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 اآلية القرآنية
 

  وَأَوْزَلْنَا مِهَ السََّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنََّاهُ فِي

  الْأَرْضِ وَإِوََّا عَلَى ذَىَابٍ بِوِ لَقَادِرُونَ
 

 صدق اهلل العظيم                                                                      
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 إقرار المشـــــرف
التقيــيا الييــوريليمش لمشــريل رال ال ــق يي  )أشػػ د أف إاػػداد اػػذا الرسػػسلة الموسػػومة  ػػػػػػ    

بعاوه التنميي   قػد جػرب  رشػرا   (سيالف طو وايو الفيوايالالمسجسػيير ) ةالمقدمة مف طسل  (يا 
جسمعػة انن ػسرو واػ  جػز  مػف ميطم ػست نيػؿ درجػة المسجسػيير  - اآلدابكميػة  -   قسـ الجغرا ية 

    الجغرا ية.
 
 
 
 
 

 التيقيع
 قاسا احمو رمل الوليمشالمشرف: أ. و. 
 األوابكمي   -مامع  االنبار

 2021التاريخ :    /   /
 

 
 

 يوصية رئيس قسـ الجغرا ية
  نسً  امى اليوصيست الميوا رة .. ُأرشح اذا الرسسلة لممنسقشة. 

 
                           

 التيقيع                               
 محمو ميسى حماوال .وا.أ.
 رئيس قسا المغرافي                              
 2021التاريخ :    /    /                                



 
 ث

 إقرار المقّيا المغيال
التقييا الييوريليمش لمشريل رال ال ق يي  ) أش د أّن  َقْد قرأت اذا الرسسلة الموسومة  ػػػػػػ     

بعاوه التنميي  إلػى مجمػس كميػة   (سيالف طـو وايو الفيـوايالالمسجسيير ) ةالمقدمة مف طسل  (يا 
مػػػػف ميطم ػػػػست نيػػػػؿ درجػػػػة المسجسػػػػيير  ػػػػ   جػػػػز ن ػػػػسرو واػػػػ  قسػػػػـ الجغرا يػػػػة و جسمعػػػػة اأ -داباآل

 )الجغرا ية( ووجدي س صسلحة مف النسحية المغوية.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 اليوقيع:
  انسـ : 

   المري ة العممية: 
  / اأي سر جسمعة

 2021اليسريخ :     /    / 
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 1 إقرار المّقيا العممش

التقييا الييوريليمش لمشـريل رال ال ـق يي  )بــــ أش د أّن  َقْد قرأُت اذا الرسسلة الموسػومة        
بعاوه التنميي  إلػى مجمػس كميػة  (سـيالف طـو وايو الفيـوايالالمسجسػيير ) ةالمقدمة مف طسل ػ (يا 

جسمعػػػػة انن ػػػػسرو واػػػػ  جػػػػز  مػػػػف ميطم ػػػػست نيػػػػؿ درجػػػػة المسجسػػػػيير  ػػػػ   وقسػػػػـ الجغرا يػػػػة -اآلداب
 )الجغرا ية( ووجدي س صسلحة مف النسحية العممية.

 مرااسة الدقة    اليقػويـو واػدـ انكيءػس    حػث انطػسر العػسـ لمرسػسلة ومػن   ال حػث  ايع دو 
العمم  والعمؿ امػى مػمسف السػ مة الءكريػةو واػدـ اػدـ النسػي  الػوطن  والمحمػة الوطنيػةو والطمػب 
ة مف مقدـ الرسسلة  حذؼ الءقرات والع سرات المسيئة ل سو و خ ؼ ذلؾ ايحمػؿ كس ػة الي عػست القسنونيػ

 وأجمه وقعت.
       

                                                                      
 

 
 
 

 اليوقيع:
   انسـ : 

   المري ة العممية:
   / كمية  جسمعة 

 2021اليسريخ :    /   / 
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 2إقرار المّقيا العممش
التقييا الييوريليمش لمشريل رال ال ق يي  )بــــ أش د أّن  َقْد قرأُت اذا الرسسلة الموسومة 

بعاوه التنميي  إلػى مجمػس كميػة   (سيالف طـو وايو الفيـوايالالمسجسيير ) ةالمقدمة مف طسل  (يا 
جسمعػػػػة انن ػػػػسرو واػػػػ  جػػػػز  مػػػػف ميطم ػػػػست نيػػػػؿ درجػػػػة المسجسػػػػيير  ػػػػ   وقسػػػػـ الجغرا يػػػػة -اآلداب

 )الجغرا ية( ووجدي س صسلحة مف النسحية العممية.
ايع ػػد  مرااػػسة الدقػػة  ػػ  اليقػػويـو واػػدـ انكيءػػس    حػػث انطػػسر العػػسـ لمرسػػسلة ومػػن   ال حػػث و      

العمم  والعمؿ امػى مػمسف السػ مة الءكريػةو واػدـ اػدـ النسػي  الػوطن  والمحمػة الوطنيػةو والطمػب 
سنونيػة مف مقدـ الرسسلة  حذؼ الءقرات والع سرات المسيئة ل سو و خ ؼ ذلؾ ايحمػؿ كس ػة الي عػست الق

 وأجمه وقعت.
       

 
 
 
 
 
 
 

 اليوقيع:
   انسـ : 

   المري ة العممية:
   / كمية  جسمعة 
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 قرار لمن  المناقش 
التقيـــيا )ــــــ بـنشػػػ د نحػػػف أامػػػس  لجنػػػة المنسقشػػػةو أننػػػس قػػػد أطمعنػػػس امػػػى الرسػػػسلة الموسػػػومة 

بعــاوه التنمييــ  الييــوريليمش لمشــريل رال ال ــق يي  ســيالف المسجسػػيير ) ةالمقدمػػة مػػف طسل ػػ (يا 
و يمػس لػه ا قػه   ػسو ونعيقػد   ند ػس جػػديرة  ػ  محيويسي ػس  ةو وقػد نسقشػنس الطسل ػ(طـو وايو الفيـوايال

  سلق وؿ لنيؿ درجة المسجسيير    الجغرا ية  يقدير )                 (.

 :اليوقيع                                                             اليوقيع:

  االسا:                                                            االسا: 

 اموًا                                                              اموا
 2021/   9اليسريخ:     /                                         2021/    9اليسريخ:     /  
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 رئيس المجنة                       اموًا ومشر ًس                           
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 جسمعة اأن سر. -اآلدابصسدؽ امي س مجمس كمية 
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 اإلىواء

النسس مف الظممست الى الى نور القموب وح ي  س ودوا  الروح وشءسئ س المعمـ انوؿ الذي أخرج 
 النور سيدنس محمد امية أ مؿ الص ة وايـ اليسميـ.

الى مف يسعد قم    مقيساس الى رومة الحب الي  ين ت أزكى  الى مف ومعت الجنة يحت اقدام س
 انزاسر... والدي  العزيزة.

ليمحية... الى الى مف كممه اهلل  سل ي ة والوقسر واممن  العطس  دوف انيظسر الى رمز الرجولة وا
 مف د عن  الى العمـ و ه أزداد ا يخسرا... والدي العزيز.

الى مف اـ أقرب ال  مف روح  و  ـ أشد ازوي  واصراري الى مف را قون     دروب الحيسة ومف 
كسنوا مع  امى طريؽ النجسح والخير الى أشقس  روح  ون راس حيسي ... أخوي  وأخواي  وزوجة 

 اخ .
إوند أخ  )يزف و لينس( الذيف لوناـ أكممت  إلى مف ح  ـ يجري    اروق إلى طيور الجنة 

 دراسي  ق ؿ اذا الحيف.
إلى مف أرشدن  إلى الطريؽ الصحيح وااسنن  اميه انسيسذ الدكيور ا د الرزاؽ حسيف الء داوي... 

 يقديرًا واحيرامًس.
ع سرات    الإلى مف اممونس حرو س مف ذاب وكممست مف درر وا سرات مف أسمى 

 إلى مف صسغوا لنس امم ـ حرو س ومف  كراـ منسرة ينير لنس سيرة العمـ والنجسح والعمـ
 .اسسيذي     قسـ الجغرا ية انازا  ...

  الباحثة
 سوالف طه داود



 
 ذ

 عرفانشكر ي 
ال ػػ  أحمػػدؾ وانػػت لمحمػػد أاػػؿ امػػى حسػػف صػػنيعؾ إلػػ و و مػػسئؿ نعمػػؾ امػػ و وجزيػػؿ   

والص ة والس ـ امى سػيدنس  انه شكريو ز ه مف نعميؾ مس يعج  مس  ممين وامىاطسئؾ انديو 
 وامى اله وصح ه أجمعيف. محمد 

اس قد انءض العمؿ وشؽ العمـو وصسر المج ػوؿ معمومػًس والغػسمض مء ومػًسو  ػ  اني ػس   ػ  
كر وانمينػسف إلػى يسػعن  وأنػس أمػع الممسػست اأخيػرة ل ػذا الرسػسلة إن أف أيقػدـ  ػوا ر الشػ انس و ون

أسيسذي الءسمؿ اأسيسذ الدكيور )قسسـ أحمد رمؿ الدليم ( يقديرًا وار سنًس لج ودا الميميزة ويوجي سيه 
أسػسؿ اهلل يعػسلى أف يسػدد ا ر  ي س اف روحة العممية العسليػة  ػنءس ميوامػعة وصػس يةو  القيمة الي 

 .العممية والير وية وأف يمدُا  سلصحة الدائمة ويجزيه ان  خير الجزا  لممسيرة-خدمةّ خطسا 
 قسػػػػـ-ويشػػػػر ن  أف أيقػػػػدـ  ػػػػوا ر الشػػػػكر واليقػػػػدير إلػػػػى جميػػػػع أسػػػػسيذي   ػػػػ  كميػػػػة اآلداب 

الجغرا يػػة الػػذيف كػػسف ل ػػـ الءمػػؿ الك يػػر مػػف خػػ ؿ اطػػسئ ـ العممػػ  الميميػػز ويوجي ػػسي ـ القيمػػة  ػػ  
 وسػدد خطػساـو كمػس أيقػدـ  سلشػكر واليقػدير إلػى جميػع العػسمميف  ػ  مراحؿ دراسػي  كس ػة حءظ ػـ اهلل

 اذا الصرح العمم .
)امػسر  الػدكيورويقيم  من  العر سف  سلجميؿ أف أيقدـ  سلشكر وانحيراـ إلى أخ  وزميم  

 ػػ  الدراسػػة الميدانيػػة ويحمػػؿ معػػ  خطػػورة الطريػػؽ وانػػس  السػػءرو ون  ن يسسػػيف اػػواد( الػػذي سػػسند
الخػػسؿ العزيػػز الم نػػدس )رحػػيـ اػػودة( والػػى مػػوظء  مديريػػة  مينػػسن  إلػػىاأيقػػدـ  شػػكري و  يءػػوين  أف

مدير الموارد المسئية    الءموجة  الموارد المسئية    الءموجة وأخص من ـ الم ندس )رائد مظ ر ا د(
الػػػذي سػػػػسادن   جمػػػػع اينػػػػست ميػػػسا المشػػػػروعو كمػػػػس يقيمػػػػ  منػػػ  الواجػػػػب اف ايقػػػػدـ  ػػػػوا ر الشػػػػكر 

سف الػػى مػػوظء  شػػع ة المػػوارد المسئيػػة  ػػ  الصػػق وية واخػػص مػػن ـ الم نػػدس )سػػءيسف مجيػػد وانمينػػ
سػػرحسف( وانسػػػيسذ)  ػػ ح حسػػػف الصػػ خسن ( معػػػسوف مػػدير الشػػػع ة لمػػس ا ػػػدوا مػػف روح سػػػسمية لءعػػػؿ 
الخيػػر ومػػرا قي ـ لػػ  طيمػػة مػػدة دراسػػي  الميدانيػػة  جػػزااـ اهلل خيػػر الجػػزا و كمػػس ايقػػدـ  ػػوا ر الشػػكر 

ير الػى انسػيسذ )محمػػد شػسكر المحمػدي( رئػػيس شػع ة المػوارد المسئيػة  ػػ  الءموجػة الػذي وجديػػه واليقػد
أكثػػر اطػػسً  كممػػس طرقػػت  ػػسب اممػػه  ػػداسئ  لػػه  ػػدواـ الصػػحة والعس يػػة وأف يجزيػػه اهلل انػػ  خيػػر 
الجزا و كمس يقيم  الواجػب اف ايقػدـ  سلشػكر الجزيػؿ الػى مػوظء  شػع ة المػوارد المسئيػة  ػ  الكرمػة 
واخػػػص مػػػن ـ الم نػػػدس ) يصػػػؿ حمػػػسد ا ػػػد( مػػػدير الشػػػع ة وانسػػػيسذ )جمػػػسؿ ا ػػػد حمػػػسدي( رئػػػيس 
حر ييف اقدـو والى موظء  مديرية احصػس  الرمػسديو والػى مػوظء  شػع ة زرااػة الصػق وية والكرمػة 



 
 ر

لمس أ دوا مف مسسادة    الحصوؿ امى ال يسنست والمعمومست الم مة    دراسي و كمس أيقدـ  شػكري 
 ري الى موظء  المكي ة المركزيػة  ػ  جسمعػة انن ػسر واخػص مػن ـ انسيسذ) سسػـ امػ  سػميمسف(ويقدي
 ػػ ي  اسػػ ـو وشػػكري ويقػػديري إلػػى كػػؿ مػػف والعس يػػة الصػػحة  ػػدواـ لػػه  ػػداسئ  مػػف مسػػسادة قدمػػهلمػػس 

 . شكؿ إليمسـ اذا الرسسلة ولو  كممة طي ة
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الباحثة                                                   

 سوالف طه داود                                                                   
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 المستخمص
محس ظػػػػة انن ػػػػسر مػػػػمف نػػػػسحيي    ػػػػ يمػػػػمف ال حػػػػث دراسػػػػة مشػػػػروع ري الصػػػػق وية الواقػػػػع    

 والكرمػػةو   ػػدؼ  يػػسف مسػػيوب دورا كقطػػب ينمػػوي  ػػ  يطػػوير مسػػيويست الينميػػة المكسنيػػة الصػػق وية
يقػػػع المنطقػػة يكيونيػػػًس مػػػمف  (و2كػػـ707.1725مسػػػسحي س) المسػػيءيدا منػػػه وال سلغػػة مػػمف المنػػػسطؽ

وأف اليػػسريخ الجيولػػوج  ل ػػس يميػػد مػػف الػػزمف الجيولػػوج  الثسلػػث الػػى  ونطػػسؽ الرصػػيؼ غيػػر المسػػيقر
اقسمػػػة شػػػ كست الػػػري  أمػػػس يمػػػسريس المنطقػػػة  كػػػسف ل ػػػس دور وامػػػح  ػػػ  والر ػػػسا  يرسػػػ ست العصػػػر
أذ سػػساد اننحػػدار ال ػػسدئ لممنطقػػة امػػى مػػد شػػ كة  وواطوال ػػسوايجػػسا قنواي ػػس  منشػػئسي سويحديػػد مواقػػع 

