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 [  ب]
 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

  ًهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوال
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 وَإِلَيْهِ النُّشُورُ 
 

 

 

 ( 15اآلية   الملك:سورة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 [  ت]
 

 إقرار المشرف  

او كانيههه  او اهههتاا   ه  هههك  با  ههه   )اوتن يههه اشهههبا  هههاد اذهههااس لهههلم اومةهههاو  او  ةههه     
ثائم ج ع  جبيم اوكبياهه ( جههم    ) محريف  مكز قضاء اوم اسي( اوت  قا تبا اوطاوب   

جههههزء  هههه   هلهههه  اوجغمافيهههه  قاهههه   /اآلساب  كليهههه - حههههر اشههههما    هههه  جا عهههه  ا نبههههار 
  تطلبات نيل سرج  او اجاتيم آساب    اوجغمافي .  

 

 

 

 

 

 

 

 

   بناًء على التوصيات المتوافرة ارشح هذه الرسالة للمناقشة

 

 

 

 

 

 

 

 إقرار الخبير اللغوي                                

 التوقيع :  

 .  ياسين حميد بدع المحمديأ . د 

   المشرف               

     /        /التاريخ :     

 التوقيع :  

   محمد موسى حمادي الشعبانيأ . د 

 رئيس القسم           

   /        /التاريخ:       



 [  ث]
 

اشبا  انن  قا قمات للم اومةاو  او  ة    به) اوتن ي  او كاني  او اتاا   ه  ك  با     
اوكبيا ( اوى   اوت  قا تبا اوطاوب ) مح ثائم ج ع  جبيم  ريف  مكز قضاء اوم اسي( 

ت نيل سرج  او اجاتيم آساب     جا ع  ا نبار هل  جزء     تطلبا  -كلي  اآلساب  
 اولغ ي .  اوجغمافي  ههجا با صاوح  ول ناق      اوناحي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التوقيع:  

 االسم : 

    /       /التاريخ :      



 [  ج]
 

 إقرار الخبير العلمي  

اشبا  انن  قا قمات للم اومةاو  او  ة    به)اوتن ي  او كاني  او اتاا   ه  ك  با     
ريههف  مكههز قضههاء اوم ههاسي( اوتهه  قهها تبا اوطاوبهه ) مح ثههائم ج عهه  جبيههم اوكبياهه ( اوههى 

جا عهه  ا نبههار هلهه  جههزء  هه   تطلبههات نيههل سرجهه  او اجاههتيم آساب  هه   -كليهه  اآلساب 
 ول ناق      اوناحي  اوعل ي  . اوجغمافي  ههجا با صاوح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقرار الخبير العلمي  

 التوقيع:  

 االسم : 

    /       /التاريخ :      



 [  ح]
 

اشبا  انن  قا قمات للم اومةاو  او  ة    به)اوتن ي  او كاني  او اتاا   ه  ك  با     
ريههف  مكههز قضههاء اوم ههاسي( اوتهه  قهها تبا اوطاوبهه ) مح ثههائم ج عهه  جبيههم اوكبياهه ( اوههى 

جا عهه  ا نبههار هلهه  جههزء  هه   تطلبههات نيههل سرجهه  او اجاههتيم آساب  هه   -كليهه  اآلساب 
 ول ناق      اوناحي  اوعل ي  . اوجغمافي  ههجا با صاوح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقرار لجنة المناقشة 

 التوقيع:  

 االسم : 

    /       /التاريخ :      

 التوقيع:  

 االسم : 

    /       /التاريخ :      



 [  خ]
 

اوتن يهه  او كانيهه  ن با  اننا اذضاء وجن  او ناق   قا اطلعنا ذلى اومةههاو  او  ةههـ   بههه)  
 ههمح ثههائم ج عهه  )   ( هناق نا اوطاوب او اتاا   ه  ك  با    ريف  مكز قضاء اوم اسي

هنعتقهها  انبهها جههالمب  ههاوقب   ونيههل    (  هه   حت يا بهها هفي هها وبهها ذ قهه  ببههاجبيههم اوكبياهه 
 (.          سرج  او اجاتيم    اوجغمافي  بتقالم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادقة مجلس كلية اآلداب في جامعة االنبار:  
 

 

  

 التوقيع: 

 أ.د كمال صالح كزكوز        

 )رئيساً(

 التوقيع : 

 أ.د أمجد رحيم محمد          

 )عضواً( 

 التوقيع : 

 أ.د.م نشوان محمد جاسم          

 )عضواً( 

 

 التوقيع : 

 ياسين حميد بدع المحمدي أ. د 

 )عضواً ومشرفاً(

 عارف عبد صايل د.  .أ
 عميد كلية اآلداب 



 [   د]
 

 اإلهداء
نبينا     ه نصح ه أرشا   هبلغ اومةاو    اوى    ذل  اوناس اوخيم

 .  -صلى هللا ذليه هةل - ح ا 

 اوى اوت  أنارت سرب  باذائبا أ   اوغاوي .  

 اوى ةناي    للم اوانيا أب  قمم ذين .

 اوى أخ    هأخ ا   س ت  ذ د هةنا و .

 اوى كل    هقف و   إخ ص ه ا و  لا اوع د هاو ااذاب.

 ألاي ث مب جباي  او ت اضع . 

 

 

  
 

 

                                  

                                                                                       



 [   ذ]
 

 الشكر و التقدير                              

اوح ا هلل هاو كم وه هحام   شميك وه ذلى   فيقه ه ضله هاوص ب هاوا ـ ذلى نبينا  
 اوه هصحبه ا طبار.  ح ا هذلى 

اومةاو  للم  أك لر  فضل هللا  عاوى  اد  اوى        عا  او كم  ا قاـ  جزيل  اد  ياعان  
هاولي كاد وه      ا ةتاذ اواكت ر ياةي  ح يا باع او ح اي إلشما ه ذلى للم اومةاو 

  جزام هللا خيما و ا اباام و     اوت جيه ها رشاس.    اوفضل      جيب  

اباهم      و ا  ا ساب  اوجغمافي /كلي   قا   اةا ل       اوى  هاوتقالم  ا قاـ  او كم  ك ا 
 ااذاب ه  جيه  جزال  هللا خيم جزاء. ها قاـ  او كم هاوتقالم اوى وجن  او ناق   ذلى 

اوى     ح ل ذناء  ق ي  اومةاو    فضلب  قب    ناق   للم اومةاو  هاو كم   ص    
اولي  اوعان   ذث اد  ص ح  س.  اوى  هاوتقالم  او كم  ب ا م  أ قاـ  هوغ يًا  ك ا  ذل يًا 

 ةاذان  ذلى رة  اوخمائط. 

ها قاـ   كمي ولعا لي  باهائم اواهوهه    هها قهها  م  هه  اوبيانههات او تعلقهه     ضهه ع اواراةهه  
او مكزي     جا ع  ا نبار هاوهه   هه   هها  ك ا ا قاـ   كمي ها تنان  اوى   ظف  او كتب 
 و  لا اوع د هاو ااذاب  جزال  هللا خيم جزاء. 

 

 

 
         

  



 [   ر]
 

 المستخلص

ح او )         اوباوغ   ااحته  اوم اسي  قضاء  ريف  مكز  اواراة   هي ثل   قع  2(ك 343 ناهور 
اوتن ي    ياب      حقيق  أد  ي ك   اواراة   م كز  ن  ي  ب   أ ضح    خ    نطق   او كاني   

اواراة  أد اإل كانيات اوطبيعي  و    كل ذائق أ اـ  ط يم  ات يات اوتن ي  او كاني     ظل    م 
اوتن  ي    اإل كانيات  شكلر  حي   او ائي       او  ارس  ه ن ع  صاسر  او  ئ    او ناخي   اوظمهف 

ذائق ها قتصاسي   او  اً اوب مي   اوتن ي   و ج س  بال   ا اـ  حقيق  تطلبات  نتيج   او نطق    كاني     
او نطق       اكل   اوى  ا  عانيه  اوتعلي ي  أضا    اواكاد  ع  ان   ات يا ب    كان       زيع 
 تعلق  قل  ه لبلب  جبيز  صاسر اوطاق  اوكبمبائي  هاو ق س هضعف نطاق ة قبا او حل   هفي ا 

    ان  هاضح وخا ات اوبنى ا ر كازي  ك نبا  ان   لقائ  و نطق  اواراة  فيعلتعلق  او اقع اوتن  ي و
سهد او ات   او طل ب ه   لب  حاجات ه تطلبات اواكاد ا ةاةي   ع ضعف اوقاذاب اوصناعي   

اوتن  ي  حاي او اقع  هشكل  ان   اواراة   ذ ـ   نطق   اوتن ي   ًا  كبيم   اً     ا اـ  ط يم  ات يات 
اوى   اواراة   أضا    او  اكلاو كاني      نطق   اوعالا     باهرلا    هاو ع قات   هج س  اوت  شكلر 

جاء     قا تبا  اً  حاي اواراة   او كاني      نطق   اوتن ي   ضعف  مص    هاجه  ط يم  ات يات 
هاوتط يم  ع او او     ا ةتث ار  هاوفااس  اوتن  ي   ا ةتث ارات  اوالي       جيه  اوتخطيط  انعااـ 

ا ةتقمار ا  ن   نل احت   اوعماق  ه ا    ه مسيها ساري اولي أصاب كالل او ؤةاات اوحك  ي   
 مت  ه او حا ظ      احااث ذاكمي  ذلى هجه اوتحالا  هضعف اواذ  اوحك    او قاـ وكا   

   ه ا وه ذوك    اثم ذلى  خلف للم اوقطاذات    ذ ـ   نطق  اواراة .اوقطاذات ا قتصاسي 

اوتن ي  او كاني  او اتاا   ه  ك  با    ريف  مكز قضاء اوم اسي(    جاء   ض ع للم اواراة ) 
 هض ر اواراة  أربع  ص   رئياي : 

 ي. إ كانيات اوتن ي  او كاني  او اتاا      ريف  مكز قضاء اوم اس  ..اوفصل ا ه 

اوثان  قضاء    ..اوفصل  ريف  مكز  اوصناذ      هاون اط  اوخا ات  وقطاع  اوتن  ي  او اقع   حليل 
 اوم اسي. 

  حليل او اقع اوتن  ي ولقطاع اوزراذ     ريف  مكز قضاء اوم اسي.  ..اوفصل اوثاوث 

                                           ك ت اوتن ي  او كاني  او اتاا   ه  جبا با او اتقبلي . ..اوفصل اوما ع



 [   ز]
 

 قائمة المحتويات                               
 رقم الصفحة  العنوان 

 ب اآلية.
 ت . إقرار المشرف

 ث .إقرار الخبير اللغوي 
 ج  . إقرار الخبير العلمي
 ح  . إقرار الخبير العلمي
 خ  . إقرار لجنة المناقشة

 د .اإلهداء
 ذ . التقديرالشكر و 

 ر  .المستخلص
 ز  . قائمة المحتويات

 ض .قائمة الجداول
 غ .قائمة الخرائط

 ك .قائمة االشكال والمخططات
 ل .قائمة الصور

 ن . المقدمة
 1 .مشكلة الدراسة
 1 .فرضية الدراسة
 2         .هدف الدراسة
 2 .حدود الدراسة

 6 منهجية الدراسة ومراحلها.
 6 . هيكلية البحث

 الفصل األول: أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي.
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 [   ض]
 

ول                                 قائمة الجدا   

رقم  
 الجدول

رقم   عنوان الجدول
 الصفحة

 4 . 2020أرقاـ ه ااحات  قاطعات ريف  مكز قضاء اوم اسي وعاـ  1
 11 طبيع  ه ااح  اوتك ينات اوجي و جي     ريف  مكز قضاء اوم اسي.  2
 15 خصائص اوتمب    ريف  مكز قضاء اوم اسي.  3
 16 (. 2019  – 1990او عا ت او بمي  وعناصم او ناخ ول اب ) 4
 21 اوقن ات اومئيا  هاوفمعي  ه ااح  األراض  اوزراعي  اوت   مهيبا.أط ا   5
 22 . 2020اوقن ات األرهائي  ه صاريفبا    ريف قضاء اوم اسي وعاـ  6
 25 (.1987-2020اون      ريف  مكز قضاء وم اسي ول اب) ت  عا  7
 28 . 2020اوت زيع او كان  ولاكاد هكثا تب     ريف  مكز قضاء اوم اسي وعاـ  8
 32   .2020ذاس اواكاد حاب اوفئات اوع مي     ريف  مكز قضاء اوم اسي  9

 33 . 2020اوتمكيب اون ذ  هناب  اون ع واكاد ريف  مكز قضاء اوم اسي 10
 35 . 2020او ات   اوتعلي   واكاد ريف  مكز قضاء اوم اسي وعاـ  11
 37 . 2020اوطمق اوميفي  ه أط اوبا    ريف  مكز قضاء اوم اسي وعاـ   12
 39 . 2020ي وعاـ  حطات او ق س    ريف  مكز قضاء اوم اس  13
او ااحات اوصاوح  ولزراذ  هاو زرهذ   عً     ريف  مكز قضاء اوم اسي   14

 . 2020وعاـ 
41 

اوت زيع او كان  و ؤشمات اوتعلي  األبتاائ     ريف  مكز قضاء اوم اسي   15
 . 2020وعاـ   حاب او قاطعات 
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 :لمقدمةا -

اونب ض  او اقع  اوى  ذ لي   اعى  ك نبا  او اتاا       او كاني   اوتن ي   أل ي    نطلق 
وغمض  حقيق  هاوع ماني     ها جت اعي اوتن  ي ول جت عات او ختلف     ج يع اوج انب ا قتصاسي   

او  ازن  او كاني  ول  اريع ها ةتث ارات اوتن  ي  هوتحقيق  باأ اوعااو  ا جت اعي  وغمض خلق هاقع 
جاءت  لنا  ه    او ختلف .  او ناطق  او اتاا     )اوتن ي اواراة     للم   ت ازد  ابي   او كاني  

 ي اوقائ   كا    جا  ه  اوض ء ذلى او اقع اوتن   ط(. وتاليضاء اوم اسيه  ك  با    ريف  مكز ق
اوتن ي  او كاني     ريف  مكز   ع صياغ  اوت جبات اوتن  ي  او اتقبلي   أ جام  ط يم  ات يات 

 قضاء اوم اسي. 

 الدراسة:  مشكلة  -

او ذ            هقل   او كاني   ولتن ي   اوتخطيط  انعااـ  أد  لنا  حقيق   فاسلا  او  كل    حاست 
اوم اسي  ع  هقضاء  ا نبار  و حا ظ   او حلي   اإلسارب  جاي   هذاـ  ا رياف   ةكاد  وا   اوتن  ي 
او اقع   ذلى  ةلبًا  أنعكار  ذ ا ل  كلبا  اوتخطيط  و   ك   عاه       جا   اد  خبما با  ضعف 

اوقائ  اوطبيعي   اوتن  ي  اوتن  ي   ا  كانيات  اوعالا     اوم اسي رغ    ا م       ريف  مكز قضاء 
او اتااـ     هاوب مي اوتخطيط  هضعف  ا ةتث ار  ة ء  زاور  عان      اوت     ها قتصاسي  

 ألةتث ارلا. 

 : الدراسة فرضية  -

اوت             إسارب  خطيطي   ختص   عت ا  هج س  اةاس  اد  اواقيق  او اتااـ  هضع خطيط       
  اوخطط اوتن  ي  ه نفيللا   كل سقيق  ع  ماذاب إسارب او قر هاوجب س او بلهو  ها  كانيات او تاح   
اه   او  ك ت  او تاح  ه جاهز  اوتن  ي   ُيعا    أل   تطلبات  حقيق ا ةث ار ا  ثل و  كانيات 

و كاني  او اتاا      ريف  اوتحايات اوتن  ي   ا جام ا ةباـ اوفعل      ط يم  ات يات اوتن ي  ا
  مكز قضاء اوم اسي. 
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   الدراسة:هدف  -

ريف  مكز       او تاح   اوطبيعي  هاوب مي  ها قتصاسي   اوتن  ي   ا  كانيات طبيع ه اوتعمف ذلى  1
 . ط يم  ات يات اوتن ي  او كاني هكيفي   قضاء اوم اسي

اوخا ات  2 وقطاع  اوقائ   اوتن  ي  او اقع  سراة   ا قتصاسي    ه  قضاء   ها ن ط   ريف  مكز 
 . اوم اسي

 ط يم  ات يات اوتن ي  او كاني   كبيم ا اـ    اً هاو ع قات اوت  شكلر  حايا ه سراة  ابمز او  ك ت  3
 .   ريف  مكز قضاء اوم اسي

و عاوج  او  ك ت اوتن  ي  ه ط يم او اقع اوتن  ي    ريف      جبات  ن  ي   اتقبلي   صياغ ه  4
 . قضاء اوم اسي مكز 

   الدراسة:حدود 

اوحاهس  ا ا  .ك اقع حا   نطلق  نه اواراة      (2020 ت ثل اوحاهس اوز اني  ولاراة  وعاـ )
ض    مكز قضاء اوم اسي       نطق  اواراة   قع(.أد  1   اوخارط  رق  )  ولاراة . يتضح  او كاني 

هيحتل ريف اوم اسي اوجزء او  او  اوغمب    2(ك 110 مكز  حا ظ  األنبار اولي لبعا ذ   غااس)
ه   اوجن ب          اوابل اومة ب  هيحام    او  ا   حيمب اوثمثار هاوحاهس األساري  وقضاء لير 

ه   اوغمب اوحاهس األساري        ني هيحالا    او مق اوحاهس األساري  وقضاء اوحبا      حيمب اوحباني 
 َ    17ه    33َ    18  َ    47بي  سائم   ذمض )  أ ا  لكيًا  يتحاس او  قع.(1وناحي  او  اء.خميط  رق  )

ه ض   نطق  اواراة    ( شمقاً 43 َ   28 َ   4  َ   42  َ   57َ   17( ش اً  هبي  خط  ط   )33  َ   32
بينبا    حيث او ااح  ك ا   ضح    اوجاه   ( قاطع    تا ذلى جانب  اونبم ه تبال  في ا  26)

%(     12اي  ا يعاس  )  2(ك 434  بلغ  ااح   نطق  اواراة  ح او )(2رق )خارط   ( هاو1رق  )
اوباوغ)   ااح    ج  ع اوم اسي  هثيق   طبيع   2(ك 3665قضاء  ذ ق   وه  او ااح   األ تااس  هللا 

 .(1)  حقاً ي  او تاح  ك ا ةنبي  ذوك األ كانيات اوتن   

 
التخطيط والتعاون  (1) المعلومات, مجموعة   جمهورية العراق وزارة  األنمائي الجهاز المرزي لألحصاء وتكنلوجيا 

 .11( ص 5جدول رقم ) (2019-2018األحصائية السنوية المعدة من قبل وزارة التخطيط, للعام )
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 (1رقم )  ارطةخ
 موقع ريف مركز قضاء الرمادي من العراق ومحافظة األنبار. 

   :او صار:ه أذات اوخميط   األذت اس ذلى   
هاألنبار       اوعماق  خميط   اوعا      او ااح   او ائي     المي   او  ارس  هزارب  اوعماق    ج ب ري      2018ه 

 (.  1:1000000 قياس)
 ( .   1:1000000   قياس ) 2018ه ج ب ري  اوعماق   هزارب اوزراذ     المي  زراذ  ا نبار   شعب  ا راض       
 . Arc Map 10.4.1ه  خمجات بمنا ج   
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 ( 1دول رقم )ج
 . 2020أرقام ومساحات مقاطعات ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

بيانات غيم    تا ع قا  اوتخطيط هاو    المي  زراذ   حا ظ  األنبار  هزارب اوزراذ   او صار:ه ج ب ري  اوعماق   
 . 2020    ن  رب

 اوناب % ( سهن ) او ااح  أة  او قاطع   رق  او قاطع  
 4.4 7700 اب  طيباد  41
 4 7063 زهيغيم  40
 5.8 10150 اواهار  39
 4.4 7700 اوقطني  38
 4 6975 زنك رم  37
 5.1 9038 ط ئ  35
 3.9 6875 اوب ذبيا 34
 2.5 4375 اوحا ضيه  12
 3 4500 او  ح 25
 3.4 6000 اوجماي   14
 4 6750 اوب ذياب 17
 5 8125 زهيه 16
 6 10563 اوطاوعه  18
 3.6 6275 اوب ذل  اوجاة   19
 4.2 7375 اوب ذااف  20
 1.7 3125 اوطما  ه 21
 3.5 6125 زهيه هةطيح 27
 4 6200   بيا هسشه 11
 4.8 8500 ة رم هص فيه 13
 1.7 3050 صبا ت  26
 4 7429 هاوكمي  كمي اد 30
 4 7306 هاوكبيم  ل رعياد 29
 3.9 6854 هاوب كياش  اوب ذميش 33
 3.2 5600 هاوبالر زغيب 34
 2 3649 اوفاكانه 32
 3.9 6811 طاش اوعزيزيه 31
 100 174113 او ج  ع 
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 (2رقم )  ارطةخ
 .  2020التوزيع الجغرافي لمقاطعات ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 : او صار:ه أذات اوخميط   األذت اس ذلى 
اوعماق هاألنبار      اوعماق ج ب ري    - اوعا     خميط   او ااح   او ائي     المي   او  ارس    قياس    2018هزارب 

(1:1000000)  . 
 ( .   1:1000000   قياس )2018 المي  زراذ  ا نبار   شعب  ا راض      اوزراذ  هزارب  اوعماق ج ب ري   -

 . Arc Map 10.4.1ه  خمجات بمنا ج        
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 . ومراحلها البحث منهجية  -

 .مرحلة العمل المكتبي -1

  ه ض نر للم او صاسر اوكتب ه   او كتبي   ت ثل للم او محل     ا ط ع ذلى او صاسر  
اوعل ي     اواكت رام هاطاريح    او اجاتيم ئل  ارة أضا  اوبح ث  او عل  ات   هاواهريات   شبك   اوى 

 .  اوحص   ذلى او عل  ات او طل ب اواهوي  األنتمنير  

 .مرحلة العمل الميداني -2

 ض نر للم او محل  اوزيارات او يااني  و نطق  اواراة  هاوت   كنر اوباحث     اوحص   
ائم  ك ا ذلى او عل  ات    اواهائم اوحك  ي  هاو قاب ت او خصي  و اؤهوي  ه  ظفي  للم اواه 

 ك ا هزذر    للم او محل  أةت ارب ا ةتبياد اوت   اواراة    اوتقاط اوص ر اوف   غمافي      نطق   
 .( 1 ض نر ذاس    األةئل  هزذر ذلى أ ماس  جت ع اوبحث  ص رب ذ  ائي   لنظم  لحق رق )

 . مرحلة توظيف المعلومات وتحليلها  -3

 تض   للم او محل  ج ع اوبيانات هاو عل  ات ذلى شكل جااه  هأشكا  بياني  ه حليلبا  
 اوخمائط. ه  ثيلبا ذلى 

   البحث.هيكلية  -4

 األ ي : ه حليل اوفص   اومئياي   اواراة   ناق   ض نر 

 إ كانيات اوتن ي  او كاني  او اتاا      ريف  مكز قضاء اوم اسي.  ..األه اوفصل 

ريف  مكز   ..اوثان اوفصل   اوصناذ      هاون اط  اوخا ات  وقطاع  اوقائ   اوتن  ي  او اقع   حليل 
 . قضاء اوم اسي

  حليل او اقع اوتن  ي ولقطاع اوزراذ     ريف  مكز قضاء اوم اسي. ..اوثاوث اوفصل 

قضاء     ..اوما عاوفصل   ريف  مكز  او اتقبلي      ه  جبا با  او اتاا    او كاني   اوتن ي   ك ت 
 اوم اسي. 
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   السابقة:الدراسات  -
  اوم اسي  قضاء  ريف      وزراعي ا  ا رض   اةتع ا ت   اوعان    كزك ز  صاوح  ك ا   سراة  -1

اوجغما اوخصائص  اواراة   أةتع ا ت األرض  ناهور  او ؤثمب ذلى  سراة     في    ضً  ذ  
 .(1)  او اتقبلي اراة  أيضًا هاو  اكل هاوت جبات ه ناهور او أن اط أةتع ا ت األرض 

سهر اوع ا ل اوطبيعي  هاوب مي      ك د    ناهور اواراة  كمي   ح ا اوعزاهي   يا د  سراة  -2
سهر اوع ا ل اوب مي       هأةباب   لح اوتمب   ك ا  ض نر        ريف قضاء اوم اسيتمب  او

 .(2) نطق  اواراة    اوتصنيف او كان  ولتمب او ت لح   سراة اضا   اوى      لح اوتمب 
كفاءب شبك  طمق اونقل اوميفي     ريف قضاء     ناهور اواراة   سراة  ضمغاـ ساهس ةلي اد   -3

اونقل  اوه   اوم اسي ها تااس طمق  بناء  او ؤثمب     اوجغمافي   اوت زيع    اوميفي   ع ا ل  هكلوك 
اوميفي    اونقل  طمق  و بكات  اونقله    او كان   طمق  شبك   كفاءب  و نطق     قياس  اوميفي  

  .(3) اواراة 
األرض هأثملا ذلى اون اط اوزراذ     أةتع ا ت   فياض   غيمسراة  ج ع  ح  س  خلف    -4

قضاء   ريف  مكز  هاوب مي     ر اوم اسي   ناهو    اوطبيعي   اوجغمافي   اوخصائص  اواراة  
ا رض  أةتخاا ات  أيضًا  ك ا  ض نر  اواراة    للم    و نطق   ذلى  اوحاصل  هاوتغيم 

ول اب) هسراة2002-2012ا ةتخاا ات  ألةتخاا ات   أبمز    (   او اتقبلي   اوت جبات 
 .(4)  اوم اياألرض    ريف  مكز قضاء 

اوتحليل او كان  ولن اط اوصناذ     ريف قضاء اوم اسي هأثارم     ح ا سراة اح ا حاي    -5
اواراة     اوبيئي   هاوب مي    ناهور  اوطبيعي   اواراة اوخصائص  ه و نطق   اوت زيع   حليل    

اوت جبات ه    اآلثار اوبيئي  ولن اط اوصناذ   ك ا  ض نر أيضاً     اوصناذ اوجغما   ولن اط  
 .(5)  نطق  اواراة      ولن اط اوصناذ او اتقبلي  

 
  وزراعي     ريف قضاء اوم اسي اطمهح  سكت رام )غيم  ن  رب(اك ا  صاوح كزك ز اوعان  اةتع ا ت ا رض    (1)

 .1998 غااس كلي  اوتمبي  اب  رشا   جا ع  

 يا د كمي   ح ا اوعزاهي, سهر اوع ا ل اوجغمافي       لح  مب ريف  مكز قضاء اوم اسي رةاو   اجاتيم   (2)
 .2009)غيم  ن  رب(جا ع  ا نبار , كلي  اوتمبي  ولعلـ  ا نااني , 

ف قضاء اوم اسي  رةاو   اجاتيم )غيم  ن  رب(  ضمغاـ ساهس ةلي اد  كفاءب شبك  طمق اونقل اوميفي     ري   (3)
 .2012جا ع  األنبار  كلي  األساب  

قضاء   (4) ريف  مكز  اوزراذ      اون اط  ذلى  هأثملا  األرض  أةتع ا ت  فياض   غيم  ح  س  خلف  ج ع  
 .2014اوم اسي رةاو   اجاتيم )غيم  ن  رب( جا ع  ا نبار  كلي  األساب 

(5)    ، البيئية،رسالة ماجستير احمد حسين محمد  وأثاره  الرمادي  في ريف قضاء  الصناعي  للنشاط  المكاني  التحليل 

 .2015)غير منشورة(جامعة األنبار ،كلية التربية للعلوم األنسانية،



أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز   ..الفصل األول
 قضاء الرمادي.

مركز  ..  1-1  ريف  في  المستدامة  المكانية  للتنمية  الطبيعية  التنموية  اإلمكانيات 
 قضاء الرمادي. 

 الموقع الجغرافي والمساحة.  ..1-1-1

 التركيب الجيولوجي. ..2-1-1

 طبوغرافية السطح.  ..3-1-1

 التربة.  ..4-1-1

 المناخ. ..5-1-1

 الموارد المائية.  ..6-1-1

في   ..   2-1 المستدامة  المكانية  للتنمية  واالقتصادية  البشرية  التنموية  اإلمكانيات 
 ريف مركز قضاء الرمادي.

 السكان والقوى العاملة. ..2-1-1

 طرق ووسائل النقل والمواصالت.  ..2-2-1

 مصادر الطاقة والوقود.  ..3-2-1

 إمكانيات االنتاج الزراعي.  :4-2-1

 السوق.  ..5-2-1

 رأس المال.  ..6-2-1

 سياسات التنمية المكانية.  ..7-2-1
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

اإلمكانيات التنموية الطبيعية للتنمية المكانية المستدامة في ريف مركز  1-1 ..
 .قضاء الرمادي

 تمهيد: 

ريف  او كاني      ولتن ي   او تاح   اوتن  ي   األ كانيات  طبيع   ذمض  حليل  اوفصل  للا   ض   
أ كاني   ن  ي     حيث     مكز قضاء اوم اسي بباف  حالا أبمز  ا  ت تع  ه  نطق  اواراة    

ذوك   ع ه ا ل  سهرلا    أ كاني   عزيز  مص  ط يم  ات يات اوتن ي  او كاني  او اتاا   ه ناوك  هاو
    خ   او حاهر اومئياي  األ ي :ه

 . الموقع الجغرافي والمساحة ..1-1-1

بينا  ابقًا      ك ا  اوم اسي  قضاء  وميف  مكز  هاو ااح   او  قع  خ    عطيات     
رق ) رق )1اوخارط   هاوجاه   اوتن  ي      1(  اوناحي   جياب     أل ي   اكاببا  أد   قعبا  (.لتضح 

اساريًا   مكز قضاء اوم اسي اولي ي ثل  مكز  حا ظ  ا نبار هللا  حا ذا ه ي كل خ   ار باطبا  
 ب ًا     جا   عزيم  مص  ط يم  ات يات اوتن ي  او كاني   ك ا أنبا  ت تع   مهن      م كزًا  ن  ياً 

   كبيمب     جا  ا  صا   ع او حاات ا ساري  ا خم  اوتا ع  وقضاء اوم اسي ه اقضي  او حا ظ
ا ا   او ز  .  او ائي   او  ارس  ذلى  اوحص    ذ   ابي ت  هاوحباني   ضً   لير  ا خم   ةي ا 

بلغر  اواراة   قا  )  2ك   (434ح او )   ااح   نطق   يعاس   قضاء 12اي  ا  %(     ج  ع 
اوباوغ) األ تااس 2(ك 3665اوم اسي  اوتن  ي     هللا  األ كانيات  هثيق   طبيع   ذ ق   وه  او ااح  

 ( 1) .اوخ.. ةي ا اوتمب  او عاسد او تاح 

 
 مجموعة ,  المعلومات  وتكنلوجيا  لألحصاء  المرزي  الجهاز  األنمائي  والتعاون  التخطيط  وزارة  العراق  جمهورية  (1)

 .11 ص( 5) رقم جدول(2019-2018) للعام, التخطيط وزارة قبل من المعدة السنوية األحصائية
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 التكوين الجيولوجي. ..2-1-1

( لتضح أد  نطق   1( هاو كل رق )2ه اوجاه  رق  )  (3 عطيات اوخارط  رق  )   خ           
 :اواراة   تك د    اوتك ينات اوجي و جي  اومئياي  اآل ي 

 ه  ك ي  أنجان . 1
 هتك ي  اوفتح .2.
 ه  ك ي  اونفالل. 3
 ه  مةبات اوعصم اومباذ . 4

هيتضح ايضًا اد للم اوتك ينات اوجي و جي   ت زع   كل  تبال  بي   قاطعات  نطق  اواراة     
حيث ا  تااس او ااح .هللا وه ذ ق  هثيق   طبيع  اوتمب هاوثمهات او عاني  اواائاب     نطق   

اوجاه   ك ا  بي        اواراة   ةي ا هانبا  تبالن  ايضًا    حيث طبيع   ك نا با    اوخا ات 
    (.2رق  )

 ( 3رقم )خارطة                                  
 التكوينات الجيولوجية في ريف مركز قضاء الرمادي.                  

 :او صار: هه أذات اوخارط   األذت اس ذلى 
ج ب ري  اوعماق  هزارب اوصناذ  هاو عاسد   او ن اب اوعا   ول اح اوجي و ج  هاوتحمي او عان   خميط  اوجي و جي      -

 .  1:250000   قياس 2000وان  
 . Arc Map 10.4.1 خمجات  بمنا ج  -
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 ( 2جدول رقم )
 طبيعة ومساحة التكوينات الجيولوجية في ريف مركز قضاء الرمادي.

   : او صار:ه أُذا اوجاه   ا ذت اس ذلى    
اوم اسي رةاو    (1) قضاء  اوجغمافي       لح  مب ريف  مكز  اوع ا ل  سهر  اوعزاهي    يا د كمي   ح ا 

 . 28  ص2009كلي  اوتمبي  ولعلـ  اإلنااني    – اجاتيم غيم   ن ر  جا ع  ا نبار 
اومة ب   (2) اوابل  اوقاي       مةبات  اونبا ات  ه  زيع  او ناخ   اوتاريخ  اواوي     فياض  صاوح  ذبا 

غيم  اوفيض سكت رام  أطمهح   او تأخم   اومباذ   اوعصم  خ    اوم اسي  اوى  اوقائ   اوفمات     ونبم    
 . 16  ص 1999جا ع   غااس    –ب  كلي  اوعلـ   ن  ر 

اوصناذ    (3) هزارب  حالث    رقع   جيل جي   ذ   حا ظ   قميم  قنبم  شاكم  ه  ةياكاد  خاجيك   ارهجاد 
 . 1  ص1993(  5.35قا  اوجيل ج  أي أد  )  هاو عاسد  اوبيأب اوعا   ول اح هاوتحمي او عان 

جي (4) هآخمهد   اواياب  او  صل     ذباهللا  جا ع   هاون م   ولطباذ   اوكتب  اوعماق   المي      1982و جيا 
 . 38ص

 ( 1شكل رقم )
 لوجية في ريف مركز قضاء الرمادي.مساحة ونسب التكوينات الجيو 

 (. 2ذلى جاه  رق  ) او صار:ه  األذت اس                      

 اوتك ي    ك نات اوناب % ( 2او ااح )ك  اوتك ي أة  
 تههأوف  ك نا ههه  هه  طبقههات  هه  اوحجههم اوطينهه  اوصههفائح  هاوصههخ ر  4.8 21  ك ي  إنجان ه 1

 .(1)اوجباي 
لتههأوف  هه   طبقههات  غيههم ةهه يك    هه  األحجههار  هاوم ههل   ههع   اجهها   3 13  ك ي  اوفتح ه 2

 هههارج  طبقههه   ههه   عههه   قاطعهههه  إذ  حتههه ي غاوبيتبههها  ذلهههى  فتههههتات 
 .(2)حيا ي   هبقايا نبا ي 

 (.3) تأوف  ك نا ه    اوطفل هاوحجم اوكلا  هاوجبا  1.1 5  ك ي  اونفالله 3
ك نا ه    خليط    اوحصى هاوغمي  هاوم ل هاوطي  ه فتتات  تأوف    91.1 395  مةبات اوعصم اومباذ ه 4

 (.4)اوصخ ر اوكلاي  هاوجباي 
 100 434 او ج  ع
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 طبوغرافية السطح.  ..3-1-1

رق ) اوخارط   خ    عطيات  جزء    4    ذ   ًا   ثل  اواراة   أد  نطق   لتضح   )
فيه   اواطح  قل   ن ع  ظالم  ي تاز  أنبااطه  ع  اولي  اومة ب   اوابل  و نطق   اوغمب   او  ا  

ا اوصغيمب.ههج س  ع   أر فاع وت    لتماهح  األهوى    أذ  اوفئ   ض    اواراة   اواطح     نطق  
 ( ذنا  قاطع52.1-67 أر فاع  طيباد  ات)(ـ  اواهار(زهيغيم   أب   اوثاني         هاوفئ  

اوب ذااف    ط ي    اوب ذااف   زنك رب   اوطما       اوقطني )(ـ     قاطعات  51-49.1 أر فاع)
اوجاة   اوثاوث   أر فاع اوطاوع  اوزهي  اوب ذل   )  ـ  -49)38)  ( هاوفئ     اوب ذياب     قاطعات 

  يبا هاواش      زهي  ةطيح   اوب ذبيا    اوحا ضي    اوا رب هاوص في    او  ح   صبا ت اوجماي  
هاوك اومعياد  هاوب كياش   هاوكمي   كمي اد   يمب  ل  هاوبالر      اوفاكان    اوب ذميش  طاش     زغيب 

. ذ   ا  أد طبيع  اواطح     نطق  اواراة    كل ذا ل جلب ولاكاد هةاذال  ذلى  (اوعزيزي 
أ كاني    ارة  أن ط  أقتصاسي   ختلف   ةي ا اون اط اوزراذ ) اونبا   هاوحي ان ( اواائا   كل  

 رئي      نطق  اواراة   ضً  ذ  أن ط  أقتصاسي  أخم . 
 (.4خارطة رقم) 

 .2020قضاء الرمادي لعام أقسام السطح في ريف مركز 

 :  ا ذت اس ذلى  او صار: ه أذات اوخارط  
 (. 30×30( باق    يزي  )DEMن  ذج ا ر فاع اومق   )  -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج   خمجات   -
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 التربة.  ..4-1-1
( لتضح ونا  2( هاو كل رق )3( هاوجاه  رق )5   خ    حليل  عطيات اوخارط  رق )           

 : يأ   ا 
اومة ب  .1 اوابل  ل ) مب  اواراة   ولتمب      نطق   رئياي   أن اع  ث ث   مب      جا 

 . مب قيعاد او سياد(   صحماهي 
هبناب ) .2 اواراة   اومة ب   عظ   قاطعات  نطق   اوابل  %(    62.6 غط   مب  

 ليبا  ث      أج او   ااح   نطق  اواراة  هل  صاوح  وزراذ   ختلف او حاصيل اوزراعي 
بناب )  اوزراعي   35.8اوتمب اوصحماهي   او حاصيل  اوتمب غيم   ئ   وزراذ   %( هللم 

%(  1.7ث  جاءت  عا ذوك  مب قيعاد او سياد بناب )   وقل  او  اس اوعض ي      ك نا با
س  اوى أةتخااـ او ضخات او ائي     او ناطق أ ت يز للم اوتمب  أر فاذبا األ م اولي  

 وغمض اوزراذ .  اوت   ت اجا ببا
وألنتاج   .3 صاوح   ذ   ًا  أنبا  اواراة   ولتمب     نطق   اوعا    اوخصائص  لتضح    

اوحال  اوزراذ   األنتاج  أةتع ا   قنيات  أيجاس  م كز  ب ً اوزراذ   ع    ث .هةال ر    
ه اوحي ان ( ك ا ةنبي  ذوك  حقًا     حليل هاقع اوقطاع    اوزراذ  )اونبا  وتط يم اوقطاع  

اواراة   م كزًا  ن  يًا  ب ًا     جا   عزيز  مص     اوزراذ  شكلر  مب  نطق   ولوك 
ن (  ع ) اونبا   ه اوحي ا   ط يم  ات يات اوتن ي  او كاني    ةي ا  ن ي  اوقطاع اوزراذ 

 .أن ط  خا ي  هصناعي  أخم  
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 (5طة رقم ) خار 
 . الترب في ريف مركز قضاء الرمادي أصناف

FLAYEH HASSAN AL TAIE   SOIL AND ASSOCIATION MAP OF IRAQ MINISTRY OF 
GRICULIURE-IRAQ   1968P8. 
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 ( 3دول رقم)ج
 خصائص الترب في ريف مركز قضاء الرمادي

 : او صار:اُذا اوجاه   ا ذت اس ذلى
 جلههه    وع ا هههل اوجغمافيههه  هأثملههها  ههه  انت هههار ا  ههه ح بتهههمب ةهههبل  ههها بهههي  اونبهههمي     اجههها اواهههيا هوههه   ح ههها (1)

 .25ص 1986  (17 اوعاس )   اوج عي  اوجغمافي  اوعماقي  
 صهار ةهابق   سهر اوع ا ل اوجغمافي       لهح  همب ريهف  مكهز قضهاء اوم هاسي     يا د كمي   ح ا اوعزاهي   (2)   

 . 43ص
رةههههاو    سراةهههه  جي  ر  و جيهههه  و نطقهههه  اوحبانيهههه   اةههههتخااـ اوصهههه ر اوج يهههه     ح هههها   ةههههى ح ههههاسي او ههههعبان  (3)   

 .23ص  2005  جا ع  ا نبار   ااني  كلي  اوتمبي  ولعلـ  ا ن    اجاتيم)غيم  ن  رب(  
 

 ( 2شكل رقم)                                       
 . 2020مساحة ونسب أصناف الترب في ريف مركز قضاء الرمادي لعام                

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 (. 3او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق )                  
 

 )%( 2او ااح /ك  أن اع اوتمب
ناب  او  اس  
 اوعض ي  

 ولتصميف  ص حيتبا

  ه  مب اوابل1
 اومة ب 

 .(1)و حاصيل زراعي   تن ذ    ئ   اوتصميف جياب ( (0.36-1.26 62.6 271   

ه اوتمب  2
 اوصحماهي  

155 35.8 
0-24 -0.5)  ) 

 
ك نبا قليل   اوخص ب  هذوك ونارب   غيم  ئ   رسلئ  اوتصميف

  (.2)هاونتمهجي  وغلائي   يبا هاو ت ثل   اوفاف راوعناصم ا

 ه  مب قيعاد3
 او سياد 

7 1.7 1-1.5) ) 
  ئ    وزراذ  او حاصيل اوزراعي    ت ةط  اوتصميف

او ضخات او ائي     او ناطق اوت   ت جا  يبا للم  ه اتخااـ
 .(3) (ـ5-15اوتمب هذوك  ابب أر فاذبا اولي لتماهح )

   100 434 او ج  ع
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 المناخ. ..5-1-1

( ي ك  أد نبي   8()7()6()5()4()3اوبياني  )( هاألشكا  4)رق  خ    عطيات اوجاه    
  أيجاز أبمز او ؤشمات او ناخي  و نطق  اواراة   األ  :ه 

 ( 4جدول رقم )                                        
 (. 2019  – 1990) للمدة المناخ لعناصرالشهرية  المعدالت               

قا      اوبيئ  اوعا   وألن اء اوج ي  اوعماقي  هاومصا اوزوزاو       هزارب اونقل هاو  اص تج ب ري  اوعماق   ر:هاو صا
 . 2019   غااس  بيانات غيم  ن  رب  او ناخ

او  ا   ختلهف  ه  شهبم اوهى اخهم أذ ةهجلر أذلهى قي ه   ه  شهبم   ه ز   أد ك ي  األشعاع  :أوالً 
( ه أقل قي   ةجلر    شبم كهان د األه  بناهب  )  623.9بنابه) ةهعمب/ 201.4ةعمب /ة  / لـ 

( هب عههها  ) ( هلههلم اوك يههه   ؤللهه  وكا هه  او  هههارع اوتن  يهه  اوتههه  424.6ةهه  / لههـ  ةههعمب/ ةهه  /لهههـ 
ك هها ي كهه  أةههتغ وبا أيضههًا  هه    ويهها    ى اوطاقهه  او  اههي  عت هها  هه  أةههتغ وبا   ههكل أةاةهه  ذلهه

 ضً  ذ  أل يتبا     ن يط اوقطاع اوزراذه  هاوصهناذ   ه  اوميهف  ه  أجهل      اوطاق  اوكبمبائي 
  عزيز  مص اوتن ي  هاألةتث ار    او نطق .

)  ثانيًا: بلغر  شبم    ز  اوحمارب خ    وارجات  أذلى  عا   أسنى  36.1بلغ  أ ا  حمارب (  سرج  
اوثان    عا ) كان د  شبم  اوحمارب خ     8.7ةجلر     سرجات  هج س  بال      ونا  لتضح   )

األشعاع   األشبم 
 او  ا 

 )  )ةعمب/ة /لـ 

( سرج  اوحمارب ـ  اومط ب     األمطار)ملم( )ـ/ث(اومياح )
 اونابي 

 اوتبخم) ل (

 57 59.8 11.5 2.4 8.7 224.1 كان د اوثان 
 76 57.6 17.3 2.4 11.1 313.3 شباط 
 139 46.4 30.4 2.8 15.8 396.1 آذار 

 162 38.5 5.6 2.6 21.3 425.3 نيااد
 235 26.8 0 2.9 28.8 585.1  اي  
 307 20.1 0 3.5 34.2 622.1 حزيماد
 355 19.7 0 3.8 36.1 623.9    ز 
 341 18.7 0 3.3 35.9 583.6 آب

 259 22.7 0 2.7 33 504.4 الل  
 161 31 3.3 2.2 26.7 364.3   مي  ا ه 
 80 35.3 29.4 2.1 17.7 252.1   مي  اوثان 
 56 53 13.4 2.2 11.7 201.4 كان د ا ه 

 2228 35.8 110.9 2.74 23.4     424.6 او عا 
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أشبم اوان  هللا لا  ذلى هج س  بال   صل  األ م اولي يااذا ذلى زراذ  او حاصيل   ختلف 
 أن اذبا.  

