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 حتليل جغرايف للواقع التنموي القائم لقطاع اخلدمات يف اهلضبة الغربية من حمافظة االنبار 

  

  

 ملخص البحث :
متخلفة  نظرًا لما تتمتع به منطقة الهضبة الغربية من محافظة االنبار من موقع مهم ومساحة واسعة وامكانيات تنموية متنوعة وتعد اغلب مناطقها      

ار( واعتمدت الدراسة  تنمويًا ، فقد تم اختيار موضوع البحث )تحليل جغرافي للواقع التنموي القائم لقطاع الخدمات في الهضبة الغربية من محافظة االنب 
ومن خالل  على عدة محاور االول دراسة الخدمات التعليمية والثاني الخدمات الصحية والثالث خدمات المياه الصالحة للشرب والرابع الطاقة والوقود  

تنموية المتاحة ومع ايجاد بيئة الدراسة تبين لنا وجود خلل وضعف كبير في هيكل القطاع الخدمي ضمن منطقة الدراسة ال يتالئم مع االمكانيات ال
التنمية استثمارية مناسبة مما انعكس سلبًا على مستوى مساهمة هذا القطاع في تكوين بيئة استثمارية مالئمة ُتسهم في تعزيز فرص تطوير مستويات  

 االنبار(   –الهضبة الغربية  – قطاع الخدمات -الواقع التنموي  –المكانية ضمن منطقة الدراسة . الكلمات المفتاحية ) تحليل جغرافي 
ABSTRACT: 

Due to the important location of the study area, a large area and various possibilities, the subject of the research was 

chosen (Geographical Analysis Of The Existing Development Reality Of The Services Sector In The Western Plateau 

Of Anbar Governorate) and the study relied on several axes, the first is the study of educational services, the second 

is health services, the third is safe drinking water services, and the fourth is energy and fuel, and through the study 

indicates to us the existence of a defect and a significant weakness in the structure of the service sector within the 

study area that does not suit the available development possibilities, which reflected negatively At the level of the 

contribution of this sector in the development of levels of spatial development within the areas of the Western 

KEYWORDS:  Geographical Analysis ,   Existing Development ,  Services Sector ,   Western Plateau ,  Anbar    

 املقدمة :
واسعة وامكانياتها التنموية المتنوعة التي تؤهلها الى تحقيق   تحتل منطقة الدراسة مكانة متميزة بالنسبة لمحافظة االنبار، نظرًا لما تمتاز به من مساحة

لصناعية وغيرها  مكاسب اقتصادية كبرى يمكن استثمارها لتحقيق مستويات متقدمة للتنمية المكانية باتجاهات عديدة السيما في مجال التنمية الزراعية او ا
المكانية . وصواًل احداث تسوية وتوازن في المجاالت االقتصادية واالجتماعية لتحقيق من المجاالت التي تساهم في تطوير الجوانب االساسية للتنمية  

لكامنة إلقامة انظمة الرفاهية للسكان ، وتقليل مستويات البطالة وايجاد فرص تشغيلية ، والحد من الهجرة عبر االستخدام االمثل للموارد المتاحة والطاقات ا
ي وجذب االستثمارات واالنشطة الخدمية وايجاد التدفقات المالية لهذا تم اختيار موضوع البحث لدراسة وتحليل الواقع  اقتصادية فعالة لرفع الحيز المكان 

 الخدمي في منطقة الدراسة ومدى تأثيره على تطوير مستويات التنمية المكانية . 
اال انها ال زالت وفي ظل غياب التوجهات التنموية الدقيقة متخلفة تنمويًا  رغم االمكانيات التنموية المتنوعة المتوفرة في منطقة الدراسة ،  -مشكلة البحث :

ت تنموية ، متخلخلة سكانيًا ، تحتاج الى صياغة توجهات تنموية وفق خطط دقيقة لمعالجة هذا الواقع المتخلف في اطار استثمار ما متاح من امكانيا 
 متنوعة . 

شامل لمنطقة الدراسة باتجاه وضع خطط تنموية على مستوى جميع القطاعات ومنها القطاع الخدمي ، ان اعتماد التخطيط التنموي ال  -فرضية البحث :
 يمكن ان يسهم في تعزيز فرص تطوير مستويات التنمية المكانية ضمن حدود منطقة الدراسة .

ف هذا القطاع وبالتالي صياغة توجهات مستقبلية مناسبة تحليل الواقع القائم لقطاع الخدمات في منطقة الدراسة لبيان مستوى تطور او تخل-هدف البحث :
 لتطوير هذا القطاع بما يتالئم مع تعزيز مستوى اسهامه في تطوير مستويات التنمية المكانية في الهضبة الغربية من محافظة االنبار .

( والتي تقع فلكيًا بين  1الحدود المكانية للدراسة وتتمثل ضمن الحدود االدارية الحالية لمنطقة الدراسة والمبينة في الخارطة )-حدود منطقة الدراسة :
( شرقًا .اما مكانيًا فإن حدودها تتمثل في وادي الخر الذي يشكل الحد الفاصل بينها     44و     39( شمااًل وبين خطي طول )   34و     31دائرتي عرض )

ود الشمالية ن البادية الجنوبية إذ تتماشى حدود المحافظة االدارية مع هذا الوادي ليفصلها عن محافظة النجف ، بينما يشكل نهر الفرات ووادية الحدوبي 
ية ، المملكة االردنية والشرقية ، اما من الجنوب والغرب فتمتلك حدود دولية مع ثالث دول عربية )المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية السور 

( من مساحة  %84.2وتشكل نسبة )  ( 2)  2( كم116000. وتمتد مساحيًا )(  1) م( وذات ترب صخرية رملية    800-200الهاشمية ( وهي على ارتفاع )
لدراسة ، فتضمنت دراسة الواقع  .اما الحدود الزمانية ل  2( كم438317( من مساحة العراق البالغة )% 26.5و)  ( 3)  2(كم138288محافظة االنبار البالغة )

 .   2021القائم لقطاع الخدمات وفق معطيات عام 
 تضمن هيكل البحث مناقشة وتحليل المحاور الرئيسية اآلتية .. -هيكلية البحث :

 .. الخدمات التعليمية .1-1
 .. الخدمات الصحية . 1-2
 .. خدمات المياه الصالحة للشرب .1-3
 . .. مصادر الطاقة والوقود 1-4

 .فضاًل عن االستنتاجات والتوصيات  

 موقع منطقة الدراسة  (1خريطة )
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 جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، الهيئة العامة للمساحة ، شعبة انتاج الخرائط ، خريطة العراق االدارية ،  -المصدر : 

 . 2000لعام  1:1000000مقياس 
 .. الخدمات التعليمية .  1- 1

دراسة الجوانب التعليمية بأهمية كبيرة في المجتمعات البشرية في مختلف الجوانب التنموية ، فمن المعروف إن األنسان هو هدف التنمية   تحضى    
األهداف تلك  تحقيق  القادرة على  الكفؤة  العناصر  وجود  خالل  من  التنمية إال  أهداف  تحقيق  يمكن  وال  ثمارها ،  وجني  لتحقيقها  الوسيلة  طق  للمنا  وهو 

( يمكن أن  1( والشكل )2( والخريطة )1المرشحة للتنمية ال سيما في المناطق الصحراوية ، وعلى مستوى منطقة الدراسة ومن خالل معطيات الجدول )
 نبين االستنتاجات الرئيسية اآلتية .. 

