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 الواقع الجغرافي وأمكانيات االستثمار  -الشمالية البادية 
 كمال صالح كزكوز العاني .د.أ

 كمية االداب /جامعة االنبار
 المقدمة:  –أواًل 

مف  (%25.4)كتشكؿ ما نسبتو  2(كـ110.287تشغؿ البادية الشمالية الجزء الغربي مف العراؽ كبمساحة مقدارىا)
ذات المناخ الجاؼ استنادا الى المعطيات المناخية التي تمثمت بندرة سقكط ,  2( كـ434128)مساحة العراؽ البالغة 

االمطار كارتفاع المعدالت الحرارية مما ترتب عمى ذلؾ فقرىا بالغطاء النباتي الذم يعد مكردا ميما لتنمية الثركة الحيكانية 
قيرة بالمكاد العضكية التي التتجاكز كتحسيف خكاص التربة مـ انعكست قمتو عمى اتساع مساحات الترب الصحراكية الف

% باستثناء بعض المنخفضات التي تنصرؼ الييا بعض الكدياف ذات التصريؼ الداخمي كبالتالي فاف االعتماد 1نسبتيا 
عمى االمطار كمكرد مائي ميـ اصبح نكعا مف المجازفة في االنتاج الزراعي مما اصبح االعتماد عمى المياه السطحية مف 

بحيث اصبح المكرد  كـ450ت الذم يخترؽ منطقة الدراسة مف الغرب الى الشرؽ كبطكؿ يصؿ الى حكالي نير الفرا
الرئيسي لالستثمار الزراعي فضال عف المياه الجكفية كبشكؿ محدكد اليتناسب مع تكزيعيا الجغرافي. اضافة الى ذلؾ 

مف بحيرتي حديثة كجزء مف بحيرة الرزازة التي لك  فمنطقة الدراسة تمتمؾ مسطحات مائية متمثمة ببحيرات الحبانية كجزء
استثمرت بشكؿ امثؿ الصبحت مناطؽ لمسياحة كتنمية الثركة السمكية ككذلؾ امتالكيا لمثركة المعدنية كباحتياطات كبيرة 

ير كالتي تدخؿ مكادا اكلية في العديد مف الصناعات في العراؽ اك لغرض التصدير, اال اف ضعؼ كبطء االستثمار يظ
بشكؿ كاضح لمعظـ ىذه المكارد مما ينعكس سمبا عمى برامج التنمية كبمختمؼ انكاعيا كاستنادا الى ذلؾ جاءت مشكمة 

  - :البحث التي تمت صياغتيا باالتي
  ؟ىؿ تكجد امكانية الستثمار المكارد في منطقة الدراسة -
 المكارد؟ماىي االسباب التي ادت الى ضعؼ االستثمار اك استغالؿ جزء مف ىذه  -

أما فرضية البحث فجاءت انطالقان مف )اف منطقة الدراسة تتكافر فييا المكارد عمى اختالؼ انكاعيا كالتي تشكؿ  
العمكد الفقرم لالستثمار مما يجعميا قادرة عمى ايجاد فرص متعددة لالستثمار كالتنمية كتكفير فرص العمؿ مما يعزز 

  -:كرة , كمف ىذا القكؿ يمكف صياغة فرضيتيف ىمامكانتيا عمى مستكل العراؽ كالدكؿ المجا
ىنالؾ عالقة ايجابية بيف مكقعيا الجغرافي الذم اعطاىا اىمية ستراتيجية كفرة المكارد كامكانية استثمارىا كتحقيؽ التنمية  -

 المكانية كاالقميمية ليس عمى مستكل محافظة االنبار فحسب كانما عمى مستكل العراؽ.
 جميع اجزاء منطقة الدراسة كبشكؿ متبايف مما يشجع عمى االستثمار. تتكزع المكارد عمى -

كاستنادا الى ذلؾ جاء ىدؼ البحث الذم تمثؿ بالكشؼ عف ما تمتمكو منطقة البادية الشمالية مف مكارد متنكعة 
كعمقا ستراتيجيا,  تؤىميا لالستثمار لكي تككف ليا مساىمة في التكجيات المستقبمية باعتبارىا تمثؿ اكبر مساحات العراؽ

فضال عف ايجاد مراكز الستقطاب السكاف لغرض تقميؿ الضغط السكاني في المناطؽ االخرل كالحد مف الزحؼ العمراني 
عمى االراضي الزراعية التي تمثؿ مكردا طبيعيا ميما ليس عمى مستكل منطقة الدراسة كانما في عمـك العراؽ باعتبارىا 

لؾ الى تغير النظرة عف ككنيا منطقة صحراكية اذا ما تـ االستثمار ليذه المكارد بشكؿ االساس في تاميف الغذاء, ككذ
 عقالني كبما يغير الكاقع الحالي لمنطقة الدراسة.

 َ   5 -َ   39( شماال كخطي طكؿ )   34َ   5 -َ   30َ   5) تقػع بيف دائرتػي عػرض اما مػكقعيػا الفمكي فانيا
 .(1خريطة رقـ ) .( شرقا   43

 . (1) 2(كـ434128%( مف مساحة العراؽ البالغة )25.4كتشكؿ مانسبتو ) 2( كـ110.287ساحتيا )كبمغت م
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( اقضية )القائـ, عنو, حديثة, ىيت, الرطبة, الرمادم, الفمكجة( 6االدارية تتككف محافظة االنبار مف ) كمف الناحية
كبيسة, الكليد, النخيب, الكفاء, الحبانية, العامرية( ( نكاحي تابعة ليذه االقضية ىي )العبيدم, الحقالنية, البغدادم, 9ك)

 .(2خريطة رقـ )
( مف مجمكع سكاف العراؽ البالغ (%3.7)( نسمة كيشكؿ ما نسبتو 1168697)اما عدد السكاف فقد بمغ 

(نسمة كبمعدؿ نمك 1483359%( مف مجمكع سكاف محافظة االنبار )78.7كبنسبة ) 2010( نسمة لعاـ 31664466)
 .(2)%(1,6بمغ ) 2010-1997 ممدةسنكم ل

 (1خريطة رقـ )
 مكقع منطقة الدراسة مف العراؽ

 
1000000 :1)مقياس ، 2000لسنة ، خريطة العراؽ االدارية، مديرية المساحة العامة، كزارة المكارد المائية :المصدر ). 
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 (2)خريطة رقـ 
 مكقع منطقة الدراسة مف محافظة االنبار

 

 
 (.500000 :1)مقياس ، 2000لسنة ، خريطة محافظة االنبار الطبيعية، مديرية المساحة العامة، المكارد المائيةكزارة  :المصدر
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 (2)خريطة رقـ 
 التكزيع الجغرافي لالقضية في محافظة االنبار

 
 (500000: 1، مقياس )2000 المصدر: كزارة المكارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة محافظة االنبار االدارية، لسنة
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 الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة:  –ثانيا 
 -:الخصائص الطبيعية -1

تعد البادية الشمالية جزءا مف ىضبة شبو الجزيرة العربية ذات السطح المتمكج مع كجكد بعض المناطؽ المرتفعة     
ـ فكؽ 915دني السعكدم العراقي كبارتفاع يصؿ الى حكالي نسبيا كالتي اعالىا عند جبؿ عنزة الذم يقع بالمثمث االر 

كيتصؼ السطح ايضا بانحداره التدريجي مف الغرب كالجنكب الغربي باتجاه الشماؿ كالشماؿ الشرقي  (3)مستكل سطح البحر.
ىي كمع ىذا التجانس فيمكف تقسيـ السطح الى اقساـ فرعية  .ككذلؾ مف الشماؿ الى الجنكب باتجاه نير الفرات

الكدياف العميا, الكدياف السفمى( كالتي تقع الى جنكب كغرب نير الفرات بينما احتمت منطقػػة ، مناطؽ)الحماد, الحجارة
تككف خالؿ فترة  (, فضال عف سيكؿ الفرات بجزئيو الفيضي الذم3الشرقي )خريطة رقـ  الجزيرة جزءىػػا الشمالػي

ياف كالمسيالت المائية كماتحممو مف ركاسب في فترة سقكط االمطار مما الفيضانات المتكررة لنير الفرات كتصريؼ الكد
كيتبايف اتساع ىذه االراضي التي ( 4)اصبحت تربيا صالحة لالنتاج الزراعي كالتي تمتد مف القائـ الى جنكب مدينة ىيت. 

