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ذ األفاقذاملدتؼبؾيةذلرتشيدذواستثؿارذاملواردذاملائيةذالدطحيةذيفذحمافظةذاالنبار

ذحمؿدذكرومذإبراهيمذالدليؿيم.م.ذذ حمؿودذإبراهيمذمتعبذاجلغيػيأ.د.ذ

كؾيةذالرتبيةذلؾعؾومذذ–جامعةذاألنبارذ

ذاإلندانية

ذ

ذاملدتخؾص

تعد المياه السطحية مف أىـ أنكاع المكارد المائية في محافظة االنبار, كال يمكف 
مكازنتيا بأية صكرة بمكارد المياه الجكفية كمياه األمطار. كتتمثؿ المياه السطحية في المحافظة 

نير الفرات في المحافظة لككنيا ذات مناخ بمياه نير الفرات كالبحيرات, كتتعاظـ أىمية مياه 
يصنؼ ضمف المناخ الصحراكم الجاؼ. لذلؾ فاف مياه نير الفرات تمثؿ المصدر الرئيس 

 لمحياة كاألنشطة االقتصادية المتعمقة بيا.
كلغرض االستفادة القصكل مف ىذه المياه البد مف إدارتيا بصكره عممية مدركسة عف 

يثة في الرم لتقميؿ اليدر إذ بمغت نسبة االستيالؾ الزراعي في طريؽ استعماؿ الطرائؽ الحد
%(. كما يجب كضع الخطط المستقبمية لترشيد االستيالؾ المنزلي  95المحافظة بحدكد )

كفي مجاؿ االستثمار البد مف استغالؿ المسطحات المائية في مجاالت تربية  كالصناعي.
 األسماؾ كفي المجاؿ السياحي. 

Abstract 
Water is one of the most important types of surface water resources in Al-

Anbar province, and cannot be compared in any way to the underground water 
resources and rainwater. The surface water in the Euphrates River, lakes, and the 
growing importance of the waters of the Euphrates River in the province because 
of the climate classified within the dry desert climate. The waters of the Euphrates 
River represent the main source of life and economic activities.                         

In order to make the most of this water must be managed scientifically 
measured through the use of modern irrigation methods to reduce the wastage 
rate of consumption in the County limits (95%). and develop future plans for 
rationalization of domestic and industrial consumption, and investment to be 
exploiting water bodies in the areas of fish farming and tourism. 
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ذاملؼدمة:

ُيعد الماء قكاـ الحياة كأساسيا الرئيس الذم ال يمكف االستغناء عنو, كما أنو عماد كؿ 
ذا  حضارة كتنمية, إذ تتجمى خصكصية الماء في أنو أثمف شيء في األرض بعد البشر, كا 
كاف اإلنساف قد استطاع في تفاعمو مع الطبيعة أف يسخر معظـ المكارد لخدمتو كإلغراضو, 

ؿ العمـ أف يخترع كؿ ما ىك في حاجة إليو عبر التاريخ, إال أف حاجاتو كاستطاع أيضا بفض
مف الماء ال يمكف أبدا تمبيتيا بتركيب ىذه المادة كتصنيعيا أك باستعماؿ ما يحؿ محميا, كما 
أف تزايد الطمب عمى المكارد المائية أدل الى تراجعيا, إذ تعاني اغمب البمداف العربية التي تقع 

لجافة كشبو الجافة مف نقص في المياه, كيعزل ذلؾ إما الى ندرة ىذه المكارد أك في المناطؽ ا
سكء إدارتيا, كمف المتكقع أيضا مع تزايد عدد السكاف أف يرتفع الطمب عمى مياه الرم, كالماء 

%(, في غضكف الخمس كالعشريف سنة المقبمة, كبما أف اغمب  20الصالح لمشرب بنسبة )
مد عمى الزراعة في اقتصادىا, فإفَّ نقص المياه العذبة مف شأنو أف يسبب البمداف النامية تعت

نقصان في الغذاء في جيات مختمفة مف العالـ كمنيا بمدنا, كعميو فإف االستثمار األمثؿ كالتنمية 
دارتيا في ىذه الدكؿ أصبحت مف األمكر ا , لبالغة األىميةالمستدامة كالشاممة لممكارد المائية كا 

نب أزمات مستقبمية تنجـ عف نقص الماء كمان كنكعان, إذا البد مف األخذ باألساليب كذلؾ لتج
الحديثة الستثمار المياه في منطقة الدراسة كبشكؿ يقمؿ مف اليدر الى أقصى حد ممكف. لذلؾ 
البد مف كضع دراسة متكاممة إلدارة المكارد المائية بشكؿ جيد كحديث ال سيما كأف العراؽ يقع 

بالنسبة لمكارده المائية, كالتأكيد عمى حقكؽ العراؽ المائية ضمف االتفاقيات  دكلة مصب
كالقكانيف الدكلية, كالتخطيط لمشاريع كسدكد كخزانات يمكف عف طريقيا صنع مكازنة مائية 
تمكف العراؽ مف الحفاظ عمى مكارده المائية التي يزداد عمييا الطمب يكمان بعد يكـ نتيجة 

لتكسع في الزراعة كزيادة كمية األمالح في المياه؛ لذلؾ مف الضركرم اتباع لزيادة السكاف كا
الحديثة كالتقنيات المتطكرة في منظكمة المياه كالتكسع في بناء السدكد كحصاد المياه  ؽالطرائ

 كاستثمار المياه الجكفية بشكؿ جيد.
ذذمشؽؾةذالبحثذ

في محافظة االنبار يعكؿ ىؿ تتكافر مكارد مائية بكميات كخصائص نكعية مالئمة 
 عمييا في تنفيذ خطط االستثمار كالتنمية في المحافظة.

ذ
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ذفرضيةذالبحثذ

تكجد مكارد مائية بنكعية مناسبة لإلنساف كنشاطاتو االقتصادية يمكف أف تسيـ في 
تنفيذ خطط التنمية في المحافظة إذا ما استعممت الطرائؽ الحديثة كاإلدارة المائية الحكيمة في 

 استثمار تمؾ المكارد.
ذحدودذالبحث

يقع حدكد البحث ضمف الحدكد اإلدارية لمحافظة االنبار, كالتي تقع ضمف النطاؽ 
 ( شرقان.ْ 44ك ْ 39, كخطي طكؿ )( شماالن ْ 35ك ْ 31المحصكر بيف دائرتي عرض )

 تـ تقسيـ البحث الى سبعة محاكر ىي:
 : ترشيد استعمال المياه الزراعيةأوال

عمى المياه لالستعماؿ الزراعي في المحافظة ىك األىـ مف بيف أكجو  إف الطمب
%(,  95سنكيا, كبنسبة ) 3( مميكف ـ1765.375االستعماالت األخرل كالذم يصؿ الى )

(, كيعكد ذلؾ الى طرائؽ الرم التقميدية المستعممة ذات الضائعات 1( كشكؿ )1جدكؿ )
 %(. 50-40اكح بيف )المائية الكبيرة كالكفاية الكاطئة التي تتر 

