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 اٌّغزخٍض

 

 5895ٝ ٔٙش اٌفشاد فٟ ػبَ عذح اٌفٍٛخخ ِٓ اٌغذاد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّّٙخ ١ٌٍّبٖ ١ٌٚغذ اٌخض١ٔخ ، أٔشؤد ػٍ       

خٕٛة ِذ٠ٕخ اٌفٍٛخخ ، وبْ اٌٙذف ِٓ أشبئٙب  ػّبْ اإلسٚاء اٌّغزذ٠ُ ٌألسع اٌضساػ١خ اٌٛالؼخ ث١ٓ ٔٙشٞ 

دخٍخ ٚاٌفشاد ػّٓ اٌغًٙ اٌشعٛثٟ . طّّذ ٌزغزٞ لٕبر١ٓ سئ١غ١ز١ٓ األٌٚٝ .رّثً خذٚي اٌظمال٠ٚخ ٚاِزذادارٗ 

رغزٞ خذاٚي أثٟ غش٠ت ٚاٌشػٛا١ٔخ ٚا١ٌٛعف١خ ٚاٌٍط١ف١خ ٚخذٚي  ٚاٌثب١ٔخ رؼشف ثبٌمٕبح اٌّٛزذح ٚاٌزٟ

وُ  55َ ػٍٝ ِٕغٛثٗ االػز١بدٞ ٌّغبفخ رّزذ زٛاٌٟ 5.5اإلعىٕذس٠خ ، ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك سفغ ِٕغٛة ١ِبٖ إٌٙش 

 ِٓ ِدشٜ إٌٙش فٟ ِمذِخ اٌغذح .                                   

سب١ٌخ أثش وج١ش ِٓ إٌبز١خ اٌج١ئ١خ ز١ث اْ اسرفبع ِٕغٛة إٌٙش فٟ ِمذِخ وبْ ٌٛخٛد اٌغذح ثّٛاطفبرٙب اٌ     

اٌغذح ثشىً دائُ عبُ٘ فٟ اسرفبع ِٕبع١ت ا١ٌّبٖ اٌدٛف١خ ٚرغذق اٌزشثخ فٟ إٌّبؽك اٌّس١طخ ثّدشٜ إٌٙش ، 

بي أسػ١خ ٚوزٌه ا٢ثبس اٌج١ئ١خ اٌزٟ أؼىغذ ػٍٝ اٌٛالغ اٌضساػٟ ٚإٌشبؽ اٌجششٞ ثبإلػبفخ اٌٝ رىْٛ أشى

 خذ٠ذح ٔز١دخ رشعت و١ّبد وج١شح ِٓ اٌشعٛث١بد اٌزٟ ٠سٍّٙب إٌٙش ِىٛٔخ ِدّٛػخ ِٓ اٌدضس .                            

       

Abstract 

          Falluja dam is one of the organizing dams for water not of storing one . It  is 

established on Euphrates river in 1985 south of falluja city . the aim establishing it 

was to be sure of the continuous watering for the agricultural grounds situated 

between Euphrates   Tigris with in the precipitation plane . This dam was designed to 

water to main canals , the first is Saqlawya canal and its branches , the second is 

called integrated canal which waters the creeks  of abi ghraib , al-radhwania , al-

yousiffya , al-lateeffya and the creek of al-eskandaria through raising water level to 

2.5m above its normal level for a distance about 12km from the river flow in forepart 

of the dam . 

         The existence of this dam with its current properties has a great effect at the 

environmental side . the raising of river level in forepart of the dam continuously 

participated in increasing the level of interior water and also in watering the dam has 

other environmental effects reflected on the agricultural side and human activity , in 

addition to forming new shapes of grounds as a result of the huge amount of 

precipitation that river carries forming a group of islands. 

 

 

 -الوقذهح:   

اٌؼٍُ اٌزٞ ٠زٕبٚي دساعخ ا١ٌّبٖ اٌّٛخٛدح فٛق ٚرسذ عطر ػٍٝ أٗ  ( Hydrologyػٍُ ا١ٌّبٖ ) ٠ؼشف  

األسع
(5)

، ٚرؼذ اٌّظبدس اٌّبئ١خ ِٓ أُ٘ سوبئض اٌثشٚح اٌٛؽ١ٕخ ألٞ ثٍذ ٌٚٙب اٌذٚس األعبعٟ فٟ ّٔٛ                   

ٚاصد٘بس٘ب ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك اعزغالٌٙب فٟ اٌضساػخ ٚاٌظٕبػخ ٚر١ٌٛذ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ ، ٚٚطف   اٌس١بح اٌّذ١ٔخ

َزتَّ  َٚ ِٗ َخَّٕبٍد  جَبَسوبً فَؤَٔجَْزَٕب ثِ ُِّ بًء  َِ بِء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ ٌَْٕب  َٔضَّ َٚ ٌَْسِظ١ِذ (هللا رؼبٌٝ اٌّبء ثؤٔٗ ِجبسوب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ )   ا
 (5)

 . 
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ص٠بدح اٌطٍت ػٍٝ ا١ٌّبٖ ثفؼً إٌشبؽ اٌجششٞ اٌّزؼذد اٌدٛأت اػبفخ اٌٝ رٛص٠ؼٙب غ١ش اٌّزدبٔظ ػٍٝ  اْ       

( اٌىشح األسػ١خ ٠سزّبْ اػبدح إٌظش فٟ اعزغالٌٙب ٚرٛص٠ؼٙب ثظٛسح أِثً ٚأوفؤ ، ٚلذ أِشٔب سعٛي هللا )

ِش ثغؼٍذ ٚ٘ٛ ٠زٛػؤ فمبي : ِب ٘زا ( أٔٗ ثباللزظبد فٟ اعزؼّبي اٌّبء ٚػذَ اإلعشاف ، ) ز١ث ٚسد ػٕٗ )

اٌغشف فمبي : أفٟ اٌٛػٛء اعشاف لبي : ٔؼُ ٚاْ وٕذ ػٍٝ ٔٙش خبس (
 (3)

  . 

اْ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ ثخظبئظٙب ٚؽج١ؼخ اعزغالٌٙب ِٓ اٌّٛػٛػبد اٌزٟ زظ١ذ ثب٘زّبَ ِزضا٠ذ ِٕز اٌمذَ ،        

أداح ٌإلػّبس فّب لبِذ زؼبسح راد شؤْ فٟ رؤس٠خ  فبٌّبء وبْ ِٚب صاي ٚع١جمٝ اٌس١بح ٚاالصد٘بس ار اعزخذَ

اٌؼشاق اال وبٔذ رٕظ١ّبد اٌشٞ ِٚشبس٠ؼٙب أعبعب ِّٙب فٟ طٕغ رٍه اٌسؼبسح ٚرغزّش ِؼٙب خٕجب اٌٝ خٕت فٟ 

ِغ١شح رطٛس٘ب ٚرمذِٙب
(4)

  . 

 أوالً : الخصائص الؼاهح لسذج الفلىجح : 

َ ٚلذ طُّ 5898وُ ٚأٔشئ إٌبظُ فٟ ػبَ 5خ اٌفٍٛخخ ثٕسٛ رمغ عذح اٌفٍٛخخ ػٍٝ ٔٙش اٌفشاد خٕٛة ِذ٠ٕ       

ِٓ لجً ششوخ ) عٍخشثٛسَ اٌشٚع١خ ( ٚثزٕف١ز ِجبشش ِٓ لجً اٌدٙبد اٌؼشال١خ اٌّخزظخ ، اْ اٌغشع اٌشئ١غٟ 

ِٓ أشبء اٌغذح ٘ٛ سفغ ِٕغٛة ٔٙش اٌفشاد فٟ اٌّٛلغ ٌزٛخ١ٗ خضء ِٓ ١ِبٖ إٌٙش اٌٝ اٌمٕبح اٌّٛزذح ) اٌفٍٛخخ 

504َإلعىٕذس٠خ ( ، ٠ٚجٍغ أػٍٝ رظش٠ف ٌٙزٖ اٌمٕبح  ) ا –
3

/ثب ( إلسٚاء األساػٟ اٌضساػ١خ اٌٛالؼخ ث١ٓ ٔٙشٞ 

وُ ( ِغ خّظ لٕٛاد خبسخ١خ ٌإلسٚاء ٟٚ٘ ِششٚع سٞ أثٟ 63دخٍخ ٚاٌفشاد ٚاٌّبسح ثٙب اٌمٕبح ثطٛي ) 

دُٚٔ ، ٚاٌغشع ا٢خش  909000غش٠ت ٚاٌشػٛا١ٔخ ٚا١ٌٛعف١خ ٚاٌٍط١ف١خ ٚاإلعىٕذس٠خ ، ٚرشٚٞ ِب ٠مبسة 

اٌزٞ أٔشئذ ِٓ أخٍٗ اٌغذح ٘ٛ رسغ١ٓ اٌّالزخ فٟ ٔٙش اٌفشاد ِمذَ اٌغذح ٚ٘زا ِٛػر فٟ اٌدذٜٚ االلزظبد٠خ 

ٚاٌزٞ اٚػسزٗ ٚصاسح اٌضساػخ ٚاٌشٞ 
(5)

 . 

ٍىٛوظ رؼذ عذح اٌفٍٛخخ ِٓ اٌغذاد اٌزٕظ١ّ١خ ١ٌٚغذ خض١ٔخ ، ٚخبءد اٌغذح ػّٓ ِمزشزبد اٌغ١ش ١ٌُٚ ٠ٚ       

ػّٓ رٛط١برٗ إلٔشبء ِشبس٠غ اٌشٞ فٟ اٌؼشاق ،  5855، اٌزٟ الزشزٙب ػٍٝ اٌسىِٛخ اٌؼثّب١ٔخ فٟ رمش٠شٖ ػبَ 

ز١ث ٚػغ اٌغ١ش ١ٌُٚ ٠ٍٚىٛوظ فٟ ػٛء رمش٠شٖ ِششٚػبً ِزىبِالً ٠ٙذف اٌٝ اسٚاء األساػٟ اٌزٟ رمغ ث١ٓ 

شؤد ف١ٗ اٌغذح ٌُ ٠ىٓ راد اٌّٛلغ اٌزٞ الزشزٗ إٌٙش٠ٓ ، ِٓ اٌظمال٠ٚخ ززٝ اٌّغ١ت ، اال أْ اٌّٛلغ اٌزٞ أٔ

اٌغ١ش ١ٌُٚ ٠ٍٚىٛوظ ز١ث الزشذ إٌّطمخ اٌزٟ رمغ أِبَ طذس خذٚي اٌظمال٠ٚخ ، ِؼٍال رٌه ثؤْ ٘زا اٌّٛلغ 

أفؼً ِٓ اٌّٛلغ خٕٛة اٌفٍٛخخ ثغجت ٚخٛد ؽجمخ عطس١خ ِٓ اٌسدش اٌىٍغٟ ، ٚرؼّٕذ أ٠ؼب ِمزشزبرٗ أشبء 

دخٍخ األ٠ّٓ ( ، اٌزٞ ٠ظت فٟ أ٠ّٓ ٔٙش دخٍخ ٠ٚؤخز ١ِب٘ٗ ِٓ ٔٙش اٌفشاد ِٓ أِبَ  خذ١ٌٚٓ ، األٚي ) خذٚي

عذح اٌفٍٛخخ ِٓ خذٚي اٌظمال٠ٚخ ، ٚاٌثبٟٔ ) خذٚي اٌفشاد األ٠غش ( ٚاٌزٞ ٠غ١ش ثّسبراح ٔٙش اٌفشاد ، اال أْ 

أٚ اٌمٕبح اٌّٛزذحِب رُ رٕف١زٖ فؼال ٘ٛ اٌّمزشذ اٌثبٟٔ ٚاٌزٞ عّٟ ف١ّب ثؼذ ِششٚع أثٟ غش٠ت اٌىج١ش 
(6)

  . 

