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 :الممخص
ليس ثمة قضية أىـ شأنًا وابعد خطرًا في الحياة البشرية مف قضية توفير   

الماء  وتحقيؽ االمف الغذائي البناء المجتمع، لذلؾ حضي ىذا الموضوع 
باالىتماـ العالمي حاضرًا ومستقبال، تعد الموارد المائية مف المقومات 

ة المستدامة االساسية لمتنمية بمختمؼ مفاىيميا )التنمية البشرية والتنمي
والتنمية االقتصادية( لذلؾ تعد مسألة توفير المياه او ندرتيا ومسألة القدرة 
عمى إدارة وتنظيـ الموارد المائية المتاحة واستخداميا بكفاءة عممية 
واقتصادية الشغؿ الشاغؿ لالقتصادييف والميتميف بيذا الشأف ، وعميو فإف 

دارتيا مف االمور البالغة التنمية المستدامة والشاممة لمموارد الم ائية وا 
االىمية وذلؾ لتجنب االزمات المستقبمية التي  تنجـ عف نقص المياه ،ومف 
ىذا المنطمؽ ييدؼ ىذا البحث الى مسح وتحميؿ شامؿ لمموارد المائية في 

التحدي الراىف في ظؿ النظاـ  باعتبارىامحافظة االنبار وكيفية إدارتيا 
 المائية.الموارد  إلدارةالعالمي 

تقع محافظة االنبار في المنطقة الجافة وشبو الجافة التي تتميز بقمة  
كميات االمطار في فصؿ الشتاء ، وانعداميا في فصؿ الصيؼ اضافة الى 
الزيادة الكبيرة في معدالت التبخر مما ادى إلى عدـ كفايتيا، وذلؾ 

مبكر عمى  النقطاعيا في  ىذا الفصؿ ، لذا عمد سكاف العراؽ ،ومنذ وقت
 مصادر المياه المضمونة  . 
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Abstract: 

There is no issue more important and more dangerous in 

human life than the issue of water supply and food 

security for the people of society. Therefore, this issue is 

addressed by the current and future global attention. 

Water resources are the basic components of 

development in various concepts (human development, 

sustainable development and economic development). 

Water and its scarcity and the question of the ability to 

manage and regulate the available water resources and 

use them with scientific and economic efficiency is the 

main concern of economists and those interested in this 

matter. Therefore, the sustainable and comprehensive 

development of water resources and management is of 

utmost importance in order to avoid future crises that 

result from the lack of water. In this regard, this research 

aims to survey and analyze the water resources in Al-

Anbar province and its management as the current 

challenge under the global system of water resources 

management. 

Anbar province is located in the arid and semi-arid 

region characterized by low rainfall in the winter season 

and its absence in the summer, in addition to the large 

increase in the evaporation rate, which led to its 

insufficiency due to its interruption in this chapter. 

Guaranteed water This is the importance of this study in 

order to shed light on the importance of these projects in 

the investment of the Euphrates River. The title of this 

research is (resource management In the province of 

Anbar under the challenges of the future)  
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 :المقدمة
ىمية وىي جوىر الحياة عمى كوكب التعتبر المياه مصدرًا طبيعيًا اساسيًا بالغ ا       

رض  وىو معجزة مف معجزات الخالؽ عز وجؿ ، أودع فييا أسراره فصار ذا خصائص الا
 فريدة احتار في فيميا العمماء فعكؼ كثيرًا منيـ عمى دراستيا وتحميميا قاؿ تعالى : 

ـْ َيَر الَِّذيَف َكَفُروا َأفَّ السََّماَواِت َوا َوَجَعْمَنا ِمَف اْلَماِء ُكؿَّ ْرَض َكاَنتَا َرْتًقا َفَفتَْقَناُىَما ال)) َأَوَل
  ٖٓيةالنبياء االسورة ا ُيْؤِمُنوَف (( الَشْيٍء َحيٍّ َأفَ 

بات مف الضروري إدراؾ اىمية المياه وفوائدىا البيئية لذلؾ يتطمب ادارة المياه منيجًا    
القادمة بالكمية والنوعية المناسبة ،بسبب التقدـ الحاصؿ في  جياؿألليضمف توفيرىا  المتكام

مثؿ ليا أصبحت الستخداـ االمختمؼ مياديف الحياة وازدياد أىمية الموارد المائية وطرؽ ا
واحدة مف أىـ المواضيع التي تمس الحياة بصورة مباشرة  ومف ىنا أصبحت دراسة وتحميؿ 

ىتماـ بيا المف المواضيع الواجب ادارة الموارد المائية ستثمار وا  الالمنشآت المائية التي تقاـ 
،وجزًء مف ىذه الدراسة ىي السدود والخزانات والنواظـ  والتي في القرف الحادي والعشريف 

 سوؼ يتـ تناوليا بشكؿ تفصيمي في ىذا البحث .  
نبار عدة تحديات عمى رأسيا النقص الحاصؿ في التواجو إدارة المياه في محافظة ا

مية المياه الواردة لمعراؽ يضاؼ الى ذلؾ التحدي الزيادة المتوقعة في الطمب عمى المياه ك
قتصادية والبشرية السريعة التي يسعى صانعوا القرار الى الوصوؿ الوالناجمة عف التنمية ا

 المائية المتواجدة لممنشآتبد مف معرفة مفيوـ ادارة المياه قبؿ الشروع بالتحميؿ الالييا وعميو 
ومف ىنا يمكف صياغة مشكمة البحث ىؿ أف ما موجود مف مشاريع مائية في المحافظة .

نبار يكفي لدرء مخاطر الفيضانات ؟ وىؿ اف ادارة تمؾ الخزنية وتنظيمية في محافظة ا
قتصادية التي انشأت مف اجميا ؟وجاءت فرضية البحث جوابا لتمؾ الالمشاريع حققت الجدوى ا

ؿ توزيع وتحميؿ المشاريع المائية واماكف تواجدىا انيا وضعت الف خت حيث يظير مالالتساؤ 
نبار . حيث الانيا اغفمت مساحات شاسعة مف صحراء ا الضمف خطط تنموية محكمة ا

مطار في ما يسمى ) حصاد المياه( الؿ مياه االودية التي يمكف استغالتنتشر العديد مف ا
 مساحات خضراء واسعة في تمؾ الصحاري .بيدؼ توطيف العديد مف البدو الرحؿ وانشاء 

 المشكمة: أوال:
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نبار ؟ وىؿ أف التوزيع الماىي التحديات التي تواجو الموارد المائية في محافظة ا
 التي انشأت مف اجميا؟ قتصاديةالاالحالي لمشاريع الري والخزف الموجودة حققت الجدوى 

 ثانيًا : الفرضية :
نبار تعاني مف وجود العديد مف المعوقات الة ايستند البحث عمى فرضية أف محافظ

ؾ لتمؾ الموارد. لعؿ ابرز تمؾ الستيالوالتحديات التي تعيؽ ادارة الموارد المائية لتنظيـ ا
راضي الؿ كافة االروائية التي تضمف استغالالمعوقات التموث البيئي وعدـ التوسع بالمشاريع ا

 الزراعية المتاحة في المحافظة .
 ادارة المياه : ثالثًا:

عماؿ او المؤسسات الىي العممية التي يمكف بموجبيا لمحكومات ، او رجاؿ ا
عمى كمية ونوعية المياه  التأثيرشخاص ذوي النفوذ او صانعي القرار مف الالمختصة او ا

ستخدامات الزمة ليذه االستخدامات المفيدة وحصر المخاطر المالل الالمتاحة حاليا ومستقب
، وتصنؼ الموارد المائية التقميدية الى  ٔمؿ معيا لتقميؿ تأثيراتيا بالقدر الممكفوسبؿ التعا

صنفيف الموارد المائية التقميدية المتجددة وتتمثؿ بػػػػػػ )الموارد المائية السطحية وتغذية المياه 
مياه الجوفية(  اما الصنؼ الثاني )الموارد المائية التقميدية غير المتجددة وىنا نتحدث عف ال

حفورية(  ولعؿ اىـ ما ييدؼ اليو ادارة المياه ىي تحقيؽ الرفاىية الحالية مع ضمانيا الا
 المستقبمية . جياؿألل

 واالدارة المتكاممة : االستراتيجي: التخطيط رابعاً 
أو اتجاىيا )رؤيتيا المستقبمية( وصنع  استراتيجيتياىو قياـ مؤسسة معينة بتعريؼ 

ستراتيجية، ولتحديد رؤية المؤسسة الالقرارات الخاصة بتوزيع مواردىا مف أجؿ تحقيؽ تمؾ ا
ليا يمكف اتباع مسار الالتى مف خ ةوالسبؿ الممكن الحاليفيـ الموقؼ فمف الضرورى دراسة وت

 عمؿ معيف.
كثر تأثيرا الؽ واالطالىـ عمى االو االذى أصطمح عمى أن الطبيعيالمياه ىى المورد 

 ةتقبؿ، وىى مورد ىاـ فى الزراعة والصناعسوالحاضر والم الماضي يالعالـ ف يالتنمية ف في
ستخدامات المنزلية، وتتميز الموارد المائية كغيرىا الغنى عنيا ل الستخدامات الحضرية و الوا

فراد والمجموعات الدرجة التنافس عمييا بيف ا وارتفاعمف الموارد الطبيعية بسوء توزيعا 
 .ٕقتصادية والقطاعات المستخدمة لممياهالنشطة االوا
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 : أساليب االدارة المتكاممة لمموارد المائية خامساً 
ساليب والمناىج الفقد وضعت عددًا مف ا ٕٜٜٔقا مف مبادئ مؤتمر دبمف عاـ الانط
 :ٖدارة المتكاممة لممياه وىىالالعامة نحو ا

 المنهج الشمولي -1
مف الدورة الييدرولوجية الطبيعية لممياه  العتبار خصائص المياهخذ باالىنا يجب ا

والعوامؿ المؤثرة عمييا ، ومف ىذا يمكف التحكـ في كثير مف جوانب أدائيا، كما يشمؿ النظر 
تعدد عف فضال خرى والنظـ البيئية المرتبطة بيا ، الت المياه مع الموارد الطبيعية االفي تدخ

استخدامات المياه والتحديات التي تواجو ىذا المورد . ليذا فإف التوجو  المطموب ىو إدارة 
حواض المائية، لذا يعتبر التوجو الشمولي ىو التنسيؽ بيف كؿ مصادر الالمياه عمى مستوى ا

وىنا اعتمد  ستخداـ الرشيد لما ىو متاح مف مياه.الالعرض وكؿ أوجو الطمب مف أجؿ ا
 ؾ لـ يغفؿ المنيج التشاركي في الدراسة .لحث ىذا المنيج في الدراسة كذالب

 التشاركيالمنهج  -2
تحتاج المشاركة الفعمية في كؿ المستويات وكؿ القطاعات و اليياكؿ المؤسسية 

قتصادية والسياسية وأثرىا عمى القرارات في كافة مستويات إدارة المياه كما الجتماعية واالوا
ىناؾ اعتراؼ بأف استدامة الموارد ىي مسؤولية مشتركة بيف جميع الجيات يجب أف يكوف 

وىنا عمد البحث ىذا المنيج في استعراضو لممشاريع المائية،  ذات  الصمة بإدارة المياه.
 قتصادي .الاضافة الى المنيج ا

 المنهج االقتصادي -3
عتراؼ بأف الىذا المنيج يستوجب تغيير المفاىيـ السائدة حوؿ قيمة المياه وا  

ىمية  توفير مياه الجتماعية لممياه حاضرة الليا قيمة اقتصادية ، ولكف يجب أف تكوف القيمة ا
الشرب عمى رأس أولويات استخداـ ىذا المورد النادر، وبالتالي يجب استخداـ المبادئ 

اه تخدامات الميت المائية كونيا تسيـ بشكؿ فعاؿ في رفع كفاءة اسالقتصادية لحؿ المشكالا
 وتقميؿ الضائعات.