 كػػسف سػػ  ه السػػم   لميمػػسريس  انثػػرأمػػس  والشػػرق وحيػػى الشػػمسؿ  الغر ػػ ري المشػػروع مػػف الجنػػوب 
 امى  طئ جريسف الميسا وكثرة المسئعست المسئية. اننحدار الذي امؿامى قمة 

( أف معػػػدؿ اليسػػػػسقط 2019-1990) وايمػػػح مػػػف يحميػػػػؿ المعطيػػػست المنسخيػػػة لسػػػػنوات الرصػػػد   
ممف المنسخ الجسؼ الذي ن  الي  يقع لمحطي  الرمسدي و غدادممـ  (117.8 -119) المطري  مغ

 انايمػػسد اميػػه  ػػ  يمكػػفوأ ويمكػػف انايمػػسد اميػػه  ػػ  يم يػػة انحييسجػػست المسئيػػة لممشػػروع مػػف ج ػػة
لػػذا  ػػ ف اليطمػػع الػػى ومػػع اي خطػػط ينمويػػة سػػوؼ يعيمػػد أسسسػػًس  والزرااػػة الديميػػة مػػف ج ػػة أخػػرب

اليػػرب الموجػػودة امػػى جػػسن   ن ػػر  امػػس .امػػى المنظومػػة انروائيػػة لممشػػروع ومػػواردا المسئيػػة الميسحػػة
أن ػػػس يكػػػوف ذات  وكثػػػر خصػػػو ة مػػػف الموجػػػودة امػػػى جػػػسن   الجػػػدوؿأالءػػػرات  دايػػػة يءػػػرع الجػػػدوؿ 

 مصرؼ ط يع )م زؿ(. يعديصريؼ جيد لكوف ن ر الءرات 
ويوصػػمت الدراسػػة الػػى وجػػود شػػ كة مػػف الجػػداوؿ والقنػػوات المسئيػػة قسػػـ من ػػس مػػ طف  مػػغ مجمػػوع    

 مً  اف وجػود مشػك ت  شػرية  وكـ (1770489) م طنة  طوؿال غيركـ و  (877667) أطوال س
والزيػػػسدة  ثػػػرت  ػػػ  كءػػػس ة المشػػػروع المسئيػػػةو كػػػسف مػػػف أام ػػػس سػػػو  إدارة المنظومػػػة المسئيػػػة لممشػػػروعاُ 

السػػكسنية  شػػكؿ غيػػر مخطػػػط واليمػػوثو واسػػيخداـ نظػػػسـ الػػري اليقميػػدي )السػػػيح ( الػػذي يػػؤدي الػػػى 
 مف الميساو كذلؾ ال در وانسراؼ غير الم رر مف ق ؿ السكسف. ( %50)ميسع 
لممشروع زمسنيًس مس  يف سػنة جس ػة ورط ػة وميوسػطة ي عػًس نريءػسع كمس يي سيف اليصسريؼ المسئية      

إذ سػػجؿ المشػػروع اامػػى معػػدؿ  و مػػً  اػػف يػػدخؿ العسمػػؿ ال شػػري ووانخءػػسض منسػػوب ن ػػر الءػػرات
 -2016واقؿ معػدؿ يصػريؼ سػنوي) و/سنة3ـ (22)  معدؿ (2019-2018) يصريؼ سنوي سنة

 مػػػػػػػػػػػػػػػغ أمػػػػػػػػػػػػػػػس كميػػػػػػػػػػػػػػة الميػػػػػػػػػػػػػػػسا الءسئمػػػػػػػػػػػػػػػة لممشػػػػػػػػػػػػػػروع  قػػػػػػػػػػػػػػػد  و/سػػػػػػػػػػػػػػػنة3(ـ13(  معػػػػػػػػػػػػػػدؿ)2017
  .3(مميسر ـ638061053)معدل س



 
 س

وقػػد ايمػػح مػػف خػػ ؿ الدراسػػة   سػػسلي  س العمميػػة المخيمءػػة اػػدـ وجػػود أي اسػػيثمسر حقيقػػ  
ونسػػيمس  وظػػؿ وجػػود اإلمكسنػػست الينمويػػة الميسحػػة وسػػميـ لمشػػروع ري الصػػق وية )كقطػػب نمػػو(  ػػ 

(دونػػـ أمػػس 226802إذ  مغػػت المسػػسحست الزراايػػة الصػػسلحة لمزراايػػة ) انمكسنيػست الينمويػػة الزراايػػة
%( مف اأرام  غير 82.7(دونـ واذا يعن  أفد نس ة )47299المسسحست المزرواة  عً    مغت )

ممػػس انعكػػس سػػم ًس امػػى يخمػػؼ ال يكػػؿ  ول قيػػة الجوانػػب مسػػيغؿ  سلزرااػػة وكػػذلؾ اػػو الحػػسؿ  سلنسػػ ة
ممس ييطمب    اطػسر اػذا الدراسػة صػيسغة اسػيراييجيست معػززة  خطػط ينمويػة وأاػداؼ  وانقيصسدي

ينموية يمكف أف يس ـ  شكؿ  عسؿ    يعزيز  رص يطوير مسػيويست الينميػة المكسنيػة مػمف منطقػة 
يميمكػوف الخ ػرة  ػ  مجػسؿ ومػع الخطػط الينمويػػة   ظػػةالدراسػة  يمػس لػو كػسف صػنسع القػرار  ػ  المحس

  ولدي ـ الجديه    مجسؿ العمؿ الينموي.
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يعددالماءددسال اددسالماأيددسألم أدداكل تددمكلءية ددقمصلماة ءيددتلمعية،ددسايتلممع ةءس يددت ل  لعليء ددنل نل
 ة،ميلأامثلة ءيتلبءع ستسلمامماعلءنلامنلةأءينلءدميالءدس ملءادةامم لاد ملم،دبأصليلديتلماءيدس ل

ماءادةميسص لم ةي دتلال ظديألماخسط دتلممع ة دسالمشأةهسلماشغللماشسغللاءخةلفلماامللم لىلءخةلدفل
ماادس المادد بليبددينلبددأنلماءددسالءدمياليةاددملبساة دداالميخدديول ددنلام ديألماءأامايددتلممعاددة قمف لءءددسلا ددعل
 اكلماىلماةعءساهلامنللدممبط لمءدنل دملةأدمللتد ملمع ة دسالمادىل قءدتلأ ي دتلبدساءمميالماءس يدت لم نل

ينلامللماعدسامليعدمالادببهسلمادىل،ديم سصل اد ييتلمايساديت ل س صلماأيمبلمما قم سصلماةملة شبلب
 ددأنلماأدديمبلما ساءددتلماءةميددعل شددمبهسلبساءاددة بللما ييددبلاددمفلة،ددبكل شددالياددمأل  هددسلاددة منلءددنل
م للما،يمعلمماايطيأل لىلماءيس  لما اكلامفليطلقل ليهسل امل)أيبلماءيس ( لمءنلماءء دنلم دمل

سال غلدىلم  ءدنلءدنليطديألمابةديمل لمبد اكل  داليةأ دقليدمللماءاىلما ييبلامفلة،دبكل يدهليطديألماءد
لما س لل)بأنلماءسالميخصلماءم مالم غلىلءف ما( 

 دد اكلماأددسللاءشدديمعليبلما،دد دميتل أأددالماءشددسييعلماءهءددتلمادد بليعةءددال ددملةغ يةددهل لددىل
ةاددسعل هديلمافدديمصل هدملمعخدديليتي ددتلماايسادسصلماءس يددتلاددامللماء بدع ل ه ساددكل  ددمألءخيفدتل خدد صلبسع

بددينلماطلددبلماءةقميددالمبساددةءيميالباددببلءددسلةعس يددهلماء ددسطقلما س ددتلمشددبهلما س ددتلءددنل  ددصلأددسال ددمل
 ءيددسصلماءيدددس لماع يددتل لدددىلماع ددالءدددنلماء ددسطقلمعخددديىلمايطبددت ل دددملظددللميةفدددسعلاي ددسصلماأددديميأل

بلمءددسلمقيدساأل اددبتلماةبخددي ل لدددال دنلةقميددالم ددامالماادد سنلمةطدميلماءاددةمىلمع ةءددس ملممعية،ددسا
ييم  ددهلءددنلماددةعءسعصلغيدديلءايماددتلالءيددس لاةأ يددقلمي،ددىلاي ددسصلمع ددساألماءي ددمألءددنلتدد ملماءددميال
ماءس ملماءهملءسلةادببلبسالدغطل ليدهلممادة قم هلبشد لل دس يلءدنل هدتلمةلمي دهلءدنل هدتل خديى لاد مل

يماددسصل ددنلةعددالءاددأاتلمعاددةغدللم ء ددللالءيددس للدديميألأيسةيددتلممية،ددسايتلءلأددتلاهددسلماعايددالءددنلماا
لطييقلمي سالماابللاةيشيالماةعءساهسلاخاءتلما،ساكلماعسم 

 نل اميألمة ءيتلماءمميالماءس يتلةايالغسابسال مأاأل غيم يتلءأااأ لمتمل ءسلأدمضل هديل مل
ء ط تل ملميليمل غيم ملءعين ل  لةاستملخ،س صلةلكلماء ط ت)ماطبيعيتلممابشييت(ل دملة يديمل م يدتل

مملما م يت لمالة ءيتلماء س يتلم امي لماءمميالماءس يتل ملمبلييعتل غيم يتل تءيتلماءيس لاممالمااطأيتل
 بيديألبسا ادبتلاهد  لماييعدتل م هدسلةادستمل دملمعادة يميلما ءدملالأ،دصلماءس يدتل دملماء ط دت ل لددال

اةدمل نلمعاة يميلما م ملالءيس لم املةاتميل م يةهسلءاة بدال ملظللماةأايسصلماطبيعيتلممابشييتلم
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ةمم ددهلماءيددس ل ددملماء ددسطقلما س ددتلمشددبهلما س ددت لادد ملعبددالءددنلةم يددهلمابددسأ ينلمماءهةءددينلبسعية،ددسال
مماءمميالماءس يتلالة ،ملممابأثلءنلم للةخفيفلأاألماخطي لمتدملماأدسللي طبدقل لدىلءشديمعليبل

ماعسءدلللما، دميتلما بلية،دفلبة بد بلءيستدهلم  دسالعيةفدسعلمم خفدسضلء ادمبل هديلمافديمصلمةداخل
مابشيبلءءسلييبكل ءليتلة ظيملماة،ييفلماءدس ملالءشديمع لمت دسليظهديلاميلما غيم دملءدعلغيدي لءدنل
ماةخ،،سصل ملء سللايماتلماءمميالماءس يتلمةأايالماءش لتلب للةفس،يلهسلمةع يدامةهسلماةدملةةطلدبل

مللمعيمم يدددت ل دداألء ةيأدددسصل لءيددتلم ءليدددتلء هددسلماةخطددديطلمعء ددللعادددة ءسيلماءيددس لم،ددديس تلما ددام
 لددددال دددنلمادددةخامملمعادددسايبلماأاي دددتل دددملمعيممالءدددنلم دددللماأفدددسظل لدددىلم بددديل ءيدددتلءدددنلماءيدددس ل
اغددديضلماددددةغداهسلبشددد لل يدددديبلمادددىلماء سايددددت لم ءددديلمادددد بلا دددعلمابسأ ددددتلمادددىلمخةيددددسيلءشدددديمعليبل

ايدددتلما،ددد دميتلماددد بلي دددعللدددءنلء ط دددتلماادددهللمايادددمبم لماةدددملةعدددالءدددنلماء دددسطقلمامم ددداألمماء 
مية،سايسالعاة ءسيتس ل ةي تلةمم يل ءيسصل بييألءنلماءيس لمااطأيتليء نلمع ةءسال ليهسلمماة ءسيتسل
اةأ يقلمعأةيس دسصلماءس يدتلالاد سنل  لءدسلةدملمادة ءسي لبشد لل،دأيكل لدىلم دقلءعدسيييل ءيدتلايي دتل

لما ييم لءنلم للما همضلبمميعلماء ط تلماءةيابلمةأ يقلمع ةفسالما مةململءسنلماعيش

لمشكمة البحث 
لماءشد لتلادة منلنلمكلللل  للبأثل لءمل ملما غيم يتليأةسولمادىلةأايدالءشد لتل لءيدت لم نك

بء سبتلاؤملل لءملياميل دمل تدنلمابسأدث لعليء دنلمة سبدتل  دهلم علبعدال ءدللم هدالبأ دملءةفديعل
معادسالماد بل،ديغصلمعة ستسص لإ لةعالءش لتلمابأثلماخطمألمعمادىلءدنلخطدممصلمابأدث ل  هدسل

لءنلم لهلماايمات لمةةلخصلءش لتلمابأثلماي ياتلبسااؤمللمعةم:
ءسلتملاميلءشيمعليبلما، دميتل ملةم ييلماءةطلبسصلماءس يدتلاء ط دتلماايمادتل دملظدللللل

ماةغيدديمصلماطبيعيددتلممابشددييت لمتددللةد ددملةطلعددسصلماء ط ددتلاةأ يددقلماة ءيددتلماء س يددتلمي ددعلماءاددةمىل
ل لللمعية،ساب؟

لمءسلماءش لتلما س ميتل ةةءأميلأمللماةاسؤعصلمعةيت:
ماطبيعيددتلممابشدييت(ل  دديل دملماخ،ددس صلماهيايمام يدتلاءشدديمعليبل)تدللالخ،ددس صلماعسءدتل -1

لما، دميت 
لءسلمميعل فساألشب تليبلماءشيمع؟لمتلل  يصل ملءاةمىلما شسطلمعية،سابلالء ط ت؟ -2
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معادددةخامءسصلماءخةلفدددت؟لمءدددسلءددداىل ء س يدددتلتدددللةة سادددبل ءيدددتلم م يدددتلءيدددس لماءشددديمعلءدددعل -3
ةأ يدددقلة ءيدددتلء س يدددتلشدددسءلتلاء ط دددتلماايمادددتل دددملظدددللماةأدددايسصلمابشدددييتلمادددمال اميألءيدددس ل

لماءشيمع 

 فرضية البحث
لمكنلمافيليتلةةلءنلأ س قل ابيتلمم سبسصلءاب تلاءش لتلماايماتلمتمل سآلةم:

ءادسأسصلماقيم يدتلماةدملم طدصلا ءدسالماهملءشيمعليبلما، دميتل ملةي قلماا سنلمةماعلما
أيميددسالالء ط ددتلمةددم ييل دديصلماعءددللالادد سنل ددملءخةلددفلما طس ددسصلمعية،ددسايتلماددىل س ددبلةأ يددقل

لمعء س يسصلماةمليء نلماة ءسيتسل ملةأ يقلماة ءيتلماء س يت 
ملدددعسالءءيدددقماليددداللمكنلماعممءدددللماطبيعيدددتل دددملء ط دددتلماايمادددتل  طدددصلءشددديمعليبلما،ددد دميت -1

لياهملءاة بدال مل ي سال يصلءةعااألاداة ءسيمصلمعية،سايتلمقيساألةي قلماا سن 
ةددددا مل فددددساألشددددب تليبلماءشدددديمعل ةي ددددتلاددددمالمعاددددةعءسل لءءددددسل  دددديصلاددددلبسال لددددىلما فددددساأل -2