ود تفوق نسبي بسيط من حيث األهمية النسبية لمناطق  من حيث التوزيع المكاني لمؤشرات الخدمات التعليمية مقارنة بمناطق محافظة االنبار ، نجد وج .1
عليمية كما سنبين ذلك  الهضبة الغربية عمومًا. وهذا من حيث الكم ُيعد مؤشرًا جيدًا إذا ما ارتبط ذلك بتقييم واقع تلك الخدمات وفق المعايير التخطيطية الت 

 الحقًا .
واضح لمؤشرات الخدمات التعليمية ضمن أقضية هيت ، الرمادي ، حديثة والقائم . وهذا    على مستوى مناطق الهضبة الغربية تحديدًا نجد تركز مكاني  .2

قضاء هيت  التوزيع ارتبط نسبيًا بالتركز السكاني ضمن هذه األقضية مقارنة بمناطق الهضبة األخرى ، لكن نجد قضاء القائم الذي عدد سكانه أكبر من
ات التعليمية مقارنة بهذين القضائين وهو ما يؤشر لنا وجود خلل في التوزيع المكاني للخدمات التعليمية  أو من قضاء حديثة هو أقل تركز لمؤشرات الخدم

( التوزيع المكاني للخدمات  1جدول ).وإلعطاء صورة عن طبيعة الخدمات التعليمية لكل مستوى تعليمي . فأنه يمكن أن نبين ذلك من خالل  اآلتي ..
 2021-   2020ومحافظة االنبار للعام الدراسي   التعليمية في الهضبة الغربية

 % من المحافظة  المجموع % من المحافظة  الثانوية  % من المحافظة  االعدادية  % من المحافظة  المتوسطة % من المحافظة  االبتدائية % من المحافظة  عدد الرياض المؤشرات 

 الهضبة الغربية 

 2.1 41 1.9 5 2.4 2 1.1 3 2.3 30 2.7 1 الرطبة 

 8.3 161 5.7 15 6.0 5 6.6 18 9.4 122 2.7 1 القائم 

 2.7 52 3.1 8 1.2 1 2.2 6 2.6 34 8.1 3 عنه

 6.5 127 4.6 12 7.2 6 9.5 26 6.1 79 10.8 4 حديثة

 11.7 228 10.0 26 12.0 10 11.4 31 12.1 156 13.5 5 هيت 

 24.9 484 31.0 81 24.1 20 27.1 74 23.6 305 10.8 4 الرمادي 

 7.3 143 12.6 33 6.0 5 1.5 4 7.3 94 18.9 7 الحبانية 

 4.8 93 4.2 11 3.6 3 5.5 15 4.8 62 5.4 2 العامرية 

 68.3 1329 73.2 191 62.7 52 64.8 177 68.2 882 73.0 27 المجموع

باقي مناطق 

 المحافظة

 21.4 416 14.6 38 33.7 28 28.9 79 20.3 263 21.6 8 الفلوجة 

 8.3 162 10.0 26 2.4 2 5.5 15 9.2 119 0.0 0 الكرمة 

 2.1 40 2.3 6 1.2 1 0.7 2 2.2 29 5.4 2 راوه 

 31.7 618 26.8 70 37.3 31 35.2 96 31.8 411 27.0 10 المجموع

 100 1947 100 261 100 83 100 273 100 1293 100 37 اجمالي المحافظة

 وزارة التربية ، مديرية تربية االنبار ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة .    -المصدر :
 ( التوزيع المكاني للمؤسسات التعليمية في منطقة الدراسة 2خريطة ) 
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 .   Arc Gis 10.4.1( ، برنامج 1جدول ) -المصدر :

 (1جدول )  -المصدر :2021- 2020ومحافظة االنبار للعام الدراسي ( التوزيع النسبي للخدمات التعليمية في منطقة الدراسة 1شكل ) 

 . 

 رياض االطفال . -اواًل :
منطقة الدراسة ومن وُتعد من المراحل المهمة في التعليم إذ انها تعمل على بناء شخصية الطفل وكذلك تهيئته للدخول الى المدارس االبتدائية . وعلى مستوى  

 ( يمكن ان نبين االستنتاجات اآلتية .. 2لشكل )( وا2خالل معطيات الجدول )
الهضبة    من حيث التوزيع المكاني لمؤشرات رياض االطفال مقارنة بمناطق محافظة االنبار ، نجد انخفاض نسبي بسيط من حيث االهمية النسبية لمناطق .1

 الغربية عمومًا وهذا من حيث الكم يعد مؤشر غير جيد . 
ية تحديدًا نجد تركز لرياض االطفال في اقضية هيت ، حديثة ،الرمادي ، وعنه وهذا ارتبط نسبيًا بالتركز السكاني في هذه على مستوى الهضبة الغرب  .2

 االقضية مع انخفاض عددها في اقضية الرطبة والقائم وهذا مؤشر يدل على وجود خلل في التوزيع المكاني لها.
 2021-2020هضبة الغربية ومحافظة االنبار للعام الدراسي ( التوزيع المكاني لرياض االطفال في ال2جدول ) 

 المؤشرات
عدد  

 الرياض
% 

عدد  

 الطالب 
 % عدد المعلمين  %

 عدد 

 االبنية 
% 

عدد  

 الشعب 
% 

الهضبة 

 الغربية 

 2.9 4 2.9 1 0.7 2 3.6 335 2.7 1 الرطبة

 2.2 3 2.9 1 1.0 3 2.1 191 2.7 1 القائم

 8.6 12 8.8 3 7.9 24 5.8 532 8.1 3 عنه 

 10.1 14 8.8 3 9.3 28 7.5 688 10.8 4 حديثة 

 14.4 20 14.7 5 14.9 45 14.7 1355 13.5 5 هيت

 10.8 15 11.8 4 20.9 63 16.6 1521 10.8 4 الرمادي

 18.0 25 20.6 7 10.3 31 16.9 1552 18.9 7 الحبانية

 7.2 10 5.9 2 5.6 17 7.1 648 5.4 2 العامرية 

 74.1 103 76.5 26 70.5 213 74.2 6822 73.0 27 المجموع

باقي  مناطق 

 المحافظة

 21.6 30 23.5 8 25.2 76 22.6 2073 21.6 8 الفلوجة

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 الكرمة 

 4.3 6 0.0 0 4.3 13 3.2 293 5.4 2 راوه

05
1015
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3035
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الرماهيتحديثةعنهالقائم
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باقي مناطق الهضبة الغربية
المحافظة

رياض االطفال 2.72.78.110.813.510.818.95.421.605.4

االبتدائية 2.39.42.66.112.123.67.34.820.39.22.2

المتوسطة 1.16.62.29.511.427.11.55.528.95.50.7

االعدادية 2.461.27.21224.163.633.72.41.2

الثانوية 1.95.73.14.6103112.64.214.6102.3
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 25.9 36 23.5 8 29.5 89 25.8 2366 27.0 10 المجموع