 عا  او بمي  أ ا او  (110.9)عاوبا اوان ي و حط  اوم اسي بلغر أد ك ي  األ طار       ثالثًا:
(   ل 30.4 ب  لتبال     شبم اوى أخم  قا ةجلر أذلى قي   وأل طار    شبم أذار   عا  )

أد   يعن   األ طار هللا  أذ  نعاـ  يبا   ) ه    زه أب  أشبم ) حزيماد  قي   ةجلر     أسنى  أ ا 
 نطق  اواراة   تصف  أر فاع  عا ت اوجفاف     صل اوصيف ألنعااـ ةق ط او طم    للم 
او اب  أ ا خ    صل او تاء في ك  األةتفاسب    األ طار اوااقط     زراذ  اوحنط  هاو عيم  

   ي ك     خ وبا اونب ض  اون اط اوزراذ  ض    نطق  اواراة . هاوت

شبم   :رابعاً  أقصالا     بلغر  اوصيف  أشبم  خ    ةجلر  اومياح  وامذ   أذلى  عا   أد 
ـ/ث(.   2.1ـ/ث( أ ا أسنى  عا  وبا       شبم اوخميف    شبم   مي  اوثان  ب)3.8   ز)

صيف هاومبيع هي ك  األةتفاسب    طاق  اومياح  أد اومياح     نطق  اواراة   ن ط خ    صل او
اوطاق    وت ويا  أقا    حطات  طميق  بي     هولمياح   اوكبمبائي ذ   اولقاح  حب ب  نقل  أل ي     

أثملا اوالب   يتجاا  امذتبا اوعاوي  اوت   ع ل ذلى زياسب ناب     أ ا   اوتزليماونبا ات      ة   
 ض  ذ  نقل األ ماض بي  اونبا ات هيع ل ذلى أ  ف    اوتمب  اوتبخم هاولي لؤسي اوى   لح  

 األنااد. او حاصيل اوزراعي  هللا باهرم لنعك  ذلى  ختلف اون اطات اوتن  ي  اوت  ي ارةبا 

ةجلر  اومط ب  اونابي  أذلى  عا      حط  اوم اسي    شبم كان د اوثان  بلغر   خامسًا: 
سرج59.8) أنخفاض  اوى  يع س  ذوك  هاوابب     للا  (  األ طار     هزياسب  عا ت  اوحمارب  ات 

)     او بم هب عا   أب  شبم  ةجلر     قي    أسنى  ك ي     (18.7أ ا  أد  ذوك  هناتنتج    
ونا    هيتبي     اوجافاومط ب      نطق  اواراة   تا   قلتبا  ابب هق ذبا ض   او ناخ اوصحماهي  

     حي  أد أنخفاضبا يع ل ذلى  أنه كل ا أر فعر اومط ب  اونابي  أس  ذوك اوى جفاف اوتمب
خ اصبا  وكثيم     ه قاانبا  اومياح  ب اةط   أنجما با  ذلى  يع ل  او   األ م  اوتمب   قل    اةك 

 اوفيزيائي  او ب   هاوت  باهرلا  ؤثم ذلى اوزراذ     او نطق . 

اوحمارب حيث ةجلر   أد:سادساً  نتيج  ألر فاع سرجات  اوصيف  اوتبخم  زساس     صل   عا ت 
 ل ( ه باأ  عا ت اوتبخم  اوتماجع خ    صل  355أذلى قي  ولتبخم    شبم    ز   عا  )

اومبيع هاوخميف اوى أد  صل اوى أسنى  عا  وبا     صل او تاء ه حالاًا    شبم كان د األه   
هناتا  ذلى  ا  قاـ أد  نطق  اواراة  هخ    صل اوصيف  حالاًا  عان      ل ( .  56   عا  )

   أر فاع ناب  اوتبخم اولي باهرم لؤثم ةلبًا ذلى األنتاج اوزراذ   ابب أر فاع سرجات اوحمارب  
ةطح   ذلى  طبق   لحي   ذلى  مك  يع ل  او  ارس    يضاف  اوتمب  اولي  أةتخااـ  ة ء  ذوك  اوى 

ي  كل للا وه أنعكاةات ةلبي  ذلى  ات يات اوتن ي  اوزراعي      نطق   او ائي     قبل اوف ح
 اواراة .
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او كاني   اوتن ي   أ كاني   ط يم  ات يات  أ اـ  و  ي كل ذائق  او ناخ  ذ   ًا  أد ذا ل 
اون اط       نطق  اواراة   ةي ا أةتقمار اواكاد ه  ارة  األن ط  األقتصاسي  او ختلف  ه نبا 

هاوحي ان (اوزراذ )اونبا  لزا   م كزًا  ن  يًا  ب ًا  أ جام  عزيز  مص  ط يم           ه   بل شكل 
  ات يات اوتن ي  او كاني      نطق  اواراة . 

 ( 3شكل رقم )           
الشمسي المسجلة في محطة الرمادي المناخية   المعدالت الشهرية لألشعاع

 . (2019ـــ1990للمدة)

 (. 4او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق  )          
 (4شكل )

 المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة المسجلة في محطة الرمادي المناخية للمدة 
 . (2019ـــ1990) 

 (. 4ذلى جاه  رق  ) او صار:ه  األذت اس           
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  (5شكل )                                            
 المعدالت الشهرية لألمطار)ملم(المسجلة في محطة الرمادي المناخية للمدة  

 (1990-2019) . 

 
 (. 4او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق  )           

 ( 6شكل رقم )                                         
 المعدالت الشهرية للرياح المسجلة في محطة الرمادي المناخية للمدة  

 . (2019ـــ1990) 

 (. 4او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق  )           
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 ( 7شكل رقم)
 في محطة الرمادي المناخية للمدة  المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية المسجلة

 . (2019ـــ1990) 

 
 (. 4او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق  )           

 (8شكل)                                          
 المعدالت الشهرية للتبخر في محطة الرمادي المناخية للمدة              

 . (2019ــ 1990)                                    

   (.4او صار:  األذت اس ذلى جاه  رق  )     
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 الموارد المائية.  ..6-1-1

 المياه السطحية. :أوالً 
 كانيات  ن  ي  كبيمب    حيث او  ارس او ائي  او تن ذ   إأد   قع  نطق  اواراة  جعلبا  ت تع  

 ه هاوت    غل  ااحات هاةع    او م بط   رهائيهاوت   ت ثل   كل رئي  بنبم اوفمات هاو  اريع ا 
رق ) اوخارط   ك ا  بي      اواراة   رق )6    قاطعات  نطق   هاوجاه   أد  نطق   5(  أي   .)

اواراة   ت  م  يبا أ كانيات  ن  ي  كبيمب     جا  او  ارس او ائي     حيث اوك  هاون ع هوعبر 
اوقطاع   ةا  تطلبات  كبيمًا     هباق     )اونبا    اوزراذ سهرًا  اواكاد  ه تطلبات  هاوحي ان ( 

    جا  اومي وعزز ذوك    نتاج اوزراعي  اوحالث ةتع ا   قنيات ا  اهو           ةتع ا ت األخم  ا 
ه ختلف اوقن ات األرهائي     حيث أط اوبا     كل كبيم    ه مب او  ارس او ائي      نطق  اواراة 

 .( ل ضح ذوك5ه ااح  األراض اوت   مهيبا هاوجاه  رق  )

 ( 5جدول )                                   
 .أطوال القنوات الرئيسة والفرعية ومساحة األراضي الزراعية التي ترويها   

 او ااح  اوت   مهيبا)سهن (   أط ا  اوقن ات اوفمعي    أط ا  اوقن ات اومئياي  او محل   
 15600 20.317 22.02 األهوى
 15000 18.15 11.55 اوثاني  
 12000 8.683 7.133 اوثاوث 
 45000 30.252 34.619 اوما ع  

 87600 77.402 75.322 او ج  ع
   بيانات غيم   ن  رب  اوقا  اوفن  ائي     ا نبارهزارب او  ارس او ائي     المي  او  ارس او    ج ب ري  اوعماق  ههه  او صار: 

2020 . 

ا   ا ه با     او حطات  أد  او محل    رهائي شارب  حيث  ض   ذاب  ماحل  ذلى     ل 
أ ا او محل  اوثاني   تض  كل    ) اوقطني  هاواهار   األهوى كل     قاطع  )أب  طيباد هزهيغيم(  

هزنك رب( )ط ي  اوثاوث   او محل   حي   ض   اوما ع )اوب ذيث      (    او محل   اوصبا ت هشغلر 
أ ا او محل  اوخا ا   ب     (  اوجاة  ه اوب ذااف ه اوطما     هاوجماي   اوب ذياب اوطاوع  اوب ذل 

ل ضح اوقن ات األرهائي      (  6)رق   ات    حيث  صاريفبا هاوجاه قيا اوتنفيل.ه ختلف للم اوقن  
  نطق  اواراة . 
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 ( 6جدول رقم)
 .2020لعام  القنوات األروائية وتصاريفها في ريف قضاء الرمادي

 أةتيعاب اوقناب اوناقل  ـ/ث طاق  اوضخ ـ/ث   اة  او حط   او محل       
 2.25 5 اب  طيباد  ا هوى
 1 1 بزالز اب  طيباد )ابماهي  شباب (  ا هوى

 1 1 زهيغيم   األهوى 
 2.16 3 اوقطني  اومئياي  اوثاني 

 -0.35 هه 0.8 0.6 اوقطني  او ااذاب   اوثاني   
 1 1 اواهار   اوثاني 
 1.93 2 زنك رب   اوثاوث  
 1 2 ط ي   اوثاوث  
 3 1 اوصبا ت اوما ع 

 1 3.5 أوب  ذياب اومئياي    اوما ع  
 2 2.3 اوب ذل  اوجاة  اومئياي    اوما ع 
 2 1.5 بزالز اوب ذل  اوجاة  )اح ا اوعبا( اوما ع 
 1.63 5  3 اوطما    اومئياي    اوما ع 
 1 1 بزالز اوطماشب  )خاس اوعفات( اوما ع 
 1 0.5 بزالز اوطماشب  )اح ا ثابر(  اوما ع 
 1 0.5 بزالز اوطما    )اوب ذجاج(  اوما ع 

 او ج  ع
 

29.4 23.42 
هاو تا ع    هزارب او  ارس او ائي     المي  او  ارس او ائي     ا نبار   قا  اوتخطيط   ج ب ري  اوعماق ههه    او صار: 

 .2020   بيانات غيم  ن  رب
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 (6خارطة رقم)                                           
 .لرماديالمشاريع األراوئية في ريف مركز قضاء ا                        

 او صار:ه أذات اوخارط   األذت اس ذلى:ه  
 المي  او  ارس او ائي     ا نبار   قا  اوتخطيط هاو تا ع    بيانات هزارب او  ارس او ائي        ج ب ري  اوعماق   -

 . 2020  غيم  ن  رب
 . (6جاه  رق  ) -
 

 المياه الجوفية.  :ثانياً 
نتج ذنبا   اجا خزاد ج       ه    ت يز  نطق  اواراة   قمب  يالبا اوج في     اواطح  

اوحم ه      اون ع  اوفمات  هنبم  اوثمثار  او تامب      حيمب  او يام  ذلى  يعت ا     غللته  هاولي 
( اواراة   او نطق   ت اجا     نطق   اوقائ       ا رهائي   هاو  اريع  ه  ع ق  210اوجااه   (بئم 

اوى) أنتاجي   صل) 125-25يصل  هبطا    اوج في          ةاذ (/3ـ15( تمًا  او يام  أصل  ه مجع 
ولنض ب  قابل   هل   اوتك ي   اوحالث   اومباذ   اوعصم  وتمةبات  قاـ .او نطق   األ ار  للم  أد    ه 
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ل جا بئم حك           األلاو   حفملا وألغماض اوزراعي  هاو نزوي  ه ختلف األةتخاا ات األخم  
او اح اوجي و ج     ب  قبل سائم ( وكنه  مك   2018    قاطع  طاش اوعزيزي  قا ر اواهو   حفمم ) 

   .(1) هذاـ ص حيتبا و ختلف األن ط هاأللاو   ابب  ل ح   ياله 
 (1صورة رقم )                                        

 ر أهلي في مقاطعة مشهيد والدشة. بئ                              

 . 6/1/2021بتاريخ/اواراة  او يااني  

 

في   ..2-1 المستدامة  المكانية  للتنمية  واالقتصادية  البشرية  التنموية  اإلمكانيات 
 .ريف مركز قضاء الرمادي

 السكان والقوى العاملة. ..1-2-1
  كل ذ لي  زياسب اواكاد    حيث   زيعب  او كان  اوعاسي ه مكيبب  ه ات ال  اوعل    ضً   
او ب       او تطلبات   أه  األةاةيات  هاوقطاذ      او كان   ه  زيعبا  اوعا ل   اوق    ذ  حج  

او كاني     اوتن ي   وتحقيق  اوتخطيط  للا إ جا   ه    أسار با.  ه  اوتن ي   لاف  ل   اواكاد  ذتبار 
 يجاز    خ   اوتمكيز ذلى األ  : طار ةنتناه  هاقع اواكاد هاوق   اوعا ل   أ  ا
 
 

 
 . 5/1/2021 قابل  شخصي   ع خليف  خضم ةل اد,رئي   مق  قا  اوجي و ج ,بتاريخ/ (1)
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 تطور حجم السكان في ريف مركز قضاء الرمادي.  أواًل: 
 ماجع      لتضح  عا  ن   اواكاد و نطق  اواراة     (7   خ    عطيات اوجاه  رق )         

 %( خ   او اب1.07ويصل اوى) (1987-1997%( ول اب)6.33 ات م أذ  ماجع او عا     )
او كاني .(2007-2020) اوتن ي   وع لي   اونتائج  عط   ؤشمًا ةلبيًا  ونا   .هللم  لؤشم  ذوك   ألد 

أ عاس   ذات  كبيمب  أه  حايات  أ ني  هحتى صحي   ا هج س   اكل  ه  نعكار ةلبًا ذلى اقتصاسي  
اواراة  اواكان      نطق   ي كل  حاسًا  ن  يًا  خ ف       اوحج   ذا ه  للا  حا  هباوتاو  

 ط يم  يجابيًا     جا   عزيز  مص ا( حيث يعا  ؤشم حج  اواكاد ذا ً  1987-1997اوفتمب) 
 . ن ي  او كاني  ض    نطق  اواراة  ات يات اوت 

 
 جدول رقم (7) 

 معدالت النمو في ريف مركز قضاء الرمادي للمدة (2020-1987).
 معدل النمو السنوي  عدد السكان  السنوات

1997-1987 68225 125994 6.33 
2007-1997 125994 186828   4.2 
2020-2007 186828 214584 1.07 

هاوجباز او مكزي   ج ب ري  اوعماق   هزارب اوتخطط   اوجباز او مكزي وألحصاء هاوتعاهد ا ن ائ   -او صار:ه  
 . (1997-1987)ألحصاء ا نبار  نتائج اوتقالمات اواكاني  واكاد  حا ظ  ا نبار ول اب 

وألحصاء - او مكزي  اوجباز  اوتخطيط   اوعماق هزارب  ا نبار      ج ب ري   ةكاد  حا ظ   نتائج  عااس 
   .(2007)وعاـ

هاوجباز او مكزي ألحصاء    اوجباز او مكزي وألحصاء هاوتعاهد األن ائ    هزارب اوتخطيط    ج ب ري  اوعماق -
 2020).اواكاني  واكاد  حا ظ  ا نبار وعاـ)اوتقالمات  نتائج   األنبار

 
 
 
 
 
 
 
 



 

[26 ] 
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يف مركز قضاء الرمادي لسنة  للسكان وكثافتهم في ر : التوزيع المكاني ثانياً 
2020. 

نبي  أبمز  ( ي ك  أد 9() 8()7( هاوخمائط رق )8   خ    حليل  عطيات اوجاه  رق )       
  ؤشمات اواكاد  األ  : 

ذ ا هههل  نبههها  بهههال   اهههاح   بأد اواهههكاد  ههه   نطقههه  اواراةههه  لت زذههه د  صههه رب  تبالنههه  نتيجههه  وعههها  .1
 أذ او قاطعات في ا بينبا  ض  ذ   بال  اوخصائص اوطبيعي  هذاـ   ئ تبها وألةهتقمار اوب همي   

أحتلهههههههر  قاطعههههههه  اواههههههه رب هاوصههههههه في  او م بههههههه  األهوهههههههى  ههههههه  حيهههههههث ذهههههههاس اواهههههههكاد هاوهههههههلي قهههههههار 
  %(  ههه   ج ههه ع اواهههكاد اوكلههه  هجهههاء أر فهههاع اواهههكاد ضههه 13(ناههه   هب عههها )28651حههه او )

مهف اوطبيعيههه  او  ئ ههه  ولاهههك  حيهههث  ههه ا م  صهههاسر او يهههام هاوتمبههه  اواهههبلي  ظهههاو قاطعههه  نتيجههه  ول
اس  لههلا اوههى جههلب او اههتقمات   هها اوخصههب  اوتهه   اههاذا ذلههى اوقيههاـ   ختلههف اوع ليههات اوزراعيهه  

لهههلم او نطقههه    هجهههاءت  ههه  او م بههه  اوثانيههه   قاطعههه  اوزهيههه  حيهههث بلهههغ ذهههاس ةهههكانبا   ههه  اوب هههمي 
%(  هه   ج هه ع اواههكاد اوكلهه    أ هها او قاطعههات األخههم   قهها  بالنههر 10(ناهه   هبناههب )20489)

في ههها بينبههها   ههه  حيهههث ذهههاس اواهههكاد    أ ههها  اوناهههب  ألقهههل او قاطعهههات  ههه  حيهههث ذهههاس اواهههكاد ) 
اوفاههكان     كمي ههاد هاوكميهه    هاوبهه ذميش هاوب كيههاش   هزغيههب هاوبالههر( هجههاء ذوههك نتيجهه  وتههان  

ات  ههه  لهههلم او نهههاطق هذهههاـ صههه حي  أراضهههيبا و  ارةههه  األن هههط  اوزراعيههه  جعلبههها  اهههت   اوخههها 
 نهههاطق طهههارسب ولاهههكاد  قارنههه   او نهههاطق األخهههم    هيتضهههح   ههها ةهههبق أد لهههلا اوتبهههال   ههه    زيهههع 

أ ههاـ  حقيههق ذ ليهه  اوتن يهه  او كانيهه  كهه د اواههكاد لهه  اوعا ههل األةاةهه  ونجههاح  اً اواههكاد يقههف ذائقهه
 او ناطق او ختلف .اوخطط اوتن  ي     

2. ( بلغر  او نطق   اوعا       اوكثا    اوكثا    تبالن         1.2أد  للم  هجاءت  سهن (   / نا   
ه  يبيا     قاطع  اوى أخم  هقا قا ر اوى  ئات حيث شغلر اوفئ  األهوى ) اوا رب هاوص في 

اوجاة    هاواش  أكثم )اوه    هاوب ذل   اوى  اوعا    أ ا  ا   / سهن (ن  3زهي ( هاوت  زاست كثا تبا 
كثا تبا) اوت   ماهحر  او ناطق  ض ر  اوثاني   اوحا ضي   1-3اوفئ   /سهن ()      اوب ذياب    نا   

أب  طيباد(  أ ا اوفئ  اوثاوث  ض ر او قاطعات    زنك رب   ه اوب ذبيا  اوطما      اوب ذااف   اوطاوع 
ه زغيب  ط ي    اوقطني     اواهار   نا   / سهن ( هللم او قاطعات ل ) زهيغيم  1اوت   قل ذ  )

هاوب كياش   هاوبالر  هاوكمي  اوفاكان      اوب ذميش  هاوك    كمي اد  اومعياد  طاش     يمب ل 
كاد ض   للم او قاطعات ك نبا  ناطق  اوجماي  ( هيمجع قل  اوا   او  ح   اوصبا ت  اوعزيزي 



 

[27 ] 
 

  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

أد  ك د   أس   اولي  األ م  ولزراذ   أراضيبا  ص حي   عظ   هذاـ  اوخا ات  هج س  اوى   فتقم 
  نابيًا ولا       ناطق طارسب ولاكاد هذ لر ك حاس أ اـ ذ لي   حقيق اوتن ي  او كاني  او ت ازن

ا  هضع  اوا ةتم او اجب   وتحاي   او  ئ    اوتن  ي   وجلب   يجيات  او ناطق  للم  اوقائ       اقع 
                             او اتقمات اوب مي  ه أةتث ار األراض  اوزراعي  او اةع .

3.  ( بلغ  اواراة   وع ـ   نطق   اوميفي   اوكثا    و عا ت 3.2أد  عا   سهن (.أ ا  اوناب    / نا   
اوى ث ث  ئات     او قاطعات  ب   تبالن  ه    صنيفبا  اواكاني  ذلى  ات    شغلر    اوكثا   

هللم او قاطعات) اوزهي     زهي   سهن (نا  /    16اوفئ  األهوى او قاطعات اوت  شغلر أكثم   )
( أكثم  شغلر  اوت   اوثاني   اوفئ    اواه   5ةطيح(  أ ا  هاواش     ن (نا  /  زنك رب      يبيا   (

اوقطني     اوب ذبيا   اوب ذل  اوجاة     اوا رب هاوص في    اوحا ضي     هاوب ذااف( أ ا اوفئ   
 ( أقل     اوجماي        3اوثاوث   سهن ()   / او  ح   اوصبا ت     ياب اوب ذ   نا    اوطما          
اوعزيزي     ها  طاش  اومعياد  ه وكب ل  كمي اد  هاوب كياش     اوفاكان     ي   كم اويم    اوب ذميش 

 ط ي    اواهار   زهيغيم   أب  طيباد(.  
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 ( 8دول رقم )ج
 . 2020ريف مركز قضاء الرمادي لعام التوزيع العددي للسكان وكثافتهم العامة والريفية في 

اوعماقا ج ب ري   ه  اوتخطيط   و صار:ه  األن ائ    هزارب  هاوتعاهد  وألحصاء  او مكزي  ألحصاء    اوجباز  او مكزي  اوجباز 
 .        2020نتائج اوتقالمات اواكاني  واكاد ريف اوم اسي بيانات غيم  ن  رب   األنبار

 . 2020  بيانات غيم  ن  رب  قا  اوتخطيط هاو تا ع    المي  زراذ   حا ظ  األنبار  هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق -
اوعماق - اوزراذ    ج ب ري   األنبار المي      هزارب  اوزراعي         زراذ   حا ظ   بيانات   او عب  هاوجزيمب  اوم اسي     

 . 2020  غيم ن  رب

رق  
 او قاطع  

 ذاس اواكاد أة  او قاطع  
 او ااح  اوكلي   اوناب % 

 )سهن ( 

او ااح   
اوصاوح  
 ولزراذ  

 اوكثا   اوميفي   اوكثا   اوعا   

 2.2 1.1 3758 7700 4 8490 اب  طيباد 41
 1.2 0.7 4260 7063 2 5262 زهيغيم  40
 3.5 1.3 3800 10150 6 13412 اواهار 39
 3.6 0.8 1800 7700 3 6391 اوقطني   38
 4.9 1.4 2000 6975 5 9860 زنك رم 37
 2.8 0.7 2350 9038 3 6588 ط ئ  35
 3 0.8 1700 6875 2 5252 اوب ذبيا  34
 3.3 1.1 1500 4375 2 5094 اوحا ضيه  12
 1.4 0.7 2300 4500 2 3367 او  ح 25
 2.9 0.5 1200 6000 2 3480 اوجماي     14
 2.7 1.4 3600 6750 5 9876 اوب ذياب 17
 17 2.5 1200 8125 10 20489 زهيه 16
 1.8 1 6150 10563 5 11356 اوطاوعه  18
 4.1 2.5 3900 6275 8 16110 اوب ذل  اوجاة  19
 3.5 1.8 3800 7375 6 13397 اوب ذااف 20
 1.3 1.1 2700 3125 2 3656 اوطما  ه  21
 11 2.9 1600 6125 8 17955 زهيه هةطيح 27
 5.7 2.3 2500 6200 7 14455   بيا هسشه  11
 13 3.3 2200 8500 13 28651 اوا رم هص فيه  13
 2.5 0.8 950 3050 1 2460 صبا ت  26
 0.04 0.02 3500 7429 0.001 162 هاوكمي  كمي اد 30
 0.36 0.1 3500 7306 1 1265 هاوكبيم  ل رعياد 29
 0.39 0.06 1200 6854 0.001 478 هاوبكياش اوب ذميش 33
 0.17 0.03 1050 5600 0.001 180 هاوبالر زغيب  34
 0.17 0.04 1000 3649 0.001 176 اوفاكانه 32
  2.9 0.9 2300 6811 3 6722 طاش اوعزيزيه 31

 3.2 1.2 65818 174113 %100 214584 او ج  ع
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 ( 7خارطة رقم )                                     
 .2020التوزيع الحجمي لسكان ريف مركز قضاء الرمادي حسب المقاطعات لعام   

 : او صار:ه أذات اوخارط   األذت اس ذلى 
اوعماق - اوتخطيط   ج ب ري   األن ائ    هزارب  هاوتعاهد  وألحصاء  او مكزي  او مكزي ألحصاء    اوجباز  اوجباز 

 . 2020انات غيم  ن  رب نتائج اوتقالمات اواكاني  واكاد ريف اوم اسي بي  األنبار
 (. 8جاه  رق )  -
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 
 (8ارطة رقم ) خ

 . 2020الكثافة السكانية العامة في ريف مركز قضاء الرمادي لعام                

   :او صار:ه أذات اوخارط   األذت اس ذلى 

اوعماق - اوتخطيط   ج ب ري   األن ائ    هزارب  هاوتعاهد  وألحصاء  او مكزي  او مكزي ألحصاء    اوجباز  اوجباز 
 . 2020نتائج اوتقالمات اواكاني  واكاد ريف اوم اسي بيانات غيم  ن  رب   األنبار

    بيانات غيم  ن  رب  قا  اوتخطيط هاو تا ع    المي  زراذ   حا ظ  األنبار  هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق -
2020 . 

 (. 8جاه  رق  ) -
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 ( 9خارطة رقم)                                        
 . 2020الكثافة الريفية لسكان ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

   :او صار:ه أذات اوخارط   األذت اس ذلى 
اوعماق - اوتخطيط   ج ب ري   األن ائ    هزارب  هاوتعاهد  وألحصاء  او مكزي  او مكزي ألحصاء    اوجباز  اوجباز 

 . 2020نتائج اوتقالمات اواكاني  واكاد ريف اوم اسي بيانات غيم  ن  رب   األنبار
او عب اوزراعي    اوم اسي هاوجزيمب بيانات        المي  زراذ   حا ظ  األنبار  هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق -

 . 2020  غيم ن  رب
 . (8جاه  رق  ) -
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 . النوعي والعمري للسكان  التركيب :ثالثاً 

هنح      او كاني   ةي ا  ولتن ي   اوتخطيط  كبيمب     أل ي   اوع مي  ه مكيبب   اواكاد  ون ع 
 صاس اوحالث ذ   نطق  ريفي   لعب  يبا اوق   اوعا ل     اولك ر سهرًا رئيايًا  ةي ا     جا   

 األنتاج  اوزراذ  هاألذ ا  األخم .

ذ بيانات  ذلى  اوحص    األذت اس  هوتعلر  اواراة    قا     لى  ات    قاطعات  نطق  
 كخيار  بالل ذنه. وع ـ  قضاء اوم اسي  يفذلى  ؤشمات ةكاد اوم 

( هاو كل رق   10( هاوجاه  رق )9( هاو كل رق )9ه   خ    حليل  عطيات اوجاه  رق )  
 ( ي ك  أد نبي   أيجاز  ا يأ  :ه10)

ار فاع ناب  اولك ر    ريف قضاء اوم اسي  قارن   األناث هللا لت اشى  ع هاقع ةكاد  -1
هيك د  ناةبًا ولتن ي  ض   او ناطق اوميفي  اوت   م كز   كل رئي        او حا ظ  ذ   اً 

 ذلى اوق   اوعا ل  اوب مي     اولك ر  ةي ا     جت عا نا. 
ضح أد  ؤشمات اوت زيع حاب األل ي  اونابي    يت     في ا لتعلق  اوتمكيب اوع مي ولاكاد -2

اوثاني ) اوع مي   اوفئ   اوتن  ي   ر فاع ناب   اوناحي   أيجابي      اوت     15-64 عا  ةن ( 
أقتصاسياً  اون طي   اواكاد  أي      ثل  وتحقيق  او ز    اوعا ل   اوق    هل   صار  جبيز 

( نابتبا  بلغر  حيث  األهوى  60 ن ي   كاني   اوع مي   اوفئ   أر فاع  ؤشم  أد  ك ا   )%
األحتياط     14-1) وك نبا   ثل  اوتن  ي   اوناحي   جياًا     يعا  ؤشمًا  أيضًا  ةن ( 

لم او ؤشمات  عا  م كزًا ولوك  أد ل%(.  38او اتقبل  ولق   اوعا ل  حيث بلغر نابتبا ) 
 وخطط  حقيق اوتن ي  او كاني  ذ   ًا. 

 ( 9جدول رقم)                                       
 .  2020عدد السكان حسب الفئات العمرية في ريف مركز قضاء الرمادي             

او مكزي ههه    و صار: ا األن ائ  هاوجاز  هاوتعاهد  وألحصاء  او مكزي  اوجباز  اوتخطيط   اوعماق هزارب  ج ب ري  
 . .2020 بيانات غيم  ن  رب(2020ا نبار  نتائج اوتقالمات اواكاني  واكاد  حا ظ  ا نبار وعاـ ) ألحصاء

النسبة%  ريف أناث النسبة% ريف ذكور الفئة العمرية   
          14-0  41589 38 39774 38 

 64-15 65502 60 63829 60 
ه  أكثم      65    2038 2 1852 2 

 100 105455 100 109129 او ج  ع
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 ( 9شكل رقم)                                        
 . 2020عدد سكان ريف مركز قضاء الرمادي بحسب الفئات العمرية           

 (. 9ذلى اوجاه  رق )   األذت اس :هاو صار           
 

 ( 10جدول رقم)
 . 2020التركيب النوعي ونسبة النوع لسكان ريف مركز قضاء الرمادي

 *نسبة النوع المجموع عدد األناث  عدد الذكور 
109129 105455 214584 21.4 % 

هاوجبههاز او مكههزي    اوجبههاز او مكههزي وألحصههاء هاوتعههاهد األن ههائ    هزارب اوتخطههيط  ج ب ريهه  اوعههماق او صار:ههه
  .2020نتائج اوتقالمات اواكاني  واكاد  حا ظ  األنبار بيانات غيم  ن  رب    ألحصاء األنبار
                                    .100×  اولك ر *ناب  اون ع= 
 اإلناث                     

 . 312ص  2002   طبع  جا ع   غااس    اوجزء األه     جغمافي  اواكاد  * عباس  اضل اواعاي  
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 ( 10شكل رقم)
 عدد سكان ريف مركز قضاء الرمادي حسب تركيبهم النوعي 

 
                                  (.10او صار  األذت اس ذلى جاه  رق )           

 . التركيب التعليمي ..رابعاً 

 حقيق اوتن ي  سهد ي ك     أذ     يعا اوتعلي  أحا او م كزات األةاةي     اوع لي  اوتن  ي   
ه       كانيات اوتن  ي  او تاح   او كل األ ثل.ةتغ   اإلاب  تارب  قاسرب ذلى   ءهج س ذناصم كف

( رق   اوجاه   اواراة 11خ    عطيات  اوتعلي ي      نطق   او ات يات  ل حظ  بال     أذ     ( 
%(  ث  لليبا  24بتاائ  ذ  او ات يات اوتعلي ي  األخم  بناب  )ر فاع  ات   اوتعلي  ا ال حظ  

ها   او ت ةط   او باسب  ذلى  اوحاصلي   ذوك  بينبا    عا  في ا  بناب  تقارب   جاءت  اوت   ذااسي  
%(  أ    عا ذوك 15ذااسي  شغلر ناب  )%( أ ا ا  18حيث بلغر اوناب  ول اارس او ت ةط  )
بناب ) اوبكل ي س  ذلى  اوحاصلي   بناب ) 18ناب   اآل ي   ناب   ذوك  يأ    عا  ث   %(أ ا  %9( 

( أذ  ماهحر  اوناب  أسنى  شغلر  اواكت رام(  قا  ه  اوعليا)او اجاتيم  ولاراةات  %( 1 اوناب  
تعلي   ا  .   خ    ا  قاـ نجا أد لناوك  بال      ات يات اوولاكت رام   %(00.39ول اجاتيم ه)

اوى   ذوك  ةبب  لمجع  او قاطعات  اولي  ابي   اوتعلي ي   او كل  ول ؤةاات  او كان   اوت ازد  نعااـ 
جت اذ   قتصاسي ها يض    كا ؤ اوفمص    اوحص   ذليبا يضاف اوى ذوك  أثيم او ات   ا 

ـ  حقيق  هللا بارهم ي كل أحا أل  اوع ائق أ ا     اواائا    او جت عات اوميفي  ذلى هجه اوتحالا 
ق  أذ أد لناوك ذ ق  طمسي  بي   ات   اوتعلي  هذ لي   حقي     ذ لي  اوتن ي  او كاني     او نطق 

 .اوخطط اوتن  ي   كا   أشكاوبا
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 ( 11جدول رقم )                                            
 . 2020المستوى التعليمي لسكان ريف مركز قضاء الرمادي لعام             

 .  اةت ارب األةتبياد2021/ 7/1اواراة  او يااني  اةتط ع ه ثبير  ياان  ولباحث  بتاريخاو صار:ه
 
 

رق   
 او قاطع 

 سكت رام   اجاتيم   كل ري س  أذااسي    ت ةط   أبتاائي  يقمأ هيكتب  ا   او قاطعات 

 2 4 98 127 132 156 45 23 اب  طيباد  41
 1 2 89 67 124 143 56 17 زهيغيم  40
 3 5 103 69 98 128 112 35 اواهار  39
 2 3 91 53 97 135 51 21 اوقطني   38
 2 5 76 122 178 131 103 41 زنك رم  37
 1 4 102 87 124 109 63 49 ط ئ  35
 2 97 117 102 231 91 59 اوب ذبيا 34

 

 5 7 171 107 113 201 103 61 اوحا ضيه  12
 1 83 58 61 92 81 73 او  ح 25

 

 3 61 54 88 78 72 67 جمي    14
 

 13 18 271 216 297 358 241 74 اوب ذياب 17
 7 7 287 203 174 214 277 81 زهيه 16
 4 5 104 102 121 107 81 72 اوطاوعه  18
 3 6 261 221 186 289 123 87 اوب ذل  اوجاة    19
 2 4 172 154 189 231 201 93 اوب ذااف  20
 2 87 63 77 126 79 77 اوطما  ه 21

 

 3 5 122 91 143 245 61 78 زهيه هةطيح 27
 4 6 89 88 104 291 89 68   بيا هسشه 11
 12 16 379 297 301 361 289 91 ة رم هص فيه 13
 1 98 123 112 98 76 79 صبا ت  26

 

 13 21 19 هاوكمي  كمي اد 30
     

 7 11 22 يمبهاوك  ل رعياد 29
     

 5 26 كياش اوب ذميش هاوب 33
      

 7 22 هاوبالر زغيب 34 
      

 4 31 اوفاكانه 32
      

 84 162 41 43 طاش اوعزيزيه 31
 

45 
  

 
 64 106 2886 2419 2905 3906 2383 1409 او ج  ع
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 طرق ووسائل النقل.  ..2-2-1

اونقل ههةائل اونقل    أل  خا ات اوبنى األر كازي  هاوت   عت ا ذليبا ذ لي   حقيق اوتن ي      عا 
او ختلف    وبا    أل ي  كبيمب    جلب األن ط  األقتصاسي   و ا  جلب    ه ع ل ذلى     او كاني  

اوى  ن      اواكاد   أنتاجبا  او نتجات     ناطق  نقل  ختلف  اوى  األةتب كأضا       اطق 
اواهو   هاو ت ثل   اوطميق  اونقل  اوايارات  ذلى  اواراة   تعت ا  اونقل     نطق   وطمق  هباوناب  

األخم       اواميع اوميفي   هاوطمق  اوقاي   )     هاوطميق  اوطمق    (10هاوخارط )  (12هاوجاه   ي ثل 
أد اونقل     نطق  اواراة  يقتصم ذلى اونقل اوبمي هأد أغلب    او  ج سب ض    نطق  اواراة .

للم اوطمق  حتاج اوى صيان  ه ط يم وم ع كفاء با ويابل ربطبا  ع او ناطق او جاهرب وبا     
اوى ذوك ا تقار او نطق  اوى   يضاف   او ختلف أجل  ابيل ذ لي  نقل كا   او نتجات هاألن ط   

ه  اوحالاي   اونقل  اواكك  اونقل   كل  خط ط  طمق  او نظ        للم        هبات    أةاسال ا  
او م كزات األةاةي     ذ لي    أل   اواراة  ك نه     اونقل     نطق   ب اقع  اونب ض  اوضمهري 

  ط يم او نطق  ه ن يتبا. 
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 ( 12)جدول رقم
 . 2020ريف مركز قضاء الرمادي لعام  وأطوالها في الطرق الريفية 

جاه   اوطمق اوميفي     المي  طمق هجا ر  حا ظ  األنبار  هزارب اونقل هاو  اص ت  ج ب ري  اوعماقههه او صار:ه
 . 2020بيانات غيم  ن  رب    او نجزب    ريف قضاء اوم اسي 

                                              
  

 اوط   / ك   اة  اوطههههههميق ت
 6 اوا رب -طميق اوم اسي 1
 6 اوص في   -اوم اسيطميق  2
ةااس اوجانب ا ي   ونبم  –زهي  ةطيح  –اوا رب  –اوص في   –طميق اوم اسي  3

 اوفمات
20 

 2 طميق اوح يج / اوب ذياب 4
 2.25 طميق ط ي/ اوطميق اواهو  اواميع 5
 5.5 طميق  حط  اوبز  ا هوى/ اوجماي   6
 5.5 طميق اوا رب / اوص في   7
 1.2 اوما ط بي  ةاب اوحا ضي  / اوطميق اواهو  اواميع اوطميق  8
 1.65 اوطميق اواهو  اواميع  –اوطميق اوما ط بي  ةاب اوب ذيث  )اوصبي ت(  9
 3.5 طميق ةاب اوب ذبيا /اوطميق اواهو  اواميع 10
 5 طميق ةاب اوم اسي/ طميق ط ي  11
 3.5 طميق اوقطني  / زنك رب  12
 6 اومعيادطميق  ل  13
 3 طميق كمي اد  14
 2.5 طميق اوب ذميش 15
 2 طميق اوفاكان   16
 4.5 طميق طاش اوعزيزي   17
  2 طميق زغيب هاوبالر  18

 82.1 او ج  ع
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

 ( 10)  خارطة رقم
 . 2020الطرق الريفية و أطوالها في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 : أذات اوخارط   األذت اسذلى    
جاه   اوطمق اوميفي  او نجزب     المي  طمق هجا ر  حا ظ  األنبار   هزارب اونقل هاو  اص ت   ه ج ب ري  اوعماق

 . 2020بيانات غيم  ن  رب        ريف قضاء اوم اسي 
 (. 12ه جاه  رق ) 

 

 مصادر الطاقة والوقود.  ..3-2-1
اوك ي    بلغر  حيث  اوكبمباء  وت زيع  او طني   او بك   ذلى  ذ   ًا  اواراة    عت ا  نطق  

اوكبمبائي  اوطاق   هل  ذ   ًا كباق   ناطق     (1) 2020 يجا هاط( وان     683.5)  او جبزب    
نقص    حا ظ  حياب    اً كبيم   اً األنبار  عان   ذلى  أثمت   كل ةلب   اوكبمبائي   اوطاق   أ ااسات     

رهائي  أه او ضخات اوزراعي . هل  بلوك  زاور   كل  اواكاد اوي  ي  هذلى   غيل او  اريع ا 
  حاسًا ولتن ي  اوميفي   ةي ا أ ااسات اوتجبيز اوت   عا او  كل  األةاةي  ض   للم او ناطق. 

 
 .2020بيانات غير منشورة السيطرة، مالكهرباء، قسالشركة العامة لتوزيع  كهرباء الرمادي،دائرة  (1)
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  .أمكانيات التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي ..الفصل األول
 

( هج س 13  ختلف أن اذه  أنه لتضح    خ    عطيات اوجاه  )  في ا لتعلق  او ق س او جبز ه 
( 10ذاس     حطات او ق س اوت   ت زع ض    ناطق ذاب ض    نطق  اواراة  هبلغ ذاسلا ) 

هبك يات   اونفطي   او  تقات  أن اع  ذوك  زاور  نطق     هرغ      تبالن  حطات  قط  جبز  ع  
ةي ا اونفط هاوكاز ألةباب  تعلق   صاسر اوتجبيز  اواراة   عان     نقص اوك يات او جبزب  

او ت ثل    ات   ه ات سع  مع  س اومئياي   اوجالاب     غااس  اواهرب  ه ات سع  اوكمخ  اوتجبيز     ع 
األنبار حالث      حا ظ   ذ   ات سع  اوال   ضً   و   ك      (1) ص ح  للم  اوتجبيز  ه  كل  

ذاـ   قبل  األد  اوكنبا  فاق ر  عا    2003  ج سب  هوحا  اوعماق  ه  حت    أ ني   ذتبارات 
 . قتصاسي ا

 (  13جدول)                                          
 . 2020لعام  محطات الوقود في ريف مركز قضاء الرمادي                     

اوعماقههه  او صار: اونفط     ج ب ري   األنبار      هزارب  اونفطي   مع  او  تقات  وت زيع  اوعا    غيم    او مك   بيانات 
 . 2020 ن  رب

 
 .17/1/2021مقابلة شخصية مع حسين علي السعدي المدير العام توزيع المنتجات النفطية في األنبار بتاريخ (1)

أة      قع او حط 
 او حط  

 او بيعات                او ارس                 
 بنزي   كاز نفط  بنزي   كاز نفط  

 1635957 973077 298135 1642355 962959 287762 اوك رنيش  اوزهي  
 838089 1476456 361228 854667 1510712 359795 اوماشا  اوب ذياب
 1511713 1694128 359817 1498145 1713119 359540 ة ا األنبار  اوب ذياب
 1329800 647987 360298 1316897 677812 359970 جن  ذاد  اوب ذياب
اوب ذل   
 اوجاة  

اوتل  
 األخضم

35571 2151176 2388385 35870 2117990 2367150 

اوب ذل   
 اوجاة  

 1646530 1894983 360227 1640234 1890334 323888 اوفيا  

اوب ذل    
 اوجاة  

ريف  
 اوجزيمب 

431722 2675513 2176622 430900 2668680 2167950 

اوبا    زنك رب 
 اوحالث  

35824 35874 35726 35200 12205 7600 

ط ي  ط ي 
 األهوى

 7460 121313 هههههههههههههههههه  35817 37772 ههههههههههههههه 

   1615970 773498 35800 1603112 783960 395530 ن ر اوحياب اوب ذااف 
2589602 12439231 13191960 2277475 12380317 13128219 
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 الزراعي.  نتاج أمكانيات اال  ..4-2-1

اوتن  ي  لنا  او ااحات اوصاوح  ولزراذ  هاو زرهذ   عً  ألل يتبا     حالا  تحاس ا   كانيات 
ي ك  أد نبي     (14اوجاه  رق )  ه   خ    عطيات  جالات اوتن ي  اوزراعي      نطق  اواراة .ا

 :  ا يأ  

 تمكهههههههههز او اهههههههههاحات اوصهههههههههاوح  ولزراذههههههههه  وصهههههههههاوح  قاطعهههههههههات ) اوطاوعههههههههه    زهيغيهههههههههم   -1
اوبههههههه ذل  اوجاةههههههه   اوب ذاهههههههاف  اوهههههههاهار أب طيباد  اوب ذيهههههههاب  هههههههل اومعيهههههههاد هاوكبيهههههههم  كمي هههههههاد 

    ههههههيبا هاواشهههههه    او ههههههه ح  طههههههاش اوعزيزيهههههه   اواهههههه رب هاوصهههههه في   زنكههههههه رب اوطما  هههههه   هاوكميهههههه 
(  ههههههع ضهههههههعف حا ضههههههي   اوجماي هههههه   اوزهي  صههههههبا ت   او اوقطنيهههههه   اوب ذبيهههههها  زهيهههههه  ةههههههطيح

  زغيههههههههههب هاوبالههههههههههر  اوفاههههههههههكان   اهههههههههاح  ا راضهههههههههه  اوصههههههههههاوح  ولزراذهههههههههه  ضهههههههههه    قاطعههههههههههات)
 .(اوب ذميش هاوبكياش

)اوطاوعههههه   اوهههههاهار   هههههل اومعيهههههاد هاوكبيهههههم    تمكهههههز او اهههههاح  او زرهذههههه  ضههههه    قاطعهههههات  -2
 رب اواهههههههههطيباد طهههههههههاش اوعزيزي  ط ي أب  اوهههههههههاهار  اوب ذاهههههههههاف  اوب ذيهههههههههاب اوبههههههههه ذل  اوجاةههههههههه  
زهيههههههههههههههههه  ةهههههههههههههههههطيح زنك رب  اوب ذبيههههههههههههههههها  هاوص في    هههههههههههههههههيبيا هاواشههههههههههههههههه  زهيغيم اوقطني   او  ح 
 قابهههههههههل أنعهههههههههااـ  اهههههههههاح  ا راضههههههههه   (اوطما  ههههههههه   اوزهيههههههههه   اوحا ضهههههههههي   اوجماي   صهههههههههبا ت 

كمي هههههههههههاد هاوكميههههههههههه  اوب ذمبش هاوبكياش زغيهههههههههههب هاوبالهههههههههههر  ) او زرهذههههههههههه  ضههههههههههه    قاطعهههههههههههات 
 .(اوفاكان 

يتضهههههح   ههههها ةهههههبق أد لناوهههههك ار بهههههاط هاضهههههح  ههههها بهههههي   اهههههاح  ا راضههههه  اوصهههههاوح  ولزراذههههه  ه 
 أةهههههههههتناء  قاطعهههههههههات )كمي هههههههههاد  هاو اهههههههههاح  او زرهذههههههههه  ضههههههههه    قاطعهههههههههات  نطقههههههههه  اواراةههههههههه 

 . ش زغيب هاوبالر  اوفاكان (هاوكمي  اوب ذمش هاوبكيا
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 ( 14جدول رقم )
 . 2020المساحات الصالحة للزراعة والمزروعة فعاًل في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

او هههعب اوزراعيههه   ههه  اوم هههاسي    األنبهههار  حا ظههه   الميههه  زراذههه    هزارب اوزراذههه    ج ب ريههه  اوعهههماقهههههه   صار:ههههاو
 .2020  بيانات غيم  ن  رب   هاوجزيمب 

 

  رق 
 او قاطع 

 أة  او قاطع  
  اوصاوح  ولزراذ  او ااح  

 )سهن (
% 

او ااح   
 )سهن (او زرهذ 

% 

 5 2300 5.7 3758 اب  طيباد  41
 4 1800 6.4 4260 زهيغيم  40
 8 3550 6 3800 اواهار  39
 4 1735 3 1800 اوقطني  38
 3 1310 3 2000 زنك رب  37
 5 2125 4 2350 ط ي  35
 3 1200 3 1700 اوب ذبيا 34
 2 1100 2 1500 اوحا ضي   12
 4 1700 2 2300 او  ح 25
 2 1100 2 1200 اوجمي    14
 6 2900 5.4 3600 اوب ذياب 17
 2 1135 2 1200 اوزهي   16
 12 5700 9.3 6150 اوطاوع   18
 6 2800 6 3900 اوب ذل  جاة   19
 6 2990 6 3800 اوب ذااف  20
 3 1200 4.1 2700 اوطما    21
 3 1400 2.4 1600 اوزهي  هةطيح  27
 4 1870 4 2500   يبيا هاواشه  11
 5 2110 3.3 2200 هاوص في اوا رب  13
 2 890 2 1200 صبا ت  26
  0 5.3 3500 هاوكمي  كمي اد 30
 7 3250 5.3 3500 هاوكبيم  ل اومعياد 29
  0 1.4 950 هاوبكياش اوب  ذميش 33
  0 1.5 1050 زغيب هاوبالر 34
  0 1.5 1000 اوفاكان  32
  5 2135 3.4 2300 طاش اوعزيزي  31

 100 46300 100 65818 او ج  ع
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 السوق.  ..5-2-1

واب و  ار باط  نطق  اواراة    مكز قضاء اوم اسي اولي لتض   ة قًا كبيمًا وتصميف 
 أد اوا ق او حل  وقضاء اوم اسي ذ   ًا    نتجات اوقطاع اوزراذ   ضً  ذ  او ناطق ا خم   

األخل  أهوى  ع  ك محل   اواراة   اوزراذ      نطق   اوقطاع  وتط يم  جياًا  ي كل  م كزًا  ن  يًا 
تج او حل     او نتجات او ات رسب.هإ   أد   األذتبار هضع ةياة  اقتصاسي  سقيق  وح اي  او ن
     جا  اوقطاع اوزراذ   حالاًا.  هضع اوا ق اوحاو    ي جع ذلى  ط يم ا ةتث ار

 رأس المال.  ..6-2-1

قبل   او باشم(  ةي ا  هغيم  )او باشم  اوحك     او ا   نيااد  اي كل رأس  اوعماق  حت   
خ     2003 اواراة      او كاني  ض    نطق   اوتن ي   ذلى  ط يم  ات يات  ذا ً    جعًا 

 ت  ةتص ح األراض  هاوت ةع ببا ه أن اء   اريع أرهائي  كبيمب  ضً  ذ  سذ  او زارع  األا
 ع اوع ل ذلى  ط يم طمق      هاو كائ  اوزراعي  او تن ذ   ع ةياة  شماء او نتج  اعم  اذـ 

نعااـ اوتخطيط  ا  ابب ضعف أه    2003للا او اقع  غيم كثيمًا  عا ذاـ    وك   . اص ت اونقل هاو 
جماءات غيم او ارهة  كتقاي  قمهض  اوي  ذت اس  ع  ا ا وتط يم  ات يات اوتن ي  او كاني  ه  

حيث  بلغ ذاس       ةتث ارلا  او كل اوصحيحاولف حي  و   اب      ط يم اوقطاع اوزراذ  وعاـ  
(  لي د سلنار  250(  ليار ه )17( قمضًا هبقي    اوي  بلغر)186   للم اوقمهض)  او اتفيال 

 . سهد هج س اي  ط يم حقيق  ولقطاع اوزراذ   (1) ذماق 

 اسات التنمية المكانية. يس ..7-2-1

 ت ثههل ةياةههيات اوتن يهه  او كانيهه   هه  ج لملههها  حالهها او نههاطق اوتهه  لنبغهه   ن يتبهها ذلهههى  
جت اعيه  هاوع مانيه  ول نطقه  او هماس قتصهاسي  ها خه    ج  ذه   ه  اواراةهات ا او ا  اوبعيا     

ا لتعلههق  هههفيعيهه   جت اهأد او نبجيهه  اوتهه   تبعبهها لههلم اواياةهه   ت ثههل بتحقيههق اوعااوهه  ا . ن يتبهها 
حيهث اوزراذه    األصه ح لهر أله  لهلم اواياةهات ثق  اواراة   قا   ط اياةات اوتن ي  او كاني  و ن

اوف حههي   هه   جهها  اوتعههاهد اوزراذهه   ا ةههتفاسب  هه   1970( واههن  117)اإلصهه ح اوههـز قههان د 
اةهتخااـ   اهبي ت اوهى  اضها  ا راض  اوزراعيه  ها نت هاء اوهى اوج عيهات اوتعاهنيه  اوته  ي لكبها  

 
(،بيانات  2020-2018المصرف الزراعي التعاوني فرع الرمادي، القروض الممنوحة للمناطق الريفية للمدة) (1)

 . 2020غير منشورة 
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  (1)مهض هغيملهااة اب هبلهر  حان  ه بياات ه اليف اوقه  ه   يم     اوزراذ     ا ةاويب اوحالث 
 ههه  أن ههههاء اواهههااس اوتمابيهههه  وح ايههه  او نهههاطق اوميفيهههه  هاألراضههه  اوزراعيهههه   ههه  خطههههم  1971ذهههاـ 

ه أن ههاء او  ههاريع األرهائيهه  ذههاـ   (2)كهه (192هبلههغ  ج هه ع أطهه   لههلم اواههااس اوتمابيهه  ) اوفيضههاد
األراض  اوزراعي  ض   او قاطعات اوته   قهع أ هاـ هخلهف  راهاءهقا نفلت للم او  اريع إل  1979

 ههه  اسخههها   1999اذت هههات اواهوههه  اةهههتما يجي  جالهههاب ذهههاـ أضههها    اوهههى ذوهههك   (3)ةهههاب اوم هههاسي
ه  ه    (4) نظ  ات اومي  هاومش  ه  خه     همهع وتطه يم  قنيهات اوهمي  هاومش اوثابته  هاو ح ريه 

   (ك  39ةااس اوجانب األيام ونبم اوفمات(  ط  ) -اب  طيباد -   أن اء طميق)ر اسي1989ذاـ
ونبم ةااس اوجانب األي    -اونااف  -ةجاري   -ص في   -)ر اسي   أن اء طميق  1986ه   ذاـ  

)طميق  ههههههههه  أن هههههههههاء 1981هذهههههههههاـ  (كههههههههه 5(كههههههههه  هطميق)اواههههههههه رب(  طههههههههه  )20اوفهههههههههمات(  طههههههههه  )
  .(5)(ك 2طميق ةجاري   ط  ) ه(ك  6اوص في ( ط  )

 

 الخالصة. 