لمعيمم يتلالءشيمعلمةبسي هسلقءس يسالمء س يسا 
 فةيضل نل ءيتلم م يتلءيدس لماءشديمعلةة سادبلءدعلمعادةخامءسصلماءخةلفدت لا دنلادمال اميأل -3

ماءدمميالماءس يدتلم ع اددصلادلبسال لددىلمع ادسنلم شددسطسةهلمةديابلماملددعلمعية،دسابلمماة ءددمبل
لءشدددديمعليبلما،دددد دميتليشدددد للءية ددددقمالة ءميددددسالءهءددددسالءددددعلم ددددمال  ددددملماء ط ددددت لمعادددديءسلم نك

ميدددتلما سء دددتلمماءةسأدددتللدددءنلء ط دددتلماايمادددتلماةدددملةادددهملبشددد لل عدددسلل دددملمعء س يدددسصلماة ء
ةطمييلماهي للمةية،سابلمماأيمكلمع ةءس مل يءسلاملةململعلماةيمةي يسصلة ءميتلءد ءتل

 اةأ يقل اك 

لهدف الدراسة
لةهافلماايماتلماى:

سبليةهل لىلةأليللءاىلةأ ملماعممءللماطبيعيتلممابشييتل ملءشيمعليبلما، دميت لمءاىلي -1
لةلبيتلماءةطلبسصلمابشييتلماءةقمياأ 

بيسنلأ ملماة،سييفلماءس يتلماممياألماىلءشديمعليبلما،د دميتلءدنل هديلمافديمصلمي دسأل يمعل -2
ا لددتلمماة،ددسييفلماءطل ددتلء ددهلمةفاددييتسلءددنلم هددتل ظدديل لددملماهيددايمام يسلاءعي ددتلملددعهل
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مخددددللمااددد ممصلما ساءدددت للماهيدددايمام ملاءدددسلادددهلءدددنلمتءيدددتل دددملماءسلدددملمماميدددصلماأدددسام
مةأاددينلملدددعهلماهيددايمام م لمعاددديءسل ددملماميدددصلماددديمتنلماخطيدديلمماأددديولمادد بليءددديلبدددهل

لماعيمق 
ايماددددتلماخ،ددددس صلما م يددددتلاءيددددس لماءشدددديمعلءددددنلخدددددللماةأسايددددللماءخةبييددددتلبهددددافلة يدددديمل -3

ل،دأيةهسلاداةعءسعصلماءخةلفت 
لم شد سللم داممللخديم طلبهي دتلم يلدهسلتماهيايمام يدلالخ،س صلء س يتلبيس سصليس األب سا -4

لالء ط ت لة ءميتلءاة بليتليؤيتل ملما يميلم ،أسبلماءخططينل ءسملاملعهسلبيس يتا
لء ط تلماايمات ل ملمما، س ملمماايسأملمماقيم ملمابشيبلال س بلماأسللمميعلايمات -5
مميةدددديمحلماألددددملللما شددددفل ددددنل تددددملماءشدددد دصلماةددددمليةعدددديضلاهددددسلءشدددديمعليبلما،دددد دميت -6

لماء سابتلال لسال لىلت  لماءش دصل ملماأالء هس 
ةأايالمعء س سصلماة ءميتلماءةسأدتل دملء ط دتلماء دسميألاءشديمعليبلما،د دميتلمةأايدال تدمل -7

مآل سقلماءاة بليتلاةطمييلمماة ءسيلءيس لماءشيمعلمءنل ملةطدمييلءادةميسصلماة ءيدتلماء س يدتل
للءنلء ط تلماايمات ل

 :الدراسة منهجية
ل،ددأيأتلألددمللإاددىلالم،ددمللماأ ي ددتلاة ،ددملماعلءددملمعاددة يم ملماءدد ه لماايماددتلماددةخاءص

لةبميدبل ممماء ه لماةأليلمللما ءملمعالمبلمماةخاملمابأث لأماهسلياميل األءش دصل ملاءش لت
ل لددددىلتمابسأ ددددلصم ةءددددالم دددد اك  ماايماددددتلءةطلبددددسصلءددددعلي ادددد ملبءددددسلممخيم هددددسلمءعسا ةهددددسلمابيس ددددسص
لبي دددسء لبسادددةخامملمافلدددس يتلمماءي يدددسصلما،دددميلبةأليدددللماأاي دددتلماة س دددسصلم لدددىلماءيام يدددتلماايمادددسص

(ARC GIS 10.5ل )ل
 الدراسة: مبررات
ل مافلم تلا لسالءهملقيم ملظهييلبس ةبسيتسلمعاةيمةي يتلماء ط تل تءيت -1
لممللايماددتم ددمالبأددمثل ملايماددسص لمعادديءسلماةددملة سماددصلت دد ملءمملدديع ل هددملةعددالل ددام -2

ءشددديمعليبلما،ددد دميتل دددملميةدددهلماأدددساملم دددس ملايمادددتلة سمادددصلل دددنلةف،ددديليتلتيايمام يدددت
ل ما س بلماطبيعمل ملء ط تلماايمات
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 هددمليع ددالل2( ددم1725 727ماءشدديمعلممةاددسعلءاددسأةهلم يملددملماةددمليغدد يهسلمابساغددت)ل تءيددت -3
لمماأفددسظلأيميددساللءددميامالل م ددهلماءددسال  ،دديل لددىلماةي يددقلشددييسنلماأيددسألالء ط ددت ل لدددال ددن

لة دس ل هدديلمافديمصلمءأسماددتلماامايددتلماءس يدتلماايسادسصلظددلل دمل ددس نلمتد م ماميةددهلم لدىل ليده
الء ط ت لءءسلم طىلءشيمعليبلما، دميتل تءيتل بييألادياللماي ستيتلاةأ يقلمابام للإي سا

ل لىلءاةمىلء ط تلماايماتل أابلبلل لىلءاةمىلءأس ظتلمع بسيلم ءع ل
بشددد يتللماقيم دددملمة ةدددسول دددملماأس،دددللماةيم دددعلمعاددديءسلمية،دددسايسا لماءةددديابلاء ط دددتململدددع -4

لم اددبسبلاءعي ددتلمابسأ ددتل لدددال ددنلاددمالمعاميألماءس يددتلالءشدديمع لا ددع لما بددسةملمماأيددمم م
ل م م يةهسلبساءيس لماءةعل ت

 لءيدتليء د همليغبتلءمظفملماامم يلءنلا  تلء ط دتلماايمادتلبدأنلةخديولماايمادتلبء ةيأدسصل -5
ل معاةفساألء هسلءعلطلبل اختلءنلماياساتلءنلم للماعءلل ليهس

 :حدود منطقة الدراسة الزمانية والمكانية
لشدءسعال(ل˚36 33ل-˚21 33)ل ديضلام يةدملبدينل ل يدساللماايمادتلء ط دتلةةأداالالحدود المكانية:-1

ل هددديبلبدددينلما،ددد دميتءشددديمعليبلل ي دددعل غيم يدددسالل ءدددسل شدددييسال(ل˚12 44ل-ل˚36 43)لطدددمللمخطدددم
لة علا لسالمافلم تلماةم إامييسالماةسبعتللماخييمصلم سأيتلءنل سأيتلما، دميتلمما يءتللممافيمصلا لت
يأا لءنلماشءسللءشديمعليبلل(1)خييطتلبغاما لءأس ظتلءنلماغيبملماشءساملما قال ملماعيمقلماط

ل مافيمصل هيلماغيبلمءنلا لتل هيلماشيقلمءنلغييبل بمليبلءشيمعلما  مبلمءن معاأسيم
أددامالماقءس يددتلاايماددتلماءشدديمع لماخ،ددس صلماء سخيددتلماةددملبلغدددصلما ةء لددص الحدددود الزمانيددة:-2 

ايماددتلماةعدامامصلمااد س يتلالءشديمعل ةءدصلايماددةهسل  ءدس (2212ل-1222)مءةداصلءدن    (22ءداةهس)
ممءدددسلماخ،دددس صلماهيايمام يدددتل ةءدددصلايمادددةهسلل،(2222ل-1272(لاددد تل  لمءةددداصلءدددن)62الءدددا )

 ل ءسلماأامالماقءس يدتلا ت(21  لمءةاصلاءا ) (2221ل-2222أابلةم يلمابيس سصلماةملبا صلءن)
(ل ءددسل2221-2222اايماددتلمعأةيس ددسصلماءس يددتلاداددة ءسيمصل هددمل ددساصل ايماددتلمميددعلأددسللاادد ت)

ل (1/7/2221 ةهصلبةسييخ)(لمم22/11/2222)ءاألايماتلمابأثل أ هسلبا صلبةسييخ
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 (1خريطة )       
 موقع مشروع ري الصقالوية من العراق    

لماء،اي:ل
ل ل2212لاا ت1:1222222لء يسالمعامييتلماعيمقلخييطتلالءاسأتلماعسءتلماهي تل-1
لااددد ت لما يءدددتشدددعبتلماءدددمميالماءس يدددتل دددمللمافلم دددتل دددملماءس يدددتلماءدددمميالءايييدددت لما،ددد دميتليبلءشددديمعلخييطدددتل-2

ل1:122222ء يسا ل2222
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لالدراسة:هيكمية 

مشةءلصلماايماتل لىلء اءتلم يبعتل ،مللي يات لة سمللماف،للم مللايماتل)ماعممءللما غيم يتل
ماخ،دس صلما ءيدتلمما م يددتلاءيدس لماءشديمع لميددالل ددمماطبيعيدتلممابشدييتلاء ط دتلماايماددت(لمءداىلةأ ييتدسل

ما س مل لدىللماءأميمتةملم مللبايماتلماعممءللما غيم يتلماطبيعيتلبي ءسلي قللءأميينل لىياملماف،لل
لايماتلماعممءللما غيم يتلمابشييتلالء ط ت 

 ءسلماف،للما س مل  المتةملبايماتل)ماةأليللماء س ملاءشيمعليبلما، دميتلمء،دسايلةغ يةده( ل
بدد ألةسييخيدتل ددنلماءشديمع ل ددملأددينلميبعددتلءأددسميلي دقلماءأددميلمعملل لدىلم طددسال ل لدىمةدملة ادديءهل

 لددىللما ساددث يءددسلي ددقلماءأددميلل ي ددقلماءأددميلما ددس مل لددىلة ،ددملمابعددالماء ددس ملاشددب تليبلماءشدديمع
ء،سايلةغ يتلءشيمعليبلما، دميتلممخةةملماف،دللبدساءأميلمايمبدعلماد بلبدينلمعتدامفلماة ءميدتللايمات

لاءشيمعليبلما، دميت 
يمادتل)ة يديمل فدساألخ،دس صلءيدس لءشديمعليبلما،د دميت(لميادملم سالماف،للما ساثلاية دسمللا

 د دددددتلءأدددددسميلي دددددقلماءأدددددميلمعملل لدددددىلخ،دددددس صلماة،دددددييفلماءدددددس ملاءشددددديمعليبلل لدددددىماف،دددددلل
لمءدسلماءأدميلما سادثل  دالي دقل ة ييملما فساألما م يتلاءيس لماءشديمعل يءسلة سمللماءأميلما س مل ما، دميت

لاداةعءسعصلماءخةلفت للة ييمل،دأيتلءيس لماءشيمعل لى
 دددمل دددسالماف،دددللمايمبدددعلاي ءدددللماايمادددتلم ادددكلبايمادددتل)مادددة ءسيمصلءيدددس لءشددديمعليبلما،ددد دميتل

ءشديمعللماءأدميلمعمللءأداامصلماميألماءيدس ل دمة دسمللل لدىل د دتلءأدسميم بعسا لماة ءميدت(لمةدملة اديءهل
 لمءدددسلماءأدددميلعليبلما،ددد دميتمادددة ءسيمصلءيدددس لءشددديمللما دددس ملماءأدددمييبلما،ددد دميت ل دددملأدددينلايال

ماةمليء نلةأ ي هسل يءسلاملةملماةغدللءيس لءشيمعليبلما، دميتلبش لللماة ءميتلمةبعسالما ساثل ة سمل
ل،أيك 

 الدراسات السابقة:
ل دملميةدهلماأدسام لمبلايماسصلاسب تلة سماصلءشيمعليبلما، دميتلةم اأابل لملمابسأ تلعل  

ا مل  دالةدملل معخيىل لىلايماتلمأءالاماتل نلماءشيمعليايءساللتمامىلبعضلماياس للماةملم ةءاصل
لءشسيبلمايبلمتمل سعةم:للء ط تلماايماتلملماةطيقلت سلماىلمتملماايماسصلماةملة سماص
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مبيمتيملةي مل عسطتلماأاي م لماعديسصلماء س يتلبينلمااد سنلممادةعءسعصلمعيضل دمل دسأيةمل -1
 لة دسملل يهدسلمابسأدثلماخ،دس صلماطبيعيدتلاء ط دتلماايمادتلماةدمل(1)(1226يءتلمما،د دميت)ما 

مادددة ال ليهدددسل دددملةأليدددللمادددةعءسعصلمعيضلعاددديءسلماقيم يدددتلء هدددس ل ءدددسلة دددسمللماخ،دددس صل
لماا س يتلم  س ةهسلمةي يبهسلم ديةهسلبساةعءسعصلمعيضلماءخةلفت ل

ماعممءدددددللما غيم يدددددتل دددددملةءلدددددكلةيبدددددتليلدددددسالمافلم دددددتلماءأءددددداب لاميللأءدددددسابلخءددددديال أءدددددا -2
لإاددىل اصلماةددملما غيم يددتلماعممءددل  لة ددسملل يهددسلمابسأددث(2)(2224 سأيةم)ما،دد دميتلمما يءددت()

لماقيم يددتلم اددسايبلم دديل ءددسلة ددسمللماقيم يددت لم يملددملأاددسبل لددىلمم ةشددسيتسلماءلمأددتلظهددمي
لظدستيألةمادعل دملءادستءةهسلءداىلإادىلممةشسيألماء ط تل ملماقيم يتلم يململإاميأل ملماءةبعت
لماءلمأت 

م  بدسيلة دسملل يهددسللءأس ظدتل دملممابدقللمادديبلءشدسييع  (3)(2224ماقمبعدم)ل ءيدلل بدسالءأءدا -3
ممااددددامالمماخقم ددددسصل ددددملءأس ظددددتلمع بددددسيلمءدددداىلةددددأ ييلماعممءددددلللمابسأددددثلماءشددددسييعلإعيمم يددددت

ماطبيعيتلممابشييتل يهسل ءسل ظهيصلماايماتلماعايالءنلماءش دصلء هسلءدسليةعلدقلبايسءدتلماادامال
 لىل هيبلمافيمصلما لتلما بليشةي سنلءعلةي يسلمادمييسلمماعديمق ل لددل دنلءشدس للماةاديبل

 مظهميلماءاة  عسصلم  صلماءيس  ل
ة يدددديملءشددددسييعلمادددديبلما ايءددددتل ددددملماع،دددديلماعبساددددملل (4)(2225 فددددسحلامخددددلل بدددديالمابدددداييب) -4

بساء سي تلءدعلءشدسييعلماديبلماأاي دت لميدالة دسمللمابأدثلايمادتلءشدسييعلماديبل دملءأس ظدتلبغدامال
آخدد مال ددملماأاددبسنل تءيددتلما س ددبلما غيم ددمل ددملييددسملء ددللتدد  لماءشددسييعلم ديددتلتدد ملما س ددبل