كميات االستيالؾ المائي في محافظة االنبار بالنسبة لمكارد المائي السنكم لنير  (1جدكؿ )
 2011-2008الفرات لممدة 

 السنة

مجموع 
الوارد 
المائي 
 3مميون م

االستيالك 
 المنزلي
 3مميون م

االستيالك 
الزراعي 
 3مميون م

االستيالك 
الصناعي 

 3مميون م

مجموع 
ك االستيال 

المائي مميون 
 3م

الكمية المتبقية 
من الوارد 

المائي مميون 
 3م

8004 00300 43.83 0321 4.803 0420.033 08435.183 
8005 05300 43.12 0321.3 4.803 0428.003 03033.453 
8000 08100 43.25 0321.1 4.800 0420.030 00234.122 
8000 00200 43.32 0321.3 4.800 0420.300 08334.852 
 03003.13 0420.085 4.800 0321.331 43.12 01831 المعدل
 .31 , ص2014-2010, برنامج تنمية االنبار -1مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى  المصدر:

 , بيانات غير منشكرة.ة االنبار قسـ التخطيط كالمتابعةمديرية المكارد المائية في محافظ -2
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 2011 -2008لالستيالؾ المائي في محافظة االنبار لممدة التكزيع النكعي  (1شكؿ )

 
 (.1مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدكؿ ) المصدر:      

    
, سنكيا 3( ـ3250تشير بعض الدراسات الى أف حاجة الدكنـ الكاحد مف المياه تبمغ )

الدكنـ الكاحد يصؿ الى إال أنو في ظؿ طرائؽ الرم القديمة كسكء اإلدارة فإف معدؿ استيالؾ 
%( تقريبا  50سنكيا, أم حكالي ضعؼ الحاجة الفعمية, كىذا يعني أف نسبة ) 3( ـ6600)

 مف مياه الرم المخصصة لمدكنـ الكاحد فائضة عف الحاجة. 
كما إف التركيبة المحصكلية ذات االستيالؾ المائي الكبير تسيـ أيضا في ارتفاع 

الطمب المائي, فضالن عف إخفاؽ إدارة المكارد المائية أسيـ حصة القطاع الزراعي مف إجمالي 
, فقد بمغ ة مما ساىـ في ارتفاع نسبة اليدرفي خفض كفاية نقؿ المياه عبر القنكات االركائي

( 2كالجدكؿ ) .(1)%( 18معدؿ انخفاض كفاية نقؿ المياه عف الكفاية التصميمية بحدكد )
 منطقة الدراسة.يكضح أطكاؿ كأنكاع قنكات الرم في 

 2012)كـ( في محافظة االنبار لعاـ  أطكاؿ كأنكاع قنكات الرم (2جدكؿ )
 المجموع فرعية أخرى فرعية ترابية فرعية مبطنة رئيسة معمقة رئيسة ترابية رئيسة مبطنة
083380 44410 08000 003540 25000 3000 000510 

  المكارد المائية:مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مكقع كزارة  المصدر:
http://www.mowr.gov.iq/ckanawatay list. 

 

االستهالك المائي في االنبار

االستهالك المنزلي

االستهالك الزراعي

االستهالك الصناعي
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أما فيما يتعمؽ بكفاية اإلركاء الحقمي في المشاريع االركائية المقامة في منطقة الدراسة 
%(, إذ  14%(, كيعني ىذا أف اليدر مقداره ) 14%( بمقدار ) 60فقد بمغت اقؿ مف )

(  2كالشكؿ ) (3الحقمي كالجدكؿ ) (2)ع االركائييمكف معالجتو عف طريؽ السيطرة عمى الكاق
يبيف مساحة المشاريع االركائية المقامة في المحافظة, كطرؽ الرم المستعممة, إذ بمغت نسبة 

%( مف األراضي المركية في  63.1األراضي المركية بالطرؽ التقميدية في منطقة الدراسة )
%(, كنسبة األراضي المركية  14ش كميا )تمؾ المشاريع, كبمغت نسبة األراضي المركية بالر 

 %( مف مجمؿ األراضي الزراعية لتمؾ المشاريع. 22بالرش الجزئي بمغت )
مما تقدـ يتضح أف ىناؾ ىدران كبيران في المكارد المائية المتاحة في المحافظة نتيجة 

خالؿ اعتماد العتماد الرم التقميدم ذم الكفاية الكاطئة, كعميو يجب رفع مف كفاية الرم مف 
طرائؽ الرم الحديثة ذات الكفاية العالية كاإلنتاجية الزراعية المرتفعة, فضال عف االقتصاد 

( يكضح أف استيالؾ الدكنـ مف المياه بطريقة الرم 4بالطاقة كاأليدم العاممة. كالجدكؿ )
الرم ( كغـ. كاستعماؿ طريقة 810, كتبمغ إنتاجية الدكنـ )سنكيا 3( ـ3250السطحي يبمغ )

%( مف المياه مكازنة  26, كأف ىذه الطريقة تكفر )سنكيا 3( ـ2656بالرش يستيمؾ الدكنـ )
%(  35( كغـ, أم بزيادة نسبية تبمغ )1093, كترتفع إنتاجية الدكنـ الى )السطحيبالرم 

ف استعماؿ الرم بالتنقيط يبمغ استيالؾ الدكنـ  مكازنة بإنتاجية الدكنـ تحت الرم السطحي. كا 
%(, كبمغت  55سنكيا, كبمغت نسبة تكفير المياه مكازنة بالرم السطحي ) 3( ـ1615)

%( مكازنة بالرم  42( كغـ, أم بنسبة زيادة تقدر بػ )1143إنتاجية الدكنـ تحت ىذا النظاـ )
%( كالرم  94%( كالرم بالرش ) 77السطحي. كقد بمغت نسبة كفاية الرم السطحي )

 %(. 151بالتنقيط )
اعتماد طرائؽ الرم الحديثة فاف ىناؾ فائضان مائيان كبيران, يمكف استعمالو كفي حالة 

في مجاالت أخرل. فاالحتياج المائي في حالة اعتماد طرائؽ الرم التقميدية ذات الكفاية 
/سنكيا, كىذا يعني 3( ـ3250الكاطئة, فإف معدؿ حاجة الدكنـ الكاحد مف المياه سنكيا يقدر )

( 1340137500المائية إلغراض الزراعة في المحافظة تبمغ )أف كمية االحتياجات 
, أما في حالة اعتماد طرائؽ الرم الحديثة الرم بالرش فاف الحاجة الى المياه تككف /سنكيا3ـ

, كىذا يعني أف /سنكيا3( ـ2656اقؿ إذ يبمغ معدؿ حاجة الدكنـ مف المياه سنكيا )
اعة في حالة اعتماد طرائؽ الرم الحديثة تبمغ االحتياجات المائية في المحافظة إلغراض الزر 
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, إف اعتماد الطريقة األخيرة يعني تكفير كميات كبيرة مف المياه /سنكيا3( ـ1095201600)
, يمكف استثمارىا في عممية التكسع الزراعي أك في النشاطات /سنكيا3( ـ244935900تبمغ )