او  ئ    اوطبيعي   اوتن  ي   اإل كانيات  اوعالا     بت ا م  اواراة   وتط يم    ت تع  نطق  
 ات يات اوتن ي  او كاني   ةي ا    حيث او ااحات اوصاوح  ولزراذ  هاو  ارس او ائي  ه  ئ    
اوظمهف او ناخي  اواائاب ولوك. وكنبا  عان     او قر نفاه    ة ء ا ةتث ار وتلك او  ارس  ع  

ه  ه  او كاني   اوتن ي   هةياةات  اوتخطيط  انعااـ  اه  ضعف  ذالاب     جا   ج س  بال     اكل 
اوتعلي    ضً  ذ  ضعف اةتث ار او ااحات اوزراعي   ع   هاضح      زيع اواكاد ه ات ال  

   اكل     جا  اوطاق  اوكبمبائي  هاوتا يق. 

 
 .2020العراق, وزارة الزراعة ، مديرية زراعة االنبار ، قسم االراضي ، بيانات غير منشورة ,جمهورية  (1)

 . 2020وتمابي  ,بيانات غيم  ن  رب ج ب ري  اوعماق,  المي  ري ا نبار, او عب  اوفني  , جااه   أط   اواااس ا ( 2)
  خبتاري ا نبار  حا ظ     او ائي  او  ارس سائمب  الم   اوعزيز اوماهي  ذبا اياس قابل  شخصي   ع او بناس    (3)

13/2/2021 . 
 .  2020 ن  رب غيم بيانات هاو تا ع  اوتخطيط قا  زراذ  ا نبار   المي    هزارب اوزراذ  اوعماق   ج ي ري  (4)
 ذاـ  نل او نجزب اوميفي   اوطمق  جاه    ا نبار  حا ظ  هجا ر طمق   المي  اونقل  اوعماق  هزارب ج ي ري   (5)

 2020 . ن  رب بيانات غيم   1981 هوغاي  1979
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 تمهيد:    
األر كازي    اوبنى  هخا ات  او جت عي   اوخا ات  هاقع  ه حليل  سراة   اوفصل  للا   ض   

أةبا با     ط    هاأل كانيات  ه ا   هاوتجاري   ريف  مكز   مياوصناذ   او كاني      اوتن ي    ات يات 
 قضاء اوم اسي هذوك    خ   األ   :ه 

   واقع الخدمات التعليمية في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..1-2

 عا اوخا ات اوتعلي ي  ركنًا أةاةيًا    أركاد اوحياب هسذا   ق ي   وتط ر او جت عات ه ن ي    
او ختلف  ن م       ج انببا  سهر  عا      وه  اوميفي   او جت عات  اوتعلي ي      او ؤةاات  هج س  أد  أذ 

اوت عي  اوثقافي . هةتقـ  اواراة   أةتخااـ  ع  او ؤشمات هاو عاليم اوتعلي ي  هذوك ول ق ف ذلى هاقع  
   اوتعلي  اوى  او ماحل األ ي :هاوم اسي    خ    قاي  قضاء  اوتعلي     ريف  مكز

 التعليم األبتدائي.  ..1-1-2

       ( رق   اوجاه   خ    عطيات  رق )(15    لت11هاو كل  كبيم(  هج س  بال   ونا    هاضح  ه  ضح 
 لتضح ونا هج س  بال  كبيم ههاضح    اوت زيع او كان  ول اارس األبتاائي , أحتلر  قاطعت  اوب ذياب 

%( ث   8%( ث  اوزهي  بناب )9%( ث   قاطع   زنك رب بناب )16هاوا رب هاوص في  او م ب  األهوى بناب )
هاوب ذااف اوجاة   اوب ذل   بناب )   هاوطاوع    قاطعت   اوما ع   او اارس  7 او م ب   أج او  ذاس      )%

 كمي اد     نطق  اواراة ,  قابل ضعف  مكز او اارس    او قاطعات األخم  هأنعاا با     قاطعات)
اوتبال  اوكبيم       هاوكبيم  ,  ل اومعياده اوكمي  ,اوب ذميش هاوب كياش, زغيب هاوبالر, اوفاكان (.هللا 

اوا اوتمكز  أر بط   كل  باشم   ؤشم  او اارس  اواراة   ض  ذ   ذاس  كان  ض    قاطعات  نطق  
اوقائ      نطق  اواراة . هقا  اوتعلي ي    ا لت ئ   ع او اقع  غياب اومؤي  اوتخطيطي  وت زيع اوخا ات 
اواراةي  وصاوح   هاوقاذات  اوتعلي ي   اوطلب  هاوك اسر  اوتبال  أيضًا هج س  بال     ذاس   م ب ذلى للا 

س او اارس.  ع   حظ  هج س اوأل  ازن  نابيًا      زيع اوك اسر اوتعلي ي ,  او ناطق ذات  اوتمكز    ذا 
(  عل ًا بين ا  ارة  هاحاب أيضا    أب  طيباد  42حيث نجا  ارة  هاحاب     قاطع  ط ي ل جا  يبا)

ي   (  عل ًا. هللا    اوناحي  اوتن   19(  عل ًا ه   اوطاوع )16(  عل ًا ه   اوطما    )11ل جا  يبا )
 . يعا  ؤشمًا ةلبيًا     جا   ط يم اوخا ات اوتعلي ي 
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 ( 15جدول رقم) 
    .2020في ريف مركز قضاء الرمادي بحسب المقاطعات  التوزيع المكاني لمؤشرات التعليم األبتدائي

ه ج ب ري  اوعماق هزارب اوتمبي  اوعماقي   المي   مبي   حا ظ  ا نبار قا  ا حصاء اوكماس    ه او صار:ه
 .   (  بيانات غيم  ن  رب 2019-2020ولعاـ اواراة  )   ا أحصائ  اوتمب ي 

 

رق  
 او قاطع  

ذاس  ة  او قاطع  ا
 او اارس

 ذاس اوط ب   % 
  

 
 او ج  ع

ذاس    % 
 او عل ي  

ذاس  %  او ج  ع
 او عب 

% 

 أناث ذك ر أناث ذك ر
  1 11 1 22 16 6 1 384 132 252 1 1 اب  طيباد 41
  1 15 1 19 2 20 1 409 232 277 2 2 غيم ي زه  40
  5 52 4 75 1 74 6 2470 1252 1218 5 6 اواهار 39
  1 8 1 17  17 1 343 193 150 1 1 اوقطنيه  38
  9 94 10 176 95 81 10 4164 2441 1723 9 10 زنك رم 37
  1 16 2 42 31 11 2 645 425 220 1 1 ط ئ  35
  5 50 3 51 5 46 4 1602 905 697 4 5 اوب ذبيا  34
  3 33 3 51 10 41 3 1133 458 675 4 4 اوحا ضيه  12
             او  ح 25
             جمي يه 14
   15 162 15 276 99 177 14 5980 2588 3392 16 18 اوب ذياب 17
  8 82 8 150 50 100 7 3099 1275 1824 8 9 زهيه 16
  1 10 1 19  19 1 355  355 7 8 اوطاوعه  18
  8 88 7 135 61 74 9 3976 2240 1736 7 8 اوب ذل  اوجاة  19
  9 98 7 125 24 101 10 4400 1864 2536 7 8 اوب ذااف 20
  1 10 1 16 1 15 1 363 363  3 3 اوطما  ه  21
  3 32 4 67 21 46 5 2036 1091 945 3 3 زهيه هةطيح 27
  3 27 3 47 30 17 2 950 561 389 2 2   بيا هسشه  11
  20 211 22 403 221 182 18 7833 3636 4197 16 18 ة رم هص فيه  13
  3 32 2 45 8 37 2 803 486 317 1 1 صبا ت  26
             هاوكمي  كمي اد 30
   ل رعياد 29

             يم ب هاوك
 اوب  ذميش 33

             هاوبكياش
             هاوبالر زغيب  34
             اوفاكانه 32
   5 49 5 87 25 53 4 1782 644 1138 4 5 طاش اوعزيزيه 31

 %100 1080 %100 1812 700 1117 %100 42727 20786 22041 %100 113 او ج  ع
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 ( 11شكل رقم)  
 . 2020األبتدائي في ريف مركز قضاء الرمادي حسب المقاطعات لعاممؤشرات التعليم 

 
 (. 15او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق )                

 التعليم المتوسط واألعدادي. ..2-2-2

(. لتضههح ونهها هجهه س  فههاهت كبيههم  هه  اوت زيههع 12( هاو ههكل رقهه  )16 هه  خهه    عطيههات اوجههاه  )       
%( ثهه  23أحتلههر  قاطعهه  اوب ذيههاب او م بهه  األهوههى بناههب)إذ    او كههان  ول ههاارس او ت ةههط  هاألذااسيهه 

اواههه رب    زهيههه  ةهههطيح    اوب ذاهههاف   اوزهيههه    %( ثههه   قاطعههه ) اوب ذبيههها 10 قاطعههه  زنكههه رب بناهههب  )
 هطهههه ي ه  ههههيبا هاواشهههه  او م بهههه  اوما عهههه   قاطعهههه  أبهههه  طيبههههاد%(هب6هاوصهههه في (او م ب  اوثاوثهههه  بناههههب  )

 قابهل هجه س ضهعف  ه  اوت يهع او كهان   ه     %( ه  أج هاو  ذهاس او هاارس  ه   نطقه  اواراةه 5بناب )
   اوبههه ذميش هاوب كيهههاش   هاوكبيهههم  هههل اومعيهههاد   او قاطعهههات األخهههم  ه أنعهههاا با  ههه   قاطعات)كمي هههاد

اوفاههكان  (. هقهها أر ههبط لههلا اوتبههال  او كههان  اوكبيههم  هه    زيههع او ههاارس   ؤشههم اوتمكههز    زغيههب هاوبالههر 
اواهههكان  اوكبيهههم ضههه    قاطعهههات  نطقههه  اواراةههه  أضههها   اوهههى ضهههعف اوتخطهههيط  ههه    زيهههع اوخههها ات 
 اوتعلي ي  هب ا لت ئ   ع او اقع اوقائ     كل  نطق  .هقها  م هب ذلهى لهلا اوتفهاهت اوكبيهم هجه س  بهال   ها
بههي  ذههاس اوطلبهه  هاوكهه اسر اوتارياههي  هاو ههعب اواراةههي   هه  او نههاطق ذات اوتمكههز  هه  ذههاس او ههاارس.حيث 

(  ههارس 13(  ههارس ه ارةهه   هه  اوقطنيهه   ضهه )29نجهها أد  ارةهه  هاحههاب  هه   قاطعهه  زهيغيههم  ضهه  )
 كانيهه  ( ارةههي  هلههلا  هه  اوجانههب اوتن هه ي يعتبم ؤشههمًا ةههلبيًا  هه  أ6ه ارةهه   هه  طههاش اوعزيزيهه   ضهه  )

 .ات اوتعلي ي  ه ط يملا  اتقب ً  حاي   ات   اوخا 
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 ( 16جدول رقم) 
المقاطعات   ضاء الرمادي حسبالتوزيع المكاني لمؤشرات التعليم المتوسط واألعدادي في ريف مركز ق

2020 . 

 ا حصههههههائ  اوتمبهههههه ي  قاهههههه  ا حصههههههاء  اوكههههههماس    الميهههههه   مبيهههههه   حا ظهههههه  األنبههههههار   ه ج ب ريهههههه  اوعههههههماق هزارب اوتمبيهههههه :هههههه و صههههههار ا
 رب.(  بيانات غيم  ن   2019-2020)ولعاـ اواراة 

رق  
 او قاطع  

ذاس  ة  او قاطع  ا
 او اارس

 ذاس اوط ب   % 
  

 
 او ج  ع

ذاس  %  او ج  ع  ارةي  ذاس او   % 
 او عب 

% 

 أناث ذك ر أناث ذك ر
  3 15  3 41 27 14  2 324 169 155  5 3 اب  طيباد 41
 58  2 1 غيم ي زه  40

 
58 0  4 25 29 2  2 0  

  5 24  4 47 16 31  5 711 239 472  3 2 اواهار 39
 65  2 1 اوقطنيه  38

 
65 0  13 

 
13 1  3 1  

  2 12  9 114 69 45  8 1107 704 403   10 6 زنك رم 37
  7 34  6 73 18 55  7 1018 331 687  5 3 ط ئ  35
  4 18  3 36 6 30  3 486 117 369  6 4 اوب ذبيا  34
  5 23  3 38 3 35  4 580 306 274  3 2 اوحا ضيه  12
 او  ح 25

            

 جمي يه 14
            

  18 89  21 264 85 179   16 2375 932 1443   23 14 اوب ذياب 17
  8 41  9 109 38 71  8 1118 785 333  6 4 زهيه 16
 255  2 1 اوطاوعه  18

 
255 2  28 

 
28 2  10 2  

  4 22  4 50 12 38  5 743 393 350  5 3 اوب ذل  اوجاة  19
  3 15  4 49 13 36  5 753 236 517  6 4 اوب ذااف 20
  2 9  2 20 9 11  1 131 45 86  2 1 اوطما  ه  21
  16 79  8 102 13 89   12 1790 877 913  6 4 زهيه هةطيح 27
  4 22  7 83 41 42  6 815 481 334  5 3   بيا هسشه  11
  13 62   12 155 58 97   14 2000 549 1451  6 4 ة رم هص فيه  13
  1 6  1 12 4 8  1 94 44 50  2 1 صبا ت  26
 هاوكمي  كمي اد 30

            

 يمب هاوك  ل رعياد 29
            

 اوب  ذميش 33
 هاوبكياش

            

 هاوبالر زغيب  34
            

 اوفاكانه 32
            

    1 3  0 6 3 3  0 47 20 27  2 1 طاش اوعزيزيه 31
62 100% 8242 6228 14470 100% 829 440 1269 100% 489 100% 
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 (12شكل رقم)                                          
التوزيع المكاني لمؤشرات التعليم المتوسط واألعدادي في ريف مركز قضاء الرمادي حسب المقاطعات  

 . 2020لعام

 (. 16ت اس ذلى جاه  رق )لو صار:ه  األذا               
 

       ه   خ    قارن  او ؤشمات اوتخطيطي  ولخا ات اوتعلي ي   ع هاقع حا  اوخا ات اوقائ 
 (  ا يأ  :ه 17    حليل اوجاه  )اوم اسي لتضح ونا    خ  مكز قضاء ريف

ةجل     -1 أذ  اوتخطيطي   او عاليم  كانر ض     عيار) ل يل/  عل (  عيار) ل يل/  ارس(  قا 
بلغ )     (  ل يل/ عل 25او ماحل األبتاائي  ) هاوثان ي   او ت ةط   (  هللا  ؤشم 30ه    محل  

 جيا.
) ل -2 لتعلق   عيار  او عاليم  في ا  ذ   أر فاذه  ل حظ  هاوثان ي   األبتاائي   ول ماحل  شعب (   يل/ 

( األبتاائي   او ماحل  كانر     او حلي    قا  او ت ةط 25-35اوتخطيطي   او ماحل  ه    (أ ا 
( لمجع ةبب ذوك أنبا  قع     ناطق ذات حج  ةكان  كبيم أضا   اوى 35-45األذااسي )

 اس او عب اواراةي   يبا.خلل    األبني  او ارةي  ه قل  أذا 
رة (  قا جاء أيضًا أذلى    او عاليم اوتخطيطي  او حلي   اأ ا في ا لتعلق   عيار)  ل يل / او  -3

  لمجع ةبب للا األر فاع   (816( هاألذااسي )622( ول اارس او ت ةط )788ول اارس األبتاائي ) 
او اارس  خاـ أكثم     قاطع  هو ق ذبا     ناطق ذات كثا   ةكاني  كبيمب هللا   ألد للم 

 لا  ذلى ة ء ذ لي  اوتخطيط او كان  ولخا ات اوتعلي ي .
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 ( 17جدول رقم) 
 . 2020الرمادي وفقًا للمعايير التخطيطية لعامقضاء  تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في ريف مركز

ـــاو صهههار    بيانهههات غيهههم    اوتمبههه ي  الميههه   مبيههه   حا ظههه  األنبهههار  قاههه  اوتخطهههيط    هزارب اوتمبيههه   ج ب ريههه  اوعهههماق  :ـ
 .2020 ن  رب

 واقع الخدمات الصحية في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..2-2

هاومئياي   قط.   اوفمعي   اوصحي   اوصحي   او ماكز  اوخا ات  خ    عطيات     تض    ه   
 (لتضح ونا  ا يأ  :ه 18اوجاه  رق )

)  :أوال صحياً 26هج س  ب اقع)(  مكزًا  رئيا  اً ( مكز 8   زذ    معيًا    صحياً   (  نبا  مكز20ه)   اً صحيًا 
ض    قاطعات  نطق  اواراة  هللا لؤشم ونا       اوناحي  اوك ي   قط هج س   ازن  نابي       زيع 

 او ماكز اوصحي . 
اوى هج س طبيب هللا     قاطع   (16هج س  مكز هاضح وألطباء وصاوح  قاطعات  عين  ه أ تقار)  ثانيا:

هاوخ اوصحي   او ماكز  للم  كفاءب  ذاـ  ذلى  لا   ذوك هج س   ؤشم ةلب   را ق  هقا  اوت   قا با.  ا ات 
  مكز هاضح ول  ضفي  ض    ماكز  حاسب.

نجا     خ    قيي  هاقع او ماكز اوصحي  او  ج س     نطق  اواراة     خ   اوع ل او ياان     ثالثًا:
او ماكز  اد للم  األطباء     ه)11)  بلغ   ذاس  طبيب  ه)44(  طبيب  أ ا   (8(  صف   عاهد  صياو  

اومئياي )  او ماكز  ذال      بلغ  او  ظفي   قا  ألذااس  )270 اوناب   ه  او ماكز 376(   ظف      )
قا  األةناد       او ختبم     اوض اس      ي ا لتعلق  أقااـ او ماكز اوصحي   قا  ض نر) اوصياوي فاوفمعي .ه 

اوتلاكم    اوت        األسارب     هحاب  اوخا ات  وطبيع   أ ا  اوناب   او ارةي (  او ماكز) اوصح    قا با للم 
أبم     وقاحات  هزد      زرق  اوضغط    حص  صم     قياس  اواكم   قياس  األةناد(   قياس   ع   عاوج  

هج س  بال   كان  هاضح      زيع ا طباء هاو  ظفي  هاوك اسر اوطبي  ا خم  بي   قاطعات  نطق   
 ن  ذج  ختار ول ماكز اوصحي  اومئياي  هاوثان ي      نطق  اواراة .  (3)  (2.هاوص ر رق )اواراة 

 
 

 هاقع اوحا  اوقائ                    او عاليم اوتخطيطي                 او محل  سراةي  
  ل يل/ ارة   ل يل/شعب    ل يل/ عل    ل يل/ ارة   ل يل/ شعب    ل يل/ عل  

 788 35-25 25 600-300 25-20 25 األبتاائي  
 622-816 45-40 30 500-300 35-30 30 او ت ةط /اوثان ي 
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 ( 18دول رقم )ج 
 . 2020 لعام الرماديالمراكز الصحية الرئيسية والثانوية في ريف مركز قضاء 

 
رق  

 او قاطع   

أة    اوصح    قع  او مكز 
او مكزاوصح   

 اومئيا  

اوكاسر  
 اوطب 

ذاس  
 او  ظفي 

أة   
 او مكز 
اوصح   
 اوفمذ 

ذاس  اوكاسر اوطب 
   ظفي 

 اب  طيباد 41
 

  مكزصح    
 أب  طيباد

  عاهد طبيب. 2
 صياو .

22 

 زهيغيم  40
 

 مكزصح    
 زهيغيم 

 17  طبيب. عاهد 

 اواهار 39
 

   
 مكزصح  

 اواهار

  عاهد طبيب. 2
  صياو .

28 

 اوقطنيه  38
 

  
  

 
 زنك رم 37

 
 مكز    

 صح  
 زنك رب

  عاهد طبيب. 2
 صياو .

 طبيب أةناد.
 طبيب  اطني .

 23 

 مكزصح     
 األراسب 

  عاهد طبيب.  
 

22 

 مكزصح      ط ئ  35
 ط ي 

  عاهد طبيب. 2
 

16 

 اوب ذبيا  34
 

 مكزصح    
 اوب ذبيا 

 12   عاهد طبيب.  

 مكزصح   اوحا ضيه  12
 اوحا ضي  

 عاهد  2
 طبيب 

 

  24 
  

 

 او  ح 25
 

    
 

 
 جمي يه 14

 
  

  
 

 اوب ذياب 17
 
 
 
 
  

 مكزصح  
 اوب ذياب

طبيب 
 أةناد.

 عاهد  2
 طبيب.

 صياو .

  مكزصح  55
 اوزهي 

 20   عاهد طبيب.
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 زهيه 16 
 

 مكزصح    
 اوب  ماج 

 15   عاهد طبيب. 2

 اوطاوعه  18
 
 
 
 

 مكز     
 صح   
 اوطاوع  

  عاهد طبيب. 2
 طبيب أةناد.

 صياو .

21 

 اوب ذل  اوجاة  19
 
 
 

 مكزصح  
اوب ذل   
 اوجاة  

طبيب 
 أةناد

 عاهد  2
 طبيب 

  مكزصح  28
 اوب ذل  
اوجاة   
 اوقاي 

  عاهد طبيب.
 

9 

 مكزصح   اوب ذااف 20
 اوب ذااف

 عاهد  2
 طبيب.

 صياو .

  مكزصح  24
 اونفاظ  

 13  عاهد طبيب.

 اوطما  ه  21
 

   
 مكزصح  

 اوطما    

 11   عاهد طبيب. 2

 مكزصح   زهيه ةطيح 27
زهي ةطيح 

 اوجالا

طبيب 2 
 أةناد.

  
 صياو .

 عاهد  2
 طبيب.

47  
 مكزصح  
زهي ةطيح 

 اوقاي 

 14   عاهد طبيب. 2

  مكزصح    
 اوصف ب

 25  عاهد طبيب. 2

 مكز          بيا هسشه  11
 صح   
 اواجاري  

 طبيب أةناد.2
  عاهد طبيب.

 صياو .

23 

 مكزصح     
 اوب ص ياع

 16  عاهد طبيب.  

 مكزصح     
 اومح   

 30  عاهد طبيب. 2

 مكزصح   ة رم هص فيه  13
اوا رب  

 هاوص في  

طبيب  
  ارج.

 عاهد  2
 طبيب.

 مكز   60
صح   
 اوب خليف  

 22  عاهد طبيب

  مكز صح   
صماب  

 عاهد  2 
 طبيب.

18    
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 /2021/3/4.او صار:ه اواراة  او يااني   اةتط ع ه ثبير  ياان  ولباحث  بتاريخ

                                                  
 (2صورة رقم)                                                   

 مركز صحي  السورة والصوفية التابع لقطاع الرمادي الثاني .   
 )غرفة الطبيب(          )قسم المختبر(                                                    

 .4/3/2021بتاريخ/ راة  او يااني اوا   

                                             
 

  اوب خليف  

 صبا ت  26
 

 مكزصح    
 اوب ذيث  

 17   عاهد طبيب. 2

 هاوكمي  كمي اد 30
 

   
 

 
 هاوكبيم  ل رعياد 29

 
   

 
 

 هاوبكياش  اوب  ذميش 33
 

   
 

 
 هاوبالر زغيب  34

 
   

 
 

      اوفاكانه 32
  

 مكزصح   طاش اوعزيزيه 31
 اوطاش 

طبيب 
  ارج.

 عاهد  2
 طبيب.

14  
  

 376 41 20 270 26 8  او ج  ع
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 (3رقم)  ةصور                                             
 مركز صحي الزوية التابع قطاع الرمادي الثاني.                             

 )المركز الصحي(                                              )قسم الضماد(              

 .4/3/2021بتاريخ/ راة  او يااني اوا 

 :ه  اآل    (1) اوصحي  م اوتخطيطي ياو عالهفي ا لتعلق   قارن  هاقع اوخا ات اوصحي      

وكل  مكز صح 1- اواكاد  لتعلق   عيار ذاس  او عيار      في ا  للا  هللا      نا    (  10000)حاس 
هللا لا  ذلىكفاءب       ( نا  214584   تناةب هذاس اواكاد اوباوغ )   ؤشم ةلب  ك د ذاس او ماكز

 اوخا ات اوصحي  او قا   وخا   ةكاد اوميف .

( نا   وكل طبيب هذنا 1000حاس للا او عيار )   في ا لتعلق   عيار ذاس اواكاد وكل طبيب هاحا 2-
  ا لتطلب هضع       ( 11 طبيق للا او عيار ن حظ أد لناوك نقص    ذاس األطباء اولي بلغ ذاسل )

جا األطباء خطط   ئ   وزياسب ذاس اوك اسر اوطبي   كا    خصصا با    او ناطق اوت   فتقم اوى   ا
 صصي . او تخ

 

 
 . 2020ج ب ري  اوعماق  هزارب اوصح  سائمب صح  ا نبار قا  اوتخطيط هاو تا ع  بيانات غيم  ن  رب   (1)  
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في ريف مركز قضاء   وطبيعة المستقرات البشرية واقع خدمات السكن..1-3-2 
 الرمادي. 

 (لتضح ونا  ا يأ  :ه13( هاو كل )19خ    عطيات اوجاه  )     

( أةمب   زذ  ذلى  قاطعات   32864(  اكنًا أ ا ذاس األةم  بلغ )26449بلغ ذاس او ااك  )  :أوالً 
 ريف  مكز اوم اسي هللا  ؤشم ةلب  لؤكا هج س ذجز هاضح ول احاات اواكني      نطق  اواراة .  

()أةمب / او حاب اواكني   1.25)()األشغا       حي  بلغ  عا      (214584بلغ ذاس أ ماس األةم )  :ثانياً 
اوعجز أ ا  قاار  اواكني   قا  )*((  او حاات  أنعااـ 6415) بلغ    اوى  ذوك  ةبب  لمجع  ةكني   هحاب   )

 اوتخطيط      زيع او ااك  أضا   اوى اوتمكز اواكان  اوكبيم     عظ   قاطعات  نطق  اواراة .  

في ا لتعلق   عا  اوعجز ول حاات اواكني  لتبي  أد  قاطع  اوا رب هاوص في  بناب  ةجلر أذلى    :لثاً ثا
%(ث   8ث   قاطع  اوطما  ب  )   %(17( هحاب ةكني  هبناب ) 1461ناب  ولعجز    او حاات اواكني  )

%( ث  اوقطني  او  ح هاوزهي  6%(  صبا ت هاواهار بناب  )7 قاطعات اوب ذبيا هاوحا ضي  بناب  ) 
 %(. 5بناب )

   خ   او ؤشمات اواا ق  لتضح أد اوزياسب    ذاس األةم و   ما قبا زياسب  عاس او ااك        :رابعاً 
نف  او ات   يضاف اوى ذوك أنعااـ اوتخطيط      زيع او ااك   ضً  ذ  اوتمكز اواكان  اوكبيم     

هأنخ اواراة   األةم  عظ   قاطعات  نطق   و عظ   لتعلر  أذ  األةم  و عظ   او عاش   او ات    فاض 
اوميفي  أ كاني  األةتق      ةك   نفمس  هاومها ط األجت اعي  واكاد اوميف اوت   تيح أ كاني  أكثم     

 أةمب     اك  هاحا   ا لت وا ذنه ضغط    او حاب اواكني  او احاب.

 

 

    ذاس األةم  =  ناب  األشغا   

 ذاس او حاات   اواكني   
  . 

  ا لت  م    او حاات اواكني .  -اوعجز = ذاس األةم *
ا نااني    * اوعلـ   ا ةكاد  جل   هاوعجز     اوحاج   وتقالم  هاوتطبيقي   اونظمي   ا ة   اواوي     اح ا  سوف   ح ا 

 77. ص  2002(   2ها قتصاسي  جا ع  ا نبار  اوعاس )
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 ( 19جدول رقم) 
 . 2020المؤشرات الكمية لخدمات السكن عدد األسر لريف مركز قضاء الرمادي حسب المقاطعات لعام

 . 2020قا  اوتخطيط هاو تا ع  بيانات غيم  ن  رب    المي  زراذ   حا ظ  األنبار  هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماقههه    :ـاو صار
نتائج اوتقالمات      اوجباز او مكزي وألحصاء ه كنل جيا او عل  ات  شعب  أحصاء اوم اسي     ج ب ري  اوعماق  هزارب اوتخطيط  -

 . بيانات غيم  ن  رب  2020اواكاني  وعاـ 
اوتخطيط   ج ب ري  اوعماق  - او بان     هزارب  او عل  ات شعب  أحصاء اوم اسي نتائج  عااس  اوجباز او مكزي وألحصاء ه كنل جيا 

 . 2020    قاطعات ريف  مكز قضاء اوم اسي بيانات غيم  ن  رب 

رق  
 او قاطع  

   عا  أشغا  ذاس أ ماس األةم  ذاس ا ةم  ذاس او ااك  او قاطع  أة  
 و حاب اواكني ا

اوعجز  ه اوحاج  
   او حاات  

 اواكني 

ناب  
 اوعجز

 % 
 3 297 1.2 8490 1461 1164 اب  طيباد 41
 3 232 1.2 6588 1121 889 غيم ي زه  40
 6 519 1.4 9860 1603 1084 اواهار 39
 5 406 1.4 6391 1232 826 اوكطني  38
 2 140 1 13412 1938 1798 زنك رب 37
 3 213 1.1 5262 1693 1480 ط ي  35
 7 564 1.7 5252 1273 709 اوب ذبيا  34
 7 559 1.8 5094 1220 661 اوحا ضي   12
 5 397 2.6 3367 634 237 او  ح 25
 4 359 2.2 3480 651 292 اوجمي    14
 6 540 3.1 2460 790 250 صبا ت  17
 4 311 1.2 9876 1353 1042 اوب ذياب 16
 5 464 1.1 20489 2837 2373 اوزهي  18
 4 340 1.2 11356 1867 1527 اوطاوع   19
 2 137 1 16110 2280 2143 اوب ذل  جاة  20
 2 160 1 13397 1986 1826 اوب ذااف 21
 8 638 2.3 3656 1098 460 اوطما     27
 2 129 1 17955 2360 2231 اوزهي  هةطيح 11
 4 361 1.1 14455 2167 1806   يبيا هاواشه 13
 17 1461 1.5 28651 3939 2478 اوا رب هاوص في   26
 0 13 1.6 162 33 20 هاوكمي  كمي اد 30
 1 66 1.3 1265 234 168 هاوكبيم  ل اومعياد 29
 0 34 1.5 478 97 63 هاوبكياش  اب  ذميش 33
 0 12 1.6 180 30 18 هاوبالر زغيب 34
 0 17 1.7 176 40 23 اوفاكان  32
  1 117 1.1 6722 998 881 طاش اوعزيزي  31

 100 8486 8.11 214584 32864 26449 او ج  ع
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 ( 13شكل رقم)                                             
لخدمات السكن عدد األسر لريف مركز قضاء الرمادي حسب المقاطعات المؤشرات النسبية 

 . 2020لعام

          (.19ر:ه  األذت اس ذلى جاه  رق )او صا           

 أنماط المستقرات الريفية في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..2-3-2
 : اآل  ( ي ك  أد نبي  11   خ   اواراة  او يااني  ه عطيات اوخارط  رق )

 نمط التوزيع الخطي. : أوالً   
 تخل او اتقمات اوميفي     للا اون ط شكً  خطيًا   تا ذلى  جم  اونبم أه ذلى أ تااس اوطمق  

  هيت ثل للا اون ط     قاطعات) أب  طيباد ه ط ي ه اوب ذااف ه اوطما       اومئياي   تخلب   زيعًا خطياً 
 ه اوا رب هاوص في  ه زهي  ةطيح (. 

 نمط التوزيع المتجمع.  ثانيًا:
 تقارب او اتقمات اوميفي     للا اون ط ه تج ع  ع  عضبا    كل  ج عات  نتظ   هذ  ائي     

حا  عيا   اوى  أنبا  ك د  تجاهرب  اوتج ع       أ   ذا ل  اواراة   فعل  اون ط     نطق   للا  هقا ظبم 
 . اوع ائمي هيت ثل     قاطعات ) اوقطني  ه زنك رب ه اوب ذل  اوجاة  ه اوطاوع  ه   يبيا هاواش (

 
 
 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

ن
با
طي
و 
اب

ر
غي
وي
ز

ر
وا
لد
ا

ية
طن
لق
ا

ره
كو
زن

ئ
طو

يد
عب
بو
ال

يه
ض
ام
ح
ال

ح
مو
ال

ي
ش
راي
ج
ال

ب
ذيا
بو
ال

يه
زو

عه
طال
ال

سم
جا
 ال
ي
عل
بو
ال

ف
سا
ع
بو
ال

شه
راب
ط
ال

ح
طي
س
 و
يه
زو

شه
ود
د 
هي
ش
م

يه
وف
ص
 و
ره
سو

ت
ال
ها
ص

ن
شا
ري
ك

ن
يا
ع
ر
ل 
ت

ش
ري
ع
و 
اب

ت
اه
الب
 و
ب
غي
ز

نه
كا
س
لف
ا

يه
ز
زي
لع
 ا
ش
طا

عدد المساكن عدد األسر عدد أفراد األسر



 

[58 ] 
 

 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 ثالثًا: نمط التوزيع المبعثر.      
       تخل او اتقمات اوميفي     للا اون ط شكً  غيم  نتظ  هذ  ائ  ض    ااحات هاةع 

 .(1) هيت ثل للا اون ط     قاطعات ) اوحا ضي  ه اوب ذياب ه زهيغيم ه اوب ذبيا ه اواهار(   األراض 
                                           

 ( 11خارطة رقم) 
 . 2020أنماط المستقرات الريفية وتوزيعها في ريف مركز قضاء الرمادي حسب المقاطعات لعام     

  :او صار:ه أذات اوخارط   األذت اس ذلى    
 جل  جا ع  األنبار ولعلـ        ر  و جي  او ات طنات اوميفي      مكز قضاء اوم اسي    ازد ذبا اومح   اوبيت 

 . 172ص  2012  اوعاس اوثان    األنااني 
 
 
 

 
الهيتي, مورفولوجية    (1) الرحمن  عبد  للعلوم مازن  األنبار  جامعة  مجلة  الرمادي,  قضاء  في مركز  الريفية  المستوطنات 

 .172,ص2012األنسانية, العدد الثاني,
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 واقع خدمات المياه الصالحة للشرب.  ..4-2 
اوميف     اويبا ةكاد  يحتاج  اوت   هاو ب    اوضمهري   اوخا ات  ول مب     اوصاوح   او يام   عتبم 

(لتضح  20خ    عطيات اوجاه  رق  )  ه     األخم  ولقياـ  األذ ا  اوزراعي  ه ختلف ا ةتخاا ات  
 ا  ا يأ  : ون

اواراة    تلك)  أوال:ً  اوت غيلي )74أد  نطق   طاقتبا  ةاذ ( /3ـ240ةاذ هه/ 3ـ50( ج ع  ائ   ماهحر 
ه ماهحر ةاذات   غيل      ع ل ذلى أيصا  خا ات او يام اوصاوح  ول مب و قاطعات  نطق  اواراة 

( هب عا  أةتب ك )8للم او ج عات ) / اوفمس(  200ةاذات/لـ   . وتم /لـ 
اوفمس    او يام وكل  ج ع ن حظ أد لناوك  ائ     عا  أةتب كا نتاج       خ    قارن     ثانيًا:

  ائ   هللا وه سهر أيجاب     اوتن ي  او كاني . 
أ تقار  عظ  او قاطعات ول ج عات او ائي  او خاه   واكاد اوميف  اضا   اوى   قف  عظ  للم    :ثالثاً 

ك ا ذ   ًا  او حا ظ   ببا  اوت   مت  األخيمب  األحاات  اوع ل  ابب  ذ   اوحا        او ج عات  ل  
اوجاة    )او  ح   قاطعات  اومعياد   هاوكمي   كمي اد   اوب ذل   هاوبال   هاوكبيم   ل  اوب ذميش     ر  زغيب 
  .اوفاكان (  هاوب كياش

 (20جدول رقم )                                        
 . 2020واقع خدمات الماء في ريف مركز قضاء الرمادي حسب المقاطعات لعام        

رق  
 او قاطع  

 اوفائ /وتم/اوفمس  ث / 3اوطاق  اوت غيلي  ول ج عات ـ ذاس اواكاد أة  او ج ع او ائ  أة  او قاطع  

  403 240 8490 اب طيباد/اب  ة سب  أب  طيباد 41
 200 اب طيباد/اوجمي 
 200 اب طيباد/ح ا هللا 

 285 200 6588 اوتأخ 1زهيغيم/  زهيغيم  40
 200 2زهيغيم/ 

 286 200 9860 /ذل  اوصاوح1اواهار اواهار 39
/اوقمي   2اواهار

 اوعصمي 
200 

 200 ذبا اوصاوح  3اواهار/
 50 200 6391 اوقطني    اوقطني   38

 933 100 13412 اوعاناد  زنك رب
  200 اوب خاوا 
 50 او ااوي 

 50 1زنك رب/ 
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 200 2زنك رب/ 
 200 /او فمق 3زنك رب/
 200 حا   اون ار 4زنك رب/
 100 ةتار ذاكم5زنك رب/

 50 اوح  ا 6زنك رب/
اوب كاطع   7زنك رب/

 اوجالا
200 

اوب كاطع   8زنك رب/
 اوقاي 

200 

 200 9زنك رب/
 200 10زنك رب/

 ط ي  35
 
 
 
 
 
 

 1244 200 5262 1اوب ري  
 100 2اوب ري  

 200 اوب كنعاد 
 1اوب جليب
 

200 

 50 2اوب جليب
 200 اوب جليب/ اوب بطي 

34 
 
 
 
 
 
 

 اوب ذبيا 
 
 
 
 
 
 
 

 942 50 5252 1اوب ذبيا/
 200  2اوب ذبيا/
 200  3اوب ذبيا/
 100  4اوب ذبيا/
 5اوب ذبيا/
 

 200 

 428 200 5094 1حا ضي  اوحا ضي   12
 200  2حا ضي 

   3367  او  ح 25
 259 200 3480 اوجماي    اوجماي    14
17 
 
 
 
 

 اوب ذياب
 
 
 
 

 529 200 9876 اوب ذياب اوقصم
 200  اوجنابيي  

 100  اوب ذياب/اوب غضباد 
 200  اوح يج  
 200  اوب رثيع 

 اوزهي  16
 
 

 209 200 20489 1اوب  ماج
 200 2اوب  ماج
 200  3اوب  ماج
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 200 4اوب  ماج  
 200 5اوب  ماج
 50  6اوب  ماج

 81 200 11356    1اوب شعباد اوطاوع   18
 200 2اوب شعباد    
    16110  اوب ذل  اوجاة  19
 158 200 13397  1/اونفاظ 1اوب ذااف اوب ذااف 20

 200 2/اونفاظ 2اوب ذااف
 200 3/اونفاظ 3اوب ذااف

 اوطما     21
 

 675 200 3656 1اوطما   /
 200 2اوطما   /

27 
  

 زهي  ةطيح
 
 
 
 

   89 200 17955 زهي  ةطيح
 200 ج يب 

 50 اوب  رة د
 200 اوب  شبيل

   يبا هاواش   11
 
 
 
 
 

 353 200 14455 اواجاري  
 200 اوب شارهك 

 200 1اوب صاوح اوح ا
 200 اوب ص ياع

 200 اوب صعب هاوب حمب 

 135         200 28651 اوا رب اوب لزي   اوا رب هاوص في   13
 200 اوب خليف  اوب غان 

 200 اوب خليف  
 200  1اوب  حل 
 200 2اوب   حل

  200 اوب غان اوح  ا  
 صبا ت  26

 
 
 

 

 200 2460 1اوب ذيث /
 200 2اوب ذيث /
 200 4اوب ذيث /
 50 5اوب ذيث /
  100  6اوب ذيث /

   162  هاوكمي  كمي اد 30
 1265  هاوكبيم  ل اومعياد 29
 478  اوب ذميش هاوبكياش 33
 180  زغيب هاوبالر 34
  176  اوفاكان  32
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 

 بيانات غيم  ا  اوتخطيط هاو تا ع  المي   اء اوم اسي  ق   هزارب اوبلايات هاألشغا  اوعا     ج ب ري  اوعماق  ههه  او صار:ه
    .2020 ن  رب  

                     

 في ريف مركز الرمادي.  واقع النقل ..5-2
يعا اونقل    أل  اوعناصم اوت   تطلببا  عاويات األنااد   ختلف ج انببا  ب  ذا ل أةاس      