ءشددسييعلممط طددسالم تددامفلماءي ددمألء هددس لمءعي ددتلءدداىلةددأ ييلماعممءددللماطبيعيددتلبايءمءددتلةلددكلما
ممابشددييتل ددملييددسملمةمقيددعلةلددكلماءشددسييعليددايءسالمأدداي سا لمماةعدديفل لددىل تءيةهددسلمماءشددس للماةددمل
 س ددصلةعددس ملء هددس لمةأ ييمةهددسلمااددلبيتل لددىل س ليددتلم فددساأل ءلهددس لمماعءددلل لددىلإي ددسالمااددبلل

 س ةهسلمماءأس ظتل ليهس ما فيلتلاغيضل،ي
                                                           

مبددددديمتيملةي دددددمل عسطدددددتلماأددددداي م لماعديدددددسصلماء س يدددددتلبدددددينلمااددددد سنلممادددددةعءسعصلمعيضل دددددمل دددددسأيةملما يءدددددتلل(1)
 م 1226مطيمأتلا ةميم ل ليتلماةيبيتلمبنليشال سءعتلبغاما لمما، دميت ل

 أءددددالخءدددديالأءددددسابلماءأءدددداب لاميلماعممءددددللما غيم يددددتل ددددملةءلددددكلةيبددددتليلددددسالمافلم ددددتل سأيةم)ما،دددد دميتلل(2)
 م 2224مما يءت( لياساتلءس اةيي ل ليتلماةيبيتلمبنليشال سءعتلبغاما ل

ممابددقلل ددملءأس ظددتلم  بددسي لياددساتلءس اددةيي ل ليددتلمآلامبل سءعددتلءأءددال بددسال ءيددللماقمبعددم لءشددسييعلمادديبلل(3)
 م 2224بغاما ل

 فسحلامخلل بيالماباييب لة ييملءشسييعلمايبلما ايءدتل دملماع،ديلماعبسادملبساء سي دتلءدعلءشدسييعلماديبلماأاي دت لل(4)
 م ل2225ياساتلءس اةيي ل ليتلمآلامبل سءعتلبغاما ل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االول الفصل
 في مشروع ري الصقالوية المؤثرة الجغرافية العوامل

 :الطبيعية العوامل الجغرافية: أوالا 
  الجيولوجية البنية -1
  التضاريس -2
  المناخ -3
  التربة -4
 الغطاء النباتي -5

 :البشرية الجغرافية العواملثانياا: 
 السكان -1
  االقتصادية األنشطة -2
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 تمهيد
ترتبط الموارد المائية بعالقة وثيقة بينها وبين العوامل الجغرافية العامة الطبيعية والبشرية في  

تشةةةترل فةةةل منهةةةا فةةةي  التةةةيتةةةت في فةةةي طبيعةةةة ظةةةرو  المنطقةةةة  رئيسةةةةضةةةوابط  بعةةةد اأي منطقةةةة  
 صياغة الواقع ال الي والمستقبلي لمنطقة الدراسة.

فانت الظرو  البيئيةة  ةي مةن ترسةي الواقةع لتوزيةع الميةاد وتواجةد ا  أع ان تطلعةات اعنسةان 
يصةةال الميةةاد  مةةافن  ودراسةةتا الرفريةةة أدطةةت دوراا فبيةةراا لت ةةوير وتغييةةر بعةةض المالمةةا الطبيعيةةة وا 

  ياة.فانت م رومة من ال
 ةترادل اعنسان مةع العوامةل البيئيةة نةته دنهةا تبةاين فةي شصةائص مشةروع ري الصةقالوي ن  إ

البالغ في ت ديد مقومات المشروع وأبعادد التنموية.  ا ثرمنذ أنشائا ول د اعن  وفان لهذد العوامل 
 و  مية  ذد العوامل تي تناولها بشيء من الترصيل فما يأتي:

 غرافية الطبيعية المؤثرة في مشروع ري الصقالويةالعوامل الجاوالا: 
تعد العوامل الطبيعية بمثابة مقومةات أساسةية اقامةة وتشطةيط المشةاريع ا روائيةة مةن جهةة   

مفانيةة  و ت ديةد اتجا ةات ومسةارات شةبفات الةري مةن جهةة أشةرة. فتغذيةة مشةروع ري الصةقالوية وا 
ة وزمةةةةن وصةةةةولها فلهةةةةا تعتمةةةةد دلةةةة  الضةةةةوابط اسةةةةتشداي أسةةةةاليب وطرائةةةةا الةةةةري والتصةةةةاري  المائيةةةة

 الطبيعية  والتي بدور ا تؤدي ال   دوث تغيرات مفانية لشصائص المياد في المشروع.
تشتل  العوامل الطبيعية فةي تأثير ةا دلة  مشةروع ري الصةقالوية  سةب سةيطرة دامةل دلة   

إدطةاء صةورة واضة ة  ساب العوامل اعشرة التي بمجملها تةؤثر دلة  فرةاءة المشةروع  ومةن أجةل 
 دن تلل العوامل ومدة دالقتها بالمشروع تي دراستها بالترصيل ودل  الن و اعتي: 

  :الجيولوجية البنية -1
تعةةةد دراسةةةة البنيةةةة الجيولوجيةةةة لمنطقةةةة الدراسةةةةة مةةةن ا سةةةس المطلوبةةةة فةةةي دراسةةةة المةةةةوارد   

 واقامةةةة اي مشةةةروع اروائةةةي المائيةةةة  وذلةةةل لت ديةةةد فميةةةة التصةةةري  المةةةائي السةةةط ي وشصائصةةةا 
صةةةةلبة  أذ إن وجةةةةود الروالةةةةا والشةةةةقوا واعنفسةةةةارات تزيةةةةد مةةةةن فةةةةرص  الصةةةةشور تفةةةةون أن   يرضةةةةل

الضائعات المائية دن طريا تسرب المياد الة  بةاطن اعرض  فمةا أنج وجةود بعةض أنةواع الصةشور 
التبةادل ا يةوني بةين تلةل  التي لها القابلية دل  اعذابة بالماء تؤثر سةلباا فةي نوديةة الميةاد مةن شةالل

 الصشور والمياد المارة دليها مما يجعل اعشيرة تفتسب ترافيز مل ية مرترعة.
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وسيتي دراسة جيولوجية منطقةة الدراسةة مةن شةالل دراسةة تفتونيةة وترسةبات منطقةة الدراسةة    
 و ي دل  الن و اعتي:

 تكتونية منطقة الدراسة: -1-1
تقةةةع منطقةةةة الدراسةةةة ضةةةمن الرصةةةي  المسةةةتقر و غيةةةر المسةةةتقر  وبالت ديةةةد ضةةةمن سةةةهل    

الصقالوية وجزء من الهضبة الغربيةة  والجةزء اعشةر منةا مةع السةهل الرسةوبي  الةذي يعةر  بمنطقةة 
الرةةرات الثانويةةة. أذ إنج الترسةةبات الطمئيةةة ال ديثةةة الرمةةل  والطةةين  والغةةرين التةةي جلبتهةةا الريضةةانات 

الةة  العصةةر فةةررة لنهةةر الرةةرات  ةةي التةةي فونةةت السةةهل الرسةةوبي  وأنج المنطقةةة أنرةةة الةةذفر تعةةود المت
الربةةادي  و ةةي مسةةتمرة بةةالنزول. وتتمثةةل غالبيةةة الترافيةةب فةةي منطقةةة الدراسةةة بأنهةةا ت ةةت السةةط ية 

 .(1)ليس لها اي مؤشرات دل  السطا
 التكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة: -1-2

منطقةةةة الدراسةةةة مجمودةةةة مةةةن التفوينةةةات ترجةةةع الةةة  أزمنةةةة جيولوجيةةةة وبنيةةةات  افتشةةةرت فةةةي
فةةةي افتسةةةاب شصةةةائص وصةةةرات معينةةةة  وفةةةي ادنةةةاد وصةةة  دقيةةةا لهةةةذد  اسةةةهمتمشتلرةةةة  ةترسةةةيبي

 التفوينات  ومن اعقدي ال  اع دث. 
 تكوينات الزمن الجيولوجي الثالث)المايوسين(  -أ

 تكوين الفتحة:
يعود  ذا التفوين ال  دصر المايوسين اعوسط  يفون دل  شفل ترسبات دورية متعاقبة     

تتمثةل بةال جر  ةاذ ي تةوي  ةذا التفةوين دلة  دورات ترسةيبي  (2)فل طبقة تشتل  دن الثانية بسمفها
ترسةب تفةوين الرت ةة فةي ظةرو  بيئيةة مغلقة)ب ريةة شةاطئية(    (3)  وال جةر الرملةيا  مرالطيني 
الةةذي يجعلهةةا  ا مةةرملو ةةة داليةةة  وبصةةورة دامةةة تمتةةاز صةةشور  ةةذا التفةةوين بقلةةة صةةالبتها  ذات 

مةةةةاي التعريةةةةة المائيةةةةة والري يةةةةة  فضةةةةال دةةةةن اعشةةةةفال الناتجةةةةة دنهةةةةا فةةةةالفهو  أضةةةةعيرة المقاومةةةةة 
                                                           

دبد اع د  وزارة الصنادة  صباح يوس  يعقوب  دريد بهجت ديفران  جيولوجية لو ة بغداد  تعريب ايدد ديفران (1)
 .10  ص1993والمعادن  الهيئة العامة للمسا الجيولوجي والت ري المعدني 

قاسةةي ا مةةد رمةةل الةةدليمي  الميةةاد الجوفيةةة وامفانيةةة اسةةتثمار ا في)منطقةةة الجزيةةرة( م افظةةة اعنبةةار باسةةتشداي نظةةي  (2)
ي 2012نبةةةار  فليةةةة التربيةةةة للعلةةةوي اعنسةةةانية  المعلومةةةات الجغرافيةةةة  اطرو ةةةة دفتةةةورا)غير منشةةةورة(  جامعةةةة اع

 .16ص
)3( Abdul-Khaleq Abdul-Malek Abdul-Jabbar  Tectonic Study of Al-Thirthar  Al-

Habbaniya  and Al-Razzazah Depressions  West of Tigris River  Iraq  A Thesis 
Submitted to the College of Science  University of Baghdad   2013 p.17 
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بالمقارنةةة مةةع الترافيةةب  قةةل مسةةا ة فةةي منطقةةة الدراسةةةأيغطةةي  ةةذا التفةةوين   (1)والشسةةرات الفارسةةتية
( يترفةةةز  ةةةذا 1جةةةدول) %(13.3وبنسةةةبة) 2(فةةةي82ويشةةةغل تفةةةوين الرت ةةةة مسةةةا ة تقةةةدر )رة  اعشةةة

 (.2ال مرة( في نا ية الفرمة شريطة ) -جرالدب  -التفوين ت ديدا ضمن مقاطعات )فصاوي
 (2خريطة ) 

الرواسب الجيولوجية في منطقة الدراسة

     
الجيولوجي والت ري المعدني  شريطة جيولوجية  المصدر: وزارة الصنادة والمعادن  الهيئة العامة للمسا

 ي2000  لسنة 1:250000العراا  مقياس 
 (1جدول ) 

 في منطقة الدراسة مساحة التكوينات الجيولوجية
 النسبة المئوية% 2المسا ة/ في التفوين الجيولوجي

 71.4 440 رواسب السهل الريضي
 15.3 94 رواسب المدرجات النهرية

 13.3 82 تفوين الرت ة
 %100 616 المجموع

  Arc map 10.5المصدر: تي استشراج القياسات باعدتماد دل  برنامه      
                                                           

مشةةعل م مةةود فيةةاض الجميلةةي  صةةادا دليةةوي سةةليمان الرهةةداوي  شصةةائص ميةةاد ب يةةرة الثرثةةار وال بانيةةة واثر ةةا ( 1)
 .88ص  2012 زيران   دل  شصائص نهر الررات  مجلة جامعة اعنبار للعلوي اعنسانية  العدد الثاني
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 رواسب الزمن الجيولوجي الرابع )البميستوسين والهولوسين(:-ب
تعد ترسبات سهل ما بين النهرين  ي نتاج ما شلرة نهري دجلةة والرةرات اثنةاء مرور مةا فةي   

يعمةةةةةالن دلةةةةة  ترسةةةةةيب وتعريةةةةةة الصةةةةةشور المشتلرةةةةةة ويشةةةةةفالن الةةةةةدلتا  منطقةةةةةة السةةةةةهل الرسةةةةةوبي  إذ
  تغطي رواسب الزمن الرابع ال ديث معظي مناطا السهل الريضي بصةورة دامةة ومنطقةة (1)ال ديثة

الدراسة دل  وجا الشصوص  التي تتفون وبصرة دامة من الطين والغرين  وتنقسي ترسبات منطقة 
 الدراسة دل  نودين و ما فاآلتي:

 رواسب المدرجات النهرية:
  اذ تقةةع فةةي (2)تتمثةةل ترسةةبات البليستوسةةين فةةي منطقةةة الدراسةةة  برواسةةب المةةدرجات النهريةةة

مةن  (%15.3وبنسبة ) 2(في94(  وتبلغ مسا تها )2أقص  الجزء الجنوبي لمنطقة الدراسة شريطة)
والمةواد الصةشرية    تتفون  ذد الترسبات دل  ا غلب من ال صة (1)جدول مسا ة منطقة الدراسة

  فضةال دةن (3)الطينية والغرينية  التي نشأت نتيجة عنجرافها مةع الميةاد مةن المرترعةات الة  السةهول
ا تواء  ذد الترسبات دل  فميات قليلا من الجبس الثانوي  التةي تنشةأ دنهةا مشةافل دنةد اسةتغاللها 

دور ا تؤدي ال  فقدان فميات فبيةرة اروائياا بسبب ذوبان مفوناتها فتسبب العديد من الشسرات التي ب
  (.1من مياد المشروع صورة)

                                                           
 .140ص1982جولوجية العراا  جامعة الموصل  دار الفتب للطبادة والنشر  دبدهلل السياب واشرون   (1)
جانبها البشري  الةدار الجامعيةة  –نشاطها اعقتصادي  –دباس فاضل السعدي  جغرافية العراا اطار ا الطبيعي  (2)

 .14  ص2009  1للطبادة  بغداد  ط
 .14  ص1982سابا  المصدر الدبدهلل السياب واشرون   (3)
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 (1صورة)
 الخسفات في جدول الصقالوية الرئيس ضمن منطقة السكر

  28/1/2021التقطت بتاريخ           

 رواسب السهل الفيضي)الهولوسين(:
ا شةرة فةي الريضي من أفثةر الترسةبات انتشةارا بالمقارنةة مةع الترسةبات  السهل ترسبات تعد

  و يال ةةةظ وجود ةةةا (1) جةةةدول (%71.4وبنسةةةبة ) 2(فةةةي440منطقةةةة الدراسةةةة  إذ تشةةةغل مسةةةا ة )
(  ترسب  ذا التفوين برعل نهر الررات  والذي نته دنة تشةفيل سةهل 2دل  طول المشروع شريطة)