رزىْٛ اٌغذح ِٓ ػذح ِٕشآد أّ٘ٙب
(9)

  : 

٘ال١ٌخ ػشع اٌٛازذح )   ششح ثٛاثبد زذ٠ذ٠خِٕشؤح ِٓ اٌىٛٔىش٠ذ اٌّغٍر ِضٚدح ثؼ -السذج الزئٍسٍح : -1

3600َ)  ٌزظش٠ف١خ اٌمظِٜٛزش ( ٚرجٍغ ؽبلزٙب ا9.5ِزش ( ٚاسرفبػٙب ) 56
3
 / ثب ( .  

ٚ٘ٛ ِؤخز ٌٍمٕبح اٌّٛزذح ، ٠زىْٛ ِٓ ِٕشؤ٠ٓ سئ١غ١١ٓ أزذّ٘ب ٠غزؼًّ ٌغشع ٔمً  -: ناظن القناج الوىحذج -1

504َاٌزشعجبد اٌٝ زٛع اٌزشع١ت ، ٚا٢خش ٌزد١ٙض اٌمٕبح اٌّٛزذح ثب١ٌّبٖ ثطبلخ لظٜٛ ) 
3

/ ثب (،وّب ٠ٛخذ  

 رسذ ػزجخ إٌبظُ ثالثخ أٔفبق ٚالؼخ ػٍٝ اٌدبٔت األ٠غش ٌٍٕبظُ . 

 ٠مغ ػٍٝ اٌدبٔت األ٠ّٓ ٌٕبظُ عذح اٌفٍٛخخ . -هوز األسواك : -3

٠مغ ػٍٝ اٌدبٔت األ٠ّٓ ٌٕبظُ عذح اٌفٍٛخخ ) ٌُ ٠ٕفز ٘زا اٌّّش ػٍّبً أٔٗ لذ رُ دساعزٗ ػّٓ  -هوز الوالحح : -4

 إٌّٛرج ا١ٌٙذس١ٌٚىٟ ٚػٍٝ اٌفشع األ٠غش ٌٕٙش اٌفشاد ( . 

ٟ ٌٍّششٚع أشبء ِسطخ ٌز١ٌٛذ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ ثبٌشغُ ِٓ رؼ١ّٓ اٌّخطؾ إٌّٛرخ -هحطح تىلٍذ الطاقح : -5

 ، اال أٔٗ ٌُ ٠زُ رٕف١ز رٌه ثغجت ػذَ رٛفش إٌّبع١ت اٌّالئّخ ِٓ ا١ٌّبٖ ٌزشغ١ً ِثً ٘زٖ اٌّسطبد .  

 

 ثانٍا : الخصائص الطثٍؼٍح لونطقح سذج الفلىجح : 

ٓ ، فشع أ٠ّٓ ٠جؼذ زٛاٌٟ ٠زفشع ٔٙش اٌفشاد لشة ِٛلغ عذح اٌفٍٛخخ ِمذَ إٌبظُ اٌٝ فشػ١ٓ سئ١غ١١ .5

 َ ( ػٓ اٌّسٛس .  390َ( ػٓ ِسٛس إٌبظُ ، ٚفشع أ٠غش ٠جؼذ زٛاٌٟ ) 504)

ػذَ اعزمبِخ ِدشٜ إٌٙش ٚٚخٛد أسٕبءاد فٟ ِدشٜ إٌٙش فٟ إٌّطمخ اٌزٟ رشثؾ ِدشٜ إٌٙش  .5

 اٌطج١ؼٟ ِغ لٕبح اٌزغز٠خ اٌّسفٛسح فٟ اٌدٙخ ا١ٌغشٜ ٌٍّدشٜ . 
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ٛسح ِغزم١ّخ ، ثس١ث رذخً ا١ٌّبٖ اٌٝ اٌفشع األ٠ّٓ فزغجت رآوً فٟ ثذا٠خ اٌفشع ٠ىْٛ اردبٖ اٌدش٠بْ ثظ .3

األ٠ّٓ فٟ ػفزٗ ا١ٌّٕٝ ، ثُ ٠ظطذَ اٌدش٠بْ ثغذاد اٌغٍك ف١شخغ اٌٝ اٌّدشٜ األطٍٟ ِغججب دٚاِبد 

ٚرآوً فٟ اٌدٙخ ا١ٌغشٜ ٌٍفشع األ٠ّٓ ثُ ٠ذخً ٌٍفشع األ٠غش ٠ٚؼٛد ثؼذ اططذاِٗ ثغذاد اٌغٍك ِغججب 

رآوً ٚدٚاِبد فٟ ػفزٟ اٌفشع األ٠غش ٚثزٌه ٠ّىٓ ِالزظخ أسشاف اٌدش٠بْ اٌٝ اٌدٙخ ا١ٌّٕٝ ٚٚخٛد 

 زفش فٟ ثذا٠خ اٌفشع األ٠غش ثزؤث١ش اٌذٚاِبد . 

 أدٜ أسشاف ِدشٜ إٌٙش ٌٍدٙخ ا١ٌّٕٝ اٌٝ ص٠بدح اٌزشع١ت فٟ اٌدٙخ ا١ٌغشٜ .  .4

 

١خ ٌٍؼفخ ا١ٌغشٜ ٌمٕبح اٌزغز٠خ ٚػفبف ٔٙش اٌفشاد ٔالزع ِٚٓ دساعخ خشائؾ اٌزش١١ذ ٚاٌّمبؽغ اٌد١ٌٛٛخ       

ِب ٠ٍٟ
(9)

 :-  

 َ ( . 39.9اْ لبع اٌمٕبح اٌّغز٠خ طّّذ ػٍٝ ِٕغٛة )  -أ

 َ ( .44.98) ظٝ ٌٍٕٙش ٘ٛ   َ ( ٚإٌّغٛة األل45.5ِٕغٛة ٔٙش اٌفشاد اٌزشغ١ٍٟ االػز١بدٞ ٘ٛ )  -ة

َ ( ِٕٚبع١ت اٌغذاد غبٌج١زٙب رشة س١ٍِخ رزشاٚذ ِب 44ِٕغٛة ) رج١ٓ اٌّمبؽغ اٌد١ٌٛٛخ١خ أْ اٌزشة ِب ث١ٓ  -خـ

 ث١ٓ اٌخشٕخ ٚإٌبػّخ ٚاٌغش١ٕ٠خ ، ػٍٝ أْ اٌطجمبد اٌؼ١ٍب رزشاٚذ ث١ٓ رشة طٍظب١ٌخ خف١فخ ٚأخشٜ ثم١ٍخ . 

 ٖ ال ٠مبَٚ اٌغشػخ اٌؼب١ٌخ ١ٌٍّبٔغجخ اٌزشة اٌش١ٍِخ أوثش ِٓ ٔغت ثم١خ اٌزشة ، ِٚٓ خظبئض ٘زا إٌٛع أٔٗ  -د

 

 ثالثا : خصائص التصزٌف الوائً لسذج الفلىجح :

اْ دساعخ اٌغذٚد ٚاٌخضأبد اٌّبئ١خ ١٘ذسٌٚٛخ١ب ، ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌؼبَ ٚازذ ثً ال ثذ ِٓ أْ رىْٛ        

 – 5895ألػٛاَ ِزؼذدح ، ٌزٌه رٛخت دساعخ رظش٠ف عذح اٌفٍٛخخ اٌغٕٛٞ ٚاٌفظٍٟ ٚاٌشٙشٞ ٌألػٛاَ ) 

ٚاخشاء دساعخ ِمبسٔخ ف١ّب ث١ٓ رٍه األػٛاَ ٌج١بْ اخزالف  5008ع١ظ اٌغذح اٌٝ اٌؼبَ ( ، أٞ ِٕز رؤ 5008

اٌزظبس٠ف ٚأعجبثٙب ٚأُ٘ اٌّمزشزبد اٌزٟ ِٓ شؤٔٙب اٌشلٟ فٟ ػًّ اٌّشبس٠غ اٌّبئ١خ ٚفٟ ػًّ عذح اٌفٍٛخخ 

 ( . 5رسذ٠ذاً . أظش اٌظٛسح سلُ ) 

 (5طٛسح سلُ )

 رٛػر خبٔت ِٓ عذح اٌفٍٛخخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 5055/ 4/5اٌّظذس : اٌزمطذ فٟ ص٠بسح ١ِذا١ٔخ ٌّٛلغ اٌذساعخ فٟ 

 

اْ دساعخ خظبئض اٌزظش٠ف ٌٗ أ١ّ٘خ وج١شح فٟ دساعخ خظبئض ا١ٌّبٖ اٌدبس٠خ فٟ أشٙش اٌغٕخ        

ؼخ ٚفظٌٛٙب اٌّبئ١خ ، ٌج١بْ ِذٜ اٌسبخخ ١ٌٍّبٖ ثىبفخ اعزخذاِبرٗ . ٚاْ اٌزظش٠ف اٌّبئٟ ألٞ ٔٙش ٠زسذد ثطج١

ِٕبؽك اٌزغز٠خ ِٓ ز١ث خظبئظٙب إٌّبخ١خ ٚاٌد١ٌٛٛخ١خ ٚإٌجبر١خ ٚاٌزٟ ِش روش٘ب فٟ اٌخظبئض اٌطج١ؼ١خ 

 ٌٍّٕطمخ فٟ اٌفظً األٚي . 