 100 139 100 34 100 302 100 9188 100 37 اجمالي المحافظة

 وزارة التربية ، مديرية تربية االنبار ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة . -المصدر : 
 2021-2020( التوزيع النسبي إلجمالي رياض االطفال في الهضبة الغربية و محافظة االنبار للعام الدراسي 2شكل ) 

 
 وزارة التربية ، مديرية تربية االنبار ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة . -المصدر :

 2021- 2020( التوزيع النسبي إلجمالي رياض االطفال في الهضبة الغربية و محافظة االنبار للعام الدراسي  2شكل )
 ( .2جدول ) -المصدر :

ُتعد الدراسة االبتدائية الركيزة األساسية لبناء شخصية االنسان فهي القاعدة التي ترتكز عليها المراحل التعليمية الالحقة .   المدارس االبتدائية .  -ثانيًا :
 ( يمكن ان نبين االستنتاجات الرئيسية اآلتية ..3( والشكل )3وعلى مستوى منطقة الدراسة ومن خالل معطيات الجدول )

المدارس االبتدائية مقارنة بمناطق محافظة االنبار ، نجد ارتفاع مؤشرات التعليم من حيث االهمية النسبية لمناطق    من حيث التوزيع المكاني لمؤشرات .1
 الهضبة الغربية عمومًا وهذا من حيث الكم يعد مؤشر جيد .

رتبط نسبيًا بالتركز السكاني في هذه االقضية  على مستوى الهضبة الغربية تحديدًا نجد تركز للمدارس في اقضية الرمادي ، هيت ، القائم وحديثة وهذا ا .2
 يتها الكبيرة.مع انخفاض عددها في باقي االقضية وهذا مؤشر غير جيد يدل على وجود خلل في التوزيع المكاني لتوزيع المدارس االبتدائية بالرغم من اهم

 2021-2020نبار للعام الدراسي (  التوزيع المكاني للمدارس االبتدائية في الهضبة الغربية ومحافظة اال 3جدول )
 % عدد المعلمين % عدد الطالب % عدد المدارس المؤشرات

 عدد 

 االبنية
 % عدد الشعب %

الهضبة  

 الغربية 

 2.4 346 2.8 25 1.6 280 1.8 6940 2.3 30 الرطبة 

 10.0 1443 11.0 97 7.0 1261 9.5 37310 9.4 122 القائم 

 2.2 319 2.3 20 3.0 546 1.5 5782 2.6 34 عنه

 6.7 969 5.5 48 6.0 1082 5.1 20096 6.1 79 حديثة

 13.2 1907 13.4 118 10.9 1957 10.1 39929 12.1 156 هيت 

 25.9 3724 22.0 193 31.7 5683 28.4 111853 23.6 305 الرمادي 

 8.1 1163 6.8 60 6.1 1099 7.8 30900 7.3 94 الحبانية 

 3.8 553 5.5 48 3.0 540 4.3 16835 4.8 62 العامرية 

 72.4 10424 69.3 609 69.4 12448 68.4 269645 68.2 882 المجموع 

باقي مناطق  

 المحافظة

 18.7 2687 18.3 161 22.2 3984 22.9 90333 20.3 263 الفلوجة 

 7.8 1121 10.2 90 6.8 1222 8.0 31386 9.2 119 الكرمة 

 1.2 173 2.2 19 1.6 281 0.7 2889 2.2 29 راوه 

 27.6 3981 30.7 270 30.6 5487 31.6 124608 31.8 411 المجموع 

 100 14405 100 879 100 17935 100 394253 100 1293 اجمالي المحافظة

 وزارة التربية ، مديرية تربية االنبار ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة . -المصدر :
 2021-2020إلجمالي المدارس االبتدائية في الهضبة الغربية ومحافظة االنبار للعام الدراسي ( التوزيع النسبي 3شكل ) 
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 ( .3جدول ) -المصدر :       

( 4( والشكل )4وهي المرحلة الوسطى بين االبتدائية والثانوية. وعلى مستوى منطقة الدراسة ومن خالل معطيات الجدول )المدارس المتوسطة .  -ثالثًا :
 يمكن ان نبين االستنتاجات الرئيسية اآلتية .. 

من حيث االهمية النسبية لمناطق    من حيث التوزيع المكاني لمؤشرات المدارس المتوسطة مقارنة بمناطق محافظة االنبار ، نجد ارتفاع مؤشرات التعليم .1
 الهضبة الغربية عمومًا وهذا من حيث الكم يعد مؤشر جيد .

في هذه االقضية  على مستوى الهضبة الغربية تحديدًا نجد تركز للمدارس في اقضية الرمادي ، هيت ، حديثة والقائم ، وهذا ارتبط نسبيًا بالتركز السكاني   .2
 وهذا مؤشر غير جيد يدل على وجود خلل في التوزيع المكاني .  مع انخفاض عددها في باقي االقضية

 2021-2020( التوزيع المكاني للمدارس المتوسطة في الهضبة الغربية ومحافظة االنبار للعام الدراسي 4جدول )
عدد   المؤشرات 

 المدارس 

عدد   % عدد الطالب  %

 المعلمين 

 عدد %

 االبنية 

 % عدد الشعب  %

الهضبة  

 الغربية 

 0.7 17 1.4 2 0.8 35 0.7 441 1.1 3 الرطبة 

 9.8 227 9.0 13 4.3 190 8.5 5565 6.6 18 القائم 

 1.7 40 3.4 5 1.8 80 1.3 834 2.2 6 عنه

 9.7 225 8.3 12 5.9 259 6.7 4378 9.5 26 حديثة

 11.5 265 11.7 17 16.7 733 8.3 5444 11.4 31 هيت

 21.2 489 25.5 37 29.9 1307 25.2 16591 27.1 74 الرمادي 

 9.1 211 4.8 7 6.0 264 6.1 4011 1.5 4 الحبانية 

 4.9 113 5.5 8 2.8 121 4.4 2878 5.5 15 العامرية

 68.7 1587 69.7 101 68.3 2989 61.1 40142 64.8 177 المجموع 

 باقي مناطق  

 المحافظة 

 26.3 608 21.4 31 27.1 1188 34.5 22660 28.9 79 الفلوجة 

 4.5 105 7.6 11 4.0 176 4.1 2724 5.5 15 الكرمة

 0.5 11 1.4 2 0.5 24 0.3 195 0.7 2 راوه 

 31.3 724 30.3 44 31.7 1388 38.9 25579 35.2 96 المجموع 

 100 2311 100 145 100 4377 100 65721 100 273 اجمالي المحافظة 

 مديرية تربية االنبار ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة .وزارة التربية ،  -المصدر :
 - 2020( التوزيع النسبي ال جمالي لمدارس المتوسطة في الهضبة الغربية ومحافظة االنبار للعام الدراسي 4شكل )

 
 ( .4جدول )  -المصدر :

وهي من المراحل المهمة ، اذ ان الطالب بعدها يلتحق بالتعليم الجامعي والبعض منهم يكتفي بها ويلتحق بسوق العمل ، المدارس الثانوية .  -رابعًا :
 ( يمكن ان نبين االستنتاجات اآلتية .. 5( والشكل )5وعلى مستوى منطقة الدراسة ومن خالل معطيات الجدول )

قارنة بمناطق محافظة االنبار، نجد وجود تفوق من حيث االهمية النسبية لمناطق الهضبة الغربية  من حيث التوزيع المكاني لمؤشرات التعليم الثانوي م  .1
 عمومًا . وهذا من حيث الكم ُيعد من مؤشرًا جيدًا .

