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ذدتخؾصادل

لمعمومات الجغرافية اىمية كبيرة في البحث العممي الخرائطية في نظـ اتمثؿ النمذجة 
عند الخرائطية حد الوسائؿ التي تعالج وتراقب الظاىرة الجغرافية وتتبمور اىمية النمذجة أك

لمتوحيد في الخرائط وبناء  مكاني تنموي استحداث نموذجامكانية التغمب عمى المشاكؿ في 
كات الواقع االدراسة منيجيا العممي المبني عمى مح تأخذجؿ اف قاعدة بيانات جغرافية، وأل

باالستعانة بالرصد الفضائي وتحميؿ  لمخريطة الييدرولوجية ووضع اساس معموماتي جغرافي
ثـ بناء  راقبة مصادر المياه السطحية والجوفيةالغطاء االرضي وممراقبة و  المرئيات الفضائية

والتنمية  غراض التحميؿ المكانيؤلقاعدة بيانات جغرافية محكمة مبنية عمى اساس كارتوكرافي ل
طوبوغرافية وخرائط مسارت ومكامف المياه الجوفية بخرائط ايضا"  تـ االستعانة اذ المكانية

ذات الدقة  مرئيات مصححةعمى  باالعتماد WGS84 وصححت وفؽ مرجع خرائطي
 المكانية العالية.

ومعطيات  3310لسنة  DEMوتـ االستعانة بمعطيات االستشعار عف بعد والسيما الػ
التصنيؼ الرقمي والتحميؿ المتقدـ واستنباط  ألغراضالذي استعمؿ   +Landsat ETMالقمر 

ذات  Quickbird2  االمريكي االصطناعي القمر المعالـ الييدرولوجية  فضبل الى معطيات 
 ERDAS Imagine 8.4وتحميميا باالستعانة ببرنامج  Ikonosوالقمر  الدقة المكانية العالية

 التفسير البصري. ألغراضالتي استعممتا 
Abstract 

Hydrological modeling of Digital Maps for Deductive Anbar 

Province Technologies Using Remote Sensing and Geographic 

Information Systems GIS 

Represent modeling cartographic GIS great significance in scientific 
research as a means to address and monitor the Geographical phenomenon and 
crystallize the importance of modeling Cartographic at the possibility of 
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overcoming the problems in the development of model spatial development for the 
unification of the charts and build a geographic database, but in order to take the 
study methodology of scientific -based Criteria Indeed, the basis of my 
Information for Geographic Map using Hydrological monitoring and analysis of 
visual space and satellite monitoring of land cover and monitor surface and 
groundwater sources and the development of Then building built Court 
Geographic database on the basis of Cartoghraphy for the purposes of spatial 
analysis and spatial development as it has been used as well, "topographic maps 
and Maps Msart and aquifers and corrected according to a Cartographic reference 
WGS84 relying on visuals patched high spatial resolutions. 

It was used with data of Remote Sensing, especially the DEM for the year 
2013 and data Moon Langsat ETM + that was used for the purposes of the 
Digital Classification and advanced analysis and the development milestones 
hydrological as well as  to data US Aalghemrastnaaa Quickbird2 high spatial 
resolutions and the moon Ikonos and analyzed with the help of the program 
ERDAS Imagine 8.4, which Astammelta for the purpose of visual interpretation 

ذحدودذؿـطؼةذاؾدرادة:

الصحراء الغربية والجزيرة وجزء بسيط مف نطاؽ  تقع محافظة االنبار ضمف أنطقة
السيؿ الرسوبي في وسط غرب العراؽ، تحدىا محافظات نينوى وصبلح الديف وبغداد وبابؿ 
وكرببلء والنجؼ مف الشماؿ الى الجنوب، والعربية السعودية مف الجنوب، واالردف مف الغرب 

ساحة حيث تبمغ مساحتيا وتعد أكبر محافظات العراؽ م ،وسوريا مف الشماؿ الغربي
ـ(، وتاريخيًا كانت 3313نسمة ) 1452601ويبمغ إجمالي عدد سكانيا  2 كـ 105,333

تقسـ محافظة األنبار إلى ثمانية مناطؽ  ،1631 قبؿ عاـ الدليـ تعرؼ المحافظة باسـ لواء
قضاء حديثة، قضاء ىيت، قضاء  وقضاء راوه، إدارية ىي قضاء القائـ، قضاء عنو،

يتحػػػػػدد بيف  لمنطقة الدراسةاالحداثيات الجغرافية و الرمادي، قضاء الفموجة وقضاء الرطبة 
. شرقا( 11ْ 13َ - 05ْ 21َ) شماال وقوسي طوؿ( 02ْ 32َ - 01ْ 35َ) ػػػػرضدائػػػػرتي عػػػ

 (.3( وخريطة )1ينظر خريطة )
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%85
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 ( الحدود االدارية لمنطقة الدراسة3خريطة ) ( موقع منطقة الدراسة مف العراؽ1خريطة )

  
لممساحة، خريطة  العراؽ  الييئة العامة وزارة الموارد المائية، المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى:

 ARC mapوبرنامج  عمى وباالعتماد .3313لسنة  500000:1 ومحافظة االنبار اإلدارية، ذات مقياس
GIS 9.3. 
 

ذ:ؿشؽؾةذاؾبحث

تمثمت مشكمة البحث بالسؤاؿ التالي ىؿ يمكف بناء انموذج كارتوكرافي رقمي مف 
نمذجة خريطة رقمية ىيدرولوجية إمكانيات برامج نظـ المعمومات الجغرافية في  خبلؿ

 ؟استنتاجية لمحافظة االنبار ذات ادراؾ بصري عالي
ذذ:ػرضقةذاؾبحث

لتصميـ خرائط  لنظـ المعمومات الجغرافيةاف ىناؾ إمكانية تمثمت فرضية البحث ب
ويوافر الوقت والجيد  ؽ التقميديةئبشكؿ عممي وفني يفوؽ الطر  ىيدرولوجية استنتاجية رقمية

 .بيانات جغرافية عالية قادرة عمى االجابة عمى التحميؿ المكاني المتقدـ ةويضـ قاعد
ذذ:افؿقةذاؾبحثذوؿربراته

وذج خرائطي رقمي لمخواص ماىمية البحث مف خبلؿ الحاجة الى بناء ان فتكم
خرائط الظواىر و  خرائط التصريؼ المائيو  خرائط الشبكة المائيةالييدرولوجية التي تتمثؿ ب

، لمتمكيف مف ادارة ىيدرولوجية الستثمار الموارد المائية السطحية والجوفية في العراؽ المائية
وجاءت ىذه الدراسة لوضع حجر االساس النموذج معموماتي جغرافي يكوف اساس لحوكمة 

 :فياىمية ىذا البحث  تبرزومف ىنا  المياه وحصاده،
 .في المحافظة الحالية وتنميتياموارد المائية االمكانات الستثمار لمصادر ابراز  -1
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وضع نظاـ لحوكمة المياه مف خبلؿ انموذج معمومات مكاني يدير كؿ  ابراز ضرورة -3
  .قطاعات مصادر المياه

 .مف خبلؿ معرفة المصادر واالستيبلؾ االغراض المختمفة فيترشيد استخداـ المياه  -0
 ".والحد مف تموثيا المياهالمحافظة عمى نوعية  -1
برامجيات نظـ المعمومات الجغرافي نموذج الخرائطي الرقمي المعموؿ االاالعتماد عمى  -2

  .GPSوربطو بمنظومات نظاـ االحداثي العالمي 
المستيمكة مف خبلؿ وضع  والمخزونةة كميات المياه الواردة اءالحد مف الفوضى في قر  -3

اليومية وربطيا بمنظومات  اءةالقر  ألغراضوالخزانات  السدوداجيزة متطورة في كؿ 
WEB GIS  وبخرائط رقمية يومية واقامة مركز متخصص لمرصد المائي اشبو بمراكز

 .الرصد الزلزالي فضبل" الى التحكـ عف بعد بالسدود والنواظـ
ذؿـفجذاؾدرادة:ذذ

تعتمد الدراسة عمى المناىج اآلتية لتحقيؽ األىداؼ المذكورة تمثمت بالمنيج 
األشياء، وىو االنتقاؿ مف الخاص إلى العاـ، والذي  ييدؼ إلى استقراء االستقرائي، الذي

يساعدنا عمى كشؼ العبلقات المتبادلة بيف متغيرات أنماط الخصائص المورفومترية لمشبكة 
ومنيج التحميؿ الكمي، باستعماؿ األسموب التقني المعاصر )التقاني(  المائية لمنطقة الدراسة.

براز العبلقة الكمية مف خبلؿ  لنمذجة التحميؿ المكاني لمشبكة المائية والخرائط الييدرولوجية، وا 
فضبل" الى المنيج التجريبي، مف خبلؿ إجراء القياسات الخاصة  تطبيؽ المتغيرات ليا.