 ًا : موقع منطقة الدراسةسادس
اذ تبمغ مساحتيا  مساحةً اكبر محافظات العراؽ نبار وىي المحافظة ا       

 ٕ( كـٕٖٛٔٗٗ%( مف مساحة العراؽ الكمية البالغة  )ٖٔاي ما نسبتو ) ٕ( كـٖٔٓ٘ٛٔ)
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، او ما يعادؿ  خمسة وخمسوف مميوف دونـ  ويعتمد ارواء ىذه المساحة  بصورة رئيسية عمى 
دود مطار حيث يبمغ طوؿ نير الفرات  في المحافظة بحالبار  واالضافة الى االنير الفرات  با

كـ  مف الحدود السورية  حتى حدود محافظة بابؿ  ويوجد في المحافظة  بحيرة الحبانية   ٓٓ٘
وبحيرة سد حديثة  وجزء مف بحيرة الثرثار  وجزء مف بحيرة الرزازة  ،  كما يوجد في المحافظة  

دة سدود منظمة لممياه فعمى الفرات يوجد سد حديثة  وسدة الرمادي  وسدة  ناظـ الورار  وس
وية  الرئيسي وناظـ الثرثار  الضافة الى نواظـ كبيرة  كناظـ  صدر  جدوؿ الصقالالفموجة  با

وناظـ قناة الثرثار دجمة ) ناظـ التقسيـ ( وناظـ سف الذباف  في الحبانية  وناظـ المجرة  
 .وناظـ القناة الموحدة تقع في قسمو الغربي

° ٜٖوخطي طوؿ ) الشما°( ٖ٘ -° 0ٖ٘ٓبيف دائرتي عرض ) موقعيا الفمكي فيقع و 
نبار ثمانية اقضية موزعة اداريا الى عدة ال(  ويوجد في محافظة أشرقا. الخريطة )°( ٗٗ -

 (.  ٔ( . الجدوؿ )ٗنواحي متباينة مف حيث المساحة)
قميـ المناخي الجاؼ وشبو الاما مف الناحية المناخية تقع منطقة الدراسة تحت تأثير ا         

مطار في نمو اقتصادىا الزراعي وتأميف مصدر العتماد عمى االيمكنيا ا الالجاؼ لذلؾ 
 كميات بقمة تتصؼ حيثغذائي ثابت ومضموف بما يحقؽ الكفاية لسكاف تمؾ المنطقة . 

 نعكسا والذي شديداً  جفافاً  مسببة السنيف بعض في وانقطاعيا توزيعيا انتظاـ وعدـ مطارالا
 مصادر عمى مبكرة مراحؿ منذ العراقيوف اعتمد لذلؾ ، الزراعي نتاجالا طبيعة عمى بدوره
 ، معيشتيـ في ساسالا المصدر الزراعي النشاط استقرار إلى الوصوؿ بيدؼ المضمونة المياه

 قبؿ روائيةالا الزراعة تمارس كانت الفرات ضفاؼ عمى راضيالا أف إلى ىنا نشير أف بد الو 
 البمد ىذا ففي المتقدمة العصور وليدة ليست أنيا عمى يؤكد وىذا ، ) (سنة ؼالآ(  ٚ)  حوالي
 حضارة)  نيرييا باسـ الحضارة ىذه وسميت نسانيةالا عرفتيا التي الحضارات أولى ظيرت
 والجداوؿ القنوات بشؽ المناطؽ تمؾ سكاف قاـ الثروة ىذه عمى ولمحفاظ ،(  الرافديف وادي
 في إستراتيجية أىمية مف المشاريع ليذه ولما.  روائيةالا المشاريع مف وغيرىا السدود وبناء
 في متواضعا إسياما قميؿ بشيء ولو لتسيـ دراستنا جاءت بمد يال قتصاديةالا الحياة تطور
 الدولة والتزاـ العراؽ رؤية توضح حيث ، قتصادالا تطور في المشاريع ىذه أىمية إظيار
 التوازف تحقيؽ الى تيدؼ انيا كما الطبيعية، البيئة عمى الحفاظ اولوية مع المستدامة بالتنمية
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 البمد إستراتيجيات في المحددة ولوياتالا تحديد طريؽ عف جتماعيةالوا قتصاديةالا التنمية بيف
. 

 
 (ٔالجدوؿ )

 نبارالمحافظة ا قضية ونواحيال والنسب المئوية مساحات
 النسبة المئوية ²المساحة كـ القضاء ت
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 0ٔٝٙ ٖٓٗٛ الرمادي ٔ
 0ٖٔٝ ٕ٘ٔٗ الفموجة ٕ
 ٝ 0ٜ٘ ٜٔٔٛ ىيت ٖ
 ٝ 0ٕٙ ٖٖٚ٘ حديثة ٗ
 ٝ 0ٔٗ ٕٚٙ٘ عنو ٘
 ٝ 0ٕٗ ٕٚٚ٘ راوه ٙ
 ٝ 0ٗٙ ٕٔٛٛ القائـ ٚ
 ٝ 0ٙٚٙ ٖٜٛٗٔ الرطبة ٛ
  ٖٕٖٚٚٔ المجموع 

 . ٕٓٓٓلممساحة ، بيانات غير منشورة ، لسنة المصدر: وزارة الري ،الييئة العامة 
 

 ًا: تحديد الموارد المائية :  سابع
جمالي المصادر الىذا المفيوـ يعني التوثيؽ الرقمي و الكمي و الحجمي        

مف وسبؿ زيادتيا الستثمار االالمائية التقميدية المتجددة وغير المتجددة واماكف توزيعيا وحجـ ا
عماؿ الساس في تقييـ الموارد المائية والتي تعني كافة االذه العممية حجر اوتطويرىا ، وتعد ى

التي تؤدي في نيايتيا الى امكانية فيـ امثؿ لكمية الموارد المائية ونوعيتيا وتنظيميا وادارتيا 
 (.٘مثؿ )الفضؿ اسموب واستخداميا االوفقا 

 ًا: واقع إدارة المياه في منطقة الدراسة :ثامن
(  الموارد المائية ومشاريع الخزف أىمية ٕٜٔٔلة العراقية منذ تأسيسيا )أولت الدو 

قتصاد وشكمت بناًء عمى ذلؾ مجموعة مف المجاف الرتقاء  باالكبيرة لما لو مف دور كبير ل
نكميز وعدد مف المساحيف اللدراسة المشاريع الكبرى مستعينة بذلؾ بييئة مف الميندسيف ا

حقًا تسمية )بعثة ىيؾ( الىيؾ،  ليطمؽ عمييا  -الينود وىذه الييئة كانت برئاسة المستر أيؼ
نيار العراؽ و متعقبة مشاريع السير وليـ ويمكوكس،  ال، وكاف ىدؼ ىذه البعثة دراسة شاممة 

ف امكانات العراؽ ( وسمط ىذا التقرير فكرة شاممة عٜٜٗٔوقدمت تقريرىا الشيير في عاـ)
الكبيرة في مجاؿ الري والبزؿ والخزف والوقاية مف اخطار الفيضانات وتوليد الطاقة الكيربائية 

عف دراسة إمكانية اقامة السدود الكبيرة في اماكف محددة والتي أغفميا السير وليـ  الفض
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عماؿ التي الة اويمكوكس في دراستو، لذلؾ قررت الحكومة العراقية  تشكيؿ مجمس يتولى متابع
عمار ، الذي اليتـ بموجبيا اعمار البمد ومنيا مشاريع الري والبزؿ،  وعميو تـ تأسيس مجمس ا

ونتيجة لما اثاره تقرير بعثة )ىيؾ( حوؿ إمكانية  ٜٛٙٔبدأ عممو لغاية  قياـ ثورة تموز سنة 
مف جية،   العراؽ زراعة منطقة السيؿ الرسوبي وامكانيتو في مجاؿ الري والبزؿ والخزف

ورغبة الحكومة في العمؿ عمى تقدـ البمد ثـ حصوؿ العراؽ عمى حصة مف عائدات النفط،  
ختصاصيف ليقوـ النتيجة تعديؿ اتفاقيات النفط،  تقرر تشكيؿ مجمس ذا مستوى عاؿ مف ا

بوضع خطة اعمار البمد وفي مقدمتيا مشاريع الري والبزؿ، تـ تشكيؿ ىذا المجمس في سنة 
آبت مكارثي(التي قدمت -يد بالدراسات الى مؤسسات عالمية منيا شركة )تبت( وعٜٓ٘ٔ)

نبار الستثمار نيري دجمة والفرات وفروعيما وكاف عمميا في محافظة اال(ٕٜ٘ٔتقريرىا سنة )
اكماؿ مشروع بحيرة الحبانية،  وسدة الرمادي، ثـ دراسة مشاريع اعالي الفرات، وفي 

عنو وزارة التخطيط التي تولت تنفيذ  الر واسست بدعماال(تـ الغاء مجمس اٜٜ٘ٔسنة)
ح الزراعي المتاف تولتا الصالوزارتي الزراعة ووزارة ا تأسستعمار ،  ثـ المشاريع مجمس ا

 .(ٙ)ىذه المشاريع نجازإلالعمؿ عمى تطوير المشاريع الزراعية وتقديـ الدعـ الكافي 
ىمية الكبيرة في ادارة الا في القطر اعطت التنمويةفي ضوء الخطط  ٜٛٙٔبعد سنة 

الموارد المائية  اذ اخذت وزارة الزراعة والري )سابقا(عمى عاتقيا مسؤولية انشاء مشاريع جديدة 
نبار مف مشاريع يمكف اللمري واحياء المشاريع القديمة،  حيث اف ما يوجد في محافظة ا

 تي:الوصفيا عمى النحو ا
عمى نير الفرات لخزف المياه بقدرة استيعابية كبيرة ،وعمؿ  ةانشاء مشروع سد حديث

روائية مف بحيرة الثرثار الى نير الفرات ، ومف ثـ تقديـ دراسة مف شأنيا بناء سد الالقناة ا
اضافة الى تأسيس مجموعة مف المشاريع  (ٚ)البغدادي عمى نير الفرات في جنوب سد حديثو

تي قدمت لموقعيف ىما في راوه وحديثة في اعالي الفرات  في  اعالي الفرات وتشتمؿ الدراسة ال
وتبيف مف تقارير الخبراء ،  اف الموقعيف يمكف اقامة سد فييما لمسيطرة عمى مياه نير الفرات  

( مميار ٗ.ٔغير اف قدرة الخزف في منطقة رواة ىي اقؿ اذ تقدر كمية الخزف فييا حوالي )
كما  (ٛ)( مميار متر مكعب ٙ.ٛزف فييا ما مقداره )متر مكعب ، اما في حديثو فيمكف اف يخ

راضي المجاورة التـ انشاء مشروع ري وبزؿ الرمادي ويمتد مف جنوب سدة الرمادي إلى ا
وية الذي زيدت كمية المياه فيو مف اللبحيرة الحبانية وتـ ايضا بناء مشروع ري وبزؿ الصق
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في جنوب الفموجة كما تـ بناء راضي الح االؿ زيادة تصريؼ صدر المشروع . واستصالخ
 الفموجةمف اماـ سدة  ةالوسط ،وفتح القناة الموحدسدة الفموجو لتنظيـ الري في مشاريع الفرات ا