رسةب فيضي ابتداء  من قناة النهر وصوع ال  ال وض الريضي في اعجزاء الشمالية للمشةروع  لقةد ت
 ذا السهل بنوع مورفولوجي نشأ من شالل ترسيب س نات مميزة تتفون مةن الطةين والغةرين الطينةي 

 . (1)مع وجود ددسات وطبقات من الرمل
 التضاريس:  -2

تعد التضةاريس أ ةد العوامةل الجغرافيةة الطبيعيةة المهمةة والمةؤثرة فةي المشةاريع اعروائيةة  أذ  
لشصةةةةائص التضةةةةاريس أ ميةةةةة فبيةةةةرة فةةةةي الجانةةةةب الهيةةةةدرولوجي  ب سةةةةب طبيعةةةةة مفونةةةةات تلةةةةل  إنج 

التضاريس  ودرجة ان دار اجزائها التي ت دد طبيعة امتداد الجدول وقنوات الةري  اعمةر الةذي يةؤثر 
عسيما دند انشاء مشةروع اروائةي او تشطةيط قنةوات الةري عبةد   في سردة الجريان للقنوات اعروائية

                                                           
 .6جيولوجية لو ة بغداد  مصدر سابا  ص صباح يوس  يعقوب  دريد بهجت ديفران  (1)
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بعضةةها  إنج ن تفةةون متالئمةةة مةةع طبيعةةة سةةطا اعرض مةةن  يةةث اعن ةةدار ونةةوع التضةةاريس  اذ وأ
 .(1)يشفل دائقا أماي انشاء المشاريع اعروائية

تتميةةز العالقةةة مةةا بةةين ان ةةدار السةةطا وسةةردة الجريةةان المةةائي بأنهةةا طرديةةة ففلمةةا زاد ان ةةدار 
السهلية بسبب قلة ان دار ا اعمر الةذي  السطا ازدادت سردة الجريان  والعفس ي دث في المناطا

 يؤدي ال  بطء جريان المياد  وزيادة نسبة الضائعات المائية دن طريا التسرب والتبشر. 
يقع مشروع ري الصقالوية ضمن منطقةة السةهل الريضةي  والتةي تتميةز بصةرة اعسةتواء  تة  

دةةات المتمثلةةة بقنةةوات الةةري  التضاريسةةية البةةارزة  مةةع وجةةود بعةةض اعرترا ا شةةفالتفةةاد تشلةةو مةةن 
تتميةةز  التةةيمةةن جةةدول الصةةقالوية وت ديةةدا دلةة  نهةةر الرةةرات   الجنةةوبي الجةةزء فةةيوالسةةداد الترابيةةة 

 (. 3(ي شريطة)52 -40ببروز ا دن سهل الصقالوية في منطقة الدراسة بين شطي ارتراع )
الصةةقالوية الةةةذي اليةةة اعنبسةةاط لسةةطا منطقةةة الدراسةةة سةةةاددت دلةة   رةةر وشةةا جةةدول  إنج 

تنتقةةل الميةةاد مةةن شاللةةا سةةي ا الةة  اعراضةةي الزراديةةة  لفةةن شةةدة اعنبسةةاط  ةةذد انعفسةةت سةةلبا دلةة  
الري السي ي المستديي وبما فيا من فوائد اقتصادية ملموسةة  يعتبةر فةي الوقةت  أنج المنطقة  وعسيما 

ة عةة ظةةا فةةي اعراضةةي الواقو ةةذ مةةا نال  (2)نرسةةة مصةةدرا  ضةةرار شطيةةرة ي ةةدثها فةةي التربةةة والنبةةات
دل  جدول دلي سيلمان  فأنها تعاني من مشفلة الملو ة وتغدا التربة بسبب ارتراع منسوب المياد 

بهةد  تشلةيص  .(3)1990( فةي دةاي DDZZدملت السلطات  ينها دل  انشاء مبزل ) إذالجوفية  
  المنطقة من المشفلة انرة الذفر.

 -32نتةةةور فةةةي منطقةةةة الدراسةةةة  أذ تراو ةةةت بةةةين)( التةةةي توضةةةا شطةةةوط الف3ومةةةن الشريطةةةة)
( ي ا جةزاء الجنوبيةة فونهةا تمثةل منةاطا فتةو  ا نهةار ا فثةر ارترادةا  52(ي  يث يمثل شط)52

(ي في ا جزاء الشمالية الشرقية للمنطقة  اذ تمثل ا جزاء ا فثر انشراضةا  ممةا 32بينما يمر الشط)
اد المنةةاطا ا قةةل انشراضةةا التةةي تمثةةل ا جةةزاء الشةةمالية سةةادد ذلةةل دلةة  جريةةان ميةةاد المشةةروع باتجةة

 للمشروع.
 

                                                           
شل   سين دلي الدليمي  التضاريس اعرضية دراسة جيومورفولوجية دملية تطبيقية  دار صراء للنشر  دمةان   (1)

 .261  ص2005  1ط
 .128ي  ص1945أ مد سوسة  وادي الررات ومشروع سدة الهندية  مطبعة المعار  بغداد ( 2)
 .8/1/2021مقابلة ششصية مع المهندس فيصل  ماد شل   مدير شعبة الموارد المائية في الفرمة  بتاريخ  (3)



 الفصل األول العوامل الجغرافية المؤثرة في مشروع ري الصقالوية
   

 17 

 (3) خريطة
 الدراسة منطقة في الكنتور خطوط

 Arcومعالجتهةا باسةتشداي برنةامه 2015)نمةوذج التضةرس الرقمةي( لسةنة  DEMالمصةدر: مرئيةة فضةائية نةوع 
Map 10.5 

المةةائي للمشةةروع  عبةةد مةةن ولفةةي نوضةةا دامةةل التضةةاريس ودورد فةةي التةةأثير دلةة  التصةةري  
( DEMدراسة شصائص )اعرتراع واعن دار( لمنطقة الدراسة  من شالل ت ليل المرئيات الرضائية)

( ومةن ثةي ال صةول Arc GIS10.5( باستشداي برنةامه )1/250000والشرائط الطبوغرافية مقياس)
 الترفيز دل  اعتي: دل  المشرجات بشفل شرائط واشفال بيانية يمفن التعامل معها. ودلية تي

 االرتفاع: خصائص -2-1
التبةةاين فةةي شصةةةائص اعرترةةاع تعةةد ذات تةةةأثير دلةة  التصةةري  المةةةائي  فةةون الزيةةةادة او  إنج 

العوامةل المت فمةة فةي فميةة وسةردة الجريةان المةائي  ممةا يةنعفس  أ ةدةالنقصان في اعرترةاع  ةي 
لمشروع ودرجة دمقا وطولا تتوق  دل  تشطيط ا أنج ذلل دل  فميا التصري  المائي للمشروع  أذ 

ارترادةةا.  نالةةل ارترادةةات  ا قةةلان ةةدار المشةةروع يفةةون ن ةةو المنةةاطا  أنج ع سةةيما و دامةةل اعرترةةاع  
( 2طريرةةةةة فةةةةي منطقةةةةة الدراسةةةةة تةةةةي تقسةةةةيمها الةةةة  شمةةةةس فئةةةةات ارترةةةةاع فمةةةةا موضةةةة ة فةةةةي الجةةةةدول)

 ( ودل  الصيغة التالية:4والشريطة)
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 (م:◦36 -31الفئة االولى)-أ
يمثةةل  ةةذا اعرترةةاع اعراضةةي الواقعةةة الةة  الشةةمال والشةةمال الشةةرقي مةةن المشةةروع  بمسةةةا ة     
 من مسا ة المنطقة. ا وسع(% وتشغل  ذد الرئة المسا ة 29.4وبنسبة ) 2(في181تبلغ)

 (م:◦39 -37الفئة الثانية)-ب
(% مةن مسةا ة المنطقةةة 25.8وبنسةةبة) 2(فةي159يمتةد  ةذا اعرترةةاع فةي مسةا ة تصةةل الة )    

 من المشروع. الغربيةالشمالية  الوسط  و الفلية  تترفز اراضي  ذد الرئة ضمن اعجزاء
 (م:◦43 -40الفئة الثالثة)-ج

المشةةروع  اذ تشةةغل  وغةةربشةةر اراضةةي  ةةذد الرئةةة بشةةفل مبعثةةر  فةةي جنةةوب ووسةةط وشةةمال تتن
 فلية لمنطقة الدراسة.(% من المسا ة ال21.8وبنسبة) 2(في134مسا ة )

 (م:◦47 -44الفئة الرابعة )-د
تمثل  ذد الرئة بداية مجرة المشروع مع وجود نسبة قليلة منهةا فةي الشةمال الغربةي للمشةروع     

 2(فةةةي108تبلةةةغ مسةةةا تها مسةةةا تها) التةةةيوت ديةةةدا دنةةةد طةةةر  مقاطعةةةة جرةةةال  سةةةاددت  ةةةذد الرئةةةة 
 (%  دل  ان دار المشروع من نهر الررات باتجاد ذراع دجلة.17.5وبنسبة)

 (م:◦57 -48الفئة الخامسة)-ه
(%  توجةد  ةذد الرئةة بشةفل 5.5وبنسةبة) 2(في34و ي اقل الرئات مسا ة  أذ تبلغ مسا تها)    

ذلل في دملية مبعثر دل  جانبي المشروع الجنوبي والغربي  تعد  ذد الرئة اعفثر ارترادا  مما اثر 
 اعرواء  فأنها تعيا دملية اعرواء السي ي وع تصلها مياد المشروع اع دن طريا الواسطة.

 (:2جدول )
 مساحة فئات االرتفاع في منطقة الدراسة

 النسبة المئوية% 2المسا ة/ في فئات اعرتراع متر
31 – 36 181 29.4 
37 – 39 159 25.8 
40 – 43 134 21.8 
44 – 47 108 17.5 
48 – 57 34 5.5 

 100.0 616 المجموع
 Arc map 10.5المصدر: تي استشراج القياسات باعدتماد دل  برنامه        
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 (4خريطة )
في منطقة الدراسة رتفااات المتساويةاال 

       
 .Arc Map 10ومعالجتها باستشداي برنامه  2015)نموذج التضرس الرقمي( لسنة  DEMالمصدر: مرئية فضائية نوع 

  فضةالا دةن والغربيةةنستنته مما سبا أن ارتراع افتا  النهر فةي أجةزاء المشةروع الجنوبيةة    
شلو منطقةة الدراسةة مةن المظةا ر التضاريسةية المرترعةة  جعةل بدايةة المشةروع مةن جهةة نهةر الرةرات 

المشةروع ودشةول وتوزيةع الميةاد الة   اقامةةالمتمثلة بمنطقة التغذية أقل ارتراداا من النهةر  ممةا سةهل 
 معظي اجزاء المشروع سي اا. 

  خصائص االنحدار: -2-2
  (1)اعن دار:  و ان را  او ميل سطا اعرض دن المستوة اعفقي  و و يشتل  من مفان  شر 

فبيةةرة فةي الدراسةةات الهيدرولوجيةةة  وشاصةة السةةط ية منهةا  فونةةا يريةةد   ميةةا أع يشرة  أن لالن ةةدار 
في معرفة سردة الجريان السط ي  عسيما وانهما يرتبطان بعالقةة طرديةة  ففلمةا زاد اعن ةدار ازداد 
الجريةان المةائي السةةط ي  باتجا ةات متباينةة تبعةةا عن ةدار السةةطا  وبنةاء دلة  ذلةةل تةنشرض نسةةبة 

                                                           
 -شلة   سةين الةةدليمي  الجيومورفولوجيةة التطبيقيةةة دلةي شةفل اعرض التطبيقيةةة  المطبعةة اع ليةةة للنشةر  دمةةان (1)

 .103  ص2000  1اعردن  ط
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 و التفوينات ت ت السط ية  وما لذلل من تأثير في الوارد المائي القادي من نهر المياد المترش ة ن
  الررات ن و مشروع ري الصقالوية.

لغرض توضيا مدة تأثير اعن دار في منطقة الدراسة دل  سردة جريةان ميةاد المشةروع  تةي 
تراو ةةةت درجةةةة ( لالن ةةةدار  فئةةةات 5( )5بينةةةت الشريطةةةة) إذ  الهولنةةةدي(ITC )ادتمةةةاد تصةةةني  

(. وتمثلت  ذد الرئات 3جدول) (ي فوا مستوة سطا الب ر8 -0) اعن دار في منطقة الدراسة بين
 :باآلتي

 (:◦2 -0الفئة االولى) -أ
(%مةةةن مسةةةا ة المنطقةةةة  وتنتشةةةر 14.9فةةةي  ونسةةةبتها تبلةةةغ) (92تشةةةغل  ةةةذد الرئةةةة مسةةةا ة) 

والجنةةوب والشةةرا والغةةرب ووسةةط  ارضةةي  ةةذد الرئةةة بشةةفل مبعثةةر ضةةمن منطقةةة الدراسةةة فةةي الشةةمال
 المشروع.

 (:◦4 -2الفئة الثانية) -ب
(%  و ةي بةذلل تشةغل مسةا ة اقةل 13.9) وبنسةبة 2في (84تشفل  ذد الرئة مسا ها قدر ا) 

مةةن سةةابقتها بنسةةبة قليلةةة جةةدا  وتنشةةر بشةةفل مبعثةةر ايضةةا دلةة  طةةول المشةةروع  لفةةن النسةةبة اعفثةةر 
 روع اي باتجاد جدول ابرا يي بن دلي.منها تترفز في الجانب الشرقي للمش

 (:6 -4الفئة الثالثة) -ج
(% من المسا ة الفليةة للمنطقةة  اذ 25.8وبنسبة ) 2( في159ت تل  ذد الرئة مسا ة قدر ا)

 تتوزع دل  مسا ات واسعة من المشروع شصوصا اعتجاد الشمالي لا.
 (:8 -6الفئة الرابعة) -د

(%  وبناء دل  ذلل فهي تمثل ادل  41.6وبنسبة) 2في( 256تشغل  ذد الرئة مسا ة تقدر)
 نسبة  اذ تنتشر في جميع اجزاء منطقة الدراسة.