بالمتغيرات والقياسات المورفومترية، ثـ نمذجة وجدولة تمؾ القياسات التي تتضمف ضمف قاعدة 
 الجغرافية.  البيانات

 :ادلدتعؿؾةوادذاؾبحثذوحتدقدذاؾبقاـاتذؿ
ا بيانات رقمية يتـ التعامؿ معيا بالحاسب أيضو  ـ تقنيات عمؿ حديثة واليةااستخد تـ

 :وىي
وتدعى بنماذج  SRTM – Digital Elevation Modelبيانات رادار مكوؾ الفضاء  -1

 .( الرقمية والتي غطت منطقة البحثاالرتفاعات )التضرس
الكندية وىو مف البرامج الرائدة   ESRIوالذي أنتجتو شركة      ArcMap 9.3برنامج  -3

 Hydrologicالمستخدمة في نظـ المعمومات الجغرافية )المكانية( واستخدـ ممحقو )
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Modeling  سمت بواسطتو شبكات ( في انجاز التحميبلت الييدرولوجية لمحوض ور
سيـ المياه المحيطة ونمط التصريؼ السطحي الساكبة فيو مف مناطؽ تق مجاري األودية

 وماتمالمع نظـ واشتقت بقية النتائج مف خبلؿ المعمومات التي وفرىا البرنامج. في
  .ArcHydro-ArcGIS مثؿ يدرولوجيةيال

حيث استخدـ  ERDAS Imagine 8.4برنامج و  Global Mapper v.10.2برنامج  -0
منطقة تقسيـ المياه في الدراسة كما  في قطع أنموذج االرتفاع الرقمي ليطابؽ حدود

 Real Time Modeling استخدـ في مجاؿ النمذجة الييدرولوجية في الزمف الحقيقي 
يتـ تحديد البيانات المطموبة استنادا" عمى ىدؼ الدراسة المتمثمة في دراسة الخصائص  

ي تتطمب المورفومترية بطرؽ آلية، متمثمة في برامج نظـ المعمومات الجغرافية والت
ا )ذات مصادر متطورة رقمية بيانات معينة تتوافؽ مع تمؾ النظـ وتتميز بصفات أىمي

  .، درجة وضوح مكاني عالية(حديثة
 LANDSATومرئي  DEMمرئية بيانات االرتفاعات الرقمية بيانات مكانية: استعممت   -1

7 ETM+ وقد وفرت الدراسة نوعيف مف اليا وتخزينيا في قاعدة البياناتليسيؿ إدخ ،
 :بناء قاعدة بيانات منطقة الدراسةالبيانات مف اجؿ 

  :Raster Dataانات مساحية اوال: بي
 (11بدقة تمييزية ) +Land Sat7 ETMمرئية فضائية لمقمر الصناعي وتتكوف مف 
بييئة شبكة  DEMنموذج االرتفاعات الرقمية فضبل الى  .(1:13,333ـ وبمقياس رسـ )

Grid ( 11بدقة تمييزية)  ـ التي تـ الحصوؿ عمييا مف تحويؿ نموذج االرتفاعات الرقمية
 .Gridبييئة  Raster Dataإلى بيانات مساحية  Vector Data Tanالخطية النقطية 

 :Vector Data 1بيانات خطية ثانيا: 
متمثمة في بيانات  ETMبيانات خطية اعتمادا" عمى المرئية الفضائية ويتكوف مف  

طبقات قاعدة البيانات لمنطقة الدراسة باألنماط )النقطية والخطية والمساحية( والتي تمثؿ 
بيانات ، ترية األساسية لبناء تمؾ القاعدةخرائط التحميؿ المكاني فضبل"عف العناصر المورفوم

تمثمة باألنماط ( المX,Y,Zذات القيـ ) DEMخطية اعتمادا" عمى نموذج االرتفاعات الرقمية 
، ترية األساسية لبناء تمؾ القاعدةالخطية( والتي تمثؿ العناصر المورفوم المساحية، ،)النقطية

ونظرا" إلخبلؼ مصادر البيانات الداخمة في بناء قاعدة بيانات منطقة الدراسة اختمفت طرؽ 
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ادخاؿ تمؾ البيانات إلى القاعدة وطرؽ بنائيا والتي تـ مف خبلؿ االعتماد في رسـ الشبكة 
، وذلؾ باستخداـ أدوات الرئيسة لؤلحواض DEMالمائية مف نموذج االرتفاعات الرقمية 

 Toolsمف خبلؿ المستوى الثالث المتمثؿ في ) Arc GIS9.3التحميؿ التي يتيحيا برنامج 
Books - Spatial Analyses - Hydrology). 

جغرافية قاعدة بيانات النموذج لالمخطط االنسيابي لبناء النموذج التصوري لبيانات  :(1شكؿ )
 .منطقة الدراسة ومراحؿ العمؿ فييا

 
 المصدر: مف عمؿ الباحث.              

     
 :)قاعدة البيانات الجغرافية(بناء النموذج التصوري لمبيانات :ثالثا"

يتكامؿ بناء قاعدة البيانات الجغرافية يجب وضع مخطط انسيابي يوضح ولكي 
خطوات بيانات قاعدة بيانات منطقة الدراسة مف خبلؿ تصنيؼ نماذج ومصادر البيانات في 
القاعدة وبياف مراحؿ العمؿ لكؿ نوع مف تمؾ البيانات  ويكمف الغرض مف إنشاء الطبقات في 

لتنظيـ وتصنيؼ البيانات حسب أنواعيا وفؽ بناء ىندسي قواعد البيانات الجغرافية، وذلؾ 
 محدد معتمد عمى طبيعة البيانات بطريقة تسيؿ عمى المستخدـ عرضيا واستخداميا في

ويساعد تصنيؼ البيانات في طبقات مختمفة في قاعدة البيانات التحميبلت والتطبيقات المختمفة 
مثيميا لمخروج بمخرجات متعددة لتمؾ مف سيولة الوصوؿ إلييا وسيولة تحميميا ومف ثـ ت



ذ                                        جمؾةذجاؿعةذاألـبارذؾؾعؾومذاإلـداـقة

ذ

ذ2015(ذأقؾول)ذ(ذ1اؾعددذ)

 

 (013 ( 
 

كذلؾ أّف جدولة البيانات  ، الرسوـ البيانية، التقارير(،الطبقات المتمثمة في )الخرائط الرقمية
وتصنيفيا في طبقات يمكننا مف الوصوؿ إلى اصغر ظاىرة جغرافية وتمثيميا بخرائط مستقمة 

فة مف اجؿ الوصوؿ إلى نتائج ذلؾ مما يساعدنا عمى تتبع تطور الظاىرات الجغرافية المختم
 .3التطور والتغير

ىي ممفات ، و Raster Data Layers، الطبقات ذات البيانات المساحية استعممت
ي يمكف قياس درجة وضوحيا المكاني، والتي ترتبط بمرجع ، والتتحتوي عمى ممفات مساحية

( وتحتوي الجغرافية بالرمز )، ويرمز لمطبقات المساحية في قواعد البيانات مكاني موحد
 :ت ذات البيانات المساحية التاليةقاعدة بيانات حوضي منطقة الدراسة عمى الطبقا

، وىي مرئية بناء قاعدة بيانات حوضي الدراسة الطبقات المساحية الداخمة في - أ
LANDSAT ETM+   ونموذج االرتفاعات الرقميةDEM وذلؾ الستخراج شبكة ،

التحميؿ المورفومتري في  لما تقتضيو متطمبات Gridتحويميا إلى  المجاري المائية بعد
( مف توفير طبقة Toolbox – Spatial Analyst Tools – Hydrology، )المستوى

ة وتطبيؽ المعادالت ( الستخراج شبكة المجاري المائيRasterبيانات مف نوع )
 .المورفومترية

طبقات المخرجات الناتجة عف عممية تحميؿ الخصائص المورفومترية لقاعدة بيانات  - ب
ونموذج  ETM والتي تـ الحصوؿ عمييا مف طبقة البيانات )مرئية منطقة الدراسة،

 (.DEM االرتفاعات الرقمية
وقد تـ إنشاء ىذه الطبقات في قاعدة البيانات، اعتمادا" عمى البناء اليندسي لمطبقات، 

(، فيما IDرتبط بو مف ترميز لبياف طبقات قاعدة البيانات مف خبلؿ الرمز التعريفي )وما ي
يتعمؽ بسيولة اختيار كثير مف خصائص الظاىرة الجغرافية بصورة دقيقة ومحددة، بعد اختيار 

(، االختيار Select By Attributesالمتعددة األنواع والمتمثمة في )  Selectionخاصية 
 Select  By(، االختيار بواسطة الموقع )Select By Location)بواسطة الخصائص 

Graphics) وذلؾ مف اجؿ إجراء التعديبلت والتصحيح والتحديث لمظاىرات الجغرافية ،
المتمثمة بشبكة التصريؼ المائي وما يتعمؽ بروافد الرتب والمسجمة بطوؿ وشكؿ تمؾ الروافد 

مو أو حذفو أو إظياره لمبيانات المدخمة ضمف ، وتنشيطو وتعديSelectionعف طريؽ األمر، 
 . التحميؿ لعناصر المتغيرات المورفومترية
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ذيفذاعدادذاالمنوذجذاهلقدروؾوجيذ(GISادتخدامذـظامذادلعؾوؿاتذاجلغراػقةذ)

النظاـ قائـ عمى استخداـ الحاسوب وسيمة لتكامؿ وتحميؿ المعطيات التي يتـ اف 
الحصوؿ عمييا مف طيؼ واسع مف المصادر كاالستشعار عف ب عد ومسح التربة ومسح 
األراضي ومف محطات جمع العينات المائية ومف خرائط الطبوغرافيا والمعطيات اإلحصائية. 