 .(ـ1500 -200يتراكح مف )
دكد الشرقية لمنطقة الدراسة ذات الترب الرسكبية اما السيؿ الرسكبي الذم يمتد مف نياية السيؿ الفيضي الى الح

الخصبة المتمثمة )بترب كتكؼ االنيار كترب السيؿ الفيضي( حيث تعد االكلى مف اخصب ىذه الترب كذلؾ لتصريفيا 
الدراسة الميدانية , )2003الجيد كالميممة في الكقت الحاضر في االستثمار الزراعي بسبب الزحؼ العمراني بعد عاـ 

 .( كتمييا تربة السيؿ الفيضي التي تعاني مف العديد مف المشكالت اخطرىا الممكحة كالتكسع العمراني2012
السيؿ الفيضي كالسيؿ الرسكبي في منطقة الدراسة تشكؿ االساس لمتركز السكاني )الحضرم  كعمى العمـك اف منطقة

 ي كالحيكاني.كالريفي( فضال عف انيا مناطؽ ميمة لالنتاج الزراعي بنكعيو النبات
كجيكلكجيا فاف منطقة الدراسة تعد امتدادا لجيكلكجية شبو الجزيرة العربية كالتي تشكؿ جزءا مف القسـ الشمالي لرصيؼ 
االرض االمامي التابع لمكتمة العربية الصمبة المتككف مف الدرع العربي كالرصيؼ العربي الذم يقسـ ايضا الى قسميف ىما 

 (5)غير المستقر الذم تقع فيو منطقة الدراسة. الرصيؼ المستقر كالرصيؼ 
كمف خالؿ الدراسات كالمصادر التي تناكلت جيكلكجية ارض العراؽ عامة كمنطقة الدراسة خاصة يمكف القكؿ اف 

 .-:( كمف ىذه التككينات4ىناؾ تباينا كاضحا لمتككينات الجيكلكجية مف حيث اعمارىا كتراكيبيا )خريطة رقـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  م1223/حزيران     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة    21العدد/

727 

 
 (3)رقـ  خريطة
 في منطقة البادية الشمالية اقساـ السطح الفيزكغرافية
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 (4)رقـ  خريطة

 التككينات الجيكلكجية في منطقة البادية الشمالية
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 تكوينات العصر الثاني: 
  -كيتكزع في عدة مناطؽ مف منطقة الدراسة كيشمؿ تككينات ىي:

(ـ كيتالؼ مف صخكر 25الترياسي: كالذم يتمثؿ في تككيف الكعرة الكاقع الى شماؿ مدينة الرطبة كيبمغ سمكو حكالي ) - أ
مع صخكر كاؤكلينية متعددة االلكاف تدخؿ كمكاد  رممية خشنة الحبيبات كمتكسطة كمتقاطعة كمتعددة االلكاف تتناكب

اكلية في صناعة السمنت االبيض كالسيراميؾ كالعكازؿ الكيربائية كالطابكؽ النارم اضافة الى اكاسيد الحديد كبنكعيو 
  (6)الميمكنايت كالييماتايت.

كادم عامج جنكبا ثـ ينحرؼ  ينتشر ىذا التككيف عمى شكؿ قكس منحنى يبدأ مف كادم حكراف شماال الى :الكريتاسي - ب
كاىـ تككيناتو الرمؿ  (7)كـ شرؽ مدينة الرطبة.60نحك الغرب في اتجاه مدينة الرطبة كيختفي عند مكقع يبعد حكالي 

االبيض كالحجر الرممي الناعـ كالخشف كبالكاف مختمفة فضال عف الحجر الجيرم كالدلكمايت المستخدمة كمكاد اكلية في 
 . العديد مف الصناعات

كتشغؿ تككيناتو الجيات الشرقية مف تككينات الترياسي بينما تمثؿ مدينة الرطبة حدكده الجنكبية اما سمؾ  :الجكراسي -ج
ـ كمككناتو الصخكر الرممية الخشنة المتداخمة مع صخكر المارؿ المتعدد االلكاف مع 50-25ىذه التككينات فيتراكح مف 

 .(8)ت فضال عف صخكر الصكاف كالدكلكمايت طبقات مف الحديد المستخدـ في صناعة السمن
يتضح مف الخريطة الجيكلكجية لمنطقة الدراسة اف ىذه التككينات تنتشر في جيات  :تككينات العصر الثالث 1-2-1-2

 :مختمفة اذ يمتد مف منطقة البادية الشمالية الى بادية الجزيرة كتشمؿ عمى تككينيف ىما
 –لعراقية االردنية كجزء محدكد مع المممكة العربية السعكدية كغربا الحدكد السكرية االيكسيف: كيمتد بمكازاة الحدكد ا -1

% اضافة الى  10 -1العراقية كتتالؼ صخكره مف الدكلكمايت كالصخر الجيرم كذات مسامية منخفضة تتراكح مف 
ممكحة مرتفعة كاستخداميا  انيا غنية بكربكنات الكالسيـك التي تمتاز بسرعة ذكبانيا بالماء لذا اصبحت مياىا ذات

 .(9) محدكد لالستيالؾ البشرم
كيعد مف اكثر تككينات العصر الثالث انتشارا إذ يمتد مف البادية الشمالية جنكبا يميف نير الفرات كيصؿ  :المايكسيف -2

حافظتا العراقية بينما تشكؿ م -كغربا ليصؿ شماؿ كجنكب مدينة القائـ عمى الحدكد السكرية شرقا الى مدينة ىيت
 (10)صالح الديف كنينكل حدكده الشمالية كاىـ مككناتو الجبس كالغريف كالصخكر الكمسية كالرمؿ كالحصى. 

تككينات العصر الرابع: يظير مف خريطة منطقة الدراسة الجيكلكجية اف تككينات العصر تمثمت عمى جانبي  1-2-1-3
االكدية كترجع ترسباتو الى مرحمتي الباليستكسيف كاليكلكسيف  عنو اضافة الى كجكدىا في بطكف –نير الفرات مف القائـ 

ـ كتتككف مف خميط مف الحصى كالرمؿ كالطيف كمفتتات الصخكر الكمسية كالجبسية فضال عف  30-3كبسمؾ يتراكح مف 
عبر الصدكع احتكائيا عمى ركاسب كيميائية جبسية ككاربكنية ممحية ناتجة عف تبخر المياه الجكفية الصاعدة الى السطح 

. اف ما تـ ذكره عف البنية الجيكلكجية تبرز حقائؽ ميمة تتمثؿ بتكاجد كتكزيع الصخكر (11)المككنة لمينابيع في المنطقة 
فضال عف ارتباط البنية الجيكلكجية بتربة منطقة الدراسة ، كالمعادف كاىميتيا االقتصادية كتكزيعيا المكاني لمنطقة الدراسة

اسا لتككينيا كامكانية استغالليا لالنتاج الزراعي, اضافة الى اىمية الدراسة الجيكلكجية لمعرفة مكامف التي تعد الصخكر اس
كليذا فاف اىمية البنية الجيكلكجية  .المياه الجكفية كتحديد مناطؽ تكاجدىا كاستثمارىا لمنشاط البشرم عمى اختالؼ انكاعو

 .ية عمى اختالؼ انكاعيا حاضرا كمستقبال لمنطقة الدراسةتشكؿ اساسا لالستثمار الذم يعد مف مقكمات التنم
اما مناخ محافظة االنبار فانو يتميز بالصحراكم الجاؼ مما انعكس عمى استقرار السكاف كتبايف تكزيعيـ كممارسة انشطتيـ 

اني كليذا يمكف اف الستثمار المكارد عمى اختالؼ انكاعيا فضال عف تاثيره عمى اإلنتاج الزراعي بنكعيو النباتي كالحيك 
( ككما 1رقـ) نكضح طبيعة تاثير المناخ مف خالؿ عناصره كصفاتو عمى امكانية استثمار المكاد كالتي يكضحييا الجدكؿ

  -:يأتي
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(ـ كانخفاض معدالتيا شتاءا حيث تراكحت 34-30ارتفاع درجات الحرارة الشير الصيؼ التي تراكحت معدالتيا مف) -1
طقة الدراسة تمتمؾ مكردا ميما كبديال لتكليد الطاقة الكيربائية التي يتراكح معدؿ كمية (ـ ىذا يعني اف من10-7مف )

 اال انيا غير مستثمرة.  (12)/يـك 2(كيمك كاط /ـ5-2,5)الطاقة الشمسية 
( ممـ فضال عف تذبذبيا السنكم مما أصبح االعتماد 150قمة االمطار الساقطة كالتي اليتجاكز مجمكعيا السنكم ) -2

محدكدان كمكرد مائي كنكع مف المجازفة عند استثمارىا لالنتاج الزراعي, اال انيا تقمؿ مف عدد الرايات لممحاصيؿ  عمييا
 .الزراعية في مكسـ تساقطيا ككذلؾ اعتبارىا مصدرا ميما لممياه الجكفية