 .خرل غير الزراعيةاأل
االركائية كنكعية الرم فييا )دكنـ( في محافظة االنبار لعاـ مساحات المشاريع  (3جدكؿ )

2012 
 المجمكع رشا جزئيا رشا كميا المركية ضخا المركية سيحا
119310 329743 104279 158730 712062 

63.1% 14.6% 22.3% 100% 
 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مكقع كزارة المكارد المائية:

http://www.mowr.gov.iq/ckanawatay list. 
                                                 

 التكزيع النسبي ألنكاع الرم في المشاريع االركائية في محافظة االنبار (2شكؿ )

 
 (.3المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدكؿ )    

 

 التنقيط-الرش–الرم السطحي التقييـ االقتصادم لطرئؽ (4جدكؿ )
 الري بالتنقيط الري بالرش الري السطحي طرئق الري
 0201 8212 3810 /دونم3االستيالك المائي م

 %11 %82 صفر النسبة % لتوفير المياه
 0003 0053 400 اإلنتاجية كغم/دونم

 %08 %31 صفر النسبة% لزيادة اإلنتاجية
 %010 %50 %33 كفاية الري

, التقرير القطرم الخاص بالدكرة التدريبية القطرية في مجاؿ الشغؿ كصيانة الرم كزارة الزراعةالمصدر: 
 .25 , ص2001يا, بغداد, الحديثة كجدكل استعمال

انواع الري في المشاريع االروائية في محافظة االنبار

تقليدي الري ال

رشا كليا 

رشا جزئيا
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كما كقد أكضحت دراسة مكازنة حكؿ االحتياجات المائية لنبات القمح في حكض 
%(  25ممـ, يضاؼ إلييا ) (480الفرات أف االستيالؾ المائي المقيس لمقمح المركم ىك )

( 260كاحدة حكالي ). بينما لكحظ أف ما يعطى لمقمح خالؿ الرية اللتحقيؽ احتياجات الغسؿ
( ممـ, بينما 1560( ريات, لذا يصؿ كمية المياه المستعممة )6, كأف مجمكع الريات ىك )ممـ

لرم بالرش في ( يكضح تأثير استعماؿ ا5( ممـ. كالجدكؿ )590االحتياج المائي الحقيقي )
ـ ( كالمكس2010-2009زيادة إنتاجية محصكؿ القمح في المحافظة لممكسـ الزراعي )

( كمؼ اإلنتاج كالعكائد السنكية لمحصكؿ القمح 6, كما كيكضح الجدكؿ )(2010-2011)
 في المحافظة تحت الرم بالطريقة التقميدية كطريقة الرم بالرش.

ط مف المياه المستعممة في الزراعة %( فق 10كتشير بعض الدراسات أف خفض )
 .(3)2025يفي بالطمب المتزايد عمى المياه في المدف كفي الصناعة حتى عاـ 

 تأثير تقانة الرم بالرش في زيادة إنتاجية محصكؿ القمح في محافظة االنبار (5جدكؿ )

 الموسم
معدل اإلنتاجية 

تحت الري بالرش 
 كغم /دونم

معدل اإلنتاجية تحت 
السطحي كغم الري 

 /دونم

الزيادة في معدل 
اإلنتاجية بواسطة 

 الرش

نسبة 
 الزيادة %

8005-8000 0010 310 300 800 
8000-8000 300 342 380 40 

عة كالتخطيط, بيانات , قسـ المتابالمديرية العامة لزراعة االنبار المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى
 .غير منشكرة

 
 اإلنتاج كالعكائد السنكية بيف نظاـ الرم التقميدم كنظاـ الرم بالرشمكازنة كمؼ  (6جدكؿ )

 العائد السنوي دينار/دونم الكمف السنوية دينار/دونم التفاصيل
 08450 03000 الري التقميدي
 42522 2120 الري بالرش

 00038 2040 فرق الكمفة والعائد بين النظامين
 %008 %05 نسبة الفرق بين النظامين

المديرية العامة لزراعة االنبار, قسـ المتابعة كالتخطيط, بيانات  مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المصدر:
 .غير منشكرة
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بالطرؽ التقميدية كالطرؽ ( حاجة المحاصيؿ الزراعية لممياه 7تبيف معطيات الجدكؿ )
 في الرم., ككمية المياه التي يمكف تكفيرىا مف جراء استعماؿ ىذه الطرؽ الحديثة

تقدير حاجة المحاصيؿ الزراعية لممياه حسب كفاية الرم التقميدم كالرم بالطرؽ  (7جدكؿ )
 /دكنـ( في محافظة االنبار3الحديثة )ـ

 المعدل

االحتياج المائي 
لممحصول حسب 
 طريقة الري الحالية

 00كفاية  باألحواض
 دونم /3م %

االحتياج المائي 
لممحصول حسب 

 بالرشطريقة الري 
 /3م % 40كفاية 

 دونم

االحتياج المائي 
لممحصول حسب 

 بالتنقيططريقة الري 
 /3م % 50 كفاية

 دونم

كمية المياه التي 
 /3م يمكن توفيرىا
 دونم

 413 - 0842 8003 الحنطة
 413 - 0842 8003 الشعير
 0283 - 8031 0014 البصل

 120 - 400 0000 خضر شتوية
 400 - 0820 8000 برسيم

 0344 - 8048 3030 صفراءذرة 
 8031 - 0210 0081 زىرة الشمس

 0338 - 0554 3330 سمسم
 0500 - 8410 0310 ماش

 430 - 0801 8031 فستق حقل
 0000 - 8001 3181 ذرة بيضاء

 3088 - 0240 3403 الجت
 8403 8408 - 1281 بساتين
 0135 8408 0530 3005 المعدل

, طرائؽ الرم الحديثة كأثرىا عمى مستقبؿ الرم في إقميـ أعالي الفرات, المصدر: طو احمد عبد الفيداكم
 .133 ص ,2011 ,األنباركمية التربية لمعمـك اإلنسانية, جامعة  ,غ ـ( أطركحة دكتكراه )

 
كاستنادا الى ما تقدـ فالبد مف استعماؿ التقنيات الحديثة في الرم التي تؤدم الى 

زيادة اإلنتاج , كما يؤدم الى تحسيف اإلنتاجية ك كتكفيرىا بنسبة كبيرةيدر لممياه التقميؿ مف ال
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 ؽ. كيمكف إجماؿ أىـ الفكائد مف استعماؿ الطرائالمركية, كزيادة المساحة الزراعي كما كنكعا
 :(4)الحديثة في الرم ككما يمي

ح الكامف, نت-, كالمقررة بحسب التبخرلنباتية الكمية التي تحتاجيا فقطإعطاء المحاصيؿ ا -1
 %( تقريبا. 60كفي ىذا كفرة لممكارد المائية المستعممة تصؿ حتى )

 .ف يؤثر ذلؾ في اإلنتاجيةتقرير بدء الرم مف دكف أ -2
 .منع تممحيا أك تصحرىا المحافظة عمى حركة األمالح في التربة كمف ثـ -3
, اختناؽ الجذكرأك إغراقو بالماء ك , ية قصكل نتيجة لعدـ تعطيش النباتتحقيؽ إنتاج -4

 .األمالح التي تؤثر عمى اإلنتاجيةكضبط حركة 
 .لرفع المياه , كالطاقة المستعممةالرم خفض كمفة اإلنتاج بفعؿ تكفير مياه -5
المحافظة عمى المياه الجكفية مف التمكث بمياه الصرؼ الزراعي الراشحة الزائدة عف  -6

 الحاجة.  
 : (5)اليدر في استعماؿ المياه يتطمب تحقيؽ اآلتيكلرفع كفاية الرم السطحي كتقميؿ 

تسكية األرض تسكية جيدة باستعماؿ الطرائؽ التقنية الحديثة مف خالؿ استعماؿ )الميزر(  -أ 
 في عمميات التسكية .