ا خرائط تقييـ قابمية المياه الجوفية لمتموث يمكف ادخميا إف المعطيات األساس التي تقوـ عميي
 عمى األشكاؿ التالية: GISمباشرة في نظاـ المعمومات الجغرافية 

قيـ المتغيرات النقطية )االرتفاعات، قياسات اآلبار وتسجيبلتيا، ومناسيب المياه  -1
 .. اصفات التربةالجوفية، واألعماؽ إلى المياه الجوفية، والناقمية الييدروليكية، ومو 

)اآلبار، والينابيع، ومحطات القياس والمراقبة، ػ تتمثؿ ب المظاىر النقطية و  وغيرىا(.
 ..(. ونقاط التدفؽ، ومواقع تخزيف الكيميائيات والنفايات، ومواقع التسربات المراقة

الييدروجيولوجية(. )المقاطع الجيوفيزيائية، والمقاطع ػ المتمثمة بخطوط قيـ المتغيرات ال -3
خطوط العبلقات التبادلية أو المظاىر الخطية )الحدود، والمظاىر البنيوية، وخطوط و 

 وغيرىا(. تقسيـ المياه الجوفية
وخرائط مكامف )خرائط التراكيب الييدروجيولوجية،  ػقيـ المتغيرات المساحية وتتمثؿ ب -0

 (.يرىاوغوتوزيعيا الجغرافي  والتربة المياه الجوفية ومموحتيا
ذوردمذربؼاتفاذاآلؾقةذاهلقدروؾوجقةذاؾبقاـاتذاجلغراػقةذ

تتيح تقنية نظـ المعمومات الجغرافية إمكانية تطبيؽ الخطوات العممية في بناء قاعدة 
أو طريقة  ، سواء بطريقة سترايمرتعمقة بطرؽ ترتيب الشبكة المائيةالبيانات الجغرافية والم

شريؼ، حيث تعد وسيمة حديثة في مجاؿ الخرائط اآللية لمعمميات الييدروغرافية باالعتماد 
يقيا" في والتي في منيجيتيا تمثؿ مجاال" تطب Spatial Analystعمى برنامج التحميؿ المكاني 

ي، لدراسة سيتـ االعتماد عمى طريقت، وفي التطبيؽ الحالي ليذه االييدرولوجية التطبيقية
 Stream]، في ترتيب المجاري المائية وذلؾ حسب المعادلة اآلتية :سترايمر وشريؼ

Channels] * Stream Order {(Flow Direction), False} 
 حيث اف:

"stream channels"استحداثيا لشبكة التصريؼ المائي : ىي الخريطة التي تـ. 
"stream order"ىو امر ترتيب المجاري المائية :. 
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"flow direction"حتوي عمى اتجاىات التصريؼ المائي: ىي الخريطة التي ت. 
ذاخلصائصذاؾطبقعقةذدلـطؼةذاؾدرادة:

ذادلـاخ:ذ

، الذي يتميز بارتفاع درجات دراسة ضمف النطاؽ الصحراوي الجاؼتقع منطقة ال
ولقد تـ انتخاب خمس محطات  .الحراري اليومي والشيري والسنوي الحرارة وتباينيا في المدى

 مناخية في منطقة الدراسة وىي الرمادي ومحطة حديثة ومحطة عنو ومحطة الرطبة والقائـ.
  :درجات الحرارة -1

ىي متقاربة  إف معدالت درجات الحرارة السنوية لجميع محطات منطقة الدراسة،
، إذ سجمت محطة الرمادي معدال جات الحرارة لعموـ منطقة الدراسةوتعكس صورة ارتفاع در 

أما القائـ فكانت  ،º( ـ16.6ومحطة عنو ) º( ـ31.0)ومحطة حديثة  º( ـ31.1سنويا )
تقع بيف خطي  فاف منطقة الدراسة وبصورة عامة ،ºـ( 15.3ومحطة الرطبة ) º( ـ16.3)

ـ ما تقد ،في فصؿ الصيؼ º( ـ01-35و) ،في فصؿ الشتاء ºـ (13-5الحرارة المتساوييف)
اع المدى يوضح إف مناخ منطقة الدراسة يمتاز بخاصية التطرؼ الحراري مف حيث ارتف

 . (0)الحراري الشيري والسنوي
 المعدؿ السنوي لدرجات الحرارة لمنطقة الدراسة :(0خريطة )

 
نظـ المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى قاعدة البيانات الجغرافية المعدة لمنطقة الدراسة باستخداـ 

 .GIS المعمومات الجغرافية
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 األمطار:  -2
إذف ىي عنصر ميـ مف العناصر  ،در األساسي في الحصوؿ عمى المياهالمص تعد

تتساقط األمطار بشكؿ متبايف ضمف منطقة و  ،المناخية التي تؤثر في االستقرار البشري
، مما أعطت خاصية تبايف كميات اذ اف امطار منطقة الدراسة ىي امطار شتوية ،الدراسة

تؤثر عمى كمية المياه الداخمة إلى تمؾ الحالة سواف المياه في المسيبلت واألودية والخزانات 
تنحصر منطقة الدراسة بيف خطي المطر المتساوييف اذ  ،باطف األرض )تغذية المياه الجوفية(

إذ  مف محطة رصد إلى أخرى،ا تتبايف وعمى الرغـ مف قمة األمطار إال إني ،( ممـ42-333)
اعمى  محطة القائـ بينما سجمت( ممـ 133.3أدنى معدؿ سنوي ) الرطبةسجمت في محطة 
  .(1)( ممـ333.0) معدؿ لممطر السنوي

 الرياح: -3
تضاريس ونوعية الرض و مف حيث اال لمنطقة الدراسةالطبيعة الصحراوية  اف خاصية

، إف الرياح السائدة ىي الرياح الشمالية الغربية اذ نجدواتجاىات الرياح  سرعةأثرت عمى  تربة
مف فصؿ آلخر ومف محطة أما سرعة الرياح فإنيا متباينة  ،(02.1والتي بمغ معدؿ تكرارىا )

معدؿ  وقد بمغت ،إال إنيا تنشط في فصؿ الصيؼ وتقؿ سرعتيا في فصؿ الشتاء إلى أخرى،
في  الصيؼشير ارعة لمرياح في أقصى س خبلؿ فصوؿ السنة وقد بمغتـ/ثا(  0.5)سرعتيا 

   .ـ/ثا( 2.1) سرعةسجمت  اذشير تموز ولمحطة حديثة 
 ( خطوط المطر المتساوي )بالممـ( لمنطقة الدراسة1خريطة )

 
المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى قاعدة البيانات الجغرافية المعدة لمنطقة الدراسة باستخداـ نظـ 

 .GIS المعمومات الجغرافية
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  التبخر: -4
يعد التبخر عنصرًا ميمًا في تحديد الموازنة المائية حيث يعتبر مف الضائعات 

يتأثر  ،المائية، ويمثؿ تبخر المياه المباشر مف السطوح المائية والخزانات واألنيار الى الجو
التبخر بعوامؿ عديدة كاإلشعاع الشمسي ودرجة حرارة اليواء وسطح التبخر ونقصاف التشبع 

وسرعة الرياح والضغط الجوي وطبيعة سطح التبخر. يؤثر التبخر عمى كيميائية المياه  لميواء
 شديد يؤدي الى ترسيب المعادف مثؿ الجبس والكالسايت وأمبلحلالجوفية حيث إف التبخر ا

وبالتالي عندما تتغمغؿ المياه خبلؿ ىذه التربة تؤدي الى إغناءىا بيذه  الكمورايد في التربة،
تـ قياس المعدالت الشيرية لمتبخر في المحطات  ،سجؿ محطات القياس التبخرت ر،العناص
( عمى التوالي، حيث بمغ أعمى معدؿ 3310 –1643) خية عنو والرطبة لمفترات الزمنيةالمنا

ممـ خبلؿ، في حيف بمغ  234شيري لمتبخر في ىاتيف المحطتيف خبلؿ شير تموز بحدود 
حيث يقؿ التبخر خبلؿ  ،(2)ممـ 33وكاف بحدود معدؿ خبلؿ شير كانوف الثاني  أوطئ

 األشير الباردة ويزداد عند األشير الحارة ومعتمدًا في األساس عمى درجة الحرارة لممنطقة. 
ذؿـطؼةذاؾدرادةاؾوضعذاجلقوؾوجيذتؽتوـقةذوترؽقبقةذ

تبرز أىمية دراسة التكوينات الجيولوجية وذلؾ لتأثيرىا عمى الخواص الييدروليكية 
عموديًا أو إفقيًا خبلؿ ىذه التكوينات، إضافة  تتحرؾلخزانات المياه الجوفية، التي تخزف أو 

نظرًا لممساحة الشاسعة  الى تأثيرىا عمى نظاـ الخزانات الجوفية وكيميائية المياه ليذه الخزانات
تي تمتاز بيا محافظة االنبار ووقوعيا الفيزيوغرافي ضمف نطاقيف رئيسييف في العراؽ، ىما ال

نطاؽ الصحراء الغربية ونطاؽ الجزيرة، لذلؾ تمتاز بأحتواءىا عمى مكاشؼ عديدة لتكوينات 
    .جيولوجية مختمفة تمتد مف العصر البيرمي المبكر الى اليولوسيف

قميمة العربية، حيث تغطي ترسبات  الصحيفةاؿ جزء مف شم منطقة الدراسةتحتؿ 
 –نسبيًا مف الحقبة الفانيروزوية صخور القاعدة القارية المتصدعة بأتجاىات شماؿ  السمؾ

إف المسطبة العربية في العراؽ مقسمة الى جزئيف: جزء  ،جنوب شرؽ –جنوب و شماؿ غرب 
الى الشماؿ والشرؽ مف ر غير مستقالى الجنوب والغرب مف نير الفرات، واالخر  مستقر
 ،أبو جير –إف الحد الفاصؿ بيف ىذيف الجزئيف قد أعتبر بأمتداد أنطقة تصدع عنو  ،النير