ت الحرارة كتمطيؼ الجك سيادة الرياح الغربية كالشمالية في منطقة الدراسة صيفا كشتاءا كالتي تعمؿ عمى خفض درجا -3
( يكضح نسب االتجاىات, اما النسب الباقية كعمى الرغـ مف قمتيا فاف تاثيرىا السمبي يككف كاضحا كخاصة 2كالجدكؿ)

في فصؿ الصيؼ الذم ترتفع فيو درجات الحرارة كانعداـ سقكط االمطار كندرة الغطاء النباتي مما يجعؿ المنطقة 
ذات التأثير السمبي عمى اإلنساف كالحيكاف كالنبات اضافة الى تأثيرىا المباشر كغير  مصدرا ليبكب العكاصؼ الترابية

المباشر عمى النشاطات االقتصادية كالتنمكية كعمى اختالؼ انكاعيا , ككذلؾ تاثيرىا عمى زيادة معدالت التبخر التي 
لؾ تعد الرياح مكردا ميما مف مكارد تنعكس عمى زيادة الحاجة لممتطمبات المائية في سقي المحاصيؿ الزراعية.ككذ

تراكحت سرعة الرياح  استثمارىا في محافظة االنبار السيما في تكليد الطاقة الكيربائية , اذ الطاقة المتجددة كالتي يمكف
كاط 35,3–2كاط ـ7,8ـ/ثا( كىذا يعني امكانية تكليد طاقة كيربائية تتراكح مف )3,7-ـ /ثا2,3)في منطقة الدراسة مف

كاستثمارىا لمنشاط الزراعي لرفع المياه الجكفية مف االبار كخاصة ضمف المناطؽ كالقرل النائية في محافظة االنبار ( 2ـ
  .(13)فضال عف استخداماتيا المنزلية االخرل

 (1جدكؿ )
 2007-1981المعدالت الشيرية كالسنكية لممعطيات المناخية في محطات منطقة الدراسة لممدة 

 األشير
 الرطكبة النسبية % ممـ\معدالت المطر قحرارة ـدرجات ال

 الرطبة حديثة عنو القائـ الرطبة حديثة عنو القائـ
القا
 ئـ

 عنو
حدي
 ثة

الرط
 بة

 24,2 7,2 7,6 8,0 7,5 2ؾ
23,

4 
20,3 22,7 75 

77,
6 

74,
6 

68,8 

 21,4 9,2 10,2 9,5 9,7 شباط
21,

3 20,1 21,2 65 
77,

2 
65,

2 60,9 

 27,5 13 14,3 14,1 14,4 آذار
26,

6 
22,2 24,6 56 

57,
1 

55,
7 

52 

 24,6 18,8 20,9 19,6 20,1 نيساف
24,

5 
22,5 23,9 45 

47,
1 

44,
7 

42 

 36 7,2 6 6 6,1 24,2 26,7 26,3 25,9 مايس
34,

7 
32,

5 
33 

 30 0,2 0,3 0,1 0,1 28,5 31,2 30,4 30,2 حزيراف
26,

3 
23,

5 
26 

 26 28 - - - - 30,9 33,7 33 33,3 تمكز
21,

8 
25,1 
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 27 24 28 30 - - - - 30,5 33,3 32,2 32,9 آب
 28 27 32 36 0,01 0,10 0,2 0,40 27,4 29,5 28,5 25,8 أيمكؿ

 40 29 43 45 6,7 6,2 6,4 6,5 21,3 22,7 22,1 19,6 1ت

 12 13,7 14,2 14,7 13,5 2ت
11,

5 
12,8 13 60 

61,
5 

56 55 

,23 24 8,8 9 8,8 7,8 1ؾ
7 

22 24 73 75,
5 

74 68,4 

المعدؿ 
 السنكم

25,8 25 26,1 23,7 
146,

6 
14
3,6 

132,
2 

143,
4 

48,
2 

48.
8 

73,
8 

43,8 

 بيانات غير منشكرة.  بغداد، قسـ المناخ، الييئة العامة لألنكاء الجكية كالرصد الزلزالي :المصدر
 

 (2جدكؿ )
 2007-1981النبار لممدة مف ـ/ثا( في المحطات المناخية لمحافظة ا)المعدالت الشيرية لسرعة الرياح 

 عنو القائـ حديثة الرمادم الرطبة المحطات 
سرعة 

ـ/   الرياح
 ث

3,4 2,3 3,7 2,6 3,3 

 , بيانات غير منشكرة. بغداد، قسـ المناخ، الييئة العامة لألنكاء الجكية كالرصد الزلزالي :المصدر
 :التربة

تاج الزراعي كما كنكعا لذا ارتبطت بيا حياة االنساف ارتباطا كثيقا, تعد التربة المكرد الطبيعي الميـ كالمتحكـ في االن
كقد اتضح مف خالؿ دراسة البنية  .فمف خالؿ خصائصيا تتحدد القابمية االنتاجية كمف ثـ قدرتيا عمى تكفير الغذاء

بة الى تكاجد ترب صخرية ذات الجيكلكجية لمنطقة الدراسة كانكاع الصخكر المنتشرة كالمناخ الجاؼ كالتعرية الريحية المتعاق
خصكبة كاطئة بسبب انعداـ اك قمة الغطاء النباتي مما انعكس عمى كجكد نكعيف مف الترب ىما الترب الجافة كالترب حديثة 

. اف افضؿ اصناؼ الترب في منطقة الدراسة لالنتاج الزراعي ىي ترب الترسبات النيرية التي غالبا ما تتكاجد (14)التككيف
ي نير الفرات كالتي تمتاز بخصكبتيا الحتكائيا عمى الرمؿ كالغريف كالطيف كتتصؼ بتبايف سمكيا كعرضيا , عمى جانب

( كلغرض المحافظة عمييا باعتبارىا مكردا استثماريا ميما لالنتاج الزراعي المتمثؿ بزراعة المحاصيؿ الحقمية 5)خريطة رقـ
ديد مف المشكالت كبخاصة في منطقة السيؿ الرسكبي التي مف عمى اختالؼ انكاعيا اال انيا بدات تتعرض الى الع

 .اخطرىا الممكحة كالزحؼ العمراني كتحكيميا الى صنؼ افضؿ مف خالؿ اتباع نظـ ادراة التربة كاستخداـ امثؿ لمياه الرم
 سبحانو كتعالى كالحد مف التكسع العمراني كصيانة مشاريع الرم كالبزؿ لممحافظة عمى خصكبة اىـ مكرد طبيعي منحو اهلل

كالقسـ االخر مف الترب يتمثؿ بترب المنخفضات التي تعد مف الترب التي يمكف استغالليا لالنتاج الزراعي عند  .لالنساف
. اما االصناؼ االخرل مف ترب منطقة 2كـ1200تكافر المياه كمف اىميا ترب منخفض الكعرة الذم تبمغ مساحتو حكالي 

اصناؼ التربة فيمكف استثمارىا لزراعة المحاصيؿ الحقمية كالبستنة بعد اتباع ادارة جيدة  الدراسة التي تكضحيا خريطة
كتكفر حصص مائية كاستخداـ طرائؽ الرم الحديثة في المناطؽ الجافة كالرم بالرش كالتنقيط لغرض المحافظة عمى 

 .الضائعات المائية
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 :الموارد المائية
كالمكارد الطبيعية الميمة التي تمعب دكرا ميما في االستثمار لمنطقة  رافيةتعد المكارد المائية مف الخصائص الجغ

 الدراسة كبمختمؼ المجاالت كيمكف تقسيميا الى ما ياتي: 
 مياه االمطار:

, كانعكس ذلؾ عمى انخفاض مساىمة (-1-ممـ )جدكؿ رقـ 150بقمتيا اذ اف معدالتيا السنكية التتجاكز  تمتاز 
نير الفرات , اال انيا تعد مكردا ميما لممياه الجكفية كالنبات الطبيعي خالؿ مكسـ سقكطيا كالذم يعد  منطقة الدراسة بتغدية

 .مصدرا لتنمية الثركة الحيكانية فضال عف زراعة بعض المناطؽ لمحاصيؿ الحبكب كخاصة الحنطة كالشعير
 (5خريطة رقـ)

 اصناؼ التربة في منطقة البادية الشمالية
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 ية:المياه السطح
كـ كيتحدد مجراه 450كتتمثؿ بنير الفرات الذم يعد المصدر الكحيد في منطقة الدراسة كالذم يصؿ طكلو حكالي  