السيطرة عمى تكزيع المياه عمى المشاريع االركائية كالعمؿ عمى تخفيض المقنف المائي  -ب 
 / دكنـ .3( ـ3250الى )دكنـ  /3( ـ6300المستخدـ مف )

 ضركرة تبطيف قنكات الرم كافة كعدـ اقتصار ذلؾ عمى القنكات الرئيسة . -ج 
نشر كتكسيع الزراعة المحمية , كالتي عف طريقيا نحصؿ عمى إنتاج زراعي عاٍؿ كبكمية  -د 

 قميمة مف المياه .
جات تكعية المزارعيف بضركرة القياـ بعمميات الرم في األكقات التي تنخفض فييا در  -ق 

 الحرارة , كالسيما في الصباح الباكر أك المساء لتقميؿ التبخر مف المياه .
اختيار تراكيب محصكلية ذات إنتاجية عالية كبمقنف مائي يالءـ المياه المتاحة في ىذه  -ك 

 المشاريع .
التكسع في الرم التكميمي في المناطؽ الصحراكية في السنكات التي تتميز بارتفاع نسبة  -ز 

 األمطار .
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كلغرض ترشيد استيالؾ مياه الرم ىناؾ عدة إجراءات يجب القياـ بيا في أثناء نقؿ 
 فيالمياه الى الحقؿ, كأخرل يجب تطبيقيا في الحقؿ, تتمثؿ أىـ اإلجراءات الكاجب إتباعيا 

 أثناء نقؿ المياه الى الحقؿ بما يأتي:
 نقل المياه تأناتية تدالً من نقلها تقنىات مكشىفة. .1

 تطرق مستقيمة قليلة التعرج.نقل المياه  .2

 تثطين القنىات المكشىفة تمىاد عازلة لمنع نسيس الماء ورشحو لألسفل. .3

 , وإزالة الترسثات واألعشاب المحثة للماء منها تشكل دوري.هصيانة قنىات نقل الميا .4

 صيانة منشآت الري. .5

 ترشيد استيالك مياه االستعماالت المنزلية -ثانيا
عمى مياه الشرب كالطبخ كالمياه المستيمكة في دكرات المياه تشمؿ المياه المنزلية 

كالحمامات كالحدائؽ كالغسيؿ, كيتناسب ىذا االستيالؾ طرديا مع تزايد عدد السكاف, كتطكر 
مستكل المعيشة, كطبيعة التشريعات المنظمة الستيالؾ المياه داخؿ التجمعات السكانية 

 قة نقميا الى التجمعات السكانية.المياه, كمدل كفرة المياه, كطري ةكتعريف
لقد أكضحت بعض الدراسات أف تكزيع استعماالت المياه المنزلية في بمد ذم مستكل 

%( لمحدائؽ  20%( لمحمامات ك) 29%( لدكرات المياه ك) 36معيشة مرتفع يستعمؿ )
ممة . كىذا يكضح أف نسبة المياه المستع(5)%( متفرقات 10%( لمشرب كالطبخ ك) 5كبحدكد )

%( فقط مف جممة االستعماالت المنزلية, كىذا يؤكد ضركرة  5لمشرب كالطبخ ال تتجاكز )
 فصؿ مياه الشرب كالطيي عف مياه االستعماالت المنزلية األخرل. 
( مف 1%( جدكؿ ) 4.7أف منطقة الدراسة تستيمؾ في االستعماالت المنزلية نسبة )

ال تسد الحاجة الفعمية لسكاف المحافظة كأف سبب  جممة االستعماالت المائية, كىي نسبة قميمة
ـ كضكح السياسات االنخفاض ىك نتيجة الظركؼ التي يمر بيا البمد مف عدـ االستقرار كعد

 79. إذ إف نسبة المخدكميف مف سكاف المحافظة مف المياه المنزلية بمغ )الخدمية كتخبطيا
 .(7)2012لعاـ  ( نسمة1485985%( مف مجمكع سكاف المحافظة كالبالغ )

نيا, إف مسألة ترشيد استيالؾ مياه االستعماالت المنزلية يعتمد عمى عدة عناصر م
. كىناؾ الكثير مف التخطيط, كاالنجاز كالتشغيؿ, كالصيانة, كالكمفة, كالتعريفة التسعيرية

 : (8)اإلجراءات التي يمكف إتباعيا لترشيد االستيالؾ المنزلي التي يمكف إجماليا بما يأتي
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, ذات سعر بكتيف احدىما لمياه الشرب النقيةضركرة نقؿ المياه الى التجمعات السكانية بش -1
 .ت المنزلية األخرل بسعر اقؿعاٍؿ كأخرل لنقؿ المياه لالستعماال

رفع كفاية كسائؿ استعماؿ المياه بإصدار التشريعات الممزمة لمسكاف كالمقاكليف بإجراءات  -2
قد المياه مثؿ تظميؿ خزانات المياه المعدنية عمى سطكح المنازؿ كلفيا كقائية لمتخفيؼ مف فكا

, كضركرة تجييز البيكت بخزانات خاصة لتخزيف مياه اإلمطار كاستعماليا في ارةبعكازؿ لمحر 
 .تسقي الحدائؽ كغيرىا مف االستعماال

 .خزف مياه الشرب كنقميا كتكزيعيا رفع كفاية الكسائؿ المستعممة في -3
, إذ تشير بعض التقديرات الى أف نسبة الفاقد مف المياه في د مف فاقد شبكة التكزيعالح -4

 .%( مف المياه المنقكلة 60 -25شبكات التكزيع يتراكح بيف )
, كطرؽ ترشيد المياه كضركرة الحد مف استنزافياالقياـ ببرامج تكعية لبياف أىمية  -5

 ع المؤسسات.استعماليا في المنازؿ كالمدارس كالمكاتب كجمي
, كاألخذ بيذه طبيقيةتفعيؿ دكر الجامعات كالمراكز البحثية في إجراء الدراسات الت -6

 .ت المياهالدراسات مف المسؤكليف المشرفيف عمى استعماال
 ترشيد استيالك المياه في الصناعة -ثالثا

كقميالن مف عمى الرغـ مف أف الصناعة في منطقة الدراسة ال تستيمؾ سكل جزءن محددان 
%(؛ كذلؾ بسبب تكقؼ اغمب  0.4إجمالي االستيالؾ المائي الذم تصؿ نسبتو الى )