0
20
40
60
80

الشعباالبنيةالمعلمينالطالبالمدارس

الهضبة الغربية 68.268.469.469.372.4

المناطق االخرى 31.831.630.630.727.6

0

20
40
60

80

الشعباالبنيةالمعلمينالطالبالمدارس

الهضبة الغربية 64.861.168.369.768.7

المناطق االخرى 35.238.931.730.331.3



   

         

 حتليل جغرايف للواقع التنموي القائم لقطاع اخلدمات يف اهلضبة الغربية من حمافظة االنبار 

  

  

ارتبط بالتركز  على مستوى مناطق الهضبة الغربية تحديدًا نجد تركز مكاني واضح لمؤشرات التعليم الثانوي ضمن اقضية الرمادي وهيت وهذا التوزيع   .2
لتوزيع  السكاني في هذه االقضية مقارنة باألقضية األخرى ، بالرغم من ارتفاع عدد السكان في االقضية األخرى وهذا مؤشر يدل على وجود خلل في ا

 - 2020للعام الدراسي  في الهضبة الغربية ومحافظة االنبار *( التوزيع المكاني للمدارس الثانوية 5جدول )المكاني لمؤسسات التعليم الثانوي . 
 % عدد المعلمين % عدد الطالب % عدد المدارس القضاء  المؤشرات

 عدد 

 االبنية
% 

عدد 

 الشعب
% 

الهضبة  

 الغربية 

 2.7 119 3.0 6 1.5 97 1.7 1933 2.0 7 الرطبة 

 8.1 362 7.5 15 4.3 283 7.8 8608 5.8 20 القائم 

 2.4 109 3.5 7 2.4 156 1.7 1909 2.6 9 عنه

 5.7 253 7.0 14 4.1 274 4.5 4977 5.2 18 حديثة

 9.8 436 10.4 21 15.9 1052 8.1 8978 10.5 36 هيت 

 29.2 1304 26.4 53 33.7 2232 29.3 32385 29.4 101 الرمادي 

 12.1 541 10.0 20 10.3 681 10.9 12096 11.0 38 الحبانية 

 4.0 180 5.5 11 2.6 175 4.2 4608 4.1 14 العامرية 

 74.0 3304 73.1 147 74.7 4950 68.2 75494 70.6 243 المجموع 

 باقي مناطق  

 المحافظة

 14.6 654 15.9 32 17.9 1187 19.8 21970 19.2 66 الفلوجة 

 9.8 436 8.5 17 6.1 401 10.8 11985 8.1 28 الكرمة 

 1.6 72 2.5 5 1.3 86 1.1 1266 2.0 7 راوه 

 26.0 1162 26.9 54 25.3 1674 31.8 35221 29.4 101 المجموع 

 100 4409 100 201 100 6624 100 110715 100 344 اجمالي المحافظة

 وزارة التربية ، مديرية تربية االنبار ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة . -المصدر : 
          2021-2020(التوزيع النسبي إلجمالي المدارس الثانوية في الهضبة الغربية ومحافظة االنبار للعام الدراسي 5)  شكل*المدارس االعدادية + الثانوية .

 
 ( .6جدول )  -المصدر :

 تقييم واقع الخدمات التعليمية في الهضبة الغربية من محافظة االنبار .  -خامسًا :
نا تصورًا دقيقًا  إن اعطاء صورة للواقع القائم للتوزيع المكاني الكمي لمؤشرات الخدمات التعليمية في منطقة الهضبة الغربية من محافظة االنبار ال يعطي 

خدمات كما مبين من خالل  عن أهمية هذه الخدمات من الناحية التنموية مالم يعزز ذلك باعتماد معايير تخطيطية للتقييم تؤشر لنا مستوى واهمية تلك ال
 ( يمكن ان نبين االستنتاجات الرئيسية اآلتية..8( و)7معطياتالجدول ) 

دون المعيار  فيما يتعلق بتقييم اجمالي الخدمات التعليمية لمنطقة الهضبة الغربية مقارنة بإجمالي مناطق محافظة االنبار األخرى ، فيتضح انها كانت .1
 ل ولجميع المؤشرات ، اما بالنسبة للمرحلة االبتدائية والتعليم الثانوي كانت ضمن المعايير التخطيطية ولجميع المؤشرات التخطيطي بالنسبة لرياض االطفا

يطي  على مستوى مناطق الهضبة الغربية من محافظة االنبار ، فيتضح من معطيات الجدول ان جميع مناطق الهضبة الغربية كانت دون المعيار التخط .2
لمرحلة   التعليم  المطلوب  لمرحلة  المحدد  التخطيطي  المعيار  ضمن  الغربية  الهضبة  مناطق  جميع  كانت  بينما   . المؤشرات  ولجميع  االطفال  رياض 

ميع مناطق  االبتدائي عدا قضائي الرطبة والقائم حيث كان مؤشر )طالب /معلم( اكبر بقليل من المعيار المحدد . وعلى مستوى التعليم الثانوي كانت ج
( اكبر من 30ربية ضمن المعيار التخطيطي المحدد لجميع المؤشرات عدا قضاء القائم حيث كان مؤشر)طالب / معلم( فقط والذي بلغ )الهضبة الغ

دة وتؤشر المعيار التخطيطي المحدد ، لكن هذا ال يؤشر جانب سلبي .عمومًا فإن جميع مؤشرات التقييم لخدمات التعليم االبتدائي والثانوي كانت جي 
جود مؤسسات تعليمية ذات أهمية في تعزيز فرص تطوير مستويات التنمية المكانية ضمن مناطق الهضبة الغربية من محافظة االنبار ، السيما لنا و 

 ة . وأن خدمات التعليم االبتدائي والثانوي لمناطق محافظة االنبار االخرى سجلت ايضًا نتائج جيدة نسبيًا وفق المعايير التخطيطية المعتمد
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 ( المعايير التخطيطية  التعليمية المحلية العراقية  7ول ) جد
 نسمة/ مدرسة  تلميذ/ مدرسة  تلميذ/ شعبة  تلميذ/ معلم  المرحلة 

 5000 160 30 20 رياض االطفال 

 3000- 2000 360 30 20 االبتدائية 

 5000- 4000 550 30 20- 18 الثانوي 

 .   105-82، ص 2005-1994المديرية العامة للتخطيط التربوي ، تقرير خطة التنمية التربوية لألعوام وزارة التربية ،  -المصدر :          
 2022-2021( تقييم المؤشرات التعليمية في الهضبة الغربية ومحافظة االنبار للعام الدراسي  8جدول ) 