( لقد تـ االستدالؿ عمى الحركتيف االرضيتيف الرئيسيتيف لمدىر القديـ )الكاليدونية واليرسينية
عف طريؽ تأثيرىما عمى مستوى سطح البحر، حيث إنيما لـ تخمفا اثارًا تشوييية. مف الناحية 
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االخرى، يعكس نظاـ الترسيب لمعظـ فترة الدىر الوسيط تأثره بالتغيرات اليوستاتية لمستوى 
في نياية العصر الثبلثي  ،رطبة –سطح البحر، إضافة الى الحركات المتكررة لقوس حائؿ 

الية تكتونية ميمة بأمتداد الحد الفاصؿ بيف جزئي المسطبة المستقر وغير المستقر حدثت فع
أدت الى حدوث إنقبلب تركيبي لمنخسؼ عنو، وحركة مضربية يمينية محدودة عمى نطاؽ 

كما لوحظ وجود شواىد حاسمة عف طبيعة نظاـ تصدع حوراف، إضافة الى  ،تصدع أبو جير
عند االخذ بنظر االعتبار النشأة و  ،(3)أبو جير – تصدع عنو الحركات الحديثة بأمتداد أنطقة

الطباقية والتركيبية خبلؿ فترة أواخر الدىر الوسيط والدىر الحديث، إضافة الى العبلقة مع 
االنطقة التكتونية الرئيسية لمعراؽ، فقد تـ إعتبار منطقة الجزيرة )الجزء الشمالي مف المحافظة( 

لحوض ما بيف النيريف والعائد الى الجزء غير المستقر مف المسطبة االمتداد الشمالي الغربي 
مف الناحية التركيبية تـ مبلحظة وجود العديد مف الظواىر   العربية وليس لمجزء المستقر منيا

 ،أنظمة صدوع حوراف ،أنظمة صدوع أبو جير واالنظمة في المحافظة، وىذه االنظمة ىي
نظاـ صدع شرؽ  ،جنوب شرؽ –االتجاه شماؿ غرب نظاـ صدع ذو  ،نظاـ صدع النخيب

 -منخفضي جنوب وشماؿ طيارات - منخفض عنو - غرب جنوب غرب –شماؿ شرؽ 
   .(4)منخفض الخميصية

( االرصفة القارية الرئيسة لمنطقة 2)خريطة 
 راسةدال

 ( الظواىر الخطية لمنطقة الدراسة3خريطة )

  
 :عمىمف عمؿ الباحث باالعتماد  المصدر:

 برامجيات نظـ المعمومات الجغرافية GIS. 
 Tibor, Buday, The Regional, Geology of Iraq, Stratigraphy and  aleography. 

Vol 1, Baghdad, 1980, p, 18. 
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 ( التكوينات الجيولوجية الرئيسة لمنطقة الدراسة4خريطة)

 
الييئة العامة لممسح الجيولوجي والتحري  والمعادف،مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى وزارة الصناعة  :المصدر

 .1333333: 1 المعدني، الخريطة الجيولوجية العامة لمعراؽ ذات مقياس
 

ذؿـطؼةذاؾدرادة:ذدطح

يمتاز سطح المحافظة عمى نحو عاـ بالتموج وتظير عميو بعض التبلؿ الصغيرة 
سة مف مكاف آلخر إذ يصؿ في وعدد كبير مػػف الودياف، تتبايف إرتفاعات سطح منطقة الدرا

ـ( فوؽ مستوى  633عمى )األجزاء الغربية منيا بالقرب مف الحدود السعودية إلى ما يزيد 
وتنخفض باإلتجاه نحو الشرؽ حيث تصؿ بالقرب مف مجرى نير الفرات في  سطح البحر،

 إلى ـ( وتنخفض في أقصى شرؽ المحافظة بالقرب مف بحيرة الثرثار 333حديثة إلى حوالي )
 ـ( فوؽ مستوى سطح البحر. 42)

اذ يغطي سطح المحافظة صخور  اف سطح منطقة الدراسة يميؿ لبلنبساط العاـ،
ويتفاوت ارتفاع  ،(5)كمسية وصخور رسوبية طينية حديثة بقية اجزائيا في وادي نير الفرات
ي تابعة ـ وى 323ومنسوب منطقة الدراسة اذ يبمغ ارتفاع منطقة الوليد في غرب المحافظة 

التابعة  ـ في ناحية الصقبلوية 33.2رتفاع لقضاء الرطبة، اما مف جية الشرؽ يصؿ اال
 :(6)لقضاء الفموجة، ويمكف تقسيـ منطقة الدراسة الى ست مناطؽ مختمفة بالتكويف واالرتفاع
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% مف مساحة  3منطقة السيؿ الفيضي  ويشغؿ الجزء االصغر مف المحافظة بنسبة  -1
حدود ىذا االقميـ مف الجزء الذي يشمؿ وادي نير الفرات مف ىيت الى المحافظة وتبدء 

 الحدود الجنوبية الشرقية عند حدودىا مع محافظة بغداد.
% مف المحافظة وتقع الى الشماؿ مف نير الفرات  5منطقة الجزيرة وتشغؿ مساحة  -3

حيث  مع اليضبة الغربية مف ةالجيولوجيوتكاد تتشابو منطقة الجزيرة مف الناحية 
يميز ىذه المنطقة اف تصريفيا يختمؼ عف تصريؼ اليضبة  غير اف ما التكويف.

 الغربية لكونو تصريؼ داخمي.
وتقع حدود  المحافظة% مف مساحة  03نسبتو  منطقة الحمادة: تحتؿ ىذه المنطقة ما -0

ىذه المنطقة في الجزء الغربي مف منطقة الدراسة وتمتد الى خارج القطر الى االردف 
 عودية.والس

% مف مساحة المحافظة وتحتوي في سطحيا عمى 35منطقة الحجارة وتشغؿ نسبة  -1
 والتموجات  المنخفضاتالحجارة ذات حافات حادة ويتميز سطحيا بوجود 

%  مف مساحة المحافظة ويمر مف خبلليا 31منطقة الودياف السفمى: وتشغؿ نسبة  -2
 در باتجاه نير الفرات.نير الفرات وتتميز بوجود شبكة مف الودياف التي تنح

% مف مساحة المحافظة وتعد جزء مف اليضبة 6منطقة الودياف العميا: وتشغؿ نسبة  -3
 (.5% مف مساحة القطر ينظر خريطة ) 16الغربية والتي تشكؿ حوالي 

( لعرض 3DAnalyst) وىو ArcGISيمكننا حاليا استخداـ االمتداد الممحؽ ببرنامج 
، لكننا في ىذا البحث قمنا بتصدير الممؼ الناتج إلى األبعادالنتيجة بشكؿ مجسـ ثبلثي 

لنفس الغاية لكوف العمؿ بالبرنامج األخير يتميز بمرونة عالية جدا  Global mapper برنامج
، Real time modelingوسرعة في النمذجة الثبلثية األبعاد المجسمة في الزمف الحقيقي 

مشاىدة مجسـ الحوض مع تغيير األلواف حسب نستطيع بواسطة النمذجة الثبلثية عرض و 
الرغبة إلظيار االرتفاعات وكؿ نقطة فيو معمومة الموقع واإلحداثيات ويمكف مف خبلؿ 
النمذجة تحديد أي ارتفاع لمستوى مياه الفيضاف االفتراضي )فوؽ سطح األرض أو فوؽ 

اتيا ولما كانت مستوى سطح البحر( والذي سيغمر أجزاء الحوض بشكؿ متتالي حسب ارتفاع
إحداثيات جميع النقاط في الحوض معمومة فسيمكننا بيذه الوسيمة معرفة عند أي ارتفاع 
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، ينظر شكؿ ستغمر تمؾ المنطقة مف الحوض بمياه الفيضاف عند ارتفاعيا إلى حد معيف
(3).  

 
 

 ( اقساـ سطح منطقة الدراسة5خريطة )
( خطوط االرتفاعات المتساوي 6) خريطة

 دراسةلمنطقة ال

  
المديرية العامة لممساحة، الخرائط اقساـ السطح لمحافظة االنبار،  المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى:

 .3313، 323333/ 1مقياس 
 

 GISباستخداـ برامج التحميؿ المكاني المتقدـ ببرامج  ي( المجسـ التضاريس3شكؿ)

  
قاعدة البيانات الجغرافية المعدة لمنطقة الدراسة باستخداـ نظـ المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 

 .GIS المعمومات الجغرافية
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ذؿـطؼةذاؾدرادةاؾظروفذاهلقدروجقوؾوجقةذيفذ

 تـ تقسيـ الظروؼ الييدرولوجية الى قسميف بحسب مصادر المياه: 
 
    

 المياه السطحية في منطقة الدراسة    اوال": الخريطة الرقمية لمصادر
 الشبكة المائية )االنهار واالودية(  -1

 االنهار: -أ 
يعد نير الفرات المصدر  نير الفرات وجدولويخترؽ منطقة الدراسة نير الفرات 

مف دخولو  الرئيسي لممياه في المحافظة والشرياف الحيوي النابض لجميع األنشطة اإلقتصادية
مدينة القائـ عمى الحدود العراقية السورية حتى تركو المحافظة عند الحدود اإلدارية لمحافظػػػة 

يتقاطع  (13)بابؿ وعمى إمتداده تقع معظـ مدنيا ماعدا مدف الرطبة والنخيب والوليد وكبيسة
لجداوؿ، وجدوؿ نيػػػػػر الفرات مع مجموعة مف السدود والخزانات والنواظـ ويخرج منو عدد مف ا

الصقبلوية الذي يجري مف الجية اليسرى لنير الفرات شماؿ مدينة الفموجة ىو الجدوؿ الوحيد 
 .(13ينظر خريطة ) ،(11)الذي يخرج مف نير الفرات في أرض المحافظة