. إال أنو يجب أف نتيجة الظركؼ التي يمر بيا البمدالصناعات القائمة في السنكات األخيرة 
يأخذ باالعتبار التطكر المستقبمي كالسيما أف منطقة الدراسة مرشحة لتكطف كثير مف 

يمة بسبب غنى ىذه المحافظة بالمكارد الطبيعية كمنيا المكارد المعدنية التي الصناعات الم
زيادة استيالؾ المياه في الصناعة, فضالن , يحتـ عمييا مكاد أكلية لقياـ تمؾ الصناعات ُتعد  

في مجاؿ الصناعات البترككمياكية, كالتعديف,  السيما بعد التقدـ الكبير ,عف زيادة تمكث المياه
, فضالن لغذائية, كمصانع األدكية, كالدىانات, كاألصباغ, كاة, كالمطاطية, كالنسيجيةكالكرقي
. كعميو فأف ىناؾ ضركرة ممحة لضبط تزايد استيالؾ محطات تكليد القدرة الكيركحراريةعف 

, كتحدد األسعار بالشكؿ ة تشريعات تنظـ االستيالؾ المائيمياه الصناعة كتمكيثيا كسف عد  
 شيد المياه في الصناعة. الذم يمكنو تر 
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 حصاد مياه األمطار -رابعا
 ُتعد المكارد المائية الركيزة األساسية التي تعتمد عمييا خطط التنمية لتطكير استثمار

, إذ طؽ الصحراكية الجافة كشبو الجافة, كتزداد ىذه األىمية في المناالمكارد الطبيعية األخرل
تصبح العامؿ المؤثر في اختيار أسمكب التنمية المقترحة, كنظرا لقمة االستفادة مف مياه 

بعض منيا بالتسرب الى األمطار في المناطؽ الجافة كشبة الجافة بسبب التبخر كضياع 
( كىذا مؤشر عمى 2/ كـ 3ـ1( ممـ مف األمطار يعادؿ )1. عمما أف كؿ )(9)باطف األرض

مثمى لالستفادة مف  . لذلؾ حاكؿ اإلنساف إيجاد طريقة(10)بة التي تذىب ىدراجـ المياه العذح
كخزف,  ,عرؼ بأنيا عممية أك طريقة )تجميع, كقد اعتمد طريقة حصاد المياه التي تىذه المياه

 ( مياه األمطار في منطقة معينة ألغراض الرم كالزراعة كاالستعماالت البشرية األخرل.كحفظ
, إال 3( ـ15533300000مطار المساحية في المحافظة بمغت )إف معدؿ كمية األ

, مما اعة بسبب ارتفاع نسبة التبخر/نتحأف ىذه الكمية مف األمطار ليس ليا اثر كبير في الزر 
أدل ذلؾ الى انخفاض القيمة الفعمية ليا, كىذا بدكره يسبب عجزا كبيرا في المكازنة المائية. 

ة تتصؼ بالزخات السريعة مما يسبب جريانا سطحيا كما أف األمطار في منطقة الدراس
لفرات أك في المنخفضات لألكدية في المناطؽ التي تسقط فييا كالتي تيدر باتجاه نير ا

, كاستنادا الى ذلؾ لقد تـ انجاز مجمكعة مف السدكد عمى مجارم تمؾ الكدياف الصحراكية
 ,ت البشرية األخرلكاالستعماال لغرض حجز ىذه المياه كاالستفادة منيا في الرم التكميمي

, كما أف 3( مميكف ـ106.7( سدا تحجز كمية مف المياه تقدر )12(. كبمغ عددىا )8جدكؿ )
( يكضح مكاقع 9ىناؾ تكجيان لزيادة عدد ىذه السدكد في الصحراء الغربية كالجدكؿ )

 .ؾ السدكدثمارىا مف جراء إنشاء تمكمكاصفات تمؾ السدكد ككميات المياه التي يمكف است
 (.1خريطة )

, يمكف خزنيا دكف التفريط بالمياه كلكي تكتمؿ االستفادة مف المياه بالصيغة المثمى
في خزانات أرضية مغطاة أك تقميؿ مساحة ىذه الخزانات عف طريؽ تعميقيا أك استعماؿ 

 المكاد الكيمياكية لتقميؿ نسبة الفاقد بسبب التبخر.
, كأف ىذه الكمية 3( مميكف ـ106.7طريؽ السدكد )تبمغ كمية المياه المحصكدة عف 

( دكنـ مف الشعير 39073( دكنـ مف الحنطة ك)19720مف المياه تكفي لزراعة )
( شجرة عنب, كلك شغمت كؿ عائمة مزرعة 3701129( شجرة زيتكف ك)2846380ك)
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في  ( عائمة31686, ك)( عائمة في حالة زراعة الحنطة14966( دكنما لشغم نا)20بمساحة )
, ( شجرة زيتكف500كؿ عائمة زراعة )( عائمة في حالة إدارة 86411, ك)رحالة زراعة الشعي

. أما االستيالؾ المائي (11)( عائمة112360( شجرة عنب تديرىا )500كفي حالة زراعة )
 (.10المنزلي لتمؾ العكائؿ يكضحيا الجدكؿ )

 االنبار السدكد المنفذة في الصحراء الغربية في محافظة (8جدكؿ )

 الموقع اسم السد
تاريخ 
 االنجاز

طول جسم 
 السد م

ارتفاع 
 السد م

كمية الخزن 
 3مميون م

 38 05 440 0540 كم جنوب غرب الرطبة 38 الرطبة
 0 00.1 100 0533 كم شمال الرطبة 01 االبيمة
 2 00 181 0530 كم شمال غرب الرطبة 11 االغري

 2 03.81 108 0532 كم جنوب شرق الرطبة 010 الحسينية
 4 00.1 380 0533 كم جنوب شرق الرطبة 080 شبيجة
 0 03 550 0548 كم شمال الرحالية 00 الرحالية

 3 00.2 550 0548 كم شمال غرب النخيب 00 أم الطرفان
 0.3 1 130 0532 كم جنوب الرطبة 000 سري

 81 80 0810 8008 كم جنوب شرق النخيب 20 االبيض
 1.3 01 004 8003 شمال شرق الرطبةكم  14 3حوران
 0.8 00.1 0010 8001 كم جنوب غرب النجف 30 حسب
 0.5 01 100 8004 كم شمال شرق الرطبة 04 8حوران 

 , بيانات غير منشكرة.قسـ المتابعة كالتخطيط المصدر: مديرية المكارد المائية في محافظة االنبار,
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 السدكد جاىزة التصميـ كالمخطط إنشائيا في الصحراء الغربية (9جدكؿ )

طول السد  موقع السد اسم السد
 م

االرتفاع 
 م

الخزن 
 3مميون م

تصريف المسيل 
 /ثا3م

 823 2.48 03.1 400 كم جنوب الرطبة 05 المساد
 0528 05 00.1 050 كم شمال شرق النخيب 000 تبال