(  سكندريةإلا،   ة،  المطيفي اليوسفيةلتغذية مشاريع كؿ مف) ابي غريب ،   (ٜ)كـ  ٛ٘بطوؿ 
لبحيرة خزاف  المجاورةراضي الزراعية في اعالي الفرات في ا ةالوة عمى انشاء مشاريع اروائيع

قامة عدد مف السدود عمى  مف مياىيا في  ستفادةاللفي الصحراء الغربية  وديةألاحديثة وا 
 . ٓٔومنشأتيا وتوابعيا ةال عف تحسيف سد وبحيرة الحبانيمطار فضالموسـ سقوط ا

مـ المتحدة والذي يتمثؿ الد تقسيـ اولحصر الموارد المائية في منطقة الدراسة تـ اعتما
 بالمياه التقميدية وىي كما يمي :

 نهر الفرات :  -1

يعد اىـ مصدر مائي في منطقة الدراسة اذ يدخؿ المحافظة في قضاء القائـ فى 
كـ ويتحدد مجراه بيف الحافة الغربية والجنوبية  ٓ٘ٗغرب المحافظة ليسير مسافة تزيد عف 

نبار الشمالية الغربية الالشرؽ وبيف الحافة الشرقية والشمالية لبادية ا الغربية ليضبة الجزيرة مف
 ٔٔـ في اعرض منطقةٓ٘ٔيتجاوز  المف الغرب ، اما عرض النير فانو متبايف 

 في الرصد مواقع مف مجموعة انشاء تـ لمياه النير الصحيحة القياسات تحديد جؿال
 وؿ موقعالوىو بمكانيف ا القائـ في الفرات نير تصاريؼ وأوؿ ىذه المواقع ىو موقع المحافظة
 منتسبي قبؿ مف التصاريؼ لو رصدالمف خ يتـ  القائـ بمدة في يقع الفرات نير تصاريؼ

لو المف خ يتـ  العبيدي في الفرات نير تصاريؼ بينما موقع . القائـ في المائية الموارد شعبة
 . حالياً  فيو العمؿ ومتوقؼ  القائـ في المائية الموارد شعبة منتسبي قبؿ مف التصاريؼ رصد

 رصد يتـ و حديثة سد في التصاريؼ رصد بينما تـ انشاء موقع اخر ويتمثؿ بموقع
 .  حديثة سد مشروع ادارة  قبؿ مف  حديثة سد مؤخر  الفرات نير عمى  التصاريؼ

 التصاريؼ رصد يتـ  ىيت في الفرات نير تصاريؼ رصد والموقع الثالث ىو موقع
اما  حالياً  لمعمؿ صالحة  ميكانيكية  سمكية عبارة بواسطة  الرمادي سدة مشروع ادارة  قبؿ مف

 فيتمثؿ بػػ  الرمادي قضاء  في التصاريؼ مواقع
 بواسطة الفرات نير عمى التصاريؼ رصد يتـ يالرماد سدة مؤخر موقع - أ

  الرمادي سدة مشروع ادارة منتسبي بتشغيميا ويقـو  وكيربائياً  ميكانيكياً  تعمؿ  سمكية عبارة
 . حالياً  عاطمة وىي
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 ناظـ مؤخر وتقع  الورار جدوؿ تصاريؼ رصد يتـ الورار تصريؼ موقع - ب
 سدة مشروع ادارة  قبؿ مف  فييا العمؿ ويتـ حالياً  العمؿ عف ومتوقفة زورؽ بواسطة الورار

 .  الرمادي

 ناظـ مؤخر في الذباف قناة تصاريؼ رصد يتـ/  الذباف ناظـ تصريؼ موقع - ت
 . الرمادي سدة مشروع ادارة قبؿ مف فييا العمؿ ويتـ  زورؽ بواسطة الذباف

 الفرات نير تصاريؼ رصد يتـ  الفموجة سدة تصريؼ خير في موقعالويتمثؿ الموقع ا
 . الفموجة سدة مشروع ادارة قبؿ مف تشغيميا ويتـ الفموجة سدة مؤخر

بد لمتطرؽ الساس لممياه في المحافظة الولبياف اىمية النير كونو المصدر ا     
لمنظاـ المائي لو ولكوف أي نير يتأثر بمجموعة مف العوامؿ منيا بنية التضاريس ، وشكؿ 
الحوض ، والصفات العامة المناخية لمحوض ، والتركيب الجيولوجي ، ونوعية التربة ، 

ي نير الظاـ المائي ثر الواضح في تغير النالوالنبات الطبيعي ، كما إف لمعامؿ البشري ا
ثر في بناء السدود والخزانات وحفر القنوات وتعميؽ المجرى ، ومف ىنا الويمكف بياف ىذا ا

خرى لذلؾ يجب معرفة النيار االيمكف أف نستنتج بأف لكؿ نير نظامو الخاص يختمؼ عف ا
راؽ . ؿ إنشاء السدود في العالالنظاـ المائي الخاص بنير الفرات وكيفية التحكـ بو مف خ

 وفيما يأتي ذكر أىـ العوامؿ الييدروجغرافية المؤثرة في النظاـ المائي لنير الفرات :
  : موقع الحوض وحدوده 

، وبيف خطي  ال شما ْ ٓٗو ٖٓيقع حوض نير الفرات بيف دائرتي عرض        
ْْ ىذا في الجزء ا ٛٗ ،  َ ٖٙو    ٖٛ،  َ ٘ٗطوؿ      ) )  عمىالأف جزءه ا السفؿ إال(  شرقًا

 .  ٕٔ ( شرقا ْ ٓ٘، َ ٖٗو  ٖٚ، َ ٓٔحوض التغذية الرئيسي شماؿ كيباف ( بيف خطي طوؿ ) 
وؿ بيف بحيرة ) واف ( الأي أف ىناؾ مصدريف أو موقعيف لتغذية النير يقع ا       

عظـ مف مياىو ، أما المنطقة الثانية تتمثؿ السود وىي التي تزود النير بالجزء االوالبحر ا
حظ اف العراؽ اللودياف الصحراوية الموجودة في الصحراء الغربية لمعراؽ ، ويبمناطؽ تغذية ا

راضي العراقية اليحصؿ عمى كفايتو مف المياه بالرغـ مف سعة مساحة حوض النير في ا ال
مطار لذلؾ اضطر العراؽ ال( ، كوف أف المنطقة قميمة اٖكما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )

 زانات لمتحكـ في مياه النير بشكؿ أكبر . نشاء مجموعة مف السدود والخال
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 ( ٖجدوؿ رقـ ) 
 ( ٕمساحة حوض نير الفرات موزعة بيف الدوؿ المتشاطئة ) كـ

مساحة الحوض  مساحتيا الكمية الدوؿ
 (ٕ)كـ

نسبة مساحة الحوض في كؿ دولة إلى 
 مجموع مساحة حوض الفرات ) ٝ (

 ٕٛ ٕٓٓٓ٘ٔ ٙٚ٘ٓٛٚ تركيا
 ٚٔ ٓٓٓٙٚ ٓٛٔ٘ٛٔ سوريا
 ٓٗ ٓٓٓٚٚٔ ٕٖٛٔٗٗ العراؽ

 ٘ٔ ٓٓٓٙٙ ٜٕٗٚ٘ٗٔ السعودية
 ٓٓٔ ٓٓٓٗٗٗ ٜٖٛ٘ٗٗ٘ المجموع

:المصدر 13 Mahmood I . Mutib , water Balance and Irrigation 
Development in Euphrates River Basin in Iraq M. Phil . Dissertation  
(( CSRD )) SSS , Jawaher lal Nehru university , India , 1990 . P. 11 .   

 
 : االنحدار 

يعد مف العوامؿ الميمة المتحكمة بشكؿ كبير في النظاـ المائي لنير الفرات        
( . وىذا ما ٗٔير النير)نحدار يقؿ باتجاه سالؿ تحديد سرعة جرياف النير ، حيث أف االمف خ

سيما في الأف ىناؾ بعض المقاطع تبتعد عف ىذا المفيوـ و  الينطبؽ عمى نير الفرات ، إ
نحدار الكـ ، وىنا يكوف أسـ لكؿ ٓٓٔراضي التركية يكوف النحدار في االالعراؽ حيث أف ا

 شديدًا حيث تتميز بوجود المساقط المائية . 
كـ مما يؤدي ٔسـ / ٕٗنحدار يكوف الفإف معدؿ اراضي السورية الأما في ا       

 الإلى سرعة جرياف النير ، خاصة في موسـ الفيضاف مما يؤدي إلى زيادة عوامؿ التعرية . إ
 .(  ٗراضي العراقية ، كما ىو مبيف في  الجدوؿ رقـ ) الأف معدؿ انحدار النير يقؿ في ا

المستوى عف سطح  طور المجرى / كـ الموقع 
 البحر / كـ 

 نحدار سـ/كـ الا

 ٖٓ ٛ٘ ٕٖٓ ىيت  –القائـ 
 ٚ.ٓٔ ٖٗ ٖٙ الرمادي  –ىيت 
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 ٕ.ٜ ٖٗ ٕٚٓ اليندية  –الرمادي 
 طوؿ مجرى نير الفرات وارتفاعو عف مستوى سطح البحر وانحداره ( ٗجدوؿ رقـ ) 

 
روائي العمى التنظيـ اني ، أثر سد القادسية الالمصدر : عز الديف جمعة درويش البا
 .  ٖٜلنير الفرات في العراؽ ، مصدر سابؽ ،  ص

 المسطحات المائية :  -2

 بحيرة حديثة : - أ

تقع ىذه البحيرة عمى نير الفرات شماؿ مدينة حديثة ، حيث يتـ خزف المياه فييا في 
تبمغ   قيا في اوقات الحاجة ليا لتعزيز تصػػػػػػريؼ نير الفراتالاوقات الفيضػػػػاف ويتـ اط

(مترا ٚٗٔعتيادي و البالغ )العند منسوب الخزف ا ٕ( كـٓٓ٘المساحة السطحية لمخزاف )
فوؽ مستوى سطح البحر ، يستمـ الخزاف مياىو مف نير الفرات مباشرة ويستوعب خزنًا مقداره 

(متر ٔ٘ٔ( (( عند أعمى منسوب لمخزف والبالغ )٘( مميار متر مكعب ))الجدوؿ )8.28)
( متر عف ٖٗٔعتيادي لمخزاف )الح البحر ، ويبمغ المنسوب التشغيمي افوؽ مستوى سط

(مميار متر مكعب ، اما أوطأ 6.46)  المقابمةمستوى سطح البحر و تكوف السعة الخزنية  
( مميار متر 2.39و تكوف السعة الخزنية المقابمة لو ) ٖ( متر٘.ٜٕٔمنسوب لتشغيؿ فيو )

( مميوف متر ٖٕ( متر وتبمغ كمية الخزف عنده )ٕٔٔ)مكعب ، أما منسوب الخزف الميت فيو 
 . (٘ٔ)مكعب

 -أف الغرض الرئيسي الذي انشأ مف اجمو السد :
 راضي العراقية .التكويف خزاف مائي لمسيطرة عؿ نير الفرات بعد دخولو ا -
 درء اخطار الفيضانات و تنظيـ تصريؼ المياه . -
 .( ميكا واط ٓٙٙتوليد الطاقة الكيرومائية وبسعة ) -
 