 السكان المؤشرات 

 الثانوية ** االبتدائية  رياض االطفال 

 طالب/ شعبة  طالب/ معلم 
طالب/ 

 مدرسة 

 مدرسة/ 

 نسمة
 طالب/ شعبة  طالب/ معلم 

طالب/ 

 مدرسة 

 مدرسة/ 

 نسمة
 طالب/ مدرسة  طالب/ شعبة  طالب/ معلم 

 مدرسة/ 

 نسمة

 الهضبة الغربية

 5082 237 17 18 1694 231 20 25 50822 335 84 168 50822 الرطبة 

 5095 373 24 30 1587 306 26 30 193607 191 64 64 193607 القائم

 2274 183 18 12 1003 170 18 11 11371 177 44 22 34114 عنه 

 2596 213 20 18 1446 254 21 19 28553 172 49 25 114212 حديثة 

 2754 215 21 8 1183 256 21 20 36902 271 68 30 184512 هيت

 2757 280 27 14 1582 367 30 20 120609 380 101 24 482435 الرمادي

 3569 384 21 17 1595 329 27 28 21417 222 62 50 149916 الحبانية 

 3924 258 26 25 1836 272 30 31 56905 324 65 38 113810 العامرية 

 3151 275 24 15 1500 306 26 22 49016 253 66 421 1323428 المجموع

باقي مناطق  

 المحافظة 

 2888 308 35 19 1592 343 34 23 52338 259 69 27 418705 الفلوجة 

 3399 342 27 26 1228 264 28 26 0 0 0 0 146147 الكرمة * 

 2876 162 18 13 893 100 17 10 12943 147 49 23 25885 راوه 

 2999 309 32 20 1437 303 31 23 59074 237 66 50 590737 المجموع

 3102 286 26 16 1480 305 27 22 51734 248 66 30 1914165 المحافظة 

 ( . 31( ،) 30( ، ) 29( ، ) 28( و الجداول ) 32. الجدول )1  -المصدر :
 ، بيانات غير منشورة . 2021الجهاز المركزي لإلحصاء ، دائرة احصاء االنبار ، تقديرات عام  .وزارة التخطيط ،2

 *خالية من رياض االطفال   ** تم دمج )المتوسطة ، االعدادية ، الثانوية( .
تحظى الخدمات الصحية بأهمية كبيرة في جميع الدول ، إذ تمثل أحد المؤشرات التي يقاس بها مدى تقدم وتطور المجتمعات   .. الخدمات الصحية .  2-2

كونهم هدف   ، كونها تمس االنسان بصورة مباشرة ، ويقاس مدى تطور وتقدم الدول من خالل تطور الخدمات الصحية فيها وقدرة سكانها على تحقيق التنمية
 ( يمكن ان نبين االستنتاجات الرئيسية اآلتية .. 6( والشكل )3( والخريطة )9نمية. وعلى مستوى منطقة الدراسة فأنه ومن خالل معطيات الجدول )ووسيلة الت 

هذا من حيث  من حيث التوزيع المكاني لمؤشرات الخدمات الصحية مقارنة بمناطق محافظة االنبار ، نجد وجود تفوق لمناطق الهضبة الغربية عمومًا. و  .1
 الكم ُيعد مؤشرًا جيدًا إذا ما ارتبط ذلك بتقييم واقع تلك الخدمات وفق المعايير التخطيطية الصحية كما سنبين ذلك الحقًا .

على مستوى مناطق الهضبة الغربية تحديدًا نجد تركز مكاني واضح لمؤشرات الخدمات الصحية ضمن قضائي الرمادي وهيت وتباين التوزيع على   .2
لل في التوزيع  ألقضية األخرى . وهذا التوزيع ارتبط نسبيًا بالتركز السكاني ضمن هذه االقضية مقارنة بمناطق الهضبة األخرى وهذا ما يؤشر لنا وجود خا

 2021( التوزيع المكاني للخدمات الصحية في الهضبة الغربية ومحافظة االنبار لعام 9المكاني للخدمات الصحية .جدول ) 

 القضاء  
دد المستشفيات  ع

 االهلية

عدد المستشفيات  

 الحكومية
 عدد اآلسرة

عدد المراكز  

 الرئيسية

عدد المراكز  

 الفرعية 

عدد المراكز  

 التخصصية 

اجمالي  

 المؤسسات 
 عدد االطباء 

عدد اطباء  

 االسنان 
 عدد الصيادلة

المهن  

 الصحية

عدد المالكات  

 المختبرية 
 عدد السكان 

ضبة الغربية 
ه
ال

 

 50822 4 119 14 12 36 11 0 8 2 24 1 0 الرطبة 

 193607 12 439 21 23 41 15 0 8 6 100 1 0 القائم 

 34114 11 125 13 17 29 14 0 11 2 100 1 0 عنه

 114212 21 190 25 12 40 16 1 10 4 120 1 0 حديثة

 184512 28 415 32 26 78 24 0 11 12 100 1 0 هيت

 482435 301 2589 232 147 526 53 1 25 22 878 3 2 الرمادي 

 149916 46 366 17 48 18 18 0 7 10 0 0 1 الحبانية 

 113810 17 130 31 42 18 16 0 10 5 130 1 0 العامرية 

 1323428 440 4373 385 327 786 167 2 90 63 1452 9 3 المجموع

باقي مناطق  

 المحافظة 

 418705 88 1458 359 125 472 20 1 5 11 450 2 1 الفلوجة 

 146147 24 231 92 64 52 18 0 13 5 0 0 0 الكرمة 

 25885 7 90 5 7 15 7 0 5 1 100 1 0 راوه 
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 590737 119 1779 456 196 539 45 1 23 17 550 3 1 المجموع

 1914165 559 6152 841 523 1325 212 3 113 80 2002 12 4 المجموع

 . 2021دائرة صحة االنبار ، بيانات غير منشورة  لعام  . وزارة الصحة ،1 -المصدر :
 ، بيانات غير منشورة . 2021.وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، دائرة احصاء االنبار ، تقديرات عام 2

 2021( التوزيع العددي للمؤسسات الصحية في الهضبة الغربية من محافظة االنبار لعام 6شكل ) 

 
 ( . 9جدول )  -المصدر :        

 2021( التوزيع المكاني للمؤسسات الصحية في الهضبة الغربية ومحافظة االنبار 3خريطة ) 

 
 ( . 9جدول ) -المصدر :         

طية  وإلعطاء صورة واضحة عن مستوى وأهمية الخدمات الصحية ضمن منطقة الدراسة ومحافظة االنبار عمومًا ، فال بد من اعتماد المعايير التخطي 
 ( ومن خالل ذلك يمكن ان نبين اآلتي .. 11( ونتائج معطيات الجدول ) 10( و )9الصحية للتقييم كما مبين في الجدول )

الغربية كانت نتيجة التقييم لمعيار )مستشفى / نسمة( اكبر من المعيار التخطيطي المحدد عدا قضاء عنه . مما يؤشر   إن جميع مناطق الهضبة .1
 ذلك وجود قصور واضح في الخدمات الصحية.

 سجل قضاء عنه نتائج ايجابية ألغلب مؤشرات التقييم إذ كانت ضمن المعيار المحدد . .2
انت جميع األقضية في الهضبة الغربية ضمن المعيار المحدد نسبيًا وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر )مهن فيما يتعلق بمعيار )صيدلي /نسمة( فك .3

 صحية /نسمة( عدا قضائي )حديثة ، العامرية( كانتا اكبر من المعيار المحدد .
المحدد  .4 التخطيطي  المعيار  من  اكبر  الغربية  الهضبة  مناطق  جميع  فكانت  التقييم  مؤشرات  لباقي  لمؤشر   بالنسبة  بالنسبة  الرمادي  قضاء  عدا   .