 0281 2.5 00.1 0810 كم جنوب غرب الفموجة 30 الروضة
 380 0.8 02 210 كم شمال الرطبة 010 8كعرة
 405 3.31 03 300 كم شمال غرب الرطبة 010 0كعرة
 3300 38.5 81.1 100 كم جنوب غرب الرطبة 11 0,0حوران
 8000 84.8 30.1 000 كم جنوب غرب حديثة 000 0,8حوران

 8010 80 00.31 520 كم جنوب شرق الرطبة 810 الغدف
 , بيانات غير منشكرة.قسـ المتابعة كالتخطيط ,مكارد المائية في محافظة االنبارالمصدر: مديرية ال

 

  االنبار محافظة في الصحراكية السدكد (1) خريطة

 

 لسنة االنبار, محافظة في األرض استعماالت خريطة, العامة المساحة مديرية المائية, المكارد كزارة: المصدر
 (500000:  1) مقياس ,2010
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تكقعات االستيالؾ المائي المنزلي لمعكائؿ الزراعية المستثمرة لمياه السدكد  (10جدكؿ )
 الصحراكية

 3االستيالك المائي السنوي م عدد العوائل نوع المحصول
 3014831 00522 القمح
 2242252 30242 الشعير
 04831303 42000 الزيتون
 8330033 008320 العنب
 3208410.3 20311.3 المعدل

التالـز بيف الخزانات األرضية  عبد الكىاب خضير العبيد, المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى:
 ص ,2008 ,1 العدد ,1 المجمد , المجمة العراقية لدراسات الصحراء,السدكد الصحراكية ضركرة اقتصاديةك 

49. 
 

 جمة يمكف إيجازىا بما يأتي: فكائدكفي الكاقع فاف لمسدكد الصحراكية 
 الحيمكلة دكف انصراؼ مياه السيكؿ دكف االستفادة منيا. -1
التخزيف السطحي لممياه أماـ السد لمدة زمنية قصرت أك طالت لالستفادة الكاممة مف  -2

 المياه.
الكادم لمسافات طكيمة مما يعرضيا لمفقد الكبير بالتبخر الحد مف جرياف المياه في  -3

 المرتفع, فتضيع معظـ المياه سدل.
تغذية الخزف الجكفي بالمياه في مناطؽ السدكد عف طريؽ التسرب كالتي يمكف استغالليا  -4

 عف طريؽ اآلبار.
ترضيا مف الحد مف األضرار الناجمة عف السيكؿ الشديدة التي قد تؤدم الى تخريب ما يع -5

 مزارع كمنشآت.
يمكف إقامة نظاـ رم خاص الستثمار المياه المتجمعة أماـ السدكد مف دكف خكؼ مف  -6

 تخريب السيكؿ.
 نقل المياه -خامسا

لتجانس في تعد عممية نقؿ المياه مف األمكر الميمة التي تحقؽ العدالة كاالنتظاـ كا
, إذ يتـ نقؿ المياه مف نير الفرات كالبحيرات الممحقة بو أك بيف الخزانات تكزيع المكارد المائية
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يع لنقؿ . كلعؿ أىـ المشار لى المناطؽ التي تشح فييا المياه, عف طريؽ األنابيبالجكفية ا
, مشركع إركاء الصحراء كالذم ييدؼ الى تنمية مستدامة كمتكازنة المياه في منطقة الدراسة
فظة عف طريؽ تكفير الماء الصالح لمشرب بمكاصفات عالية الى في جميع أنحاء المحا

المناطؽ الصحراكية كمنيا قضاء الرطبة كنكاحييا كالمناطؽ الممتدة بمحاذاة الطريؽ السريع 
 مف الرمادم الى الرطبة.

تقع المحطة الرئيسة عمى نير الفرات في منطقة العكبة كبطاقة إنتاجية قدرىا 
, /ساعة3( ـ600, طاقة كؿ مضخة )( مضخات لمدفع4)/ساعة, كىناؾ 3( ـ1200)

( 29050, إذ إنو يخدـ )طؽ المخدكمة عف طريؽ ىذا المشركع( يكضح المنا11كالجدكؿ )
 . (12)نسمة

 بعض المناطؽ كالقرل التي يخدميا مشركع إركاء الصحراء الغربية (11جدكؿ )
 عدد السكان قطر الخط الناقل اسم المنطقة أو القرية

 0100 انج 1ربطتين  منطقة العكبو
 1000 انج 8 قرية السفرية والجري

 2000 انج 1ربطات  3 قرية أبو طيبان
 0300 انج 8 كم 31مجمع السكك الحديد 
 متفاوت العدد انج 8 كم 31المطاعم والمحطة في 
 0100 انج 0 قرية أبو الجير
 310 انج 3 قرية السميجية
 0000 انج 8 قرية العواصل

 2000 انج 2ربطتين  ناحية الوفاء/ جبية
 غير مسكون حاليا انج 8 كم 30المجمع السكني 
 85010  المجموع

 . 42 ص ,2014-2010عادة األعمار كالتنمية المصدر: محافظة االنبار, برنامج إ
 

كلغرض تحسيف ىذا المشركع ىناؾ خطة مقترحة لإلدارة المستقبمية إلركاء الصحراء 
لالستثمار , كتمكيؿ المناطؽ الكاعدة ا لتغطية معظـ التجمعات السكانيةكالتكسع فييالغربية 

 (.12. جدكؿ )بالمياه الصالحة لمشرب
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 المشاريع المقترحة لإلدارة المستقبمية إلركاء الصحراء الغربية في محافظة االنبار (12جدكؿ )
 الكمفة دوالر اسم المشروع

 0000 مشروع بناء مقر دائرة اإلدارة المستقمة  لمشروع ماء الصحراء في الرمادي
 B1,B2 8000مشروع مد كيرباء من محطة كيرباء كبيسة الى المحطتين 

 83000 الى النخيب B3ممم من المحطة الثالثة  (300) مشروع مد أنبوب ماء )دكتايل( قطر
 244 الى الخزان األرضي في الرطبة B5 دكتايل( من المحطة الخامسةمشروع مد أنبوب ماء )

 338 مشروع صيانة الفالتر في المحطة الرئيسة وتبديل )حصى+رمل(
 250 كم (30مشروع تنفيذ شبكة ماء في النخيب بطول )

 3000 مشروع عكاشات الذي يشمل حفر آبار ومد أنبوب ناقل وخزان ارضي
 010 مشروع وحدات التحمية

 008 ( في مجمع الوليد الحدود3م310) مشروع إنشاء خزان ارضي سعة
 B,B6 0000مشروع تأىيل المحطتين 

 004 ( في النخيب3م310مشروع إنشاء خزان ارضي سعة )
 0000 ( في الرطبة وتجييزىا بكامل المعدات الضرورية لمتشغيل2مشروع حفر آبار عدد )

 020 ( كم3بطول )مشروع توسيع شبكة ناحية الوفاء 
 020 كم (3مشروع توسيع شبكة قرية أبو طيبان بطول )

 030 مشروع صيانة آبار مشروعي الضبعة )القديم والجديد(
 301 ( كم 01مشروع تنفيذ شبكة في مدينة الرطبة بطول )