 +( فأكثر:8الفئة الخامسة) -ه
تمثل  ذد الرئة المناطا اعفثر ان دارا  لفنها ع تشفل تأثيرا دل  المشروع اع بنسبة ضئيلة  

(% مةةةن المسةةةا ة الفليةةةة 4.1سةةةبة)وبن 2(فةةةي25بسةةةبب صةةةغر مسةةةا تها  اذ تغطةةةي مسةةةا ة قةةةدر ا)
            لمنطقة الدراسة توجد في أقص  الجنوبي والشمالي للمشروع.
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 (5)خريطة

 الهولندي(ITC درجات االنحدار حسب تصنيف )

 Arc برنةةامه باسةةتشداي ومعالجتهةةا 2015 لسةةنة( الرقمةةي التضةةرس نمةةوذج) DEM نةةوع فضةةائية مرئيةةة: المصةةدر 
Map 10.5 

 (3جدول ) 
 مساحة درجات االنحدار

 النسبة المئوية 2ة في المسا زوايا اعن دار بالدرجات
 14.9 92 2ةةةةةةة  0
 13.6 84 4ةةةةةةة  2
 25.8 159 6ةةةةةةة  4
 41.6 256 8ةةةةةةة  6
 4.1 25 فأفثر 8

 %100 616 المجموع
 Arc map 10.5المصدر: تي استشراج القياسات باعدتماد دل  برنامه      
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بنةاء دلة  مةا تقةدي يتضةا لنةا دور التضةاريس فةي التةأثير دلة  مشةروع ري الصةقالوية  وممةا 
ينبغي إثباتا  و جريان المشروع من الجانب ا يسر لنهر الررات باتجاد ذراع دجلةة  ب سةب ان ةدار 

دل   رفة  السطا والميل العاي للمنطقة  فما أنج قلة ان دار السطا في منطقة الدراسة انعفس سلباا 
المترردةة وبالتةالي فقةدان فميةة  والجةداول المشروع داشل المياد  أذ أثر بدورد دل  بطئ جريان المياد

 فبيرة من المياد دن طريا التبشر أو التسرب ال  باطن دون اعسترادة منها.
 : المناخ-3

يعد المناخ بعناصرد المشتلرة دةامال مهمةا ومةؤثرا فةي المةوار المائيةة وشاصةة السةط ية منهةا  
في ت ديد فمية ونودية المياد  لةذلل ينبغةي دراسةتها لرهةي المتغيةرات المناشيةة  وا ساسيالفبير  لدورد

طريةا التبشةر  فميةة الميةاد المتةوفرة  ومةا يةتي فقدانةا دةن فةيزمنية معينة  لمةا لهةا مةن تةأثير  ول قب
واعسةةةةتهالل  فهةةةةةي بةةةةةذلل ت ةةةةةدد مةةةةةدة وفةةةةةرة الميةةةةةاد ومسةةةةةتوة صةةةةةال يتها لالسةةةةةتشداي فةةةةةي مشتلةةةةة  

 المجاعت. 
يتصةة  المنةةاخ فةةي منطقةةة الدراسةةة بةةالتطر  الشةةديد مةةن  يةةث ارترةةاع درجةةات ال ةةرارة صةةيرا  

نتقةةاليين اعأمةةا الرصةةلين   (1)الشةةتاءوقلةةة الرطوبةةة النسةةبية فةةي فصةةل  ا مطةةاروتذبةةذب فةةي فميةةات 
 لشري ( فليس لهما اي تأثير واضا.)الربيع وا

مشةةروع ري الصةةقالوية ودناصةةر المنةةاخ  لعةةدي تةةوفر البيانةةات دةةن  مةةا بةةينولتوضةةيا العالقةةة 
( 2019 -1990م طةةة الرلوجةةة المناشيةةة  تةةي ادتمةةاد بيانةةات م طتةةي ) بغةةداد والرمةةادي (  للمةةدة)

 ر:لقربهما من منطقة الدراسة  وأ ي تلل العناص
 درجة الحرارة:  -أ

  لمةةا لهةةا مةةن ا  ميةةة ةةي شةةفل مةةن أشةةفال الطاقةةة فمةةا تعةةد أ ةةد العناصةةر المناشيةةة البالغةةة 
معظةةي دناصةةر المنةةاخ مةةن ضةةغط جةةوي وريةةاح وتبشةةر ورطوبةةة نسةةبية  فضةةالا دةةن فونهةةا  فةةيتةةأثير 

ومةةن  نةةا بةةرزت أ ميةةة درجةةات ال ةةرارة فةةي الدراسةةات   (2)ا رضتةةؤثر فةةي توزيةةع الميةةاد دلةة  سةةطا 
تةةرتبط درجةةة ال ةةرارة  إذ والتبشةةر ا مطةةارالهيدرولوجيةةة  فونهةةا تةةؤثر بصةةورة واضةة ة فةةي دنصةةري 

                                                           
   1988منةاخ العةراا  ترجمةة ماجةد السةيد ولةي ودبةد اعلةا فربةل  مطبعةة جامعةة البصةرة  دلي  سين الشةلش   (1)

 .18ص
 .71  ص2009  1دمان  ط-نعمان ش ادة  دلي المناخ  مطبعة دار صراء للنشر والتوزيع  اعردن (2)
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  فةةاذا تصةةورنا (1)بعمليةة التبشةةر بعالقةة طرديةةة  ففلمةةا ارترعةت درجةةات ال ةرارة نشةةطت دمليةةة التبشةر
المسةط ات المائيةة يوميةاا فةي فصةل الصةي  وقتهةا نةدرل  المقدار الهائةل مةن المةاء الةذي يتبشةر مةن

  مما يؤثر ذلل دلة  (2)أ مية  ذا العامل في نقل الطاقة من المسط ات المائية ال  الغال  الجوي
فميةةةة الميةةةاد المرقةةةودة مةةةن شةةةبفات وجةةةداول المشةةةروع  عسةةةيما فةةةي ظةةةل زيةةةادة الطلةةةب دلةةة  الميةةةاد 

 لألغراض المشتلرة  مما ينعفس ذلل دل  فراءة المشروع اعروائية في ت ديد المتطلبات المائية.
 طةةةات منطقةةةة ( تبةةةين أن درجةةةات ال ةةةرارة فةةةي م1( والشةةةفل)4ومةةةن ت ليةةةل معطيةةةات الجةةةدول )   

الدراسةةة تتبةةاين فةةي معةةدعتها بةةين شةةهور السةةنة  اذ يال ةةظ انشرةةاض  ةةذد القةةيي شةةالل اشةةهر الشةةتاء 
في  ◦(ي8.39في م طة بغداد و) ◦(ي10.31)فانون الثاني(  والبالغ) لتصل ال  أقل قيمة في شهر

لة  درجةة م طةة الرمةادي دلة  التةوالي  فةي  ةين ترترةع  ةذد القةيي فةي اشةهر الصةي  لتصةل الة  أد
فةةةي م طةةةة الرمةةةادي دلةةة   ◦ي (35.81و) ◦(ي35.7فةةةي شةةةهر)تموز(  أذ بلغةةةت فةةةي م طةةةة بغةةةداد)
 .◦(ي22.82وم طة الرمادي) ◦(ي23.46التوالي  اذ بلغ المعدل السنوي لم طة بغداد)

 (4جدول)
 -1990) الدراسة لممدة منطقة محطات في )◦الحرارة )م لدرجات والسنوي الشهري المعدل

2019) 
 الم طات           

 اعشهر
 الرمادي بغداد

 8.39 10.31 الثاني كانون
 10.73 12.7 شباط
 15.85 17.1 آذار

 22.25 23.1 نيسان
 28.74 29.1 مايس
 33.59 33.2 حزيران
 35.81 35.7 تموز
 35.48 35.4 أب

 31.32 31.2 أيمول
 25.29 25.7 األول تشرين

                                                           
  1دمةةان  ط -دن سةةن أبةةو سةةمور   امةةد الشطيةةب  جغرافيةةة المةةوارد المائيةةة  دار صةةراء للنشةةر والتوزيةةع  اعر  (1)

 . 74ي  ص 1999
 .74سابا  صالمصدر النعمان ش ادة   (2)
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 16.23 16.11 الثاني تشرين
 10.23 11.9 األول كانون

 22.82 23.46 المعدل العام
  المنةةاخ قسةةي الزلزالةةي  والرصةةد الجويةةة لألنةةواء العامةةة الهيئةةة النقةةل والمواصةةالت  جمهوريةةة العةةراا  وزارة: المصةةدر

 . (2019-1990للمدة) (منشورة غير بيانات)

 (1)شكل
 (2019-1990) لممدة الدراسة منطقة محطات في( ◦م)الحرارة درجات معدل

 
 (4المصدر: جدول) 

إنج اعرتراع في درجات ال رارة لا مردودات سةلبية دلة  المةوارد المائيةة فةي المشةروع بةدرجات 
متراوتةةة  وعسةةيما زيةةادة نسةةبة الضةةائعات المائيةةة نتيجةةة التبشةةر  وذلةةل يةةنعفس دلةة  نوديةةة الميةةاد  

الطلةةةةب دلةةةة  ميةةةةاد المشةةةةروع عسةةةةيما فضةةةةال دةةةةن ذلةةةةل أنج ارترةةةةاع درجةةةةات ال ةةةةرارة أدة الةةةة  زيةةةةادة 
اعسةةتعمال الزرادةةي القريةةب مةةن المشةةروع  نا يةةل دةةن اعسةةتشدامات ا شةةرة لميةةاد المشةةروع  التةةي 
 تزداد فما  و معلوي في فصل الصي   مثل الشرب واعست ماي واعستشدامات المنزلية والصنادية.

  األمطار: -ب
 فةةي أ ميةةة مةةن لةةا لمةةا  دلةة  فميةةات الهطةةول تعتمةةد الشصةةائص الهيدرولوجيةةة وتباينهةةا أساسةةاا 

 .(1)المائية التصاري  معدعت زيادة
                                                           

صباح م مود الراوي  م مود ابرا يي متعب الجغيري  ا مةد ديةادة شضةير ال ةديثي  دلةي المنةاخ التطبيقةي  دائةر ( 1)
 .213ص  2017  1وائل للنشر والتوزيع  ط
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تتص  أمطار منطقة الدراسة بتذبذبها وقلة فمياتها الشهرية والسنوية   سباب تتعلا بالموقع 
والتضاريس  فضالا دن مةرور المنشرضةات الجويةة القادمةة مةن الب ةر المتوسةط دلة  تلةل المنطقةة  

يبدأ فةي شةهر تشةرين اعول  ثةي  عرتباط أمطار منطقة الدراسة بهذد المنشرضات فأن  طولهاونظراا 
تستمر ال  أن تبلغ ذروتها في أشهر الشتاء  بعد ا تتناقص فمياتها تدريجياا ال  أن تصةل الة  أقةل 

( اذ يتضةا مةن شةالل الجةدول أدنةاد 2( والشةفل )5معدل شهري لهةا شةالل أشةهر الصةي   جةدول )
عمطةةةار الشةةةهرية قليلةةةة ومتقاربةةةة مةةةا بةةةين الم طةةةات المشةةةمولة بالدراسةةةة  وانهةةةا ع تتةةةوزع بشةةةفل أن ا

 -22.6منةةتظي شةةالل  ةةذد المةةدة   يةةث سةةجل ادلةة  معةةدل  طةةول فةةي شةةهر فةةانون الثةةاني بواقةةع)
والرمةةادي( دلةة  التةةوالي  بينمةةا بلةةغ ادنةة  معةةدل  طةةول لهةةا فةةي  -( ملةةي  فةةي م طات)بغةةداد22.3

 (ملي في الم طات ذاتها دل  التوالي.4.6 -3.2ع)شهر أيار بواق
 (5جدول)

 (2019-1990في محطات منطقة الدراسة لممدة ) مجموع االمطار )ممم(
 الم طة                 

 الشهور
 الرمادي بغداد

 22.3 22.6 فانون الثاني
 19.8 16.9 شباط
 13.5 14.5 آذار
 16.5 15.6 نيسان
 4.6 3.2 أيار
 0 0  زيران
 0 0 تموز
 0 0 أب
 0 0.1 أيلول

 6.4 7.3 تشرين ا ول
 16.5 20.1 تشرين الثاني
 18.2 18.7 فانون ا ول

 117.8 119 المجموع السنوي
  المنةةاخ قسةةي الزلزالةةي  والرصةةد الجويةةة لألنةةواء العامةةة الهيئةةة النقةةل والمواصةةالت  جمهوريةةة العةةراا  وزارة: المصةةدر

 .(2019-1990للمدة) (منشورة غير بيانات)
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 (2شكل)
(2019 -1990) لمممدة الدراسمة منطقمة محطمات فمي( مممم) والسنوية الشهرية االمطار مجموع

 
 (5المصدر: جدول)

بشفل واضا في  تسهيأن  ع يمفنمما تقدي نال ظ أن فمية اعمطار الشهرية والسنوية قليلة 
يعول دليها فمصدر ثاني يعتمد دليا في أي مجةال سةواء  أن   ع يمفنزيادة فميات التصري   فما 

فةةةةةان زرادةةةةةي أو بشةةةةةري  تةةةةة  فةةةةةي فصةةةةةل الشةةةةةتاء  و نةةةةةا يبةةةةةرز دور مشةةةةةروع ري الصةةةةةقالوية لسةةةةةد 
 اع تياجات فافة.  

 الرطوبة النسبية:-ج 
 الالزمةة المةاء بشةار فميةة أ و. الهةواء فةي فعةالا  الموجةود الماء بشار من المئوية النسبة و ي  

  تةرتبط الرطوبةة النسةبية بعالقةة دفسةية (1) والضغط ال رارة درجة نرس في مشبعاا  الهواء يفون  ت 
بانشراضةةها  فةةي  ةةين تةةدشل  وترترةةع الرطوبةةة بارترةةاع ال ةةرارة درجةةة تةةنشرض إذ مةةع درجةةات ال ةةرارة

بعالقة طردية مع  طول اعمطار اذ تزداد فرص  طول اعمطار بمةا يتةوفر فةي الهةواء مةن رطوبةة  
فبيةةرة فةةي الدراسةةات الهيدرولوجيةةة  ن بزيةةادة الرطوبةةة تقةةل فميةةات التبشةةر مةةن  أ ميةةةومةةا لةةذلل مةةن 

 المائيةةةة ال اجةةات وفةةذلل المائيةةة الضةةائعات مقةةدار تقليةةل فةةي ذلةةل يسةةهي المسةةط ات المائيةةة  ممةةا
 لإلرواء.