نجاج اوخطهط اوتن  يه  أضها   اوهى ك نهه  ه  أله  او م كهزات اوته   اهب   ه   طه ر األن هط  األقتصهاسي . 
لتضههح  (12( هاوخارطهه  رقهه )21) هه  خهه    عطيههات اوجههاه  هفي هها يخههص اونقههل  هه   نطقهه  اواراةهه  ه

(طميهههق 22  جههها  يبههها اوطهههمق اومئياهههي  هذهههاسلا )هجههه س طهههمق نقهههل  تن ذههه   هههمبط اوقهههم  في ههها بينبههها ه 
(طميههههق هبطهههه   19 أ هههها في هههها لتعلههههق  ههههاوطمق اوميفيهههه  اوثان يهههه   قهههها بلههههغ ذههههاسلا ) 2(كهههه 203.5 طهههه  )

هأد اوغمض األةاة     أن اء للم اوطمق ل  ربط او قاطعات اوميفي   اوطمق اوميفي     2( ك 69.25)
اومئياههي  اوتهه   ههؤسي اوههى األقضههي  هاونهه اح  ه تجاهها أل يهه  لههلم اوطههمق  هه  نقههل  خمجههات  ختلفهه   هه  

  وكهه  ذلههى اوههمغ   هه  اواههلع هاوبضههائع  هه   ماكههز أنتاجبهها اوههى  ماكههز أةههتب كبا  ههمهرًا  ههاوطمق اومئياههي 
ذوك  أد اوطمق اوميفي      نطق  اواراة   حتاج اوهى ذ ليهات صهيان  هرصهف اوطهمق  اهت مب حتهى هاد 
كانر للم اوطمق  بلط  ك نبا   فتقم اوى أجماءات اوا    أضا   اوى رسائ  ن عيه  األةهفلر او اهتع ل  

اوطهمق هغيهاب اومقا ه      اوتبليط يضاف اوى ذوك اوح   ت اوثقيل  وايارات اوح ل اوت  أثمت ذلهى لهلم
األل ها  او اهت م هأنعهااـ اوصهيان  اواهريه  ولطهمق  ضه  ذه  ر ه   ضً  ذه  او مهري  ذلى للم اوطمق 

 (. 4او خلفات او نزوي  ه خلفات اوبناء هاو جازر اوحي اني  .ك ا   ضح    اوص رب رق )
 
 
 
 
 
 
 
 

  6722  طاش اوعزيزي  31
 7059 13040 214584 74 او ج  ع 
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 ( 21جدول ) 
 .   2020 لعام الطرق الرئيسية والثانوية في ريف مركز قضاء الرمادي       

جهاه   هاوطمق اوميفيهه  او نجهزب  ه  ريههف     الميهه  طهمق هجاه ر األنبههار   هزارب اونقهل    ج ب ريهه  اوعهماقهههه و صار:هه ا   
 .2020بينات غيم  ن  رب   قضاء اوم اسي

 اوطمق اوثان ي               اوطمق اومئياي                
 

 اوط  /ك   أة  اوطميق  اوط  /ك   اة  اوطميق  ت

اوجانب األيام ونبم  -اوصق هي  -اوم اسي -1
او يخ  -اوكما   -اوب  ة سم -طميق اوب   حل 60 اوفمات 

 6 طم  ز

 2 اوب  غان  -طميق اوب    ةى 3 زهي  ةطيح  -اونااف -2

ةااس اوجانب األي     –اب  طيباد  -ر اسي 3-
 2  ارة  اون مب -اوب  ذياب -طميق اوح يج  39 ونبم اوفمات 

 5.5 اوجماي   -طميق  حط  اوبز  ا رهائ  20 اونااف  -ةجاري  -ص في  -ر اسي 4-
 2 اوب ر    اوص في   -طميق اوب  ة سب 3 طميق اوا رب  5-
 4.2 اوص في  طميف  6 طميق اوص في   6-
 5. 22 اوخا   ول مهر اواميع  -طميق إةاو   اء ط ي  5 اوقطني   –ةاب ط ي  7-
 3 اوقناب األرهائي  األهوى -طميق اوجماي   5 2 اوص في  –اوا رب  8-
 3.5  ج ع األبمار -طميق زنك رب 11 اوب  ذااف  –اونفاط   9-

 -اوب  ذالل -اوب   حل -طميق اوب  غان  1.6 اوب   ماج  –ةاب اوب  ذيثه  10-
 8.3 اوب طه 

 3.5 اوطميق اوما ط بي  اوجماي   ه ارة  اوخاوال  1.2 طميق ربط اوحا ضي   او مهر اواميع 11-

ةاب  ات فى اوم اسي اوعاـ اوى نباي  طميق   12-
 2.5 اوكتف ا رهائ  ا ي    –طميق اوب  ذياب 6.5 اوص في   

ربط ةاب اوب ذيث  اوصب ت  اوطميق اوخا     13-
 3  ج ع ا ص ح اوزراذ  -طميق زهيغيم 16.5 ول مهر اواميع 

 3  ح ا ل ياي -طميق اوب  ذياب 11 ةجاري  -اونااف -أكااء ةاب اوص في  14-
 4  قبمب اوب  ذياب  –طميق  ارة  ة ي   4 او مهر اواميع   –ةاب اوب  ذبيا  15-
 3 طميق  اوا رب  5 اوحا ضي  بي  اوااب هاوخط اواميع طميق  16-
 5 اإل اـ هي     زنك رب  – حط  اوبا   6 طميق  ل اومعياد 17-

اوطميق اوما ط بي  جا ع األنصار هةاب اوقطني    3 طميق كمي اد 18-
 5 3    زنك رب

 69.25  او ج  ع 2.5 طميق اوب ذميش 19-
  2 طميق اوفاكان   20-
  4.5 طميق طاش اوعزيزي  21-

  2 طميق زغيب هاوبالر  22-
  203.5 او ج  ع 
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 ( 12خارطة رقم )  
 . 2020الطرق الرئيسية والثانوية في ريف مركز قضاء الرمادي 

 :او صار:ه أذات اوخارط   األذت اس ذلى         
جههاه   هههاوطمق اوميفيهه  او نجهههزب  هه  ريهههف قضهههاء     الميههه  طههمق هجاههه ر األنبهههار   هزارب اونقههل    ج ب ريهه  اوعهههماق  -

 . 2020  بينات غيم  ن  رب   اوم اسي
 (.21جاه  رق )  -
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 (4صور رقم )                                             
 2020واقع النقل في ريف مركز قضاء الرمادي لعام                           

 . 2021/ 12/2بتاريخ/   او يااني اواراة

 

 واقع الخدمات الترفيهية في ريف مركز قضاء الرمادي. .. 6-2

األنااد   رغبات  أشباع  ذلى  اوت   ع ل  هاألن ط   اوفعاويات  أل   اوتم يبي      اوخا ات   عا 
  تنزلي     ت اجا  يبا     نطق  اواراة     اده   خ   اواراة  او يااني  أ ضح       هراحته اونفاي  هاوللني   

األرض اواعياب     تنزم      قاطع  زنك رب   سهن ( 20)أحااد   ااح     تنزم    ا  قاـ اوخا ات اوتم يبي  هل
( اوانا اس   سهن (  15  ااح   اوعاب  ه الن   اوزهي    اواراة   5  ااح )      قاطع   خ    ه    سهن ( 

او ارةي    او تنزلات او يااني  ا ضح اد اغلب رهاس للم   اوافمات  اوى  ع   اوقضاء اضا        مكز 
 .    ضح  للم او تنزلات  (7()6()5) هاوعائلي  هاوص ر رق 
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 ( 5صور رقم) 
 .الزويةاألرض السعيد  في  متنزه

  .2021/ 19/2اواراة  او يااني بتاريخ 

 (6صورة رقم)
 أحسان في زنكورة متنزه

 . 2021/ 19/2اواراة  او يااني  بتاريخ 
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 .تحليل الواقع التموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي  ..الفصل الثاني

 ( 7)صوة رقم                                          

 مدينة العاب السندباد في الصوفية                               

 . 2021/2/19اواراة  او يااني  بتاريخ 

 

 . واقع النشاط الصناعي في ريف مركز قضاء الرمادي ..7-2

 حههههاس اون ههههاط اوصههههناذ  ذ   هههها  هههه   نطقهههه  اواراةهههه   اوصههههناذات اوغلائيهههه  هاوصههههناذات 
حيهث  (22ك ها  بهي   ه  خه    عطيهات اوجهاه  رقه  ) األن ائي   ضهً  ذه  اوخها ات اوصهناعي .

(  ذههههها ً  862 ههههه  حيهههههث ذهههههاس اوعههههها لي  ب اقهههههع) ىأحتلهههههر اوصهههههناذات األن هههههائي  او م بههههه  األهوههههه
أج ههههههاو  اوعهههههها لي   هههههه  اون ههههههاط اوصههههههناذ   هههههه   نطقهههههه  اواراةهههههه  هاوبههههههاوغ %(  هههههه  56هبناههههههب )
%(.ه 2%( هاوصهههناذات اوغلائيهههه  بناههههب )42ثهههه  اوخههها ات اوصههههناعي  بناههههب  )   (1549ذهههاسل )

(. هلهه  22قتصههمت لههلم اوصههناذات ذلههى أن ههط  صههناعي   حههاسب ك هها  بههي   هه  اوجههاه  رقهه  )ا
 زا  لههلا اون هاط ُيعهها  او قه  اواراةهه  هباوتهذ   هًا   هيم اوههى ضهعف اوقاذههاب اوصهناعي  ضهه    نط

ةهباـ  ه   طه يم  اهت يات اوتن يه  او كانيه   ه   نطقه  اواراةه  .هاوصه ر رقه  ضعيفًا  ه   جها  ا 
ناعي  (.   ثهههههل ن هههههاذج  ختهههههارب وهههههبع  األن هههههط  اوصههههه14) (13) (12) (11)  (10( )9)  (8)

ةاههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .او  جههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه س ضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه    نطقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  اوارا
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 ... تحليل الواقع التنموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاءالرمادي ثاني الفصل ال

 

 

 (22رقم)جدول                                                                             
 2020.التوزيع  العددي والنسبي لألنشطة الصناعية والعاملين فيها في ريف مركز قضاء الرمادي لعام                               

 رقم
 المقاطعة

أســـــــــــــــــــم 
 المقاطعة  

 الصناعات الغذائية                  الخدمات الصناعية                  الصناعات األنشائية                                           

صى
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     7 3 13 4 9 6 28 1       34 1 25 3 اب  طيباد 41
     3 1 7 2 5 3           20 2 زهغيم 40
     4 1 12 3 11 9       47 1   18 4 اواهار 39
       8 3 6 2             اوكطنيه 38
     2 1 11 5 13 7         38 2 20 2 زنك رم 37
     5 2 9 4 6 4           18 2 ط ئ  35
     11 3 16 5 8 3         28 1 29 3 اوب ذبيا 34
     8 3 5 3 6 3            2 اوحا ضيه 12
   12 1 2 1 2 1 4 2           8 1 او  ح 25
     12 4 21 7 13 5   54 2 6 1 40 1   19 3 جمي يه 14
     13 5 27 13 21 17         42 2 34 5 اوب ذياب 17
     17 8 34 19 17 12           28 4 زهيه 16
     5 2 13 6 12 5           23 3 اوطاوعه 18
     11 4 19 8 15 7           36 4 اوب ذل   19
     6 2 12 4 5 3           32 4 اوب ذااف 20
     2 1 5 2 4 2           17 2 اوطما  ه 21
زهيهههههههههههههههههههههههههههه  27

 هةطيح
4 28           11 16 9 18 5 14     
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 ... تحليل الواقع التنموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاءالرمادي ثاني الفصل ال

 

 

 
 

  هههههههههههههههههههبيا  11
 هسشه

 
  

3  30 2 33         5 7 4 11 4 10     

ةههههههههههههههههههههههههههه رم  13
 هص فيه

6 35 1 29         15 22 18 31 9 21     

     3 1 5 2 7 4           26 3 صبا ت 26

                       كمي اد 30
                        ل رعياد 29
اوبههههههههههههههههههههههههههههههه   33

ذهههههههههههههههههههميش 
 هاوب كياش

                     

زغيهههههههههههههههههب   34
 هاوبالر

                      

                       اوفاكانه 32
طهههههههههههههههههههههههاش  31

 اوعزيزيه
4 37 2    2      2 5 2 4   1 9 2 15 

     
 او ج  ع

 
64 483 11 204 4 87 3 6 2 54 1 28 127 212 124 283 60 156 2 21 2 15 

 12/2021/ 3 أستطالع وتثبيت ميداني للباحثة، بتاريخ الدراسة الميدانية،             
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 الفصل الثاني.. تحليل الواقع التنموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاءالرمادي.     

 (9صورة رقم)              (                    8صورة رقم)          

   الجرايشيي فجرايشي ألنتاج الجص معمل ال         اسة الزهرية في الجرايشيثرمستون الم  عملم

 .12/3/2021اواراة  او يااني  بتاريخ 

 (10صورة رقم)                                     

 .شركة األنبار العامة ألنتاج األسفلت المؤكسد في مقاطعة الجرايشي                 

 .12/3/2021اواراة  او يااني  بتاريخ 
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 الفصل الثاني.. تحليل الواقع التنموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاءالرمادي.     

 (12صورة رقم )                  (                    11صورة رقم)              
 معمل المنتصر باهلل في المشيهيد والدشة           معمل الجزيرة ألنتاج البلوك في البوذياب 

                                   .2021/ 12/3اواراة  او يااني  بتاريخ 
 

 (14صورة رقم)                        (                    13صورة رقم)         

 معمل حدادة خالد الفراجي في الزوية.                الصوفية.شركة السدرة  ألنتاج األلمنيوم في 

                                .      2021/ 13/3اواراة  او يااني  بتاريخ/
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 الفصل الثاني.. تحليل الواقع التنموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاءالرمادي.     

 
 واقع النشاط التجاري في ريف مركز قضاء الرمادي. ..8-2 

  ه   اونبا ي )    اوزراعي   او نتجات    ختلف  وتصميف   ب اً    مكزاً    اوم اسي  قضاء   مكز  ريف  يعا 
   جاري    باس   هج س   اوى  أضا    هاوصناذ   اوزراذ    اوفائ     م بط   اوت   او نتجات   هبع  (  اوحي اني 

 رق    اوجاه    عطيات    حليل  خ    ه  .  وه  اوتا ع   هاألقضي   اوم اسي  قضاء   مكز  ه ع  اوقم    بي 
  أن ط  (  7)      ذ   اً   لتحاس   اواراة    نطق        اوتجاري   اون اط  أد  لتضح(.  14)رق   هاو كل(  23)

  طا ع    ذات   وك نبا  اوي  ي   اواراة    نطق    ةكاد   حاجات   رئي      كل   هج سلا  أر بط   رئياي     جاري  
  هه ق.  ذا  ً (  399)  أةتقطبر    ؤةا (  564)  اوتجاري    او ؤةاات   أج او   بلغ   حيث .  أةتب ك 

 اوف اكه   جارب  ث %(  24)  بناب   األهوى  او م ب   اوغلائي   او  اس    جارب  أحتلر   اونابي   األل ي    عا 
  بناب    هاو      األق      ه جارب%(  14)بناب   األن ائي   او  اس    جارب  ث %(  20.5)  بناب   هاوخضم

 وألن ط     قط%(  28)   قابل%(  72)  ناب   ذلى  أةتح ذت   األن ط   للم   أد  أي     %(13.5)
   نطق         اوتجاري   األن ط   وبع     ختارب   ن اذج   (16)    (15)  رق   هاوص ر.  األخم    اوتجاري 
 . اواراة 

 ( 23جدول رقم)
 . 2020التوزيع العددي والنسبي للمؤسسات التجارية والعاملين فيها في ريف مركز الرمادي 

ذاس   او ؤةاات اوتجاري 
 او ؤةاات

األل ي  %اوناب  ذاس اوعا لي  %اوناب    عا  
 اونابي 

 او م ب 

 1   24   22 89   26 146  جارب او  اس اوغلائي  
 4   13.5   14 56   13 71  جارب ا ق    هاو    
 2 20.5   19 76   22 123  جارب اوف اكه هاوخضم 
 6 11   12 49   10 57  جارب  نتجات حي اني 
 5 12.5   13 51   12 69  جارب او  اس اوكبمبائي 
   3 14   14 56   14 79  جارب او  اس ا ن ائي 
 7  4.5   6 22   3 19  جارب ا ثاث او نزو 

   %100  %100 399 %100 564 او ج  ع

 . /2021/3/14 أةتط ع ه ثبير  ياان  ولباحث  بتاريخاواراة  او يااني  :ـاو صار   
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 الفصل الثاني.. تحليل الواقع التنموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاءالرمادي.     

 (14شكل رقم)                                     
 األهمية النسبية للمؤسسات التجارية في ريف مركز قضاء الرمادي.          

 (. 23ذلى جاه  رق ) او صار  األذت اس          
 
 

 16)صورة رقم)                                                  (15صورة رقم)          
         رة.جارة المواد األنشائية في زنكو ت                                الزوية. تجارة المواد الغذائية في

                . 2021/ 14/3بتاريخ/اواراة  او يااني  
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 الفصل الثاني.. تحليل الواقع التنموي القائم لقطاع الخدمات والنشاط الصناعي في ريف مركز قضاءالرمادي.     

 الخالصة.  

 هه  خهه    ناق هه  ه حليههل او اقههع اوقههائ  وقطههاع اوخهها ات هاون ههاط اوصههناذ   هه  ريههف  مكههز قضههاء 
ونهها ذ   ههًا أد ج يههع  ك نههات قطههاع اوخهها ات  زاوههر سهد او اههت   او طلهه ب وتطهه يم  اوم ههاسي. بي 

 اههت يات اوتن يهه  او كانيهه  او اههتاا   ه عههان   هه   بههال   كههان   هه    زيعبهها ه بههال  ك هه  هنهه ذ   هه  
  زيههع اوعهها لي  ضهه   سهائههم لههلا اوقطههاع. في هها هجههانا أد اون ههاط اوصههناذ  اقتصههم ذلههى صههناذات 

ي  هغلائيهه   ضههً  ذهه  اوخهها ات اوصههناعي    ههكل رئي .ا هها اون ههاط اوتجههاري  قهها ار ههبط  حههاسب ان ههائ
  ههههكل رئههههي  ب جهههه س  عهههه  ا ن ههههط  اوتهههه   لبهههه  حاجههههات ةههههكاد اوميههههف ضهههه    نطقهههه  اواراةهههه .



 

[75 ] 
 

 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز   ..لفصل الثالثا
 قضاء الرمادي.

 النباتي. االنتاج الزراعي  ..1-3

 محاصيل الحبوب. ..أوالً 

 المحاصيل الصناعية.  ..ثانياً 

 محاصيل الخضراوات. ..ثالثاً 

 محاصيل العلف. ..رابعاً 

 محاصيل البستنة. ..خامساً 

 الثروة الحيوانية. ..2-3

 االغنام.   ..أوالً 

 االبقار. ..ثانياً 

 الماعز.  ..ثالثاً 

 تربية الدواجن.   ..رابعاً 

 تربية االسماك. ..خامساً 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 . االنتاج الزراعي النباتي  ..1-3

اوزراذ  اونبا     ةي ا او ااحات     ت يز  نطق  اواراة  بت ا م اوعالا     ق  ات األنتاج        
او حاصيل   ذوك     ن ع  ةال   اوزراعي .   ا  اوعا ل   هاوق    او ائي   هاو  ارس  ولزراذ    اوصاوح  

 ه األ  : اوزراعي  هاوت   ت ثل   كل رئي  

 الحبوب.  محاصيل :أوالً 

 عطيات اوجاه   ( ه   خ    او عيم   )اوق ح  اولرب تض    حاصيل اوحب ب   كل رئي     
(. لتضح ونا  بال  األل ي  األقتصاسي  وكل  حص      حيث او ااح   15( هاو كل رق  )24رق  )

%(. 22%( ث  اولرب اوصفماء بناب  ) 63أحتل  حص   اوق ح او م ب  األذلى بناب  )أذ  او زرهذ   
بنا األهوى  او م ب   اوصفماء  اولرب  أحتل  حص    األنتاج  قا  ك ي   حيث  )أ ا     ث   52ب    )%

 %(  قابل ضعف أل ي   حص   او عيم.  45حص   اوق ح او م ب  اوثاني  بناب  ) 

 (24جدول رقم)                                          
 . 2020 لعام المؤشرات الزراعية لمحاصيل الحبوب في ريف مركز قضاء الرمادي         

  

 :أُذا اوجاه   األذت اس ذلى او صار :ه

   او هههههههعب اوزراعيههههههه   ههههههه  اوم هههههههاسي هاوجزيهههههههمب     الميههههههه  زراذههههههه  األنبهههههههار   هزارب اوزراذههههههه   ج ب ريههههههه  اوعهههههههماق  -
 . 2020   بيانات غيم  ن  رب

 
 
 
 
 

أة   
 او حص   

رهذ   او ااح او ز 
 )سهن (

ك ي   %
 )ط ( األنتاج

األل ي  %   عا  
 اونابي 

 او م ب 

 1   54 45 15996 63 21340 اوق ح

 2 37 52 18775 22 7510 اولرب اوصفماء 

 3 9 3 1070 15 5110 او عيم

   100 100  35841 100 33960  ج  ع 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 (15شكل رقم)                                          
 .   2020األهمية النسبية لمحاصيل الحبوب في ريف  مركز قضاء الرمادي لعام 

 
 ( 24او صار  األذت اس ذلى جاه  رق )                       

 : هي ك  أد نبي  اوخصائص اوجغمافي  وكل  حص      خ   اآل  
 : محصول القمح   -1

لتضهههح أد  (14  13( هاوخهههمائط رقههه )16هاو هههكل رقههه  ) (25 ههه  خههه    عطيهههات اوجهههاه  )
 , 30) قاطعههات أربههع قاطعههات  نطقهه  اواراةهه    أةههتثناء  حصهه   اوق ههح  نت ههم زراذتههه  هه  ج يههع  

(  ع  بهال  األل يه  اوناهبي  وكهل  قاطعه   ه  حيهث او اهاح  او زرهذه  هك يه  األنتهاج  33   34   32
هذلهههى أةهههاس او اهههاحات او زرهذههه  و حصههه   اوق هههح ي كههه   قاهههي      هه هههق  عههها  األل يههه  اوناهههبي 

 حاب األل ي  اوى او ما ب األ ي : قاطعات  نطق  اواراة  

 يبهههههها او اههههههاحات او زرهذهههههه    حصهههههه    تضهههههه   او قاطعههههههات اوتهههههه   م فههههههع  ..او م بهههههه  األهوههههههى -
سهنههههههه . ه  ثلهههههههر   هههههههكل رئهههههههي    قاطعهههههههات ) اوطاوعههههههه    هههههههل  (901-2600 عههههههها  ) اوق هههههههح 

اومعيههههههاد هاوكبيههههههم  طههههههاش اوعزيزيهههههه   طهههههه ي    اوههههههاهار    أبهههههه  طيبههههههاد    زهيغيههههههم    اوبهههههه ذل  
%(  هههههه  أج ههههههاو  68هأةههههههتح ذت لههههههلم او قاطعههههههات ذلههههههى ) .اوجاةهههههه    اوزهيهههههه    اوب ذاههههههاف(

 او ااح  او زرهذ .
  ( 401-900او زرهذ   يبا   عا  )  او قاطعات اوت  زاست او ااح  تض    ..  اوثاني     او م ب   -

اوب ذبيا    اوقطني  زنك رب    اوب ذياب   هاوص في    اوا رب  رئي    قاطعات)  ه  ثلر   كل  سهن . 

54%37%

9%

القمح الذرة الصفراء الشعير
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

%(     27صبا ت(أةتح ذت للم او قاطعات ذلى)طيح   اوحا ضي     بيا هاواش    زهي  ة
  ج  ع او ااح  اوكلي . 

سهن )او هه ح   (1-400  ثههل او قاطعههات اوتهه   ماهحههر او اههاح  او زرهذهه   يبهها) ..وثهه اوثا او م بهه  -
 %(    أج او  او ااح  او زرهذ .5اوجماي    اوطما   ( أةتح ذت للم او قاطعات ذلى)

ي ك  أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة  حاب األل ي        هذلى أةاس ك ي  األنتاج و حص   اوق ح
 اونابي  اوى او ما ب األ ي :ه 

  (1050-901 تضه   او قاطعهات اوهلي لم فهع  يبها األنتهاج   عها   لزيها ذه )  ..او م ب  األهوى  -
طههه    ثلهههر   هههكل رئهههي    قاطعهههات )اوطاوعههه     طههه ي   اوهههاهار   ابههه  طيبهههاد     هههل اومعيهههاد 

 %(    أج او  األنتاج اوكل .48( هأةتح ذت ذلى)هاوكبيم   زهيغيم
لتماهح)  ..اوثاني   او م ب  - األنتاج  يبا   عا   ك ي   زاست  اوت   او قاطعات    ( 900-601  ثل 

   طاش اوعزيزي     اوزهي     ط .ه  ثلر   كل رئي    قاطعات) اوب ذل  اوجاة    اوب ذااف
 %(     ج  ع األنتاج اوكل .31اوا رب هاوص في    اوب ذياب   اوقطني ( أةتح ذت ذلى) 

( ه  ثلهههههههر 1-600 تضههههههه   او قاطعهههههههات اوتههههههه  زاست ك يههههههه  األنتهههههههاج  يبههههههها) ..او م بههههههه  اوثاوثههههههه   -
     ههههههههيبيا هاواشهههههههه   صههههههههبا ت  اوحا ضههههههههي  زنكهههههههه رب    اوب ذبيهههههههها   زهيهههههههه  ةطيح   قاطعههههههههات) 

 .%(    أج او  األنتاج اوكل 21( أةتح ذت ذلى)او  ح   اوجماي     اوطما   

هذلههى أةههاس  عهها  األل يهه  اوناههبي  ول اههاحات او زرهذهه  هك يهه  ا نتههاج لتضههح هجهه س  بههال  هاضههح 
باد  زهيغيم  هل اومعيهاد بي   قاطعات  نطق  اواراة  صاوح  قاطعات )اوطاوع   ط ي  اواهار أب طي

       (.اوزهي   هاوكبيم
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 (25جدول رقم)                                       
القمح في ريف مركز قضاء الرمادي  ة)دونم( بمحصولالمكاني للمساحات المزروع التوزيع

 . 2020عامل
رق   

 او قاطع 
او ااح     أة  او قاطع 

 او زرهذ / اواهن 
ك ي   او م ب  %

 ا نتاج/ ط  
 عا  ا ل ي   او م ب  %

 اونابي 
 7 1 7 1050 1 7 1500 اب  طيباد  41
 7 1 6 975 1 7 1400 زهيغيم  40
 8 1 8 1350 1 8 1800 اواهار  39
 4 2 4 630 2 4 840 اوقطني  38
 4 3 4 600 2 4 800 زنك رم  37
 9 1 9 1425 1 9 1900 ط ئ  35
 3 3 3 450 2 3 600 اوب ذبيا 34
 2 3 2 360 2 2 450 اوحا ضيه  12
 2 3 2 300 3 2 400 او  ح 25
 2 3 2 285 3 2 380 جمي يه 14
 4 2 4 645 2 4 860 اوب ذياب 17
 5 2 5 735 1 5 980 زهيه 16
 12 1 12 1950 1 12 2600 اوطاوعه  18
 4.5 2 4 792 1 5 990 اوب ذل  اوجاة   19
 4.5 2 5 760 1 4 950 اوب ذااف  20
 2 3 2 255 3 2 340 اوطما  ه 21
 2 3 2 375 2 2 500 زهيه هةطيح 27
 2 3 2 344 2 2 430   بيا هسشه 11
 4 2 4 675 2 4 900 ة رم هص فيه 13
 2 3 2 315 2 2 420 صبا ت  26
     كمي اد هاوكمي  30

   

 6 1 6 975 1 6 1290 يموكب ل رعياد ها 29
     اوب  ذميش هاوبكياش 33

   

     زغيب هاوبالر 34
   

     اوفاكانه 32
   

  5 2 5 750 1 5 1010 طاش اوعزيزيه 31
 100 21340 او ج  ع

 
15996 100 

 
100 

بيانهات    او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب     المي  زراذ  األنبار   هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماقههه او صار :ه  
 .2020   غيم  ن  رب
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 16شكل رقم)
 . 2020 لعام ريف مركز قضاء الرمادياألهمية النسبية للمساحة المزروعة بمحصول القمح في 

 (. 25او صار :ه  األذت اس ذلى جاه  رق )                      

 ( 13رقم)  خارطة
  .2020التوزيع المكاني للمساحات المزروعة )دونم( بمحصول القمح في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 :أذات اوخارط   األذت اس ذلى هاو صار: 
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب   او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب     المي  زراذ  األنبار   هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق  -
 (.25جاه  رق  )  -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج   -
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 14رقم)  خارطة
 . 2020بمحصول القمح في ريف مركز قضاء الرمادي لعام  )طن(اإلنتاج التوزيع المكاني لكمية 

 : أذات اوخارط   األذت اس ذلىاو صار:ه  
  بيانات غيم  ن  رب     او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب        المي  زراذ  األنبار     هزارب اوزراذ    ج ب ري  اوعماق  -

2020 . 
 (. 25جاه  رق  )  -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج   -
 

 محصول الذرة الصفراء. 2-
لتضههههههح أد  (16.15( هاوخههههههمائط رقهههههه )17هاو هههههكل رقهههههه ) (26 ههههه  خهههههه    عطيههههههات اوجههههههاه  رقهههههه  )

أربههههههههع  أةههههههههتثناء     حصهههههههه   اوههههههههلرب اوصههههههههفماء  نت ههههههههم زراذتههههههههه  هههههههه  ج يههههههههع  قاطعههههههههات  نطقهههههههه  اواراةهههههههه 
 هههههههههع  بهههههههههال  األل يههههههههه  اوناهههههههههبي  وكهههههههههل  قاطعههههههههه   ههههههههه  حيهههههههههث او اهههههههههاح   (33  34  32 , 30) قاطعهههههههههات 

هذلههههههههى أةههههههههاس او اههههههههاحات او زرهذهههههههه     او زرهذهههههههه  هك يهههههههه  األنتههههههههاج  هه ههههههههق  عهههههههها  األل يهههههههه  اوناههههههههبي 
 حاب األل ي  اوى او ما ب األ ي :و حص   اولرب اوصفماء ي ك   قاي   قاطعات  نطق  اواراة  
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

-850 تض   او قاطعات اوت   م فع  يبا او ااحات او زرهذ    حص   اولرب   عا  )  ..او م ب  األهوى -
اوبههه ذل  اوجاة  اوب ذاهههاف   هههل   اوهههاهار  طههه ي   )اوطاوعههه    هههكل رئهههي    قاطعهههات  ه  ثلهههر سهن . (301

( هأةههههههتح ذت لههههههلم  أب طيباد زهيغيم اواهههههه رب هاوصهههههه في   اوب ذبيهههههها  اوزهيهههههه   اوب ذيههههههاب هاوكبيم اومعيههههههاد
 %(    أج او  او ااح  او زرهذ .74او قاطعات ذلى )

) ..  اوثاني     او م ب  - او ااح او زرهذ   يبا   عا   زاست  اوت   او قاطعات  سهن .    ( 300-201 تض   
  بيا هاواش  (أةتح ذت     زنك رب   اوحا ضي      طاش اوعزيزي    ه  ثلر   كل رئي    قاطعات)اوقطني 

 %(     ج  ع او ااح  اوكلي . 16للم او قاطعات ذلى) 
زهيه     ( سهن )اوطما  ه 1-200) ماهحهر او اهاح  او زرهذه   يبهاته    ثل او قاطعهات او..اوثاوث   او م ب   -

%(  هه  أج ههاو  او اههاح  10اوجماي هه ( أةههتح ذت لههلم او قاطعههات ذلههى)   صههبا ت    او هه ح   ةههطيح
 او زرهذ .

اونابي     ي ك    اولربهذلى أةاس ك ي  األنتاج و حص     أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة  حاب األل ي  
  ي :  األاوى او ما ب 

ط . ه  ثلر   كل  (2125-901لم فع  يبا األنتاج   عا  )  ت  تض   او قاطعات او ..او م ب  األهوى  -
أب طيبهاد(   هاوكبيهم  هل اومعيهاد  اوب ذاهاف    اوبه ذل  اوجاةه    اوهاهار   ط ي    رئي    قاطعات )اوطاوع 

 %(    أج او  األنتاج اوكل .51هأةتح ذت ذلى)
ط .ه  ثلههر  (900-501  ثههل او قاطعههات اوتهه  زاست ك يهه  األنتههاج  يبهها   عهها  لتههماهح) ..او م ب اوثانيهه  -

   طهاش اوعزيزيه   اوقطنيه   اوب ذيهاب      اوزهيه    اوب ذبيا اواه رب هاوصه في     زهيغيم  كل رئي    قاطعات)
 %(     ج  ع األنتاج اوكل .39  بيا هاواش ( أةتح ذت ذلى)  زنك رب  اوحا ضي 

ط .ه  ثلههههههههههر  (1-500 تضهههههههههه   او قاطعههههههههههات اوتهههههههههه  زاست ك يهههههههههه األنتاج  يبهههههههههها) ..او م بهههههههههه  اوثاوثهههههههههه  -
%(  ههههههه  10اوجماي  (أةهههههههتح ذت ذلهههههههى)  صهههههههبا ت   او ههههههه ح  زهيههههههه  ةهههههههطيح    قاطعهههههههات) اوطما  ههههههه 
 أج او  األنتاج اوكل . 

ول ااحات او زرهذ  هك ي  األنتاج لتضح هج س  بال  هاضح بي    هذلى أةاس  عا  األل ي  اونبيا   
 اوب ذاههههههاف  اوبهههههه ذل  اوجاة   اوههههههاهار  طهههههه ي   )اوطاوعهههههه   قاطعههههههات  قاطعههههههات  نطقهههههه  اواراةهههههه  وصههههههاوح 

 (. زهيغيم  اوب ذبيا اوزهي  اوا رب هاوص في    ل اومعياد هاوكبيمأب طيباد
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 26جدول رقم)                                       
 .2020لعامالتوزيع المكاني للمساحات المزروعة)دونم( بمحصول الذرة في ريف مركز قضاء الرمادي 

رق   
 او قاطع 

او ااح    أة  او قاطع  
او زرهذ /  

 اواهن  

ك ي    او م ب   %
 األنتاج/ ط  

 عا   او م ب  %
األل ي  
 اونابي 

 5 1 5 950 1   5 380 اب  طيباد  41
 5 2 5 900 1 5 360 زهيغيم  40
 8 1 8 1450 1 8 580 اواهار  39
 3 2 3 625 2 3 251 اوقطني   38
 3 2 3 550 2 3 220 زنك رم  37
 9 1 9 1625 1 9 650 ط ئ  35
 5 2 5 875 1 5 350 اوب ذبيا 34
 3 2 3 575 2 3 230 اوحا ضيه  12
 2 3 2 400 3 2 160 او  ح 25
 2 3 2 325 3 2 130 اوجماي    14
 4 2 4 825 1 4 330 اوب ذياب 17
 5 2 5 850 1 5 340 زهيه 16
 11 1 11 2125 1 11 850 اوطاوعه  18
 6 1 6 1200 1 6 480 اوب ذل  اوجاة   19
 6 1 6 1150 1 6 460 اوب ذااف  20
 3 3 3 475 3 3 200 اوطما  ه 21
 2 3 2 425 3 2 160 زهيه هةطيح 27
 3 2 3 550 2 3 220   بيا هسشه 11
 5 2 5 900 2 5 360 ة رم هص فيه 13
 2 3 2 375 3 2 150 صبا ت  26
     هاوكمي  كمي اد 30

  
 

 5 1 5 1000 1 5 400 هاوكبيم  ل رعياد 29
     اوب ذميش هاوبكياش  33

  
 

     زغيب هاوبالر 34
  

 
     اوفاكانه 32

  
 

  3 2 3 625 2 3 249 اوعزيزيهطاش  31
 100 7510 او ج  ع

 
18775 100 

 
100 

بيانات غيم       او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب        المي  زراذ  األنبار     هزارب اوزراذ    ج ب ري  اوعماق  هههاو صار :  
 . 2020   ن  رب
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 17شكل رقم )
 . 2020الذرة الصفراء في ريف مركز قضاء الرمادي لعاماألهمية النسبية للمساحات المزروعة بمحصول 

 
 (. 26او صار :ه  األذت اس ذلى جاه  رق )            

 ( 15رقم)  ارطةخ
التوزيع المكاني للمساحات المزروعة )دونم( بمحصول الذرة الصفراء في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

2020 . 

 :أذات اوخارط   األذت اس ذلىاو صار:ه    
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب   او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب     المي  زراذ  األنبار   هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق -
 (.26جاه  رق  ) -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج  -
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 16رقم)  ارطةخ
 .  2020 التوزيع المكاني لكمية االنتاج )طن( بمحصول الذرة الصفراء في ريف مركز قضاء الرمادي لعام

 : أذات اوخارط   األذت اس ذلىاو صار:ه    
  بيانات غيم  ن  رب     او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب        المي  زراذ  األنبار    هزارب اوزراذ    ج ب ري  اوعماق -

2020 . 
 (. 26جاه  رق  ) -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج  -

 

 محصول الشعير. -3
لتضهههههههح أد  حصههههههه   (18.17ط)هاوخهههههههمائ 18)هاو هههههههكل) (27 ههههههه  خههههههه    عطيهههههههات اوجهههههههاه  رقههههههه  )

  32 , 30) قاطعهههههات أربهههههع  أةهههههتثناء   ههههه  ج يهههههع  قاطعهههههات  نطقههههه  اواراةههههه  زراذتهههههه  نت هههههم او هههههعيم
 هههههع  بهههههال  األل يههههه  اوناهههههبي  وكهههههل  قاطعههههه   ههههه  حيهههههث او اهههههاح  او زرهذههههه  هك يههههه  األنتهههههاج (33  34

هذلههههههى أةههههههاس او اههههههاحات او زرهذهههههه  ي كهههههه   أد نقاهههههه   قاطعههههههات    هه ههههههق  عهههههها  األل يهههههه  اوناههههههبي 
 حاب األل ي  اوى او ما ب األ ي : نطق  اواراة  

األهوى  - او عيم   عا    ..او م ب   او زرهذ    حص    او ااحات  أر فعر  يبا  اوت   او قاطعات   تض   
اوا رب    اواهار   ط ي    طاش اوعزيزي      كل رئي    قاطعات) اوطاوع   سهن .ه  ثلر   (580ذ  )  لزيا 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

اومعياد     هاوص في  طيباد     هاوكبيم   ل  او قاطعات   اوب ذااف(    زهي  اوب ذياب    أب   للم  هأةتح ذت 
 %(    أج او  او ااح  او زرهذ    حص   او عيم.70ذلى)

   (سهن  هل )زهيغيم 201-101و ااح  او زرهذ ذ )  ثل او قاطعات اوت  زاست  يبا ا  ..او م ب  اوثاني    -
هأةتح ذت    (اوب ذبيا   اوطما      ةطيح  زهي  اوحا ضي   اوقطني       يبا هاواش  زنك رب   اوب ذل  اوجاة 

 %(    أج او  او ااح  او زرهذ    حص   او عيم. 26للم او قاطعات ذلى) 
اوثاوث  - او زرهذ   يبا)  ..  او م ب   او ااح   اوت   ماهحر  او قاطعات  ه  ثلر 1-100  ثل  سهن    )

%(   أج او  او ااح  او زرهذ    حص    4صبا ت( أةتح ذت ذلى )   اوجماي       قاطعات )او  ح
 او عيم.

أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة  حاب األل ي  اوى    ي ك    او عيمهذلى أةاس ك يات األنتاج و حص    
 هه :األ ي او ما ب 

طههه  ه  ثلهههر  (51-95  عههها )اوتههه   ماهحهههر ك يههه  ا نتهههاج  يبههها  قاطعهههات او تضههه    ..او م بههه  األهوهههى -
أبههه     هاوكبيهههم  هههل اومعيهههاد   اواههه رب هاوصههه في   اوهههاهار   طههه ي    طهههاش اوعزيزيههه      قاطعهههات )اوطاوعههه 

 %(    أج او  األنتاج اوكل .64هأةتح ذت ذلى ) اوب ذااف(  اوب ذياب   اوزهي    طيباد
ط .  ثلههر   قاطعههات)  (31-50 ضهه   او قاطعههات اوتهه   ماهحههر  يبهها ك يهه  األنتههاج)..  او م بهه  اوثانيهه  -

زهيههه  ةهههطيح( أةهههتح ذت   اوحا ضهههي    اوقطنيههه      هههيبا هاواشههه    زنكههه رب  اوبههه ذل  اوجاةههه   زهيغيهههم
 %(     ج  ع األنتاج اوكل .25ذلى)

ط .ه  ثلههههر ( ه30-1)  عههها    تضههه   او قاطعهههات اوتههه   ماهحههههر ك يههه  األنتهههاج  يبههها ..او م بههه  اوثاوثههه  -
%(  ههه  أج هههاو  11صبا ت(أةهههتح ذت ذلهههى)   اوجماي ههه    او ههه ح   اوب ذبيههها      قاطعهههات) اوطما  ههه 

 األنتاج اوكل . 

ول ااحات او زرهذ  هك ي  األنتاج لتضح هج س  بال  هاضح بي    نابي أةاس  عا  األل ي  اوهذلى   
اواههه رب     طههه ي أب طيبهههاد  اوهههاهار  طهههاش اوعزيزيههه    قاطعهههات  نطقههه  اواراةههه  وصهههاوح  قاطعهههات) اوطاوعههه 

 .(  اوزهي هاوكبيم  ل اومعياد   هاوص في 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 (27جدول رقم)                                         
 . 2020لعامالتوزيع المكاني للمساحات المزروعة)دونم(بمحصول الشعير في ريف مركز قضاء الرمادي 

بيانههات غيههم    او ههعب اوزراعيهه   هه  اوم ههاسي هاوجزيههمب     الميهه  زراذهه  األنبههار   هزارب اوزراذهه   ج ب ريهه  اوعههماقههههه او صههار :ههه 

 .2020    ن  رب

 

رق   
 او قاطع 

او ااح    أة  او قاطع  
 او زرهذ /سهن 

ك ي   او م ب  %
 ا نتاج/ط  

ا ل ا    او م ب  %  عا  
 اونابي 

 5.5 1 6 62.5 1 5 280 اب  طيباد  41
 4 2 4 47.5 2 4 200 زهيغيم  40
 8 1 7 70 1 9 480 اواهار  39
 3 2 3 35 2 3 140 اوقطني   38
 3.5 2 4 40 2 3 160 زنك رم  37
 6.5 1 7 75 1 6 300 ط ئ  35
 2.5 3 3 30 2 2 120 اوب ذبيا 34
 3 2 3 32.5 2 3 130 اوحا ضيه  12
 2 3 2 25 3 2 100 او  ح 25
 2 3 2 22.5 3 2 90 اوجماي    14
 4.5 1 5 53.75 1 4 215 اوب ذياب 17
 5 1 5 57.5 1 5 245 زهيه 16
 10 1 9 95 1 11 580 اوطاوعه  18
 4 2 4 46.25 2 4 185 اوب ذل  اوجاة   19
 4.5 1 5 52.5 1 4 205 اوب ذااف  20
 2.5 3 3 30.75 2 2 123 اوطما  ه 21
 2.5 2 3 31.75 2 2 127 زهيه هةطيح 27
 3.5 2 4 37.5 2 3 150   بيا هسشه 11
 6.5 1 6 67.5 1 7 370 ة رم هص فيه 13
 1 3 1 7.5 3 1 30 صبا ت  26
        هاوكمي  كمي اد 30
 6.5 1 6 62.5 1 7 350 هاوكبيم  ل رعياد 29
        هاوبكياش  اوب ذميش 33
        هاوبالر زغيب  34
        اوفاكانه 32
  8.5 1 8 87.5 1 10 530 اوعزيزيهطاش  31

 100  100 1070  100 5110 او ج  ع
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 18شكل رقم) 
 . 2020األهمية النسبية للمساحة المزروعة بمحصول الشعير في ريف مركز قضاء الرمادي لعام  

 (. 27او صار  األذت اس ذلى جاه  رق )              
 ( 17رقم)  ارطةخ  

 . 2020بمحصول الشعير في ريف مركز قضاء الرمادي لعام  التوزيع المكاني للمساحة المزروعة )دونم(

 :أذات اوخارط   األذت اس ذلىاو صار:ه   
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب   او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب     المي  زراذ  األنبار    هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق -
 (. 27جاه  رق  ) -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج  -
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 18رقم)  ارطةخ
 . 2020التوزيع المكاني لكمية االنتاج )طن( بمحصول الشعير في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 : أذات اوخارط   األذت اس ذلىاو صار:ه       
 . 2020  او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب  بيانات غيم  ن  رب   المي  زراذ  األنبار   هزارب اوزراذ    ج ب ري  اوعماق -

 (. 27جاه  رق  )-   
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج  - 
 

 المحاصيل الصناعية.  ..ثانياً 

اوصناعي   او حاصيل  اوحقل    ت ثل  رئي    حص  ) اتق  اواراة    كل  زلمب      اوا ا        نطق  
خ     ك ا  بي      األنتاج  هك ي   او زرهذ   او ااح   حيث  او حاصيل     للم  أل ي   ه تبال   او   (. 