 ( الموارد  المائية السطحية الرئيسة لمنطقة الدراسة13خريطة )

 
خريطة محافظة  المديرية العامة لممساحة، وزارة الموارد المائية، مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى: :المصدر

 .3310لسنة  233333: 1 االنبار ذات مقياس
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 :)االودية( الشبكة المائية -ب 

( تفيد عند التي تتكوف منيا األحواضعممية التعرؼ عمى درجة الرتبة النيرية )اف 
دراسة كمية التصريؼ المائي الخاصة بكؿ واٍد وبالتالي فميا انعكاس عمى تخميف قدرة تمؾ 

ألراضي المختمفة األحواض الحتية واإلرسابية ومف ثـ الحد مف تأثيرىا عمى استخدامات ا
، حيث أف الرتب العالية تدؿ عمى أنيا تسير في مناطؽ قميمة االنحدار والمجاورة لمحوض

ت نفاذية، ذلؾ اف المياه تسير فييا بشكؿ بطيء مثؿ سيوؿ البيدمنت والسيوؿ الفيضية وذا
وأما الرتب المتوسطة فيي تتواجد في المناطؽ التي يكوف انحدار سطحيا متوسط إلى عاٍؿ 
وكمما ازداد عددىا فيذا يدؿ عمى اف الصخور مكونة مف مواد صمبة والرتب الواطئة )األولى 

ددىا وذلؾ الف تواجد في المنحدرات الصخرية العالية االنحدار ونبلحظ كثرة عوالثانية( فيي ت
، وتمتاز الرتب األولى بقصر طوليا نسبة إلى باقي الرتب في منطقة المياه تسير بسرعة

في حساب الرتب، حيث أف عممية إيجاد الرتب بيذه  ريمرتـ االعتماد عمى طريقة ست ،الدراسة
وؿ الصغيرة الموجودة ضمف حوض التصريؼ التي ليس ليا أف الجدابالطريقة تتمخص 

وعند التقاء فرعيف مف الرتبة األولى  (First order) تفرعات أخرى تدعى بالرتبة األولى
الرتبة الثانية تتكوف الرتبة الثالثة  التقاءوعند  (Second order) تتػكوف لدينػا الرتػبة الثػانية

 .(11-11) ينظر خريطة وىكذا،
 لمشبكة المائية واالحواض المائية في منطقة الدراسةالخريطة المشتقة ( 11،13خريطة )

  



ذاحملؿديؾطقفذذعبدؿؽيذغازيذذ..م.دأ

ذ

منذجةذاخلرائطذاؾرؼؿقةذاهلقدروؾوجقةذ

ذاالدتـتاجقةذحملاػظةذاالـبار ذأ.م.د.ذأداؿةذخزعلذاؾشرقػي

ذ

) 034 ) 
 

 ArcGIS  Hydrologic Modeling extensionبرنامج المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 
 
 
 

 ( خريطة االحواض المائية الرئيسة في منطقة الدراسة10،11خريطة )

  
 ArcGIS Hydrologic Modeling extension forبرنامج المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 

 
 GISبادتخدامذذDEMاؾتطبققذاؾعؿؾيذالذتؼاقذاؾشبؽةذادلائقةذؿنذؿرئقةذالذ

ىو المحدد الرئيسي لحركة المياه السطحية فمف  أف شكؿ األرض وطبوغرافيتيا
الممكف استخداـ نماذج االرتفاعات الرقمية مف أجؿ تعييف طبقة حدود الحوض الرئيسية 
المؤثرة فيو وكذلؾ حدود األحواض الثانوية وطبقة لتخطيط شبكة األنيار والمجاري المائية 

 Hydrologic Modelingوىو:  ArcGISلمودياف . لقد استخدمنا االمتداد الممحؽ ببرنامج 
extension for  . 

الذي fill sink) )نامج بعد تييئتو باستخداـ إيعاز وكانت المرحمة األولى لمعمؿ بالبر 
الشاذة التي سيجدىا البرنامج لكي يتمكف الماء  يستخدـ إلعادة تعييف قيـ كؿ الحفر والتقعرات

نموذج بطريقة تمكف كؿ الخبليا مف االنحدار عبر االرتفاعات  مف خمية إلى أخرى ضمف  اال
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مف تصريؼ مياىيا إلى خبليا أخرى بشكؿ انسيابي وسمس يتماشى مع طبوغرافية األرض 
مكاف تالي لتصريؼ الماء وأف عدـ حصوؿ ىذه العممية سيؤدي بالبرنامج إلى البحث عف 

ضمف نفس الخمية ولف يجده مما سيجعؿ العمميات اإلحصائية لمبرنامج في حساب التضاريس 
تدور بحمقة مفرغة النيائية ولف تحقؽ نتيجة .وىذه العممية كما ذكرنا تختمؼ عف عممية ترقيع 

 الفجوات بالبيانات الخالية منيا أصبل.
لتحديد  اتجاه الجرياف ايFlow Direction أمر ثـ تأتي الخطوة التالية باستخداـ

الذي يتوجب عمى المياه أف تسمكو عبر تضاريس الخبليا وىذه الخطوة ميمة جدا  االتجاه
لمعرفة ما يحصؿ عمى األرض فعميا حيث سيتحدد اشد انحدار لكؿ خمية مقارنة بثمانية خبليا 

أكثر الخبليا انخفاضا بالنسبة لمخمية محيطة بيا مف مجاوراتيا فيقوـ المعالج الرقمي بتحديد 
المركزية بعدىا سيقرر اتجاه الجرياف منيا إلى إحدى الخبليا المحيطة بيا وىكذا تستمر 

مية ومعروفة اإلحداثيات وينتج السمسمة المتتالية لتنتج في النياية طبقة تحوي قيـ معينة لكؿ خ
التصريؼ السطحية ويمكف بيذه  ىذه الطبقة بعد تكامميا اتجاه الجرياف لعموـ شبكة مف

المرحمة تكويف مخطط بياني إحصائي لمخبليا الناتجة النيائية ومعرفة اتجاه الجرياف السائد 
طبقة و  المطبؽ عمى النموذج، وـ أيعاز اتجاه الجريافيوضح مفي منطقة الدراسة،لعمـو 

  .والتي ظيرت مف العمؿ Flow Directionالموضحة التجاه الجرياف  layerالبرنامج 
تمثؿ شبكة مجاري  Vector layerمف ىذه الطبقة سنتمكف مف اشتقاؽ طبقة خطية 

لمودياف واألنيار الواقعة ضمف الحوض وحينما نقارف  Drainage layerالتصريؼ السطحية 
 نتائج.ىذه الطبقة الناتجة مع ما يتوفر لدينا مف خرائط المساحة العامة سنجد تقاربا كبيرا في ال

طبقة لنمط التصريؼ السطحي لممجاري المائية الساكبة في البحيرة وشكميا الشجري المتفرع و 
بحسب بشكميا المميز مف كافة اتجاىات المنحدرات المحيطة بالبحيرة الساكبة باتجاىو 

. تجدر اإلشارة انو يمكننا ىنا أيضا أف ننشئ طبقة أخرى في ارتفاعات الحوض الطبوغرافية
وبذلؾ سنحدد اتجاه وكمية مياه مجاري  Aspects)لمواجيات ) Arcmap 9.3 برنامج

وتـ  .الجنوب الشرقي أو الشماؿ الغربي الصرؼ حسب االتجاه أو الواجية كاف يكوف نحو
 ، باستخداـ االمتدادDEMاشتقاؽ المجاري المائية مف أنموذج االرتفاعات الرقمي 

Arc Hydro Extension مومات الييدرولوجية، بالصيغة المتجية مف الخاص باشتقاؽ المع
، اذ يمكف Streams Ordersمع تحميميا بجدوؿ يحتوي رتب المجاري  Shapefileنوع 
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اعتماد ىذِه البيانات في تطبيؽ بعض عمميات التعميـ اآللي عمى المعالـ الخطية، أنظر 
 (.11-11)خريطة 

 
 : البحيرات -ج 

بعممية تنظيـ المياه فييا مف خبلؿ وجود السدود ومنيا  تساعدىي خزانات لممياه 
تختمؼ الطاقة  ،بحيرة سد حديث، لكونيا تتوسط منطقة الدراسةبحيرات الحبانية والثرثار و 

الخزنية لكؿ بحيرة وبالمحصمة تؤدي دورًا إيجابيًا في عممية تنمية الموارد المائية وسيولة 
الى وقوع  باإلضافةيا بحيرة سد حديثة وبحيرة الحبانية ، واف منطقة الدراسة فياالستفادة منيا

 .اجزاء كبيرة مف بحيرتي الثرثار والرزازة مف ضمف منطقة الدراسة
  :السدود والخزانات -د 

كبيرة والتي تنبع مف تمتمؾ العديد مف األودية والمسيبلت المائية ال اف منطقة الدراسة
ىذه الخاصية أعطت ميزة  ،تساقط األمطار، وىي بطاقة جرياف كبيرة في موسـ مناطؽ بعيدة

وتعتمد عمى الطبيعة  ،عمى شكؿ خزانات في األودية إيجابية لخزف قسـ مف ىذه المياه
 .في الحفاظ عمى المياه فترة أطوؿ الجيولوجية وتربة السطح الصخرية