                                                           
  2ة دار ال فمةةة  جامعةةة الموصةةةل  طصةةباح م مةةود الةةراوي  دةةدنان  ةةزاع البيةةاتي  أسةةس دلةةي المنةةاخ  مطبعةة (1)
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 -43.3( يتضا أنج المعدل السةنوي للرطوبةة النسةبية بلةغ)3( والشفل)6من معطيات الجدول)
والرمةادي( دلةة  التةةوالي  وأنج أقةل معةةدل شةةهري للرطوبةة النسةةبية سةةجل  -( فةي م طتي)بغةةداد46.3

الرمةةةةةادي( دلةةةةة  التةةةةةوالي  ونظةةةةةرا  -( فةةةةةي م طات)بغةةةةةداد25.9 -23.50فةةةةةي شةةةةةهر تمةةةةةوز بواقةةةةةع)
ارة فةةةي اشةةةهر الشةةةتاء فةةةأن معةةةدعت الرطوبةةةة تةةةزداد  أذ سةةةجلت ادلةةة  قيمةةةة عنشرةةةاض درجةةةات ال ةةةر 

( وللم طةةةات ذاتهةةةا بغةةةداد والرمةةةادي دلةةة  70.2 -68.3للرطوبةةةة فةةةي شةةةهر فةةةانون الثةةةاني بواقةةةع)
التوالي  وبناءا دل  ما تي ذفرة نستنته منا أنج معدعت الرطوبة النسبية ترترع في فصل الشتاء  مما 

 المائية ما بين الرصلين.  تؤثر دل  اع تياجات
 (6جدول )

-1990)لممدة  الدراسة منطقة محطات في )%( النسبية لمرطوبة والسنوية الشهرية المعدالت
2019) 

 المحطات              
 الرمادي بغداد الشهور

 70.2 68.3 فانون الثاني
 64.9 59.5 شباط
 52.6 46.4 آذار
 43.9 44.1 نيسان
 38.3 6 31 مايس
 28.4 24.51  زيران
 25.9 23.50 تموز
 27.5 25.30 أب
 32.3 30.3 أيلول

 41.2 40.2 تشرين ا ول
 61.1 57.6 تشرين الثاني
 69.1 68.1 فانون ا ول
 46.3 43.3 المعدل العاي

  المنةةاخ قسةةي الزلزالةةي  والرصةةد الجويةةة لألنةةواء العامةةة الهيئةةة النقةةل والمواصةةالت  جمهوريةةة العةةراا  وزارة: المصةةدر
 .(2019-1990للمدة) (منشورة غير بيانات)
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 (3شكل)
 -1990) لممدة الدراسة منطقة محطات في)%( النسبية لمرطوبة والسنوية الشهرية المعدالت

2019)

 
 (6المصدر: جدول)    

 الرياح:-د
يقصةةةد بهةةةا الهةةةواء المت ةةةرل افقيةةةا فةةةوا سةةةطا اعرض  ويةةةرتبط تةةةأثير دنصةةةر الريةةةاح ب سةةةب 

. تةةؤثر الريةةاح بصةةورة غيةر مباشةةرة دلةة  مقةةادير الثةةروة المائيةةة مةةن (1)شصائصةها وسةةردتها واتجا هةةا
شةةةالل التبةةةاين فةةةي فميةةةة الضةةةائعات المائيةةةة دةةةن طريةةةا التبشةةةر  فةةةاذا فانةةةت الريةةةاح جافةةةة وشةةةديدة 

طبقةة السردة  ازدادت معها دملية التبشر  عرتباطها معاا بشفل طردي  إذ إنهجةا تعمةل دلة  ازا ةة ال
  ممةا يسةادد دلة  زيةادة الميةاد (2)المشبعة بالرطوبة وشلطها مع طبقات الهةواء ا دلة  اعثفثةر جرافةاا 

المتبشةرة وبالتةةالي زيةةادة الميةةاد المرقةودة وترفةةز اعمةةالح فةةي بعةةض اجةزاء المشةةروع. ومةةن شةةالل ذلةةل 
لتبشةةةةر وفميةةةةة يتضةةةةا أن سةةةةردة الريةةةةاح واتجا هةةةةا العةةةةاي تعةةةةد مةةةةن المةةةةؤثرات ال اسةةةةمة فةةةةي مقةةةةدار ا

( الشةةاص بمعةةدعت سةةردة الريةةاح  يتبةةين وجةةود 7الضةةائعات المائيةةة. ومةةن شةةالل بيانةةات الجةةدول )
اشتال  في سردة الرياح بين أشةهر السةنة  فهةي تةزداد طرديةا مةع زيةادة درجةات ال ةرارة  لةذلل فهةي 

                                                           
 .125صباح م مود دلي الراوي  ددنان  زاع البياتي  أسس دلي المناخ  مصدر سابا  ص (1)
المائيةة  رسةالة ماجسةتير)غير منشةورة(  دراسةة فةي جغرافيةة المةوارد  -رفاد مهنا م مد  مشةروع الشةالص اعروائةي( 2)

 .71ي ص2006جامعة بغداد   -فلية اآلداب
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دي ( ي/ثةةا فةةي م طةةة بغةةداد  الرمةةا4.1 -4.3تنشةةط فةةي الصةةي  شصوصةةا فةةي شةةهر تمةةوز بواقةةع )
دل  التوالي  في  ين تبدأ باعنشراض التدريجي اثناء فصل الشتاء وت ديدا في شهر تشرين الثةاني 

(ي/ثةةةةةا فةةةةةي م طتةةةةةي بغةةةةةداد  الرمةةةةةادي دلةةةةة  التةةةةةوالي  وبمعةةةةةدل سةةةةةنوي لم طةةةةةة 2.0 -2.5بواقةةةةةع)
 .(4)الشفل (ي/ثا دل  التوالي2.89(ي/ثا  وم طة الرمادي)3.2بغداد)

 (7جدول)
 -1990لمحطات منطقة الدراسة لممدة ) لسنوية لسراة الرياح )م/ثا(المعدالت الشهرية وا

2019) 

 المحطات                       
 الشهور

 الرمادي بغداد

 2.3 2.7 الثاني فانون

 2.5 2.8 شباط

 2.7 3.5 آذار

 3.1 3.3 نيسان

 3.4 3.6 مايس

 3.8 3.9  زيران

 4.1 4.3 تموز

 3.4 3.6 أب

 2.8 2.8 أيلول

 2.4 2.6 ا ول تشرين

 2.0 2.5 الثاني تشرين

 2.2 2.7 ا ول فانون

 2.89 3.2 المعدل العاي
  المنةةاخ قسةةي الزلزالةةي  والرصةةد الجويةةة لألنةةواء العامةةة الهيئةةة النقةةل والمواصةةالت  جمهوريةةة العةةراا  وزارة: المصةةدر

  . (2019-1990للمدة) (منشورة غير بيانات)
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 (4شكل)
 -1990)لممدة الدراسة منطقة لمحطات )ثا/م( الرياح لسراة والسنوية الشهرية المعدالت

2019) 

 
 (7المصدر: جدول)

( و ةي الشةمالية 5( والشةفل)8يمثلهةا الجةدول) التي أما اعتجاد العاي للرياح في منطقة الدراسة
دل  التوالي  مع وجود اتجا ات أشرة  والرمادي-بغداد(  في م طتي 30.2-20.5) الغربية بواقع

اتجةةةاد الريةةةاح السةةةائد فةةةي منطقةةةة الدراسةةةة ومةةةا ت مةةةل معهةةةا مةةةن شصةةةائص  وأنج للريةةةاح أقةةةل تفةةةرارا  
الجرا  اثرت دل  فميةة الميةاد مةن شةالل زيةادة الضةائعات المائيةة مباشةراا مةن المشةروع دةن طريةا 

غةةةراض الزراديةةةة نظةةةراا عرترةةةاع فميةةةات التبشةةةر  فضةةةالا دةةةن زيةةةادة الطلةةةب دلةةة  الميةةةاد  عسةةةيما لأل
 اعرواء. دملياتالتبشر/النتا من النبات والتربة الذي يتطلب مضادرة 
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 (8جدول)
-1990) في محطات منطقة الدراسة لممدة النسبة المئوية لمعدل تكرار اتجاه الرياح )%(

2019) 

 المحطات                     
 الرمادي بغداد تكرار اتجاه الرياح

 6.5 2.9 شمالية
 6.1 2.5 شمالية شرقية

 7.2 5.3 شرقية
 3.3 16.3 جنوبية شرقية

 4.1 5.1 جنوبية
 4.8 5.5 جنوبية غربية

 11.8 14.5 غربية
 30.2 20.5 شمالية غربية
 74 72.6  الة السفون

  المنةةاخ قسةةي الزلزالةةي  والرصةةد الجويةةة لألنةةواء العامةةة الهيئةةة النقةةل والمواصةةالت  جمهوريةةة العةةراا  وزارة: المصةةدر
 . (2019-1990للمدة) (منشورة غير بيانات)

 (5شكل)
 -1990لممدة) الدراسة منطقة محطات في الرياح )%( اتجاه تكرار لمعدل المئوية النسبة

2019) 

 (8المصدر: جدول)        
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 التبخر: -ه
الم يط الجوي  وت دث يعر  التبشر بأنا ت ول الماء ال  غاز وينتشر دل  شفل بشار في 

 ةةذد العمليةةة دنةةد وجةةود مصةةدر ال ةةرارة  تةة  يتبشةةر المةةاء الفامةةل  او دنةةد وجةةود تبةةاين فةةي ترفيةةز 
  تبدأ دمليةة التبشةر وتتسةارع فلمةا ارترعةت درجةات (1)بشار الماء بين سطا الماء والهواء الم يط با

بشر  اع أنج  نةال دوامةل اشةرة قةد ال رارة  وبالرغي من أن ا شيرة  ي العامل ا فثر ا مية في الت
 .(2)تبطئ او تسرع من العملية مثل فمية اعشعاع الشمسي  والرطوبة النسبية  وسردة الرياح

يعةةةد التبشةةةر مةةةن العناصةةةر ا ساسةةةية للةةةدورة الهيدرولوجيةةةة  اذ يةةةؤثر فةةةي ت ديةةةد فميةةةة اعيةةةراد 
ة  أذ يؤثر التبشةر فةي قةيي التسةاقط السنوي المائي  ويظهر ذلل جليا في المناطا الجافة وشبة الجاف

فالقيمة الرعلية لمياد اعمطار تعتمد دل  الرائض من ا مطار  و ذا ما ت ددد قيي التبشر   (3)الرعلي
فأن فان التبشر أدل  من ا مطار أصبا  نالل دجزاا فةي فميةة الميةاد التةي تفةون غيةر قةادرة دلة  

 المعةدعت مجمةوع تةزداد ( إذ6( والشةفل)9ل جةدول)سد المتطلبات المائية  و ةذا مةا يتضةا مةن شةال
ال ةةرارة فةةي شةهور الصةةي    تةة  تصةةل ذروتهةا فةةي شةةهر تمةةوز  درجةةات ارترةاع مةةع للتبشةةر الشةهرية

 ( في م طات بغداد  الرمادي دل  التوالي. 446.3 -528.1بمعدل بلغ)
 (9)جدول 

 -1990الدراسة لممدة) في محطات منطقة )ممم(لمتبخر  السنوي والمجموع المعدالت الشهرية
2019) 

        الشهور                  
 الرمادي بغداد الم طات

 63.9 66.8 الثاني فانون
 94.5 97.6 شباط
 154.3 176.2 آذار
 201.7 250.4 نيسان
 283.3 353.7 أيار
 373.6 490.2  زيران
 446.3 528.1 تموز
 414.3 480.2 أب

                                                           
 .77صباح م مود الراوي واشرون  دلي المناخ التطبيقي  مصدر سابا  ص (1)
 .119  ص2007  1قصي دبد المجيد السامرائي  مبادئ الطقس  مطبعة الباروني  ط (2)
مائيةة لمشةروع الةدلمه اعروائةي فةي م افظةة واسط)دراسةة فةي جغرافيةة رنةا فةاروا ارزوقةي الشةيشلي   ال اجةات ال (3)

 .41  ص2005الموارد المائية(  رسالة ماجستير)غير منشورة(  فلية التربية )ابن رشد(جامعة بغداد  
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 308.2 354.1 أيلول
 205.6 226.3 ا ول تشرين
 117.4 210.5 الثاني تشرين
 75.5 73.5 ا ول فانون

 2.738.6 3.307.6 المجموع السنوي
  المنةاخ قسةي الزلزالةي  والرصةد الجويةة لألنةواء العامةة الهيئةة النقةل والمواصةالت  جمهورية العةراا  وزارة: المصدر  
 . (2019-1990للمدة) (منشورة غير بيانات)

 (6شكل )
(2019 -1990) لممدة الدراسة منطقة محطات في( ممم) لمتبخر والسنوية الشهرية المعدالت

 
  (9المصدر: جدول)         

شالصةةة ذلةةل أنج العناصةةر المناشيةةة تعطينةةا  قيقةةة ملموسةةة دةةن تأثير ةةا فةةي المةةوارد المائيةةة    
وشاصةةة السةةط ية منهةةا  فةةدرجات ال ةةرارة العاليةةة فةةي فصةةل الصةةي  ومةةا ينةةته دنهةةا مةةن ارترةةاع قةةيي 
التبشر  فضال دةن سةردة الريةاح ومةا تسةببا مةن تسةريع دمليةات التبشةر  مةع قلةة اعمطةار السةاقطة 

فةةةل ذلةةةل يةةةؤدي الةةة  نقةةةص فبيةةةر فةةةي الميةةةاد المطلوبةةةة لسةةةد اع تياجةةةات المشتلرةةةة وشاصةةةة شةةةتاء  
اع تياجات النباتية  وع يمفن تعويضها إآل دن طريةا الةري  و ةذا يعنةي طلةب اضةافي دلة  الميةاد 

 الموجودة لتعويض المرقود.
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 : التربة -4
ا ا رض  بسمل يتةراوح بةين يقصد بالتربة  ي تلل الطبقة الرقيقة المرتتة التي تغطي سط   

  أذ تلتقةي فيهةا ال يةاة العضةوية )النباتيةة وال يوانيةة( (1)بضع سةنتمترات وبةين دةدد قليةل مةن ا متةار
و ةةةي ضةةةرورية لل يةةةاة فالمةةةاء مةةةن أ ةةةي مةةةا أدطتةةةا الطبيعةةةة   (2)بمفونةةةات المعةةةادن وبالمةةةاء والهةةةواء

ت وبعةض مةن ال يوانةات وغالبةاا يعتمةد للعنصر البشةري  ذلةل  نهةا مصةدر الطعةاي والشةراب  للنباتةا
 .(3)دليها اعنسان في  ياتا

تعةةد دراسةةة التربةةة ذات أ ميةةة فبيةةرة فةةي الدراسةةات الهيدرولوجيةةة  إذ تمثةةل الجةةزء الةةذي يهةةي    
اعنسةةان مةةن النا يةةة التطبيقيةةة  فونهةةا تفشةة  العالقةةة بينهةةا وبةةين فميةةة الجريةةان السةةط ي  لةةذا قبةةل 

ها البةةةدء بةةةالتشطيط  نشةةةاء اي مشةةةروع اروائةةةي  ينبغةةةي دراسةةةة ومسةةةا التربةةةة وتصةةةنيرها تبعةةةا لنسةةةجت
  من أجل ادطاء ا ولوية لألراضي التي تفون اسهل استصال ا (4)وبنيتها وب سب قابليتها للصر 

واقل فلرة  فالترب ذات النراذية القليلة شديدة اعن دار  فضال دن فونها تةرب طينيةة فهةي تزيةد مةن 
التةةي تسةةما  فميةةة الجريةةان السةةط ي فوقهةةا  دلةة  العفةةس مةةن التةةرب المسةةامية ذات النراذيةةة العاليةةة

  وبالتةالي ارترةاع مسةتوة المةاء الجةوفي وتنةاقص (5)بنراذ فميةات فبيةرة مةن الميةاد ن ةو أدمةاا التربةة
 فميات المياد السط ية الجارية.

لقد  ظةت منطقةة الدراسةة بالعديةد مةن إع تمامةات  إذ اجريةت دليهةا الفثيةر مةن الدراسةات    
ي مةةن قبةةل وزارة الزرادةةة والةةري  اذ تةةي فيهةةا 1923لتصةةني  التةةرب  واول  ةةذد الدراسةةات فانةةت سةةنة 

اشذ دينات من تربة المنطقة  دماا مشتلرةة لدراسةة ا مةالح الذائبةة فالصةوديوي والفلورايةد  وفانةت 
النتةةائه غيةةر مشةةجعة أن ذال وذلةةل بسةةبب اعمفانيةةات البدائيةةة فةةي الت ليةةل والتصةةني   ثةةي ادقبتهةةا 

                                                           
 .1ي ص1960ابرا يي شري   التربة تفونها وتوزيع انوادها وصيانتها  مطبعة دار نشر الثقافة   (1)
 .13ي ص1985 2لشلش  جغرافية التربة  مطبعة جامعة البصرة   طدلي  سين ا (2)
 .1سابا  صالمصدر الابرا يي شري     (3)

)4) Buringh  Soils and Soil Conditions in Iraq Ministry of Agriculture  Baghdad  1960  
p.256. 