اال أْ ِٕطمخ اٌذساعخ رزؤثش ثبٌؼبًِ اٌجششٞ ٚفٟ ؽج١ؼخ اعزثّبس ا١ٌّبٖ ز١ث أْ عذح اٌفٍٛخخ رؤرٟ ثؼذ        

ذ٠ثخ ٚعذح اٌشِبدٞ( ، ٚاْ ٌىً ِّٕٙب ؽبلخ اعز١ؼبث١خ وج١شح ، رزّثً األٌٚٝ خضا١ٔٓ وج١ش٠ٓ رزّثالْ ثـ )عذ ز
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١ٍِبس /9.6َثطبلخ خض١ٔخ رظً اٌٝ 
3(8)

، أِب األخشٜ فززّثً ثجس١شح اٌسجب١ٔخ ز١ث رمَٛ عذح اٌشِبدٞ ػٓ ؽش٠ك  

ء ِٕٗ فٟ ِٛعُ ٔبظُ اٌٛساس ثزس٠ًٛ خضء ِٓ ١ِبٖ ٔٙش اٌفشاد فٟ ِٛاعُ اٌف١ؼبْ ٌجس١شح اٌسجب١ٔخ ٚاػبدح خض

 اٌظ١ٙٛد اٌٝ إٌٙش ػٓ ؽش٠ك خذٚي اٌزثبْ . 

٠ٚز١ّض ٔٙش اٌفشاد ثؼذَ أزظبَ خش٠بٔٗ ، ار ٠خزٍف ِٓ عٕخ ألخشٜ رجؼب ٌى١ّبد ا١ٌّبٖ اٌٛاسدح ا١ٌٗ ِٓ دٌٚخ        

 إٌّجغ ) رشو١ب ( اػبفخ اٌٝ ِب رغزٍٙىٗ عٛس٠ب .

  

 أوال : التصزٌف السنىي : 

اٌٛازذح ( اٌّىؼجخ خالي اٌثب١ٔخٌظشف ) ِزٛعؾ ِب ٠ّش ِٓ اٌّبء ثبألِزبس ٠مظذ ثخظبئض ا       
 (50)

، ٚرىّٓ  

أ١ّ٘خ دساعخ اٌزظش٠ف اٌغٕٛٞ ٌٚفزشاد ص١ِٕخ ؽ٠ٍٛخ أٔٙب رسذد ِزٛعؾ اٌزظش٠ف اٌؼبَ ٌٍٕٙش خالي ِمبسٔزٗ 

١ش أٗ ٚػٕذ ِالزظخ ثّزٛعطبد اٌزظبس٠ف اٌغ٠ٕٛخ ٠ّٚىٓ ِؼشفخ اٌغٕٛاد ارا وبٔذ سؽجخ أٚ خبفخ أٚ ِؼزذٌخ غ

رظش٠ف اٌغٕٛاد رج١ٓ أْ و١ّخ اٌزظبس٠ف اٌغ٠ٕٛخ رمً ِٓ ػبَ ٢خش ، ٠ّٚىٓ ِالزظخ رٌه ِٓ خالي اٌدذٚي 

( اٌزٞ ٠ٛػر اٌّؼذي اٌغٕٛٞ ٌزظبس٠ف اٌغذح ٚ٘زا ٠زطٍت ٚلفخ خذ٠خ ِٓ  5( ٚوزٌه اٌشىً سلُ ) 5سلُ )

 ٚرم١ًٍ اٌؼبئؼبد ِٕٙب . اٌسىِٛخ ٌٍزشذ٠ذ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزشش١ذ ثبٌّٛاسد اٌّبئ١خ 

( ، ٠زج١ٓ اخزالف اٌزظبس٠ف ِٓ عٕخ ألخشٜ ، ز١ث أْ اٌّؼذي اٌغٕٛٞ  5ِٓ خالي رس١ًٍ اٌدذٚي سلُ )        

655َ( ، عدً 5896 – 5895ٌزظش٠ف اٌغذح ػٕذ افززبزٙب فٟ اٌفزشح )
3

/ ثب١ٔخ ٚ٘زا اٌّؼذي خ١ذ ارا ِب لٛسْ  

556َ(ز١ث عدٍذ  5008 – 5009ٟ اٌفزشح )ثّب عدٍزٗ ِسطــخ  ل١بط ِئخشح اٌغذح ف
3

/ ثب١ٔخ ، أٞ أٔٙب  

 عدٍذ ػٕذ أشبء٘ب اوثش ِٓ ػؼف و١ّخ اٌزظبس٠ف اٌّغدٍخ فٟ األػٛاَ األخ١شح .

 

 

 ( 5شىً سلُ ) 

 (5008-٠5895ٛػر اٌزظش٠ف اٌغٕٛٞ ٌٕٙش اٌفشاد ِئخشح عذح اٌفٍٛخخ )

 
 ( 3 اٌّظذس/ ِٓ ػًّ اٌجبزث ثؤالػزّبد ػٍٝ اٌدذٚي سلُ )
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 ( 5008 - 5895( اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌزظش٠ف ٔٙش اٌفشاد ٌٍغٕٛاد اٌّبئ١خ ) 5خذٚي سلُ )

 اٌغٕخ اٌّبئ١خ

اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌّؼذالد رظش٠ف ٔٙش اٌفشاد ِئخشح عذح اٌفٍٛخخ َ
3

اٌّؼذي  /ثب

اٌغٕٛٞ 

َ
3

 /ثب
رشش٠ٓ 

 األٚي

رشش٠ٓ 

 اٌثبٟٔ

ا وبْٔٛ

 ألٚي

وبْٔٛ 

 اٌثبٟٔ
 ِب٠ظ ١غبْٔ آراس شجبؽ

زض٠شا

ْ 
 أ٠ٍٛي آة رّٛص

5895-5896 906 655 658 559 455 453 454 495 955 936 905 695 655 

5896-5899 565 555 508 455 499 498 495 590 990 905 940 685 585 

5899-5899 988 903 953 5096 5506 5555 5449 5439 5494 5599 5553 5354 5545 

5899-5898 5599 5596 5394 5358 5565 805 636 593 954 993 686 904 863 

5898-5880 659 599 484 455 405 555 495 400 945 950 698 655 558 

5880-5885 645 609 553 599 904 390 495 455 663 969 955 685 605 

5885-5885 594 565 458 459 495 443 554 494 903 859 989 909 558 

5885-5883 586 455 364 339 455 548 385 593 855 898 985 954 609 

5883-5884 908 650 645 555 565 558 485 549 999 894 949 956 595 

5884-5885 956 685 689 640 905 940 955 993 5054 5036 845 964 984 

5885-5886 903 646 635 556 636 585 584 595 954 856 934 905 904 

5886-5889 959 646 656 539 946 635 605 605 945 896 965 985 955 

5889-5889 909 600 564 585 998 845 944 685 838 5033 850 985 986 

5889-5888 995 645 589 390 450 490 440 380 685 960 650 690 599 

5888-5000 485 383 349 555 309 339 355 555 355 330 353 305 358 

5000-5005 300 399 530 580 565 300 555 555 590 580 590 595 569 

5005-5005 560 300 560 599 555 350 559 303 493 599 565 480 344 

5005-5003 453 405 330 559 594 455 405 380 959 964 953 659 536 

5003-5004 490 550 330 350 350 900 540 550 660 950 950 650 559 

5004-5005 590 550 509 450 395 495 535 550 965 855 965 955 598 

5005-5006 959 645 600 539 950 633 630 650 900 909 999 696 690 

5006-5009 695 604 508 485 685 905 690 595 685 900 990 608 655 

5009-5009 565 455 353 535 300 589 595 565 585 584 305 595 358 

5009-5008 585 555 505 593 504 555 599 585 595 535 554 583 556 

 . 5008ٚصاسح اٌّٛاسد اٌّبئ١خ ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّذٌٛالد اٌّبئ١خ ، ث١بٔبد غ١ش ِٕشٛسح ٌؼبَ  -اٌّظذس : أ

 . 5008ٚصاسح اٌّٛاسد اٌّبئ١خ ، اداسح ِششٚع عذح اٌفٍٛخخ ٚٔٛاظُ اٌثشثبس ، ث١بٔبد غ١ش ِٕشٛسح ، ٌٍؼبَ  -ة 
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ٚثشىً  5880اٌغ٠ٕٛخ أخزد ثبٌزشاخغ رذس٠د١ب ِٕز ػبَ  ( ، أْ و١ّخ اٌزظش٠ف٠3زؼر ِٓ اٌدذٚي سلُ )       

ٚاٌغٕٛاد اٌزٟ رٍزٙب ، ف١ّب ٌٛ اعزث١ٕٕب ثؼغ اٌغٕٛاد اٌّط١شح ، فمذ ثٍغ اٌزظش٠ف  5000ٍِسٛع فٟ ػبَ 

655َ(  5896 – 5895اٌغٕٛٞ فٟ اٌفزشح ) 
3

585َ(  5899 – 5896/ثب ٚػبَ ) 
3

 5899/ثب ١ٌشرفغ فٟ ػبَ ) 

5545َ( اٌٝ  5899 –
3

/ثب ١ٌغدً ثزٌه ٘زا اٌؼبَ أػٍٝ رظش٠ف ٌغذح اٌفٍٛخخ ٚ٘زا ٠ؼٛد اٌٝ اسرفبع اٌٛاسد ِٓ 

١ِ5338َبٖ ٔٙش اٌفشاد ، ز١ث عدٍذ ِسطخ رظش٠ف عذ زذ٠ثخ فٟ ٘زا اٌؼبَ 
3

/ثب
(55)

، اال أْ ٘زٖ إٌغجخ أخزد   

863َ(  5898 – 5899ثبٌزجب٠ٓ ِٓ ػبَ ٢خش ، ز١ث عدً ػبَ ) 
3

ػمذ اٌزغؼ١ٕبد ز١ث /ثب ٚاعزّشد وزٌه فٟ 

605َ(  5885 – 5880عدٍذ اٌفزشح ) 
3

َ 558( 5885 – 5885/ثب ٚػبَ ) 
3

 – 5885/ثب ٌزضداد ػبَ ) 

5883  )609َ
3

595َ(  5884 – 5883/ثب ، ٚفٟ ػبَ ) 
3

/ثب ٚخبءد األػٛاَ األسثؼخ اٌزب١ٌخ ٌزظً ٔغجخ 

َ 900اٌزظبس٠ف ف١ٙب ألوثش ِٓ 
3

 /ثب 

( أْ ٔغجخ اٌزظبس٠ف ثذاد رٕخفغ ِٓ  5008 – 5000س٠ف خالي األػٛاَ ) ٌىٓ اٌّالزع ػٍٝ و١ّخ اٌزظب