 .47 ص ,2014-2010عادة األعمار كالتنمية المصدر: محافظة االنبار, برنامج إ
 

 استثمار المسطحات المائية في تربية وصيد األسماك -سادسا
بحيرات حديثة عمى الرغـ مف كجكد المسطحات المائية في منطقة الدراسة كالمتمثمة ب

( 500خترؽ ارض المحافظة بطكؿ ), فضالن عف مجرل نير الفرات الذم يكالثرثار كالحبانية
عمميات تنظيـ الصيد في تمؾ , إال أنو لـ تتخذ إال إجراءات متكاضعة اقتصرت عمى كـ

, كبناءن عميو فإف تربية األسماؾ في ت القانكنية الخاصة بذلؾالمسطحات عمى كفؽ التشريعا
الت فردية بسيطة مف القطاع المحافظة لـ يطرأ عمييا تغيرات نحك األفضؿ إال بشكؿ حا

 .الخاص
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منطقة ( يتضح أف المزارع المنتجة لألسماؾ في 13مف خالؿ معطيات الجدكؿ )
المساحة المائية بمغت ( دكنـ, ك 436( مزرعة مساحتيا الكمية )25الدراسة بمغ عددىا )

( دكنـ, 156, تبمغ مساحتيا الكمية )( مزرعة متكقفة عف العمؿ12ىناؾ ), ك ( دكنـ364)
تبمغ مساحتيا الكمية  ( مزرعة تحت اإلنشاء12دكنـ. كما أف ىناؾ ) (111كالمساحة المائية )

( 2146مغ عددىـ ). أما عدد الصياديف فقد ب( دكنـ266, كالمساحة المائية )( دكنـ344)
 . (13)2011شخص في عاـ 

كاقع مزارع تربية األسماؾ العاممة كالمتكقفة كقيد التنفيذ في محافظة االنبار لعاـ  (13جدكؿ )
2011 

 دونم / مزارع تحت التنفيذ دونم / المزارع المتوقفة دونم المزارع المنتجة /

المساحة  العدد
 الكمية

المساحة 
 المائية

المساحة  العدد
 الكمية

المساحة 
 المائية

المساحة  العدد
 الكمية

المساحة 
 المائية

81 032 320 08 012 000 08 300 822 
دمات الثركة , الشركة العامة لختقارير قسـ الثركة السمكية المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى:

 ., بيانات غير منشكرة2011الحيكانية لعاـ 
 

كلغرض تطكير قطاع تربية كصيد األسماؾ في المحافظة البد مف اتخاذ اإلجراءات 
 اآلتية:

 نشر االصبعيات المحمية في المسطحات المائية كالخزانات كتكفير االصبعيات الميجنة -1
 .لمزارع تربية األسماؾ, لتنمية الثركة السمكية

, كما يمكف إنشاء عمى جانبيو كعمى شكاطئ البحيرات النير إنشاء المزارع ضمف مجرل -2
 .ي المتدىكرة غير الصالحة لمزراعةالمزارع الصناعية في األراض

 .لممستثمريف كتنظيـ عممية التسكيؽتكفير الدعـ المالي كاإلرشادم  -3
 .ات الطبية ككسائؿ الصيد الضركريةتكفير المستمزم -4
 .لممستثمريف في المزارع الصناعية بةتكفير األعالؼ بأسعار مناس -5
 .ة عمى األسماؾ كتقميؿ خطر التمكثمنع الصيد بالطريقة غير القانكنية لممحافظ -6
 .ظةإنشاء مراكز البحث كالتطكير العممي المتخصص بيذا الجانب في المحاف -7
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 استثمار الموارد المائية في المجاالت السياحية -سابعا
كيمكف تفعيؿ المسطحات المائية في الجانب السياحي عف طريؽ بناء المنشآت 

, كمنيا في المناطؽ المالئمة لجذب السكاحالسياحية كدكر الضيافة كالبنى التحتية كتطكيرىا 
 ما يأتي:

 .اإلدارية لناحية الخالديةبحيرة الحبانية القديمة التي تقع ضمف الحدكد  -1
 .1999كانت ضمف المكاقع اإلدارية لقضاء الصدامية المستحدث عاـ بحيرة الثرثار التي  -2
 .قع ضمف الحدكد اإلدارية لممحافظةبحيرة الرزازة في القسـ الذم ي -3
 .ة كاحد معالميا الرئيسة سد حديثةبحيرة حديث -4
 .الحدكد اإلدارية لقضاء الفمكجة مكقع مدينة األحالـ التي تقع ضمف -5
ية الى نياية الجزر النيرية الكسطية كالتي تقع عمى امتداد النير مف منطقة حصيبة الشرق -6

ديثة الى البغدادم كىيت , كالجزر الممتدة مف القائـ الى حديثة كمف ححدكد مدينة الفمكجة
 .كالرمادم

 .لقصكر الرئاسية في مدينة الرمادممكاقع ا -7
 .دم كضفتيوات المجاكرة لجسر الرمامنطقة الغاب 8
 كر كالطاش المطمة عمى بحيرة الحبانية مف الغرب.گمنطقة العن 9

ذ:االستـتاجات

يقتصر كجكد المياه السطحية في المحافظة كبشكؿ رئيس عمى نير الفرات كالبحيرات  -1
, كيبمغ طكؿ نير ياه الخزانات الصحراكية المكسميةالممحقة بو كعمى كميات محدكدة مف م

المائية  ت, كعميو تعتمد المحافظة في االستيالكيا( كـ500يخترؽ المحافظة )ات الذم الفر 
 %( مف حاجتيا الى المياه. 98كبنسبة كبيرة تتجاكز )

, تستيمؾ الزراعة 3( ممياـر1.8بمغ استيالؾ المحافظة السنكم مف مياه النير بحدكد ) -2
 %(. 0.4%( كالصناعة )4.9) %( كالمنزلي 94.8منيا نسبة تقدر بػ )

. إذ اف حاجة الطرؽ التقميدية في الرم ىدر كميات كبيرة مف المياه عف طريؽ استعماؿ -3
 3ـ (6600, كلكف معدؿ االستيالؾ بمغ )سنكيا 3( ـ3250الدكنـ الكاحد مف المياه تبمغ )

%(  94%( كالرم بالرش ) 77. كقد بمغت كفاية الرم السطحي )في المحافظة سنكيا لمدكنـ
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, كاف استعماؿ الطرائؽ الحديثة في الرم يكفر كمية مف المياه %( 151قيط )كالرم بالتن
 .سنكيا في المحافظة 3( ـ1095201600بحدكد )

 .المنقكلة %( مف المياه 60-25بمغ نسبة الفاقد مف مياه شبكات تكزيع المياه بيف ) -4
, كمعظـ ىذه سنكيا 3( ممياـر15.3بمغت مياه االمطار المساحية في المحافظة بحدكد ) -5

المياه تذىب ىدران مف دكف االستفادة منيا عمى الرغـ مف كجكد مجمكعة مف السدكد عمى 
, لغرض ( سدكد في مرحمة االنجاز8نجزا ك)( سدا م12الكدياف الصحراكية التي بمغ عددىا )