 بحيرة الحبانية : - ب

تقع ىذه البحيرة جنوب شرؽ مدينة الرمادي عمى الضفة اليمنى مف نير الفرات  ،  
خزف ميت ، ويتـ تحويؿ المياه  ٖمميار ـ ٚٙ.ٓمنيا  ٖمميار/ ـ ٕٛ.ٖوتبمغ سعتيا الخزنية 
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ؿ موسـ ) الإلييا مف نير الفرات لتخفيؼ وطأة الفيضانات عبر قناة الورار وتطمؽ خ
ـ ، وقد  ٔ٘وبمنسوب  ٕكـٕ٘ٗ، عف طريؽ قناة الذباف وتبمغ مساحة البحيرة  يود(الصي

 . ٙٔ ٜٜٙٔـ(  فوؽ مستوى سطح البحر عاـ ٗ٘.ٕ٘وصؿ أقصى منسوب لممياه فييا ) 
 بحيرة الرزازة: - ت

يمكف تصريؼ المياه منيا ولكف يمكف تغذيتيا مف بحيرة الحبانية  الوىي بحيرة      
 ٖمميار/ ـ ٚ.ٙٔنبار وتبمغ سعتيا الخزينة الوتقع جنوبيا ويوجد قسـ كبير منيا في محافظة ا

ثر الكبير في تخفيؼ وطأة فيضاف الوكاف لوجودىا ا ٕكـٕٓٙٔـ  ومساحتيا  ٖ٘بمنسوب 
تصمح لمشرب او  العمما اف مياه البحيرة  ٜٜٙٔ – ٜٚٙٔستثنائي لعامي النير الفرات ا

 .  ٚٔح المالالزراعة بسػػػػبب تراكـ ا
 بحيرة الثرثار : - ث

نبار الح الديف غير أف جزءًا كبيرًا منيا يقع داخؿ محافظة االتقع في محافظة ص
 –بعد إنشاء قناة الثرثار  الستفادة منيا إالكـ ، لكف لـ يمكف آ٘شماؿ مدينة الفموجة بمسافة 

بذلؾ تـ ذكرىا كعامؿ مؤثر في تصريؼ سدة الفموجة، وتبمغ سعتيا  ٜٙٚٔالفرات عاـ 
 ٕكـٕٓٔٚـ فوؽ مستوى سطح البحر وتبمغ مساحتيا ٘ٙبمنسوب  ٖمميار/ ـ ٘.٘ٛالخزنية 

ـ تحت مستوى سطح البحر ، ويعتبر خزاف بحيرة الثرثار أكبر منخفض ٙوأوطأ نقطة فييا 
لخزف الفائض مف مياه نير دجمة عف طريؽ  ٜٙ٘ٔـ منذ عاـ طبيعي في العراؽ وقد أستخد

قناة تحويؿ تبدأ عند سدة سامراء، وربط منخفض الثرثار فيما بعد بنيري دجمة والفرات وبذلؾ 
مكاف إعادة كميات وافية مف مياه الري الى النيريف كمما دعت الحاجة الى ذلؾ الأصبح با
ستفادة مف ىذه المياه بانشاء مشروع تحمية اليمكف اإف مياه ىذه البحيرة مالحة و  الصيفًا. إ

 . ٛٔستخداـالعادة اال
 ( المسطحات المائية في منطقة الدراسة٘جدوؿ )

اسـ 
المسطح 
 المائي

الطاقة  المساحة
 الخزنية

تاريخ 
 نشاءالا

 ادارتو اليدؼ منو

بحيرة 
 حديثة 

ٗٔٛ 
 ٕكـ

مميار  ٕ.ٛ
 ٖـ

ادارة مشروع سد  خزف مياه الفرات ٜٚٛٔ
 حديثة
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بحيرة 
 الحبانية 

ٕٗ٘ 
 ٕكـ

ٖ.ٕٛ 
 ٖمميار ـ

ادارة مشروع سدة  خزف مياه الفرات ٖٜٗٔ
 الرمادي

بحيرة 
 الرزازة 

ٕٔٙٓ 
 ٕكـ

ٔٙ.ٚ 
 ٖمميار ـ

منخفض 
 طبيعي

استيعاب فيضاف نير 
 الفرات

) تحويؿ مف بحيرة 
الحبانية  الى بحيرة 

 الرزازة ( 

ادارة مشروع سدة 
 الرمادي

بحيرة 
 الثرثار 

ٕٚٔٓ 
 ٕكـ

ٛ٘.٘ 
 ٖمميار ـ

المرحمة 
ولى الا

ٜٔ٘ٚ  
المرحمة 
الثانية 
ٜٔٚٙ 

استيعاب فيضاف نير 
دجمة )تحويؿ جزء 
مف بحيرة الثرثار الى 
نير الفرات في مواسـ 

 الجفاؼ(

ادارة مشروع سدة 
الفموجة  وناظـ 

 الثرثار

بيانات غير نبار ، الالمصدر: وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في ا
 . ٕٔٔٓمنشورة ، 

( يتضح بشكؿ كبير اف المساحة التي ٔؿ الشكؿ )البناًء عمى ما تـ ذكره انفًا ومف خ
اف مساىمتيا في الموارد المائية  الكبر مف حيث المساحة االتشغميا بحيرة الثرثار تعد ا

ـ ىذه يتفؽ مع الحيز المساحي الذي تشغمو خصوصًا اذا ما عممنا أف معظ الالسطحية 
ف الجزء الالمساحة تقع خارج منطقة الدراسة وما يقع ضمف حدود المحافظة ىو جزء صغير 

دارية لمحافظة تكريت وعميو فأف مساىمتيا في الموارد الكبر منيا يقع ضمف الحدود االا
، ويأتي منخفض الرزازة بالمرتبة الثانية مف حيث المساحة  الالمائية لمنطقة الدراسة يكوف قمي

كبر يقع الف الجزء االمثؿ ليذا المسطح المائي الستخداـ االف دوف االف يحيالف ىناؾ عامولك
ء وايضًا يرجع سبب ضعؼ ىذا المصدر الخارج منطقة الدراسة وتحديدا في محافظة كرب

وؿ ىو ارتفاع نسبة الستفادة منيا وذلؾ لسببيف االيمكف ا الكمورد مائي ميـ الى اف مياىو 
ىمية الالى اف الخزف فييا ىو خزف ميت . ومف ىنا أعطت بحيرة حديثة ا فضالالمموحة فيو 

ىـ وذلؾ لقدرتيا الالمصدر المائي ا باعتبارىانبار الكبر لممسطحات المائية في محافظة االا
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وتأتي بعدىا بحيرة الحبانية حيث تبمغ قدرتيا   ٖمميار /ـ ٛالخزنية العالية حيث تتجاوز 
وما يزيد مف أىمية ىذيف المصدرييف ىو أنيما يقعاف كميًا في   ٖمميار/ـ ٕٛ.ٖالخزنية 

 ستخدامات البشرية المتنوعة .المنطقة الدراسة اضافة الى اف مياىيما عذبة صالحة ل
 

(النسبة ٔالشكؿ )

 المئوية لمساحة المسطحات المائية
 (  .٘عتماد عمى الجدوؿ )الالمصدر : مف عمؿ الباحث با

ستيعابية لممسطحات المائية ، وىنا الشكؿ كبير القدرة ا( يتضح بٕومف الشكؿ )
انو وعمى الرغـ مف التقارب الكبير مف حيث المساحة التي تشغميا بحيرة  الشارة االيجدر ا

اف السعة الخزنية لبحيرة حديثة تبمغ اضعاؼ ما عميو في بحيرة الحبانية  الحديثة والحبانية ا
ثة ىيدرولوجيا كونو يقمؿ الضائعات المائية الناتجة عف وىذا بحد ذاتو يعتبر ميزة لخزاف حدي

 زيادة التبخر .
 ستيعابية لممسطحات المائية في منطقة الدراسة ال( الطاقة إالشكؿ )

 بحيرة حديثة
8% 

 بحيرة الحبانية
8% 

 بحيرة الرزازة
31% 

 بحيرة الثرثار
53% 
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 (  .٘عتماد عمى الجدوؿ )الالمصدر : مف عمؿ الباحث با

 المقامة بهدف ادارة الموارد المائية في محافظة االنبار:   ًا: المشاريعتاسع
 سد حديثة : -1

ـ ويبمغ ٜٙٛٔكـ شماؿ مدينة حديثة ( ، أكمؿ إنشاءه عاـ ٚيقع عمى نير الفرات ) 
كـ ، أنشأ لخزف المياه في فترات الفيضاف وتنظيمو ، ويبمغ التصريؼ التصميمي ٜطولو 

 ماـ السد مباشرة ./ثا ( وتقع البحيرة أٖـٓٓٓٔٔ) القصى  ا
 : التقسيم نواظم
 ، منو ٕٚ الكيمو عند الفرات – الثرثار قناة عمى وؿالا يقع ناظميف عف عبارة وىي

  ثا/ٖـٓٓٙ تصريفيا ويبمغ ، دجمة ذراع بداية في خرالا يقع بينما ثا/ٖـٓٓ٘ تصريفو ويبمغ
  ذراع قناة عبر دجمة نير إلى المياه لتحويؿ الناظماف ويستعمؿ ـٜٚٛٔ عاـ تشغيميا تـ

 .  ناظـ لكؿ بوابات ٗ مف وتتكوف دجمة – الثرثار
 :  الرمادي سدة 

 ، الرمادي مدينة شماؿ كـٖ بعد عمى الفرات نير عمى مباشرة تقع تنظيمية سدة وىي
 قناة عبر الحبانية بحيرة إلى وتحويميا الفيضاف أوقات في المياه لحجز ٜ٘٘ٔ عاـ إنشاؤىا تـ

 فوؽ ـ٘.ٔ٘ مقداره المقدـ في بمنسوب ثا/ٖـٕٓٓٛ لمسدة التصميمي التصريؼ ويبمغ الورار
 حيث ٜٜٙٔ عاـ في ثا/ٖـ ٖٓٙٛ لو تصريؼ أعمى تسجيؿ تـ وقد البحر، سطح مستوى

 ، ـٖٔ.ٖ٘ العاـ ذلؾ في المياه مناسيب وصمت فقد استثنائيا العاـ ذلؾ في الفيضاف كاف
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 الواحد لمباب ـٙ بعرض المنزلؽ النوع مف بوابة(  ٕٗ)  السدة وتحتوي مسجؿ رقـ أعمى وىو
 ( . ٜٔ)سماؾالا وممر حةالالم ممر إلى إضافة ،

 :  الورار قناة 
 الحبانية بحيرة إلى بواسطتيا الفرات نير مياه لتحويؿ حفرىا تـ اصطناعية قناة وىي

 وعرض ثا/ٖـ ٕٓٓٛ التصميمي وتصريفيا كـ٘.ٛ طوليا ويبمغ الرمادي مدينة جنوب وتقع
 .  ـٕٓٔ صدره عند القاع

 :  الورار ناظم 
 لمتحكـ يستعمؿ كـٖ بمقدار الرمادي مدينة غرب ويقع ـٜٔ٘ٔ العاـ في أنشأ

 ئياالامت بعد النير مياه إلى الحبانية بحيرة مياه رجوع ومنع الرمادي سدة مقدـ المياه بمنسوب
 التصميمي تصريفو ويبمغ ، ـٙ الواحدة البوابة عرض منزلقة بوابة(  ٕٗ)  عمى ويحتوي
 .  ٜٜٙٔ العاـ ؿالخ ثا/ٖـ ٖٓٓٔ تصريؼ أعمى وسجؿ ، ثا/ٖـ ٕٓٓٛ