بيف الحافة الغربية كالجنكبية الغربية ليضبة الجزيرة مف الشرؽ كبيف الحافة الشرقية كالشمالية لبادية االنبار الشمالية الغربية 
ـ في اعرض منطقة اضافة الى بحيرة القادسية في حديثة التي 150متبايف اليتجاكز مف الغرب , اما عرض النير فانو 

يمكف االستفادة مف مياىيا الغراض الزراعة كالسياحة كتنمية الثركة السمكية اما البحيرات التي تـ ذكرىا سابقا فانيا تعد 
عمى النشاط الزراعي بسبب ارتفاع نسبة  مكردا ميما لمزراعة كصيد االسماؾ اال انيا تعاني مف مشكالت انعكست سمبا

االمالح كقمة مياىيا نتيجة لقمة تصريؼ نير الفرات اال انو يمكف استغالؿ ىذه المناطؽ عف طريؽ االستثمار في مجاؿ 
 منطقة الدراسة مصدرا ميما الركاء د  ككذلؾ تع .السياحة كتحديد مناطؽ خاصة لتنمية الثركة السمكية كتكفير الغذاء لمسكاف

مة بجداكؿ ابي غريب , اليكسفية , ثالمتمك االراضي الزراعية خارج حدكدىا مف خالؿ ايصاؿ المياه عف طريؽ سدة الفمكجة 
 .المطيفية , االسكندرية

 :: المياه الجوفية2-1-5-3
يمكف االعتماد  تمتاز المياه الجكفية باف ليا اىمية كبيرة في منطقة الدراسة لككنيا مف المصادر الرئيسية لممياه كالتي 

عمييا في تمبية متطمبات التنمية االقتصادية اذ اليمكف قياـ أم نشاط اقتصادم بدكف المياه كنظرا لقمة مياه االمطار كعدـ 
كفايتيا كصعكبة ايصاؿ المياه السطحية المتمثمة بنير الفرات لبعد المسافة كطبكغرافية االرض المعقدة فقد اصبح االىتماـ 

اه الجكفية التي تختمؼ مف حيث الكمية كالنكعية مف مكاف الخر أمر الزمان. كبشكؿ عاـ فاف كميات المياه كالبحث عف المي
كتكزيعيا متبايف اذ ارتبط بالخصائص  (15)2008الجكفية المكجكدة في محافظة االنبار قدرت بمميار متر مكعب سنكيا لعاـ 

( متر )خريطة 300-10)جية, النكعية( كمنيا العمؽ الذم يتراكح مف الييدرلكجية المتمثمة بػ )العمؽ , الممكحة , االنتا
 (.6رقـ

-1000كمف الخصائص االخرل المكاد المذابة فيي قميمة في منطقتي الحماد كالكدياف اذ تتراكح كمية الممكحة مف ) 
(ممغـ/لتر 6000-3000(ممغـ/لتر مع كجكد مياه عذبة في اكدية صكاب كحكراف, كمياه تتراكح نسبة الممكحة مف )3000

في منطقتي الحجارة كالكدياف السفمى يمكف استثمارىا النتاج المحاصيؿ الزراعية كبشكؿ محدكد بينما تكجد مياه تزداد فييا 
ممغـ/لتر ضمف منطقة ىيت, كمف خالؿ مالحظة التكزيع المكاني القاليـ المياه 1000نسبة الممكحة لتصؿ الى اكثر مف 

 :راسة فيمكف تصنيفيا إلىالجكفية في منطقة الد
 :اقاليم ذات مياه عالية الغزارة -أ

كيتمثؿ بالمنطقة المحيطة بمدينة كبيسة كذلؾ النتشار العيكف اذ تمتاز مياه ىذا االقميـ بانيا تتكاجد عمػى عمػػؽ يتػراكح 
 .(16)لتر/دقيقة( 2000-500ـ( كبمعػػدؿ انتاجيػة يتػػراكح مػػف)30-ـ5مف)

 :وسطة الغزارةاقاليم ذات مياه مت -ب
ـ 100-70كتتركز في منطقة الضبعة التي تقع جنكب شرؽ مدينة الرطبة كتتكاجد المياه عمى اعماؽ تتركاح مف 

لتر/دقيقة كىي صالحة لمختمؼ االستخدامات كذلؾ النخفاض نسبة 200كيصؿ حدىا االعمى في االنتاج الى اكثر مف 
التي يمكف تنميتيا كاالىتماـ بيا مف خالؿ انشاء محطات لتممية المياه االمالح كالتي يعتمد عمييا سكاف مدينة الرطبة ك 

 كتككف ذات صالحية عالية جدا. 
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 (6خريطة رقـ )
 التكزيع المكاني لممياه الجكفية كأعماقيا في منطقة الدراسة

 
 محافظة االنبار. التكزيع المكاني لممقاطعات المرشحة الستغالؿ المياه الجكفية في، المصدر: بياف محي حسيف

  :اقاليم ذات مياه قميمة الغزارة -ج
لتر/دقيقة 150القريبة مف الحدكد السكرية كبمعدؿ انتاجية يصؿ الى  كتظير في منطقتيف أحدىما منطقة عكاشات

 كالثانية منطقة الجزيرة .(17)(ـ كمياىيا صالحة لالستعماالت نظرا النخفاض تركزىا الممحي50-30)كعمى عمؽ يتراكح مف 
(لتر/دقيقة كمياىيا ذات صالحية محدكدة جدا لالستيالؾ البشرم كذلؾ الرتفاع 100-75)التي تتراكح انتاجية البئر مف 



  م1223/حزيران     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة    21العدد/

722 

نسبة الكبريتات كبناءا عمى ما تقدـ فاف المياه الجكفية تعد مصدرا طبيعيا ميما لالستثمار في منطقة الدراسة مف خالؿ 
 تكفر الصفات اآلتية: 
ية كسيكلة استغالليا مف حيث عمؽ االبار كنكعية مياىيا كمدل صالحيتيا لالستعماالت المختمفة كفرة المياه الجكف

كما ىك الحاؿ في بعض الدكؿ المجاكرة  ()المنزلية , الزراعية كبنكعييا النباتي كالحيكاني , الطبية لعالج االمراض الجمدية
لتي تعتمد عمى المياه الجكفية لالستقرار السكاني مف خالؿ انشاء مالءمة منطقة الدراسة ا.كمنيا المممكة االردنية الياشمية

كمع اىمية المياه .زراعي , صناعي , تجارم , تعديف , سياحي()مستقرات ريفية كحضرية ذات نشاط اقتصادم متنكع 
كالبالغة  2011( مف خالؿ عدد االبار المحفكرة لنياية عاـ 3الجكفية كتكزيعيا المكاني الذم يكضحو )الجدكؿ رقـ 

( بئرا كمكزعة بشكؿ متبايف بيف مناطؽ المحافظة المختمفة اذ كاف اعاله في قضاء الفمكجة كخاصة في ناحية 5084)
الكرمة التي تعتمد في استثمارىا لممياه الجكفية النتاج المحاصيؿ الزراعية كتربية الثركة الحيكانية بينما جاء قضاء القائـ في 

  (18)(.طف 2000)العدد كاالستثمار الزراعي كبخاصة محصكؿ القمح الذم تجاكز انتاجو المرتبة الثانية مف حيث 
 ( 3جدكؿ رقـ )

 2011التكزيع الجغرافي لالبار في محافظة االنبار حسب االقضية لعاـ 
 عدد االبار القضاء 
 2670 الفمكجة 
 356 الرمادم

 264 ىيت
 125 حديثة

 83 عنو
 1315 القائـ

 247 الرطبة
 5042 المجمكع

 , بيانات غير منشكرة  2011المصدر: مديرية المكارد المائية في االنبار , قسـ التخطيط , 
 كعمى الرغـ مف ذلؾ يمكف تكضيح بعض المالحظات عف المياه الجكفية كمنيا ماياتي: 

كذلؾ لتكفير فرص لالستثمار حاجة محافظة االنبار الى دراسات عممية كتفصيمية لتحديد التكزيع المكاني كحفر االبار  -1
 كلجميع االستخدامات 

كجكد استعالؿ عشكائي لممياه الجكفية ابتداءا مف عممية الحفر كاالستخداـ غير االمثؿ كبخاصة االستخداـ الزراعي  -2
 مما ينعكس سمبا عمى كمياتيا بسبب جيؿ المستخدميف كالمستثمريف الىـ مكرد طبيعي في المناطؽ الجافة 

االستخداـ مما يؤدم الى تفاقـ مشكمة االستغالؿ العشكائي  بدكف ترخيص حككمي كىذا يعني اليدر فيحفر االبار  -3
 .ليذه المياه كخاصة طرائؽ الرم التقميدية المتمثمة في نظاـ الرم السيحي