)طبيب/نسمة( ومؤشر )مختبري /نسمة( ضمن المعيار . وهذه المؤشرات عمومًا تعكس لنا ضعف مستوى الخدمات الصحية على مستوى مناطق  
ن كل منطقة وفق المعايير  الهضبة الغربية وان كانت مجاورة للمناطق األخرى من محافظة االنبار ، لكن يبقى تطوير مستوى الخدمات الصحية ضم

 التخطيطية الصحية المعتمدة كواقع حال وكتوجه مستقبلي هو األساس في نجاح أي عملية تنموية . 
 (المعايير التخطيطية المحلية للخدمات الصحية 10جدول ) 
 نسمة   50000 مستشفى 

 نسمة 12000 مركز صحي رئيس

 نسمة 4800 مركز صحي فرعي 
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 نسمة 1000 ا طبيب

 نسمة 2000 طبيب اسنان ا 

 مهن صحية 3 طبيب 1

 سرير  6 – 5 طبيب 1

 نسمة 500 سرير 1

 نسمة 20000 صيدلي  1

 نسمة 500 ا مهن صحية 

 نسمة 2500 مختبري 1

 وزارة التخطيط ، دائرة التخطيط والتنمية االقليمية ، دائرة التخطيط والتنمية في االنبار.  المصدر :

 2021( المؤشرات الصحية  في الهضبة الغربية ومحافظة االنبار لعام 11جدول )
 سرير/ نسمة مستشفى / نسمة المؤشرات 

مركز صحي رئيسي/  

 نسمة

مركز صحي فرعي/  

 نسمة
 مختبري / نسمة  المهن الصحية / نسمة صيدلي/ نسمة اسنان/ نسمة طبيب  طبيب/ نسمة

 الهضبة الغربية 

 12706 427 3630 4235 1412 6353 25411 2118 50822 الرطبة 

 16134 441 9219 8418 4722 24201 32268 1936 193607 القائم 

 3101 273 2624 2007 1176 3101 17057 341 34114 عنه

 5439 601 4568 9518 2855 11421 28553 952 114212 حديثة

 6590 445 5766 7097 2366 16774 15367 1845 184512 هيت

 1603 186 2079 3282 917 19297 21929 549 160812 الرمادي 

 3259 410 8819 3123 8329 21417 14992 0 0 الحبانية 

 6695 875 3671 2710 6323 11381 22762 875 113810 العامرية 

 3008 303 3437 4047 1684 14705 21007 911 147048 المجموع

باقي مناطق  

 المحافظة 

 4758 287 1166 3350 887 83741 38064 930 209353 الفلوجة 

 6089 633 1589 2284 2811 11242 29229 0 0 الكرمة 

 3698 288 5177 3698 1726 5177 25885 259 25885 راوه 

 4964 332 1295 3014 1096 25684 34749 1074 196912 المجموع

 3424 311 2276 3660 1445 16940 23927 956 159514 المحافظة 

 ( . 35( ، )34جدول ) -المصدر :

 ..  خدمات المياه الصالحة للشرب .3- 1
فاإلنسان يحتاج الى المياه في جميع مجاالت الحياة وخاصة المياه الصالحة للشرب وعلى مستوى منطقة الدراسة ومن خالل    تعد المياه عصب الحياة ،      

 ( يمكن ان نبين االستنتاجات اآلتية ..7( والشكل )12معطيات الجدول )
االنبار، نجد وجود تفوق نسبي لمناطق الهضبة الغربية عمومًا  من حيث التوزيع المكاني لمشاريع ومجمعات المياه الصالحة للشرب مقارنة بمناطق محافظة   .1

 من حيث عددها والطاقة التصميمة وانخفاض في الطاقة اإلنتاجية .  
التوزيع على    على مستوى مناطق الهضبة الغربية تحديدًا نجد تركز مكاني واضح للمشاريع والمجمعات المائية ضمن أقضية الرمادي ، هيت والقائم  وتباين  .2

د المياه من نهر  االقضية األخرى وانعدام تواجدها في قضاء الرطبة الذي يعد اكبر االقضية مساحة واغناها بالثروات الطبيعية وهذا يرجع الى انقطاع تزوي 
باتجاه الرطبة وهذ   الفرات عن طريق االنبوب الناقل من محطة ابو طيبان الواقعة على نهر الفرات قرب مصب وادي المحمدي، او عن طريق محطة القائم

ز من المياه العجز المائي جعل السكان يعتمدون على المياه الجوفية الصالحة للشرب فضاًل عن ان البعض اعتمد على حفر اآلبار داخل المنازل لسد العج 
ما  ( 4) وهذا  األخرى  الهضبة  بمناطق  مقارنة  االقضية  هذه  ضمن  السكاني  بالتركز  نسبيًا  ارتبط  التوزيع  وهذا  المكاني .  التوزيع  في  خلل  وجود  لنا  يؤشر 

 لمجمعات المياه ضمن مناطق الهضبة الغربية . 
 كما نجد وجود شحة في مناطق الهضبة الغربية اعلى بقليل من باقي اقضية المحافظة .  .3
( وهذا ُيعد مؤشر غير جيد في تحقيق  %68.8( من الطاقة التصميمية البالغة ) %32.9على مستوى الهضبة الغربية نجد ان الطاقة االنتاجية تشكل نسبة ) .4

 التنمية المكانية في الهضبة الغربية خاصة قضاء الرطبة الذي يعد اكثر المناطق أهمية واكثرها تخلفًا في جميع المجاالت .
 2021( المشاريع والمجمعات المائية في منطقة الدراسة ومحافظة االنبار لعام 12جدول )

 المؤشرات 

 القضاء

المشاريع  عدد 

والمجمعات  

 المائية

% 
الطاقة التصميمية  

 /سا3م
 % /سا 3الطاقة االنتاجية م %

 الطاقة االنتاجية 

 لتر/ يوم )*(
 عدد السكان / نسمة %

 حصة الفرد/ 

 لتر
 الفائض أو العجز  واقع الحال 

 الهضبة الغربية

 250- 0 250 50822 0.0 0 0 0 0 0 0 0 الرطبة 

 109- 141 250 193607 2.8 27360000 2.8 4560 6.3 5700 9.1 46 القائم

 49 299 250 34114 1.1 10200000 1.1 1700 2.2 2000 1.4 7 عنه 

 42- 208 250 114212 2.5 23760000 2.5 3960 5.5 4950 4.9 25 حديثة 

 131 381 250 184512 7.3 70320000 7.3 11720 10.8 9790 14.0 71 هيت

 21- 229 250 482435 11.4 110640000 11.4 18440 26.5 24000 22.7 115 الرمادي

 6 256 250 149916 4.0 38400000 4.0 6400 9.1 8200 9.3 47 الحبانية 

 71 321 250 113810 3.8 36480000 3.8 6080 8.4 7600 9.1 46 العامرية 

 10- 240 250 1323428 32.8 317160000 32.9 52860 68.8 62240 70.5 357 المجموع

باقي مناطق  

 المحافظة 

 1167 1417 250 418705 61.3 593280000 61.3 98880 17.5 15850 17.4 88 الفلوجة 

 65 315 250 146147 4.8 46080000 4.8 7680 11.0 10000 9.9 50 الكرمة 

 190 440 250 25885 1.2 11400000 1.2 1900 2.7 2450 2.2 11 راوه 

 852 1102 250 590737 67.2 650760000 67.3 108460 31.2 28300 29.5 149 المجموع

 256 506 250 1914165 100 967920000 100 161320 100 90540 100 506 اجمالي المحافظة 



   

