبار، حأثوهل لي  التوبي ، جامع  االنبار، ةول التصحو 

اثو النقل على التورطن الصــــــــــناعي في محافظ  االنبار ،  ،حليد غ وري معوحف ،الســــــــــاموائي -05
 .0222،  33مجل  الجم ي  الجغوافي  العواقي  ، العدد 

النظم االقتصـــادي  الناعوري  حاداؤها الوظي ي في اقليم اعالي  ،الســـعدي، ســـعدي محمد صـــالح -06
نــدحة النواعيو التي اقــامهــا موكز اةيــاء التواث العلمي العواقي، جــامعــ  بغــداد لجــامعــ  ال وات، 

 .0221اذار، 2-3بغداد بالتعاحن مع جامع  االنبار للمدة 
القاري  سم  أساسي  من سمات منــاخ العواق، مجلـ  الجمعيـ  الجغوافيـ   ،الشلش، علي ةسين -02

 .0282د، ، مطبع  العاني، بغدا00العواقيـ ، العدد 
جامع   ،اآلدابالمناخ حالحاج  الى ت ييف الهواء في العواق، مجل  كلي   ،الشلش، علي ةسين -08

 .0280، 08البصوة، العدد 
عواك توكي ةمادي، الموارد المعدني  في محافظ  االنبار حاثوها في قوة العواق، ، ال هداحي  -02

 0101مجل  جامع  االنبار، العدد الثاني،
مم ات السكان: دليل. االطين اقتصاديا حالخصائص ذات الصل  في تعدادقياس السكان الناش -01

  حاالجتماعي ، مكت  العمل الدحلي، مكت  االةصاءات، ، ادارة الشؤحن االقتصاديالمتحدة
 .0100. نيويورك 010، السلسل  حاح العدد دراسات في الطوق 

راسات الصحواء، جامع  د .0111التنمي  في الورطن العوبي، العدد الثال ،مجل  الزراع  ح  -00
 .0112االنبار،

معالم االنبار الجغوافي  في خوائط الجغوافيين المسلمين، المؤتمو العلمي  ،المدرس، سوي محمد -00
 .0220االحل لجامع  االنبار،



 

068 

المهندس ناصــــو ادريس مهدي المدني، القطاع الخاص، الســــن   شــــواك  في تأهيل المصــــانع  -03
عواق االنشــائي ، مجل  فصــلي  تصــدر عن القطاع االنشــائي الحكومي ،  مقال منشــور، مجل  ال

 .0100في حزارة الصناع ،  العدد الثالث ، كانون االحل، 
الصـــناعات الزجاجي  بين الماةـــي حالحاةـــو مع التوكيز على  ،الهيتي، محمد يوســـف ةاجم -02

 .0228شباط ،  02 – 03ما بين  المدةقطو العواق ، موكز اةياء التواث ، ندحه منعقدة في 
ي في الوق  ال وات –تطور المواكز الحضــــــوي  على رطويق بغداد  ،الهيتي، صــــــالح فليح ةســــــن -05

محــافظــ  االنبــار، مجلــ  بحوث جغوافيــ ، كليــ  القــائــد للتوبيــ  البنــات، جــامعــ  ال وفــ ، العــدد 
 .0110االحل،

، (02د )عدلارطويق القيو الى بابل، مجل  الجم ي  الجغوافي  العواقي ،  ،الهيتي، صالح فليح -06
0282. 

الهيتي، صــبوي فارس االســتيطان الوي ي في االنبار بين جن  عدن االكدي  حالوقت الحاةــو،  -02
 .0223-05-03من ابحاث المؤتمو العلمي االحل لجامع  االنبار للمدة 

 :
ً

 التقارير والمنشورات الحكومية: رابعا

 .0221الجمهوري  العواقي ، الدليل االداري، االنبار،  -0
 .0221العواقي ، حزارة الحكم المحلي، الدليل االداري، الجمهوري  -0
 مطبعــ  الحكومــ ، ،0225-0222الحكومــ  العواقيــ ، حزارة المعــارف، التقويو الســــــــــــــنوي للعــام  -3

 .0225بغداد،
خط  البحوث حالدراســــات، هي   التخطيط االقليمي، الواقع التنموي لمحافظ  االنبار، دراســــ  رقم  -2