 :  الذبان قناة 
 النير إلى البحيرة مياه لتحويؿ الفرات ونير الحبانية بحيرة بيف القناة صدر أنشأت

 كـٖ.ٜ القناة طوؿ ويبمغ ، الصيؼ فصؿ ؿالخ الفرات نير تصريؼ لتعزيز إليو الحاجة وقت
 وتـ الرمادي مدينة شرقي كـٖٓ مسافة عمى القناة وتقع ثا/ٖـ ٓٓٗ التصميمي وتصريفيا

 . ٜٓ٘ٔ عاـ  في حفرىا
 :  الذبان ناظم 

 بحيرة مف الذباف قناة في المطمقة المياه عمى لمسيطرة يستعمؿ قاطع ناظـ وىو
 ٙ الواحدة البوابة عرض منزلقة بوابات خمسة مف ويتكوف ـٜٔ٘ٔ عاـ إنشاؤىا تـ الحبانية
 . ثا/ٖـ ٓٓٗ التصميمي التصريؼ ويبمغ أمتار

 : المجرة ناظم
 الفموجة مدينة جنوب ويقع الرزازة بحيرة الى الحبانية بحيرة مياه لتفريغ ناظـ وىو

 . ثا/ٖـ ٓ٘٘ٔ التصميمي التصريؼ ويبمغ ٛ بواباتو عدد ويبمغ ٖٜٗٔ عاـ انشاءه تـ كـٕٓ
 :الفرات الثرثار ناظم
 نير الى الخارجة الثرثار مياه عمى لمسيطرة ٜٙٚٔ العاـ في الناظـ ىذا انشاء تـ

 .ثا/ٖـ ٓٓٔٔ التصميمي التصريؼ ويبمغ الفرات
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 : دجمة ذراع عمى المأخذ ناظم
 وموقعو ٜٛٛٔ العاـ في دجمة نير مف المطمقة المياه عمى لمسيطرة اقيـ ناظـ وىو

 .ثا/ٖـ ٓٓٙ التصميمي التصريؼ ويبمغ الفرات دجمة ذراع مف صفر كـ عند
 :الموحدة القناة صدر ناظم
 القناة الى الداخمة المياه عمى السيطرة بيدؼ ٜ٘ٛٔ العاـ في الناظـ ىذا انشاء تـ
 .ثا/ٖـ ٗٓٔ التصميمي التصريؼ ويبمغ الفموجة جنوب كـٗ وموقعو الموحدة

 :الشاللة ناظم
 دجمة ذراع مف ٘.ٕٛ كـ عند الثرثار/  دجمة ذراع في المنسوب عمى لمسيطرة اقيـ

 . ثا/ٖـ ٓٓٙ التصميمي التصريؼ ويبمغ ٜٛٛٔ العاـ في
 : الصقالوية ناظم
 الفموجة مدينة شماؿ ٕٔ كـ عند بالمياه الرئيسي ويةالالصق جدوؿ لتغذية انشاءه تـ

 . ثا/ٖـ ٕٙ التصميمي التصريؼ ويبمغ
 في منطقة الدراسة( مشاريع السيطرة والخزف ٙالجدوؿ رقـ )

نوع  المنشأ ت
 المنشأ

التصريؼ 
التصميمي 

 /ثاٖـ

المنسوب 
االعمى فوؽ 
 سطح البحر

عدد 
 البوابات

تاريخ 
 االنجاز

 ٜٙٛٔ ٙ ـٕ.ٓ٘ٔ ٓٓٓٔٔ كونكريتي سد حديثة 
مع  ٕٗ ـ٘.ٔ٘ ٖٓٓٙ كونكريتي سدة الرمادي 

 ىويس
ٜٔ٘ٙ 

 ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٜٚ.ٗٗ ٖٓٓٙ كونكريتي سدة الفموجة 
 ٜٔ٘ٔ ٖٗ ٘.ٔ٘ ٕٓٓٛ كونكريتي ناظـ الورار  
 ٜٔ٘ٔ ٘ ٘.ٔ٘ ٓٓٛ كونكريتي ناظـ الذباف  
 ٖٜٗٔ ٛ ٘.ٔ٘ ٓ٘٘ٔ كونكريتي ناظـ المجرة  
 ٜٙٚٔ ٙ ٘ٙ ٓٓٔٔ كونكريتي الفرات -ناظـ الثرثار 
ناظـ المأخذ عمى ذراع  

 دجمة 
 ٜٛٛٔ ٗ --- ٓٓٙ كونكريتي

 ٜٛٛٔ ٗ --- ٓٓ٘ كونكريتي ناظـ التقسيـ  
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ناظـ صدر القناة الموحدة   
 ٖعدد/

 ٜ٘ٛٔ ٗ --- ٗٓٔ كونكريتي

 ٜٛٛٔ ٗ --- ٓٓٙ كونكريتي ناظـ الشاللة  
 ٕٜٔٔ --- --- ٕٙ كونكريتي الصقالوية 

قسـ المياه نبار ،الالمصدر : وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في ا
 . ٕ٘ٔٓبيانات غير منشورة ، الجوفية،
 

ىمية التي اولتيا الحكومات المتعاقبة في مجاؿ ادارة الومف ما سبؽ يتضح جميًا ا
مثؿ لمموارد الؿ االستغالالمياه وتحقيؽ اقصى ىدؼ يرنوا اليو صانعوا القرار في مجاؿ ا

المائية المتاحة حيث  اف الدولة العراقية ومنذ نشأتيا اعطت ىذا الجانب حيزا كبيرا في بناء 
اف العراؽ اليوـ وعمى الرغـ مف شحة الموارد المائية  التصادية والخدمية ، اقالمشاريعيا ا

وزيادة الطمب عميو والمشاكؿ السياسية الناتجة عف سياسة دوؿ المنبع بالنسبة لنير الفرات قد 
ستفادة مف الاغفمت ىذا الجانب حيث اف العراؽ لـ يحاوؿ بناء أي مشروع مائي مف شأنو ا

ذ عقد الثمانينيات مف القرف الماضي بؿ تـ اىماؿ مجموعة مف الخطط المياه المتاحة من
التنموية التي وضعت في سبيؿ الرقي في ىذا المجاؿ منيا عدـ بناء سد البغدادي الذي كاف 

ستفادة مف المياه في الودية لالوة الى اىماؿ بناء السدود عمى االضمف تمؾ المخططات ع
 وقات الفيضانات ) حصاد المياه( .ا

 /ثاٖ( مخطط يوضح التصريؼ التصميمي ـٖالشكؿ )
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 (  .ٙعتماد عمى الجدوؿ )الالمصدر : مف عمؿ الباحث با
 :  المياه الجوفية :عاشراً 
%( مف مياه ٓٗ-%ٕ٘توفر أنظمة المياه الجوفية عمى نطاؽ عالمي ما بيف )     

عف طريؽ فيـ مختمؼ  اليمكف ادارتو بسيولة ا ال الالشرب في العالـ ، وتمثؿ موردا ىائ
اف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ البشرية  الت تجددىا إالنواع تجمعات المياه الجوفية ومعدال

بار وزيادة الالتي تؤدي الى نقص وتدىور في نوعية المياه ولعؿ ابرز تمؾ العوامؿ حفر ا
المائية  ، تعاني منطقة الدراسة مف محدودية موارده ٕٓصطناعيةالالضخ اضافة الى التغذية ا

يمنع  الاف ىذا  الالجوفية بشكؿ عاـ  بسبب عامؿ المناخ المؤثر عمى حجـ التساقط السنوي ا
بار الجوفية في الصحراء الغربية  في البار وتنتشر ىذه االمف تواجد عدد كبير مف تمؾ ا

ولى  لشرب الوتستعمؿ مياىيا بالدرجة ا ٜٛٙٔنبار  وقد تـ حفرىا  بعد عاـ المحافظة ا
راضي الزراعية  وخاصة الواحات الصحراوية  الواشي  كما تروى منيا مساحات قميمة  مف االم

رض  والمموحة فييا الـ  تحت سطح إٓ٘بئرًا  ويبمغ معدؿ اعماقيا   ٖٖٕويبمغ عددىا 
( و  ٖجزء بالمميوف وتصريؼ البئر الواحد  يتراوح بيف  ) ٓٓٓٗو  ٕٓٓٓمتفاوتة بيف 

بئر الى قوات الحدود والدوائر  ٕٔبئرًا منيا مؤخرًا وتـ تسميـ  ٕٕٔبيع ( لتر / ثا وقـ تـ ٘ٔ)
بئرًا  تحت  ٕٛ( ابار  الى المستفيديف  وبقيت  ٛخرى  في حينيا  وتـ تأجير  )الالحكومية ا

 ( .ٙ.     الجدوؿ )ٕٔادارة الييئة  العامة لممياه الجوفية
 نبارال( المياه الجوفية في محافظة اٙجدوؿ رقـ  )

 ت
 

المساحة  سـالا
 ²كـ

المنسوب 
 ـ

ح الذائبة   جزء المالا
 بالمميوف

 -السعة
التصريؼ  
 لتر/ثانيو

الخزف 
 ³مميوف ـ

-ٓٚ ٖٖٕٗ المحمديات ٔ
ٔٚٓ 

ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   
ٜٓٝ 

٘ٓٓٓ-ٔٓٓٓٓ   
ٔٓٝ 

ٔٓ ،ٔٓ-٘ ،
ٖ-٘  ،ٔ-ٖ 

٘ٓ 

-ٜٓ ٔ.ٕٕٔٗ حديثة ٕ
ٔٚٓ 

≤ ٔٓٓٓ    ٕٓٝ 
ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   

≥ٔٓ ،٘-
ٔٓ  ،ٖ-٘  ،

ٔ 
 واحد
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٘ٓٝ 
٘ٓٓٓ-ٔٓٓٓٓ   

ٖٓٝ 

≤ٔ 

وادي  ٖ
 عامج

ٕٕٙٗ.ٜ ٔٚٓ-
ٕٔٓ 

≤ ٔٓٓٓ    ٔٓٝ 
ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   

ٜٓٝ 

٘-ٔٓ  ،ٖ-
٘ ،ٔ-ٖ ≤ٔ 

ٖٔ 
ٔٓٓ 
 بئر

وادي  ٗ
 المانع

ٕٙ٘٘.ٗ ٔٚٓ-
ٕ٘ٓ 

≤ ٔٓٓٓ    ٛٝ 
ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   

ٜٕٝ 

≥ٔٓ ،٘-
ٔٓ  ،ٖ-٘ ،
ٔ-ٖ  ،≤ٔ 

ٕٔ 

-ٖٓٓ ٘.ٔٚٔٔ عكاشات ٘
ٖٚٓ 

≤ ٔٓٓٓ    ٖٓٝ 
ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   

ٚٓٝ 

٘-ٔٓ  ،≤ٔ ٘ 
 بئر ٓٚ

-ٜٕٓ 0ٕٛٗٙ الكعرة ٙ
ٖ٘ٓ 

ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ ٔ-ٖ ،≤ٔ ٔ٘ 
 بئر ٓٚ

-التنؼ ٚ
 الوليد

ٖٔٗٛ0ٜ ٖ٘ٓ-
ٗٚٓ 

≤ ٔٓٓٓ    ٗ٘ٝ 
ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   

٘٘ٝ 

٘-ٔٓ ،ٔ-
ٖ ،≤ٔ 

ٔ 
 بئر ٕٓ

اـ  ٛ
 النييديف

ٕٖٗ0ٖ ٔٚ٘-
ٕٔٓ 

≤ ٔٓٓٓ    ٕ٘ٝ 
ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   

ٚ٘ٝ 

٘-ٔٓ --- 

-ٖٕٓ 0ٚٙٗ٘ الضبعة ٜ
ٕ٘ٓ 

≤ ٔٓٓٓ    ٗ٘ٝ 
ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   

٘٘ٝ 

ٔ-ٖ ،≤ٔ --- 

-٘ٚٔ 0ٜٕٕٗٙ وادي تبؿ ٓٔ
ٕٔٓ 

≤ ٔٓٓٓ    ٘ٝ 
ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   

ٜ٘ٝ 

٘-ٔٓ  ،ٖ-
٘ ،ٔ-ٖ ≤ٔ 

--- 
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-ٓٚٔ 0ٜٕٕٗٙ اليبارية ٔٔ
ٔٛٓ 