 :النبات الطبيعي
سقكط اإلمطار كارتفاع يرتبط نمك النبات الطبيعي في أية منطقة بالعالـ بالظركؼ المناخية كعمى الرغـ مف قمة 

درجات الحرارة الذم يرافقو ارتفاع كمية التبخر كنكعية التربة الصحراكية السائدة اال اف الغطاء النباتي تكاجد كبشكؿ متبايف 
مف منطقة إلى أخرل فنجد المناطؽ المنخفضة التي تتجمع فييا مياه اإلمطار ذات نبات طبيعي كثيؼ كبانكاع مختمفة منيا 

ي كاألخر معمر كالتي تعد األساس في تنمية الثركة الحيكانية كعمى اختالؼ أنكاعيا , كمف ىذه النباتات الحكلية ماىك حكل
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الخباز كالسمماس كالجريدة كالزباد كالمعمرة الشيح كالكيصـك كالرمث كالشكؾ فضال عف استخداميا كمصدر لمكقكد كالسيما 
كبسبب الظركؼ األمنية كارتفاع أسعار الكقكد مما اضطر معظـ سكاف  2003بعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ بعد عاـ 

منطقة الدراسة الى جمع ىذه النباتات كقمعيا مف جذكرىا كبيعيا في األسكاؽ التي يتراكح سعر السيارة ذات حمكلة طف كاحد 
 .(19)دينار ( الؼ100-75مف )

الفرات كفي الجزر النيرية كمنيا القصب كالحمفا اما النباتات الطبيعية االخرل فيي التي تنمك عمى ضفاؼ نير 
كالغرب كالطرفا التي تستخدـ مراعي لالغناـ كاالبقار كذلؾ بسبب ارتفاع اسعار االعالؼ اضافة الى استخداـ قسـ منيا 

مى كنستنتج ما تـ ذكره اف منطقة الدراسة تحتكم ع لمكقكد كالقسـ االخر يستخدـ لالغراض الطبية كبخاصة نبات السكس
انكاع عديدة مف النبات الطبيعي سكاء المعمرة اـ الحكلية اك ضفاؼ االنيار التي يمكف اف تتخذ اساسا لالستثمار كزراعتيا 
باشكاؿ مختمفة ليذه النباتات كاالكثار منيا كالمتمثمة بالطبية كغيرىا عف طريؽ انشاء المحميات لزراعتيا كحمايتيا كتمت 

 .(20)عنو اذ أنشئت محمية ليذا الغرض التجربة بشكؿ محدكد في قضاء 
  :الخصائص البشرية

تمعب الخصائص البشرية دكرا ميما في تحديد االستثمار باعتبارىا مف المكارد الميمة التي تعتمد عمييا التنمية 
كاف ىذا التفاعؿ كبمختمؼ اشكاليا مف خالؿ تفاعؿ العالقات المكانية لمتكزيعات الطبيعية كالبشرية في أية منطقة مف العالـ 

كلغرض دراسة المكارد البشرية فقد تـ التركيز عمى  .(21)يرتبط باالنساف الذم يعد صانع القرار سكاء اكاف ايجابيا اـ سمبيا 
السكاف الذم يعد المكرد االساس في االستثمار كذلؾ باعتباره احد المقكمات االساسية لمتنمية كما اف تكزيعيـ الجغرافي يعد 

اسيان كمؤثر في التنمية كاالستثمار. كيكتسب ىذا العامؿ اىمية في تحميؿ الكاقع الجغرافي لمنطقة الدراسة مف عامالن اس
خالؿ التبايف في التكزيع كنتيجة ليذه االىمية كالتبايف كلغرض تكضيح اعداد السكاف حسب الكحدات االدارية التي 

 .(4يكضحييا الجدكؿ)
 (4جدكؿ )

 2010محافظة االنبار حسب االقضية لعاـ  التكزيع الجغرافي لسكاف
 عدد السكاف الكحدات االدارية

 121485 القائـ
 26162 عنو

 68265 حديثة
 126780 ىيت

 39000 الرطبة
 380135 الرمادم

ـ.ؽ الفمكجة كناحية 
 العامرية

406870 

 1168697 المجمكع
 2011صر , المصدر: مديرية احصاء محافظة االنبار ,تقرير الترقيـ كالح

كيتضح مف الجدكؿ اف منطقة الدراسة ذات المساحة الكاسعة فانيا تمتاز بتخمخؿ سكاني اذ يتركز معظـ السكاف في 
%( مف المجمكع الكمي لسكاف منطقة الدراسة 67.3خاصة في قضائي الفمكجة كالرمادم كبنسبة بمغت)بالجزء الشرقي ك 

كجكد تبايف  ىكاضحة عم داللة%( كىذا يعطي 32.7نسبة مقدارىا ) - بينما احتمت االقضية االخرل بنكاحييا كقراىا
كاضح في تكزيع السكاف مما انعكس عمى كجكد مساحات كاسعة كخالية مف السكاف رغـ غناىا بالمكارد الطبيعية كخير 
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تصادية في لدراسة تكزيع السكاف اكضحت الدراسة تكضيح النشاطات االقامثاؿ عمى ذلؾ قضاء الرطبة. كلغرض اىمية 
تزخر بامكانيات متنكعة اتخذت اساسا لقياـ ىذه االنشطة اضافة الى كجكد فرص كامكانيات اضافية لـ  التي منطقة الدراسة

باالىتماـ اك انيا لـ تستغؿ لحد االف كمثاؿ كاضح عمى ذلؾ النشاط السياحي الذم يشكؿ احدل المكارد الطبيعية  تحظ  
  :الخرل التي يمكف اف تكفر امكانيات استثمارية كالتي سيتـ تناكليا كاالتيلمالستثمار فضال عف النشاطات ا

. (22)االستثمار المعدني: ىك عممية استثمار المكاد المنجمية كالمقمعية في حالتيا الطبيعية اك بعد تحكيميا الى صناعة -1
ية مدعكمة بامتداد المساحة كتعدد اتضح مف خالؿ دراسة المكقع الجغرافي لمنطقة الدراسة انيا غنية بثركتيا المعدن

مكامف المعادف مما انعكس عمى تكفير فرص استثمارية متنكعو اعتمادا عمى ما تمتمكو المحافظة مف ثركات معدنية 
. اال اف االستثمار يعاني مف مشكالت كمحددات في منطقة (7كالخريطة رقـ )( 5متنكعو كالتي يكضحيا الجدكؿ رقـ )

االستثمار ك مى ضعؼ االستثمار كتتمثؿ ىذه المشكالت بالتمكيؿ كالخبرة الفنية في االستخراج الدراسة مما انعكس ع
 .فضال عف االسباب السياسية كاالمنية كتكفير كسائؿ الراحة كالتاميف

اك كعمى الرغـ ف كفرة الثركة المعدنية اال اف استثمارىا بشكؿ محدكد اليتجاكز الصناعات االنشائية في منطقة الدراسة 
% مف المتكفر منيا , كمف اىـ ىذه 25- 15تسكيؽ جزء مف ىذه المكاد االكلية خارج المحافظة كبنسبة تتراكح مف 

 :الصناعات التي تعتمد عمى الثركة المعدنية اك عمى المكاد االكلية ىي
 .ثالثة معامؿ النتاج السمنت في اقضية القائـ,كبيسة,الفمكجة كمستثمرة مف القطاع الخاص -1
 .2003% مف الطاقة التصميمية بعد عاـ 15النتاج االسمدة الفكسفاتية في قضاء القائـ كبانتاج اليتجاكز  معمؿ -2
محدكد بسبب المنتجات  كبانتاجكاخر لصناعة السيراميؾ  2003معمؿ لصناعة الزجاج كمتكقؼ عف العمؿ منذ عاـ  -3

 .المستكردة التي اصبحت منافسة لممنتج المحمي بشكؿ كبير
نتاج المكاد االنشائية في الفمكجة كىيت مف ابرزىا معامؿ االسمنت كالجص كالبكرؾ كالبمكؾ كتكسير كنحت معامؿ ال -4

 .حجر البناء ككذلؾ معامؿ تصفية كغسؿ الرمؿ كالحصى
مميار برميؿ متكزعو في اقضية  300اضافة الى ما تـ ذكره فاف منطقة الدراسة تمتمؾ احتياطي مف النفط يصؿ الى 

تريميكف قدـ مكعب في  5,6ت كالرمادم فضال عف تكاجد الغاز الطبيعي الذم يصؿ االحتياطي الى حكالي القائـ كىي
كيمكف استثماره في انتاج الطاقة * ككذلؾ  .(23)% مف االحتياطي العالمي 10منطقة حقؿ عكاز بقضاء القائـ كيشكؿ 