 اوا ا  أذ أنه ه ق  عا  األل ي  اونابي  أحتل  حص         (19( هاو كل رق  )28 عطيات اوجاه  رق  )
%(  قابل ضعف أل ي   38.5بناب  )    اتق اوحقل%( ث   حص    44.5او م ب  األهوى   عا  أل ي  بلغ ) 

  حص   زلمب او   .
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 28جدول رقم)
 .2020 لعامالمؤشرات الزراعية للمحاصيل الصناعية في ريف مركز قضاء الرمادي 

أة   
 او حص   

او ااح  او زرهذ /  
 سهن 

 او م ب  األل ي  اونابي  عا   % ك ي  األنتاج/ ط  %

 1 38.5 20 1267 57 4230 اوا ا 
 2 44.5 63 3910 26 1955  اتق اوحقل 
 3 17 17 1066 17 1253 زلمب او    
 100 100 6243 100 7438 او ج  ع

 

بيانات غيم      او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب        المي  زراذ  األنبار     هزارب اوزراذ    ج ب ري  اوعماقههه    او صار :    

 . 2020   ن  رب

 ( 19شكل رقم)
 . 2020األهمية النسبية للمساحات المزروعة بالمحاصيل الصناعية في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 
 (. 28او صار  األذت اس ذلى جاه  رق )                

م اسي     هي ك  أد نبي  اوخصائص اوجغمافي  وكل  حص   ذلى  ات    قاطعات ريف  مكز قضاء او  
 : خ   اآل  

 

 

 

 

38.5%

44.5%

17%

السمسم فستق الحقل زهرة الشمس
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 محصول السمسم . 1-

لتضح أد  حص      (20   19( هاوخمائط رق )20هاو كل رق )  (29   خ    عطيات اوجاه  رق  )
او م ب  يحتل  ج يع    األهوى  اوا ا   ه نت مزراذته     اوصناعي   او زرهذ   او حاصيل  او ااح   حيث     

 ع  بال  األل ي  اونابي  وكل  قاطع   (33  34  32 ,  30) قاطعات أربع   أةتثناء     قاطعات  نطق  اواراة 
هذلى أةاس او ااحات او زرهذ           حيث او ااح  او زرهذ  هك ي  األنتاج هه ق  عا  األل ي  اونابي 

 حاب األل ي  اوى او ما ب األ ي : و حص   ي ك   أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة  ا  هك يات األنتاج

األهوى - اوا ا    عا     ..او م ب   او زرهذ    حص    او ااحات  أر فعر  يبا  اوت   او قاطعات   تض   
اوطاوع   سهن .ه  ثلر   (201-400) ط ي    رئي    قاطعات)اواهار    زهيغيم         كل  طيباد    أب  

اوجاة   اوزهي ( ذلى)  اوب ذل   او قاطعات  للم  او زرهذ  47هأةتح ذت  او ااح   أج او       )%
لتماهح) األنتاج  او قاطعات   عا   للم  األنتاج  قا   ثلر  ك ي   أةاس  هذلى  اوا ا    -61  حص   

 %(    أج او  األنتاج اوكل .47ط  أةتح ذت ذلى ) (120
اوثاني  - او زرهذ ذ )..  او م ب   او ااح   زاست  يبا  اوت   او قاطعات  (سهن     141-200  ثل 

  (  اوجماي   اوا رب هاوص في  او  ح   اوب ذياب   اوقطني    اوحا ضي    زنك رب  اوب ذبيا  اوب ذااف   هل )
او زرهذ    حص   اوا ا   هذلى أةاس    %(    أج او  او ااح 36هأةتح ذت للم او قاطعات ذلى)

لتم   ك ي  األنتاج  قا   ثلر للم %(  36ط  أةتح ذت ذلى )  (41-60اهح) او قاطعات   عا  األنتاج 
  ج  ع األنتاج اوكل .

اوثاوث   - او زرهذ   يبا)  ..  او م ب   او ااح   اوت   ماهحر  او قاطعات  سه 140-1  ثل  ه  ثلر  (  ن  
هاوكبيم  )  قاطعات  اومعياد  اوعزيزي  ل  صبا ت(  طاش  هاواش     اوطما       بيا  ةطيح   زهي       

اوا ا . هذلى أةاس ك ي  األنتاج  17هأةتح ذت ذلى ) او زرهذ    حص    او ااح   %(   أج او  
او  للم  لتماهح)  قا   ثلر  األنتاج  )  (  40-1قاطعات   عا   ذلى  أةتح ذت  أج او   17ط       )%

 . األنتاج اوكل 

ول ااحات او زرهذ  هك ي  األنتاج لتضح هج س  بال  هاضح    ابي هذلى أةاس  عا  األل ي  اون
وصاوح  قاطعات  اواراة   زهيغيم اوب ذل      أب طيباد  )اواهار ط ي اوطاوع   بي   قاطعات  نطق  

 اوجاة  اوزهي (.
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 29دول رقم)ج
 . 2020لعامالتوزيع المكاني للمساحات المزروعة)دونم(بمحصول السمسم في ريف مركز قضاء الرمادي 

  رق 
 او قاطع 

  او ااح   أة  او قاطع  
 او زرهذ /سهن 

ك ي   %
 األنتاج/ط  

 عا  األل ي   %
  اونابي

 او م ب 

 1 6 6 78 6 260 اب  طيباد  41
 1 6 6 73.5 6 245 غيم يزه  40
 1 9 9 120 9 400 اواهار  39
 1 4 4 51 4 170 طنيهقاو 38
 2 4 4 57 4 190 زنك رم  37
 1 8 8 105 8 350 ط ئ  35
 2 4 4 55.5 4 185 اوب ذبيا 34
 2 4 4 48 4 160 اوحا ضيه  12
 2 4 4 45 4 149 او  ح 25
 2 3 3 42 3 142 جمي يه 14
 1 4 4 52.5 4 175 اوب ذياب 17
 1 5 5 63 5 210 زهيه 16
 1 7 7 84 7 280 اوطاوعه  18
 1 6 6 70.5 6 235 اوب ذل  اوجاة   19
 2 5 5 60 5 200 اوب ذااف  20
 3 3 3 36 3 120 اوطما  ه 21
 3 3 3 37.5 3 125 زهيه هةطيح 27
 3 3 3 33 3 110   بيا هسشه 11
 2 4 4 45 4 151 ة رم هص فيه 13
 3 2 2 30 2 100 صبا ت  26
       هاوكمي  كمي اد 30

 

 3 3 3 40.5 3 138 هاوكبيم  ل رعياد 29
      هاوبكياش ب  ذميشوا 33

 

      زغيب هاوبالر 34
 

      اوفاكانه 32
 

  3 3 3 40 3 135 طاش اوعزيزيه 31
 100 100 1267 100 4230 او ج  ع

 

بيانات  غيم      او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب        المي  زراذ  األنبار     هزارب اوزراذ    ج ب ري  اوعماقههه  او صار :ه      

 . 2020   ن  رب
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 20شكل رقم )                                            
 . 2020 مالمزروعة بمحصول السمسم في ريف مركز قضاء الرمادي لعااألهمية النسبية للمساحة 

 (. 29او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق )             
 ( 19رقم)  ارطةخ

 . 2020التوزيع المكاني للمساحة المزروعة )دونم(بمحصول السمسم في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 أذات اوخارط   األذت اس ذلى: او صار:ه   
 . 2020ج ب ري  اوعماق  هزارب اوزراذ     المي  زراذ  األنبار   او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب    بيانات غيم  ن  رب    -
 .(29)جاه  رق  -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج  -
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 20رقم)  ارطةخ
 . 2020في ريف مركز قضاء الرمادي لعام  السمسم التوزيع المكاني لكمية االنتاج)طن(بمحصول

 : اوخارط   األذت اس ذلى أذات او صار:ه     
 . 2020بيانات غيم  ن  رب   اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب   او عباوزراذ   المي  زراذ  األنبار  ج ب ري  اوعماق  هزارب-    
 (. 29جاه  رق  )-   
 Arc Map 10.4.1بمنا ج -   
 

 محصول فستق الحقل. 2-
لتضهح أد  حصه    (22 21( هاوخهمائط رقه  )21هاو كل رق ) (30   خ    عطيات اوجاه  رق  )  

زراذتههه  هه    هه  حيههث او اههاح  او زرهذهه   او حاصههيل اوصههناعي  ه نت ههم اوثانيهه  اههتق اوحقههل يحتههل او م بهه  
 هع  بهال  األل يه  اوناهبي  وكهل (33  34  32 , 30) قاطعهات أربهع  أةهتثناء  اواراة   ج يع  قاطعات  نطق   

أةههاس او اههاحات  هذلههى  اوناههبي  قاطعهه   هه  حيههث او اههاح  او زرهذهه  هك يهه  األنتههاج هه ههق  عهها  األل يهه  
اهب األل يه  ي ك   أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة  ح   او زرهذ   هك يات األنتاج و حص    اتق اوحقل

 اوى او ما ب األ ي :
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

األهوى  - او زرهذ     ..او م ب   او ااحات  أر فعر  يبا  اوت   او قاطعات  اوحقل  تض     حص    اتق 
  اواهار     ط ي    اوطاوع      سهن .ه  ثلر   كل رئي    قاطعات)أب طيباد  (170-101)  عا  لزيا ذ   

اوجاة      زهيغيم     اوب ذياب  ذلى  اوزهي (   اوب ذبيا    اوب ذل   او قاطعات  للم  %(     61)هأةتح ذت 
اوفاتق او زرهذ    حص    او ااح   او قاطعات      أج او   للم  األنتاج  قا   ثلر  ك ي   أةاس  هذلى 

 %(    أج او  األنتاج اوكل .61هأةتح ذت ذلى ) (340-201)لتماهح   عا  األنتاج  
سهن .  ثلر    (100-61) يبا   عا   او ااح  او زهذ    ماهحر     ثل او قاطعات اوت ..    او م ب  اوثاني   -

(  ل اومعياد هاوكبيم   اوجمي    طاش اوعزيزي    اوحا ضي    او  ح   زنك رب   اوب ذااف     قاطعات)اوقطني 
هذلى أةاس       %(   أج او  او ااح  او زرهذ    حص   اوفاتق33هأةتح ذت للم او قاطعات ذلى)

%(  33ط  أةتح ذت ذلى)  (200-91)  قا   ثلر للم او قاطعات   عا  أنتاج لزيا ذ   ك ي  األنتاج
     ج  ع األنتاج اوكل . 

( سهنه  ه  ثلهر   قاطعهات 1-40او م ب  اوثاوثه    ثهل او قاطعهات اوته   ماهحهر او اهاح  او زرهذه   يبها)  -
%( ههه  6هأةهههتح ذت ذلهههى ) صهههبا ت(     هههبيا هاواشههه   زهيههه  ةهههطيح  اوطما  ههه    )اواههه رب هاوصههه في 

أج هههاو  او اهههاح  او زرهذههه    حصههه   او هههعيم هذلهههى أةهههاس ك يههه  األنتهههاج  قههها   ثلهههر لهههلم او قاطعهههات 
 %(    أج او  األنتاج اوكل . 6أةتح ذت ذلى) (ط .1-90)  عا  األنتاج

هاضهح بهي   ول اهاحات او زرهذه  هك يه  األنتهاج لتضهح هجه س  بهال   اهبي هذلى أةهاس  عها  األل يه  اون
  زهيغيم اواهار ط ي اوطاوع  اوب ذبيا زنك رب(.)أب طيباد  قاطعات  نطق  اواراة  وصاوح  قاطعات 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 30جدول رقم)
في ريف مركز قضاء الرمادي  فستق الحقل  بمحصول التوزيع المكاني للمساحات المزروعة)دونم(

 . 2020لعام

اوعماق  هههاو صار : اوزراذ    ج ب ري   اوم اسي هاوجزيمب        المي  زراذ  األنبار     هزارب  اوزراعي      بيانات  غيم       او عب 
 . 2020   ن  رب

 

  رق  
 او قاطع 

 او ااح  او زرهذ /    أة  او قاطع
 سهن  

 / ك ي ا نتاج %
 ط 

األل ي      عا  %
 ي اوناب

 او م ب 

 1 8.7 8.7 340 8.7 170 اب  طيباد  41
 1 7.3 6.4 250 8.2 125 زهيغيم  40
 1 7.1 6.6 260 7.7 130 اواهار  39
 2 5.8 5.1 200 6.6 100 طنيهقاو 38
 2 6 4.7 184 6.5 92 زنك رم  37
 1 7 7.6 300 6.4 150 ط ئ  35
 1 6.1 6.1 230 6.1 115 اوب ذبيا 34
 2 5.2 4.5 176 5.9 88 اوحا ضيه  12
 2 4.9 4.6 180 5.2 90 او  ح 25
 2 4.1 3.1 120 5.1 60 جمي يه 14
 1 5.7 6.5 256 5 128 اوب ذياب 17
 1 4.9 5.2 204 4.7 102 زهيه 16
 1 6.5 8.4 320 4.6 160 اوطاوعه  18
 1 5.3 6.1 240 4.5 120 اوب ذل  اوجاة   19
 2 4.1 5.1 196 3.2 98 اوب ذااف  20
 3 2.3 1.6 64 3.1 32 اوطما  ه 21
 3 1.7 1 40 2.5 20 زهيه هةطيح 27
 3 1.4 0.7 30 2.1 15   بيا هسشه 11
 3 1.8 2 80 1.6 40 ة رم هص فيه 13
 3 0.7 0.5 20 1 10 صبا ت  26
      هاوكمي  كمي اد 30

 

 2 1.6 2.4 96 0.8 48 هاوكبيم  ل رعياد 29
      هاوبكياش اب  ذميش 33

 

      زغيب هاوبالر 34
 

      اوفاكانه 32
 

  2 1.8 3.1 124 0.5 62 طاش اوعزيزيه 31
 100  3910 100 1955 او ج  ع
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 21شكل رقم)
 . 2020األهمية النسبية للمساحات المزروعة بمحصول فستق الحقل في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 
 (. 30او صار  األذت اس ذلى جاه  رق )               

 ( 21رقم)  ارطةخ
في ريف مركز قضاء الرمادي لعام   فستق الحقلالتوزيع المكاني للمساحة المزروعة )دونم(بمحصول 
2020 . 

 :أذات اوخارط   األذت اس ذلىاو صار:ه  
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب   او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب     المي  زراذ  األنبار   هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق -
 (.30جاه  رق  ) -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج  -
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 22ة رقم) ارطخ
 . 2020في ريف مركز قضاء الرمادي لعام  فستق الحقل بمحصول (طن) لكمية االنتاجالتوزيع المكاني 

 : أذات اوخارط   األذت اس ذلى او صار:ه        
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب  عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمباو   المي  زراذ  األنبار  هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق -   
 (. 30جاه  رق  ) -   
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج  -   
 

 محصول زهرة الشمس.3-

لتضهح أد  حصه    (23  24( هاوخهمائط رقه )22هاو كل رق ) (31   خ    عطيات اوجاه  رق  )  
زلمب او    يحتل او م ب  اوثاوث     حيث او ااح  او زرهذ   او حاصيل اوصناعي  ه نت مزراذته  ه  ج يهع 

 هههع  بهههال  األل يههه  اوناهههبي  وكهههل  (33  34  32 , 30) قاطعهههات أربهههع  أةهههتثناء  قاطعهههات  نطقههه  اواراةههه  
هذلهى أةهاس او اههاحات     قاطعه   ه  حيهث او اهاح  او زرهذهه  هك يه  األنتهاج هه هق  عها  األل يهه  اوناهبي 

  عات  نطق  اواراة  حاب األل يه  او زرهذ  هك يات األنتاج و حص   زلمب او    ي ك   أد نقا   قاط
 :او ما ب األ ي 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 تضهه   او قاطعههات اوتهه  أر فعههر  يبهها او اههاحات او زرهذهه    حصهه   زلههمب او هه    ..او م بهه  األهوههى  -
) اواهار اوقطنيههههه  ط ي  اوطاوعهههههه  زهيغيم  هن .ه  ثلهههههر   هههههكل رئههههههي    قاطعهههههات س  (120-61  عههههها  )

%(  ه  أج هاو  او اهاح  69)هأةتح ذت للم او قاطعات ذلهى(اوب ذياب أب طيباد اوزهي  اوب ذبيا  زنك رب
 .حص   زلمب او   او زرهذ    

   (سهنهههه 60-21)   عهههها   يبهههها او اههههاح  او زرهذهههه   ماهحههههر   ثههههل او قاطعههههات اوتهههه  .. او م بهههه  اوثانيهههه   -
اوحا ضههههههههههههههههههههي   اوبهههههههههههههههههههه ذل  اوجاةهههههههههههههههههههه  او  ح  اوب ذااف   ههههههههههههههههههههيبا هاواش  اوجماي   اواهههههههههههههههههههه رب هل )

%(  هه  أج ههاو  او اههاح  27لههلم او قاطعههات ذلههى) هأةههتح ذت  (هاوص في  اوطما  هه   ل اومعيههاد هاوكبيههم
 او زرهذ    حص   زلمب او   .

( سهنه  ه  ثلهر   قاطعهات 1-20  ثل او قاطعات اوت   ماهحر او اهاح  او زرهذه   يبها)  ..او م ب  اوثاوث  -
%(   أج هاو  او اهاح  او زرهذه    حصه    (4(هأةتح ذت ذلى زهي  ةطيح صبا ت طاش اوعزيزي )

 زلمب او   . 

ي ك  أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة  حاب األل ي        زلمب او     هذلى أةاس ك يات األنتاج و حص  
 اوى او ما ب األ ي : 

  قاطعات  (ط  ه  ثلر  51-114لم فع  يبا األنتاج   عا )  اوت  قاطعات  او  تض      ..او م ب  األهوى  -
اوب ذبيا ) طيباد  )اواهار اوقطني  ط ي زهيغيم اوطاوع  اوب ذياب اوزهي  أب   ذلى  %(     66(هأةتح ذت 

 أج او  األنتاج اوكل . 
(ط .  ثلههههههههر 50-21 تضهههههههه   او قاطعههههههههات اوتهههههههه   ماهحههههههههر  يبهههههههها ك يهههههههه  األنتههههههههاج) ..او م بهههههههه  اوثانيهههههههه  -

( أةههههتح ذت     ههههيبا هاواش  اوجماي هههه فاوب ذاهههها او  ح  اوب ذل  اوجاةهههه    زنك رباوحا ضههههي  قاطعات)
 %(     ج  ع األنتاج اوكل .25ذلى)

 ط .ه  ثلههر   قاطعههات) (1-20 تضهه   او قاطعههات اوتهه   ماهحههر ك يهه  األنتههاج  يبهها) ..او م بهه  اوثاوثهه   -
(أةهههههههتح ذت اوطما  ههههههه    هههههههل اومعيهههههههاد هاوكبيم زهيههههههه  ةطيح صهههههههبا ت طاش اوعزيزي اواههههههه رب هاوص في  

 %(    أج او  األنتاج اوكل . 9ذلى)
هذلههى أةههاس  عهها  األل يهه  اوناههبي  ول اههاحات او زرهذهه  هك يهه  ا نتههاج لتضههح هجهه س  بههال  هاضههح بههي  
 قاطعههههههات  نطقهههههه  اواراةهههههه  وصههههههاوح  قاطعههههههات) اواهار اوقطنيهههههه  ط ي زهيغيم اوب ذياب  اوزهيهههههه   أبهههههه  

 طيباد زنط رب  اوب ذبيا اوحا ضي (.
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 31جدول رقم )
بمحصول زهرة الشمس في ريف مركز قضاء الرمادي  التوزيع المكاني للمساحات المزروعة)دونم(

 . 2020لعام

بيانهههات     او هههعب اوزراعيههه   ههه  اوم هههاسي هاوجزيهههمب     الميههه  زراذههه  األنبهههار   هزارب اوزراذههه   ج ب ريههه  اوعهههماقهههههه  او صهههار :هههه   
 .2020   غيم ن  رب

 

  رق 
 او قاطع 

  او ااح  أة  او قاطع  
 او زرهذ / سهن  

ك ي   او م ب  %
 األنتاج/ط  

او م  %
  ب 

 عا  ا ل ي  
 اونابي 

 5.6 1   5 57 1   6 78 اب  طيباد  41
 7 1   7 78 1  7 84 زهيغيم  40
 10.5 1   11 114 1  10 120 اواهار  39
 9 1   9 98 1  9 110 اوقطنيه 38
 5 2   5 48 1  5 65 زنك رم  37
 7.5 1   8 84 1  7 96 ط ئ  35
 5 1   5 57 1  5 68 اوب ذبيا 34
 5 2   5 50 2  5 60 اوحا ضيه  12
 3.5 2  3 36 2  4 45 او  ح 25
 2.5 2  2 26 2  3 32 جمي يه 14
 7 1  7 75 1  7 84 اوب ذياب 17
 6 1  6 65 1  6 76 زهيه 16
 6.5 1  7 77 1  6 80 اوطاوعه  18
 4 2  4 42 2  4 55 اوب ذل  اوجاة   19
 3 2  3 34 2  3 40 اوب ذااف  20
 2 3  2 18 2  2 24 اوطما  ه 21
 1.5 3  1 15 3  2 20 زهيه هةطيح 27
 3 2  3 30 2  3 35   بيا هسشه 11
 2 3  2 19 2  2 25 ة رم هص فيه 13
 1 3  1 14 3  1 18 صبا ت  26
        هاوكمي  كمي اد 30
 2 3  2 17 2  2 22 هاوكبيم  ل رعياد 29
        هاوبكياش اب  ذميش 33
        زغيب هاوبالر 34
        اوفاكانه 32
 1 3  1 12 3  1 16 طاش اوعزيزيه 31

 او ج  ع
 

1253 100%  1066 100%  100 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 22شكل رقم)
 .2020األهمية النسبية للمساحة المزروعة بمحصول زهرة الشمس في ريف مركز قضاء الرمادي لعام         

 (. 31او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق )             
 ( 23ة رقم) ارطخ

 . 2020التوزيع المكاني للمساحة المزروعة )دونم(بمحصول زهرة الشمس في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 أذات اوخارط   األذت اس ذلى: او صار:ه    
 . 2020ج ب ري  اوعماق  هزارب اوزراذ     المي  زراذ  األنبار   او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب    بيانات غيم  ن  رب    -
 (.31ه  رق  )جا  -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج   -
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ابو طيبان زويغير الدوار
القطنيه زنكوره طوئ
البوعبيد الحامضيه الموح
جريشيه البوذياب زويه
الطالعه البوعلي الجاسم البوعساف
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 24ة رقم) ارطخ
 .2020التوزيع المكاني لكمية االنتاج)طن( لمحصول زهرة الشمس في ريف مركز قضاء الرمادي لعام

 : أذات اوخارط   األذت اس ذلى او صار:ه   
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب   او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب    المي  زراذ  األنبار  هزارب اوزراذ    ج ب ري  اوعماق- 
 (. 31جاه  رق  ) - 
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج - 
 

 محاصيل الخضراوات.  .. ثالثاً 
هاو ت ي    اوصيفي   اوخضماهات  اواراة    حاصيل  اوخضماهات     نطق     )*( تض    حاصيل 

( رق   اوجاه   ك ا  بي      األنتاج  هك ي   او زرهذ   او ااح   حيث  أل يتبا     رق   32ه تبال   هاو كل   )
(. حيث لتضح أد  حاصيل اوخضماهات اوصيفي  أحتلر او م ب  األهوى    حيث او ااح  او زرهذ   23)

 ت او ت ي . %(  قط و حاصيل اوخضماها36%(  قابل ) 64هك ي  األنتاج هب عا  أل ي  نابي  بلغ )
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 (32جدول رقم)                                          
 .2020ي لعام لرمادالمؤشرات الزراعية لمحاصيل الخضراوات في ريف مركز قضاء ا

:ه  اوعماق  او صار  اوزراذ    ج ب ري   األنبار     هزارب  زراذ   هاوجزيمب      المي   اوم اسي  اوزراعي      غيم    تبيانا     او عب 
 . 2020   ن  رب

 (23شكل رقم )                                         
  .2020األهمية النسبية للمساحات المزروعة بمحاصيل الخضراوات في ريف مركز قضاء الرمادي لعام   

 (. 32او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق  )                

 اآل  :ه هي ك  أد نبي  اوخصائص اوجغمافي  وك  اون ذي     خ   
 

   .()محاصيل الخضراوات الصيفية -1
لتضهح أد  حاصهيل  (26 .25( هاوخهمائط رقه )24هاو هكل رقه )  (33   خه    عطيهات اوجهاه  رقه  )

 , 30) قاطعهات أربهع  أةهتثناء  زراذتبا    ج يهع  قاطعهات  نطقه  اواراةه   اوخضماهات اوصيفي   نت م
 ههع  بههال  األل يهه  اوناههبي  وكههل  قاطعهه   هه  حيههث او اههاح  او زرهذهه  هك يهه  األنتههاج  (33  34  32

 
   اول بيههها   اوبا يههه    اوبطاطهها   اوبهههاق ء   اوباذنجههاد   اوط اطههه    اوخيههار ) اواراةههه   نطقهه   ههه  اوصههيفي  اوخضهههماهات  تضهه  

 (.او جم اوبطيخ   اومق  

 او م ب  اونابي   عا  األل ي  % ط /ك ي  األنتاج % سهن /  ااح   زرهذ   ن ع او حص  
 1 64      70 42980 58 11879 يفي  خضماهات ص
 2 36       30 18396 42 8432 ت ي خضماهات ش

  100       100 61376 100 20311  ج  ع 

64%

36%

خضراوات صيفية خضراوات شتوية
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

هذلههى أةههاس او اههاحات او زرهذهه  ولخضههماهات اوصههيفي  ه هه  خهه       األل يهه  اوناههبي  هه ههق  عهها  
 حاب األل ي  اوى او ما ب األ ي : عطيات ي ك   أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة  

سهنههه .  (1012-601 يبههها   عههها  )  تضههه   او قاطعهههات اوتههه  زاست او اهههاح او زرهذ .. او م بههه  األهوهههى -
  أب طيباداوههههههههاهار    طهههههههه ي    اوب ذل  اوجاةهههههههه اوزهيهههههههه  ه  ثلههههههههر   ههههههههكل رئههههههههي    قاطعات)اوطاوعهههههههه  

 %(     ج  ع او ااح  اوكلي .59(أةتح ذت للم او قاطعات ذلى)  زهيغيماوا رب هاوص في  اوب ذااف
سهنههه  ه  ثلهههر  (600-301  ثهههل او قاطعهههات اوتههه   ماهحهههر او اهههاح  او زرهذههه   يبههها ) ..او م بههه  اوثانيههه  -

  زهيههههههههههه  ةهههههههههههطيح   زنكههههههههههه رب اوب ذيهههههههههههاب   هههههههههههل اومعيهههههههههههاد هاوكبيهههههههههههم     قاطعهههههههههههات )طهههههههههههاش اوعزيزيههههههههههه 
%(  هههههه  أج ههههههاو  او اههههههاح  30( أةههههههتح ذت لههههههلم او قاطعههههههات ذلههههههى)   ههههههيبا هاواشهههههه  اوقطني صبا ت 
 او زرهذ .

سهنه .  (1-300  عها  ذه  ) يبها   ماهحهر او اهاح  او زرهذه  تضه   او قاطعهات اوته     ..اوثاوث او م ب    -
( هأةهههههههتح ذت لهههههههلم   اوطما    او  ح اوجمي هههههههئهههههههي    قاطعهههههههات )اوب ذبيا اوحا ضي ه  ثلهههههههر   هههههههكل ر 
 %(    أج او  او ااح  او زرهذ .11او قاطعات ذلى )

ي ك  أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة  حاب      و حص   اوخضماهات اوصيفي   هذلى أةاس ك ي  األنتاج
  ي  اونابي  اوى او ما ب األ ي :األل
(. ه  ثلههر   ههكل 4340-1960لم فههع  يبهها األنتههاج   عهها  ) تهه  تضهه   او قاطعههات او ..او م بهه  األهوههى  -

  هل أب طيباد  طه ي   اواه رب هاوصه في   اوب ذاهاف  اوهاهار   اوطاوعه      رئي    قاطعات )اوب ذل  اوجاةه 
 %(    أج او  األنتاج اوكل .68اوزهي ( هأةتح ذت ذلى)  زهيغيماومعياد هاوكبيم  

ه  ثلههر  طهه  (1015-1450  ثههل او قاطعههات اوتهه  زاست  يبهها ك يهه  األنتههاج   عهها  ) ..او م بهه  اوثانيهه  -
( اوب ذبيا اوحا ضي  زهي  ةطيح اوقطني  زنك رب  او  ح  اوب ذياب     كل رئي    قاطعات)طاش اوعزيزي 

 %(     ج  ع األنتاج اوكل .24هأةتح ذت ذلى)
  طهه . ه  ثلههر   قاطعههات) (1-900 تضهه   او قاطعههات اوتهه  زاست ك يهه  األنتههاج  يبهها) ..او م بهه  اوثاوثهه  -

 ا نتاج اوكل .%(    أج او  8أةتح ذت ذلى) اوجماي  (  صبا ت     يبا هاواش   اوطما   

األل يهههه  اوناههههبي  ول اههههاحات او زرهذهههه  هك يههههات األنتههههاج لتضههههح هجهههه س  بههههال   هههه    هذلههههى أةههههاس  عهههها  
  اوب ذاهههههههههاف   اوهههههههههاهار   اوب ذل  اوجاةههههههههه  اوطاوعههههههههه  )  قاطعهههههههههات  نطقههههههههه  اواراةههههههههه  وصهههههههههاوح  قاطعهههههههههات 

 .(اوا رب هاوص في  أب  طيباد اوزهي   ط ي   اوا رب هاوص في 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 (33جدول رقم)                                          
 ي ريف مركز قضاء الرماديبمحصول الخضراوات الصيفية ف التوزيع المكاني للمساحات المزروعة)دونم(

 . 2020لعام 

:ههه   بيانههات  غيههم  ن هه رب   او ههعب اوزراعيهه   هه  اوم ههاسي هاوجزيههمب     الميهه  زراذهه  األنبههار   هزارب اوزراذهه   ج ب ريهه  اوعههماق هههههه او صههار 
2020. 

رق   
 او قاطع 

او ااح    أة  او قاطع  
 او زرهذ /سهن   

ك ي   او م ب  %
 األنتاج/ط  

األل ي     عا  او م ب  %
 اونابي 

 5.5 1 5 2170 1 6 710 اب  طيباد 41
 4.5 1 4 1890 1 5 625 زهيغيم  40
 7.5 1 9 3780 1 6 740 اواهار 39
 3 2 3 1120 2 3 360 اوقطني   38
 3.5 2 3 1085 2 4 455 زنك رم 37
 6 2 6 2450 1 6 750 ط ئ  35
 3 2 3 1400 3 3 300 اوب ذبيا 34
 3 2 3 1344 3 3 293 اوحا ضيه 12
 2 2 2 1015 3 2 245 او  ح 25
 2 3 2 805 3 2 215 اوجماي    14
 3.5 2 3 1470 2 4 520 اوب ذياب 17
 6 1 4 1750 1 8 930 زهيه 16
 9 1 9 3850 1 9 1012 اوطاوعه 18
 9 1 10 4340 1 8 920 اوب ذل  اوجاة  19
 7.5 1 9 3780 1 6 680 اوب ذااف 20
 2 3 2 980 3 2 260 اوطما  ه 21
 3 1316 2 3 388 زهيه هةطيح 27

 
3 

 2.5 3 2 910 2 3 330   بيا هسشه 11
 7 3150 1 5 650 ة رم هص فيه 13

 
6 

 2.5 3 2 875 2 3 366 صبا ت 26
    هاوكمي  كمي اد 30

    
 

 4.5 1 5 1960 2 4 530 هاوكبيم  ل رعياد 29
    اوب  ذميش هاوبكياش 33

    
 

        زغيب هاوبالر 34
   اوفاكانه 32

    
 

  4.5 3 4 1540 2 5 600 طاش اوعزيزيه 31
 100 11879 او ج  ع

 
42980 100 

 
100 



 

[106 ] 
 

 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 24شكل رقم)
األهمية النسبية للمساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات الصيفية في ريف مركز قضاء الرمادي لعام          

2020 . 

         (.(33او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق                    
 ( 25رقم )  ارطةخ

التوزيع المكاني للمساحة المزروعة )دونم( بمحاصيل الخضراوات الصيفية في ريف مركز قضاء الرمادي 
 . 2020لعام 

 أذات اوخارط   األذت اس ذلى: هاو صار:     
 . 2020بيانات غيم  ن  رب    هاوجزيمب اوزراعي     اوم اسي  األنبار  او عبزراذ   اوزراذ    المي ج ب ري  اوعماق  هزارب  -        
 (. 33جاه  رق  )  -        
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج    -        
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 26رقم )  ارطةخ
 بمحاصيل الخضراوات الصيفية في ريف مركز قضاء الرمادي لعام طن() لكمية األنتاجالتوزيع المكاني 

2020 . 

 : أذات اوخارط   األذت اس ذلى او صار:ه      
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب   المي  زراذ  األنبار   هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق -  
 (. 33جاه  رق  )  -  
 .Arc Map 10.4.1بمنا ج  -  
 
 . ()محاصيل الخضراوات الشتوية -2

لتضح أد  حاصيل    ( 28.27هاوخمائط رق ) (  25هاو كل رق )  ((34   خ    عطيات اوجاه  رق     
  ,   30) قاطعات أربع   أةتثناء    اواراة اوخضماهات او ت ي   نت مزراذتبا    ج يع  قاطعات  نطق  اواراة   

األنتاج هه ق    (33   34   32 او زرهذ  هك ي   او ااح   وكل  قاطع     حيث  اونابي   األل ي    ع  بال  
ي ك   أد نقا   قاطعات         هذلى أةاس او ااحات او زرهذ  ولخضماهات اوصيفي        عا  األل ي  اونابي 

 حاب األل ي  اوى او ما ب األ ي :  نطق  اواراة  
 

     اوفاص ويا اوقزنابيط   اولبان    اوخ    او لغ  او  نار   اوجزر   اوبصل   اواراة )  او ت ي      نطق   اوخضماهات   تض   
 اوفجل  أن اذه( 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

سهنهه .  (700-501) يبهها   عهها  او زرهذهه   تضهه   او قاطعههات اوتهه  زاست او اههاح  ..او م بهه  األهوههى   -
اوطاوعههههههههه  أبههههههههه  طيباد اواهار ط ي زهيغيم اوقطنيههههههههه   اوبههههههههه ذل   ه  ثلهههههههههر   هههههههههكل رئهههههههههي    قاطعهههههههههات)

 %(     ج  ع او ااح  اوكلي .52(أةتح ذت للم او قاطعات ذلى)اوجاة 
سهنههه  ه  ثلهههر  (201-500)   ثهههل او قاطعهههات اوتههه   ماهحهههر او اهههاح  او زرهذههه   يبههها ..او م بههه  اوثانيههه  -

 ههل اومعيههاد هاوكبيههم  اوب ذبيهها   طهاش اوعزيزيهه  ب  زنكهه ر  اوزهيهه   اوب ذيههاب  اواهه رب هاوصهه في     قاطعهات)
 %(    أج او  او ااح  او زرهذ .38( أةتح ذت للم او قاطعات ذلى)اوب ذااف  او  ح

(سهن . ه  ثلر  1-200 تض   او قاطعات اوت   م فع  يبا او ااحات او زرهذ    عا  )  ..او م ب  اوثاوث  -
)اوحا ضي  رئي    قاطعات  هاو     كل  ةطيح اش   بيا  اوطما   (    صبا ت   اوجماي     زهي  

 %(    أج او  او ااح  او زرهذ .10هأةتح ذت للم او قاطعات ذلى )

اوخضماهات   و حص    األنتاج  ك ي   أةاس  اواراة  حاب    ي ك    او ت ي هذلى  نقا   قاطعات  نطق   أد 
 األ ي : األل ي  اونابي  اوى او ما ب 

األهوى - او قاطعات    ..او م ب   ك ي  تض    )  ا نتاج   اوت   ماهحر  األنتاج   عا   (.  1245-801 يبا 
اوب ذل  اوجاة      ه  ثلر   كل رئي    قاطعات ) ط ي  اواهار  اوطاوع   اوقطني   اوزهي   أب طيباد  

 %(    أج او  األنتاج اوكل .58)ذلى هأةتح ذت  (اوب ذياب 
 ر ( ط .ه  ثله501-800) ك ي  األنتهاج  يبها   عها  لتهماهح   ثل او قاطعات اوت  زاست ..  او م ب اوثاني   -

( اوب ذبيهها  اوحا ضههي   اوب ذاههاف  زنكهه رب  او هه ح  اواهه رب هاوصهه في ) زهيغيههم    ههكل رئههي    قاطعههات 
 %(     ج  ع األنتاج اوكل .26أةتح ذت ذلى)

 )  قاطعهات طه . ه  ثلهر  ( 1-500 تض   او قاطعات اوت  زاست ك ي  األنتاج  يبا) ..او م ب  اوثاوث   -
( أةهتح ذت  اوطما  ه اواش  صبا ت زهي  ةطيح   يبا ه طاش اوعزيزي      ل اومعياد هاوكبيم اوجماي   

 %(    أج او  األنتاج اوكل . 16)ذلى 

لتضهح هجه س  بهال   هابي   قاطعهات  و ااحات او زرهذ  هك يات األنتاجهذلى أةاس  عا  األل ي  اونابي  ا
اوزهيههههههههه  اوب ذل  اوهههههههههاهار  طههههههههه ي  اوطاوعههههههههه  أب طيباد  اوقطنيههههههههه     نطقههههههههه  اواراةههههههههه  وصهههههههههاوح  قاطعهههههههههات)

 ( .      اوجاة  زهيغيم اوب ذياب 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 34جدول رقم)
  التوزيع المكاني للمساحات المزروعة)دونم(بمحصول الخضراوات الشتوية في ريف مركز قضاء الرمادي

 . 2020 لعام

  رق 
 او قاطع 

  او ااح  أة  او قاطع  
 او زرهذ /سهن 

ك ي   او م ب  %
 ا نتاج/ط  

  عا  او م ب  %
ا ل ي  
 اونابي 

 7.5 1 7 1245 1 8 680 اب  طيباد  41
 6 2 4 800 1 7 610 زهيغيم   40
 8.5 1 9 1600 1 8 670 اواهار  39
 7 1 7 1370 1 7 553 اوقطني   38
 4 2  3 618 2 5 388 زنك رم  37
 8.5 1 10 1800 1 7 620 ط ئ  35
 3.5 2 4 783 2 3 240 اوب ذبيا 34
 3 2 4 742 3 2 200 اوحا ضيه  12
 2.5 2 3 597 2 2 201 او  ح 25
 2 3 3 495 3 1 110 اوجماي    14
 5.5 1 5 870 2 6 480 اوب ذياب 17
 6 1 7 1300 2 5 455 زهيه 16
 8 1 8 1450 1 8 700 اوطاوعه  18
 6 1 6 1013 1 6 540 اوب ذل  اوجاة   19
 3.5 2 4 691 2 3 225 اوب ذااف  20
 1.5 3 2 315 3 1 100 اوطما  ه 21
 1.5 3 2 385 3 1 112 زهيه هةطيح 27
 2 3 2 410 3 2 183   بيا هسشه 11
 4.5 2 3 550 2 6 500 ة رم هص فيه 13
 1.5 3 2 402 3 1 110 صبا ت  26
    0     هاوكمي  كمي اد 30
 3.5 3 3 500 2 4 370 هاوكبيم  ل رعياد 29
        هاوبكياش اب  ذميش 33
        زغيب هاوبالر 34
        اوفاكانه 32
  3.5 3 2 450 2 5 385 طاش اوعزيزيه 31

  8432  100  18386 100  100 
بيانههات  غيههم    او ههعب اوزراعيهه   هه  اوم ههاسي هاوجزيههمب     الميهه  زراذهه  األنبههار   هزارب اوزراذهه   او صههار :ههه ج ب ريهه  اوعههماق

 .2020    ن  رب
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 25شكل رقم)
عام  لاألهمية النسبية للمساحات المزروعة بمحاصيل الخضراوات الشتوية في ريف مركز قضاء الرمادي 

2020 . 

 
 . (34) و صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق ا                 

 (. 27رقم )  ارطةخ
التوزيع المكاني للمساحة المزروعة )دونم(بمحصول الخضراوات الشتوية في ريف مركز قضاء الرمادي  

 . 2020لعام 

 :أذات اوخارط   األذت اس ذلى   
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب   او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب     المي  زراذ  األنبار   هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق  -
 (.34جاه  رق  )  -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج   -
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 (. 28رقم)  ارطةخ 
(بمحصول الخضراوات الشتوية في ريف مركز قضاء الرمادي لعام  لكمية االنتاج )طنالتوزيع المكاني 

2020 . 

 : أذات اوخارط   األذت اس ذلى        
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب   المي  زراذ  األنبار  هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق-    
 (. 34جاه  رق  )-    

 . Arc Map 10.4.1بمنا ج -    
 

 محاصيل العلف.   ..رابعاً 
 تض    حاصيل اوعلف     نطق  اواراة    كل رئي    حص و  اوجر هاوبمةي  . ه تبال  أل يتبا   

( هاو ههكل رقهه  35 هه  حيههث او اههاح  او زرهذهه  هك يهه  األنتههاج ك هها  بههي   هه  خهه    عطيههات اوجههاه  رقهه  )
%(  قهط 21.5%(  قابهل )78.5( حيث أحتل  حص   اوجر او م ب  األهوى هب عا  أل ي  نابي  بلهغ )26)

 و حص   اوبمةي .
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 35جدول رقم)
 . 2020 عامفي ريف مركز قضاء الرمادي ل لمحاصيل العلفالمؤشرات الزراعية 

هاوجزيههمب بيانههات  او ههعب اوزراعيهه   هه  اوم ههاسي   الميهه  زراذهه   حا ظهه  األنبههار  هزارب اوزراذهه   ج ب ريهه  اوعههماق او صار:ههه      
 .2020غيم    رب

 ( 26شكل رقم )                                             
 . 2020لف في ريف مركز قضاء الرمادي لعام عاألهمية النسبية للمساحات المزروعة بمحاصيل ال 

 (. 35او صار:ه  األذت اس ذلى اوجاه  رق )                   

 ه  .اآل  هي ك  أد نبي  اوخصائص اوجغمافي  وك  ول حص وي     خ  
 
 محصول الجت.    -1

لتضح أد  حص      (30.29( هاوخمائط رق ) 27هاو كل رق ) (  36   خ    عطيات اوجاه  رق  )
 ع    (33   34   32  ,  30) قاطعات أربع   أةتثناء     قاطعات  نطق  اواراة  اوجر  نت م زراذته    ج يع  

     بال  األل ي  اونابي  وكل  قاطع     حيث او ااح  او زرهذ  هك ي  األنتاج هه ق  عا  األل ي  اونابي 
حاب األل ي   ي ك   أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة   و حص   اوجر    احات او زرهذ   هذلى أةاس او ا
 اوى او ما ب األ ي : 

او ااح    ن ع او حص  
 او زرهذ /سهن 

 او م ب   عا  األل ي  اونابي  % ك ي  األنتاج/ط  %

 1 78.5 81 9993 77 6300 اوجر
 2 21.5 19 2374 23 1923 اوبمةي 
 100 100 12367 100 8223 او ج  ع

 

78.5%

21.5%

الجت البرسيم
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

او زرهذ   يبا   عا     ..األهوى  او م ب  - او ااح   زاست  اوت   او قاطعات  (  440-301) تض   
)ط ي  رئي    قاطعات  اومعياد   سهن .  ثلر   كل     زهيغيم    أب طيباد   اوطاوع     اواهار   هاوكبيم   ل 

%(    أج او  او ااح   53اوب ذااف(أةتح ذت للم او قاطعات ذلى ناب  )   اوب ذل  اوجاة  اوب ذياب 
 او زرهذ .