≤ ٔٓٓٓ    ٗٓٝ 
ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   

ٙٓٝ 

٘-ٔٓ ،ٖ-
٘ ،ٔ-ٖ 
،≤ٔ 

ٚٔ 

 غرب عيف ٕٔ
 التمر

ٔٓٔ٘0ٖ ٜٓ-
ٔٗٓ 

ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ ٖ-٘ ٔ 
 واحد

 ةرحالي ٖٔ
 عيف التمر

ٕٖٓٓ0ٙ ٛٓ-ٜٓ ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ ≥ٔٓ  ،٘-
ٔٓ ،ٖ-٘ 
،ٔ-ٖ 

ٔٓٓ 

-ٜٓ 0٘ٚٔٔ ةطقطقان ٗٔ
ٔٓٓ 

ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   
ٕ٘ٝ 

ٖٓٓٓ-٘ٓٓٓ   
ٚ٘ٝ 

 ،٘-ٔٓ ،
ٖ-٘ ،ٔ-ٖ 
≤ٔ 

ٔ 

النخيب او  ٘ٔ
 عرعر

ٜٚٙٙ0ٕ ٔٛٓ-
ٕٕٓ 

≤ ٔٓٓٓ    ٘ٓٝ 
ٔٓٓٓ-ٖٓٓٓ   

ٖ٘ٝ 
٘ٓٓٓ-ٔٓٓٓٓ   

ٔ٘ٝ 

≥ٔٓ ،٘-
ٔٓ  ،ٖ-٘ ،
ٔ-ٖ  ،≤ٔ 

ٔٓٚ 
ٔٗٓ 
 بئر

-ٓٚ ٜٖ٘ٗٓ المجموع 
ٗٚٓ 

   

نبار ، بيانات غير الالمصدر: وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في ا
 . ٕٔٔٓمنشورة ، 

  الصغيرة الترابية : السدود احدى عشر
 قاليـ اتساما بندرة المياه بحكـ ما يسوده مف جفاؼالدنى مف أكثر االيعد الشرؽ ا

متر  ٓٓ٘ومحدودية الموارد المائية حيث يقؿ نصيب الفرد السنوي مف إمدادات المياه عف 
، ولعؿ العراؽ ٕٕقميـ المكعب مما يوضح شدة التأثر بنقص المياه في أكثر مف نصؼ بمداف ا

يعني بالضرورة عدـ ايجاد  الاف ىذا  اليتمتع بشكؿ جزئي بمميزة تواجد نيري دجمة والفرات ا
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بدائؿ ليذيف النيريف ، حيث تمر عدة بمداف بمرحمة تحوؿ اقتصادي وتواجو معوقات اجتماعية 
ت الناشئة، والناتج عف عدـ توزيع المياه بالتساوي، الواقتصادية تعترض معالجة المشك

البمداف الشحيحة  واعتمادىا عمى موارد المياه السطحية والجوفية العابرة لمحدود، وتممؾ بعض
المياه موارد كبيرة مف المياه الجوفية غير المتجددة، حيث يطرح استخداميا قضايا تتعمؽ 
باستدامة ىذه الموارد. وتتفاقـ حالة ندرة المياه مف جراء تموثيا وكذا نتيجة لتدىور إنتاجية 

 خطير. بيئيراضي بسبب التغدؽ والمموحة مما يؤدى الى تدىور الا
مطار وىي التقنية التي تستخدـ فيحجز وتخزيف مياه اللنا مفيوـ حصاد اوىنا يظير 

ت الالغاية مف تجميعيا ومعد ؼالباختمطار والسيوؿ في فترات سقوطيا بطرؽ تختمؼ الا
مكونات نظاـ حصاد المياه في أجزاء  وتمخصىطوليا واعادة استخداميا عند الحاجة الييا 

 :ٖٕث ىيالث
:ويقصد بيا حجز المياه بشكؿ مؤقت   Catchment areaمنطقة حجز المياه 

 تمييدًا لنقميا الى منطقة التخزيف .
:وىو المكاف الذي تحتجز بو +المياه مف وقت  Collection Deviceوسيمة التخزيف 

ماكف تبعًا لكمية اليطوؿ المطري السنوي الجمعيا لغاية استخداميا ، وتختمؼ أحجاـ ىذه ا
 . إسمنتيةوقد تكوف ىذه الخزانات عبارة عف حفر تحت أرضية أو خزانات 

:حيث تتطمب أنظمة حصاد المياه في بعض  Conveyance systemنظاـ النقؿ 
 حياف نقميا مف منطقة الحجر الى منطقة التجميع عف طريؽ قنوات أو أخاديد .الا

حصاد المياه مف كمية الواردات المائية الكبيرة لمودياف في فترة سقوط وتأتي اىمية 
 نبار .المطار لممسطحات المائية في محافظة االا

% مف ٜٔقميـ، إذ تستيمؾ حوالي الوؿ لمماء فى االإف الزراعة ىي المستخدـ ا
د وعدـ ستخدامات الزراعية كثيرا ما تتسـ بالتبديالحظ أف االكميات المياه المسحوبة، وي

نتاجية، وعميو تـ انشاء مجموعة مف السداد في منطقة الدراسة بيدؼ الالكفاءة، وانخفاض ا
 وكذلؾ حيواناتيـ  لري وذلؾ بؿالوا غناـالا اصحاب قبؿ مف ستخدامياال مطارالا مياه خزف

  الثانية بالدرجة ولمزراعة  ولىالا بالدرجة الحاجة عند شرب كمياه استخداميا مكافالبا
( ٛالجدوؿ ) سداً  ٕٔويبمغ عددىا   الغربية الصحراء في السدود توجد وىػػػػػػذه حوليا لمقاطنيف

. 
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 ( السداد الترابية في منطقة الدراسةٛالجدوؿ )
تاريخ  الموقع اسـ السد ت

 االنجاز
طوؿ 
جسـ 
السد 
 )ـ(

عرض 
قمة 
السد 
 )ـ(

منسوب 
قمة 

 السد)ـ(

منسوب 
عتبة 
الميؿ 
المائي 

 )ـ(

كمية 
الخزف 
مميوف 

 ٖـ

ارتفاع 
 السد

سد  ٔ
 الرطبة

ٖٕ 
جنوب 
غرب 
 الرطبة

ٜٔٛٔ ٛٛٗ ٙ ٜٕٙ ٙٛٚ ٖٕ ٜٔ 

كـ  ٘ٔ سد االبيمة ٕ
شماؿ 
 الرطبة

ٜٖٔٚ ٘ٓٓ ٙ ٕٙٓ ٙٔٚ.٘ ٗ ٔٔ.٘ 

سد  ٖ
 الحسينية

كـ  ٓ٘ٔ
شماؿ 
شرقي 
 الرطبة

ٜٔٚٙ ٕ٘ٔ ٚ ٚٓٙ ٕٚٓ ٙ ٖٔ.ٕ٘ 

سد  ٗ
 المراعي

        

سد  ٘
 شبيجة

ٕٔٓ 
جنوب 
شرقي 
 الرطبة

ٜٔٚٚ ٕٚٓ ٙ ٗٛٙ.٘ ٗٛ٘ ٛ ٔٓ.٘ 

كـ ٓٗٔ سد سري ٙ
جنوب 
 الرطبة

ٜٔٚٙ ٘ٚٓ ٙ ٕٜ٘ ٕٜٖ ٓ.ٖ ٘ 

         سد الولج ٚ
 ٘ٔ ٖ.٘ ٕٚ٘ ٖٔ٘ ٚ ٛٗٗ ٖٕٓٓكـ ٛ٘سد  ٛ
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شماؿ  ٖحوراف/
شرقي 
 الرطبة

سد  ٜ
 االغربي

كـ ٘٘
شماؿ 
 الرطبة

ٜٔٚٗ ٕ٘٘ ٚ ٙٓٚ.٘ ٙٓٗ ٙ ٔٔ 

سد اـ  ٓٔ
 الطرفات

كـ ٓٗ
شماؿ 
غرب 
 النخيب

ٜٕٔٛ  ٙ     

سد  ٔٔ
 الرحالية

كـ ٗٔ
شماؿ 
 الرحالية

ٜٕٔٛ ٗٗٓ ٛ ٜٛ ٜ٘.٘ ٗ ٖٔٓ 

سد  ٕٔ
 االبيض

كـ ٓ٘
جنوب 
شرقي 
 النخيب

ٕٕٓٓ ٕٔ٘ٓ  ٕٗٗ ٕٗٓ ٕ٘ ٕٓ 

بار ، بيانات غير نالالمصدر : وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في ا
 . ٕٔٔٓمنشورة ،

 مصادر تموث المياه في منطقة الدراسة: اثنتا عشر
مشكمة تموث المياه في منطقة الدراسة وما يترتب  بإبرازتتجمى أىمية ىذا الموضوع 

بد اف القتصادية ليا، الثار االؿ عرض االعمييا ولفت النظر لخطورة ىذا الموضوع مف خ
ة ( وتدىور النوعيPollutionنشير إلى أىمية التمييز بيف مصطمحي التموث )

(contaminationإذ أف مصطمح التموث يعبر عف تأثيرات ضارة لصحة ا )نساف والبيئة، ال
بد الاف تدىور النوعية  اليؤثر عمى البيئة أو الصحة العامة إ الفي حيف تدىور النوعية قد 

،   ويعرؼ التموث المائي بانو التغيرات  (ٕٗ)وأف يرافقو عمى المدى البعيد تأثيرات ضارة
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الفيزيائية او الكيميائية او البيولوجية  التي تحدث لممياه وتفض الى تغير نوعيتو وتسبب 
 ( ، ٕ٘اضرار عمى البيئة والصحة العامة )

ستخدامات البشرية المتنوعة ويرجع الحية المياه لاليفقد التموث كميات ىائمة مف ص
خر البشري والذي يعد مف اخطر العة مف العوامؿ منيا طبيعي واسبب التموث الى مجمو 

انواع التموث منيا مياه المبازؿ ومياه الصرؼ الصحي والمياه الناتجة عف العوادـ الصناعية 
ح مف أىـ المالت االالخ... تطرؽ البحث الى مجموعة مف تمؾ المموثات ولعؿ أرتفاع معد

 (.9لدراسة    ، الجدوؿ )مظاىر تدىور نوعية المياه في منطقة ا
 (9جدوؿ رقـ )

 ح في نير الفراتالمالتركيز ا
اسـ 

 النير 
ادنى 

مموحة مسجمة 
 P.P.Mالتركيز 

اعمى مموحة 
 P.P.Mمسجمة التركيز 

نير 
 الفرات 

ٖ٘٘ ٖٔٓٓ 

 نبار ، بيانات غير منشورة.الالمصدر: وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في ا
يمكف معرفة اف درجة مموحة المياه تتحكـ بالمياه وكونيا ضارة أو عذبة  ومف ىذا