 .0285، نيسان،068
 .01/00/0102الميداني  بتاريخ الدراس   -5
 .0100، بغداد، 0100اللجن  الورطني  للسياسات السكاني ، تحليل الوةع السكاني في العواق  -6
 .0262( لسن  660الموسوم الجمهوري ) -2
 .0282لعام  360الموسوم الجمهوري  -8
 .0225هي   التخطيط االقليمي، تخطيط اقليم اعالي ال وات، التقويو االحل، بغداد، -2

دراســـــات،  ، ســـــلســـــل 0268تموز  0ارة االع م، التطويو االقتصـــــادي في العواق بعد ثورة حز  -01
 .0222الثاني ، مطابع دار الثورة، بغداد،  الطبع 



 

062 

00-  
حزارة التخطيط،  االرطار العام الســـتواتيجي  التخطيط االقليمي في العواق،  دراســـ  احلي  لتقييم  -00

 .0283،  بغداد، 66،  دراس  رقم 0281-0251نمط التوزيع المكاني ل ستثمارات لل توة 
 .0100حزارة التخطيط، الجهاز الموكزي لإلةصاء، المجموع  االةصائي  لعام  -03
 .0101حزارة التخطيط، هي   التخطيط االقليمي، استواتيجي  التنمي  في محافظ  االنبار لغاي   -02
 .0225ات،ليم اعالي ال و حزارة التخطيط، هي   التخطيط االقليمي، التقويو االحلي لتخطيط اقا -05
 .0285حزارة التخطيط، هي   التخطيط االقليمي، الواقع التنموي لمحافظ  االنبار، -06
حزارة الوي، تخطيط اقليم اعالي ال وات حاعادة اســــــــكان اهالي خزان ةديث ، التقويو الوئيســـــــــي،  -02

 .0228الموةل  االحلى،
،  ي حالتعدين،  قسم االستثمار المعدنيالهي   العام  للمسح الجيولوج حزارة الصناع  حالمعادن، -08

 .0101ملخص الثوحات المعدني  المست ش   في العواق، بغداد،  
 .0261لسن   505الوقائع العواقي ، الموسوم الجمهوري   -02
 .0268لسن  063الوقائع العواقي ، الموسوم الجمهوري  -01
 .0226لسن  326الوقائع العواقي ، الموسوم الجمهوري  -00
 .0252لسن   520قي ، الموسوم الجمهوري الوقائع العوا -00
 .0262لسن   660الوقائع العواقي ، الموسوم الجمهوري الموقم  -03

: البيانات الحكومية غير منشورة: 
ً

 خامسا

 جمهوري  العواق، الهي   العام  لألنواء الجوي  العواقي ، قسم المناخ، بيانات غيو منشورة. -0
، الهي   العام  لتشغيل مشاريع الوي حالبزل في محافظ  جمهوري  العواق، حزارة الموارد المائي  -0

 بيانات غيو منشورة. ،0100كواس، االنبار،
جمهوري  العواق، حزارة الموارد المائي ، مديوي  ري محافظ  االنبار، قسم االبار، بيانات غيو  -3

 .0108منشورة، 
، جداحل حبيانات غيو النوعي  ال لوج ، قسمالشوك  العام  لإلسمنت العواقي ، معمل اسمنت  -2

 .  0101منشورة، 
 غيو منشورة. الشهيد، بيانات حالميكانيكي ، مصانعالشوك  العام  للصناعات النحاسي   -5
 .0108منشورة، غيو  القائم، بياناترطوق حجسور  االنبار، دائوةمديوي  رطوق حجسور  -6



 

021 

، بيانات غيو 0102النبار، االهي   العام  لألنواء الجوي  حالوصد الزلزالي، قسم المناخ، محافظ   -2
 منشورة.

 ، لعاممنشورةحزارة االسكان حالتعميو، مديوي  الطوق حالجسور في محافظ  االنبار، جداحل غيو  -8
0108. 