( سهن )اواهههه رب 300-201  ثههههل او قاطعههههات اوتهههه   ماهحههههر او اههههاح  او زرهذهههه   يبهههها ) ..و م بهههه  اوثانيهههه ا -
اوجماي ههه ( أةهههتح ذت لهههلم   او ههه ح  طهههاش اوعزيزيههه   اوب ذبيههها   اوقطنيههه   اوحا ضهههي    اوزهيههه   هاوصههه في 

 %(    أج او  او ااح  او زرهذ .34او قاطعات ذلى)
اوثاوث  - )  ..او م ب   لزيا ذ   او زرهذ    عا   او ااحات  اوت   م فع  يبا  او قاطعات    ه( 1-200 تض   

)زنك رب رئي    قاطعات  ه  ثلر   كل  ةطيح   صبا ت    اوطما      سهن .  هاواش (   زهي       يبا 
 %(    أج او  او ااح  او زرهذ .13هأةتح ذت للم او قاطعات ذلى )

ي ك  أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة  حاب األل ي  اونابي        هذلى أةاس ك ي  األنتاج و حص   اوجر 
 اوى او ما ب األ ي :ه

(ط .ه  ثلههر   ههكل 920-401لم فههع  يبهها األنتههاج   عهها  ) اوتهه  تضهه   او قاطعههات  ..او م بهه  األهوههى -
    أب طيبهههههههههههههادزهيغيم  اوهههههههههههههاهار  اوطاوعههههههههههههه   هاوكبيهههههههههههههم  هههههههههههههل اومعيهههههههههههههاد  رئهههههههههههههي    قاطعهههههههههههههات)ط ي 

 %(    أج او  األنتاج اوكل .61(هأةتح ذت ذلى)اوب ذااف اوب ذل  اوجاة  اوب ذياب 
ط .ه  ثلهر   هكل  (400-201)ت  زاست ك يه  األنتهاج  يبها   عها   ثل او قاطعات او  ..  اوثاني   او م ب  -

طهههههههاش   اوب ذبيههههههها   اوجماي ههههههه  اوقطني   اوحا ضهههههههي   اوزهيههههههه  اواههههههه رب هاوصههههههه في   رئهههههههي    قاطعهههههههات)
 %(     ج  ع األنتاج اوكل .24اوعزيزي (أةتح ذت ذلى)

طهههه  ه  ثلههههر  (1-200)  عهههها   تضهههه   او قاطعههههات اوتهههه  زاست ك يهههه  األنتههههاج  يبهههها ..او م بهههه  اوثاوثهههه  -
(أةههتح ذت لههلم او قاطعههات   صبا ت   ههيبا هاواشهه   زهيهه  ةههطيح  اوطما  هه  زنك رب  او هه ح   قاطعههات)
 األنتاج اوكل .(   أج او  %15ذلى ناب  )

هذلى أةاس  عا  األل ي  اونابي  ول ااحات او زرهذ  هك يات لتضح هج س  بال   ا بهي   قاطعهات  نطقه  
 (.زهيغيم  أب طيباد  اوطاوع   اواهار هاوكبيم  ل اومعياد  )ط ي  اواراة  وصاوح  قاطعات 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 36جدول رقم)
 .2020لعامالتوزيع المكاني للمساحات المزروعة)دونم(بمحصول الجت في ريف مركز قضاء الرمادي 

او هعب اوزراعيه   ه  اوم هاسي هاوجزيهمب بيانهات غيهم    الميه  زراذه   حا ظه  األنبهار   هزارب اوزراذه    او صار:هج ب ري  اوعماق   
 .2020   رب

رق   
 او قاطع 

او ااح    أة  او قاطع  
 او زرهذ /سهن 

ك ي   او م ب  %
 األنتاج/ط  

 عا   او م ب  %
األل ي  
 اونابي 

 6 1 6 623 1 6 380 اب  طيباد  41
 6 1 6 640 1 6 360 زهيغيم   40
 7.6 1 8 830 1 7 410 اواهار  39
 3.5 2 3 345 2 4 273 اوقطني   38
 3 3 3 298 3 3 200 زنك رم  37
 8.1 1 9 920 1 7 440 ط ئ  35
 3.5 2 3 310 2   4 267 اوب ذبيا 34
 4 2 4 350 2   4 280 اوحا ضيه  12
 3.5 3 3 290 2 4 240 او  ح 25
 3 2 3 320 2   3 215 اوجماي    14
 5 1 5 450 1 5 322 اوب ذياب 17
 4.5 2 4 380 2 5 295 زهيه 16
 7.6 1 9 860 1 6 400 اوطاوعه  18
 4.5 1 4 420 1 5 318 اوب ذل  اوجاة   19
 4.5 1 4 440 1 5 305 اوب ذااف  20
 3 3 3 260 3 3 195 اوطما  ه 21
 2 3 2 240 3 2 130 زهيه هةطيح 27
 2 3 2 210 3 2 120   بيا هسشه 11
 4.5 2 4 400 2 5 300 ة رم هص فيه 13
 2.5 3 2 197 3 3 180 صبا ت  26
   هاوكمي  كمي اد 30

    
 

 8.1 1 9 900 1 7 420 هاوكبيم  ل رعياد 29
   اوب  ذميش هاوبكياش 33

    
 

   زغيب هاوبالر 34
    

 
   اوفاكانه 32

    
 

  3.5 2 3 310 2 4 250 طاش اوعزيزيه 31
 100 6300 او ج  ع

 
9993 100 

 
100 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 27شكل رقم )
  .2020األهمية النسبية للمساحة المزروعة بمحصول الجت في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 (. 36او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق  )                   
 (. 29رقم)  خارطة

 . 2020التوزيع المكاني للمساحة المزروعة)دونم( لمحصول الجت في ريف مركز قضاء الرمادي لعام    

 :أذات اوخارط   األذت اس ذلى او صار:ه  
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب   او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب     المي  زراذ  األنبار   هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق  -
 (.36جاه  رق  )  -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج   -
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 (. 30رقم)  خارطة
 . 2020التوزيع المكاني لكمية االنتاج)طن( لمحصول الجت في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 

 : أذات اوخارط   األذت اس ذلى او صار:ه      
 . 2020  غيم  ن  رب بيانات  اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب او عب  المي  زراذ  األنبار  هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق-   
 (. 36جاه  رق  )-   
 .Arc Map 10.4.1بمنا ج -   

 
 محصول البرسيم.  -2
لتضح أد  حص     (32.31( هاوخمائط رق )28هاو كل رق )  (37   خ    عطيات اوجاه  رق  )   

 ع  (33   34   32  ,  30)  قاطعات أربع   أةتثناء  اوبمةي   نت م زراذته    ج يع  قاطعات  نطق  اواراة   
     بال  األل ي  اونابي  وكل  قاطع     حيث او ااح  او زرهذ  هك ي  األنتاج هه ق  عا  األل ي  اونابي 

 ي  اوى او ما ب األ ي :هي ك   أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة  حاب األل  

سهنه  ه  ثلهر (-22581)او ااح  او زرهذ   يبها   عها   ماهحر  تض   او قاطعات اوت   ..األهوىاو م ب     -
 (ب هاوصه في ر هاوكبيم اواه   اوقطني   ل اومعيهاد ط ي زهيغيم أب طيباد  اواهار     كل رئي    قاطعات)اوطاوع 
    ج  ع او ااح  اوكلي .%(  60أةتح ذت للم او قاطعات ذلى)
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

( سهنههه  ه  ثلهههر 80-31)  تهههماهح او اهههاح  او زرهذههه   يبهها   عههها   ثهههل او قاطعهههات اوتهه   ..او م بهه  اوثانيههه  -
اوب ذبيا اوزهي  اوحا ضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي  اوب ذياب طاش اوعزيزيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  او  ح اوب ذل   زنك رب)  قاطعات 

%(  ههه  أج هههاو  او اهههاح  36(أةهههتح ذت لهههلم او قاطعهههات ذلهههى)اوجاة  اوب ذااف اوجماي     هههيبا هاواش 
 او زرهذ .

اوثاوث   - او قاطعات   ..او م ب   او زرهذ   يبا   عا اوت      تض    او ااح   ه  ثلر 1-30)   تماهح  (سهن . 
%(    أج او   4(هأةتح ذت للم او قاطعات ذلى )وطما    زهي  ةطيح صبا ت )ا  ل رئي    قاطعات   ك

 او ااح  او زرهذ .

ي ك  أد نقا   قاطعات  نطق  اواراة  حاب األل ي  اونابي        هذلى أةاس ك ي  األنتاج و حص   اوبمةي 
 اوى او ما ب األ ي :ه

ط .ه  ثلههر   ههكل  (230-101 تضهه   او قاطعههات اوتهه  لم فههع  يبهها األنتههاج   عهها ).. او م بهه  األهوههى  -
اوطاوعههههههههههههههههههه   اوهههههههههههههههههههاهار   هههههههههههههههههههل اومعيهههههههههههههههههههاد هاوكبيم زهيغيهههههههههههههههههههم  اواههههههههههههههههههه رب  رئهههههههههههههههههههي    قاطعهههههههههههههههههههات)

 %(   أج او  األنتاج اوكل .57(هأةتح ذت ذلى)هي  اوب ذياب هاوص في  ط ي أب طيباد اوز 
ه  ثلر    ط .  (100-71)    ثل او قاطعات اوت  زاست ك ي  األنتاج  يبا   عا  لتماهح  ..اوثاني   او م ب  -

اوب ذبيا  رئي    قاطعات)  اوجاة    اوقطني      كل    او  ح   اوجماي     اوحا ضي    زنك رب   اوب ذل  
 %(     ج  ع األنتاج اوكل .33اوعزيزي (أةتح ذت ذلى)طاش   اوب ذااف

(طههه  ه  ثلهههر 1-70 تضههه   او قاطعهههات اوتههه  بلغهههر ك يههه  األنتهههاج   يبههها   عههها  ذههه ) :او م بههه  اوثاوثههه   -
%(  هه  أج ههاو  10صبا ت(أةههتح ذت ذلههى ناههب )  ةههطيح زهيهه   اوطما  هه    ههيبا هاواشهه    قاطعات)

 األنتاج اوكل .

هذلههههى أةههههاس  عهههها  األل يهههه  اوناههههبي  ول اههههاحات او زرهذهههه  هك يههههات األنتههههاج لتضههههح هجهههه س  بههههال   هههها    
  هههههههههههههههل اومعيهههههههههههههههاد  زهيغيم اوهههههههههههههههاهاراوطاوع  بهههههههههههههههي   قاطعهههههههههههههههات  نطقههههههههههههههه  اواراةههههههههههههههه  وصهههههههههههههههاوح  قاطعات)

 (.اوب ذياب   اوزهي  اوقطني   اوا رب هاوص في   ط ي    أب طيبادهاوكبيم
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 37جدول رقم)
 . 2020لعامالتوزيع المكاني للمساحات المزروعة)دونم(بمحصول البرسيم في ريف مركز قضاء الرمادي 

رق   
 طع او قا

او ااح    أة  او قاطع  
 زرهذ /سهن او 

ك ي   او م ب  %
 األنتاج/ط  

األل ي   او م ب  %  عا  
 اونابي 

 6 1 5 120 1 7 140 اب  طيباد  41
 8 1 6 150 1 10 190 زهيغيم   40
 9 1 8 190 1 10 200 اواهار  39
 4.6 2 4 95 1 5 92 اوقطني   38
 4 2 4 90 2 4 80 زنك رم  37
 5.5 1 5 130 1 6 120 ط ئ  35
 4 2 4 100 2 4 78 اوب ذبيا 34
 4 2 4 85 2 4 70 اوحا ضيه  12
 3 3 3 80 2 3 65 او  ح 25
 2.5 2 3 80 2 2 45 اوجماي    14
 4.5 1 5 110 2 4 70 اوب ذياب 17
 4.5 1 5 115 2 4 78 زهيه 16
 11 1 10 230 1 12 225 اوطاوعه  18
 3.5 2 4 92 2 3 62 اوب ذل  اوجاة   19
 2.5 2 3 77 2 2 48 اوب ذااف  20
 2.5 3 3 70 3 2 30 اوطما  ه 21
 2 3 3 65 3 1 25 زهيه هةطيح 27
 2.5 3 3 70 2 2 35   بيا هسشه 11
 5.5 1 6 140 1 5 88 ة رم هص فيه 13
 1.5 3 2 50 3 1 22 صبا ت  26
     هاوكمي  كمي اد 30

   
 

 6 1 7 160 1 5 92 هاوكبيم  ل رعياد 29
    اوب ذميش هاوبكياش  33

   
 

    زغيب هاوبالر  34
   

 
    اوفاكانه 32

   
 

  3.5 2 3 75 2 4 68 طاش اوعزيزيه 31
 100 2374  100 1923 او ج  ع

 
100 

او ههعب اوزراعيهه   هه  اوم ههاسي هاوجزيههمب بيانههات غيههم    الميهه  زراذهه   حا ظهه  األنبههار  هزارب اوزراذهه   او صار:هههج ب ري  اوعههماق
 .2020   رب
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 28شكل رقم)
 . 2020ريف مركز قضاء الرمادي لعام األهمية النسبية للمساحة المزروعة بمحصول البرسيم في 

 
 . ( 37:ه   األذت اس ذلى جاه  رق )او صار               

 ( 31خارطة رقم )                                           
 .2020في ريف مركز قضاء الرمادي لعام   المزروعة)دونم( لمحصول البرسيممساحة التوزيع المكاني لل        

 :أذات اوخارط   األذت اس ذلى او صار:ه      
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب   او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب     المي  زراذ  األنبار   هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق  -
 (.37جاه  رق  )  -
 . Arc Map 10.4.1بمنا ج   -
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 (32خارطة رقم )                                             
 . 2020في ريف مركز قضاء الرمادي لعام   البرسيمالتوزيع المكاني لكمية االنتاج)طن( لمحصول 

 :أذات اوخارط   األذت اس ذلى     
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب هاوجزيمب  او عب اوزراعي     اوم اسي  المي  زراذ  األنبار  هزارب اوزراذ   ج ب ري  اوعماق-   
 (. 37جاه  رق  )-   
 .Arc Map 10.4.1بمنا ج -   
 
 

 محاصيل البستنة.  ..خامساً 
بلغهههههر او اهههههاح  او زرهذههههه   أشهههههجار اونخيهههههل (29( هاو هههههكل رقههههه )38ه هههههق  عطيهههههات اوجهههههاه  رقههههه ) 

%( ألشههجار اوفاكبهه   هه  أج ههاو   اههاح   حاصههيل اوباههتن .أ ا  هه  43%(  قابههل)57هبناههب )سهنهه ( 6170)
%( 47%( ألشهههجار اوفاكبههه   قابهههل)53 تههه زع بناهههب )  (شهههجمب525980 قههها بلغهههر)   حيهههث أذهههااس األشهههجار

 قاطعههات  هه  ريههف  مكههز قضههاء اوم ههاسي   هه  اوألشههجار اونخيل.هفي هها لتعلههق  ههاوت زيع او كههان  ذلههى  اههت   
أد زراذه   حاصهيل   (38حيث او ااحات او زرهذ  هذاس األشجار  يتضح    خه    عطيهات اوجهاه  رقه )

 اوفاكان ( ع   زغيب هاوبالر   اوباتن   نت م    ج يع  قاطعات  نطق  اواراة   أةتثناء)اوب ذميش هاوبكياش
  قاطعهات  ةهي ا)أب طيبادهأن ها ل جها  مكهز ناهب  وهبع  او   هج س  مكز كبيم وصاوح  قاطعهات  عينه   ذاـ
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

( 19.18اوههاهار(  أل يهه  ناههبي  أكثههم  هه  أل يهه  او قاطعههات األخههم . هاوصهه ر رقهه )  طهه ي   زنكهه رب  زهيغيههم
 . حاصيل اوباتن      نطق  اواراة  ن اذج   ضح

 ( 18صورة رقم)  
 أشجار النخيل  والتين في مقاطعة أبو طيبان.    

 . 2021/ 17/3اواراة  او يااني  بتاريخ/

 ( 19صورة رقم)
 أشجار الرمان والبرتقال في مقاطعة الدوار. 

 . 2021/ 17/3اواراة  او يااني  بتاريخ/
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 38جدول رقم)                                            
 . 2020 لعام التوزيع المكاني للمساحات المزروعة)دونم(لمحاصيل البستنة في ريف مركز قضاء الرمادي         

اوعماق اوزراذ    او صار:هج ب ري   األنبار   هزارب  زراذ   حا ظ   غيم     المي   بيانات  هاوجزيمب  اوم اسي  اوزراعي      او عب 
 .  2020   رب

                                                       

رق   
 او قاطع 

  ااح  أة  او قاطع  
 اونخيل/سهن 

ذاس   %
 اونخيل

  ااح  %
 اوفاكب 

 سهن /

ذاس    %
 ا شجار

 عا   %
األل ي  
 اونابي 

 8.5 8 23400 8 390 10 24000 10 600 اب  طيباد  41
 9.5 8 22200 8 370 11 26000 11 650 زهيغيم   40
 7.5 9 25200 9 420 6 16000 6 400 اواهار  39
 5.4 5 13200 5 220 6 14000 6 350 اوقطني   38
 8.4 6 17400 6 290 11 28000 11 700 زنك رم  37
 7.5 8 21000 8 350 7 16800 7 420 ط ئ  35
 4.5 6 16200 6 270 3 7000 3 175 اوب ذبيا 34
 4 5 15000 5 250 3 7200 3 180 اوحا ضيه  12
 5 7 20400 7 340 3 6800 3 170 او  ح 25
 4.5 5 12600 5 210 4 10000 4 250 وجماي    14
 3.4 4 10200 4 170 3 7600 3 190 اوب ذياب 17
 5 5 13800 5 230 5 11200 5 280 زهيه 16
 5.5 5 14400 5 240 6 15200 6 380 اوطاوعه  18
 3.4 4 12000 4 200 3 8400 3 210 اوب ذل  اوجاة   19
 4 4 11400 4 190 4 10400 4 260 اوب ذااف  20
 2.4 3 7200 3 120 2 4400 2 110 اوطما  ه 21
 3 2 5100 2 85 4 8800 4 220 زهيه هةطيح 27
 2 2 5220 2 87 2 4800 2 120   بيا هسشه 11
 3 2 5400 2 90 4 9200 4 230 ة رم هص فيه 13
 2.5 2 5880 2 98 3 7400 3 185 صبا ت  26
 0 هاوكمي  كمي اد 30

 
0 

 
0 

 
0 

  

 1 1 1980 1 33 1 3600 1 90 هاوكبيم  ل رعياد 29
         هاوبكياش اوب  ذميش 33

  

        زغيب هاوبالر 34
  

        اوفاكانه 32
  

        طاش اوعزيزيه 31
  

 
 100 100 279180 100 4653 100 246800 100 6170 او ج  ع
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 (29شكل رقم)                                          
 . 2020لعام األهمية النسبية للمساحة المزروعة بمحاصيل البستنة في ريف مركز قضاء الرمادي     

    (.38ار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق ) او ص                 
                                   

 الثروة الحيوانية.  ..      2-3
( لتضح أد ريف اوم اسي لت لك أذااس جياب    اوثمهب اوحي اني   قا  39   خ    عطيات اوجاه  )

 85128رأةًا( ه قا أحتلر األغناـ او م ب  األهوى    حيث أذااسلا حيث بلغر )/ 98365بلغ ذاسلا )
)رأةًا(  / و نطق   87هبناب   اوكل   او ج  ع  ذاسلا      اواراة  %(     هبلغ  اوثاني    او م ب   األ قار  أحتلر 
%(  6رأةًا( هبناب  )  /  6150هيأ   او اذز    او م ب   اوثاوث  هبلغ ذاسلا ) %(7رأةًا( هبناب  )/  7087)

 ت   مبى     نطق  اواراة :هألل  اوحي انات او لل  ذمض     ج  ع اوكل  ألذااس اوثمهب اوحي اني . في ا  
 ( 39جدول رقم)                                             

 . 2020 لعامواقع حال الثروة الحيوانية في ريف مركز قضاء الرمادي                   
 اوناب % أذااس اوحي انات   اوثمهب اوحي اني  

   87 85128 األغناـ
   7 7087 األ قار 
   6 6150 او اذز 

 %100 98365 او ج  ع

قاهه  اوثههمهب    هزارب اوزراذهه    الميهه  زراذهه  األنبههار  او ههعب اوزراعيهه   هه  اوم ههاسي هاوجزيههمب ج ب ريهه  اوعههماق او صار:هههههه        
 . 2020بيانات غيم  ن  رب      اني اوحي
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 30شكل رقم )
 .2020الرمادي لعامالتوزيع النسبي للثروة الحيوانية في ريف مركز قضاء 

  .                     ( 39او صار  األذت اس ذلى جاه  رق  )                       

 : هي ك  أد نبي  اوخصائص اوجغمافي  ولثمهب اوحي اني     ريف  مكز قضاء اوم اسي    خ   اآل  

 األغنام. ..أوالً 

 بههههي  أد أذههههااس األغنههههاـ  تبالنهههه  بههههي  ( 33رقهههه  ) ارطهههه ( هاوخ40 هههه  خهههه    عطيههههات اوجههههاه  رقهههه )
 قاطعهههات  نطقههه  اواراةههه  وكههه    هههكل ذهههاـ ل جههها  قهههارب ناهههب  سهد هجههه س  مكهههز كبيهههم وألغنهههاـ  ههه  غاوبيههه  

  ت او اةهههع  هاوتههه   كثهههم  يبههها زراذههه قاطعهههات  نطقههه  اواراةههه  ه هههزساس األغنهههاـ  ههه  او قاطعهههات ذات او اهههاحا
اوهههى ثههه ث   قههها   زذهههر  اوناهههب  وت زيهههع أذهههااسلا ذلهههى  اهههت   او قاطعهههات  أ ههها  هاوعلهههف حاصهههيل اوحبههه ب 

 -: ما ب 

-3966)   عههههها  لتهههههماهح  تضههههه   او قاطعهههههات اوتههههه  أر فعهههههر  يبههههها أذهههههااس ا غنهههههاـ .. او م بههههه  األهوهههههى -
   اب طيباد اوطاوعهههههههههه زهيغيم اوهههههههههاهار   ههههههههههل اومعيهههههههههاد هاوكبيهههههههههم ) ر  قاطعهههههههههات ( ضههههههههه رأةهههههههههاً  /7938

( هبناههههههههب  رأةههههههههاً 59515/( بلههههههههغ ذههههههههاس األغنههههههههاـ  يبهههههههها )اوحا ضههههههههي  اوب ذبيا ط ي  اوب ذيههههههههاب  اوزهيهههههههه 
 %(    أج او  ذاس األغناـ اوكل .70)

-1898/)   عههههها  لتهههههماهح  تضههههه   او قاطعهههههات اوتههههه  أر فعهههههر  يبههههها أذهههههااس ا غنهههههاـ ..اوثانيههههه  او م بههههه  -
 زنك رب اوقطني  طاش اوجاةهههههههههههههههههه اوبههههههههههههههههه ذل    اوب ذاهههههههههههههههههاف ) رأةهههههههههههههههههًا( ضههههههههههههههههه ر  قاطعهههههههههههههههههات 3876

 ههههههه   ج ههههههه ع  %(22رأةهههههههًا( هبناهههههههب  )/18704( بلهههههههغ ذهههههههاس األغنهههههههاـ  يبههههههها )اوعزيزي  صهههههههبا ت او  ح
 ا غناـ اوكل .

87%

6%

7%

األغنام الماعز األبقار



 

[125 ] 
 

 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

رأةًا(  1792-1100/ تض   او قاطعات اوت  أر فعر  يبا أذااس ا غناـ   عا  لتماهح )  .. اوث اوث او م ب 
هبلغ ذاس األغناـ  يبا     يبيا هاواش (  اوجماي   اوا رب هاوص في اوطما    زهي  ةطيحض ر  قاطعات) 

                         %(    األج او  اوكل  وألغناـ.8رأةًا( هبناب  ) / 6909)
 ( 40جدول رقم )                                           

 .2020أعداد األغنام حسب المقاطعات في ريف مركز قضاء الرمادي لعام                  

    قا  اوثمهب اوحي اني     المي  زراذ  األنبار  او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمباو صار:ه ج ب ري  اوعماق هزارب اوزراذ  
 . 2020بيانات غيم  ن  رب 

 او م ب      %اوناب  رأس / ذاس ا غناـا  أة  او قاطع   او قاطع   رق 
 1   8 7155 اب  طيباد  41

 1   9 7237 زهيغيم  40

 1   9 7644 اواهار  39

 2   3 2234 اوقطني   38

 2   4 2988 زنك رم  37

 1   5    4322 ط ئ  35

 1     5                 4677 اوب ذبيا 34

 1   6 5399 اوحا ضيه  12

 2  2 1898 او  ح 25

 3  2 1388 اوجماي    14

 1  5 4233 اوب ذياب 17

 1  5 3966 زهيه 16

 1  8 6944 اوطاوعه  18

 2  5 3859 اوب ذل  اوجاة   19

 2  5 3876 اوب ذااف  20

 3  2 1792 اوطما  ه 21

 3  2 1429 زهيه هةطيح 27

 3  1 1100   بيا هسشه 11

 3  1 1200 ة رم هص فيه 13

 2  2 1900 صبا ت  26

    هاوكمي  كمي اد 30

 1  9 7938 هاوكبيم  ل رعياد 29

    هاوبكياش اوب  ذميش 33

    زغيب هاوبالر 34

    اوفاكانه 32

 2  2 1949 طاش اوعزيزيه 31

 او ج  ع 
 

85128 100%  
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 33خارطة رقم ) 
 . 2020حسب المقاطعات في ريف مركز قضاء الرمادي لعام  أعداد األغنام 

 : ذات اوخارط   األذت اس ذلىاو صار: هأ      
بيانات      قا  اوثمهب اوحي اني      هزارب اوزراذ    المي  زراذ  األنبار  او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمب     ج ب ري  اوعماق- 

 .   2020غيم  ن  رب 

 (. 41جاه  رق  )-
 األبقار.  .. ثانياً  

رأةهًا(  /7087(  بهي  أد ذهاس األ قهار بلهغ )34( هاوخميطه  رقه )41خ    عطيهات اوجهاه  رقه  )    
ه تهه زع األ قههار  هه  أغلههب  قاطعههات    %(  هه  او ج هه ع اوكلهه  ولثههمهب اوحي انيهه   هه   نطقهه  اواراةهه 7هبناههب  )

 : نطق  اواراة  هي ك   قاي با اوى ث ث  ما ب 
رأةًا( ض نر  /521-301 تض   او قاطعات اوت  أر فعر  يبا أذااس ا  قار   عا  ) ..او م ب  األهوى  -

اوجاةهههههههههه  اواهار اوطاوع  ط ي اوب ذياب اوب ذبيا  ل اومعيههههههههههاد هاوكبيههههههههههم  زهيغيم اوبهههههههههه ذل  )  قاطعههههههههههات 
%(  هه  أج ههاو  ذههاس 65( هبناههب  )رأةههاً  4620/ يبهها )  قههار( بلههغ ذههاس األاوزهي  اوحا ضههي  اب  طيبههاد

 اوكل .  قارا 
-201/ تضهههههه   او قاطعههههههات اوتهههههه  أر فعههههههر  يبهههههها أذههههههااس ا  قههههههار   عهههههها  لتههههههماهح ) ..اوثانيهههههه  او م بهههههه   -

 يبههههههها   قهههههههار( بلهههههههغ ذهههههههاس األاوب ذااف اوجماي ههههههه  زنك رب او  ح اوقطني )رأةهههههههًا( ضههههههه ر  قاطعهههههههات 300
     ج  ع ا  قار اوكل . %(20رأةًا( هبناب  )/1410 )
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

رأةًا( ض ر 1-200/  عا  لتماهح )   قار تض   او قاطعات اوت  أر فعر  يبا أذااس ا   ..اوث اوث  او م ب  -
اوعزيزي    قاطعات) هاواش طاش  هاوص في    يبا  ةطيح صبا ت اوا رب  ذاس  (  اوطما    زهي   هبلغ 

       ر.قا %(    األج او  اوكل  وأل 15رأةًا( هبناب  )1030/ يبا )  قاراأل
 ( 41جدول رقم)                                             

 .2020الرمادي لعامأعداد األبقار ونسبتها حسب المقاطعات في ريف مركز قضاء 
     

    قا  اوثمهب اوحي اني      هاوجزيمبهزارب اوزراذ    المي  زراذ  األنبار  او عب اوزراعي     اوم اسي     ج ب ري  اوعماقاو صار:ه  
 .   2020بيانات غيم  ن  رب 

 
 

 او م ب   % اوناب    قار/ اومأس اذاس أ  أة  او قاطع   اوقاطع   رق 
 1 5 374 اب  طيباد 41

 1 7 521 زهيغيم  40

 1 7 467 اواهار 39

 2 3 241 اوقطني   38

 2 4 289 زنك رم 37

 1 6 397 ط ئ  35

 1 6 392 اوب ذبيا  34

 1 5 376 اوحا ضيه  12

 2 4 286 او  ح 25

 2 4 294 اوجماي     14

 1 6 396 اوب ذياب 17

 1 5 379 زهيه 16

 1 6 436 اوطاوعه  18

 1 7 493 اوب ذل  اوجاة  19

 2 4 300 اوب ذااف 20

 3 3 195 اوطما  ه  21

 3 3 179 زهيه هةطيح 27

 3 2 148   بيا هسشه  11

 3 2 152 ة رم هص فيه  13

 3 2 156 صبا ت  26

    هاوكمي  كمي اد 30

 1 5 389 هاوكبيم  ل رعياد 29

    هاوبكياش  اوب  ذميش 33

    زغيب هاوبالر 34

    اوفاكانه 32

 3 3 200 طاش اوعزيزيه 31

 او ج  ع 
 

7087 100%  



 

[128 ] 
 

 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 34خارطة رقم ) 
 .2020في ريف مركز قضاء الرمادي لعام  حسب المقاطعات أعداد األبقار

 : أذات اوخارط   األذت اس ذلى او صار:ه  
اوعماق - اوزراعي         ج ب ري   او عب  األنبار   زراذ   اوزراذ    المي   هاوجزيمبهزارب  اوحي اني       اوم اسي  اوثمهب      قا  

 .   2020بيانات غيم  ن  رب 

   (.41جاه  رق  ) -
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 . ز الماع .. ثالثاً 

    %( 6رأةًا( هبناب  )  /6150)غناـ هاأل قار أذ بلغر أذااسلا  يحتل او اذز او م ب  اوثاوث   عا األ  
اوحي اني اوثمهب  أذااس  ريف      ج  ع  قضاء      ) مكز  رق   اوجاه   خ    عطيات  ه     . (   42اوم اسي 

يظبم أد  مبي  او اذز  نت م    أغلب  قاطعات  نطق  اواراة  اوى أد   زيعبا  تبال     (33هاوخميط  رق )
 :    قاطع  اوى اخم  هي ك   قاي با اوى ث ث  ما ب 

/ رأةهههًا(  500-301و هههاذز   عههها  ) تضههه   او قاطعهههات اوتههه  أر فعهههر  يبههها أذهههااس ا ..او م بههه  األهوهههى  -
  ل اوب ذاهههههههههههههههههاف طاش اوعزيزيههههههههههههههههه  اوب ذاومعيهههههههههههههههههاد هاوكبيم  ل اوطاوع  اوهههههههههههههههههاهار)ر  قاطعات ضههههههههههههههههه 

 او ههاذز%(  هه  أج ههاو  ذههاس ا51( هبناههب  )رأةههاً  3140/ يبهها ) او ههاذز( بلههغ ذههاس اوجاةهه  ط ي اوزهي 
 اوكل .

او قاطعات  اوثاني   او م ب  - أر فع..  تض    لتماهح )  ر اوت   او اذز   عا   أذااس  رأةًا(    201-300 يبا 
اوحا ضي  اوب ذبيا اب طيباد )ض ر  قاطعات   اوب ذياب زنك رب  زهيغيم   ا   ذاس  بلغ   يبا    و اذز( 

     ج  ع او اذز اوكل . %(26رأةًا( هبناب  ) / 1610)
أر فعر   ..اوث اوث  او م ب  - اوت   او قاطعات  )   تض    لتماهح  او اذز   عا   أذااس  رأةًا(  /  1-200 يبا 

(  اوجماي     بياهاواش  اوطما    او  ح زهي  ةطيح اوقطني  اوا رب هاوص في  صبا ت  قاطعات)ض ر  
 . ول اذز%(    األج او  اوكل  23رأةًا( هبناب  )1403/ يبا ) او اذز هبلغ ذاس 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 42جدول رقم)
 .2020أعداد الماعز ونسبتها حسب المقاطعات في ريف مركز قضاء الرمادي لعام

    قا  اوثمهب اوحي اني      األنبار  او عب اوزراعي     اوم اسي هاوجزيمبهزارب اوزراذ    المي  زراذ      ج ب ري  اوعماقاو صار:ه  
 .   2020بيانات غيم  ن  رب 

 

 

 

 المرتبة %اوناب  اومأس/ذاس او اذز او قاطع  أة   او قاطع   رق 

 2 4 270 اب  طيباد  41

 2 5 300 زهيغيم  40

 1 7 460 اواهار  39

 3 3 170 اوقطني   38

 2 4 240 زنك رم  37

 1 6 340 ط ئ  35

 2 5 280 اوب ذبيا 34

 2 5 290 اوحا ضيه  12

 3 3 190 او  ح 25

 3 3 200 اوجماي    14

 2 4 230 اوب ذياب 17

 1 5 330 زهيه 16

 1 8 500 اوطاوعه  18

 1 6 350 اوب ذل  اوجاة   19

 1 6 390 اوب ذااف  20

 3 3 190 اوطما  ه 21

 3 3 180 زهيه هةطيح 27

 3 3 195   بيا هسشه 11

 3 2 150 ة رم هص فيه 13

 3 2 125 صبا ت  26

    هاوكمي  كمي اد 30

 1 7 410 هاوكبيم  ل رعياد 29

    هاوبكياش ب  ذميشوا 33

    زغيب هاوبالر 34

    اوفاكانه 32

 1 6 360 طاش اوعزيزيه 31

 او ج  ع 
 

6150 100%  
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 (35خارطة رقم )                                       
 . 2020في ريف مركز قضاء الرمادي لعام حسب المقاطعات أعداد الماعز 

 .. أذات اوخارط   األذت اس ذلى هاو صار: ه   
اوعماق - هاوجزيمب   ج ب ري   اوم اسي  اوزراعي      او عب  األنبار   زراذ   اوزراذ    المي   اوحي اني       هزارب  اوثمهب      قا  

   . 2020بيانات غيم  ن  رب 
 (. 42جاه  رق  )  -
 

 نطق  اواراة  ك ا  بي      اوجاه  رقه  هذلى أةاس  عا  األل ي  اونابي  ألذااس اوثمهب اوحي اني     
  ( لتضههح هجهه س  بههال  هاضههح بههي   قاطعههات  نطقهه  اواراةهه  وصههاوح  قاطعات)اوههاهار31( هاو ههكل رقهه )43)

   اوب ذبيههههههههههههها   طههههههههههههه ي   أب طيبهههههههههههههاد  اوبههههههههههههه ذل  اوجاةههههههههههههه  زهيغيم     هههههههههههههل اومعيهههههههههههههاد هاوكبيهههههههههههههماوطاوعههههههههههههه 
 (.اوب ذياب اوزهي  اوب ذااف اوحا ضي 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 43جدول رقم)
 . 2020ية في ريف مركز قضاء الرمادي لعام األهمية النسبية للثروة الحيوان

 

  قا  اوثمهب اوحي اني       هاوجزيمبهزارب اوزراذ    المي  زراذ  األنبار  او عب اوزراعي     اوم اسي     ج ب ري  اوعماقاو صار:ه  
 .   2020بيانات غيم  ن  رب 

  

  رق 
 او قاطع 

 او اذز%  األ قار%  أغناـ% أة  او قاطع  
 عا  األل ي  

 اونابي 
 5.6 4 5   8 اب  طيباد  41
 7 5 7   9 زهيغيم  40
 7.6 7 7   9 اواهار  39
 3 3 3   3 اوقطني  38
 4 4 4   4 زنك رم  37
 5.6 6 6   5    ط ئ  35
 5.3 5 6     5            اوب ذبيا 34
 5.3 5 5   6 اوحا ضيه  12
 3 3 4  2 او  ح 25
 3 3 4  2 اوجماي   14
 5 4 6  5 اوب ذياب 17
 5 5 5  5 زهيه 16
 7.3 8 6  8 اوطاوعه  18
 6 6 7  5 اوجاة   اوب ذل   19
 5 6 4  5 اوب ذااف  20
 3 3 3  2 اوطما  ه 21
 3 3 3  2 زهيه هةطيح 27
 2 3 2  1   بيا هسشه 11
 1.6 2 2  1 ة رم هص فيه 13
 2 2 2  2 صبا ت  26
     هاوكمي  كمي اد 30
 7 7 5  9 هاوكبيم  ل رعياد 29
     هاوبكياش اب  ذميش 33
     هاوبالر زغيب 34
     اوفاكانه 32
 3.7 6 3  2 طاش اوعزيزيه 31

 100 100 % 100 %100  او ج  ع
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 31شكل رقم)
 . 2020ريف مركز قضاء الرمادي لعام األهمية النسبية للثروة الحيوانية في 

 (. 43او صار:ه  األذت اس ذلى جاه  رق )              

 

 تربية الدواجن.   ..رابعاً      

نظههههههمًا واههههههمذ      عهههههها  مبيهههههه  اوههههههاهاج   هههههه  ألهههههه  هةههههههائل األةههههههتث ار  هههههه   جهههههها  األنتههههههاج اوغههههههلائ    
ه اههههه يقبا  ضهههههً  ذههههه  ك نبههههها  حقهههههق  هههههمسهسًا  اويهههههًا كبيهههههمًا   ههههها ياهههههب   ههههه  ر هههههع  اهههههت يات اوهههههاخل  أنتاجبههههها

( حقههههههً   وتمبيهههههه  اوههههههاهاج   78( لتضههههههح هجهههههه س )44. ه هههههه  خهههههه    عطيههههههات اوجههههههاه  رقهههههه  )(1)هاو عي هههههه  
 ههههههع     تهههههه زع ضهههههه   أغلههههههب  قاطعههههههات  نطقهههههه  اواراةهههههه  (665980هبطاقهههههه  أةههههههتيعابي  أج اويهههههه  بلغههههههر)

هاضههههح ولحقهههه    ناههههب  حيههههث ل حههههظ هجهههه س  مكههههز    بههههال  أل يتبهههها  هههه  حيههههث اوعههههاس هاوطاقهههه  األةههههتيعابي 
%( 8%( ثههههه  او ههههه ح هاواههههه رب هاوصههههه في  بناهههههب  )12هاوبههههه ذل  اوجاةههههه  بناهههههب  )    ههههه   قاطعهههههات اوطاوعههههه 

%( . ه قاطعههههههههات 6بناههههههههب  ) صههههههههبا ت  يهههههههه  ةههههههههطيحزه    اوطما  هههههههه    اوب ذاههههههههاف   ه قاطعههههههههات زهيهههههههه  
 %(.5بناب  )   يبا هاواش اوحا ضي     اواهار  

 

 

 
 

جناد  جيا  ح  س اوفبااهي, أ كانيات ه حاسات اوتن ي  اوميفي     ناحي  اوحق ني ,رةاو   اجاتيم )غيم  ن  رب( جا ع    (1)  
 . 196,ص 2013كلي  اوتمبي  ولعلـ  األنااني , األنبار,
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 44جدول رقم)
 . 2020أعداد حقول الدواجن ونسبتها حسب المقاطعات في ريف مركز قضاء الرمادي لعام

اوطاق  األةتيعابي   اوناب % ذاس اوحق    أة  او قاطع   او قاطع   رق 
   ولحقل

 5000 1 1 طيباد اب   41
 6000 1 1 زهغيم  40
 52540 5 4 اواهار  39
 6250 1 1 اوقطنيه 38
 70234 3 2 زنك رم  37
 9720 1 1 ط ئ  35
 12552 3 2 اوب ذبيا 34
 30600 5 4 اوحا ضيه  12
 32300 8 6 او  ح 25
 29040 3 2 اوجمي   14
 19800 4 3 اوب ذياب 17
 36000 6 5 زهيه 16
 59500 12 9 اوطاوعه  18
 77680 12 9 اوب ذل  اوجاة   19
 27972 6 5 اوب ذااف  20
 27100 4 3 اوطما  ه 21
 49520 6 5 زهيه هةطيح 27
 32900 5 4   بيا هسشه 11
 47000 8 6 ة رم هص فيه 13
 34272 6 5 صبا ت  26
    كمي اد 30
     ل رعياد 29
    هاوب كياش اوب  ذميش 
    زغيب هاوبالر 34
    اوفاكانه 32
    طاش اوعزيزيه 31
 665980 %100 78 او ج  ع 

اوعماق  او صار:ه اوزراذ      ج ب ري   األنبار     هزارب  زراذ   هاوجزيمب        المي   اوم اسي  اوزراعي      غيم      او عب  بيانات 
 . 2020 ن  رب 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 األسماك.  ةتربي  ..خامساً 

او فيههههاب  وغههههلاء األناههههاد ألحت ائبهههها ذلههههى اوبمه ينههههات او عههههاسد اً  ب هههه اً  صههههار   ثههههل اوثههههمهب اواهههه كي  
لمبى اوا ك     نطق  اواراة  ب اقع قليل جاًا أ ا  اوناب  ول قاطعهات  به  لمبهى    هاوضمهري  وصح  األنااد

 سهن  ه قاطع  او  ح (2040ح ض هب ااح  ) (58 قط     قاطع  زنك رب  حيث بلغ ذاس األح اض  يبا )
 .(1)(سهن  50ب اقع ح ض هاحا  قط هب ااح  )

 ( 20صورة رقم)                                              
 في مقاطعة زنكورة.                                   ك األسما تربية حواضأ                              

 . 2021/ 19/3اواراة  او يااني  بتاريخ/

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2020جمهورية العراق, وزارة الزراعة, مديرية زراعة األنبار, شعبة زراعة الجزيرة , بيانات غير منشورة  (1)
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 تربية النحل.    ًا..سادس       

( لتبهي  أد  ج هه ع خ يها اونحهل  ه   نطقهه  اواراةه  بلهغ حهه او  45 ه  خه    عطيهات اوجههاه  رقه  )
 هي ك   قاي با    خ وبا األ  .. ه تبال  للم اوخ يا  ا بي   قاطعات  نطق  اواراة   ( خلي 5400)

األهوى - اونحل)  ..او م ب   خ يا  أذااس  اوت   ماهحر  يبا  او قاطعات   هض ر   خلي  (301-600  ثل 
اوجاة    )اواهار قاطعات  طيباد     اوب ذل   اوب ذااف(   زهيغيم   أب   اونحل     ط ي   خ يا  ذاس  بلغ 

 .%(     ج  ع اوخ يا اوكل 45)( هبناب 2450)
اوثاني  - اوت   ماهحر  يبا    ..   ثل  او م ب   اونحلاو قاطعات  هض ر    خلي   (201-300)  أذااس خ يا 

هاوص في      اوب ذبيا    اوقطني  زنك رب     اوحا ضي    اوطاوع    )اوزهي  قاطعات  اوخ يا   (اوا رب  ذاس  بلغ 
    أج او  اوخ يا اوكل . %(34هبناب  ) (1830ح او )

خليهههه  هضهههه ر  (200-1) او قاطعههههات اوتهههه   ماهحههههر  يبهههها أذههههااس خ يهههها اونحههههل ..   ثههههلاو م بهههه  اوثاوثهههه  -
اوطما  هه ( بلههغ ذههاس   اوجماي هه   زهيهه  ةههطيح     ههيبيا هاواشهه    او هه ح  صههبا ت اوب ذياب )  قاطعههات 
(   ثهل ن هاذج 22()21هاوصه ر رقه  ).  اوكله    ج ه ع اوخ يها%(     21( خلي  هبناب  )1120اوخ يا)

 .     قاطعت  أب  طيباد هاواهار وتمبي  اونحل
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 ( 45جدول)
 . 2020أعداد خاليا النحل ونسبتها حسب المقاطعات في ريف مركز قضاء الرمادي لعام

   اوجزيمب بيانات غيم  ن  رباو عب اوزراعي     اوم اسي ه       المي  زراذ  األنبار     هزارب اوزراذ    ج ب ري  اوعماقههه  ر:ه  ااو ص
2020 . 

 

 

 اوناب % ذاس اونحاوي   اوناب % ذاس اوخ يا أة  او قاطع   رق  او قاطع  
 8 12 8 430 اب  طيباد  41
 7 10 7 380 غيم يزه  40
 12 17 9 600 اواهار  39
 5 7 5 260 طنيهقاو 38
 4 6 5 250 زنك رم  37
 6 9 7 370 ط ئ  35
 3 5 4 240 اوب ذبيا 34
  4 6 5 260 اوحا ضيه  12
  2 3 3 160 او  ح 25
 3 4 3 140 جمي يه 14
 4 6 4 200 اوب ذياب 17
 7 10 6 300 زهيه 16
 6 8 5 290 اوطاوعه  18
 8 11 8 440 اوب ذل  اوجاة   19
 7 10 6 320 اوب ذااف  20
   2 3 2 130 اوطما  ه 21
   2 3 3 140 زهيه هةطيح 27
   3 4 3 150   بيا هسشه 11
   3 5 4 230 ة رم هص فيه 13
 3 4 4 200 صبا ت  26
     هاوكمي  كمي اد 30
     هاوكبيم  ل رعياد 29
     هاوبكياش ب  ذميشوا 33
     زغيب هاوبالر 34
     اوفاكانه 32
     اوعزيزيهطاش  31
 %100 143 %100 5490 او ج  ع 
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 (21صورة رقم)                                         
 .مناحل في مقاطعة أبو طيبان                                  

  .2021/ 21/3اواراة  او يااني  بتاريخ/

 ( 22صوره رقم)
 . مناحل في مقاطعة الدوار

 . 3/2021/ 21اواراة  او يااني  بتاريخ/            
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 تحليل الواقع التنموي القائم للقطاع الزراعي في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الثالث      

 خالصة. ال      

 هه  خهه   سراةهه  او اقههع اوتن هه ي ولقطههاع اوزراذهه    هه   نطقهه  اواراةهه  لتبههي  ونهها اد لناوههك  نهه ع  هه  
زراذ  او حاصيل اوزراعي   ع  بال     زراذ  للم او حاصيل  حيث أحتلر  حاصيل اوحب ب او م ب  ا هوى 

( %25وثانيهه  بناههب  )( ه ههأ    حاصههيل اوخضههماهات  هه  او م بهه  ا%42 هه  بههي  او حاصههيل اوزراعيهه  بناههب  )
( %10بناب ) علف( ه   او م ب  اوما ع   حاصيل او%13هجاءت    او م ب  اوثاوث   حاصيل اوباتن  بناب )

 أ ها في ها لتعلهق  هاوثمهب اوحي انيه   هأد  نطقه  اواراةه  (%9   او م به  اوخا اه  بناهب )  او حاصيل اوصناعي ه 
هجهاءت ا  قهار  ه  او م به  اوثانيه   (%87ا غناـ او م ب  ا هوى بناب  )  تلك أذااس جياب  نبا حيث احتلر  

 هههع   حظههه  هجههه س  بهههال  هاضهههح  ههه   مبيههه  اونحهههل   %(7%( هاو هههاذز  ههه  او م بههه  اوثاوثههه  بناهههب )8بناهههب )
 هاواهاج   أ ا في ا لتعلهق بتمبيه  ا ةه اك  به   مبهى ب اقهع قليهل جهاا  اد اوقطهاع اوزراذه   ه   نطقه  اواراةه 

 ههع  اواهلي  اذت هاس اوتخطههيط اوزراذه  ا   ه ي تلهك او هؤل ت اوتن  يه  وتحقيههق  تطلبهات اوتن يه  اوزراعيه   هه  حه
 كانيهات اوتن  يه  اوزراعيه  اةهتث ار وإ هج س ةياةات اقتصاسي  زراعي  سقيقه   ةه ف ياهب   ه   حقيهق ا ضهل

اوع ههل ذلههى  ن يهه  أذههااس اوثههمهب اوحي انيهه   هها يضهه    ههع   هباوتههاو   طهه يم ا نتههاج اوزراذهه  اونبهها   ك ههًا هن ذههاً 
 .ه حقيق  تطلبات اوتن ي  اوزراعي     ذ ـ   نطق  اواراة   حقيق اوتكا ل بي  ا نتاج اونبا   هاوحي ان 

  
 

 

 

 

 



 

 

الرابع  وتوجهاتها    ..الفصل  المستدامة  المكانية  التنمية  مشكالت 
 المستقبلية في ريف مركز قضاء الرمادي.

 مشكالت التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي...1-4
 ضعف أو انعدام التخطيط وسياسات التنمية المكانية.  ..1-1-4
 مشكلة رأس المال. .. 2-1-4
 السوق المحلي واالقليمي. مشكلة ضعف نطاق .. 3-1-4
 مشكلة الطاقة الكهربائية والوقود... 4-1-4
 مشكلة االستقرار السياسي واالمني.  ..5-1-4
 مشكلة تخلف قطاع الخدمات.  ..6-1-4
 .كلة تخلف تقنيات االنتاج الزراعيمش ..7-1-4
 مشكلة انتشار االوبئة واالمراض في القطاع الزراعي. .. 8-1-4
 تغير استعماالت االرض الريفية بشكل غير مخطط.  ..9-1-4

قضاء  ..2-4 مركز  ريف  في  المستدامة  المكانية  للتنمية  المستقبلية  التوجهات 
 الرمادي. 
 التوجهات المستقبلية لتنمية قطاع السكن. ..1-2-4
 التوجهات المستقبلية لتنمية طرق النقل.  ..2-2-4
 د المائية. التوجهات المستقبلية لتنمية الموار  ..3-2-4
 التوجهات المستقبلية لتنمية الخدمات التعليمية.  ..4-2-4
 التوجهات المستقبلية لتنمية الخدمات الصحية.  ..5-2-4
 التوجهات المستقبلية لتنمية الخدمات الترفيهية.   ..6-2-4
 . التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي) النباتي ـ الحيواني(..7-2-4
 التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع الصناعي.  ..8-2-4
 التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع التجاري.  ..9-2-4
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 مشكالت التنمية المكانية المستدامة وتوجهاتها المستقبلية في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الرابع

 مشكالت التنمية المكانية المستدامة في ريف مركز قضاء الرمادي... 1-4 
 ضعف أو انعدام التخطيط وسياسات التنمية المكانية. ..   1-1-4

يعان  اوعماق ذ   ًا ه حا ظ  األنبار ه نطق  اواراة  ذلى هجه اوتحالا    غياب اومهئ اوتخطيطي    
أه   او تخلف   او ناطق  او تخلف ض    اوتن  ي  او اقع  و عاوج   سقيق    أ جام صياغ  أي خطط  ن  ي  

اوب مي اوتن ي   اوتخلف     ات يات  هخا يًا  ع  هذ مانيًا  أقتصاسيًا  أس األقل  ط رًا  ه    او  ارس    ارب  
 : اوب مي  او تاح .ه م ب ذلى ذوك ذ   ًا األ  

ضعف اوت خيص ول اقع اوتن  ي اوقائ  هللا  م ب ذليه هضع خطط ذ  ائي  ه   ث  لار     .  1
 األ كانيات اوتن  ي . 