في محافظة االنبار كالتي تعد اساسا  المتكفرةكة المعدنية لمثر  (20)اما الفرص االستثمارية .مادة اكلية لعديد مف الصناعات
لتشغيؿ االيدم العاممة كالحد مف البطالة اذا ما تـ االستثمار بشكؿ اقتصادم كعممي , كمف ىذه الفرص التي عرضتيا ىيئة 

 :(24)استثمار االنبار ىي
سنكيا كذلؾ لتكفر المكاد االكلية مف حجر  ثالثة معامؿ لمسمنت كبنكعيو العادم كالمقاـك لالمالح كبطاقة مميكف طف -1

 .الكمس كاطياف الجبس
 .طف حيث يتكفر الجبس الخاـ85000معمؿ لمجص الفني في قضاء حديثة كبطاقة انتاجية تصؿ الى  -2
% 85طف سنكيا لكجكد رمؿ الزجاج عالي النقاكة الذم تتكفر  120000معمؿ النتاج الزجاج المسطح العائـ كبطاقة  -3

 .كلية فضال عف حاجة السكؽ العراقية لمزجاج الف المكجكد في السكؽ المحمية ىك مستكردمف مكاده اال
معمؿ النتاج االلمنيـك كبطاقة مميكف طف سنكيا لتكفر خامات حجر الكمس كالكاؤكليف كيستعمؿ النتاج الطابكؽ الحرارم  -4

 .طيف االفراف كصناعة االمنيكيـبلغرض ت
كؽ الكاجيات لالبنية كبطاقة مميكف متر مكعب سنكيا كذلؾ لكفرة خامات الكاؤكليف معمؿ النتاج الكاح القرميد كطاب -5

 .االحمر كسد حاجة القطر بدال مف المستكرد
 .معمؿ النتاج المغنيسيـك كالمغنيسايد بطاقة مميكف طف سنكيا لتكفر خامات الدنكمايت -6
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طف سنكيا لكجكد خامات البنتكنايت مع 100000معمؿ لتنشيط البنتك نايت باستخداـ كاربكنات الصكديـك كبطاقة  -7
 .الحاجة الماسة ليذه المادة

 .مميكف طف سنكيا2% كبطاقة انتاجية تصؿ الى 32 -% 21معمؿ لتركيز خامات الفكسفات مف  -8
معمؿ النتاج حامض الفسفكريؾ باستخداـ الفكسفات كمعمؿ النتاج حامض الكبريتيؾ المتكفر في محافظة صالح الديف  -9

 .طف سنكيا 400000كبطاقة 
 .معمؿ النتاج االسمدة النتركجينية باستخداـ الغاز المتكفر في حقؿ عكاز مستقبال كبطاقة مميكف طف سنكيا -10
 .طف سنكيا 990معمؿ النتاج زجاج الكرستاؿ كبطاقة  -11
 .سنكيا لكفرة االيدم العاممة كعمى اختالؼ انكاعيا كحاجة السكؽ ليا 5000معمؿ انتاج السيارات كبطاقة  -12
برميؿ يكميا كذلؾ لمركر الخط الستراتيجي الناقؿ لمنفط الخاـ ككفرة  100000نشاء مصفى بطاقة انتاجية التقؿ عف ا -13

 .النفط مستقبال
 (5) رقـ جدكؿ

 القطر مف كنسبتيا االنبار محافظة في كاحتياطياتيا المعدنية كالركاسب لمخامات الجغرافي التكزيع
نكع الراسب 

 المعدني
 التكزيع الجغرافي كجيالتككيف الجيكل

كمية االحتياطي في المحافظة 
 كنسبتو لمعراؽ%

 االستثمار الممكف في الصناعة

السمحات  –حسينيات  -عكاشات تككيف عكاش الحسينيات الفكسفات
 الرطبة -عكاشات  –

 ـ ط10000اكثر مف 
100% 

 صناعة االسمدة الكيمياكية

امالح كبريتيد 
 الصكديكـ

 –البكارة  –ؿ شرؽ الرمادم شما تككيف سف الذباف
 الرحالية -طكيمة 

النسيجية  –الصناعات الغذائية  ـ ط غير معركؼ 50اكثر مف 
 الجمدية -

رماؿ الزجاج 
  ()المرك

الحسينيات  –تككيف الكعرة 
- 

 –مكركد  –نير عمر  –الكعرة 
 مسعد –النجمة 

 –السيراميؾ  –صناعة الزجاج  %100 ـ ط 150
 السباكة -الحراريات

تككيف  –تككيف نير عمر  الككارتزايت
 الرطبة

 –الصناعات السيميككنية  %100ـ ط  16 نير عمر –الرطبة 
 بطانة االفراف الحامضية

رماؿ المعادف 
الثقيمة معادف 

 –الزرككف 
 -الركنايؿ 

 المكتازايت

 تككيف عامج –تككيف الكعرة 
 تككيف الجكراسي

 الحمي صناعة  %100غير محدد  كادم عامج  الكعرة
 مصدر لمزرككنيكـ \الركنايؿ 
 مصدر لمثكريكـ \مكنازايت

عيف االرنب  –تككيف الفرات  حجر الكمس
كادم االبيض  1\غدؼ  –
ابك صفية  –مكر الذيب  –
 ايج ثرم  –

 القائـ -الرطبة–ىيت 
 الرمادم

 ـ ط 297
45.7 % 

-الزجاج-النكرة–السمنت 
-االصباغ-البناء-السيراميؾ

صناعات كبدائؿ الرخاـ ال
 الكيمياكية

 تككيف الممكصة الدكلمايت
 تككيف الفرات ك الحسينيات

 الرطبة
 الرمادم كالرطبة

الطابكؽ  –انتاج المغنيسيا  %43ك ـ ط 330
صناعة الزجاج  -المغنيسي

الحديد كالصمب –كالسيراميؾ 
 كالبناء

حديثة  –كادم ميالف  الجبس
 كالبيادر

البكرؾ  –صناعة الجبس  ددةكميات كبيرة غير مح ىيت-حديثة –عنة 
 صناعة السمنت –لديككر 

الحديد 
 الرسكبي 

 تككيف الكعرة
 اـ ارضمة -تككيناحسينيات

 النتاج السمنت المقاكـ % 97.9ـ ط ك 84.5 الرطبة كالرطبة
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الحصى 
 كالرمؿ

محكر  –تككيف الدبدبة 
 الفرات

-الرمادم –القائـ  –صكاب 
 حقالنية

لككنكريتية كمكاد صناعة الكتؿ ا 3مميكف ـ 22.9
 البناء

االطياف 
 الحديثة

 لصناعة الطابكؽ 3ـ .ـ 2858 السيؿ الرسكبي في االنبار ترسبات حديثة
 لصناعة السمنت 3ـ .ـ 450

 صناعة الطابكؽ كالسمنت

اطياف 
 الكاؤليف

-الدكيخمة –الكعرة 
 العفايؼ -السمحات

السيراميؾ صناعة السمنت ك  %100ـ ط ك 1200 كـ كشماؿ الرطبة60الرطبة 
 –كالكرؽ كالعكازؿ الكيربائية 

 الطابكؽ -الحراريات 
 ركاسب الخسفات اطياف الفمنت 

 شماؿ الحسينيات
 الحراريات -السمنت االبيض  ـ ط 10 الرطبة

اطياف 
 البنتكيات

 تككيف الدكمة
 تككيف عكاشات

الصحراء الغربية في محافظة 
 االنبار

سكائؿ الحفر لالبار النفطية  ـ ط 22
عؿ  –الركائز الككنكريتية ك 

 –الشمع البرافيني  –حيكاني 
 اعماؿ قكالب السباكة

صخكر 
 سميكية

الصحراء الغربية في محافظة  تككيف الدكمة
 االنبار

–تنقية الزيكت النباتية  ـ ط  1.8
 الخرسانة الخفيفة -الكبريت

البككسايت 
)خاـ 

)  االلمنيـك

ترسبات خسفية محفكظة في 
عصر صخكر كاربكنية ال

 الجكراسي

الصحراء الغربية في محافظة 
 االنبار

انتاج  –صناعة الحراريات  ـ ط 1
 الشب

اعداد  –تصفية الزيكت النباتية  غير محدد الكميات القائـ   عكاشات االتابمغايت 
 سكائؿ حفر االبار النفطية