( ٠زج١ٓ أخفبع رظبس٠ف إٌٙش ِٓ ػبَ ٢خش ثبعزثٕبء  5ػبَ ٢خش ، ٠ّٚىٓ سإ٠خ رٌه ِٓ خالي اٌدذٚي سلُ ) 

َ 690اٌزٞ شٙذ اسرفبػب ٍِسٛظب فٟ و١ّخ اٌزظبس٠ف اٌزٟ ثٍغذ )  5005ػبَ 
3

ٌٛاسدح /ثب ( رٌه أْ و١ّخ ا١ٌّبٖ ا

895َِٓ عذ زذ٠ثخ ردبٚص 
3

/ ثب
(55)

 ، ِّب ٠ئوذ أْ ٘زا اٌؼبَ وبْ ِٓ اٌغٕٛاد اٌّط١شح .  5005فٟ اٌؼبَ  

( ، وبْ ِزٛعؾ اٌزظش٠ف اٌغٕٛٞ ٠مً ِٓ ػبِب ٢خش ز١ث عدً  5005غ١ش أْ اٌغٕٛاد اٌزٟ رٍذ ػبَ )        

َ 556(  5008 – 5009رظش٠ف عذح اٌفٍٛخخ فٟ ػبَ ) 
3

ٕ٘بن رٕبلظبً ٍِسٛظبً ٚ٘زا ٠سزُ ػمذ أْ  / ثب أٞ

ارفبل١بد ؽ٠ٍٛخ األِذ ِغ اٌذٚي اٌّزشبؽئخ ػٍٝ ٔٙش اٌفشاد ،  ١ٌؼّٓ اٌؼشاق زظزٗ ِٓ ا١ٌّبٖ ٚفك ِب رمشٖ 

 االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ .

   -ثانٍا : التصزٌف الفصلً :

فٍٛخخ ٠ؼطٟ طٛسح اْ رس١ًٍ خظبئض اٌزظش٠ف اٌفظٍٟ ٌٕٙش اٌفشاد فٟ ِسطخ ل١بط ِئخشح عذح اٌ       

ٚاػسخ ػٓ ِمذاس اٌزجب٠ٓ فٟ و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌزٟ ردشٞ فٟ إٌٙش خالي وً فظً ِٓ فظٛي اٌغٕخ اٌّبئ١خ ، ألْ 

ّٔؾ اٌزظش٠ف ٠سذد ِذٜ رطبثك اٌسبخبد اٌّبئ١خ ٌالعزؼّبالد اٌّخزٍفخ ، ِغ و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌزٟ ردشٞ فٟ وً 

 فظً ِٓ فظٛي اٌغٕخ اٌّبئ١خ . 

ئض اٌزظش٠ف اٌفظٍٟ فٟ ٔٙش اٌفشاد ِٓ عٕخ اٌٝ أخشٜ زغت طفبد اٌغٕخ ثىٛٔٙب سؽجخ رزجب٠ٓ خظب       

( اٌزٞ ٠ظٙش أْ ٔغجخ اٌدش٠بْ اٌفظٍٟ فٟ فزشح  5أٚ خبفخ أٚ ِؼزذٌخ ، ٚرزؼر رفبط١ٍٙب فٟ اٌدذٚي سلُ ) 

ً اٌض١ِٕخ فٟ إٌّغٛة اٌؼبٌٟ رزّثً فٟ فظً اٌظ١ف ) زض٠شاْ ، رّٛص ، أة ( ار ثٍغذ ٔغجخ اٌّغبّ٘خ ٌٍغالع

٪ ٠ٚؼٛد ٘زا االسرفبع اٌٝ ص٠بدح اٌطٍت 50( ثٍغذ  5008 5895ِسطخ ل١بط ِئخشح عذح اٌفٍٛخخ فٟ اٌفزشح )

ػٍٝ ١ِبٖ اٌشٞ ، ثبإلػبفخ اٌٝ أْ اٌغذٚد رخضْ ا١ٌّبٖ فٟ اشٙش اٌشزبء ٚرطٍمٙب ثبٌظ١ف ٌزؼ٠ٛغ اٌفبلذ ِٓ 

 اٌزجخش ثغجت اسرفبع دسخبد اٌسشاسح . 

) آراس ، ١ٔغبْ ،  ٌشث١غ اٌزٞ ٠جذأ ِٓ شٙشدٍذ ألً ٔغجخ رظش٠ف فٟ إٌّغٛة اٌٛاؽئ فٟ فظً اث١ّٕب ع       

٪ ِٓ ِدّٛع اٌزظش٠ف اٌىٍٟ ٌغذح اٌفٍٛخخ ٠ٚشخغ عجت أخفبع اٌزظش٠ف 55ِب٠ظ ( ز١ث عدٍذ ِب ٔغجزٗ 

 اٌٝ أْ إٌجبربد فٟ فظً اٌشث١غ ال رسزبج اٌٝ و١ّبد وج١شح ِٓ ا١ٌّبٖ . 

٪  ِٓ ِدّٛع اٌزظش٠ف اٌغٕٛٞ ٠ٚشخغ عجت رٌه اٌٝ اسرفبع اٌٛاسد 35ظً اٌشزبء ِب ٔغجزٗ ٚعدً ف       

اٌّبئٟ ٌٕٙش اٌفشاد ِٓ دٌٚخ إٌّجغ ثبإلػبفخ اٌٝ ص٠بدح و١ّخ األِطبس اٌغبلطخ وْٛ أْ إٌٙش ٠ٕسذس ِٓ إٌّبؽك 

األٚي  اٌّزّثٍخ فٟ اشٙش ) وبْٔٛاٌّؼزذٌخ شّبي خؾ االعزٛاء ، ٚاٌزٟ رز١ّض ثؤْ أِطبس٘ب رىْٛ فٟ فظً اٌشزبء ٚ

 ، وبْٔٛ اٌثبٟٔ ، شجبؽ ( . 

األٚي ، رشش٠ٓ اٌثبٟٔ ( لذ عدً ِب  ٚوبْ اٌزظش٠ف ٌفظً اٌخش٠ف اٌّزّثً فٟ األشٙش ) أ٠ٍٛي ، رشش٠ٓ       

( ٠ٛػر ِزٛعؾ اٌزظش٠ف اٌفظٍٟ فٟ فزشح  5٪ ِٓ ِدّٛع اٌزظش٠ف اٌىٍٟ ، ٚاٌشىً سلُ ) 56ٔغجزٗ 

 اٌذساعخ . 
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(اٌّؼذالد اٌفظ١ٍخ ٌزظش٠ف ٔٙش اٌفشاد ) َ 5اٌدذٚي سلُ ) 
3 

 / ثب ( ػٕذ ِسطخ

 ( 5008 – 5895عذح اٌفٍٛخخ ٌٍفزشح ِٓ ) 

اٌزظش٠ف َ األشٙش اٌفظٛي 
3 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ / ثب

 اٌشزبء

 األٚي وبْٔٛ

 وبْٔٛ اٌثبٟٔ

 شجبؽ

554 

495 

559 

50،50  ٪ 

 اٌشث١غ 

 آراس 

 ١ٔغبْ

 ِب٠ظ

555 

555 

558 

55،56 ٪ 

 اٌظ١ف

 زض٠شاْ

 رّٛص

 أة

930 

995 

909 

35،05  ٪ 

 اٌخش٠ف 

 أ٠ٍٛي

 األٚي رشش٠ٓ

 رشش٠ٓ اٌثبٟٔ

665 

658 

595 

56،48 

 ( . 5اٌّظذس : ِٓ ػًّ اٌجبزث ثبالػزّبد ػٍٝ اٌدذٚي سلُ ) 

 

 (  5شىً سلُ ) 

 (5008-٠5895ٛػر اٌزظش٠ف اٌفظٍٟ ٌٕٙش اٌفشاد ِئخشح عذح اٌفٍٛخخ )

 
 ( 5اٌّظذس/ ِٓ ػًّ اٌجبزث ثؤالػزّبد ػٍٝ اٌدذٚي سلُ )           
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  -ثالثا : التصزٌف الشهزي :

٠زظف ٔٙش اٌفشاد ثبخزالف و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌدبس٠خ ِٓ شٙش ٢خش ز١ث رز١ّض ثبسرفبع ِؼذالرٙب فٟ أشٙش        

ٌٗ أ١ّ٘خ وج١شح ثٙذف ٚرٕبلظٙب فٟ أشٙش أخشٜ خالي اٌغٕخ اٌٛازذح ، اْ رس١ًٍ خظبئض اٌزظش٠ف اٌشٙشٞ 

 اٌزٛطً اٌٝ اٌزجب٠ٓ اٌسبطً فٟ أشٙش اٌغٕخ ٚاٌزٟ رئثش ػٍٝ اٌزظش٠ف اٌؼبَ ٌٍغٕخ اٌّبئ١خ . 

( ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ِؼذي اٌزظش٠ف  3( ٚاٌشىً سلُ )  3ِٓ خالي رس١ًٍ اٌزظش٠ف اٌشٙشٞ ٌٍدذٚي سلُ )        

١ف ٠ٚؼٛد عجت رٌه اٌٝ االعزٙالن اٌىج١ش ١ٌّبٖ اٌشٙشٞ ٠شرفغ فٟ أشٙش زض٠شاْ ، رّٛص ، آة أٞ فٟ فظً اٌظ

إٌٙش فٟ ٘زٖ األشٙش
(53)

. ٌزٌه رطٍك و١ّبد وج١شح ِٓ اٌّبء ٌغذ إٌمض اٌسبطً فٟ ا١ٌّبٖ ، ٠ّٚىٓ ِالزظخ أْ  

اٌثبٟٔ ٚشجبؽ ز١ث أٙب رمً ٚرضداد فٟ ثؼغ أشٙش اٌشزبء ٠ٚؼٛد رٌه  و١ّخ ا١ٌّبٖ رزفبٚد فٟ أشٙش اٌشزبء وبْٔٛ

األِطبس اٌزٟ رغمؾ ػٍٝ زٛع إٌٙش . ِٓ خالي دساعخ ٚرس١ًٍ اٌزظش٠ف اٌشٙشٞ ٌغذح اٌفٍٛخخ  اٌٝ و١ّبد

ٔدذ أْ ٕ٘بن رفبٚربً وج١شاً فٟ و١ّخ رٍه اٌزظبس٠ف ز١ث أْ ِؼذالرٙب ثذأد رمً ثشىً ٍِسٛظ ِٓ ػبَ ٢خش ٚػٍٝ 

 إٌسٛ ا٢رٟ : 

 5494( )  5899)  ِٓ اٌؼبَ ٙش زض٠شاْأٚال : عدٍذ ِسطخ ل١بط ِئخشح اٌغذح اػٍٝ رظبس٠ف ٌٍٕٙش فٟ ش

َ
3

 /ثب( . 