 اوتن  ي  او تاح  ه  زيعبا او كان  ك ًا هن ذًا.  ذاـ هج س  عم   حقيقي   طبيع  األ كانيات  .2

اوتن  ي    .3 األةتث ارات  او كاني       زيع  او  ازن   أنعااـ  أه  أذ م ضعف  ةبق  ذلى  ا         م ب 
   ا لت ئ   ع او اقع اوتن  ي اوقائ  ض    نطق  اواراة .

ي ك .  4 بما ج  ن  ي   هضع  ذ   ًا     او كاني   اوتن ي   ةياةات  بيئ    ل  خ وبا  بيئ               
أةتث اري    ئ      اوناحي  األقتصاسي  هاأل ني   عزز سهر او اتث م او حل      ط يم أنتاجه ك ًا  

 . هن ذاً 

ضعف  عاوي  اوجبات اوتخطيطي     هضع خطط   ئ   وكل أةتع ا  ض   او ناطق اوميفي   .  5  
 بات ةكاد اوميف. حقق او  ازن  بي   تطلبات كل أةتع ا  ه تطل

 مشكلة رأس المال. ..    2-1-4

 :   كل رئي   اوج انب األ ي   لنا  تحاس او  كل      

اوميفي أه   .1 او ناطق  اوخا ات ض    قطاع  وتط يم  اوحك  ي   األةتث اري   اوتخصيصيات  ضعف 
اومقا   ذلى    ألسا   اومي هاوخا ات األخم . ع ضعف  اوميفي  ه نبا   اريع  او  اريع   ط يم 

 صمف للم اوتخصيصات.
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 مشكالت التنمية المكانية المستدامة وتوجهاتها المستقبلية في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الرابع

األ  ا  اوت  خصصر نظميًا واذ      ع  رؤهس ذاـ أذت اس أوي  سقيق     ذ لي  أةتث ار    .2 
اوزراعي    اوقمهض  ه نبا  اوزراذ   أةتث ارلا اوقطاع  األنتاج    ابب  أطار  خارج  أخم   ج انب     

 اوزراذ  أه  ن ي  او ناطق اوميفي   ابب اوفااس األساري     جا  أسارب للا اوجانب. 
اواراة      ط يم   .3 ض    نطق   األراض   أصحاب  أه  اوخاص  اوقطاع  أ كاني   ضعف 

 سهرا ه األقتصاسي .  اوقطاع هضعفاألنتاج اوزراذ   ابب أنبيار للا 

 :للم اوتحايات لتطلب اوتمكيز ذلى األ    أد  عاوج ه -         

اوقضاء ذلى اوفااس األسراي هاألذت اس ذلى ذهي اوخبمب هاوكفاءب اوعل ي  هاو تخصصي      جا    .1
 أسارب او لف او او  ه    جا   حالا  خصيصيات كل خط  أةتث اري  ه نفيل  لك اوخطط.

   خ وه  حاي  األساء او ظيف  وخا ات اوبنى   اوع ل ذلى   جيه او باوغ او اوي  ذلى نح  لت  .2
اوقارب ذلى جلب األةتث ارات   بيئ  أةتث اري  وبا  األر كازي  اوت    ثل األةاس او ب        يم 

  ط يم  ات يات اوتن ي  او كاني .اوتن  ي      نطق  اواراة   او كل اولي ياب     
وألةتث ارات اوتن  ي      نطق  اواراة   او كل اولي لت ئ   ع  اوع ل ذلى ض اد اوت زيع اوعاس    .3

 اوخطط اوتن  ي  او  ض ذ  هاو اقع اوتن  ي اوقائ . 
اوح اي    .4 او حل     خ      يم  او نت ج  وصاسذ   ه مب  اوي   ويحقق  وه  حبه   كنه     او ز   

  ط يم أنتاجه ذا يًا. 

 القليمي. مشكلة ضعف نطاق السوق المحلي وا    3-1-4.. 

 :  تحاس   كل  األة اق لنا  اوج انب اومئياي  األ ي         

ا .1 هاوصناذ   ع  اوزراذ   او حل   او نتج  وح اي   سقيق   أقتصاسي   ةياةات  هج س  طماب  ضذاـ 
أيصاوه   2003األهضاع األ ني   نل ذاـ     هاولي  م ب ذليه صع ب  األةت مار    األنتاج ه 

 اوى أة اق  ناةب . 
ةياة  أغماق األة اق او حلي   او نتجات او ات رسب او نا ا  ول نتج او حل     حيث اوكلف    .2

 ذوك ةلبا ذلى  ال ر األنتاج اوزراذ  ه خلفه. انعك    ظل أر فاع  كاويف األنتاج   ا 

 : أد نبي  األ  ي ك   ها قلي ي   أنهه   أطار  عاوج    كل  ضعف األة اق او حلي         
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 ه ضههمهرب اوع ههل ذلههى  أليههل ه طهه يم اوقطاذههات ا قتصههاسي  او ب هه  هبههاألخص ) اوزراذههه  .1 
اوصناذ (.  ه   ث  او اال      زياسب أنتاج للم اوقطاذات  او كل اولي ي ك   ه  خ وهه 
 اال    نتجا با      ةيع نطاق األةه اق او حليه   ه   نطقه  اواراةه  ه ه  ثه   حقيهق  بهاأ 

 نا      للم او نتجات    حيث ج س با ه أةعارلا ذلى او ات   او حل  أه ا قلي   .اوت
ضههمهرب اوع ههل ذلههى   ةههيع نطههاق األةهه اق او حليهه  ه ههتح  نا ههل هاةههع  وبهها   ههكل ي كهه   هه   .2

خ وهههه زيهههاسب  صهههميف  نتجهههات لهههلم األةههه اق هر هههع كفاء بههها   ههها ياهههال   ههه   حقيهههق ذ ائههها 
ةت ماي     اوطلهب هاوتاه يق ذلهى  نتجهات لهلم األةه اق هب ها أقتصاسي  ي ك     خ وبا األ

 ياب      ط يم  ات يات اوتن ي  او كاني      نطق  اواراة  ه حقيق ألاا با.
اوق اني  هاوت ميعات ه  فعيل سهر اومقا   هاوايطمب اون عي  ه   يم اواذ    اوع ل ذلى أصاار  .3

او تكا هههل ول نتجهههات اوزراعيههه  هاوصهههناعي  هح التبههها  ههه  خههه    هههمض اوضهههمائب ذلهههى اواهههلع 
هاوبضههههائع او اههههت رسب   هههها يعههههزز  هههه  أ كانيتبهههها  هههه   طهههه يم  اههههت يات اوتن يهههه  او كانيهههه   هههه  

 او نطق . 
اوكا هههل ولصهههناذات او ت طنههه   و ههها وهههه  ههه  سهر كبيهههم  ههه   حاهههي   اوع هههل ذهههل  ههه  يم اوهههاذ   .4

ه ط يم األقتصاس او حل  و نطق  اواراة   ضً  ذه  أل يتبها  ه    ظيهف اوكثيهم  ه  األلهاي 
 اوعا ل  .

 مشكلة الطاقة الكهربائية والوقود. ..     4-1-4

و اوقائ   اوتن  ي  اكاد اوميف     نطق   أد أ عاس او  كل  لنا هاوت  أثمت ةلبًا ذلى او اقع 
 : اواراة  هوكا   اوقطاذات ا قتصاسي  هاوخا ي   تحاس   كل رئي   اوج انب اآل ي 

األنتاج  .1 ألغماض  ختلف      ياتع ل  هاولي  او جبز  او ق س  أةعار  اوكبيم       ا ر فاع 
ذلى   األذت اس  خ    اوكبمبائي      اوطاق   أنتاج  اوخا       جا   اوقطاع  ه    اوزراذ  

 ابب   جه   2003او  واات  ع قل  اوك يات او جبزب أحيانًا   كل  كبيم  ةي ا  عا ذاـ  
 ا  اوحك     نل ذوك او قر اوى ر ع اواذ  ذ  ج يع اوقطاذات ه نبا قطاع اونفط هاوطاق . 

 بًا ذلى هاقع ةكاد اوميف     نطق  اواراة .أنعك  ذوك ةل
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وبلم   .2  اوحقيقي   او عاوجات  غياب  اوكبمبائي   ع  اوطاق   انتاج  اوكبيم     ها نقطاع  اوتلبلب 
ولميف  كل ج اوتن  ي  او اقع  ذوك ةلبًا ذلى  انعك   ذوك  قاسـ    او  كل    ا  انبه هقا را ق 

 شبكات  جبيز اوطاق  اوكبمبائي . 
او ق س ذلى  ات     .3 اوكبمبائي  ه جبيز  اوطاق   أسارب  لف  او او  هاألساري     جا   اوفااس 

 اوعماق ذ   ًا. 

 : أنه لنبغ  اوع ل ذلى األ     ه   أطار اوع ل ذلى  جاهز للم او حاسات      

او كان    .1 اوت زيع  هض اد  او ق س  او جبزب     صاسر  اوك يات  زياسب  ضمهرب  ذلى  اوع ل 
 بلم او حطات.هاوعاس  و

اوطاق   ع  .2 اوت   نض  ذ لي  األةتث ار و صاسر  اوت ميعات هاوق اني   اوع ل ذلى أصاار 
 ضمهرب زياسب او ذ  هاوع ل ذلى  قليل اوبار    أةتخااـ اوطاق  ه مشيا أةتب كبا. 

  أليل ه ط يم  حطات ا نتاج وم ع اوكفاءب ه حاي  او خمجات. .3

 مشكلة االستقرار السياسي واالمني. ..    5-1-4
   هوحههها اآلد يعهههان  اوعهههماق ذ   ههها  ريهههاب ا ةهههتقمار اواياةههه  هاأل نههه   2003 نهههل ذهههاـ          

ه ضاذفر أثار للم او  كل  ذ   ًا ذلى  ات    حا ظ  األنبار ه نطق  اواراةه  ذلهى هجهه اوتحالها 
.هأنعكاههر أثههار لههلم او  ههكل  ذ   ههًا ذلههى او اقههع 2014 ةههي ا  عهها األحههااث اوعاههكمي  او هها مب ذههاـ 

 :اوتن  ي و نطق  اواراة     خ   األ  
هاو .1 ولاهو   اواياة   ا ةتقمار  ذاـ  ذلى  رؤي   خطيطي    م ب  هج س  غياب  او حلي   حك    

أيجاس  عاوجات  خ وبا  ي ك      اوبعيا  أه  او ت ةط  أه  اوقميب  او ا   ذلى  اةتما يجي  
 حقيقي  و  اكل اوتن ي  او كاني . 

اوع ق   أل ي    .2 ذات  اواياةي   اوجبات  وا   اوعل    أه  اوثقا    او ذ   ضعف  اه  غياب 
 ه فبـ  اوتن ي  اوميفي  او اتاا  .

 :     جا  ضعف ا ةتقمار األ ن   .3
 انعااـ هج س بيئ  اةتث اري    ئ     جع ذلى ا ةتث ار     جا  اوتن ي  اوميفي  او اتاا  . .أ

 اةتنزاف او  ارس او اوي  او ز      اوع ليات األ ني  أه اوعاكمي  هحم اد خطط اوتن ي   نبا. .ب 
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او .ت   هج يع  ا ر كازي    اوبنى  وخا ات  اوكبيم  اوع ليات  اوتا يم  األخم   ابب  اوخا ي    ما ق 
او طل ب   ألذاسب  أليلبا  او ات    او ز    او اسي   ا  كانيات  ضعف  او ا مب  ع  اوعكامي  

 وتط يم  ات يات اوتن ي  او كاني .
  ا    2014 ا يم اوقطاع اوزراذ      نطق  اواراة    كل كا ل  عا اوع ليات اوعاكمي  ذاـ   .ث 

 . 2021 اقع اوتن  ي اوقائ      اوميف هوحا اآلد وان   أنعك  ذوك ةلبًا ذلى او

اوعاكمي  ذاـ  ج. اوع ليات  ولاكاد  ابب  اوتبجيم  أنت ار ا  ماض ها هبئ   ع    2014ذ ليات  ه 
 .ار فاع  عا ت اوبطاو 

 مشكلة تخلف قطاع الخدمات.  ..       6-1-4
 :  م بط للم او  كل  ذ   ًا  اآل          

اوع ليااوتا يم   .1 اوخا ي   ابب  او  اريع  وه  اولي  عمضر  اوعاكمي   ةي ا  نل  اوكبيم   ت 
للب     2014ذاـ   اولي    هباو كل  ا نتاجي   أه  او ظيفي   كفاء با  ذلى  ةلبًا  انعكار  هاوت  

  تطلبات  حقيق  ن ي  ريفي   اتاا   ض    نطق  اواراة .
خا ي    ا لت ئ   ع او اقع اوتن  ي  ضعف أه انعااـ اوتخطيط     جا    زيع او  اريع او .2

 اوقائ  ض    نطق  اواراة .
ضعف هانعااـ اوتخطيط      زيع اوعا لي     قطاع اوخا ات    حيث اوك  هاون ع  ةي ا   .3

 اوقطاع اوصح  هاوتعلي  .  ع ضعف  ماكز  اريب اوق   اوعا ل     للا او جا .

   اوقطاع اوصناذ  هاوزراذ . سذ  ه ط يم قطاع اوخا ات ذ   ًا  ضً  ذ .4   
خ        اوخا ات     وقطاع  اوتن  ي  او اقع  طبيع   ذلى  ةلبًا  انعكار  أذ م  ا ذتبارات  للم 

 : اوحقائق األ ي 
لمجع   .1 اوميف  وا  ةكاد  أةاس  اوتعلي     كل  هاو ات    اوتعلي ي   اوخا ات   ان   ات يات 

ضا   اوى هج س  بال  هاضح    او اارس ذوك ألنعااـ اوت زيع اوعاس  ول ؤةاات اوتعلي ي   األ
  ذلىاوثان ي  ه أذااس اوك اسر اوتارياي   أضا   اوى ك نبا سهد او عاليم اوتخطيطي   للا أثم  

اواكاد  اوارج  األةاس ه ا ولوك    أثم كبيم ذلى  ماجع     أنعاـ قار با ذلى ةا أحتياجات 
أ كاني   طبيق   هبي   اوتعلي   بي   ات    طمسي   ذ ق   لناوك  أد  نجا  حيث  اوتن ي   ذ لي  

  ارس   مي  اوخطط اوتن  ي  حيث أد أةتث ار او  ارس هاأل كانيات اوتن  ي  او تاح   حتاج اوى  
 ا. ذلى أةتث ارل ب تعل   هكف ءب قاسر 
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 عان   نطق  اواراة      ان  او ؤشمات اوصحي  هذاـ قار با ذلى  لبي   تطلبات ةكاد اوميف  .2 
  هللا ي األةاةي   ع هج س نقص كبيم    اوك اسر اوطبي  او تخصص  هاو اتلز ات اوطبي  األةاة

شكل  حاي ه ط يم    اً باهرم  ي ك   حقيق  حيث    او نطق   او كاني      اوتن ي   ةياةات  هاجه 
اوبما ج اوتن  ي  سهد   ا م اوخا ات اوصحي  اوكف ءب اوت   ب ء ولاكاد اوت تع  اوحياب اوصحي   
اوكا ل  ه جعلب  قاسري  ذلى أةتث ار األ كانيات اوتن  ي  هباوتاو  األر قاء   ات ال  األقتصاسي  

 هاألجت اذ . 
اوكبيم هز  .3 اواكان   اوتمكز  نتيج   اواكني   او حاات     ياسب ذاس األ ماس ض هج س ذجز كبيم    

أنعااـ اوت زيع اوعاس  وخا ات اواك  هزياسب اوف ارق اوتن  ي     ذلىاو حاب اواكني  أثم ذوك باهرم  
  ا بي   قاطعات  نطق  اواراة .

او نطق    .4 اونقل     طمق  كفاءب  اوىهأ ضعف  اوا       تقارلا  اونقل   هأل ا   نظ   أجماءات 
 اواراة .     نطق  اواكك اوحالاي  هو  ياال  اونقل     ط يم  ات يات اوتن ي  او كاني  

اونقص اوكبيم    أ ااسات اوطاق  اوكبمبائي  هاو ق س او جبز وخا   ةكاد اوميف أثم ذوك باهرم  .5
ذلى  ان     انعك ذلى   غيل األ ت هاو كائ  هاو  اريع األرهائي      نطق  اواراة  هباوتاو   

 او كاني .او اقع اوقائ     او نطق  هباوتاو  أثم ذلى أ كاني   ط يم  ات يات اوتن ي  
او  اريع   .6 للم  أغلب  ك د  اواراة   او ت طن      نطق   اوصناعي   األن ط   ه مسي  ضعف 

اوصناعي   ا ع  ولقطاع اوخاص ه عان     أنعااـ اواذ  اوحك    وبا  األضا   اوى قل  األلاي 
هاجه ةياةات اوتن ي  او كاني        اً عا ل  او ارب  ذلى  ات يات  باري  ذاوي  شكل بلوك  حاياو

 .  نطق  اواراة 
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 .مشكلة تخلف تقنيات االنتاج الزراعي ..7-1-4 

 :  م بط أ عاس للم او  كل    كل رئي   اآل  

)اونبا      .1 او حل   اوزراذ   ا نتاج  واذ   سقيق   حك  ي   اقتصاسي   ةياة   هج س  ذاـ  ذلى   م ب 
هاوحي ان ( ه ماجع  ات   اوكفاءب ا نتاجي  هاو مسهس ا قتصاسي وبلا اوقطاع هباوتاو  ذاـ الت اـ  

 او زارذي   اواع  نح   ط يم انتاجب     خ   اسخا  اوتقنيات اوحالث . 
 اههال تبا  هه  ا كانيهه   طهه يم  اضههعف   ههاانعههااـ اواياةهه  ا قتصههاسي  اوااذ هه  ول نتجههات او حليهه   .2

 ا نتاج  اوزراذ  او حل  هضعف  حقيق  تطلبات اوتن ي  اوزراعي  او اتاا       نطق  اواراة .
ات  ضعف سهر اومقا      قبل اوجبات اوحك  ي      نفيل اغلب اوخطط اوزراعي   ع   ان  اوخبم  .3

ذ ـ   اوزراعي       اوحك  ي   او ؤةاات   ول  ظفي      اوعل    هاو ات    هاوتا يقي   اوتطبيقي  
او حا ظ  ه نطق  اواراة  ذلى هجه اوتحالا هباوتاو  و   اب      ط يم اوقطاع اوزراذ   او كل  

 اولي لؤ   ول زارذي   حقيق األرباح.  
او ق س حيث  عت ا اوزراذ      نطق    .4 هائي   اواراة  ذلى او  اريع ا ر قل   ا لزهس     صاسر 

 ذوك باهرم ذلى األنتاج اوزراذ     او نطق .   آل ت ومي األراض  اوزراعي  أنعكهاو كائ  ها
ضعف األنفاق ذلى اوبحث اوعل   هاوتط يم اوزراذ  هأذت اس اوطمق اوقاي       ري او حاصيل   .5

اواذ  او  انعااـ  ذوك ذلى  حاوزراعي   ع  اثم  اوحالث    ا  اوطمق  ا كاني  اذت اس  او ـز     ك    
اوتن ي    ـ  اال ته     ط يم  ات يات  انعاا  هباوتاو   كفاء ه  اوزراذ  هضعف   ا نتاج   ماجع 

 او كاني      نطق  اواراة .
ولتيار  او  اكل او تعلق   ع لي  أرهاء األراض  اوزراعي    كل ذاـ   .6 هاو ت ثل   األنقطاع او ات م 

يضاف اوى    اوكبمبائ  هاولي لؤثم ذلى  اب   غيل او حطات األرهائي  ومي األراض  اوزراعي  
او  واات هاو ضخات   وت غيل  اوكا    او ق س  او كل  ذ   جاهز     ض    اوزراعي ذوك ذاـ    م 
او ائي  او خصص اوبع  ذلى اوحصص  او زارذي   عضب   ل  قاطع  ض    نطق     وك ع  

 اواراة .
او يام    هأنحاار      طبيق اواهرب اوزراعي ي   اوتقني  او ائ  هذاـ أذت اس  قل  هذ   ع  او زارذ  .7

اوفمات.  نبم  او يام     هارسات  هاألللي   ابب  ان   اوحك  ي   نبا  اوزراعي   او ضخات     
هةيت   ناه  اوحل   او ناةب  وبلم او  اكل    اوفصل اوما ع كجزء     حقيق  تطلبات اوتن ي   

 او كاني  ض    نطق  اواراة .
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او حا ظ   ع ضعف .8  او  ج سب     اوبحثي   او ماكز  سهر   اال تبا     جا   ط يم    ضعف 
 اوقطاع اوزراذ  )اونبا   هاوحي ان (. 

ذاـ هج س  ماكز  تط رب وتاريب اوق   اوعا ل  اوزراعي  ه أليلبا   ات يات أنتاجي  قاسرب ذلى   .9
  ط يم  ات يات اوتن ي  اوزراعي      نطق  اواراة .

اوميف   ك .10 ذلى ةكاد  ةلبُا  اثمت  هاوت   ها  ماض  ا هبئ   ا نتاج  انت ار  هذلى  ل  باشم 
 أيضًا.   اوزراذ  )اونبا   هاوحي ان (

 

 مشكلة انتشار االوبئة واالمراض في القطاع الزراعي. ..    8-1-4

ته   اوعالها  ه  ا  هماض ها  هات  هاو اواراةه   ه   نطقه  تحاس اثار للم او  هكل    هكل هاضهح  
 ي ك  ابمازلا    خ   ا   :

اآل هههات هاألهبئههه  او  ةههه ي  اوتههه   صهههيب او حاصهههيل  اهههبب  -اوزراذههه  اونبههها  :ا هههماض اوقطهههاع  .1
ا  ههماض اوتهه   صههيب  ه ههأ    هه   قهها تبااوزراعيهه  خاههائم كبيههمب  اإلنتههاج  هه  حيههث اوكهه  هاونهه ع 

 ه   ا  ماض ا خم  اوت  لتعمض وبها ( صاأ اوق ح اهاوصاأ األصفم) ا ُيعمف     حص   اوق ح
ك يه  او تضهمرب  ه   حصه   اواه ياه ى ب)سهسب او  (حيهث قهارت   حص   اوق ح ل   ا يعمف

( بهاهسب او   اضها   سهنه 200 )سهنه (  صهاأ اوحنطه  300اوق ح    ذ ـ   نطق  اواراة  حه او  )
اوى ا  ماض اوت   صيب  حاصيل اوباتن      نطق  اواراة  )اولفحه   خيهاس طلهع اونخل ح همب 
اوح يمب اوح هههمب اوق هههمي  اوتفح  ذنكب ت اوربار حفهههارب اونخيهههل( هقهههارت او اهههاح  او تضهههمرب ببهههلم 

سهنههههههه ( أ ههههههها   اوناهههههههب  ولح ضهههههههيات  تصهههههههاب   ههههههها ياههههههه ى )اول ا ههههههه  5000ا  هههههههماض حههههههه او   )
سهنههه (  ا ههها في ههها لتعلههههق  2000و اهههاح  او تضهههمرب  ههه  لهههلا او ههههمض حههه او  )اوبيضهههاء(هقارت ا

ي حاصههيل اوخضههماهات  يتعههمض  حصهه   اوط ههاط  اوهه   هها ياهه ى)حفارب اهراق اوط ههاط ( هقههارت 
    ع   بلم ا  ماض ن اذج و (   ضح 23هاوص ر رق  ) .(1)سهن (  3000 ااحتبا او تضمرب )

    قاطعات  نطق  اواراة .
 

 
اوم اسي هاوجزيمب  قا     (1) اوزراعي      او عب  اوزراذ ,  المي  زراذ  األنبار,  اوعماق,هزارب  اونبا ي , ج ب ري   او قاي  

 . 2020منشوة ،  بيانات غيم
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 (23صورة رقم)                                           
 نية حشرة المن في القط            صدأ الحنطة في زويغير                               

   او هعب اوزراعيه   ه  اوم هاسي هاوجزيهمب  قاه  او قايه  اونبا يهه     الميه  زراذه  األنبهار   هزارب اوزراذه   ج ب ريه  اوعهماق
 .2020   بيانات غيم  ن  رب

 
 

 تعههههمض اوثههههمهب اوحي انيهههه   هههه   نطقهههه  اواراةهههه  اوههههى  ج  ذهههه   هههه   -أ ههههماض اوثههههمهب اوحي انيهههه : .2
حيهههث قهههارت  (اوح هههى اوق عيههه  )هيهههأ    ههه   قههها تبا  هههمض  ات ا  هههماض اوتههه   صهههيب اوحي انههه

 (300( او هاذز)308 ا غنهاـ) (3998(.وأل قهار )46ا صا ات  ك ا   ضح    اوجاه  رقه  )
ه ههههههههههه  ا  هههههههههههماض ا خهههههههههههم  اوتههههههههههه   صهههههههههههيب ا  قار)اوتبهههههههههههاب اوجلههههههههههها اوعقهههههههههههاي (   أصههههههههههها  
 (أصهها    ه صههاب ا غنههاـ هاو ههاذز3063(أصهها   ه مض )ذف نهه  اوههاـ اونزيفيهه  ()3398ب اقههع)

 360أغنههههههاـ()270حيههههههث قههههههارت أذههههههااسلا او تضههههههمرب حهههههه او ) ( ي  اوتاهههههه   او عهههههه   هههههها يعههههههمف)
 اذز( ه   ا  ماض ا خم  اوت  120أغناـ()300 اذز( ه مض)طاذ د او جتمات اوصغيمب()

 صاب ببا ا غناـ ذلى هجه اوخص ص  ا يعمف ب)جاري ا غناـ( حيث قارت ذاس ا صا   
 أصا  .( 12500ببلا او مض ح او )
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 (. 46جدول رقم) 
 .2020أمراض الثروة الحيوانية في ريف مركز قضاء الرمادي لعام                   

 . 2020او صار:ه ج ب ري  اوعماق هزارب اوزراذ  سائمب اوبيطمب  او ات فى اوبيطمي    ا نبار بيانات غيم  ن  رب 

 تغير استعماالت االرض الريفية بشكل غير مخطط.  ..9-1-4
 : هاضح    خ   اآل   او  كل    كل تحاس أثار للم  
او حاات  .1 اقا    وغمض  ا راض   ذلى  اوطلب  زياسب  لما قبا     ه ا  او ات مب  اواكاني   اوزياسب 

ذوك    زياسب اوت ةع    أثم  ا    للم او حاات   كل ذ  ائ  هغيم  خطط  هغاوبا  ا ك د   اواكني 
 . اوع مان  ذلى حااب ا راض  اوزراعي 

او حاات   .2 بناء  زياسب  ذوك     س عب   ولاكاد  ا قتصاسي  او ضع  ذوك    اواكني   اوتاو  حا   اثم 
  ذلى  ماجع  ااحات هاةع     ا راض  اوزراعي   وصاوح  لك او ااك .

اوحك       ذاـ .3 اواذ   ه ماجع  عظ ب  ذ     او تكا ل     م  ذوك ذلى ذزهف  اثم  ول زراذي   
اوزراذ   ابب ار فاع  كاويف ا نتاج اوزراذ  اذا اةب  ذوك باهرم ذلى  ماجع انتاجي  ا راض   

 هاوت ةع    بناء او ااك . 
ي  غيم او خطط    كل غيم  ت ازد اس  ذوك اوى زياسب ذاس او ااك  اوميف  ا ن طار اوعائل  .4

 ذلى حااب ا راض  اوزراعي . 
انعههااـ اوخبههمب هةهه ء اوتخطههيط  هه  قبههل اوجبههات اوحك  يهه  او ختصهه   هه  اذطههاء اوتههماخيص  هه  .5

بنهاء او اههاك  ذلههى ا راضهه  اوزراعيهه  هذههاـ ا خههاذ اي اجههماءات راسذهه  و نههع اوت ةههع  هه  او حههاات 
هاوص ر  .اواكني  ذلى حااب ا راض  اوزراعي  هاوت  غاوبًا  ا ك د   كل ذ  ائ  هغيم  نتض 

                    .  نطق  اواراة  ولت ةع اوع مان      ع   قاطعات   ذج( ن 24رق  )
    

 ن ع اوحي اد                 أة  او مض  ت
  اذز اغناـ ا  قار  

 300 308 3998  مض اوح ى اوق عي   ه1
 3398 اوتباب اوجلا اوعقاي ه2

  

 3063 ذف ن  اواـ اونزيفي  ه3
  

 او ع ي اوتا    ه4
 

270 360 
 طاذ د او جتمات اوصغيمب ه5

 
300 120 

 األغناـجاري  ه6
 

12500 
 

 780 13378 10459 او ج  ع 
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 (24صورة رقم)                                       
 التوسع العمراني في المشيهيد والدشة                             

 . 2021/4/16اواراة  او يااني  بتاريخ/
 

قضاء  التوجهات  ..  2-4 مركز  ريف  في  المستدامة  المكانية  للتنمية  المستقبلية 
 الرمادي. 

 التوجهات المستقبلية لتنمية قطاع السكن. ..1-2-4

أد  ن ي  قطاع اواك  ه ق  عاليم  خطيطي   ناةب  لتطلب  عم   حج  اواكاد او ت قع  ه  
 (  بهههي  أذههها ذهههاس ةهههكاد ريهههف47ه ههه  خههه    عطيهههات اوجهههاه  رقههه )  او اهههتقبل و هههاب ز نيههه   عينههه  
ناههههههههه  .اي بزيهههههههههاسب ذاسيههههههههه   (444188( ةههههههههه ف يصهههههههههل اوهههههههههى )2030اوم هههههههههاسي خههههههههه   ذهههههههههاـ )

(ناهه   خهه    ههاب اوع ههم ةههن ات او قبلهه . هلههلا لتطلههب ذ ههً  جههاسًا ه خطيطههًا ةههلي ًا 229604قههارلا)
وغهمض أةههتيعاب اوزيهاسب اواههكاني  او ت قعه  هاوع ههل ذلههى هضهع اوخطههط اوته   هه  شهأنبا  ههأ ي  اواههك  

 وألجيا  اوقاس  .
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 ( 47جدول رقم) 
 (.2020-2030تقدير عدد السكان المستقبلي لريف مركز قضاء الرمادي للمدة)

 : او صار  األذت اس ذلى      
اوعماق(1) اوتخطيط   ج ب ري   األن ائ    هزارب  هاوتعاهد  وألحصاء  او مكزي  او مكزي ألحصاء    اوجباز  اوجباز 

 .  2020نتائج اوتقالمات اواكاني  واكاد ريف اوم اسي بيانات غيم  ن  رب   األنبار
 . npn=po(1+r)(    خ   او عاسو  األ ي :ه 2030   أةتخماج اوتقالمات اواكاني  وعاـ)( *)

 (نا  . 214584= ذاس اواكاد    أخم  عااس) poذاس اواكاد او قار. =  pnحيث أد :ه 
R (. 1.07اوباوغ) = عا  اون   اوان يN (  ةن ات. 10= ذاس اوان ات بي  اوتعااسل) 

U.N.Demographic  YearBook  Anuaire  1981  NewYork  1983  p10.                                

( ه    2030ه   أجل  عم    تطلبات اواك   با     عم   ذاس األةم    ريف اوم اسي وعاـ )
اوجاه    )48رق )خ    عطيات  وعاـ  األةم  ذاس  أد  ونا  لتبي   ةيبلغ) 2030(     أةمب (63455( 

هأد      ( هحاب ةكني 32864( بلغ)2020 ض  ذ  أد اوخزي  اوثابر    او حاات اواكني  وعاـ )
( وعاـ  اواكني   ول حااد  ةتك د) 2030اوحاج   ةكني   (6415(  قارلا    هحاب  و ااح   حاج    ع 

 . ( سهن 962.25يعاس )أي  ا   2(ـ2405625)
 

 ( 48جدول رقم)                                     
عدد السكان المستقبلي وعدد األسر والحاجة الى الوحدات السكنية المتوقعة في منطقة الدراسة لعام             

(2030.) 
عدد 

 السكان 
 المساحة المتوقعة)دونم( الحاجة الى الوحدات السكنية  عدد الوحدات السكنية عدد األسر

444188  32864    26449         6415             962.25 

 :او صار  األذت اس ذلى  
 (.48جاه  رق ) (1) 
 ذاس او حاات اواكني . -اوحاج  اوى او حاات اواكني =ذاس األةم (2) 

 .2ـx 375او ااح  او ت قع = اوحاج  اوى األةكاد (3)
   صهار ةهابق  األة  اونظمي  هاوتطبيقيه  وتقهالم اوحاجه  هاوعجهز اوهى األةهكاد  أح ا اواوي   ح ا سوف   (4)

 .83ص
 

(  214584)2020   أةتخماج  عا  ذاس ا ةمب او احاب    خ   قا   ذاس اواكاد/ذاس ا ةم أذ بلغ ذاس اواكاد وعاـ    *
( ا ةم  ذاس  ) 32864هبلغ  اونا ج  اواكاد  7( هكاد  ذاس  ذلى  او عاسو   للم  ا ةمب ه    طبيق  أ ماس  ذاس  أشخاص(  عا  

 اتقبل . او 

 2030عدد السكان لعام         2020عدد السكان لعام        
            214584               444188 
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إد اوتخطيط و ةتع ا  اواكن     او اتقبل يعن  هضع خط  وتحقيق ألااف  عين      تمب   
  ز ني   حاسب  ع ضمهرب أد يك د للا اوع ل ه ق األحتياجات او ز   ه األ كانيات او تاح   ري  
 حقيق ألاا ه اوتن  ي  هاةتغ وبا  أ ضل ص رب.هأد اغلب او اتقمات اوميفي      نطق  اواراة  قا 
اواكاد     زالها  ات هم  اد   وه هب ا أد أذااس   ك نر هن أت   كل ذ  ائ  سهد  خطيط  ابق 

او اتقمات ذلى   ا ااع للم  ولا نجا  اواك     ازسياس  اوزراعي  ألغماض  حااب اةتغ   األراض  
للم  إ كاني   خطيط  صع ب   إوى  او بان   ؤسي  ذاس  او ات مب     اوزياسب  هللم  األراض    لك 
اوحا      قاطعات)   ل   ك ا  اوزراعي   األراض   ذلى  اوتجاهز  سهد  او اتقمات    حاهس  ااحتبا 

هاوص في    ةطيح   اوا رب  هاواش      زهي   أةاةي        يبا  هضع  خططات  لنبغ   ولوك  اوزهي ( 
وغمض  فاسي او  اكل اوناج   ذ  زياسب للم او اتقمات ذلى حااب األراض  اوزراعي  هذنا هضع  

   اوميف  لنبغ   ماذاب  ا يأ  :ه ةتما يجات  ط يم اواك
هاو تا ع   ضمهرب اوع ل ذلى بناء  ااك  ريفي  ه ق  عاليم  خطيطي   ارهة  ه  فعيل ا شماف   .1

ا راض    ذلى  هاوتجاهز  او ااك    بناء  اوت    نع  هاوق اني    اوت ميعات   ة   ه  ذلى  نفيللا 
اوزراعي  وغمض وتلبي  و تطلبات اواك  اوجيا واكاد اوميف ك نبا    اوضمهريات ا ةاةي  اوت   

 .ق  اواراة اني  او اتاا       نط لنبغ  اوع ل ببا إذا  ا أريا  حقيق  تطلبات اوتن ي  او ك 
ذلى   جيع   .2 اوع ل  اواكني    كل ذ  سي  ع  ماذاب  اضمهرب  او حاات  بناء  ذلى  هحثب   واكاد 

ا او جت عي  وك   اب      حقيق  تطلبات  اوخا ات  او ااك      اوجيا ه حقيق  قمب للم  واك  
 .اوم ام ولاكاد

اواكان    .3 اوتمكز  ذات  او قاطعات  اوخا ات     قطاع  هاقع  ذلى  حاي   جلب اوع ل  ه  اوقليل 
 ختلف ا ن ط  ا قتصاسي  او ختلف   او كل اولي ياب     جلب هاةتقمار اواكاد هاوت ةع     
بناء او ااك  ه ق ض ا ط هاويات   نع    جببا اوتجاهز هاوت ةع اواكن  اوع  ائ  غيم او خطط   

 اة .وغمض او اال       حقيق  تطلبات اوتن ي  او كاني  او اتاا       نطق  اوار 
ضمهرب اوع ل ذلى هضع خطط  ن  ي  اةتث اري     قبل اوجبات اوحك  ي  اه حتى  اال ات   .4

اوقطاع اوخاص وغمض او اال       ط يم او  اريع اواكني      نطق  اواراة     خ    حالا  
او حاهس   اواخل  ولهي  اواكني   األراض   اواك  ه نح  أد  اتث م    قطاع  ي ك   اوت   او ناطق 

 ياتطيع د  االا  تطلبات اواك     أخ   أنجاز   ايع وت  يل او  اريع اواكني  ه ق اولل   
 خط   عياب او ا  بباف سذ  او  اريع اواكني  ه حقيق األرباح ول اال ي .



 

[154 ] 
 

 مشكالت التنمية المكانية المستدامة وتوجهاتها المستقبلية في ريف مركز قضاء الرمادي.  ..الفصل الرابع

ه ق  .5  لتطلب  او اتقبل   اوميف  ةكاد  ذاس  وزياسب  اةتجا    اواكن   ا ةتع ا   اوت ةع     اد 
او كان اوتن ي   اوخا ات  كا    تطلبات  حقيق  وقطاع  نابيًا  ن    ت ازد  هج س  او اتاا    ي  

   كي  ه واا احتياجات اواكاد ه ق او عاليم اوتخطيطي  او ع    ببا.

 التوجهات المستقبلية لتنمية طرق النقل.  ..2-2-4

  ثل طمق اونقل أحا اوخا ات األةاةي  هاوضمهري  اوت   اب      حقيق اوكفاءب ا قتصاسي         
ألي   مهع اةتث اري    خ   اةبا با    ربط اوميف  او الن  ه ا وبلا األر باط    أل ي      

 ختلف  في ا   قليل اوف ارق اوتن  ي   ا بي  اوميف هاو الن  ه باس   ختلف اوالع هاوخا ات هاألن ط  او
 بينبا .هوغمض هضع خطط  اتقبلي  وتن ي  شبك  اونقل     نطق  اواراة  لنبغ  أجماء  ا يأ  :ه

اوطمق  .1 اوع ل ذلى  بليط  او عباب    ضمهرب  اوتحاينات او ز      غيم  ذلى   ذليبا  هاوع ل هاسخا  
تابل ذ لي  نقل   حاي  اوطمق اوت   ا  زا   مابي  هربطبا  ع اوقم  هاو قاطعات اوبعياب ذنبا و

  ختلف األن ط  األخم . ع اةتفاسب األشخاص 
اوع ل ذلى  حاي  اوطمق ذات او  م او احا هجعلبا طمق ذات   مي     أجل ر ع  ات   اونقل   .2

ا قتصاسي       هاوقطاذات  وألن ط   اوتقاـ  هوتحقيق  تطلبات  اواراة   بي   قاطعات  نطق    ا 
 سراة  اوجاه  وكل طميق.او نطق  هيت  ذوك    خ    

ضمهرب   .3 ذلى  ها رشاسات     جبيز اوع ل  او مهري   اواراة   اوع  ات  اوميفي      نطق   اوطمق 
 اوت جيبي  وزياسب او ذ  او مهري ها وتزاـ  األنظ   هاوق اذا او مهري .

هنقل   اوع ل ذلى  حاي  هربط  ناطق اإلنتاج   ناطق ا ةتب ك   ا يحقق  أ ي  انتقا  األ ماس  .4
او ختلف  هض ات  صميفبا      اوميف  بي   ناطق  األن ط   ا  ه ختلف  هاوبضائع  اوخاـ  او  اس 

  ة ق  مكز اوقضاء هاألقضي  اوتا ع  وه هاو حا ظات األخم .

هاوقم   ع   او قاطعات  اوت   مبط  هاوفمعي   اوثان ي   اوطمق  هخاص   اونقل  طمق  ذلى  ط يم  اوع ل 
اوتا ع  و مكز اوقضاء    أجل ر ع كفاء با ه حقيق  مهن  ذاوي     حمك  اونقل  اون اح  هاألقضي   

او ناطق اواكاد ه   ث  جلب       بي   ختلف  اولي ة ف ياال     اةتقمار ه اةتقطاب   او كل 
او كاني     اوتن ي   خ وبا  حقيق  تطلبات  ي ك      اوت   اوتن  ي   ها ةتث ارات  األن ط    ختلف 

 نطق  اواراة .او اتاا       
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او ز   ول  اريع  حالا او تطلبات    ه    نطق  اوااة     ول  ارس او ائي ا ةتخااـ األ ثل  اوع ل ذلى   .1
اةتخااـ اومي  اومش    ه زراذ .     خ    عم   او قننات او ائي  او ز   وكل  حص      ا رهائي 

 .    ا راض  اوزراعي  ول اء  ر فاظ ذلى  ات   ثاباو ح ري ه اوتنقيط ولح
 نظهههي    هههع وهههلوك او ز ههه كا ههه  اواهههبل هاوتهههاابيم    يم ه اواهريههه  اوقيهههاـ  أذ ههها  اوصهههيان  اوع هههل ذلهههى  .2

  .او  اريع ا رهائي  او ت اجاب     نطق  اواراة انايابي  او يام ساخل 
 ه ق        او  اريع ا رهائي صيان  وغمض اولجاد ا ساري  او ختص     راوع ل ذلى  فعيل سه ضمهرب   .3

 ز ني   حاسب ولوك.    خطسقيق   ع هضع أة  ذل ي  
ذلى   جيه   .4 اوع ل  األراض   ضمهرب  هاةتص ح  اومي  او ختص     اريع  بنظم    أد  أخل اواهائم 

اوت    او  اكل  األاووبا    تعمض  ا ذتبار ج يع  ه عاوجتبا    هائي ر   اريع  اواراة    ع      نطق  
 او ناةب  وبا .  هضع اوحل  ه ا خاذ اوتاابيم او ز   

 حصهههل ذلهههى  ي كههه  أد تههه مصههها اوتجهههاهزات اواوقان نيههه  و  فعيهههل سهر اومقا ههه ضهههمهرب اوع هههل ذلهههى  .5
 .ه ق اوق اني  او عت اب ولوك هإزاوتباا رهائي  او  اريع 

اوقائ     .6 األ ار  أنتاجي   اونقص     بباف       حك     األ ار  أشماف  حفم  اوت ةع     ضمهرب 
هسذ  أ كانيات اوقطاع اوخاص  نيًا ه اسيًا    أنجاز للم او ب   اوت  يصعب ذليه اوقياـ       حاويا

 .(1) اب أ كانيا ه او اسي  او حاهسبببا  ح 
ثمهب  .7 اوج في   اذتبارلا  او يام  ذلى  اوحفاظ  أل ي   ذلى  هاوقم   اآل ار  ألصحاب  او ات مب  اوت عي  

 .(2) هطني   حتاج اوى هقر ط يل وتع يضبا
اوق اني  اوصار     .8 ضمهرب او حا ظ  ذلى ك ي  او يام اوج في  ه قليل اوبار  نبا    خ   هضع 

اوت    نع    جببا حفم ا  ار   كل ذ  ائ     قبل األلاو  ا   عا اوحص   ذلى اجازب رة ي   
    قبل اوجبات او عني .