ذثاـقا":ذاخلرقطةذاؾرؼؿقةذذاتذادلصادرذاجلوػقةذيفذؿـطؼةذاؾدرادة

أكدت العديد مف الدراسات أف منطقة الدراسة المتمثمة بأرض الجزيرة واليضبة الغربية 
تحتوي عمى المياه الجوفية وأف ىناؾ العديد مف المراكز اإلستيطانية تعتمد عمييا مثؿ النخيب 
واألعوج وعيف تمر وأف طبيعة ىذه المياه أنيا تستخرج أما عمى شكؿ آبار أو عيوف أو 

التي تشكؿ تعتبر المياه الجوفية، أحد المصادر المائية  ،كؿ غدراف موسميةموجودة عمى ش
صبلحيتيا مشجعة ، فإف كانت ويعتمد ذلؾ عمى مدى صبلحيتياالييكؿ الييدرولوجي 

ولكف تدخؿ في حسابات الكميات المتوفرة ال توجد  ، ىذا عنصر إيجابيلبلستخداـ البشري
    .فييا وخاصة الكبريتات واألمبلحمياه جوفية خالية مف المعادف الذائبة 

  االصطـاعقةذاجلوػقةذبوادطةذاالؼؿارذادلقاهادتؽشافذاجلوػقةذوذاخلزاـاتذادلائقة
نسانية وزراعية وفي  المرئيات الفضائيةتستخدـ  في عدة مجاالت عمرانية وحضارية وا 

أيضا تستخدـ كمرحمة أولية في  ،تقييـ الموارد الطبيعية كما اشرنا في بادئ الموضوع
استكشاؼ المياه الجوفية وذلؾ برسـ الخرائط الطبيعية األساسية ذات المقاييس المختمفة 
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المناسبة في تحميؿ الصور الجوية الممتقطة لمعرفة التراكيب الجيولوجية مف صدوع وطيات 
المياه الجوفية لمبحث عف مصادر مصدرا"  االنكسارات الجيولوجية وتعد  ،(13)وشقوؽ وكيوؼ

في المناطؽ ذات  "التي تعد أحد العوامؿ الناجحة التي يستخدميا الييدرولوجييف وخصوصا
في الفراغات والمناطؽ ذات االنكسارات  تتركز المياه الجوفية ،التكوينات الجيولوجية الجيرية

ويمكف معرفة ىذه االنكسارات مف  ،لعدة أنواع مف الصخور (Fracture Zone) الشديدة
في الصور الجوية وصور األقمار  (Linear Feature) دراسة الظواىر والسمات الخطية

الجدولية الخاصة بمواقع اآلبار إلى  GPSتحويؿ بيانات الػ لن االبار المائية ثانيا": الصناعية
اآلبار وموقعيا ، مع تحميميا بجدوؿ يحتوي عمى اسماء Point Features معالـ نقطية

بالنسبة لمنواحي فضبًل عف انتاجيتيا مف المياه، بغية اعتمادىا في تطبيؽ بعض عمميات 
 (.12خريطة ) اآللي عمى المعالـ النقطية، أنظرالتعميـ 

 ( التوزيع الجغرافي لآلبار في منطقة الدراسة12خريطة )

 
الجغرافية المعدة لمنطقة الدراسة باستخداـ نظـ المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى قاعدة البيانات 

 .GIS المعمومات الجغرافية
 

 :اآلبار السطحية )المفتوحة( -1
ـ وتكوف قريبة منسطح األرض لذلؾ تكوف تكمفة  (33يقؿ عمقيا في الغالب عف )

حفرىا قميمة وتنتشر ىذه اآلبار في جميػػػػػػػع أقضية المحافظة وبنسب مختمفة وتنعدـ في الرطبة 
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% مف مجموع اآلبار السطحية في  43في حيف توجد أعمى نسبة في قضاء الفموجة بنسبة 
ىذه اآلبار السطحية تزداد كمما  وأف %، 3المحافظة وأدنى نسبة في كؿ مف حديثة وعنو 

تقدمنا بإتجاه المناطؽ القريبة مف نير الفرات بينما تقؿ ىذه اآلبار وتزداد اآلبار العميقة كمما 
متداداتيا في العمؽ والممكف استثمار ابتعدنا عف مجرى نير الفرات ، وحسب مناطؽ تكشفيا وا 

، ينظر (10)بئراً  323ا ي المنطقة وعددىالمياه الجوفية فييا، معتمديف عمى االبار المحفورة ف
 .(12) خريطة

 اآلبار العميقة: -أ 
بواسطة آليات مركبة عمى سيارات  امتر  033تحفر ىذه اآلبار ألعماؽ تتجاوز أحيانا 

خاصػػػػة بذلؾ وبيذا تكوف كمفة حفرىا عالية في سبيؿ الوصوؿ لممياه الجوفية، وقد إحتمت 
% مف مجموع اآلبار العميقة في المحافظة، بينما إحتمت  01الرطبة المرتبة األولى وبنسبة 
 .(11)%( 1الفموجة أدنى مستوى وبنسبة )

 العيون: -ب 
إف توزيعيا يتوافؽ مع المناطؽ المنخفضة واألودية وعموما تتركز غرب نير الفرات 
في المنطقة الممتدة ابتداء مف وادي حقبلف جنوب حديثة ويستمر بمحاذاة نير الفرات حتى 

البغدادي وىيت وكبيسة والمحمدي وأبو الجير والرحالية حتى تعبر حدود منطقة الدراسة يمر ب
قميمة بسبب قمة  إف الميزة العامة لمياه العيوف أنيا ،(12)ضمف خط الينابيع الممتد جنوبا

تمتد مواقع و ، األمطار الساقطة ىناؾ أو مالحة ال تصمح لئلستخدامات البشرية في أغمبيا
إمتداد صدع أبو جير، وال تتوفر معمومات كافية عف ىذه العيوف سوى كميات العيوف عمى 

إماـ  –الرحالية  –كبيسة  –التصاريؼ والتحاليؿ الكيميائية ليا، وتقع ىذه العيوف مف ىيت 
الحقبلنية، كما تتواجد بعض العيوف في الجية الشمالية الغربية مف  –أحمد بف ىاشـ 

السورية(، تـ دراسة عدد مف العيوف  –بوارة )الحدود العراقية المحافظة عند منطقة مممحة ال
عينًا(، حيث تبيف بأنيا تعتمد في كميات التصريؼ عمى وقت وموسـ  03في المحافظة )

القياس، حيث تتراوح ما بيف القميؿ الى الكميات العالية مف التصاريؼ تصؿ الى أكثر مف 
، غير إف بعض ىذه العيوف غير معروؼ مصدر مياه ىذه يوـ مف المعموـ إف /0ـ 32333

العيوف يكوف مصدرىا الخزاف الجوفي لتكويف الفرات، خاصة العيوف التي تكوف درجة حرارتيا 
 .(13)ـ، أما العيوف التي ترتفع حرارة مياىيا فيعتقد بأف مصدرىا عميؽº(33 – 33منخفضة )
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ذؿـطؼةذاؾدرادةاحلدودذاهلقدروجقوؾوجقةذيفذخرقطةذ

 الحدود الجغرافية الييدرولوجية بالمناطؽ الجغرافية االتية:وتتمثؿ 
 
 

  :هضبة الرطبةأواًل: 
 –الحدود العراقية  رطبة  –طريؽ رمادي  133وتشمؿ االراضي الواقعة غرب الكيمو 
. وىي مف المناطؽ المشجعة 3كـ 23333السورية والسعودية، وتبمغ مساحتيا حوالي 

متداده ،منطقة الرطبة)المياه الجوفية تقسـ الى  ألستثمار  منطقة التنؼ ،منخفض الكعرة وا 
         .(منطقة طربيؿ

متداداتهاًا: ثاني  :منطقة النخيب وا 
 133السعودية بأتجاه الشماؿ لغاية الكيمو  وىي المنطقة الممتدة مف الحدود العراقية 

رطبة، وتقع جنوب ىضبة الرطبة وتشمؿ مناطؽ النخيب، الكسرة، اليبارية،  -طريؽ رمادي
المنطقة عبارة عف منخفض يقع بيف ىضبة الرطبة ومرتفع واكصة، ،عرعر ووادي حامر

متكوف مف فيضات واسعة المساحة، تغطييا رسوبيات العصر الرباعي المكونة مف الصمصاؿ 
دياف التي تتخمؿ المنطقة، منيا وادي االبيض ووادي والغريف والرمؿ وما تجرفو العديد مف الو 

اف ىذه المناطؽ تعتبر مف اغزر المناطؽ الحاوية عمى المياه الجوفية  ،حامر ووادي تبؿ
واعذبيا ومشجعة الستثمار المياه الجوفية فييا. تتواجد المياه الجوفية في صخور الحجر 

ات، والذيف يعتبراف وحدة ىيدروجيولوجية الكمسي المتشقؽ التابع الى تكويني اـ ارضمة وطيار 
  واحدة نظرًا لعدـ وجود طبقة عازلة بينيما. 