595َ( ، ز١ث عـدً  5009ثب١ٔب : عدً أٚؽؤ رظش٠ف شٙشٞ فٟ شٙش زض٠شاْ ِٓ ػبَ ) 
3

/ ثب ٌٚٛ لبسٔب ث١ٓ 

ِؼذي اٌزظش٠ف ٌٙزا اٌؼبَ ِغ رظش٠ف اٌغذح فٟ ثذا٠خ أشبئٙب ٌٛخذٔب أْ أدٔٝ ِؼذي ٌٍزظش٠ف لذ عدً فٟ شٙش 

453َ(  5895اراس ِٓ اٌؼبَ ) 
3
 / ثب.   

ثبٌثب : ٠شخغ عجت اٌزجب٠ٓ اٌىج١ش فٟ اٌزظبس٠ف اٌشٙش٠خ ٌّسطخ اٌفٍٛخخ اٌٝ وٛٔٙب رزبثش ثبٌٛاسد اٌّبئٟ ٌغذ زذ٠ثخ 

ٚرمً ػٕٗ فٟ ثؼغ اٌفزشاد ، ٠ٚؼٛد عجت رٌه اٌٝ ٔغجخ اٌؼبئؼبد ػٓ ؽش٠ك اٌزجخش ٚاالعزٙالن اٌّبئٟ 

دشٜ إٌٙش، ٠ٚشخغ عجت لٍخ اٌزظبس٠ف أ٠ؼبً اٌٝ ٚخٛد عذح ٌٍّؼخبد ٚاٌّشبس٠غ اإلسٚائ١خ اٌّمبِخ ػٍٝ ِ

 اٌشِبدٞ اٌزٟ رسٛي خضءاً ِٓ اٌّبء اٌٝ ثس١شح اٌسجب١ٔخ فٟ أٚلبد اٌف١ؼبٔبد . 

ساثؼب : ٌّشبس٠غ سٞ اٌظمال٠ٚخ ٚاٌىشِخ أثش وج١ش فٟ رجب٠ٓ ِؼذالد اٌزظش٠ف اٌشٙشٞ ِٓ شٙش ٢خش ٌّب 

ِٓ ا١ٌّبٖ خظٛطبً فٟ فظً اٌظ١ف ، ٠ؼبف اٌٝ رٌه ٔغجخ ِب ٠غزٍٙىٗ رغزٍٙىٗ ٘زٖ اٌّشبس٠غ ِٓ و١ّبد وج١شح 

 اٌغىبْ ٌالعزخذاِبد اٌجشش٠خ خشاء ص٠بدح أػذادُ٘ ٚص٠بدح ِغبزبد األساػٟ اٌضساػ١خ .

 (3خذٚي سلُ )

 (5008-5895/ثب( ػٕذ ِسطخ عذح اٌفٍٛخخ ٌٍفزشح)3اٌّؼذالد اٌشٙش٠خ ٌزظش٠ف ٔٙش اٌفشاد )َ

ٌشٙشٞ َِؼذي اٌزظش٠ف ا األشٙش
3
 /ثب 

 658 األٚي رشش٠ٓ

 595 رشش٠ٓ اٌثبٟٔ

 554 األٚي وبْٔٛ

 495 وبْٔٛ اٌثبٟٔ

 559 شجبؽ

 555 آراس

 555 ١ٔغبْ

 558 ِب٠ظ

 930 زض٠شاْ

 995 رّٛص

 909 أة

 665 أ٠ٍٛي

 (5اٌّظذس : ِٓ ػًّ اٌجبزث ثؤالػزّبد ػٍٝ اٌدذٚي سلُ )
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 ( 3شىً سلُ ) 

 (5008-5895ٌٕٙش اٌفشاد ِئخشح عذح اٌفٍٛخخ ) ٠ٛػر اٌزظش٠ف اٌشٙشٞ

 
 

 (  3اٌّظذس/ ِٓ ػًّ اٌجبزث ثؤالػزّبد ػٍٝ اٌدذٚي سلُ ) 

 

 

 راتؼا : أثز السذود وهشارٌغ الزي ػلى الىارد الوائً لسذج الفلىجح :

و539953ُرجٍغ ِغبزخ اٌّسبفظخ )        
5

ٌفشاد % ِٓ ِغبزخ اٌؼشاق ٠ٚؼذ ٔٙش ا 35.5( ٚرّثً ِب ٔغجزٗ  

ِظذس اٌّبء اٌشئ١غٟ ٌٍّسبفظخ ، ٠ٚجٍغ ؽٛي ٔٙش اٌفشاد ِٓ دخٌٛٗ اٌسذٚد اٌؼشال١خ غشثب ززٝ زذٚد اٌّسبفظخ 

وُ ( ، ٠ّٚش ثبٌّذْ ٚاٌمظجبد ثذءاً ِٓ ِذ٠ٕخ اٌمبئُ ِٚٓ ثُ ساٖٚ ٚػٕٗ ٚزذ٠ثخ ٚاٌجغذادٞ  500ششلب زٛاٌٟ ) 

خبٔجٟ إٌٙش ٟٚ٘ أساػٟ صساػ١خ خظجخ رخزٍف عؼخ ١٘ٚذ ٚاٌشِبدٞ ٚاٌفٍٛخخ ٚرّزذ األساػٟ اٌضساػ١خ ػٍٝ 

َ اٌٝ ػذح و١ٍٛ ِزشاد ٚرّزبص األساػٟ ِٓ ِذ٠ٕخ اٌمبئُ اٌٝ 500ِغبززٙب ِٓ ِٕطمخ ألخشٜ ، ز١ث رّزذ ِٓ 

َ ثطبلخ 5896ششلٟ ١٘ذ ثؤٔٙب ل١ٍٍخ اٌٍّٛزخ ٚال رٛخذ ف١ٙب ِجبصي ٚػّٓ ٘زٖ إٌّطمخ رُ  أشبء عذ زذ٠ثخ ػبَ 

١ٍِبس/ َ 9.6)  اعز١ؼبث١خ لذس٘ب
3

( ، أِب إٌّبؽك اٌزٟ رٍٟ إٌّطمخ اٌّزوٛسح فبٔٙب رز١ّض ثىثشح اٌّجبصي ٚاسرفبع  

 األِالذ فٟ اٌزشثخ .

ٚالعزغالي ٔٙش اٌفشاد فٟ ٘زٖ إٌّطمخ أٔشؤد ثس١شح اٌسجب١ٔخ اٌزٟ رؤخز ١ِب٘ٙب ِٓ عذح اٌشِبدٞ ثطبلخ       

١ٍِبس/ َ 3.59اعز١ؼبث١خ لذس٘ب ) 
3

ا١ٌّبٖ اٌضائذح اٌٝ ثس١شح اٌشصاصح ػٓ ؽش٠ك ٔبظُ اٌّدشح ٚاػبدح  ( ، ٚرظشف 

ا١ٌّبٖ اٌٝ ٔٙش اٌفشاد ِٓ ثس١شح اٌسجب١ٔخ ثٛاعطخ لٕبح عٓ اٌزثبْ اٌزٞ ٠ظت ثبٌٕٙش ٔٙب٠خ ِؼغىش اٌسجب١ٔخ ٚوزٌه 

اس١ٍِخ ث١ٓ  اٌفشاد اٌزٟ رؤخز ا١ٌّبٖ ِٓ ثس١شح اٌثشثبس ٚرظت فٟ ٔٙش اٌفشاد فٟ ِمبؽؼخ –رُ شك لٕبح اٌثشثبس 

ِذ٠ٕخ اٌظمال٠ٚخ ٚزذٚد لؼبء اٌشِبدٞ
(54)

  . 

ِٚٓ ٘زٖ اٌّشبس٠غ اٌزٟ أثشد ػٍٝ ِٕبع١ت ٚرظبس٠ف ٔٙش اٌفشاد اٌٛاسد ٌغذح اٌفٍٛخخ   
(55)

  : 

 . سذ حذٌثح : 1

وُ ، أٔشؤ ٌخضْ 8َ ٠ٚجٍغ ؽٌٛٗ 5896وُ شّبي ِذ٠ٕخ زذ٠ثخ ( ، أوًّ أشبءٖ ػبَ ٠9مغ ػٍٝ ٔٙش اٌفشاد )        

55000َ) زظش٠ف اٌزظ١ّّٟ األلظٝ ا١ٌّبٖ فٟ فزشاد اٌف١ؼبْ ٚرٕظ١ّٗ ، ٠ٚجٍغ اٌ
3

/ثب ( ٚرمغ اٌجس١شح أِبَ 

 اٌغذ ِجبششح . 

 . تحٍزج حذٌثح : 1

رمغ ٘زٖ اٌجس١شح ػٍٝ ٔٙش اٌفشاد شّبي ِذ٠ٕخ زذ٠ثخ ، ز١ث ٠زُ خضْ ا١ٌّبٖ ف١ٙب فٟ أٚلبد اٌف١ؼبْ ٠ٚزُ        

وُ 459اؽاللٙب فٟ أٚلبد اٌسبخخ ٌٙب ٌزؼض٠ض رظش٠ف ٔٙش اٌفشاد ، ٚرجٍغ ِغبزخ اٌجس١شح    ) 
5

( رمش٠جب  
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١ٍِبس/ 0.5ََ فٛق ِغزٜٛ عطر اٌجسش ِٕٙب 550.50ٚألظٝ ِٕغٛة ١ٌٍّبٖ ف١ٙب 
3

خضْ ١ِذ ال ٠ّىٓ االعزفبدح  

 . ِٕٗ 

 

 . تحٍزج الحثانٍح : 3

١ٍِبس/ َ 3.59رمغ ٘زٖ اٌجس١شح خٕٛة ششق ِذ٠ٕخ اٌشِبدٞ ، ٚرجٍغ عؼزٙب اٌخض١ٔخ        
3 

١ٍِبس َ 0.69ِٕٙب 
3

 

ٚرطٍك خالي خضْ ١ِذ ، ٠ٚزُ رس٠ًٛ ا١ٌّبٖ ا١ٌٙب ِٓ ٔٙش اٌفشاد ٌزخف١ف ٚؽؤح اٌف١ؼبٔبد ػجش لٕبح اٌٛساس 

ِٛعُ ) اٌظ١ٙٛد(


و455ُ، ػٓ ؽش٠ك لٕبح اٌزثبْ ٚرجٍغ ِغبزخ اٌجس١شح  
5

َ ، ٚلذ ٚطً ألظٝ  55ٚثّٕغٛة  

 . 5868َ(  فٛق ِغزٜٛ عطر اٌجسش ػبَ  55.54ِٕغٛة ١ٌٍّبٖ ف١ٙب ) 

 

 . جذول تحلٍح الوجزج : 4

ػٓ لٕبح رُ زفش٘ب ث١ٓ ثس١شرٟ اٌسجب١ٔخ  وُ ( ، ٟٚ٘ ػجبسح 30رمغ ٘زٖ اٌمٕبح خٕٛة ِذ٠ٕخ اٌفٍٛخخ ثٕسٛ)       

وُ ( ٚاعزخذِذ ٌزس٠ًٛ ١ِبٖ اٌف١ؼبْ اٌضائذح فٟ ثس١شح اٌسجب١ٔخ اٌٝ ثس١شح اٌشصاصح 9ٚاٌشصاصح ٠ٚجٍغ ؽٌٛٙب ) 

٠ٚ5300َجٍغ اٌزظش٠ف اٌزظ١ّّٟ ٌٍمٕبح 
3
 / ثب . 