 
دكتوراه   (1) الزراعي,أطروحة  األنتاج  في  وأهميتها  الرمادي  قضاء  في  المائية  الدليمي,الموارد  محمود  لطيف  سنان 

 .204,ص2018)غير منشورة( جامعة األنبار,كلية التربية للعلوم األنسانية,

 
الجزيرة( محافظة األنبار, بأستخدام نظم قاسم أحمد رمل المرعاوي,المياه الجوفية وأمكانية أستثمارها في) منطقة    (2)

 .196,ص2012المعلومات الجغرافية,أطروحة دكتوراه )غير منشورة( جامعة األنبار,كلية التربية للعلوم األنسانية,
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ضمهرب    يم اواذ  او تكا ل    او ماكز اوبحثي  ألجماء سراةات   ةع  ذلى او يام اوج في       .9 
   أ كانيه أةتث ارلا  هاوت ةع   نطق  اواراة     حيث ك يتبا هخصائصبا    أجل  حالا   اقعبا  

   . اتقب ُ 

 التوجهات المستقبلية لتنمية الخدمات التعليمية.  ..4-2-4

ذ لي  اوتخطيط ولتن ي     اي  نطق   تطلب هضع خطط ه اةتما يجيات  اتقبلي  و عم     أد     
 ا  اوحاج  اوفعلي  وتن ي  اوخا ات اوتعلي ي   ه   للا او نطلق  اد اوت جبات و اتقبلي      نطق   

   :حقق اآل  ي اواراة  لنبغ  

اوتعلي ي      نطق  اواراة     ا لتناةب  ع  لخا ات  وضمهرب اوع ل ذلى إذاسب اوت زيع او كان     .1
اوحاج  اوفعلي  هاو اتقبلي  وبلم اوخا ات هذلى  ات   او قاطعات حاب األة  هاو عاليم او عت اب 
   خ   اذت اس األةاويب اإلحصائي  هاوك ي  او ناةب  ولوك وض اد ذااو  اوت زيع او كان  وألبني   

 او ارةي .
اذهههههااس ا بنيههههه  او ارةهههههي  ا بتاائيههههه  ب اقهههههع  ارةهههههتي   ههههه   قاطعهههههات ضهههههمهرب اوع هههههل ذلهههههى زيهههههاسب  .2

اوقطنيهههههه    ط ي زهيههههههه  ةطيح   ههههههيبا هاواشهههههه ( كههههههه د لههههههلم او ههههههاارس    كفههههههه     )أبهههههه  طيبههههههاد
وعههههههاس اوطهههههه ب اوحههههههاو  ه  او اههههههتقبل .  ههههههع ضههههههمهرب اوع ههههههل هاألةههههههماع  هههههه  بنههههههاء او ههههههاارس  هههههه  

وبههههههههه ذميش هاوب كياش زغيهههههههههب هاوبالهههههههههر يهههههههههم  اب  ل اومعيهههههههههاد هاوكهاوكميههههههههه  )كمي هههههههههاد  قاطعهههههههههات 
 اوفاههههههكان ( كهههههه د لههههههلم او قاطعههههههات  فتقههههههم  اوارجهههههه  ا ةههههههاس اوههههههى هجهههههه س اي  ارةهههههه  هباوتههههههاو  

 حم انب     اوتعلي . 
في ا لتعلق  او اارس ا ذااسي   أد  نطق  اواراة   عان      ان  هاضح وبلا او ات    ه  اوتعلهي   .3

  او اجههب  هه  يم  ههاارس ثان يهه   ب اقههع ثهه ث  ههاارس ذلههى خاصهه  او ههاارس اوثان يهه  ولبنههات  وههلا   هه
صهههبا ت طاش اوعزيزيههه (  هههع  ماذهههاب   اوطما  ههه   اوطاوعههه   األقهههل  ههه   قاطعات)زهيغيم اوقطنيههه  

 ه  يم ا بنيه  او ارةهي  أه حتهى اوت ةهع  ه  ذهاس او هعب اواراةهي   ه  او قاطعهات ا خهم  ك نبهها   
طاوب ك ا ل  اوحا   ه   قاطعه  اواه رب هاوصه في   (2000) ات ذب أذااس اوطلب  اولي  جاهز اوى

هاوع ل ذلى بناء  اارس     ع  او قاطعات اوت   فتقم اةاةًا ول اارس اوثان ي  ك ها له  اوحها     
يهم  اوبه ذميش هاوب كياش زغيههب ب  ل اومعيهاد هاوكهاوكميهه  كمي هاد   اوجماي ه    ه   قاطعهات)او  ح
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( وغمض  حقيهق او اهاهاب  ه    زيهع اوخها ات اوتعلي يه  هضه اد سخه   اكبهم ذهاس هاوبالر  اوفاكان  
    اوطلب  هاألوتحاق  او اارس.

ا بتاائي     .4 او اارس  اوتارياي      اوبيئ   ألذضاء  اوعاس   او كان   اوت زيع  ذلى  حقيق  اوع ل 
اوفائ     اوتعلي ي  ه ح يل  ولك اسر  او ارس هاوثان ي     خ    عم   حاج  كل  ارة   اوى  نب  

اوتعلي ي    اوتأكيا ذلى أل ي  زياسب ذاس    ا خم  اوت   فتقم اه  عان     نقص    ك اسرلا   ع 
 او ارةات    او اارس اوثان ي  ولبنات بباف   جيع األلاو  ذلى أك ا  بنا ب  ولاراة  اوثان ي . 

ئ   هأضا   شعب سراةي     اوع ل ذلى  أليل ه أجماء ذ ليات اوصيان  هاوتم ي     او اارس اوقا .5
وكا     وتك د  طا ق   ذليبا  او حا ظ   اوطلب   ع ضمهرب  او ارةي   ةتيعاب ج يع  األبني    ع  

 او عاليم اوتخطيطي . 
 ههه  م  اصهههات خاصههه  ونقهههل اوطلبههه   ههه  او قاطعهههات اوتههه   فتقهههم اوهههى او هههاارس او ت ةهههط  هاوثان يههه   .6

  اوبهه ذميش هاوب كيههاش  زغيههب بيههم ههل اومعيههاد هاوك  هاوكميهه   اوجماي هه   كمي ههاد  خاصهه ) او هه ح 
 وض اد ةب و  هص   اوطلب  اوى او اارس هض اد ذاـ حم انب     اوتعلي .  هاوبالر  اوفاكان (

 . هاوتمب ي  وع ل ذلى ر ع  ات   كفاءب اذضاء اوبيئ  اوتارياي     خ   اواهرات اوتأليلي  ا .7
اوع ل ذلى  ك ا زسهاج او ارة  او  ج س    اغلب او اارس ا بتاائي  هاوثان ي  هذوك     ضمهرب   .8

ه ق او عاليم اوتخطيطي  هاوتمب ي  او عت اب وتخفيف اوضغط ذلى  خ   اوت ةع    بناء او اارس  
او بان  اوت     ذ   او قاطعات  بي   او اارس  وتلك  او كان   اوت زيع  ذااو   ه حقيق    اوقاي      جب  

  عان     ذجز    اوخا ات اوتعلي ي     جب  أخم . 

  تبههمات او خ  اوحههاائق   اوكبمبههاء  اوع ههل ذلههى ضههمهرب    يماوخهها ات األةاةههي   هه  او ههاارس )او ههاء.9
 ةاح  وألن ط  اومياضي (. 
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   خ   سراة  هاقع اوخا ات اوصحي     اوفص   اواا ق   بي  ونا أد اوخا ات اوصحي   
هاو اتلز ات  اوطبي   اوك اسر  ه    او ماكز  كبيم      زيع  نقص  اواراة   عان          نطق  

ولا  قا  ات    اوضمهري هضع اوخطط او ناةب  وغمض اونب ض ببلا او اقع هوغمض       اوضمهي 
    او نطق  لنبغ  أ باع  ا يأ  :  ن ي  قطاع اوصح  

حيث   حاي  او اقع اوصح  هض اد اوت زيع او كان  اوعاس  ول ماكز اوصحي     ضمهرب اوع ل ذلى .1
اوا ا ضح   اوصحي      نطق   اوخا ات  هاقع  سراة   او ات       خ    سهد  او ماكز  للم  أد  راة  

حيث   ل     األطباء   كل  اوى   اجا  ك نبا  فتقم  األةاةي   اواكاد  و تطلبات  ه   كف   او طل ب 
ولا      أكثم  أه  أةب ذي   أخم   أحياد  ه    األةب ع  هاحاب     ذلى  مب  سهاـ  عضب   يقتصم 

بار ذلى أسا     اجا اوك اسر اوطبي   اوضمهري  فعيل سهر اومقا   هاو تا ع     قبل سائمب صح  األن
 او تخصص  ه   يم هةائل ونقلب  اوى او ماكز اوصحي . 

ضمهرب اوع ل ذلى  تح  ماكز صحي  )رئياي  ه  معي (    او قاطعات اوت   فتقم اوى   اجالا   .2
  ل اومعياد هاوكبيم  اوب ذميش هاوب كياش   هاوكمي   ك ا ل  اوحا      قاطعات) اوقطني  كمي اد 
 .لبات اوصحي  واكاد للم او قاطعات زغيب هاوبالر اوفاكان ( وض اد  أ ي  او تط

اوع ل ذلى    يم اوخا ات اوصحي  األةاةي     او ماكز اوصحي  كاألسهي  هاو اتلز ات اوطبي    .3
هض اد اوت زيع اوعاس  وألطباء   ختلف اوتخصصات وت  يم  ات        األةاةي  هاألجبزب اوحالث 

 صح    ئ  ولاكاد. 
اوع ل ذلى  حقيق اوت زيع او كان  او ت ازد نابيًا ولهي او ب  اوطبي  هاوصحي   ع اوع ل ذلى    .4

اوخا ات     يض    حاي   هب ا  اوصحي   او ؤةاات  اوعا لي      أذااس  وزياسب  اوخطط  هضع 
   هب ا لتناةب     تطلبات هحاجات اواكاد. او ماكز اوصحي

هذوك  .5 اوحالث   اوتقنيات  هاةتخااـ  اوصح   اوقطاع  اوعا لي      ذلى  اريب  اوع ل  أةت مار 
 ألةتاا     اكبتب  ولتط ر اوتكنل ج     او جا  اوصح .

ا هضاع  اوع ل ذلى  أةي   صياويات هعياسات شعبي   جاني  واذ  اواكاد ه ااذا ب   ابب   .6
 او عاشي  او تاني  هخاص  ولهي اواخل او حاهس . 

 ماض هر ع او ات    زياسب ذاس اوفمق اوطبي  اوت   قـ   ح  ت اوتطعي  هاولقاح ول قاي     األ .7
 اوصح  ولاكاد. 
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 أد  ن ي  ه ط يم  ات يات اوخا ات اوتم يبي      نطق  اواراة  لتطلب  ماذاب األ  :ه 

اوع ل ذلى  حقيق اإلةتغ   اوجيا ول  ارس اوتم يبي  او تاح   ع    يم او مهن  وبا وتت ك       اكب    .1
األ  اوعا لي      ذلى  اريب  اوع ل  اوميف  ع  واكاد  هاوتم يب   اواياح   اوطلب  اك   احتياجات 

 اوتم يبي  وك   ت ك     أساء سهرلا وتلبي   تطلبات األ ماس ذلى أك ل هجه.
اوع ل ذلى    زيع اوخا ات اوتم يبي     كل  ت ازد   ا لتناةب هذاس هحاج  اواكاد  نبا هب كل   .2

ه نع اوتجاهز ذلى او ااحات او خصص  و ةتع ا  اوتم يب   ةي ا اوزراذ    ا يض        نتظ 
للم األ اك  ألغماض اوتمفيه حتى لت  اوع ل ذلى اةتث ارلا ذلى ه ق اوخطط  اوتن  ي    قاء  ثل  

 او قتمح  هب ا  يحقق ج اوي  أكثم ه تع  واكاد اوميف.
 كثيف اوجب س    قبل اوجبات او عني   ةتغ    نطق  اواراة  ألغماض اوتن ي  اوتم يبي  هاأللت اـ   .3

اوخا ات   او ات مب وصيان   أسا تبا ه هاوعناي   اونظا    اوع ل ذلى  اوتم يبي  بباف    ارع  ولر ع  ات   
اوخا ات او ختلف  ألنبا    اوضمهريات األةاةي  اوت   ؤسي سهرًا  ب ا      ط ر اوخا ات   ه   يم

 اوتم يبي . 
او ن أت  .4 إقا    ع   ذلى  هصا ت    اوع ل  هاو طاذ   هاو تنزلات  كاوحاائق  او اا ح  اوتم يبي  

اوثقا اوتم يبي هاومياض  هاو ماكز  هر ع كفاء با    في  ك نبا ةتاب    كل أيجاب      ط يم اوخا ات 
 .     نطق  اواراة 

 . التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي) النباتي ـ الحيواني(..7-2-4

اوزراذ    ا قتصاسي    عا  أ عاسلا  ه  أشكاوبا  اوميفي   كا    اوتن ي   وع لي   األةاةي   اومكيزب 
ا ةتث اري  ا ةتخاا ات  أغلب  ذلى  او ح ري       ذ  ضً        ها جت اعي   ةتح اذلا  سهرلا 

أةاس وتلبي     اً ه   يم  مص ذ ل ألذااس كبيمب    األلاي اوعا ل  ه صار     حقيق اوتكا ل األقلي  
 .(1) ت اواكاد األةاةي احتياجا

 

 
محمددد دلددف أحمددد الدددليمي و فددواز أحمددد الموسددم,جغرافية التنميددة , الطبعددة الثانيددة.دار الفرقددان للطباعددة  (1)

 .264,ص2009والنشر,
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 االنتاج الزراعي النباتي.  :أوالً  

ا نتاجي    .1 اوكفاءات  ر ع  ذلي   لتم ب  هللا  اوزراذ   وإنتاج  او تط رب  اوتكنل جيا  أسخا   ذلى  اوع ل 
 ولقطاع اوزراذ  هزياسب اوع ائا ا قتصاسي . 

ا ةباـ     حقيق ا ضل ا ةتث ارات    او  ارس اوطبيعي  هاوب مي  ه نبا رؤهس ا   ا  وتحقيق   .2
ب اقع اون اط اوزراذ  ه حقيق    اواذ  اوحك    هاألر قاء  خ      يم تطلبات اوتن ي  اوزراعي      

  تطلبات اوتن ي  اوزراعي .
ا  كانات   .3 اةتغ    خ    اوميف      ول جت ع  ا قتصاسي  ا ةاس  ذلى  ط يم  اوع ل  ضمهرب 

زراعي    اقا   صناذ   اه  اوزراعي   ا ن ط   زياسب  ه  ولاكاد  ذ ل  ناةب   ه   يم  مص  اوزراعي  
اوزراعي     ا هوي   او  اس  ذلى  ا   عت ا  اوتصنيع  ثل صناذ   اولحـ   ذ لي   انتاج  اونبا ي   وزي ت 

   مهع.وباد هغيملا ذلى أد يك د ذوك ه ق سراة  اوجاه  وكل هاأل
اوبنى   .4 هاقع  ه حاي   اوميف  اواكاد     هاةتقطاب  اةتقمار  ضمهرب    يم  ات يات  ذلى  اوع ل 

هب ا ياب      قليل اوبجمب  ذلى  ط يم اوجانب اوخا      ةكني  هاوع لا ر كازي  هبناء  ج عات  
 ذلى ا لاي اوعا ل  اوزراعي  هاوت جه نح  اوزراذ .  ظاوحفا للا     أذ ةياب ا جام او الن  

اةتخااـ    .5 خ    اوزراعي      ا راض   انتاجي   رقع   زياسب  ذلى  هاوع ل  اوزراعي   اوتمب    حاي  
او خصبات هاوحفاظ ذلى اوتمب  هخص بتبا  ا باع اواهرات اوزراعي  هذاـ اجباسلا ه كا ح  ج يع  

 ذ ليات اوتال ر هال با اوت لح.
ذلى    يم  ت .6 اوبلهراوع ل  اوزراذ      ا نتاج  او كنن   ا   طلبات  ذ   هاو بياات  ضً   ة اب 

 اوزراعي    ا ياب     زياسب ا نتاج ها نتاجي  ك ًا هن ذًا.
او  ارس      .7 ذلى  هاوحفاظ  اوزراعي   ا راض   انتاجي   زياسب  ياب      اومي   ا  ذ ليات   نظي  

اخم     ذ ليات اوبار    ا ةتخااـ    خ   اةتخااـ هةائل اومي اوحالث  هيتم ب ذلى ذوك ا  ر
 نبا اوحفاظ ذلى اوتمب     ذ لي  اوت لح هانت ار ا سغا  ها ةتفاسب اوكا ل  ولنبا ات    ك يات  

  يام اومي.
 نظي  ذ ليات ا نتاج اوزراذ     حيث اوتخصص اه اوتن ع اوزراذ  اي لناك  ااحات هاةع   .8

 كاويف ا نتاج   ااذا ذلى ذ ليات اوتخصص    ا نتاج اوزراذ  هيااذا ذوك ذلى انخفاض  
 ضً  ذلى هج س  ااحات  تطلب اوتن ع وإنتاج اوزراذ  هللا لتم ب ذليه زياسب ا نتاج اوزراذ   

 ك ًا هن ذًا. 
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ه أليل   .9  طميق    يم  مكز  اريب  ذ   اوزراعي   اوعا ل   ولق    ا نتاجي   اوكفاءب  ر ع  ا ةباـ    
كيفي   مشيا  يام اومي هذ ليات  كا ح  اآل ات ولق   اوعا ل     خ     عي  او زارذي     حيث  

 اوزراعي  هكيفي  اةتخااـ او خصبات. 
ه او ق س(  أةعار  ناةب  وت غيل  ضخات   )اوكبمبائي   اوطاق ضمهرب اوع ل ذلى    يم  صاسر   .10

سهر   ذوك ضمهرب  فعيل  اوى  اوزراعي   أضا    او حاصيل  اوفعلي   اومي  ك يات  ت ئ   ع حاج  
 وت الا ذلى او زاذي  او تجاهزي  ذلى اوحصص او ائي  ول ضخات. اومقا   ها

اوحك    ذ  طميق    يم اوقمهض او اوي  ولت جيع ذلى ا ةتث ار هاوت ةع       يم اواذ ضمهرب   .11
 ماذاب    يم اوتابي ت ها ذانات او اوي  هض اد اوحص   ذلى اآل ت هاو كائ      ع   اوزراذ 

 هاو عاات اوزراعي  ه   يم اوبلهر او حان  هاألة اب  أةعار  خفض  ه اذ       اواهو . 
اوزراعي       .12 ول نتجات  هاوتنا    اواذ   ه   يم  اوزراعي   اواياة   ذلى  حاي   اوع ل  ضمهرب 

ها او حلي   هاون عي   األة اق  اوج سب  حيث  اوخا ات     ع   هاألةعارواهوي      ضمهرب  حاي  
او نتجات  ج سب  ذلى  هاومقا    اوحك     اواذ   ذلى  فعيل  هاوع ل  اوزراعي   ول نتجات  اوتا يقي  

 او حلي  هح التبا    او نتج او ات رس.

 األنتاج الزراعي الحيواني. ثانيًا:      

 او كل اولي يحا ظ ذليبا    اوظمهف او ناخي  غيم او  ئ    ا لت اـ ببناء حظائم اوحي انات   .1
 ها لت اـ بنظا تبا ه طبيملا   كل سهري  ع  ط يم سهر او ماكز اوبيطمي . 

ضمهرب اوع ل ذلى ان اء حق   اواهاج  ه أليل اوحق   او با   بباف زياسب او خمجات ه وتقليل   .2
 ا ةتيماس .

اوثمهب اوحي اني      نطق  اواراة  هاوع ل ذلى زياسب  خمجا با ه أ كاني   اوع ل ذلى  ن ي  أذااس   .3
 اذت اسلا كأساب  عاو  وتحقيق ا كتفاء اولا  . 

اوحي ان    .4 ا نتاج  اوتعاهني      جا   اوج عيات  سهر  سذ   ذلى  كا  اوع ل  اوتابي ت   ه   يم 
 . وتحقيق زياسب أكبم    ا نتاج

    ولقطاع اوعاـ هاوخاص     جا   مبي  اوحي انات ة اء األغناـ أه  ا لت اـ بت  يم اواذ  اوحك .5
أه   ه حقيق    األة اك  ض ً اواهاج   ا نتاج  زياسب     يض    اونحل   ا  بتمبي   ا لت اـ  ذ  

ا جماءات اوفعاو     أجل  حقيق اوتكا ل بي  ا نتاج    ا خاذ ا كتفاء اولا   هضمهرب اوع ل ذلى  
 اونبا   هاوحي ان . 
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اوصيا      .6  ه اتلز ات  او مكزب  األذ ف  األة اك  ع    يم  وتمبي   أن اء حق    ذلى  اوت جيع 
اوع ل ذلى أن اء ج عيات وصياسي األة اك ه فعيل     ع   اوخاو باك  أن اذبا هزهارق اوصيا   

 سهر اواهو     اومقا   ه نفيل اوت ميعات وح اي  اوثمهب اوا كي . 
ه جفيفبا ه اسخاوبا  اواهرب اوزراعي  ها ةتفاسب     خمجا با    اوع ل ذلى   جيع زراذ  األذ ف .7

او اسي    اوفائاب  وض اد  حقيق  األذ ف  ه نتج    او مبيي   بي   هثيق   ذ ق   خلق  هض اد 
 ولطم ي .

إقا   سهرات  اريبي  إرشاسي  ه اقا   اوناهات ههرشات اوع ل  باس  اوخبمات ضمهرب اوع ل ذلى   .8
ا او  تمك  ع  اوزراذو ؤةاهاوتعاهد  بن اط  اوخاص   اوحك  ي   ه ماكز     ات  اوحي اني   هاوثمهب 

 .اوبح ث اوعل ي 

 التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع الصناعي.  ..8-2-4

 عا اوتن ي  اوصناعي  اوعا ل اوحاة  هاواميع    اوتن ي  او كاني  ك نبا   ثل اوقاذاب األةاس  
هاإلةباـ    ألحااث  غيمات ج لمي     اوبيكل او كان  و قلي     خ   اةتث ار او ؤل ت اوجغمافي 
ت صناعي      ا تصاص اوطبق  اوعا ل  ه قليل  ات   اوبطاو  هار فاع  ات   اواخل هن   قطاذا

ه ا لتم ب ذليبا    اةتث ارات  ق س إوى  حفيز األن ط  األخم  اوخا ي        جالاب قطاعيًا ه كانيًا  
ا قتصاسي    او   رات  طميق  ذ   اوتط ر  إوى  اوتخلف  هاقع  او نطق      نقل  ث   ه    ها قتصاسي  

اواراة      (1) او تحقق     األن ط  اوصناعي  اوتن ي  اوصناعي      نطق   هوغمض  حقيق  تطلبات 
 لنبغ  أ باع  ا يأ  :ه 

 فعيل سهر اوقطاع اوعاـ وإةباـ     حقيق اوتن ي  او كاني   او اتاا    اذتبارم ل  اوقطاع اومائا   .1
او جا  للا  ي تاز          أبمز حيث  هاوت    كل  ا ر كازي     اوُبنى  ذلى  ط يم خا ات  قار ه 

تطلبات او ب         ط  األن ط  ا قتصاسي  ه ةي ا اون اط اوصناذ  .أ ا  اوناب  ولقطاع   
اوخاص  يتجه اوى ا ةتث ار    األقاوي  اوت    تاز بتط ر خا ات اوبنى ا ر كازي    و ةتفاسب 

 
حسن محمود علي الحديثي ،  المواقع الصناعية والتنمية اإلقليمية المتوازنة )محاوالت تطبيقية في توطين مجمعات   (1)

 .102م ،  ص1995( ،  1صناعية في أقاليم متباينة( ،  مجلة المخطط والتنمية ،  العدد)
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اوبنى   خا ات  ذلى  ط يم  اوخاص  ولقطاع  اوقارب  هانعااـ  او تحقق   ا قتصاسي   او   رات       
 . (1) ا ر كازي  ض   األقاوي  اوجغمافي  او تخلف    ابب ضعف حج  اةتث ارا ه اوتن  ي  

 حاي  هاقع األن ط  اوصناعي  ه ط يملا  ه أليل او عا ل او ت قف  ذ  اوع ل ه ةي ا  عا ل    .2
ه إسخا  اوتقنيات اوحالث  ذليبا وض اد او حا ظ  ذلى إسا     اوجب (   األةفلر    اوجص    )اوم ل

األهوي       او  اس  ه مب  أقا    عا ل جالاب    ظل  اوت ةع     اوع ل ذلى  إنتاجبا  ع ضمهرب 
  نطق  اواراة . 

ه   .3 اونبا    او حل )  اوزراذ   ا نتاج  ذلى  أذت اسًا  اوزراعي   اوصناذات  أقا    ع   أ كاني   سراة  
ك  ) اوق ح     نطق   اوحي ان   وزراذ   كبيمب  وت  م  ااحات  اوغلائي   اوحب ب  وطح   أن اء  ع ل 

 ه أن اء  ع ل وتعليب اوف اكه هاوخضماهات  اواراة 
وض اد  .4 وبا  او باري  او ات    ر ع  وغمض  اوصناعي   اوعا ل   اوق    ذلى  اريب  اوع ل  ضمهرب 

ا ا ة اق  ه   يم  او نطق   ذ ـ   اوصناعي      اوقاذاب  او نتجات  ط يم  وتصميف  و  ئ   
أةبا با     ط يم ه حقيق  ا قتصاسي   اوع ائا  اةت مار  حقيق  وض اد     ات يات   اوصناعي  

 اوتن ي  او كاني  او اتاا  . 

  .تجاري التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع ال ..9-2-4

ا  أد للا اون اط  اوتجاري       للعب اون اط اوتجاري سهرًا  ب ًا    ذ لي  اوتن ي  او كاني 
 نطق  اواراة  لتصف  ضعفه  ابب ذاـ    م اواذ  اوكا   وه هبعام ذ  األة اق اومئياي   ض   

يجب  ذلى  ا  قاـ    هبناءً      ذ  ضعف كفاءب شبك  اونقل اوت   عا اوعا ل األةاة  ولن اط اوتجاري 
 اط اوتجاري     نطق  اواراة  ه نبا  هضع  ج  ذ     اوت جبات اوت     شأنبا  حاي  هاقع اون

  ا يأ  :ه

هاون اح   .1 ا صاوبا  او قاطعات  ةب و   وض اد  اونقل  طمق  شبك   كفاءب  هر ع  ذلى  حاي   اوع ل 
 حيث ي ك     خ وبا  حقيق  مهن  ذاوي     اونقل   ا يحا  ض اد ةب و       اوتا ع  ولقضاء

اوبائعي    بي   اونتا    ه حقيق  يزب  هاوصناعي   اوزراعي   او نتجات  و ختلف  اوتجاري  اوتباس  
 هاو  تمي . 

 
واتجاهاتها المكانية في محافظة أربيل، أطروحة دكتوراه)منشورة(  ياسين حميد بدع المحمدي ،  التنمية الصناعية    (1)

 .207،ص 2006جامعة بغداد، كلية األداب، 
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اوخا ي    .2  هاوقطاذات  اوصناعي (  اوزراعي ه   ( األقتصاسي   اوقطاذات  ذلى  ن ي   اوع ل  ضمهرب 
ه حاي   األخم    ا   ولاكاد  ذ ل  ه   يم  مص  اوتجاري   األن ط   هيعزز      ةيع  ياب  

 .  اواراة او ات   او عاش  وب  ه أ ااع نطاق األة اق     نطق

 الخالصة

ونا  ا      خ   ذمض ه حليل أبمز او  ك ت اوت  يعان   نبا ريف  مكز قضاء اوم اسي  بي  
 يأ  :ه

اوالي       جيه أغلب األةتث ارات اوتن  ي   ع أنعااـ اوخبمات هاوكفاءات   هأنعااـ اوتخطيطضعف   .1
اول  او او  هاألسري  اوفااس  أصاب كالل    ياوعل ي  ول اؤهوي     او ؤةاات اوحك  ي  أضا   اوى 

 للم او ؤةاات.
  ط يم هأ كاني  اوت بالا اوكثيم    رؤهس األ  ا  ذلى نح  و  لت     خ وه  حاي  او اقع اوقائ    .2

 هاألةتث ار    او نطق   اتقب  أضا   اوى ضعف   ارك  رؤهس األ  ا     او  ارك  اوتن  ي . 
اواياة     هأنعااـ هج س او حل  هاألقلي      ذلى او ات   ضعف نطاق األة اق     نطق  اواراة    .3

أةب    ا  األقتصاسي  وح اي  او نتجات او حلي     او نتجات او ات رسب هضعف اواذ  اوحك    وبا  
 أ كاني   ط يم  ات يات اوتن ي  او كاني      نطق  اواراة .  اال ته      ضعف  ذوك

األساء او ظيف      ماجع  ات   قل   ا لزهس  نطق  اواراة      صاسر او ق س أثم ذوك باهرم ذلى   .4
  وألن ط  او ختلف  ه  قف  عض با ذ  اوع ل هو   اال      حقيق أي ذ ائا أقتصاسي   اتطيع 

    خ وبا  حاي  هاقعبا   ا أضعف  اال تبا     ط يم  ات يات اوتن ي  او كاني .
أثم أنعااـ األةتقمار األ ن  أثم ذوك ذلى  ماجع هاضح كبيم وخا ات اوبنى األر كازي   أضا      .5

اوى ضعف ه أنعااـ اواذ  اوحك    ولقطاع اوعاـ هاوخاص أثم باهرم ذلى او اال   اوفعاو     
   او كاني . اوتن ي 

ذلى اوبحث اوعل    ألنتاج اوزراذ   ابب ضعف األنفاق خلف اوتقنيات اوتكنل جي  او اتخا      ا .6
ذوك  أثم  اوع لي  األنتاج   اوتقلياي      اوزراذ    ضً  ذ  أةتخااـ األةاويب هاو ةائل  هاوتط يم 

 ذلى  ماجع ه ان    ات يات األنتاج     نطق  اواراة . 
اوزراذ ل اجه   .7 اوحي ان (  اوقطاع  ه  اواراة   )اونبا    ا ه       نطق   ها  ماض   ا  اوعالا     بئ  

اوت    ا  ماض  اوزراعي   هكلوك  او حاصيل  هاوتاثيم ذلى  ا نتاج  ذوك ذلى  ماجع ك يات  انعك  
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اوحي انات    وبا  اذااسلا  ا   تعمض  ه ماجع  اوى  ناقص  أثم    اس   هاجإذ  باهرم ذلى  حاي   هللا 
 ةات اوتن ي  او كاني      ط يم ه حاي  هاقع اوقطاع اوزراذ      نطق  اواراة .ةيا

هغيم   .8 ذ  ائ   اوزراعي    كل  األراض   ذلى  اوع مان   اوت ةع  خطم  اواراة       عان   نطق  
  خطط   ا أنعك  ذوك ةلبًا ذلى أنتاجي  األراض  اوزراعي . 

   هضع   جبات  ن  ي   اتقبلي  وتن ي  ه ط يم او اقع اوتن ه ي اوقهائ   ه   نطقه  اواراةه   ه  اجهل  .9
تصهههاسي   ههه  او نطقههه  ه ضههه اد  حقيهههق  عزيهههز  هههمص اوتطههه يم ها ةهههتث ار و ختلهههف اوقطاذهههات ا ق

 تطلبات اوتن ي  او كاني  او اتاا    كا   ا عاسلا ه قليهل اوفه راق اوتن  يه   ها بهي  او نهاطق هضه اد 
.  خلهههههههههههههههههههههههههف اشهههههههههههههههههههههههههكاوبا  اوت زيههههههههههههههههههههههههع او كهههههههههههههههههههههههههان  اوعهههههههههههههههههههههههههاس  ولقطاذههههههههههههههههههههههههات اوخا يههههههههههههههههههههههههه 
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 االستنتاجات والتوصيات 

 

 األستنتاجات 

اي   2(ك 434ح او ) ريف  مكز قضاء اوم اسي ي تلك  ااح  قارلا   خ    ا  قاـ  بي  أد    .1
  تاز  نطق  اواراة     قع      2(ك  3665%(     ج  ع قضاء اوم اسي اوباوغ)12 ا يعاس  )
 اولي ي ثل  مكز  حا ظ  األنبار       خ   أر باطبا أساريًا   مكز قضاء اوم اسي ن  ي  ب   

كبيمب      أنبا  ت تع   مهن   وقضاء  ك ا  اوتا ع   األخم   األساري   او حاات  األ صا   ع   جا  
 . اوم اسي ه أقضي  او حا ظ  األخم   ةي ا لير هاوحباني 

أ اـ اي   جبات حقيقي     اً أد اوخصائص اوجغمافي  اوطبيعي  و نطق  اواراة  و    كل ذائق  بي    .2
 وتط يم  ات يات اوتن ي  او كاني     ريف  مكز قضاء اوم اسي. 

هاألقتصاسي  بي .3 اوب مي   األ كانيات  سراة   ا اـ  حقيق  تطلبات   اً ذائق شكلر  انبا         خ   
اواراة    او كاني      نطق   او قاطعات  ع    اذ اداوتن ي   اواكاد  ابي   لناوك  بال       زيع 

 جبيز     قل    ض  ذ  او  اكل او تعلق   كفاءب طمق اونقل   ان ه   ضعف او ات   اوتعلي   وب 
 اوطاق  اوكبمبائي  هضعف نطاق اوا ق او حل  ول نطق .

اوتن  ي      بي .4 او اقع  سراة   خ    اواراة     لناوك  اني  و نطق   اوخا ات   اً هاضح  اً اد  وقطاع 
ا ةاةي    ه   لب   تطلبات  اواكاد  هاذااس  اوميف  ب     تناةب  واكاد  ذ   او قا     ضً  

اوتخطيط   ك نبا   او عاليم  اوصناذ   يتصف  ضعفه  ا ا   سهد  اون اط  ب اقع  لتعلق  ك نه  في ا 
  ا ا     مص ا ةتث ار    او نطق اب      عزيز ه  ط يم   و   يقتصم ذلى صناذات  حاهسب  

اوتجاري   ذلى  جارب   ب   اون اط  ا ن ط     يقتصم  وتلبي   تطلبات  ع   هاوت   كف   او حلي  
 األةاةي . اواكاد 

  اوزراعي    او حاصيل  بتن ع  أد  نطق  اواراة   ت يز  اون اط اوزراذ هاقع     بي     خ   سراة  .5
هج س  با او قاطعات  ع  بي   زراذتبا  ا  اذااس   ه   ل      اوثمهب     اجا  أيضًا      تبالن  
وتحقيق  تطلبات    اوحي اني  أد  اوتن  ي   او ؤل ت  ي تلك  اواراة   اوزراذ      نطق   اوقطاع  

وح اي    اوزراعي   اواياةي   ه عزيم  عاوي   اوحك     اواذ   حا         م  اوزراعي      اوتن ي  
اوحي اني       اوثمهب  أذااس  ذلى  ن ي   او حا ظ   او ات رسب   ع  او نتجات  او حل      او نتج 

 بي  ا نتاج اونبا   هاوحي ان .     ا يض    حقيق اوتكا ل نطق  اواراة
شكلر  حاي  .6 اوت   هاو ع قات  او  اكل  اوعالا     اواراة    اجه  اد  نطق   هاجه   اً كبيم   اً  بي  

اوتن ي  او كاني  جاء     قا تبا   أنعااـ اوتخطيط اوالي       جيه األةتث ارات اوتن  ي  ةياةات 
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هضعف  اال    اوفااس او او  ها ساري  ه   ه اوخاص(  طاذي  )اوعاـعف اواذ  اوحك    ولقض ع  
ار ا  ن   ذلى  ماجع ه خلف  م رأس او ا  او حل     او  اركات اوتن  ي  ك ا اثم انعااـ ا ةتق

غيم   اوع مان   اوت ةع  خطم  اواراة      اوى  ا  عانيه  نطق   أضا    ا ر كازي   اوبنى  خا ات 
     ا اثم ذوك باهرم ذلى  ماجع ه ان  أنتاجي  ا راض  اوزراعي . او خطط ذلى ا راض  اوزراعي

 التوصيات 
اناهههههههههجا ًا  هههههههههع اوت جبهههههههههات اوتن  يههههههههه  او اهههههههههتقبلي  وتطههههههههه يم  اهههههههههت يات اوتن يههههههههه  او كانيههههههههه  
او اههههتاا    هههه  ريههههف  مكههههز قضههههاء اوم اسي هوتجنههههر  كههههمار  هههها  هههه  ا شههههارب اويههههه  اههههبقًا  أنه ذلههههى 
اوجبهههههههات اوتخطيطيههههههه  ذات اوع قههههههه  هاإلسارات او اهههههههؤهو  ذههههههه   نطقههههههه  اواراةههههههه  ضهههههههمهرب اوتمكيهههههههز 

 او اهههههههتقبلي  اوتههههههه   ههههههه  ا شهههههههارب اويبههههههها  اوتفصهههههههيل  ههههههه  اوفصهههههههل اوما هههههههع  ذلهههههههى اوت جبهههههههات اوتن  يههههههه 
 ههههههه  لهههههههلم اواراةههههههه   ههههههه   جههههههها   حالههههههها   هههههههك ت اوتن يههههههه  او كانيههههههه  او اهههههههتاا    (2-4)او حههههههه ر 

 ههههه  ريهههههف  مكهههههز قضهههههاء اوم هههههاسي. قهههههائ  ي اوهآاويهههههات  عاوجتبههههها ه    جههههها   طههههه يم او اقهههههع اوتن ههههه
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 المصادر والمراجع

   المصادر قائمة 

 القرأن الكريم. ـــ 

 . الكتبأوال:

اواوي   1 او  ةى  ه  أح ا  ه   از  أح ا  سوف  اوتن ي     ح ا  ا جغمافي   اوثاني .سار  وفمقاد  اوطبع  
 .2009   ولطباذ  هاون م

 . 2002   طبع  جا ع   غااس    ء األه  اوجز    جغمافي  اواكاد  عباس  اضل اواعايه 2

 .1982 جا ع  او  صل هاون م  المي  اوكتب ولطباذ  جي و جيا اوعماق ذباهللا هآخمهد  اواياب ه 3

 . الرسائل واألطاريح ثانيا:

اواوي   ذبا 1 اوابل     ه   اوقاي       مةبات  اونبا ات  ه  زيع  او ناخ   اوتاريخ   فياض    صاوح  
اومة ب   اوفيض  ونبم اوفمات    اوقائ   إوى اوم اسي  خ    اوعصم اومباذ  او تأخم   أطمهح    

 . 1999سكت رام ) غيم  ن  رب (  كلي  اوعلـ   جا ع   غااس   

  او  ارس او ائي     قضاء اوم اسي هأل يتبا    األنتاج اوزراذ    ه اواوي    ةناد وطيف  ح  س  2 
 . 2018   كلي  اوتمبي  ولعلـ  األنااني   أطمهح  سكت رام )غيم  ن  رب( جا ع  األنبار

  سهر اوع ا ل اوجغمافي       لح  مب ريف  مكز قضاء اوم اسي     اوعزاهي  يا د كمي   ح ا   .ه3
 . 2009   جا ع  ا نبار   ا نااني  كلي  اوتمبي  ولعلـ     رةاو   اجاتيم )غيم  ن  رب( 

سراة  جي   ر  و جي  و نطق  اوحباني   اةتخااـ اوص ر اوج ي      ح ا   ةى ح اسي  ه او عبان  4
 .2005   كلي  اوتمبي  ولعلـ  ا نااني     جا ع  ا نبار غيم  ن  رب  رةاو   اجاتيم  

اوفبااهي جناد  جيا  ح  س  مج  إ كانيات ه حاسات اوتن ي  اوميفي     ناحي  اوحق ني   رةاو     .ه5 
 . 2013 اجاتيم)غيم  ن  رب( جا ع  ا نبار كلي  اوتمبي  ولعلـ  ا نااني  

    او يام اوج في  هأ كاني  أةتث ارلا   )  نطق  اوجزيمب(  حا ظ  األنبار   او مذاهي قاة  أح ا ر ل  ه6
اوجغمافي  او عل  ات  نظ   األنبار    أةتخااـ  جا ع   )غيم  ن  رب(  سكت رام  اوتمبي      أطمهح   كلي  

 .2012  ولعلـ  األنااني 
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أطمهحهه    ظهه  أربيههلاوتن يهه  اوصههناعي  ها جالا بهها او كانيهه   هه   حا    ه او ح اي ياةههي  ح يهها بههاع7 
 .2006  كلي  األساب   سكت رام) ن  رب( جا ع   غااس 

 . الدوريات والمجالت ثالثًا:

او  اقع اوصناعي  هاوتن ي  اإلقلي ي  او ت ازن  ) حاه ت  طبيقي      حا   ح  س ذل     ه اوحالث  1
 . 1995   ( 1اوعاس)    جل  او خطط هاوتن ي          طي   ج عات صناعي     أقاوي   تبالن ( 

 جل      األة  اونظمي  هاوتطبيقي  وتقالم اوحاج  هاوعجز اوى األةكاد   ه  اواوي    ح ا سوف أح ا  2
 . 2002  (2اوعاس)  جا ع  األنبار  اوعلـ  األنااني   هاألقتصاسي 

   وع ا ل اوجغمافي  هأثملا    انت ار ا   ح بتمب ةبل  ا بي  اونبمي       اجا اوايا هو   ح ا ه  3
 .1986(   17 اوعاس )    جل  اوج عي  اوجغمافي  اوعماقي  

اومح  ه  4 ذبا  اوم اسي اوبيت   ازد  قضاء  اوميفي      مكز  او ات طنات   جل         ر  و جي  
 . 172ص    2012  اوعاس اوثان  جا ع  األنبار ولعلـ  األنااني 

 . لمطبوعات الحكوميةالتقارير وا رابعًا:  

    ه كنل جيا او عل  ات  زي وألحصاءكج ب ري  اوعماق هزارب اوتخطيط هاوتعاهد األن ائ  اوجباز او م ه 1
 (.2018-2019ولعاـ )    ج  ذ  األحصائي  اوان ي  او عاب    قبل هزارب اوتخطيط

اوعماق2 اوتخطيط   هج ب ري   األن ائ    هزارب  هاوتعاهد  وألحصاء  او مكزي  او مكزي    اوجباز  اوجباز 
 .2020نتائج اوتقالمات اواكاني  واكاد ريف اوم اسي بيانات غيم  ن  رب    ألحصاء األنبار

اوزازاو   3. هاومصا  اوعماقي   اوج ي   وألن اء  اوعا    هاو  اص ت اوبيئ   اونقل  اوعماق  هزارب  ج ب ري  
       .  2019قا  او ناخ   غااس 

اوعماق4 اوزراذ    ه ج ب ري   اوتخطيط هاو تا ع    األنبار المي  زراذ   حا ظ      هزارب  بيانات    قا  
 . 2020   غيم  ن  رب

اوعماق5 ج ب ري   اوزراذ    ه  األنبار   هزارب  زراذ   حا ظ   اوم اسي   المي   اوزراعي      او عب 
 .2020   هاوجزيمب بيانات غيم ن  رب
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اوعماق.ج6  ا       ب ري   قا   ا نبار   زراذ   اوزراذ     المي   غيم  ن  رب  هزارب     راض  بيانات 
2020. 

هزارب او  ارس او ائي     المي  او  ارس او ائي     ا نبار  قا  اوتخطيط هاو تا ع      ه ج ب ري  اوعماق7
 2020.    بيانات غيم  ن  رب

اوفني  جا 8 ا نبار او عب   ري  اوعماق  المي   ج ب ري   غيم  .  اوتمابي   بيانات  اواااس  اه   أط ا  
 . 2020 ن  رب 

 ارهجاد خاجيك ةيااكياد  شاكم قنبم حا ظ   قميم ذ  جي و جي  رقع  حالث   هزارب اوصناذ   .9
 . 1993  (5.38هاو عاسد اوبيأب اوعا   ول اح هاوتحمي او عان   قا  او اح اوجي و ج  أي ه أد  )

ول اب)  .10 اوميفي   ول ناطق  او  ن ح   اوقمهض  اوم اسي   اوتعاهن   مع  اوزراذ   -2020او صمف 
 .2020( بيانات غيم  ن  رب 2018

غيم  11 ا نبار بيانات  اوبيطمي     او ات فى  اوبيطمب   سائمب  اوزراذ   ج ب ري اوعماق هزارب  ه 
 .  2020 ن  رب

   اوطمق اوميفي  او نجزب   ا نبار  جاه   هجا ر  حا ظ  المي  طمق   هزارب اونقل  ه ج ب ري  اوعماق12
 . 2020  بيانات غيم  ن  رب    ريف اوم اسي

بيانات غيم    المي   مبي   حا ظ  األنبار  قا  اوتخطيط اوتمب ي  هزارب اوتمبي    ه ج ب ري  اوعماق13
 . 2020 ن  رب

جااه   أط   اواااس    او عب  اوفني    مبي   حا ظ  األنبار   المي   هزارب اوتمبي    ه ج ب ري  اوعماق14
 . 2020بيانات غيم  ن  رب   اوتمابي  

اوتمبي  . 15 هزارب  األنبار   ج ب ري اوعماق  اوكماس     المي   مبي   حا ظ   ا حصاء   قا  
 (  بيانات غيم  ن  رب. 2019-2020ا حصائ  اوتمب ي ولعاـ اواراة  ) 

اوتمبي    اوعماقهج ب ري   16.  اوتمب ي  هزارب  اوتخطيط  قا   األنبار   بيانات        المي   مبي   حا ظ  
 . 2020غيم  ن  رب

اوعماق  ه17 اوعا     ج ب ري   اوبلايات هاألشغا   اوتخطيط هاو تا ع  هزارب  اوم اسي قا      المي   اء 
               .2020بيانات غيم   ن  رب  
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    المي   اء اوم اسي  قا  اوتخطيط هاو تا ع       اوبلايات هاألشغا  اوعا    هزارب  ج ب ري  اوعماق  ه18 
                         .2020بيانات غيم   ن  رب  

 . 2020بيانات غيم  ن  رب    قا  اوايطمب  او مك  اوعا   وت زيع اوكبمباء سائمب كبمباءاوم اسي ه 19

 المقابالت الشخصية.  : خامساً 
 . 2/2021/ 20بتاريخ/  رئي   مق  قا  اوجي و ج   ه  قابل  شخصي   ع خليف  خضم ةل اد1
اونفط2 او نتجات  اوعاـ   زيع  او الم  اواعاي  ذل   حاي   شخصي   ع  األنبار  ه  قابل   ي     

 . 2021/ 5/1بتاريخ 
 قابل  شخصي   ع او بناس   اياس ذبا اوعزيز اوماهي    الم سائمب او  ارس او ائي      حا ظ   ه  3

 .2021/ 13/2ا نبار بتاريخ 
 
 

 سابعًا:ـ المصادر االجنبية. 
1. FLAYEH HASSAN AL TAIE    SOIL AND ASSOCIATION MAP OF 

IRAQ MINISTRY OF GRICULIURE-IRAQ   1968P8. 
2. U.N.Demographic   YearBook   Anuaire   1981   NewYork   1983   

p10.
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Abstract    

 

The study deals with the countryside of the Ramadi district center, which has an 

area of about (343 km2). The location of the study area represents an important 

development base that can contribute to achieving spatial development. It 

became clear through the study that the natural capabilities did not constitute an 

obstacle to the development of spatial development levels in light of the 

availability of appropriate climatic conditions and the diversity of water 

resources. The human and economic development potentials constituted an 

obstacle to achieve the spatial development requirements in the region as a result 

of the spatial disparity in the distribution of the population with their low 

educational levels. In addition, the region suffers from the lack and fluctuation of 

the supply of electrical energy and fuel sources and the weak scope of its local 

market. With regard to the developmental reality of the resident of the study area, 

the region suffers from a clear decline in the services of the foundation 

structures, as they are below the required level and do not meet the basic needs 

and requirements of the population. In addition to this, the weakness of the 

industrial base throughout the study area and the form of the low developmental 

snails constitute a major challenge to the development of levels of spatial 

development in the study area. 

The topic of this study came to be as (the sustainable spatial development and 

its problems in the countryside of the Ramadi district center), and the study 

included four main chapters: Chapter One is Possibilities of sustainable spatial 

development in the countryside of Ramadi District Center. Chapter Two is 

(Analysis of the developmental reality of the service sector and industrial 

activity in the countryside of Ramadi District). Chapter Three is (Analysis of the 

developmental reality of the agricultural sector in the countryside of Ramadi 

District.) Chapter Four is (Problems of sustainable spatial development and its 

future directions). 

 



 

 

 

 