 ، سج ت غيو منشورة.االنبار(حزارة التخطيط، الجهاز الموكزي لإلةصاء )محافظ   -2

ظ  االنبار، بيانات غيو ، مديوي  اةصاء محافلإلةصاءحزارة التخطيط، الجهاز الموكزي  -01
 .0102منشورة،

حزارة التخطيط، الجهاز الموكزي لإلةصاء، مديوي  اةصاء محافظ  االنبار، بيانات غيو  -00
 .0102منشورة 

 حزارة الزراع  حالوي، مديوي  ري حزراع  االنبار، سج ت غيو منشورة. -00
: المقابالت

ً
 سادسا

يو قسم التخطيط في معمل الزجاج بتاريخ المقابل  الشخصي  السابق  مع عادل اةمد ةسين مد -0
2/0/0101. 

 .01/5/0101بتاريخ د الواحي مديو معمل اسمنت كبيس  المقابل  الشخصي  السابق  مع محم -0
عواد اةمد عبدالله مسؤحل االدارة في معمل السيوامي  بتاريخ مهندس الشخصي  مقابل  ال -3

2/0/0101. 
 .05/3/0101ةمد اسماعيل بتاريخ المهندس خالد االسابق  المقابل  الشخصي   -2
 المقابل  الشخصي  السابق  مع ةياء نافع ال بيسي في معمل اسمنت كبيس . -5
 مقابل  الشخصي  السابق  مع ابواهيم اةمد اسماعيل، مديو قسم النوعي  في معمل اسمنت ال لوج . -6
العام    كمقابل  الشخصي  السابق  مع اةسان علي صالح مديو قسم التاهيل في مشوحع الشو  -2

 .5/5/0101في القائم بتاريخ  لل وس ات
شخصي  السابق  مع المهندس محمد عبدالوهاب صالح مسؤحل قسم صيان  رطواةين المقابل  ال -8

 .01/5/0101بتاريخ  معمل اسمنت القائمالسمنت في 
المقابل  الشخصي  السابق  مع رئيس مهندسين ةياء نافع فوةان ال بيسي، مديو خ و، في معمل  -2

 .0101/  31/5سمنت كبيس  بتاريخ ا



 

020 

منت السمحمد عبدالوهاب صالح مسؤحل قسم صيان  رطواةين مهندس شخصي  مع المقابل  ال -01
 .  5/2/0101معمل سمنت القائم بتاريخ  في

مديو قسم النوعي  في معمل اسمنت ال لوج   مع ابواهيم اةمد اسماعيل، شخصي المقابل  ال -00
 .5/3/0101بتاريخ 

كوم شاكو عبدال تاح مديو الشوك  العام  للصناعات أمهندسين مع رئيس خصي  شالمقابل  ال -00
 .00/3/0101 بتاريخ:في ناةي  عاموي  الصمود  النحاسي 

شخصي  مع صباح ساهي خلف مديو قسم الوقاب  المالي  في معمل اسمنت ال لوج  المقابل  ال -03
 .02/3/0101بتاريخ 

ان مديو االدارة في مشوحع الشوك  العام  لل وس ات شخصي  مع عبدالمل  هشام نعمالمقابل  ال -02
 .5/0101/ 02في القائم بتاريخ 

ةسان علي صالح الواحي معاحن المديو العام في الشوك  المهندس إشخصي  مع المقابل  ال -05
 .                          00/5/0101العام  لل وس ات بتاريخ 

قسم السيطوة النوعي  في مصانع  ماعيل، مديواسخالد اةمد المهندس شخصي  مع المقابل  ال -06
 .05/3/0101الشهيد العام  بتاريخ 

قسم التخطيط في معمل الزجاج  مديو-ةسينعادل اةمد المهندس شخصي  مع المقابل  ال -02
 .2/0/0101بتاريخ 

بتاريخ  معمل اسمنت القائمعجيل غوبي جاسم مديو المهندس شخصي  مع المقابل  ال -08
05/5/0101. 

 ئممعمل اسمنت القاناصو محمد جاسم مديو قسم االنتاج في المهندس شخصي  مع ال  مقابلال -02
 .6/2/0101بتاريخ 

 قائممعمل اسمنت النوري عبود ةمود مديو قسم الصيان  في المهندس شخصي  مع المقابل  ال -01
 .6/2/0101بتاريخ 

ل اسمنت المقابل  الشخصي  مع نصو مناجد عمار مسؤحل قسم الشؤحن االداري  في معم -00
 05/3/0101ال لوج  بتاريخ 

شخصي  مع نصو مناجد عمار، مديو قسم الشؤحن االداري  في معمل اسمنت ال لوج  المقابل  ال -00
 .8/3/0101بتاريخ 



 

020 

شخصي  مع هندي ةامد علي الهيتي، مديو معمل اسمنت كبيس  سابقا بتاريخ المقابل  ال -03
00/5/0101. 