 . تحٍزج الزساسج : 5 

ٓ رغز٠زٙب ِٓ ثس١شح اٌسجب١ٔخ ٚرمغ خٕٛثٙب ٠ٚٛخذ لغُ ٟٚ٘ ثس١شح ال ٠ّىٓ رظش٠ف ا١ٌّبٖ ِٕٙب ٌٚىٓ ٠ّى       

١ٍِبس/ َ 56.9وج١ش ِٕٙب فٟ ِسبفظخ األٔجبس ٚرجٍغ عؼزٙب اٌخض٠ٕخ 
3
 ثّٕغٛة 

و5650َُ ِٚغبززٙب  35
5

ٚوبْ ٌٛخٛد٘ب األثش اٌىج١ش فٟ رخف١ف ٚؽؤح ف١ؼبْ ٔٙش اٌفشاد االعزثٕبئٟ ٌؼبِٟ  

5869 – 5868  . 

 . تحٍزج الثزثار : 6

رمغ فٟ ِسبفظخ طالذ اٌذ٠ٓ غ١ش أْ خضءاً وج١شاً ِٕٙب ٠مغ داخً ِسبفظخ األٔجبس شّبي ِذ٠ٕخ اٌفٍٛخخ        

ثزٌه رُ روش٘ب وؼبًِ  5896اٌفشاد ػبَ  –وُ ، ٌىٓ ٌُ ٠ّىٓ االعزفبدح ِٕٙب اال ثؼذ أشبء لٕبح اٌثشثبس 50ثّغبفخ 

بس/ ١ٍَِ 95.5ِئثش فٟ رظش٠ف عذح اٌفٍٛخخ، ٚرجٍغ عؼزٙب اٌخض١ٔخ 
3

َ فٛق ِغزٜٛ عطر اٌجسش 65ثّٕغٛة  

و5950ُٚرجٍغ ِغبززٙب 
5
 َ رسذ ِغزٜٛ عطر اٌجسش . 6ٚأٚؽؤ ٔمطخ ف١ٙب  

 . ناظن الثزثار : 7

َ ٚظ١فزٙب اٌغ١طشح 9ثٛاثبد ِٕضٌمخ ػشع اٌٛازذح ِٕٙب  6اٌفشاد ٠ٚزىْٛ ِٓ  –٠مغ فٟ ثذا٠خ لٕبح اٌثشثبس        

َ 5500ٌٝ ٔٙش اٌفشاد ٠ٚجٍغ رظش٠فٙب اٌزظ١ّّٟ ػٍٝ ا١ٌّبٖ اٌّطٍمخ ِٓ اٌجس١شح ا
3

/ ثب اال أْ أػٍٝ رظش٠ف  

800ٌَٙب ٘ٛ 
3
 / ثب ٚرٌه ألعجبة ف١ٕخ رزؼٍك ثبٌٕبظُ . 

 . نىاظن التقسٍن :8

ِٕٗ ، ٠ٚجٍغ رظش٠فٗ  59اٌفشاد ػٕذ اٌى١ٍٛ  –ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ٔبظ١ّٓ ٠مغ األٚي ػٍٝ لٕبح اٌثشثبس        

500َ
3

600َخش فٟ ثذا٠خ رساع دخٍخ ، ٠ٚجٍغ رظش٠فٙب /ثب ث١ّٕب ٠مغ ا٢
3

َ ٠ٚغزؼًّ 5899رُ رشغ١ٍٙب ػبَ  /ثب

 ثٛاثبد ٌىً ٔبظُ .  4دخٍخ ٚرزىْٛ ِٓ  –اٌثشثبس  دخٍخ ػجش لٕبح رساع إٌبظّبْ ٌزس٠ًٛ ا١ٌّبٖ اٌٝ ٔٙش 

 . سذج الزهادي : 9

ِذ٠ٕخ اٌشِبدٞ ، رُ أشبإ٘ب ػبَ  وُ شّبي3ٟٚ٘ عذح رٕظ١ّ١خ رمغ ِجبششح ػٍٝ ٔٙش اٌفشاد ػٍٝ ثؼذ        

ٌسدض ا١ٌّبٖ فٟ أٚلبد اٌف١ؼبْ ٚرس٠ٍٛٙب اٌٝ ثس١شح اٌسجب١ٔخ ػجش لٕبح اٌٛساس ٠ٚجٍغ اٌزظش٠ف اٌزظ١ّّٟ  5855

5900ٌٍَغذح 
3

َ فٛق ِغزٜٛ عطر اٌجسش، ٚلذ رُ رغد١ً أػٍٝ رظش٠ف ٌٗ 55.5/ثب ثّٕغٛة فٟ اٌّمذَ ِمذاسٖ 

3960 َ
3

ْ اٌف١ؼبْ فٟ رٌه اٌؼبَ اعزثٕبئ١ب فمذ ٚطٍذ ِٕبع١ت ا١ٌّبٖ فٟ رٌه اٌؼبَ ز١ث وب 5868/ثب فٟ ػبَ 

َ ٌٍجبة اٌٛازذ ، 6( ثٛاثخ ِٓ إٌٛع إٌّضٌك ثؼشع  54َ ، ٚ٘ٛ أػٍٝ سلُ ِغدً ٚرسزٛٞ اٌغذح ) 53.53

اػبفخ اٌٝ ِّش اٌّالزخ ِّٚش األعّبن
(56)

  . 

 . قناج الىرار : 11

ٌزس٠ًٛ ١ِبٖ ٔٙش اٌفشاد ثٛاعطزٙب اٌٝ ثس١شح اٌسجب١ٔخ ٚرمغ خٕٛة ِذ٠ٕخ ٟٚ٘ لٕبح اططٕبػ١خ رُ زفش٘ب        

َ 5900وُ ٚرظش٠فٙب اٌزظ١ّّٟ 9.5اٌشِبدٞ ٠ٚجٍغ ؽٌٛٙب 
3

 َ . 550/ثب ٚػشع اٌمبع ػٕذ طذسٖ 

 . ناظن الىرار : 11
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ٖ ِمذَ عذح وُ ٠غزؼًّ ٌٍزسىُ ثّٕغٛة ا١ٌّب3َ ٠ٚمغ غشة ِذ٠ٕخ اٌشِبدٞ ثّمذاس 5855أٔشؤ فٟ اٌؼبَ        

( ثٛاثخ ِٕضٌمخ ػشع  54اٌشِبدٞ ِٕٚغ سخٛع ١ِبٖ ثس١شح اٌسجب١ٔخ اٌٝ ١ِبٖ إٌٙش ثؼذ اِزالئٙب ٠ٚسزٛٞ ػٍٝ ) 

َ 5900َ ، ٠ٚجٍغ رظش٠فٗ اٌزظ١ّّٟ 6اٌجٛاثخ اٌٛازذح 
3

َ 3500/ثب ، ٚعدً أػٍٝ رظش٠ف 
3

/ثب خالي اٌؼبَ 

5868  . 

 . قناج الذتاى : 11

ث١ٓ ثس١شح اٌسجب١ٔخ ٚٔٙش اٌفشاد ٌزس٠ًٛ ١ِبٖ اٌجس١شح اٌٝ إٌٙش ٚلذ اٌسبخخ ا١ٌٗ ٌزؼض٠ض  أٔشؤد طذس اٌمٕبح       

َ 400وُ ٚرظش٠فٙب اٌزظ١ّّٟ 8.3رظش٠ف ٔٙش اٌفشاد خالي فظً اٌظ١ف ، ٠ٚجٍغ ؽٛي اٌمٕبح 
3

/ثب ٚرمغ اٌمٕبح 

 . 5850وُ ششلٟ ِذ٠ٕخ اٌشِبدٞ ٚرُ زفش٘ب فٟ  ػبَ 30ػٍٝ ِغبفخ 

 

 ى : . ناظن الذتا13

ٚ٘ٛ ٔبظُ لبؽغ ٠غزؼًّ ٌٍغ١طشح ػٍٝ ا١ٌّبٖ اٌّطٍمخ فٟ لٕبح اٌزثبْ ِٓ ثس١شح اٌسجب١ٔخ رُ أشبإ٘ب ػبَ        

َ 400أِزبس ٠ٚجٍغ اٌزظش٠ف اٌزظ١ّّٟ  6َ ٠ٚزىْٛ ِٓ خّغخ ثٛاثبد ِٕضٌمخ ػشع اٌجٛاثخ اٌٛازذح 5855
3

/ثب 

 الفزاخ :  خاهسا : أثز سذج الفلىجح فً تغٍٍز النظام الوائً لنهز.

اْ إٌظبَ اٌّبئٟ ألٞ ٔٙش ٠زؤثش ثّدّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ ِٕٙب ث١ٕخ اٌزؼبس٠ظ ، ٚشىً اٌسٛع ، ٚاٌظفبد         

اٌؼبِخ إٌّبخ١خ ٌٍسٛع ، ٚاٌزشو١ت اٌد١ٌٛٛخٟ ، ٚٔٛػ١خ اٌزشثخ ، ٚإٌجبد اٌطج١ؼٟ ، وّب اْ ٌٍؼبًِ اٌجششٞ 

ّىٓ ث١بْ ٘زا األثش فٟ ثٕبء اٌغذٚد ٚاٌخضأبد ٚزفش اٌمٕٛاد األثش اٌٛاػر فٟ رغ١ش إٌظبَ اٌّبئٟ ألٞ ٔٙش ٠ٚ

 ٚرؼ١ّك اٌّدشٜ . 

ِٚٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ أْ ٔغزٕزح ثؤْ ٌىً ٔٙش ٔظبِٗ اٌخبص ٠خزٍف ػٓ األٔٙبس األخشٜ ٌزٌه ٠دت ِؼشفخ إٌظبَ        

ؤرٟ روش أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّبئٟ اٌخبص ثٕٙش اٌفشاد ٚو١ف١خ اٌزسىُ ثٗ ِٓ خالي أشبء اٌغذٚد فٟ اٌؼشاق . ٚف١ّب ٠

 ا١ٌٙذسٚخغشاف١خ اٌّئثشح فٟ إٌظبَ اٌّبئٟ ٌٕٙش اٌفشاد :

 هىقغ الحىض وحذوده : -1

(  49 ،  36َ ٚ  39ْ،  45َ شّبال ، ٚث١ٓ خطٟ ؽٛي) 40ْٚ ٠30مغ زٛع ٔٙش اٌفشاد ث١ٓ دائشرٟ ػشع        

ْْ ٘زا فٟ اٌدضء األعفً اال أْ خضءٖ األػٍٝ ) زٛع اٌزغز٠خ اٌش ئ١غٟ شّبي و١جبْ ( ث١ٓ خطٟ ؽٛي ) ششلبً

 ( ششلب 50ْ، 43َٚ  39، 50َ
(59)

  . 

أٞ أْ ٕ٘بن ِظذس٠ٓ أٚ ِٛلؼ١ٓ ٌزغز٠خ إٌٙش ٠مغ األٚي ث١ٓ ثس١شح ) ٚاْ ( ٚاٌجسش األعٛد ٟٚ٘ اٌزٟ رضٚد        

اٌّٛخٛدح فٟ  إٌٙش ثبٌدضء األػظُ ِٓ ١ِب٘ٗ ، أِب إٌّطمخ اٌثب١ٔخ رزّثً ثّٕبؽك رغز٠خ اٌٛد٠بْ اٌظسشا٠ٚخ

اٌظسشاء اٌغشث١خ ٌٍؼشاق ، ٠ٚالزع اْ اٌؼشاق ال ٠سظً ػٍٝ وفب٠زٗ ِٓ ا١ٌّبٖ ثبٌشغُ ِٓ عؼخ ِغبزخ زٛع 

( ، وْٛ أْ إٌّطمخ ل١ٍٍخ األِطبس ٌزٌه اػطش 4إٌٙش فٟ األساػٟ اٌؼشال١خ وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌدذٚي سلُ )

 ١ِبٖ إٌٙش ثشىً أوجش . اٌؼشاق إلٔشبء ِدّٛػخ ِٓ اٌغذٚد ٚاٌخضأبد ٌٍزسىُ فٟ 

 ( 4خذٚي سلُ ) 

ِغبزخ زٛع ٔٙش اٌفشاد ِٛصػخ ث١ٓ اٌذٚي اٌّزشبؽئخ ) وُ
5
 ) 

ِغبزخ اٌسٛع )وُ ِغبززٙب اٌى١ٍخ اٌذٚي
5

) 

نسثح هساحح الحىض فً مل دولح 

إلى هجوىع هساحح حىض الفزاخ 

) : ( 

 59 555000 990596 رشو١ب

 59 96000 595590 عٛس٠ب

 40 599000 434559 اٌؼشاق

 55 66000 5548594 اٌغؼٛد٠خ

 044 444444 8549453 المجموع

 Mahmood I . Mutib , water Balance and Irrigation Development in Euphrates:المصدر 

River Basin in Iraq M. Phil . Dissertation  (( CSRD )) SSS , Jawaher lal Nehru 

university , India , 1990 . P. 11 .   
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 االنحدار : -2

ٌعد من العوامل المهمة المتحكمة بشكل كبٌر فً النظام المائً لنهر الفرات من خالل تحدٌد سرعة        
. وهذا ما ٌنطبق على نهر الفرات ، إال أن هناك  (03)جرٌان النهر ، حٌث أن االنحدار ٌقل باتجاه سٌر النهر

سم 044ٌما فً العراق حٌث أن االنحدار فً األراضً التركٌة ٌكون بعض المقاطع تبتعد عن هذا المفهوم والس
 كم ، وهنا ٌكون االنحدار شدٌداً حٌث تتمٌز بوجود المساقط المائٌة . 0لكل 

كم مما ٌؤدي إلى سرعة جرٌان النهر ، 0سم / 44أما فً األراضً السورٌة فإن معدل االنحدار ٌكون        
إلى زٌادة عوامل التعرٌة . إال أن معدل انحدار النهر ٌقل فً األراضً  خاصة فً موسم الفٌضان مما ٌؤدي

 (  5العراقٌة ، كما هو مبٌن فً  الجدول رقم ) 
 

 
 

 (  5جدول رقم ) 
 طول مجرى نهر الفرات وارتفاعه عن مستوى سطح البحر وانحداره 

 طور المجرى / كم الموقع 
المستوى عن سطح البحر 

 / كم 
 االنحدار سم/كم 

 84 53 844 هٌت  –القائم 

 04.1 48 68 الرمادي  –هٌت 

 9.4 84 441 الهندٌة  –الرمادي 

 8 8 458 الناصرٌة  –الهندٌة 

 0.8 4.4 401 البصرة  –الناصرٌة 

 
 ،  المصدر : عز الدٌن جمعة دروٌش الباالنً ، أثر سد القادسٌة على التنظٌم االروائً لنهر الفرات فً العراق ، مصدر سابق

 .  98ص          
 

سم مما ٌعنً أن 9.4أما معدل االنحدار بٌن الرمادي والهندٌة والتً هً تتمثل فٌها منطقة الدراسة قد بلغ        
النهر ال ٌزال فً مرحلة النضج ، إال أن إلنشاء السدود أثراً فً الحد من جرٌان النهر بصورة طبٌعٌة ، كون 

 الرمادي وسدة الفلوجة .النهر ٌجري بٌن سدتٌن هما سدة 
 

 سادسا : أهم المشاريع اإلروائية المرتبطة بسدة الفلوجة : 
 مشروع ري أبو غريب :  - أ

، ٌقع فً الجزء  (09)0986وهو من المشارٌع اإلروائٌة القدٌمة افتتحه الملك غازي فً نٌسان /       
ده من الشمال مشروع ري الجنوبً الغربً من مدٌنة بغداد على الضفة الٌسرى لنهر الفرات ، ٌح

الصقالوٌة وأراضً حصوة الفلوجة ومن الجنوب مشروع الرضوانٌة ومن الشرق الجزء الشمالً من 
المصب العام ومن الغرب مشروع أراضً الفلوجة المحصورة بٌن أٌمن نهر الفرات والقناة الموحدة ، 

 ( . 0خرٌطة رقم ) 
دونما ( ، أما المساحة المروٌة فهً  014433لهذا المشروع ) تبلغ المساحة الكلٌة الصالحة لإلرواء        

/ثا ( وهو 8م43دونم ( ، وٌبلغ التصرٌف األقصى لجدول أبً غرٌب                     )  044444بحدود ) 
 0919كم ( ، لقد تمت المباشرة بأعمال تطوٌر واستصالح أراضً المشروع فً عام 48جدول مبطن بطول ) 

المنفذة هً شركة ) بودٌمكس ( البولونٌة وشركة ) ستروي أكسبورت ( الجٌكٌة وتم انجاز وكانت الشركة 
، أما أهم المحاصٌل التً تزرع فً المشروع هً ) الحنطة والشعٌر والبرسٌم  0939أعمال التطوٌر عام 

 (6والذرة الصفراء والبطاطا وخضراوات صٌفٌة وشتوٌة ( .الحظ الجدول رقم )
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 (  0خرٌطة رقم )  
 توضح مشارٌع ري سدة الفلوجة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مشروع الرضوانية : -ب

،  0938م وأنجز فً عام 0910ٌعد هذا المشروع من المشارٌع الجدٌدة ، حٌث بوشر فً إنشاءه عام        
ى منه ، تقع أراضً المشروع اإلسكندرٌة ( ، والمتفرعة من الجهة الٌسر –بعد افتتاح القناة الموحدة ) الفلوجة 

فً الجهة الٌسرى لنهر الفرات ضمن قضاء المحمودٌة بمحافظة بغداد ، ٌحده من الشمال مشروع أبً غرٌب 
ومن الشرق والجنوب مشروع الٌوسفٌة ومن الغرب أراضً زراعٌة ونهر الفرات ، تبلغ المساحة الكلٌة 

دونم ( ، وٌبلغ تصرٌف المشروع  83444ندي ندٌكو ) بموجب مؤشرات االستشاري الهول لمشمولة باإلرواء ا
أبً غرٌب  –تغطً المشروع مبازل سطحٌة مفتوحة ٌتم تصرٌف مٌاهها إلى مبزل الٌوسفٌة  /ثا . 8م 1.4

 الرئٌسً ، الذي أصبح بعد توسٌعه المصب العام .
ٌم والبساتٌن والذرة وأن المحاصٌل الرئٌسٌة التً تزرع فً المشروع هً الحنطة والشعٌر والبرس      

 الصفراء والخضراوات الشتوٌة والصٌفٌة  . 
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 ( 6جدول رقم ) 
 ٌوضح مشارٌع القناة الموحدة وتصارٌفها والشركات المنفذة لها  

 اسم المشروع
 المساحة المروٌة التصرٌف

 الشركة المنفذة سنة االفتتاح
الشركة 

 بعد إنشاء السدة إنشاء السدةقبل  بعد إنشاء السدة قبل إنشاء السدة االستشارٌة

 دونم 043444 دونم 044444 / ثا  8م 43 ----- أبو غرٌب
جددت  -0986

0919  
 بودٌمكس البولونٌة 

 ستروي أكسبورت الجٌكٌة 
 ندٌكو الهولندٌة

 0938 دونم 46444 ----- / ثا 8م 1 ----- الرضوانٌة
الهٌئة العامة لمشارٌع الري 
واالستصالح وزارة الري 

 العراقٌة 
 ندٌكو الهولندٌة

 0914-0909 دونم 460544 دونم454444 / ثا  8م 85 / ثا 8م 84 الٌوسفٌة
الهٌئة العامة لمشارٌع الري 
واالستصالح وزارة الري 