  :مناطق امتدادات تكويني الدمام والفرات :ثالثاً 
وتمتد غرب نير الفرات وعمى امتداد صدوع ابو جير، حيث تكوف حدودىا الشمالية 

)وادي الخر(، والشرقية نير الفرات، الحدود العراقية ػ السورية، والجنوبية حدود محافظة النجؼ 
 تقريبًا. 133كيمومتر غرب منطقة الصدوع أي الى منطقة الكيمو  133والغربية حوالي 

  :مناطق تكشفات أنجانة والفتحة :رابعاً 
كيمومتر طريؽ  03لغاية  وىي المناطؽ المحصورة بيف بحيرة الرزازة والحبانية شرقآ

رماديػ رطبة غربًا، والمتمثمة بالمنطقة الواقعة بيف بحيرة الثرثار وبحيرة الحبانية ومناطؽ الجزيرة 
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الواقعة بيف نير الفرات منخفض الثرثار واسفؿ الجزيرة، وتشمؿ تكشفات تكويني أنجانة 
 .المياه الجوفية فييا ى ألستثماروالفتحة، حيث انيا التشكؿ مناطؽ ذات جدو 

 
 
 

 ( الوحدات الييدرولوجية الجوفية لمنطقة الدراسة13خريطة )

 
المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى قاعدة البيانات الجغرافية المعدة لمنطقة الدراسة باستخداـ نظـ 

 .GIS المعمومات الجغرافية
 

ذيفذؿـطؼةذاؾدرادةذحرؽةذادلقاهذاجلوػقةذوؿـارقذاؾتغذقةذواؾتصرقفخرقطةذ

إف حركة المياه الجوفية العامة والمعتمدة عمى مستويات المياه الجوفية في االبار 
، وىي نوع ما متطابقة لكافة لممحافظة الواقعة غرب نير الفراتولكافة الخزانات الجوفية 

 الخزانات الجوفية، مما يدؿ عمى وجود إتصاؿ ىيدروليكي بيف تمؾ الخزانات وعمى النطاؽ
بصورة عامة فأف حركة المياه الجوفية لممنطقة الواقعة ضمف الصحراء الغربية غرب  ،االقميمي

نير الفرات ىي مف الغرب والجنوب الغربي بأتجاه الشرؽ والشماؿ الشرقي، مع زيادة في قيمة 
في االنحدار الييدروليكي في الجزء الشرقي مف المحافظة، وىو ربما إشارة الى قمة قيـ النفاذية 

 ىذا الجزء.
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ينظر خريطة  بصورة عامة لوحظ وجود مقسميف مائييف )مرتفع مائي( في المحافظة
، االوؿ يمتد مف منطقة المعانية ويستمر بأتجاه الشماؿ الغربي، ليقسـ منطقة البريت (14)

الى قسميف، ويكوف إتجاه الجرياف الرئيسي في القسـ الشرقي مف المنطقة ىو شماؿ شرؽ، 
إف مقسـ المياه ىذا يبدو  ،ف إتجاه الجرياف الرئيسي في غرب المنطقة شماؿ غرببينما يكو 

ذو عبلقة أو مرتبط بنظاـ الصدوع الموجود في المنطقة، والتي تؤدي الى سيولة جرياف الماء 
الجوفي، حيث إف الجانب االيسر )الغربي( ليذا المقسـ يمتاز بانحدار ىيدروليكي قميؿ نسبة 

مف )الشرقي( ذو االنحدار الييدروليكي العالي، والذي يأخذ باالضمحبلؿ الى الجانب االي
حيث تعيؽ  دار الييدروليكي في الجية اليمنى،إف اإلختبلؼ في االنح ،بأتجاه الشماؿ الشرقي

جرياف أو مرور المياه الجوفية بأتجاه الشرؽ والشماؿ الشرقي، بينما عمى الجية اليسرى مف 
ياف العاـ لممياه ىو مف الجنوب الشرقي الى الشماؿ الغربي، ويظير المقسـ المائي فأف الجر 

بصورة رئيسية بإف تغذية المياه الجوفية في ىذه المنطقة ىي ضمف الخزاف الجوفي الذي يمتد 
 .((14في االراضي السعودية

أما المقسـ المائي الثاني فيقع شماؿ شرؽ بحيرة حديثة ونير الفرات ويمتد أيضًا بنفس 
 ،االتجاه لممقسـ االوؿ )مف الجنوب الشرقي الى الشماؿ الغربي(، وىو ذو إمتداد قصير نسبياً 

ويبلحظ وجود منخفض مائي واضح، ىذا المنخفض ىو منخفض النخيب، حيث يبلحظ وجود 
ركة المياه الجوفية لمخزانات العموية نحو ىذا المنخفض، والذي يعتبر إتجاىات مختمفة لح

تعتبر مياه االمطار الساقطة والمتغمغمة الى الخزانات الجوفية في  منطقة تصريؼ ليذه المياه.
 . المنطقة الواقعة غرب نير الفرات مياه تغذية ليذه الخزانات
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  نطقة الدراسةمالطبقات المنتجة لممياه الجوفية في ( 14خريطة )

 
المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى قاعدة البيانات الجغرافية المعدة لمنطقة الدراسة باستخداـ نظـ 

 .GIS المعمومات الجغرافية
والرزازة ىي  تبيف حركة المياه الجوفية الى إف نير الفرات وبحيرات حديثة، الحبانيةو 

مناطؽ تصريؼ ليذه المياه، حيث تجري خطوط تساوي مناسيب المياه الجوفية بصورة موازية 
الى النير والبحيرات. ومف الجدير بالذكر فأف نطاؽ صدع أبو جير يشكؿ منطقة تصريؼ 
لممياه الجوفية مف خبلؿ العيوف المنتشرة عمى طوؿ ىذا النطاؽ، حيث تأخذ قسـ مف ىذه 

أما المنطقة الواقعة شرؽ نير الفرات فأف المعمومات المتوفرة تشير  طريقيا الى النير.المياه 
الى إف حركة المياه الجوفية ىي بأتجاه الجنوب والجنوب الغربي شماؿ المحافظة )نحو نير 
الفرات(، وبأتجاه الجنوب الشرقي شرؽ المحافظة، وبيذا يعتبر نير الفرات منطقة تصريؼ 

  . (15،16ينظر خريطة ) ،ةلممياه الجوفي
 ( مناسيب المياه الجوفية عف مستوى15خريطة )

 منطقة الدراسةسطح البحر مع اتجاه حركتيا في 
( اعماؽ المياه الجوفية في 16خريطة )
 الغربية مف محافظة االنبار اليضبة
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 نظـ المعمومات الجغرافي وبيانات المسح الجولوجي. المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى برامجيات

              
ذؿؾوحةذادلقاهذذاجلوػقةذيفذؿـطؼةذاؾدراقة

 إف صبلحية المياه الجوفية لمشرب تكوف بحيث ال يتجاوز تركيزىا الممحي عف
وتكمف أىميتيا في مدى بعدىا وقربيا مف  (،33،31، ينظر خريطة )( ممغـ / لتر3233)

صة بتوفر وسائؿ حفر ، خاية االستخراج مدى االستفادة منيااألرض، وىنا تحدد عممسطح 
ىناؾ نوعيف مف المياه الجوفية في مناطؽ الدراسة ىي )الينابيع( كما في منطقة  ،بتقنية عالية

جبية والعواصؿ وأبو جير جنوب الرمادي واآلبار التي يقوـ اإلنساف بحفرىا وتتواجد في 
بأعماؽ مختمفة وتركيز ممحي متغير ولكنيا متعددة وىذه المحدودية تتطمب منطقة األماكف و 

حديد وجود سياسة مائية تتعامؿ مع مصادر المياه المتوفرة مف حيث السيطرة عمييا وت
يجاد الحموؿ المناسبة ليا، والنوع االخر ىي العيوف التي  المشاكؿ والمعوقات المحتممة، وا 

 بشكؿ طبيعي. تتدفؽ
مناطؽ المياه الجوفية االقؿ  (33خريطة )

 في منطقة الدراسة مموحة
أنطقة المموحة ونوعية المياه  (31خريطة )

 الجوفية في ابار محافظة االنبار
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 .مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى وزارة الصناعة، المسح الجيولوجي، بيانات غير منشورة :المصدر

 
ممـ  133ال تزيد عمى  اذ سقوط االمطار بوتذبذمف قمة  نيتعااف منطقة الدراسة 

، وأشارت الدراسات 0مميار ـ 3يقدر إجمالي حجـ المياه الجوفية في العراؽ بحدود ، و سنوياً 
الغربية مف العراؽ، قدر مخزونو المائي  ثة إلى وجود خزاف مائي جوفي ىائؿالجيولوجية الحدي

إف صبلحية المياه  ،0مميوف ـ 1114وتغذيتو المائية السنوية تصؿ إلى  0مميار ـ 333بنحو 
وتكمف  ،( ممغـ / لتر3233)  الجوفية لمشرب تكوف بحيث ال يتجاوز تركيزىا الممحي عف

 .(15)أىميتيا في مدى بعدىا وقربيا مف سطح األرض
ذخرقطةذادتثؿارذادلقاهذاجلوػقةذيفذؿـطؼةذاؾدرادة

تعد خريطة استثمار المياه الجوفية مف الخرائط الييدرولوجية الميمة التي تشكؿ 
المائية ومكامف تواجدىا فيي ترسـ  لمثروةمرتكز مف مرتكزات التنمية المكانية فيي تعد مؤشر 

تصورات مستقبمية الستغبلؿ الصحراء الكبيرة والمساىمة في حصاد المياه واقامة المشاريع 
السكاف، لذا تـ اعداد ىذا النوع مف الخرائط باالعتماد عمى المعمومات  المائية وتوطيف

 ينظر خريطة ،المسحية الميدانية المتوافرة لدى الدوائر المعنية فضبل" الى البيانات الفضائية
(33،30). 