 ح الذائبة وكما مبيف في الجدوؿ ادناه :المالحيث تعتمد عمى كمية ا
 ح الذائبةالمال( يوضح كمية آٔجدوؿ رقـ )

 نوعية المياه (T. D. Sح المذابة )المالكمية ا
 مياه جيدة جزء لكؿ مميوف جزء ٓٛٗ -ٓٙ

 مياه متوسطة المموحة جزء لكؿ مميوف جزء ٓٗٗٔ -ٓٛٗ
 مياه ضارة جزء لكؿ مميوف جزء ٕٖٓٓ -ٓٗٗٔ

 مياه ضارة جداً  جزء لكؿ مميوف جزء ٕٖٓٓأكثر مف 
 

فاؽ، تقرير الالمصدر : عبد المطيؼ جماؿ رشيد، الموارد المائية في العراؽ: الواقع وا
 .ٗ(، صٕٚٓٓوزارة الموارد المائية، مقدـ إلى رئاسة مجمس الوزراء، )بغداد، 
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بد مف اتخاذ اله أف نوعية المياه في منطقة الدراسة متوسطة المموحة وعميو الويتضح اع    
تدابير تحوؿ دوف ارتفاع نسبة مموحة المياه بؿ وحتى محاولة تقميؿ درجة المموحة بأتخاذ 
مجموعة مف الحموؿ التي تقمؿ نسبة ىذه المموحة والتي يتقدميا مشكمة المبازؿ التي تصب 

 مياىيا في نير الفرات والتي تعد مف ابرز اسباب ارتفاع نسبة المموحة في نير الفرات . 
تقتصر عمى ارتفاع نسبة المموحة في  الشارة اف مشكمة تموث المياه الوىنا يجدر ا

نساف والتي سوؼ يتـ التطرؽ الى المياه النير بؿ تتعدى الى ما ىو اوسع واخطر عمى حياة ا
( ، حيث تـ توضيح اىـ مموثات المياه في منطقة الدراسة وىؿ ٔٔأىـ مسبباتيا في الجدوؿ )

 المعالجات ليا مف قبؿ اصحاب القرار .تـ وضع الحدود و 
 (ٔٔجدوؿ رقـ )

 مصادر التموث
 المالحظات  التفاصيؿ  نوع التموث  الموقع 

المياه الناتجة مف معمؿ الفوسفات في  مواد فوسفات  قضاء القائـ 
 القائـ 

 قد عممت لو معالجة 

وجود عيوف كبريتية في المنطقة  مياه كبريتية  قضاء ىيت 
 تصب في النير 

 

قضاء الرمادي 
الجية اليمنى مف 

 نير الفرات

-ٓٓٗمياه المبازؿ  ذات مموحة بيف  مياه المبازؿ 
 جزء بالمميوف تصب في النير  ٜٓٓٓ

 

جميع مدف 
المحافظة 
والقصبات 
 السكانية 

مياه مجاري 
الصرؼ 
 الصحي 

جميع مياه الصرؼ الصحي تصب 
 في نير الفرات بدوف معالجة 

تـ التأكيد عمى ذلؾ 
 ولـ يحسـ الموضوع 

مواقع كراجات 
الغسؿ والتشحيـ 
الواقعة عمى 

 جانبي النير 

مياه غسؿ 
المكائف واالت 

 المعدات 

عد التقيد بالضوابط وعمؿ احواض 
ترسيب مما يذىب مياه الغسيؿ الذي 
يحمؿ نسبة عالية مف الدىوف 

 والشحـو الى النير 
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 الموارد المائية في محافظة االنبار : إلدارةاالفاق المستقبمية ثالث عشر :
أىمية خيرة الثة االؿ العقود الثالقتصادية في إدارة المياه خالدوات االا اكتسبتلقد 

كبيرة في دورىا الميـ في المساىمة في تطبيؽ السياسات والتشريعات المائية دوف الضرر 
ئمة مف الؿ تقديميا منافع كبيرة في حاؿ تطبيقيا في ظروؼ مالقتصادية مف خالبالتنمية ا

ؿ مساىمتيا في تغيير سموؾ المستخدميف وتنمية العائدات المالية لمدولة بيدؼ اعادة الخ
ؾ المياه اضافة الر في مختمؼ القطاعات وتطوير التقانات اليادفة في ترشيد استيستثماالا

قتصادية المستخدمة في المياه ىي الالى تقميؿ الفاقد الى ادنى حد ممكف ، ومف ادوات ا
تسعير المياه العذبة ورسوـ عمى مياه الصرؼ الصحي وضريبة تصاعدية عمى زيادة 

رخص بيا وفرض ضرائب كبيرة عمى التموث حسب مبدئ )) ستخداـ المياه عف الحدود المالا
(( عمى الرغـ مف وفرة المقترحات، المنبثقة عف منتديات شتى، فاف ٕٙالمموث يجب أف يدفع 

المعتمد بيا مف قبؿ الحكومات  مف الناحية الفعمية تعد بالضرورة محدودة مف حيث عددىا 
جؿ، عوضًا عف معالجة القصيرة اولويات الونطاقيا ،حيث أف ىناؾ ميؿ إلى معالجة ا

جؿ الجؿ. ويمكف أف نرى حذر تتخذه الحكومات إزاء التوظيؼ طويؿ االالخيارات طويمة ا
بسبب محدودية الموارد المالية. وفى ىذا الصدد، يتعيف انتقاء الخيارات، وترتيب أولوياتيا، 

لتزاـ البقدر ما مع اجؿ. ويتعارض ىذا الوتصنيفيا بوضوح مف زاوية آثارىا قصيرة وطويمة ا
مر اليصعب أحيانا معالجتيا. وا التيباتباع مناىج شاممة تستند إلى نطاؽ واسع مف القضايا 

قتصادية الستراتيجية االا فيح سياسات المياه الىذا الصدد ىو دمج اص فيالذى يعتبر ميما 
تند إلى إلى نظـ تس البرامج تصحيح السياسات الكمية وصو بجؿ بوصفو عنصرا الطويمة ا

 الوصوؿ الى التنمية المنشودة. 
ح سياسات المياه عف تأثير فّعاؿ ينبغي أف يخضع لمرصد والتقييـ اللكي يسفر اص

تحسف  فيتتجمى  التيودعـ تأثيراتو  حالصإلباىتماـ المستمر العمى ضماف ا الالدوري. وعم
استخداـ المياه،  مر يقتضى تسميط الضوء عمى استدامةالإمدادات المياه المتاحة، فاف ا

عتراؼ بتمؾ الوتقميص الصراعات عمى مواردىا، وما إلى ذلؾ مف اعتبارات، مع ضماف ا
قتصاد الا فييوجد بوجو عاـ معيار أساسي ُيرتكز عميو  الالقضايا عمى المستوى السياسي. و 

لمتعاوف عمى  الكميات المياه وتحسيف كفاءة استخداميا. ويمكف أف يكوف ىذا مجا في
 قميمي.القميمي وشبو االتوييف االمس
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العرض والطمب تقترف بتحديد  دارةإلوتشمؿ المقترحات المنبثقة عف البمداف خيارات 
مف إجراءات شاممة. إف منطقة الدراسة تعاني  الستراتيجية، بدالت االالتدخ ولوياتألواضح 

بيئة. ومع ضآلة المياه ويعانى مف فقداف الموارد بسبب تدىور ال فيمف جفاؼ وندرة مزمنة 
قتصادية السريعة، تتعرض المحافظة لمعوقات مائية الالموارد والزيادة السكانية والتنمية ا

تتسـ بالتبديد وتفتقر  التيستخدامات الراىنة الوتواجو مطالب متنامية ومتعارضة، وتتطمب ا
المستداـ لمصدر ستخداـ الجا فوريا حفاظًا عمى االقطاع الزراعة، ع فيسيما الإلى الكفاءة، و 

قتصادية ينفسح المجاؿ أماـ مزيد مف التبادؿ الالحياة ىذا. ومع تزايد أىمية المياه لمتنمية ا
 .قميـإلباعمؿ قطاع المياه  فيوالتنسيؽ 

وىنا يتطرؽ البحث الى ضرورة قياـ المديريات الخاصة بالموارد المائية في محافظة 
قتصادية مف توفر الموارد المائية الحقيؽ الجدوى اخذ بدورىا الريادي في سبيؿ تإلنبار باالا

مثؿ الستثمار االوضرورة المحافظة عمى ىذا المورد باعتباره عصب الحياة ، اضافة الى ا
بار وشؽ الجداوؿ ومنع التجاوز عمى الراضي الشاسعة في المحافظة عف طريؽ حفر األل
 راضي الزراعية .الا

 : ستنتاجاتالا
ساليب الوضعت عددًا مف ا ٕٜٜٔمؤتمر دبمف عاـ قًا مف مبادئ الانط .ٔ

 دارة المتكاممة لممياه وىى:الوالمناىج العامة نحو ا
 المنيج الشمولي . - أ
 المنيج التشاركى . - ب
 قتصادي .الالمنيج ا - ت

اعتمد البحث عمى المنيج الشمولي والتشاركي في تحميؿ واقع الموارد المائية  .ٕ
 في المحافظة .

الدراسة خارج العراؽ سواء ما كاف منيا مياىًا  إف معظـ منابع مياه منطقة .ٖ
 سطحية أو حتى الجوفية .

نبار وحرصًا مف الحكومات العراقية عمى النظرًا لندرة المياه في محافظة ا .ٗ
 ودية الجافة .السدة ترابية ميمتيا حصاد المياه في ا ٗٔمثؿ لتمؾ المياه انشأت الستخداـ االا
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نبار وتـ تقييـ تمؾ الالجوفية في محافظة امكمف لممياه  ٘ٔحددت في الدراسة  .٘
ستخدامات البشرية المتنوعة أو الالمياه كميًا ونوعيًا وتحديد ما اذا كانت تمؾ المياه صالحة ل

 ستخدامات الصناعية .الالزراعية او ا غراضأللما كاف منيا ميمًا 
رة مشروع لمسيط ٕٔالمياه في العراؽ بأنشاء  بإدارةقامت الجيات المتخصصة  .ٙ

والتحكـ بمياه نير الفرات متوزعة عمى طوؿ النير في منطقة الدراسة وبتصاريؼ متنوعة 
 حسب الحاجة .

 التوصيات :  
ؿ الحد العمى الحكومة واجب منع أو التخفيؼ مف تموث المياه العراقية مف خ .ٔ

وة المف آثار المصادر الداخمية لمتموث وذلؾ عف طريؽ إعادة تدوير مياه الصرؼ المختمفة ع
 عمى منع وصوليا إلى المصادر المائية العذبة بصورة عشوائية.

مف واجب المنظمات التي تيتـ بالمياه ضرورة توعية مستخدمي المياه في  .ٕ
راضي أو الالتي تسببيا المياه المموثة سواء عمى الصحة العامة أو عمى ا ثارإلباالعراؽ 

 اه.المزروعات وذلؾ مف أجؿ تفادي استخداـ مثؿ ىذه المي
ضرورة  العمؿ عمى إيجاد حؿ لمشكمة مياه نير الفرات الداخمة لمعراؽ عف  .ٖ

ؿ المجوء إلى دفع دوؿ الجوار عمى رفع القؿ مف خالطريؽ ضماف حصة ثابتة وكافية عمى ا
 ح فيو.المالت االتصاريؼ ىذا النير لتقميؿ مف معد

منطقة راضي الزراعية في الوضع الخطط المتكاممة التي مف شأنيا بزؿ ا .ٗ
 الدراسة وتجميعيا ومحاولة معالجة تمؾ المياه قبؿ أف تصب في النير .