، البكغارس، طكيمة، البكارة الممح
 الرحالية 

 القائـ 
 الرمادم

 استمعاالت غذائية كصناعية ياتغير محدد الكم

 الصناعات العسكرية غير محدد الكميات شماؿ الرطبة كالكعرة  كادم عامج  الرماؿ الثقيمة 
العصاريات  –تنقية الكبريت  غير محدد الكميات شماؿ الرطبة  غرب الكعرة البكرسمينايت

 –صناعة الفالتر  –الغذائية 
 صناعة الكتؿ خفيفة الكزف 

صناعة االصباغ كاسفمت  غير محدد الكميات ىيت كالرمادم كابك الجير تىي القير 
 الشكارع

 صناعات مختمفة غير محدد الكميات ىيت المجنكف، تؿ طايخيا الكبريت

-الكبريت-انتاج الطاقة ترليكف قدـ مكعب 53 القائـ منطقة حقكؿ عكاز الغاز الطبيعي
 صناعات مختمفة 

انتاج الطاقة كالكقكد كصناعات  مميار برميؿ 300 زنككرة  -مناطؽ ىيت  النفط
 اخرل

عبد صالح فياض , المكارد المعدنية كاقع استثمارىا في الصحراء الغربية, جامعة االنبار , مركز دراسات  :المصدر
 ., صفحات متفرقة 2009الصحراء , 
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 (7طة رقـ )يخر 

 ة الشماليةالتكزيع الجغرافي لمثركات المعدنية في منطقة البادي

 
 .2000، عمؿ الباحثيف باالعتماد عمى خريطة تكزيع الثركات المعدنية في العراؽ :المصدر -
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 (6جدكؿ رقـ )
 التكزيع المكاني لممناطؽ التي يمكف استشمارىا في البادية الشمالية

 تصريؼ المياه لتر/ثا المساحة/دكنـ اسـ المنطقة
 30-20 1892000 كادم حامر كعرعر

 30-20 1080000 اليبارية، لكسرةا
 15-10 180000 الرطبة
 15-10 704000 حكراف
 15-10 248000 الكعرة

 20-15 108000 المنطقة المحادية لبحيرة القادسية
 4212000 المجمكع

 بانات غير منشكرة.، 2011، قسـ التخطيط، المصدر: مديرية زراعة االنبار
بة في منطقة الدراسة ىي مزيج مف المكاد الصمصالية كالرممية كالطينية كتمتاز اف تركيبة التر  :االراضي الزراعية -2

بصالحيتيا لالنتاج الزراعي كالتي تقع عمى امتداد نير الفرات كبعض المنخفضات التي يمكف اسثماراراضييا ذات 
محاصيؿ عمفية لتنمية التربة الخفيفة لالنتاج الزراعي كخاصة محاصيؿ الحبكب )القمح كالشعير(زيادة عمى زراعة 

زيادة عمى العمؿ عمى زيادة الرقعة الزراعية لمساحات االراضي الزراعية في محافظة االنبار كالتي -الثركة الحيكانية
فضال عف استخداـ المياه الجكفية كانشاء السدكد كالخزانات المجاكرة ليذه  (8( كالخريطة رقـ )6يكضحيا الجدكؿ رقـ )

 .ي زراعة المحاصيؿ الستراتيجية كالصناعية كمحاصيؿ االعالؼ لتربية الثركة الحيكانيةاالراضي كاستثمارىا ف
اما الفرص االستثمارية لمنشاط الزراعي بنكعيو النباتي كالحيكاني كالتي قد تككف متطابقة مع الخريطة االستثمارية 

 -لالراضي الصحراكية في منطقة الدراسة فيي كاألتي:
(الؼ طف سنكيا مف الحنطة كالشعير في االراضي المحيطة 50دسية النتاج الحبكب كبطاقة)مشركع ضفاؼ بحيرة القا -1

 ببحيرة سد القادسية.
 التابعة لقضاء حديثة.K3(الؼ طف سنكيا في منطقة 20مشركع زراعة حديثة النتاج القمح كالشعير كاالعالؼ كبطاقة) -2
 عالؼ في االراضي المحيطة بمنطقة الرطبة كبطاقةمشركع زراعة الرطبة االستثمارم النتاج القمح كالشعير كاال -3

 طف سنكيا. (10000)
 (نخمة.50000(طف مع زراعة )1000مشركع الرحالية الزراعي النتاج الحبكب بطاقة) -4
 (طف مف الحنطة كالشعير.35000مشركع زراعة جنكب ناحية النخيب النتاج الحبكب كبطاقة) -5
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 (8رقـ ) خريطة
 ممناطؽ التي يمكف استثمارىا في البادية الشماليةالتكزيع المكاني ل

 
 .2011، قسـ التخطيط، المصدر: مديرية زراعة االنبار

 (طف سنكيا.25000مشركع زراعة اشجار الزيتكف في حديثة النتاج زيتكف عالي الزيت كبكمية ) -6
 (طف سنكيا.20000نتاج )( دكنـ كبكمية ا21000مشركع زراعة شماؿ النخيب النتاج العمؼ الحيكاني كبمساحة ) -7
 (طف مف الحميب سنكيا.3000مشركع ابقار اعالي الفرات قرب مدينة عنو لتربية ابقار الحميب النتاج ) -8
 طف سنكيا.192مشركع تسميف العجكؿ قرب مدينة الرمادم في قرية الدكار النتاج المحـك الطازجة كبطاقة  -9

 كتسميف العجكؿ في حديثة كمنح اجازة استثمارية. مشركع زراعة االعالؼ كتربية االبقار النتاج الحميب -10
كمف كؿ ما تقدـ في ىذا البحث يظير جميان اف في منطقة الدراسة مجاالن كحبان لعمميات االستثمار تكمف فيو فرص 
مثالية تنتظر االغتناـ عمميا كليكف في حساب سكاف االنبار عامة كالمستثمريف خاصة اف ارادة السماء التي حرمت 

راء رحمة المطر قد عكضتيا بخير مدخر فاالرض غنية في باطنيا بما اكدع اهلل فييا مف كؿ مكامف الخير العميـ الصح
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المتمثؿ بالمعادف الصناعية كالمياه الجكفية كمثؿ ىذه المعادف المتنكعة تشكؿ اساسان لصناعات متطكرة كىي تمدىا بالمكاد 
كااليدم العاممة كاالستيالؾ كاذا كاف المناخ الصحراكم جافا مف حيث المطر فانو االكلية مع امتيازات الكفرة كالقرب كالتنكع 

معطاة مف حيث درجات الحرارة كالرياح كالسطكع كالشمس كىذه فرصة مثالية لالستثمار في مجاؿ الطاقة المتجددة كسالمة 
معطيات الظاىرة لبمكغ المكامف الباطنة البيئة كبامكاف العقكؿ المستثمرة اف تدير عمميات االستثمار مف خالؿ تكظيؼ ال

 بعمميات متبادلة االسباب متداخمة النتائج بما يضمف نجاح العممية االستثمارية كيتيح فرصة التكسع فييا مع الزمف. 
كتشكؿ المياه الجكفية في منطقة الدراسة فرصة ذىبية لمتكسع الزراعي افقيا كعمكديا مع امكانية كبيرة لتطكير الثركة 

حيكانية كما كنكعا كمف ابرز مبررات ىذا التكجو ما يحيؽ بالعالـ في العصر الحديث مف ازمات اقتصادية عامة كازمة ال
الغذاء خاصة كيعد الجكع مف ابرز االسمحة التي تدمر الشعكب كتسمب ارادتيا كتنتيؾ حريتيا كمف االىمية بمكاف اف 

ئـ كخطى االزدياد السكاني ىذا اضافة الى امكانية تطكير القطاع خطى االنتاج الزراعي بكتيرة تنسجـ كتتال تتسارع
السياحي مدعكما بمشاىد نير الفرات كشكاطئ البحيرات في منطقة الدراسة غنية بمعطياتيا الطبيعية كتنقصيا الجيكد 

ات المستثمرة لدييا البشرية متمثمة بالسياسة الحككمية كجراة اقتحاـ الخطى االستثمارية االكلى مع قناعاتيا اف الشرك
االمكانات المالية كالفنية في المجاالت البيئية كالزراعية كالصناعية بما يضمف مصالحيا الذاتية كيتيح فرصة التطكر 
االنمائي الشامؿ لسكاف المحافظة كالعراؽ اف االكاف اف يدرؾ العراقيكف جميعا اف الشعب الكريـ ال يميؽ بو العيش عمى 

 .فتات مكائد االخريف
 االستنتاجات: 

 -استنادا الى كؿ ما كرد في ىذا البحث فيمكف االستنتاج بما يمي:
 تشكؿ البادية الشمالية امتدادا مساحيا كاسعا يعادؿ ربع المساحة الكمية لمقطر العراقي. -1
الث دكؿ تتمتع المحافظة بمكقع جغرافي نمكذجي يتيح ليا فرصة التفاعؿ االقتصادم الداخمي كالخارجي لمجاكرتيا لث -2

 عربية غربان كنير الفرات شماالن كالذم اعطيا اىمية اقتصادية عمى مستكل محافظة االنبار كالعراؽ. 
 تزخر المحافظة بثركات طبيعية كمكارد اقتصادية كبيرة.  -3
كبخاصة مايتعمؽ بسبؿ التخطيط كسياسة الدكلة ، اف ثركات منطقة الدراسة بحاجة الى اعادة نظر بمستكل استثمارىا -4

مف خالؿ انشأ المشاريع التنمكية التي تعتمد عمى ما متكفر مف امكانيات لغرض تكفير فرص العمؿ كتقميؿ اعدا 
 العاطميف. 