المناطؽ الواعدة الستثمار المياه  (33) خريطة
 منطقة الدراسةفي  الجوفية

( استعماالت المياه الجوفية 30) خريطة
 اليضبة الغربية مف محافظة االنبارفي 



ذ                                        جمؾةذجاؿعةذاألـبارذؾؾعؾومذاإلـداـقة

ذ

ذ2015(ذأقؾول)ذ(ذ1اؾعددذ)

 

 (005 ( 
 

  
التوزيع المكاني  المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى: بياف محي حسيف ومشتاؽ احمد غربي،

لمعموـ  لمقاطعات المرشحة في استغبلؿ مواردىا المائية الجوفية في محافظة االنبار، مجمة جامعة االنبار
 .351 ص ،3335لسنة  ،11 عدد ،0 مجمد ،نسانيةاال

 
ذاالدتـتاجات:

وفرت أنظمة متطورة إلعداد الخرائط  (GIS)إف تقنيات نظـ المعمومات الجغرافية  -1
 . ثيا واستنباطيا فضبًل عف تحميمياوتصميميا وتحدي

 & ERDASوخاصة برنامجي  GIS المعدة بواسطة برامج الػ الرقمية إف الخرائط -3
ArcGIS  تمتمؾ دقة عالية في نظاـ المواقع األرضية ونظاـ الترميز الخرائطي، وبالتالي

تأثر واتجاىاتيا المكانية ودورىا في الالطبيعية والييدرولوجية استطاعت إظيار التباينات 
 .والتأثير في عبلقات تبادلية

وادرتيا  لجتياالتعامؿ االمثؿ مع المعمومات والبيانات الكبيرة ومعا (GIS)توفر الػ  -0
، خاصة وأنيا تعتمد بشكؿ أساس عمى معطيات االستشعار عف بعد وتحميميا وتحديثيا

، لتسييؿ عممية دراستيا وتحميميا ومقارنتيا واتخاذ القرارات المناسبة دقيقةالواسعة ال
وبذلؾ استطاعت تمثيؿ ىذا الكـ  لخدمة والتخطيط والتنمية في منطقة الدراسة،

وسيولو تحميمية لمقارئ  موضوعية كمية ونوعية وبدقة عالية،المعموماتي في خرائط 
 المتمقي خاصة عند استعماؿ الرموز البيانية فييا.

تتأثر بصورة عامة حركة المياه الجوفية موقعيا او اقميميا بالعوامؿ الجيولوجية  -1
والييدروجيولوجية، مثؿ الصخارية او طبيعة الرسوبيات، الجيولوجيا التركيبية، مواقع 
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انطقة التغذية والتصريؼ سواء كانت محمية )موقعية( او اقميػمية، باالضافػة الى 
الفعاليػات الزراعيػة السائػدة في المنطقػة. والحركة السائدة في المحافظة ىي مف الغرب 

، مع وجود حركات موقعية بأتجاىات الغربي نحو الشرؽ والشماؿ الشرقيوالجنوب 
لمرتفعات والمنخفضات المائية )مقسمات مائية(، وبصورة مختمفة متأثرة بوجود مناطؽ ا

عامة تكوف الحركة بأتجاه مناطؽ التصريؼ والمتمثمة بنير دجمة ومنخفض الرزازة 
وبحيرتي الحبانية والثرثار، إضافة الى منطقة العيوف الممتدة عمى طوؿ صدع أبو 

 جير.   
يد عدة مواقع في المحافظة تعد مف خبلؿ االعتماد عمى نوعية المياه وكمياتيا، تـ تحد -2

مف المناطؽ الواعدة في المياه الجوفية، ومف ىذه المناطؽ الكسرة، اليبارية، النخيب، 
 المحمديات، غرب عيف تمر، وادي المانع ووادي عامج وغيرىـ.

تصمح لشرب االنساف )عدا مياه تكويف  غالبية المياه الجوفية في محافظة االنبار ال -3
لعدـ مطابقتيا لممواصفات المحددة لصبلحية مياه الشرب، اما المياه مموصة( وذلؾ 

 الصالحة لمشرب فتتركز ضمف المنطقة الغربية مف المحافظة.
ذ

ذ

ذاهلواؿش

                                                 

، الجمعية الجغرافية 101خالد محمد العنقري، تطبيؽ نظـ المعمومات الجغرافية )دراسة تحميمية(، مجمد  -1
 .10 -11 ص، 1663 الكويتية، الكويت،

محمد الخزامي عزيز، نظـ المعمومات الجغرافية )أساسيات وتطبيقات لمجغرافييف( مطبعة منشأة  -3
 .15  ، ص1665المعارؼ، اإلسكندرية، 

 . 3310، وزارة النقؿ، اليينة العامة لؤلنواء الجوية العراقية، قسـ المناخ، بيانات غير مشورة -0
 .المصدر نفسو -1
 . 3313وزارة النقؿ، اليينة العامة لؤلنواء الجوية العراقية، قسـ المناخ، بيانات غير مشورة،  -2
 .35 ، ص1491، المطبعة العربية، 1هستد، األُسس الطبيعية جغرافية العراق، ط  ندكور -6

 +Landasat ETMمرئية القمر  -4
 المجمد الخامس، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، محمد حامد الطائي، تحديد اقساـ سطح العراؽ، -5

   .31-30 ص ،1631
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التمثيؿ الكارتوكرافي لتوزيع سكاف محافظة االنبار دراسة مقارنة بيف  مكي غازي عبد لطيؼ المحمدي، -6
 الجزء االوؿ، رسالة ماجستير مقدمة الى كمية التربية ابف ،ؿ الكارتوكرافي التقميدي والرقميطرائؽ التمثي

 .43 ص ،3333 رشد جامعة بغداد،
، رسالة 1664جساـ محمد إبراىيـ الكربولي، القوى العاممة البشرية في محافظة األنبار عاـ  -13

 .64 ، ص3331ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األنبار، 
ـ(، كمية  إبراىيـ تركي جعاطة، قضاء الفموجة، دراسة في الجغرافية اإلقميمية، رسالة ماجستير )غ، -11

 .66 ، ص1643اآلداب، جامعة بغداد، 
 .10-11 ص خالد محمد العنقري، مصدر سابؽ، -13
خريطة  وزارة الصناعة والمعادف، ىيأة المسح الجيولوجي العراقية )جيوسرؼ( قسـ الجيولوجي، -10

 .033333: 1 محافظة االنبار الجيولوجية ذات مقياس
 .133، ص 13 جساـ محمد ابراىيـ الكربولي، مصدر سابؽ، جدوؿ -11
منطقة ىيت، المديرية العامة لممسح الجيولوجي والتحري  ةرفولوجيو جيومعبد الرحمف حسف عودة،  -12

 .16 ، ص1653المعدني، الجزء الخامس، بغداد، 
 .16 لمصدر نفسو، صا -13

17- Idrotechneco – Consult Progetti. Hydrogeological Exploration (Block 4), 
Final Report, GEOSURV, int. rep 1977,. no. 318 

رسالة  حسيف، يحيى عباس، "المياه الجوفية في اليضبة الغربية مف العراؽ وأوجو استثمارىا"، -15
 .121 ص ،1650، ، كمية اآلداب، بغدادماجستير غير منشورة

ذ

ذادلصادر:

المائية التوزيع المكاني لمقاطعات المرشحة في استغبلؿ مواردىا  محي وغربي، مشتاؽ احمد، حسيف، -1
 .3335 عدد ، ،0 مجمد ،مجمة جامعة االنبار لمعمـو االنسانية الجوفية في محافظة االنبار،

، رسالة ماجستير حسيف، يحيى عباس، المياه الجوفية في اليضبة الغربية مف العراؽ وأوجو استثمارىا -3
  .1650، ، كمية اآلداب، بغدادغير منشورة

 الفموجة، دراسة في الجغرافية اإلقميمية، رسالة ماجستير )غ،إبراىيـ تركي جعاطة، قضاء  الحديثي، -0
 .1643ـ(، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

الخزامي، محمد عزيز، نظـ المعمومات الجغرافية )أساسيات وتطبيقات لمجغرافييف( مطبعة منشأة  -1
  .1665المعارؼ، اإلسكندرية، 

 .1650طبعة جامعة بغداد، بغداد، وفيؽ وآخروف، الموارد المائية في العراؽ، م الخشاب، -2
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 المجمد الخامس، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، ،، تحديد اقساـ سطح العراؽمحمد حامد الطائي، -3
1631.  

، الجمعية 101خالد محمد، تطبيؽ نظـ المعمومات الجغرافية )دراسة تحميمية(، مجمد  العنقري، -4
 .  1663الجغرافية الكويتية، الكويت، 

عبد الرحمف حسف، جيمورفموجية منطقة ىيت، المديرية العامة لممسح الجيولوجي والتحري  ،عودة -5
 .1653المعدني، الجزء الخامس، بغداد، 

 ، رسالة ماجستير1664جساـ محمد إبراىيـ، القوى العاممة البشرية في محافظة األنبار عاـ  ،الكربولي -6
 .3331، كمية التربية، جامعة األنبار، غير منشورة

 .1615، المطبعة العربية، 1ىستد، األ سس الطبيعية جغرافية العراؽ، ط  فدور ك -13
التمثيؿ الكارتوكرافي لتوزيع سكاف محافظة االنبار دراسة مقارنة بيف  مكي غازي لطيؼ، ،المحمدي -11

ابف مية التربية الجزء االوؿ، رسالة ماجستير مقدمة الى ك طرائؽ التمثيؿ الكارتوكرافي التقميدي والرقمي،
 .رشد جامعة بغداد
ذذادلصادرذاالـؽؾقزقة:

1-  Idrotechneco – Consult Progetti. Hydrogeological Exploration (Block 4), 
Final Report, GEOSURV, int. rep 1977,. no. 318. 

2- Tibor, Buday, The Regional, Geology of Iraq, Stratigraphy and  aleography. 
Vol 1, Baghdad, 1980.  

3-  ESRI ,GIS Solution for the ministry of  water Resources OF Iraq , prepared 
by Info   graph ,Amman, Jordan, 2005, . 
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