 .اد المياه في المنطقة الصحراكيةحص
 /ساعة كىناؾ اجراءات عدة3( ـ1200كجكد محطة إلركاء الصحراء بطاقة انتاجية ) -6

 .لزيادة الضخ باتجاه ىذه المناطؽ
( 12( دكنـ, كىناؾ )436( مزرعة عمى مساحة )25بمغ عدد مزارع انتاج االسماؾ ) -7

 ( مزرعة تحت االنشاء.12مزرعة متكقفة عف العمؿ ك)
, لمى جانبي النير كالبحيرات االخر قمة االىتماـ بالجانب السياحي ضمف نير ع -9

 كاقتصرت عمى مدينة الحبانية السياحة كبعض المتنزىات الصغيرة الممتدة مع نير الفرات.
ذ:التوصيات

استثمار نير الفرات كاألرضي الزراعية باتجاه إحداث تنمية إقميمية كبيرة في عمكـ  -1
لتنمية المحافظة, كتكجيو التنمية باتجاه الصحراء مف خالؿ كفرة مياه النير اك المياه الجكفية 

 .الجانب الصناعي كالتعديني
, مما ي المحافظات األخرل التي يمر بياُيعد  نير الفرات شرياف الحياة لممحافظة كباق -2

 .تركيا بشأف حصة العراؽ مف المياهيستدعي عقد اتفاقيات مع سكريا ك 
تكسع ضركرة تفعيؿ الدراسات المتعمقة باستثمار األكدية الصحراكية ضمف المحافظة كال -3

في بناء السدكد عمى ىذه األكدية لخزف مياه السيكؿ في مكسـ األمطار, ككذلؾ االستفادة مف 
المائي العراقي أسكة بدكؿ , لتأميف األمف الخزفكؿ المكاقع عمى النير كالصالحة لعمميات 

 .الجكار
لمياه ضركرة التكسع في إقامة المشاريع االركائية في المحافظة كرفع مستكل استثمار ا -4

الحديثة في الرم لكقؼ ىدر السطحية كالجكفية كتفعيؿ دكر الرم التكميمي كاستعماؿ الطرؽ 
 .المياه



ذأ.د.ذحمؿودذإبراهيمذمتعبذاجلغيػيذ

ذ

األفاقذاملدتؼبؾيةذلرتشيدذواستثؿارذاملواردذ

ذ                          املائيةذالدطحيةذيفذحمافظةذاالنبار ذم.م.ذحمؿدذكرومذإبراهيمذالدليؿي

ذ
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االىتماـ بتنمية الثركة السمكية كالتكسع في مزارع تربيتيا ضمف مجرل النير كالبحيرات  -5
, كدعميا مف الحككمة بالقركض كتكفير ض الصناعية في األراضي المتدىكرةكفي األحكا

 مستمزمات نجاحيا لرفد الجانب االقتصادم لممحافظة كتحقيؽ األمف الغذائي.
إف استعماؿ كسائؿ الرم بالتنقيط كالرش سكؼ يؤدم الى فتح مجاؿ استثمار أراضي  -6

جديدة عف طريؽ تكفير كميات المياه الميدكرة بطرائؽ الرم القديمة. كما إف زيادة إنتاجية 
دخاؿ المكننة كالك  يؿ سائؿ الحديثة في الرم كتحقيؽ اليدؼ التنمكم يؤدم الى تقمالمزارع كا 

 .الفركقات في الدخؿ بيف السكاف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ذجمؾةذجامعةذاألنبارذلؾعؾومذاإلندانية

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجملؾدذالثاني
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ذ:املصادر

ؿ لممكارد المائية في حكض الفرات, بغداد, , البرنامج الكطني لالستعماؿ األمثؤهمقداد حسيف كزمال -1
 .107 ص ,2002

 .467 المصدر نفسو, ص ,مقدداد حسيف كزمالؤه -2
, العربي كأفاؽ كاحتماالت المستقبؿبيتر ركجرز, جدكؿ أعماؿ ألعكاـ الثالثيف القادمة المياه في العالـ  -3

 .465 ص ,1997, مدراسات كالبحكث اإلستراتيجية, أبك ظبيمركز اإلمارات ل
ندكة الجغرافية كالتخطيط, جامعة المائية كسبؿ مكاجية العجز فييا,  , ادارة المكاردجياد الشاعر كزميمو -4

 .9 , ص2007, حمب
احمد عمر الراكم, مشكالت المياه بالعراؽ في ظؿ السياسة المائية التركية كتأثيرىا عمى االمف الغذائي,  -5

 .170 , ص1999ـ(, كمية االدارة كاالقتصاد, جامعة بغداد, , اطركحة دكتكراه )غ
د مف ىدر المياه في الكطف العربي, ندكة مصادر المياه كاستعماالتيا تيسير الدباغ كزميمو, تكجو نحك الح -6

 .637 , ص1986في الكطف العربي, الككيت, 
 .27 , ص2014-2010عادة األعمار كالتنمية محافظة االنبار, برنامج إ -7
 .660 , مصدر سابؽ, صتيسير الدباغ كزميمو -8
مكانية استثمارىا في –, المنخفضات الصحراكية في منطقة الحمادمشعؿ محمكد فياض الجميمي -9 العراؽ كا 

 .64 , ص2011 ,1 , العدد3 , المجمدالمجمة العراقية لدراسات الصحراء, جامعة االنبارحصاد المياه, 
 .14 , مصدر سابؽ, صجياد الشاعر كزميمو -10
كالسدكد الصحراكية ضركرة اقتصادية,  التالـز بيف الخزانات األرضية عبد الكىاب خضير العبيد, -11

 .46 ص ,2008 ,1 العدد ,1 المجمد المجمة العراقية لدراسات الصحراء,
 .41 , صاألعمار كالتنمية, مصدر سابؽمحافظة االنبار, برنامج إعادة  -12
 ر منشكرة., بيانات غي2011, الشركة العامة لخدمات الثركة الحيكانية لعاـ تقارير قسـ الثركة السمكية -13
 .ة االنبار قسـ التخطيط كالمتابعة, بيانات غير منشكرةمديرية المكارد المائية في محافظ -14
 .http://www.mowr.gov.iq/ckanawatay listمكقع كزارة المكارد المائية: -15
لرم الحديثة , التقرير القطرم الخاص بالدكرة التدريبية القطرية في مجاؿ الشغؿ كصيانة اكزارة الزراعة -16

 .25 , ص2001, يا, بغدادكجدكل استعمال
 , بيانات غير منشكرة.المديرية العامة لزراعة االنبار, قسـ المتابعة كالتخطيط -17
طو احمد عبد الفيداكم, طرائؽ الرم الحديثة كأثرىا عمى مستقبؿ الرم في إقميـ أعالي الفرات, أطركحة  -18

 .133 ص ,2011 لمعمـك اإلنسانية, جامعة بغداد,كمية التربية  ـ(, ,دكتكراه )غ
 لسنة االنبار, محافظة في األرض استعماالت خريطة, العامة المساحة مديرية المائية, المكارد كزارة -19
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