 العراقٌة
 ندٌكو الهولندٌة

 0980 دونم 084444 دونم 044848 / ثا 8م 44 / ثا 8م 4.45 اللطٌفٌة 

شركة اللطٌفٌة البرٌطانٌة 
شركة الفاو  –ٌسكا التركٌة ك

العامة لمشارٌع الري 
واالستصالح وزارة الري 

 العراقٌة

 ندٌكو الهولندٌة

 ندٌكو الهولندٌة كٌسكا التركٌة 0998 دونم 58444 ----- / ثا 8م 3.5 / ثا 8م 4.5 اإلسكندرٌة

.   4400،  المصدر : وزارة الموارد المائٌة ، قسم المدلوالت المائٌة ، بٌانات غٌر منشورة
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 مشروع ري اليوسفية :  -جـ
، وكان ٌتغذى مباشرة من نهر الفرات 0909وهو من المشارٌع اإلروائٌة القدٌمة ، أنشئ ناظمه فً عام        

دونم ( تقع بٌن  460544/ ثا ، وتبلغ مساحة األراضً التً تروى منه آنـذاك )  8م 84وكان أقصى تصرٌف له 
ت تغذي المشروع شبكة من الجداول والنواظم التً تؤمن اإلرواء للمساحة الزراعٌة نهري دجلة والفرات ، كان

( فرع ومن ضمنها فرعان كبٌران هما ) شٌشبار (  448الواسعة وٌبلغ عدد الفروع التً تتشعب من مقدم الناظم ) 
وارد من نهر الفرات ، لذا و ) أبو حالن ( ، إال أن عملٌة التوزٌع للمٌاه آنذاك كانت تعانً من قلة التصارٌف ال

 جرت الدراسة لتحسٌن ذلك وتم تكلٌف شركة نٌدكو الهولندٌة . 
اإلسكندرٌة ( المتفرعة من مقدم سدة  –تم تحدٌث مشروع ري الٌوسفٌة بعد إنشاء القناة الموحدة ) الفلوجة        

الشرق نهر دجلة ومن الغرب الفلوجة ٌحده من الشمال مشروع الرضوانٌة ومن الجنوب مشروع اللطٌفٌة ومن 
دونم ( ، وتشمل هذه المساحة 444544نهر الفرات ، وتبلغ المساحة الكلٌة المشمولة باإلرواء                   ) 

جزئٌن هما الٌوسفٌة السٌحً ومصدره اإلروائً جدول الٌوسفٌة الجدٌد المبطن والمتفرع من القناة الموحدة ، 
ن ومصدره القناة الموحدة أٌضا ، تمت دراسة المشروع ضمن مشروع ري  ما بٌن والٌوسفٌة  القدٌم غٌر المبط

النهرٌن الزراعً فً السبعٌنات من القرن العشرٌن بموجب مؤشرات االستشاري الهولندي ) ندٌكو ( الذي قام 
عن  دونم ( ، وهذه المساحات تقل كثٌراً  058644بدراسة المشروع وبٌن أن األراضً المخصصة لإلرواء ) 

 دونم ( .  444544المساحات المروٌة حالٌا والتً تبلغ ) 
/ ثا ومجموع التصرٌف  8م 00/ ثا والقدٌم حوالً  8م 44.88ٌبلغ تصرٌف جدول الٌوسفٌة الجدٌد المبطن        

/ ثا ، ٌتفرع من جدول الٌوسفٌة عند ناحٌة الٌوسفٌة فرع شٌشبان  8م 85األقصى الذي ٌغذي المشروع حالٌا 
دونم تم استصالحها بالكامل ، وإن شبكة المبازل فً المشروع تتجه إلى مبزل 44444مبطن لٌروي مساحة ال

الفرات وأهم المحاصٌل التً تزرع  –أبً غرٌب الرئٌسً الذي أصبح بعد توسٌعه المصب العام دجلة  –الٌوسفٌة 
لشتوٌة والبساتٌن والذرة وتبلغ الكثافة فً المشروع الحنطة والشعٌر والبطاطا والبرسٌم والخضراوات الصٌفٌة وا

 .  (44)٪ 94الزراعٌة للمشروع 
 مشروع ري اللطيفية :  -د

تقع أراضً هذا المشروع فً الجهة الٌسرى للفرات فً قضاء المحمودٌة بمحافظة بغداد ، ٌحده من الشمال        
مشروع اإلسكندرٌة وكان ٌتغذى  مشروع الٌوسفٌة ومن الغرب نهر الفرات ومن الشرق نهر دجلة ومن الجنوب

 كم من سدة الهندٌة . 43من نهر الفرات من موقع ٌبعد 
مع شركة  0943وكانت مساحته الكلٌة حسب االمتٌاز الموقع فً عام  0980أنجز المشروع القدٌم عام        

 الجدول .دونم ( تقع فً ذنائب 45444دونم ( وقد أضٌفت مساحة ) 044848اللطٌفٌة البرٌطانٌة هً ) 
 –/ ثا ، إال أنه بعد إنشاء سدة الفلوجة والقناة الموحدة    ) الفلوجة  8م 4.45كان تصرٌف الجدول آنذاك        

اإلسكندرٌة ( ، أصبحت أراضً مشروع اللطٌفٌة تروى من هذه القناة ، وتبلغ االراضً المروٌة بهذا المشروع ) 
/ ثا ،  8م 44ن نهر الفرات بواسطة جدول اللطٌفٌة المبطن دونم ( ، وتروى أراضً المشروع سٌحا م048444

 كم ، 50وإن القناة الرئٌسٌة لمشروع اللطٌفٌة مبطنة بالكامل وٌبلغ طولها 
أما مبازل مشروع ري اللطٌفٌة فإنها تبزل سٌحا إلى المصب العام عن طرٌق المبزل الرئٌسً ، وتوجد فً       

دونم  048044كافة ، وتبلغ المساحة المشمولة باالستصالح فً المشروع المشروع مبازل فرعٌة تغطً أراضٌه 
 . 

لقد قامت شركة كٌسكا التركٌة بأعمال التبطٌن للجدول الرئٌسً وكذلك الجزء الذي ٌؤمن المٌاه إلى جدول        
اللطٌفٌة متواجدة من جدول اللطٌفٌة الجدٌد . وأعمال االستصالح لمشروع  49اإلسكندرٌة المتفرع عن الكٌلو متر 

من قبل شركة الفاو العامة لمشارٌع الري واالستصالح إحدى تشكٌالت وزارة الموارد المائٌة ، ومن أهم 
المحاصٌل التً تزرع فً مشروع اللطٌفٌة الحنطة والشعٌر والبقولٌات واألعالف والبطاطا والبساتٌن 

 . (40) ٪ 046 – 044مشروع اللطٌفٌة حالٌا والخضراوات الصٌفٌة والشتوٌة وتبلغ الكثافة الزراعٌة فً 
 مشروع ري اإلسكندرية :  -هـ

كم ( شمال سدة الهندٌة ، 41( ، وٌقع على مسافة )  0984 – 0943أنشئ هذا المشروع خالل الفترة )        
لجنوب كان وما زال ٌخضع لتأثٌر السدة علٌه ، ٌتفرع هذا الجدول من الجهة الٌسرى لنهر الفرات وٌتجه نحو ا

كم ، وبعدها ٌنقسم إلى فرعٌن هما ) الموٌلحة ( و ) الجفجافة ( ، وكان تصرٌف الجدول آنذاك 03الشرقً لمسافة 
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/ ثا واإلرواء داخل أراضً اإلسكندرٌة خاضع للمناوبة بٌن الفرعٌن المذكورٌن ، وجرت عدة إصالحات  8م 4.5
ن قناة ) الفلوجة اإلسكندرٌة ( ، ٌقع المشروع ضمن ناحٌة لتنظٌم الجدول واإلرواء ، والسٌما الجزء الذي ٌروى م

اإلسكندرٌة فً محافظة بابل وٌحده من الغرب نهر الفرات ومن الشمال مشروع اللطٌفٌة ومن الشرق مبزل 
أبو غرٌب الرئٌسً وجزء من المصب العام وجنوبا جدول الناصرٌة وتبلغ المساحة الكلٌة للمشروع   –الٌوسفٌة 
دونم تروى أراضً المشروع سٌحا من نهر الفرات  80446والمساحة التً تروى فعال هً  دونم 44444

كم حٌث تتفرع إلى قناتٌن هما ) اللطٌفٌة القدٌم ( وقناة ) 08اإلسكندرٌة ( المبطنة لمسافة  –بواسطة قناة ) اللطٌفٌة 
فروع مشروع اإلسكندرٌة وهً فرع  كم ( حٌث تتغذى منها40اإلسكندرٌة ( الجدٌدة المبطنة بطول )  –اللطٌفٌة 

IS.00  ثا وفرع  8م 8.5كم وتصرٌف 01.5بطول /ISW.00  ثا وفرع  8م 4.15كم وتصرٌف 4.3بطول /
IH.00  ثا وتتفرع من هذه الفروع القنوات المغذٌة على شــكل ) فلوم خرسانٌة  8م 0.6كم وتصرٌف   4بطول /

 / ثا . 8م 3.5للجزء المستصلح ( . وٌبلغ التصرٌف األقصى لقناة اإلسكندرٌة 
إن شبكة المبازل التً تغطً المشروع هً مبازل سطحٌة ، وتبزل إلى مبزل اإلسكندرٌة الرئٌسً ومنه إلى        

مبزل المسٌب الشمالً ) جزء من المصب العام ( ، لقد تم استصالح أراضً المشروع عن طرٌق إنشاء مبازل 
كم مع تعدٌل وتسوٌة األراضً ، إن قسماً من أراضً مشروع 600حقلٌة مغطاة مجموع أطوالها بحدود 

اإلسكندرٌة ما ٌزال ٌسقى  من الجدول القدٌم وذلك إلرواء أراضً ضمن مقاطعة ) جفجافة ( وتروى أٌضا من 
جدول مبطن ٌتفرع من جدول اإلسكندرٌة الجدٌد وإن الجهة التً نفذت أعمال التبطٌن فً أعمال االستصالح هً 

كٌسكا( التركٌة والجهة االستشارٌة هً ) ندٌكو ( الهولندٌة التً قامت بدراسات وتصامٌم المشروع ضمن  شركة )
 مشروع ري ما بٌن النهرٌن .

إن المحاصٌل الرئٌسٌة فً المشروع هً : الحنطة والشعٌر والبرسٌم والجت والخضراوات الشتوٌة ، وتبلغ        
ات لزٌادة تصرٌف قناة اإلسكندرٌة وذلك لتأمٌن المٌاه لها من جدول وهناك مقترح ٪ 044الكثافة الزراعٌة 

 .   (44)اللطٌفٌة الجدٌد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش والمصادر
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