اف كفرة ثركات منطقة الدراسة كتنكعيا مع تكافر طرؽ النقؿ كالمكاصالت كمراكز االستيالؾ يعطي دعما كمركنة في  -5
 .العمميات االستثمارية

 .اسة االسس االكلية لمتكجو نحك افؽ الطاقة المتجددة مف خالؿ استثمار اشعة الشمس كالرياحتتكافر في منطقة الدر  -6
 .يشكؿ االمتداد المساحي الكاسع في المحافظة كتكافر المياه الجكفية فرصة طيبة لمتكسع الزراعي مستقبال -7
 .مف المالحظ اف انتاج المحافظة مف الغذاء ىك اقؿ مف مستكل استيالؾ سكانيا -8
مساحتيا كقمة امطارىا كندرت النبات الطبيعي مما ينعكس سمببان  ـ منطقة الدراسة بالعكاصؼ الترابية نتيجة التساعتسي -9

 عمى مراكز االستقرار الحضرم. 
 يشكؿ نير الفرات كالبحيرات في منطقة الدراسة مصدران ميمان مف مصادر السياحة مستقبالن. -10

 التوصيات:
 -صاء باستثمار المكارد المتاحة كنقترح ذلؾ في المجاالت كاألفاؽ اآلتية:في ضكء محتكل البحث يمكف االي

 .العمؿ عمى استثمار الثركات المعدنية الكامنة كاالىتماـ بعمميات االستخراج كالتعديف كالتصنيع -1
 .ضركرة تشجير المناطؽ الصحراكية بما يسيـ في مكافحة الغبار خالؿ العكاصؼ -2
 .ستثمارىا في التكسع الزراعياالىتماـ بالمياه الجكفية كا -3
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 .عدـ اىماؿ االراضي البكر الصالحة لمزراعة كانما اخضاعيا لعمميات انتاج الغذاء -4
ايالء الطاقة الشمسية ما تستحؽ مف اىتماـ كىي متكافرة في المناطؽ الصحراكية ككذلؾ استثمار طاقة الرياح شبة  -5

 .الدائمية
 .الستثمارىا زراعيا كسياحيا بناء السدكد في بطكف الكدياف كحجز المياه -6
مف االىمية بمكاف التكجو نحك اساليب الرم الحديث كالرش كالتنقيط كترؾ االساليب القديمة التي تيدر المياه كتسيـ  -7

 .بتممح االرض الزراعية
 .ضركرة التكجو نحك التكسع الزراعي العمكدم كرفد التكسع االفقي في المحافظة -8
  .كادخاؿ سالالت محسنة –كما كنكعا  –االىتماـ بالثركة الحيكانية  -9

 .ضركرة االىتماـ باشجا ر النخيؿ كالزيتكف ضمف عمميات تشجير الصحراء -10
 .التأكيد عمى اساليب الزراعة المحمية كبخاصة الخضركات في فصؿ الشتاء -11
 .في المحافظة تنمية القطاع السياحي لكجكد نير الفرات كجدكلي الكرار كالذباف ككذلؾ الجزر النيرية كالبحيرات -12
الف تمؾ المناطؽ ىي ، االىتماـ بمجاالت البناء ك االعمار في المناطؽ الصحراكية بيدؼ تأىيميا لالستقرار البشرم -13

 .االحتياطي االكؿ كالمتنفس االساس لمزيادة السكانية في المستقبؿ
 المصادر حسب ورودها من البحث:

 .9,ص2009كزارة التخطيط ,المجمكعة االحصائية السنكية , -1
 .2011(.14محافظة االنبار ,مديرية احصاء االنبار ,تقرير الترقيـ كالحصر ,جدكؿ رقـ) -2
 .56,ص2008, 2,العدد1محمد دلؼ احمد الدليمي,سترتيجية التنمية الريفية,المجمة العراقية لدراسات الصحراء ,المجمد -3
 .253,ص1985ابرىيـ شريؼ,عمي حسيف الشمش,جغرافية التربة ,بغداد, -4
 .6,ص2008الح فياض ,جيكلكجية محافظة االنبار,مركز دراسات الصحراء,جامعة االنبار,عبد ص -5
 38,ص1982فاركؽ صنع اهلل العمرم كاخركف,جيكلكجيا العراؽ,جامعة المكصؿ, -6
دحاـ حنكش حمد الفيداكم ,النيضة الغربية في محافظة االنبار,اطركحة دكتكراه غير منشكرة ,كمية االداب,جامعة  -7

 ,صفحات متفرقة.1996بغداد,
دراسة جيكمكرفكلكجية,اطركحة دكتكراه,غير منشكرة,كمية -سحر نافع شاكر ,البادية الشمالية في محافظة االنبار -8

,جامعة بغداد,ص  .20العمـك
9- Parsons, R, Engineering Company-ground water resources of Iraq northen desert, 

Vol.8. 1995. P4.  
ميمي,االشكاؿ االرضية لكادم نير الفرات بيف حديثة كىيت,اطركحة دكتكرا غير منشكرة,كمية مشعؿ محمكد فياض الج -10

 .11,ص1990االداب,جامعة بغداد,
يحيى عباس حسيف,الينابيع المائية بيف كبيسة كالسماكة كاستثمارىا ,اطركحة دكتكرا,غير منشكرة,كمية االداب,جامعة  -11

 .20,ص1989بغداد,
كم ,امكانيات محافظة االنبار مف االشعاع الشمسي كدكرىا في تطكير الطاقة البديمة,رسالة عالء شالؿ فرحاف الفيدا -12

 .187,ص2009ماجستير,غير منشكرة,كمية التربية,جامعة االنبار.
ليث محمكد خميفة الفيداكم,التحميؿ المناخي لعنصر الرياح في محافظة االنبار كمجاالتو التطبيقية,رسالة  -13

 .96,ص2011كمية التربية جامعة االنبار,ماجستير,غير منشكرة 
 .253,ص1985ابراىيـ شريؼ ,عمي حسيف الشمش,جغرافية التربة,بغداد, -14
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الستغالؿ المياه الجكفية في محافظة االنبار ,مجمة جامعة االنبار    بياف محيي حسيف,التكزيع المكاني لممقاطعات -15
 .279,ص14,2008، 14لمعمـك االنسانية ,العدد 

الراكم,محمكد ابراىيـ الجغيفي,المياه الجكفية كاىميتيا في تنمية ىضبة االنبار الغربية مجمة جامعة صباح محمكد  -16
 .344,ص 2011االنبار لمعمـك االنسانية,عدد خاص في المؤتمر العممي االكؿ,

 .284بياف محي حسيف,مصدر سابؽ,ص -17
 .2011كف الراكم,مقابمة شخصية مع مدير التخطيط في شعبة زراعة القائـ السيد كليد سا -18
 .2010مشاىدة ميدانية في قضائي القائـ كالرطبة, -19
 .2012مقابمة شخصية مع مدير المحطة الريادية في عنو الميندس قيس عكاد عمر, -20
 .256,ص1990,بغداد,40عمي محمد المياح,ارض السكاد,مجمة المجمع العممي العراقي ,مجمد  -21
عد كمستقبؿ تنميتيا,مجمة جامعة االنبار لمعمـك االنسانية,عدد خاص محمد طو الحياني,صحراء االنبار كنز العراؽ الك  -22

 .283,ص2011بالمؤتمرالعممي االكؿ,
 .2011مجمس التنمية االقتصادم في محافظة االنبار,بيانات غير منشكرة , -23
, 1ؾ لمحطة تكليد الطاقة الكيربائية التي تعتمد عمى الغاز الطبيعي في حقؿ عكاز في تـ كضع حجر االساس )*(

2011. 
 .23-18جميكرية العراؽ,محافظة االنبار,ىيئة االستثمار االنبار,ص -24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