         

 حتليل جغرايف للواقع التنموي القائم لقطاع اخلدمات يف اهلضبة الغربية من حمافظة االنبار 

  

  

 .  2021وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في محافظة االنبار ، بيانات غير منشورة ،   . جمهورية العراق ،1 -المصدر :
   2021.جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، مديرية احصاء االنبار ، بيانات غير منشورة ، تقديرات عام 2

 )ساعات التشغيل للمجمعات المائية( . 6×  1000/ ساعة × 3)*( استخرج من خالل ضرب م
 ( التوزيع المكاني للمشاريع والمجمعات المائية في الهضبة الغربية من محافظة االنبار 7شكل )

 
 (12جدول ) -المصدر :                    

 .. مصادر الطاقة والوقود . 4- 1
تعد الطاقة الكهربائية من االسس التي يرتكز عليها تطور األمم ، فهي تسهم بشكل مباشر في مختلف القطاعات والتي   .. الطاقة الكهربائية .1- 4- 1

ناء عنها في تعمل على تحقيق الراحة واالمان والتكامل االقتصادي والتنموي بجميع فروعه ، وخاصة القطاع الصناعي وتطوره ، فهي طاقة ال يمكن االستغ
. وتقسم مشاريع الطاقة الكهربائية في منطقة الدراسة ومحافظة االنبار ( 5)لمختلفة )المنزلية ، التجارية ، الحكومية ، الصناعية ، الخدمية(  االستخدامات ا

 عمومًا الى اآلتي .. 
( مليار  8.3( كم شمال قضاء حديثة وبطاقة تخزينية )7وتتمثل في محطة سد حديثة الذي يقع على نهر الفرات على بعد )  الطاقة الكهرومائية . -اواًل :

( ميكا واط ، ويبلغ  660( ميكا واط ، فيصبح اجمالي الطاقة الكهربائية في محطة حديثة )110( وحدات توليدية )توربينات( وبإنتاج )6ويتألف من )   3م
( ميكا واط وهذه مشكلة ذات تأثيرات سلبية  600( ميكا واط فقط ، وهو ما يعني وجود عجز في االنتاج يقدر بـ)60من الطاقة الكهربائية )  انتاجها الحالي

 يؤهل  ئية والعلى مستقبل أي عملية تنموية في مناطق الهضبة الغربية من محافظة االنبار التي ال زالت تعاني من مشاكل كبيرة في مجال الطاقة الكهربا
 واقعها الحالي أي توجه تنموي حقيقي .

 وتتمثل في ..  الطاقة الحرارية -ثانيًا :
( ميكا  1200( وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية وبسعة اجمالية ) 4التي تقع في قرية تل اسود التابعة لقضاء هيت ، وتتكون من ) -: محطة هيت الحرارية .1

ولية من الغاز الطبيعي والمفترض تزويدها به من حقل عكاز بعد استثماره ، وكونها قريبة من نهر الفرات فيستفاد  واط . ويكون االعتماد على المصادر اال
، فضاًل عن قربها من  من المياه في المراجل البخارية لتوليد الطاقة الكهربائية ، واستخدام المياه ألغراض التبريد، وقربها من شبات نقل الكهرباء الوطنية  

عنصر   ع االستثمارية القائمة  السيما الصناعية ومقالع التعدين في قضاء الرمادي او المناطق القريبة منها ، وان تشغيل هذه المحطة سوف يكون المشاري 
المكانية ضمن جذب للمشاريع التنموية في المنطقة ، فضال عن سد حاجة منطقة الدراسة بالطاقة الكهربائية وبالتالي تعزيز فرص تطوير مستويات التنمية 
مصادر الطاقة  مناطق الهضبة الغربية من محافظة االنبار ، السيما اذا ما عزز ذلك استثمار حقل غاز عكاز في انتاج الطاقة الكهربائية او التوجه نحو  

 البديلة )الرياح والطاقة الشمسية( التي تتمتع بها منطقة الهضبة الغربية من محافظة االنبار.
 :(6) ( محطات ديزل هي 3ويوجد في منطقة الدراسة )  -: محطات الديزل .2
( ميكا واط حاليًا ، وهذا سببه رداءة شبكة نقل الطاقة الكهربائية ، فضاًل 110( ميكا واط ، اال انها ال تنتج اال )230بسعة )  -:محطة ديزالت قضاء حديثة -أ

 عن قلة المشتقات النفطية الالزمة لتشغيل المحطة . 
( ميكا واط ، وهذه المحطة متوقفة حاليًا بسب العمليات العسكرية التي تعرضت لها منطقة الدراسة عام  30وبسعة تبلغ )  -:لرماديمحطة ديزالت قضاء ا - ب 

2014  . 
 ( ميكا واط ، هي ايضًا متوقفة حاليًا جراء العمليات العسكرية التي تعرضت لها منطقة الدراسة وهي خارج 30وبسعة )  -:محطة ديزالت قضاء الفلوجة - ت 

األخرى  منطحقة الهضبة الغربية لكن وجود شبكة توزيع موحدة يمكن ان يعزز من فرص االستفادة من إنتاج المحطات الكهربائية ضمن مناطق المحافظة 
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( ميكا واط فقط من 60( ميكا واط لجميع االستعماالت ، إال ان الطاقة المنتجة )1200.عمومًا فأن الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية في منطقة الدراسة )
( ميكا واط من محطات الديزل الحرارية في حديثة . لهذا فأنه يتم اللجوء إلى استخدام المولدات الكهربائية لسد الحاجة  110محطة حديثة الكهرومائية و )

فرص تطوير مستويات التنمية المكانية فضاًل  ( ، واالعتماد على المولدات الكهربائية ال يعزز ابدًا من 13من الطاقة الكهربائية وكما موضح في الجدول )
ًا ال زال يشكل  عن مشاكلها االقتصادية والبيئية لذلك فأن واقع حال قطاع الطاقة الكهربائية ضمن منطقة الهضبة الغربية تحديدًا ومحافظة االنبار عموم

 عقبة رئيسية امام أي توجه لتطوير مستويات التنمية المكانية. 
  2021( التوزيع المكاني للمولدات االهلية في منطقة الدراسة ومحافظة االنبار لعام  13جدول ) 