المحمدي مسؤحل قسم الصيان  ال هوبائي  في معمل شخصي  مع ياسين اةمد ةسن المقابل  ال -02
 .2/3/0101اسمنت ال لوج  بتاريخ 

شخصي  مع السيد يقظان زكي مديو محط  توليد ال هوباء في معمل اسمنت كبيس  المقابل  ال -05
 .02/5/0101بتاريخ 

شخصي  مع المهندس  ازهار محمد ياسين مديو السيطوة النوعي  في معمل اسمنت المقابل  ال -06
 .03/5/0101 كبيس  بتاريخ

شخصي  مع مديو الموارد المائي  في محافظ  األنبار المهندس أياد عبد العزيز المقابل  ال -02
 .02/00/0102الواحي بتاريخ 

: مصادر األنترنت: 
ً

 سابعا

 Alkhaleejالوابط اين اخت ت هي   التصنيع العسكوي، مقال منشور على  ،البغدادي، محمد -0
online.net. 

 Alhalnews.com لن ط في العواق، منشور على موقع الحل نيوز على الوابط:تاريخ ا -0
/print.php.?id-1310312703 
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Abstract:    
Major development projects, especially large industries, are of great 

importance in any planning process, as they are responsible for guiding the 

development process, sectorally and spatially, whether at the state or regional 

level. This thesis focused on the study of development projects with the aim 

of revealing their role in changing the sizes and ranks of cities. Anbar 

Governorate was chosen as a study area for its rich natural and human 

resources and witnessed the experience of establishing a number of major 

industries in some of its districts, such as the phosphate, cement and glass 

industries. For that, the research problem was identified in questioning the 

role of development projects that were signed in some cities of Anbar 

Governorate and caused changes in the urban system during the development 

process. According to the hypothesis which says that the spatial distribution 

of development projects in Anbar Governorate tended to be concentrated in 

some districts away from other ones, and increased the concentration of the 

population in some cities in a way that was reflected on the urban system in 

Anbar Governorate. 

       In order to achieve the objective of the research, the descriptive 

and the quantitative approaches were adopted to analyze the relationship 

between the variables of the study to provide a geographical vision of a 

balanced urban system. After reviewing the ideas and concepts related to the 

topic of the thesis, especially the opinions of researchers and thinkers. The 

first chapter is devoted to the study and analysis of geographical 

characteristics (natural and human) and their relationship to the distribution 

of urban settlements and the formation of the urban system in Anbar 

Governorate. The district of Fallujah, the industrial facilities project in the 

district of Amiriya Al-Samoud, the General Phosphate Company project, the 

cement plant project in the Qaim district, and finally the Kubaisa cement 

plant project in the Heet. 

The hierarchical arrangement of the concerned cities was studied in 

the third chapter according to the rank-size rule for Zeif during the stages of 

growth. It became clear from the course of the research that the number of 

establishments is inversely related to the ranks and directly with the rate of 

population growth. The linear Fisher function showed that cities can be 

distinguished through the variables represented by the number of 

establishments, the growth rate, the degree of volumetric arrangement and 

the judiciary in terms of their description of the rank of the judiciary 
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according to the base of rank _ Size, which is able to correctly classify 81.8% 

of the ranks. Accordingly, these variables will have an influential role as 

much as this percentage to raise the ranks of the district or city under study. 

In the fourth chapter, the researcher presented some future scenarios 

whose adoption could lead to an effective contribution to improving the role 

of the plan when developing studies for the creation or expansion of 

economic projects in the cities of Anbar Governorate. It has more than one 

development project, where the study adopted for each city a mathematical 

model to calculate the amount of potential change in urban land uses when 

additional job opportunities are available. The study showed that the per 

capita income plays a key role in the urbanization process and that the 

expansion of the urban system depends a lot on this factor. 