سراؼ بالمياه الحيف بضرورة معرفة المقننات المائية لمنباتات وعدـ االتوعية الف .٘
 وة عمى مف تممح التربة الناتج عف طرؽ الري المتخمفة .اللمحفاظ عمى كمية المياه ع

تجارب حصاد المياه مع فيـ لديناميكية يجب توفير منتدى لعرض دراسات و  -ٙ
فكار والخبرات والمفاىيـ المتعمقة الصطناعية عف طريؽ تبادؿ االعممية التغذية الجوفية ا

 مطار.الصطناعية وحصاد مياه االبالتغذية الجوفية ا
  : االحاالت
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د.جياد الشاعر ، د. فواز الموسى ، ادارة الموارد المائية وسبؿ مواجية العجز فييا ، ندوة الجغرافية ( 
 . ٕٚٓٓحمب ، والتخطيط ، 

( االدارة المتكاممة لمموارد المائية واالمف الغذائي في افريقيا ،المؤتمر االقميمي الثالث والعشروف ألفريقيا ٕ)
 . ٕٗ-ٖٕ،ص  ٕٗٓٓ،جوىانسبرغ،

( د.بمعايش ميادة ، حوكمة المياه واالدارة المتكاممة لمموارد المائية ، العدد السادس ، مجمة اقتصاديات ٖ)
 . ٓٙٔ – ٜ٘ٔ، ص ٕٛٔٓواالعماؿ ،جامعة بيروت ، الماؿ 

 .ٕٚٓٓ( جميورية العراؽ، وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، المجموع اإلحصائية السنوية لعاـ ٗ)
 . ٜٛٛٔ،  ٙٙ(  اليونسكو ، اكساد، دـ/ت ٘)
العامة لممساحة ،بغداد ، ( خروفة ، نجيب واخروف ،الري والبزؿ في العراؽ والوطف العربي ،مطابع المنشأة ٙ)

 ٛٗٔ.صٜٗٛٔ
  ٘ٚٔ– ٓٚٔ(  نجيب خروفو واخروف مصدر سابؽ ص ٚ)
( نوري خميؿ البرازي ،  نظاـ الري في العراؽ واثره في الزراعو ،  مجمة الجمعية الجغرافية العراقية المجمد ٛ)

  ٚٗص  ٜ٘ٙٔالثالث ، بغداد 
سجالت غير منشوره  ٖٕٓٓالري في محافظة االنبار  ( وزارة الري مديرية ري أبو غريب، أطواؿ مشاريعٜ)
. 
( أوس طمؾ مشعاف المعاضيدي ، ىيدرولوجية سدة الفموجة واثارىا البيئية ، رسالة ماجستر )غير منشورة ٓٔ)

 .ٚ٘، ص  ٕٔٔٓ، جامعة االنبار ، 
ستثمار ، مجمة كمية الواقع الجغرافي وأمكانيات اال -( أ.د. كماؿ صالح كزكوز العاني  ،البادية الشمالية ٔٔ)

   . ٕٛٚـ ،ص ٖٕٔٓ،حزيراف/ٕٔالتربية األساسية/ جامعة بابؿ  العدد/
( الباالني ، عز الديف جمعة درويش ، أثر سد القادسية عمى التنظيـ أإلروائي لنير الفرات في العراؽ ، ٕٔ)

 . ٚٛ.ص ٕٓٓٓرسالة ماجستير ) غير منشورة ( ، جامعة األنبار  ، 
(13 ) Mahmood I . Mutib , water Balance and Irrigation Development in Euphrates 
River Basin in Iraq M. Phil . Dissertation  (( CSRD )) SSS , Jawaher lal Nehru 
university , India , 1990 . P. 11 

الزراعي في العراؽ ، رسالة (فائؽ خالد عبد الباقي ، التصاريؼ الواطئة لنير الفرات وأثرىا عمى االنتاج ٗٔ)
 .ٖٔص ٜٜٓٔماجستير غير منشورة ، كمية التربية _ ابف رشد ، جامعة بغداد ، 

(  وزارة الري ، الييئة العامة لتشغيؿ مشاريع الري ، ادارة مشروع سد حديثة ، قسـ الصيانة والتشغيؿ ، ٘ٔ)
 ارشيؼ القسـ .

 مة األمطار وارتفاع درجات الحرارة .(ىو الموسـ الذي تقؿ أو تشح فييا مياه النير لق*)
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،  ٗ(أحمد عبد الباقي وعوني بكر صدقي وعبد المطمب الياشمي ، جغرافية العراؽ والبالد العربية ، طٙٔ)
 .ٗٗ، ص  ٜٗ٘ٔمطبعة السعدي ، بغداد ، 

المكونة (  حيدر عبد الرزاؽ كموف ،واورانس عبد الواحد ،توظيؼ موارد البيئة المحمية في انشاء الوحدات ٚٔ)
لمنسيج الحضري ضمف اطار الحفاظ عمى التراث العمراني )تجربة حسف فتحي نموذجا ،مجمة المخطط 

 .ٕٙ، صٕٓٔٓ، ٕٕوالتنمية ،جامعة بغداد ، العدد 
 . ٕٚ،ص  ٘( االطمس الزراعي العراقي ،المياه والسدود والخزانات ، الجزء ٛٔ)
ئية في محافظة األنبار ، مديرية مشروع سدة الرمادي ، بيانات ( وزارة الموارد المائية ، مديرة الموارد المأٜ)

 . ٕٔٔٓغير منشورة ، 
 ٘٘(حسف أبو سمور و حامد الخطيب ، ص ٕٓ)
( وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في االنبار ، مديرية سدة الرمادي ، بيانات غير منشورة ، ٕٔ)

ٕٓٔٙ . 
مـ المتحدة ، ىيئة الزراعة واالراضي واستعماالت المياه في الشرؽ االدنى ، (منظمة االغذية والزراعة لألٕٕ)

 .ٕ، ص ٕٓٓٓالدورة االولى ، بيروت ، 
( حصاد مياه االمطار والسيوؿ وأىميتو لمموارد المائية في المممكة العربية السعودية ، المؤتمر الدولي ٖٕ)

 .ٕ، ص ٕٙٓٓالثاني لمموارد المائية والبيئة الجافة ،
، ) ٕٔ( جاف خوري، حماية المياه الجوفية لتحقيؽ تنمية مستدامة معاصرة، مجمة الزراعة والمياه، العددٕٗ)

 (،ٕٔٓٓدمشؽ، أكساد،
،منشورات الحمبي الحقوقية ٔ( عبد اهلل تركي حميد ،الضرر البيئي وتعويضو في المسؤولية المدنية ،طٕ٘)

 .ٚٛ،صٖٕٔٓ،بيروت ،
الوقؼ المائي ، المؤتمر العربي الثالث لممياه ، االتحاد الدولي لحماية مناىج مبتكرة في التمويؿ ،  ٕٕٙٙ

 .٘،صٜٕٓٓالطبيعة ، مصر ، 
English Reference 
 Dr. Jihad Al Shaer, Dr. Fawaz Al-Mousa, "Water Resources Management and 

Ways to Address the Deficit", Geography and Planning Symposium, Aleppo, 

2007. 

 "Integrated Management of Water Resources and Food Security in Africa", the 

Twenty-third Regional Conference for Africa, Johannesburg, 2004, pp. 23-24. 

 Dr. Belayish Mayada, "Water Management and Integrated Water Resources 

Management", 6
th

  Issue, Financial and Business Economics Journal, Beirut 

University, 2018, pp. 159-160. 

 Republic of Iraq, Ministry of Planning, Central Statistical Organization, Annual 

Statistical Total for 2007. 

 UNESCO, ACSAD, D/T 66, 1988. 



 جامعة االنبار للعلوم االنسانيةجملة 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)ٜٗٗ ) 
 

                                                                                                                                        

 Kharoufah, Najeeb et al., Irrigation and Drainage in Iraq and the Arab world, 

Public Survey Establishment Press, Baghdad, 1984, pg. 148. 

 Nuri Khalil Al-Barazi, "The Irrigation System in Iraq and its Impact on 

Agriculture", Journal of the Iraqi Geographical Society, Vol. 3, Baghdad 1965, 

p. 47 

 The Ministry of Irrigation, Abu Ghraib Irrigation Directorate, the Lengths of 

Irrigation Projects in Anbar Governorate, 2003, unpublished records. 

 Aws Talak Mashaan Al-Maadidi, "Hydrology of the Fallujah Dam and its 

Environmental Effects", Master Thesis (unpublished, Anbar University, 2011, 

p. 57. 

 Kamal Salih Gazgoz Al-Ani, "The Northern Badia: Geographical Reality and 

Investment Possibilities", Journal of the College of Basic Education, University 

of Babylon, Issue 12, June, 2013 AD, p. 278. 

 Al-Balani, Izz Al-Din Juma Darwish, "The Impact of Al-Qadisiyah Dam on the 

Irrigation Regulation of the Euphrates River in Iraq", Master Thesis 

(unpublished), Anbar University, 2000, p. 87. 

 Mahmood I. Mutlib, "Water Balance and Irrigation Development in Euphrates 

River Basin in Iraq ", PhD. Dissertation  (( CSRD )) SSS , Jawaher lal Nehru 

university, India , 1990 . P. 11. 

 Faeq Khaled Abdel-Baqi, "The Low Drainages of the Euphrates River and their 

Impact on Agricultural Production in Iraq", unpublished master's thesis, 

College of Education - Ibn Rushd, University of Baghdad, 1990, p. 13. 

 Ministry of Irrigation, General Authority for the Operation of Irrigation 

Projects, Haditha Dam Project Management, Department of Maintenance and 

Operation, Department Archive. 

 Ahmad Abd al-Baqi, Awni Bakr Sidqi and Abd al-Muttalib al-

Hashimi, Geography of Iraq and the Arab Countries, 4th Edition, Al-Saadi 

Press, Baghdad, 1954, pg. 44. 

 Haider Abd al-Razzaq Kamoon, and Orans Abd al-Wahed, "Employing the 

Local Environment Resources in Establishing the Constituent Units of the 

Urban Fabric within the Framework of Preserving the Urban Heritage (Hassan 

Fathy's Experience as a Model), Plan and Development Journal, University of 

Baghdad, Issue 22, 2010, p. 26. 

 Ministry of Water Resources, Director of Water Resources in Anbar 

Governorate, Directorate of Ramadi Dam Project, unpublished data, 2011. 

 Ministry of Water Resources, Directorate of Water Resources in Anbar, 

Directorate of Ramadi Dam, unpublished data, 2016. 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Agriculture, Land 

and Water Use Authority in the Near East, first session, Beirut, 2000, p. 2. 

 "Harvesting Rain and Torrential Waters and its Importance to Water Resources 

in the Kingdom of Saudi Arabia", the Second International Conference on 

Water Resources and Arid Environment, 2006, p. 2. 



 جامعة االنبار للعلوم االنسانيةجملة 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)ٜٗ٘ ) 
 

                                                                                                                                        

 Jean Khoury, "Groundwater Protection to Achieve Contemporary Sustainable 

Development", Agriculture and Water Journal, No. 21, (Damascus, ACSAD, 

2001). 

 Abdullah Turki Hamid, Environmental Damage and its Compensation in Civil 

Liability, 1st Edition, Al-Halabi Human Rights Publications, Beirut, 2013, p. 

87. 

 "Innovative Approaches to Financing, Water Endowment", Third Arab Water 

Conference, International Union for Conservation of Nature, Egypt, 2009, p.5. 

 