 عدد المولدات  المؤشرات 
% من   % من الهضبة

 المحافظة 
 Kvaالقدرة  

الهضبة  

 الغربية 

 14299 3.3 4.8 66 الرطبة 

 31818 7.4 10.8 147 القائم

 9027 1.4 2.0 27 عنه

 0 0.0 0.0 0 حديثة

 39128 8.6 12.6 172 هيت

 168915 34.0 49.7 678 الرمادي 

 50322 10.8 15.8 216 الحبانية

 14090 2.9 4.2 57 العامرية

 327599 68.4 100 1363 المجموع 

باقي مناطق  

 المحافظة 

 136972 25.7 81.4 512 الفلوجة 

 22299 5.1 16.2 102 الكرمة 

 4201 0.8 2.4 15 راوه 

 163472 31.6 100 629 المجموع 

 491071 100  1992 اجمالي المحافظة 
 .  2021المصدر : محافظة االنبار ، قسم المولدات االهلية ، بيانات غير منشورة لعام     

 .. الوقـــــود .        2- 1-4
 ( يتضح لنا اآلتي ..14يعد الحصول على مصادر الوقود من المستلزمات الضرورية في أي مكان ، لهذا ومن خالل تحليل معطيات الجدول )

 ( في باقي اقضية المحافظة  39( محطة مقابل )106فبلغ عددها ) ارتفاع اجمالي محطات الوقود في منطقة الهضبة الغربية مقارنة بالمحافظة ، .1
باقي مناطق  52على مستوى الهضبة الغربية نجد تركز اغلب المحطات في قضاء الرمادي بواقع )  .2 محطة ويتوزع الباقي بشكل متباين على   )

 الهضبة .
( محطة وواقع 30( نسمة/ محطة ، نجد ان حاجة منطقة الهضبة )35000وفقًا للمعايير التخطيطية إلنشاء محطة توزيع المنتجات النفطية هو ) .3

 ( محطة وهذا يدل ان عدد المحطات في منطقة الدراسة كافية وتسد حاجة المنطقة من الوقود .106الحال يشير إلى ان عدد المحطات فيها)
 ان توزيع هذه المحطات في منطقة الدراسة كان بشكل عشوائي . .4

 ت لتجهيز الوقود ، فإنها ايضًا احتوت على محطات استراحة عديدة منها ما يأتي..والى جانب وظيفة المحطا 
 .. ( 7) محطات االستراحة على الخط السريع وتشمل  -اواًل :

 كم غرب الرمادي .  5محطة استراحة وقود  .1
 كم المحمديات /غرب الرمادي .  70محطة استراحة وقود  .2
 كم طليحة / غرب الرمادي باتجاه الرطبة .  160محطة استراحة وقود  .3
 كم شرق الرطبة . 70محطة استراحة وقود  .4
 محطة استراحة وقود تقاطع الرطبة . .5
 كم غرب الرطبة . 70محطة استراحة وقود غرب  .6
 محطة استراحة وقود طريبيل . .7
 محطة استراحة وقود التنف .  .8
 لطريق القديم باتجاه القائم وتشمل ..محطات االستراحة على ا  -ثانيًا :

 كم . 35محطة استراحة وقود الزوية  .1
 كم .  110محطة استراحة وقود البغدادي  .2

 محطة استراحة وقود عنه .  .3



   

         

 حتليل جغرايف للواقع التنموي القائم لقطاع اخلدمات يف اهلضبة الغربية من حمافظة االنبار 

  

  

 كم باتجاه النخيب / جديدة عرعر وتشمل: 160محطات االستراحة على الطريق  -ثالثًا :
 كم . 70محطة استراحة وقود الكسرة والهبارية  .1
 كم . 160محطة استراحة وقود  .2

 2021( التوزيع المكاني لمحطات الوقود والطاقة الخزنية في منطقة الهضبة الغربية ومحافظة االنبار لعام 14جدول ) 

 المؤشرات

 اإلجمالي األهلية الحكومية

عدد  

 المحطات 
 زيت الغاز  نفط ابيض  بنزين 

عدد  

 المحطات 
 زيت الغاز  نفط ابيض  بنزين 

عدد  

 المحطات 
 زيت الغاز  نفط ابيض  بنزين 

الهضبة  

 الغربية 

 2997000 596000 2342000 18 513000 108000 371000 5 2484000 488000 1971000 13 الرطبة 

 1296000 867000 1350000 13 972000 597000 918000 9 324000 270000 432000 4 القائم 

 216000 108000 324000 2 0 0 0 0 216000 108000 324000 2 عنه

 702000 459000 729000 7 432000 270000 432000 5 270000 189000 297000 2 حديثة

 1117000 834800 1954000 12 556000 402800 1306000 7 561000 432000 648000 5 هيت 

 4841500 3332000 4121500 52 3871500 2657000 3311500 46 970000 675000 810000 6 الرمادي 

 171000 0 580000 2 0 0 0 0 171000 0 580000 2 الحبانية 

 11340500 6196800 11400500 106 6344500 4034800 6338500 72 4996000 2162000 5062000 34 المجموع 

باقي 

مناطق 

 المحافظة

 3570000 2485000 3506000 37 3066000 2287000 3074000 34 504000 198000 432000 3 الفلوجة 

 162000 216000 216000 1 0 0 0 0 162000 216000 216000 1 الكرمة 

 108000 81000 108000 1 0 0 0 0 108000 81000 108000 1 راوه 

 3840000 3782000 3830000 39 3066000 2287000 3074000 34 774000 495000 756000 5 المجموع 

 15180500 8978800 15230500 145 9410500 6321800 9412500 106 5770000 2657000 5818000 39 اجمالي المحافظة

 . 2021جمهورية العراق ، وزارة النفط ، شركة توزيع المنتجات النفطية ، فرع االنبار ، بيانات غير منشورة  -المصدر :
 - االستنتاجات :

 - مما سبق عرضه ومناقشته في هذا البحث تم التوصل الى اآلتي :
لتعليمية األخرى بالنسبة للخدمات التعليمية فهناك قصور بالنسبة لمرحلة رياض االطفال في منطقة الدراسة وعموم محافظة االنبار، اما بالنسبة للمراحل ا .1

 فالمؤشرات جيدة في منطقة الدراسة .
مع  اما الخدمات الصحية هناك قصور في المؤشرات الصحية بالنسبة لمنطقة الدراسة والمناطق األخرى من المحافظة فالخدمات الصحية ال تتناسب    .2

 حجم السكان .
 اما بالنسبة لخدمات المياه الصالحة للشرب فنجد وجود شحة في اغلب مناطق منطقة الدراسة .  .3
قصور في الخدمات المقدمة للسكان وكذلك مصادر الوقود فنالحظ من حيث العدد وجود اعداد كبيرة لمحطات الوقود   وخدمات الطاقة الكهربائية فهناك .4

 اما من حيث الكمية فوجود شحة فضاًل عن التوزيع العشوائي لتلك المحطات .
 - التوصيات :

 الخدمات .يحتاج القطاع الخدمي في منطقة الدراسة اهتمام الجهات المسؤولة في تحسين تلك  .1
 وضع الخطط التنموية المناسبة وبما يتناسب مع امكانيات المنطقة . .2
 توفير مصادر الطاقة من حيث الكم والنوع لمساهمتها في دعم التوجهات التنموية في منطقة الدراسة .  .3
 مستويات التنمية المكانية في منطقة الدراسة .  محاربة الفساد االداري والمالي في قطاع الخدمات إذ أنه يؤثر في تطوير هذا القطاع وبالتالي تطوير .4
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