 .51ي ص1976  1مهدي الص ا   الموارد المائية في العراا وصيانتها من التلوث  مطبعة بغداد  ط (5)
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( وفانةةت شةةبة مرصةةلة لمسةةا 1995 -1970بةةين سةةنة)دراسةةات دديةةدة بلغةةت ا ةةدة دشةةرة دراسةةة 
 .(1)وتصني  الترب في منطقة الدراسة المتمثلة بسهل الصقالوية 

( إل  ا نةواع ا تيةة  Buringhوبناء دل  ذلل صنرت ترب منطقة الدراسة تبعا لتصني )   
 (:6شريطة)
 

 ترب السهل الرسوبي: -أ
الرسةةوبي المنقولةةة  ترسةةبت بواسةةطة نهةةر إنج تةةرب منطقةةة الدراسةةة  ةةي جةةزء مةةن تةةرب السةةهل 

الررات  فضال دن ترسةبات قنةوات الةري شةالل دمليةات اعسةتغالل الزرادةي. تتفةون  ةذد التةرب مةن 
مادة الغرين والصلصال والرمل  تتميز بعما يتراوح ال  ددة اقةداي وقةواي متنةوع مةن مفةان الة  آشةر 

(%  30 -20ات الفالسةيوي اذ تتةراوح بةين)  وت توي  ذد التةرب دلة  مرفبة(2)داشل السهل الرسوبي
أن زيادة  ذد النسبة في التربة تةؤدي الة  التقليةل مةن نراذيةة التربةة وتفةوين الطبقةة الصةماء فةي تلةل 
المناطا  وعسيما منطقة الدراسة  فضال دن وجود نسةبة داليةة مةن الصةوديوي المتبةادل الةذي يةؤدي 

 .(3)تةال  انتشار ا مالح في التربة وبنسب متراو 
تنتشةةةةر  ةةةةذد التةةةةرب فةةةةي أجةةةةزاء واسةةةةعة مةةةةن منطقةةةةة الدراسةةةةة  تةةةة  تمتةةةةد دلةةةة  طةةةةول مشةةةةروع 

(  تشةغل 6) الصقالوية فشريط دريض وصوعا ال  نهاية المشروع دند منطقة جزيرة الفرمة شريطةة
  وتةةدل المعلومةةات دلةة  أنج (10) جةةدول (%80.5) وبنسةةبة 2فةةي (496 ةةذد التةةرب مسةةا ة قةةدر ا )

)فتةةو  اعنهةةار( الموجةةودة دلةة  جةةانبي نهةةر الرةةرات  لسةةهل الرسةةوبي المتمثلةةة بتةةربجةةزء مةةن تةةرب ا
بدايةةة ترةةرع الجةةدول  أفثةةر شصةةوبة مةةن التةةرب الموجةةودة دلةة  جةةانبي جةةدول الصةةقالوية   نهةةا ذات 
تصةةةةةري  جيةةةةةد للميةةةةةاد  لفةةةةةون مجةةةةةرة النهةةةةةر يعةةةةةد مصةةةةةر  طبيعي)مبةةةةةزل(  فضةةةةةال دةةةةةن ارترادهةةةةةا 

اعراضي  ا مر الذي سادد دل  انشرةاض مسةتوة المةاء الجةوفي  (ي دما يجاور ا من5.1بمستوة)
فأنهةا فقةدت ( اعنهةار ا ةواض)بتةرب المتمثلة الصقالوية جدول جانبي دل  الموجودة الترب فيها أما

  والغةرين الطةين مةن ونادمة شريرة نسجة وذات  الصر  رديئة فثيراا من مميزاتها وشصوبتها فونها
                                                           

ابةةةةةرا يي ترفةةةةةي جعاطةةةةةا ال ةةةةةديثي  العالقةةةةةات المفانيةةةةةة بةةةةةين السةةةةةفان واسةةةةةتعماعت اعرض فةةةةةي نةةةةةا يتي الفرمةةةةةة  (1)
 .33  ص1996  والصقالوية  اطرو ة دفتورا)غير منشورة(  فلية التربية )ابن رشد( جامعة بغداد

   1دار الفتةةب والوثةةةائا  ط –بةةدر جةةدوع ا مةةد المعمةةةوري  جغرافيةةة المةةوارد المائيةةةة فةةي العةةراا  مطبعةةةة بغةةداد  (2)
 .67-66  ص2018

ا مد شميس  مادي الم مدي  دور العوامل الجغرافية في تملا تربة قضاء الرلوجةة نا يتي)الصةقالوية والفرمةة(  (3)
 .38  ص2004(  فلية التربية )ابن رشد(  رسالة ماجستير)غير منشورة
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  لقةةد دمةةل اسةةتواء سةةط ها وقلةةة ارترادهةةا دةةن (1)الفلسةةية المةةواد مةةن داليةةة نسةةبة وجةةود دةةن فضةةال
ارترةةةاع المنسةةةوب المةةةائي الجةةةوفي مةةةن طبقتهةةةا السةةةط ية نتيجةةةة لترشةةةيا الميةةةاد)النزيز( مةةةن قنةةةوات 
المشروع غيةر المبطنةة دنةد ارواء ا راضةي الزراديةة. ونتيجةة الشاصةية الشةعرية فةأن الميةاد الجوفيةة 

يعرضها للتبشر  ا مر الذي يؤدي ال  تةرافي نسةبة داليةة مةن ا مةالح دلة  ترترع فوا السطا مما 
السةةطا لةةذلل اقتصةةرت الزرادةةة فةةي اغلةةب مقاطعةةات منطقةةة الدراسةةة المتمثلةةة )مويلي ةةة  وصةةبيا  
والدوايةةة  وذيابيةةات دنةةازي  والفيريةةة( دلةة  بعةةض الم اصةةيل التةةي تقةةاوي اعمةةالح مثةةل الم اصةةيل 

 .(2)يل الشضرة واشجار النشيلاعستراتيجية وبعض م اص
 ترب حصوية جبسية:  -ب

توجةةةةةد  ةةةةةذد التةةةةةرب فةةةةةي ا جةةةةةزاء الشةةةةةمالية الغربيةةةةةة وا قصةةةةة  الجنةةةةةوبي للمشةةةةةروع  بمسةةةةةا ة 
( و ي بذلل تمثل مسا ة ضةئيلة مةن 6( وشريطة )10جدول) (%19.5)وبنسبة  2( في120قدر ا)

منطقةةة الدراسةةةة بالمقارنةةة مةةةع مسةةا ة التربةةةة التةةةي سةةبقتها بالةةةذفر  تتفةةون  ةةةذد التةةرب مةةةن ال صةةة  
(% اذ يمثل المادة اعساس فيها  تتصة   ةذد 35والرمل مع نسبة مرترعة من الجبس قد يصل ال )

 .(3)ا نظرا لنراذيتها العاليةالترب بارتراع نسبة المياد الجوفية فيه
 (10جدول ) 

 مساحة اصناف الترب
 النسبة المئوية% 2المسا ة/ في صن  التربة

 80.5 496 ترب السهل الرسوبي

 19.5 120 ترب  صوية جبسية

 100.0 616 المجموع

 Arc map 10.5المصدر: تي استشراج القياسات باعدتماد دل  برنامه 

 

                                                           
مقابلةةة ششصةةية مةةع السةةيد جمةةال دبةةد  مةةادي مةةدير  ةةرفيين اسةةبا فةةي شةةعبة المةةوارد المائيةةة فةةي الفرمةةة بتةةاريخ  (1)

14/1/2021 
 .16/1/2021 امد  ميد ري ان  مدير شعبة زرادة الفرمة بتاريخ المهندس   مقابلة ششصية مع (2)
يمي  الميةةاد الجوفيةةة وامفانيةةة اسةةتثمار ا فةةي منطقةةة الجزيةةرة م افظةةة اعنبةةار باسةةتشداي نظةةي قاسةةي ا مةةد رمةةل الةةدل (3)

 .53ي ص2012المعلومات الجغرافية  مصدر سابا  
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 (6خريطة )
 الترب في منطقة الدراسةاصناف 

 Buring p. map soil and soils condition in Iraq  1960المصدر:  

   الغطاء النباتي:-5
ينته الغطاء النباتي في أي منطقةة مةن منةاطا العةالي دةن ترادةل الظةرو  الطبيعيةة المتمثلةة 

 وفثافتا.بالمناخ والتربة والمياد  و ي بذلل ت دد نوع النباتات ودرجة نمود 
يةةؤدي الغطةةاء النبةةاتي دوراا إيجابيةةاا مةةن شةةالل دالقتةةا بالتربةةة والميةةاد الجوفيةةة  أذ يعمةةل دلةة  
زيةةادة فميةةة الميةةاد المتسةةربة الةة  بةةاطن اعرض  فضةةالا دةةن مسةةا متا فةةي زيةةادة تماسةةل ذرات التربةةة 

 .وال د من شدة التبشر دن سط ها دند ارتراع درجات ال رارة  ذا من جانب
فما يؤثر الغطاء النباتي من جانب أشر بطريقة سلبية في  رفة الجريان السةط ي للميةاد  أذ 
تعمةةل دلةة  أداقةةة  رفةةة الميةةاد وتشريةة  سةةردة التيةةار المةةائي  أذ تعمةةل سةةيقان النباتةةات دلةة  أداقةةة 
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 تقةةدر و  (1) رفةةة اعنسةةياب السةةط ي ممةةا يتبةةدد جةةزء مةةن طاقةةة الميةةاد فةةي مقاومةةة جةةذور النباتةةات
 .(2)%(50 – 35) بين ما الفثي  النباتي للغطاء ااداقة سبةن

اعروائيةةةة يعمةةةل دلةةة  زيةةةادة  جةةةي  عسةةةيما فةةةي الجةةةداول والقنةةةواتو فثافةةةة الغطةةةاء النبةةةاتي  إنج 
الضائعات المائية دن طريا أطالة مدة اعرواء  فضالا دن  جةز فميةة فبيةرة مةن الميةاد ممةا تشةفل 

بالتةةالي تسةةرب  ةةذد الفميةةة فةةي فيضةةان الجةةدول ممةةا يقلةةل مةةن  دبةةأ دلةة  الطاقةةة التصةةميمية للجةةدول
 الفراءة اعروائية للمشروع.

جةداول الةري  يتص  الغطاء النباتي في منطقة الدراسة بقلةة فثافتةا  فونةا يترفةز دلة  فتةو 
ويقل باعبتعاد دنها  نتيجة الظرو  المناشية الجافة السائدة فةي المنطقةة وفيمةا يلةي توضةيا مبسةط 

  لتلل ا نواع من النباتات.  
 النباتات الطبيعية في اليابسة: -أ

 نالةةل انةةواع مشتلرةةة مةةن النباتةةات تتميةةز بأنهةةةا قصةةيرة ا جةةل فصةةلية النمو)تنمةةو فةةي فصةةةل 
  ينتشر  ةذا النةوع مةن النبةات فةي جميةع مقاطعةات (3)و داما وا دا ثي تموت ظا ريامعين( موسما ا

منطقةةة الدراسةةة  أذ تظهةةر أمةةا دنةةد سةةقوط ا مطةةار أو اذا وصةةلت اليهةةا ميةةاد الةةري  فمةةا توجةةد  ةةذد 
النباتةةةةات متطرلةةةةة دلةةةة  الم اصةةةةيل الزراديةةةةة بمشتلةةةة  انوادهةةةةا  أ ةةةةي انوادها)اعدغةةةةال  وال مفةةةةة  

 (.2جنيبرة  والفعوب  والمديد  والزباد  الدنوسر  والفرط  والمران( وغير ا صور)والشباز  وال
 

 
 
 
 
 

                                                           
 أ مد أ مد مصطر    سطا ا رض دراسة في جغرافية التضاريس   دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر ( 1)
 .338-337  ص2003والتوزيع  اعسفندرية   
أ مةةةةد طةةةةارا دلةةةةي ياسةةةةين الم مةةةةدي  ت ليةةةةل  يةةةةدرولوجي لتغيةةةةر المسةةةةا ة السةةةةط ية لب يةةةةرة الثرثةةةةار  رسةةةةالة  (2)

 .50  ص2019ماجستير)غير منشورة(  فلية اآلداب جامعة ا نبار  
-دار الميسةةرة للنشةةر والتوزيةةع  اعردن  سةةن رمضةةان سةةالمة  جغرافيةةة اعقةةاليي الجافةةة )منظةةور جغرافةةي بيئةةي(  (3)

 .139  ص2009  1دمان  ط
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 (2)صورة
 الخباز في مقاطعة الرميمة نبات

 
 28/1/2021بتاريخ التقطت

 النباتات النامية في جداول المشروع: -ب
تنتشةةر  ةةذد النباتةةات دلةة  جةةانبي المشةةروع فةةي مشتلةة  مقاطعةةات منطقةةة الدراسةةة  وشاصةةة 
الجوانةةب غيةةر المبطنةةة منةةا  دلةة  شةةفل اشةةجار وشةةجيرات و شةةائش  تتميةةز بأنهةةا فثيرةةة ومتشةةابفة 
نظةةرا لةةوفرة الميةةاد بصةةورة دائمةةة  تتمثةةل بعةةدة انةةواع منهةةا)الغرب والفصةةب والطرفةةة والعةةاقول والشةةول 

(. ومةةن شةةالل المشةةا دة الميدانيةةة لةةو ظ ان  ةةذد النباتةةات 4()3والثيةةل ال لرةةا( صةةورد)والصرصةةا  
تشةةةفل دائقةةةا ل رفةةةة الميةةةاد داشةةةل قنةةةوات الةةةري اذ تسةةةتهلل جةةةزء مةةةن تلةةةل الميةةةاد مةةةن اجةةةل اسةةةتمرار 
 ياتها  فضال دن الدور اعيجابي الةذي تقةوي بةا تلةل النباتةات فةي التقليةل مةن فميةة الميةاد المتبشةرة 

 مشروع.من ال
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 28/1/2021بتاريخ الصورتانالتقطت 

 المائية ونباتات المستنقعات)المحبة لمماء(:النباتات  -ج
  (1)تتميز النباتات المائية بأنها فيرت نرسها لتعةيش فةي المةاء أو فةي ا مةافن المشةبعة بالمةاء

مةةةن أفثةةةر النباتةةةات المائيةةةة انتشةةةارا فةةةي مقةةةاطع قنةةةوات الةةةري والبةةةزل وجوانبهةةةا  ويعةةةد نبةةةات الشةةةمبالن
(  أذ تتفةةاثر بشةةفل سةةريع وفثيةةر جةةدا ممةةا تعمةةل دلةة  سةةد قنةةوات الةةري والبةةزل بشةةفل شةةبا 5صةةور)

فامةةل ممةةا تةةؤدي الةة  تجمةةع ال شةةرات الضةةارة وتغيةةر فةةي طعةةي المةةاء فضةةال دةةن زيةةادة تجمةةع المةةواد 
مةةاي جريةةان الميةةاد فةةي المشةةروع  يةةزداد نمةةو  ةةذا النةةوع مةةن النبةةات فةةي نهايةةة الطينيةةة  فتشةةفل دائقةةا أ

  أما نباتات المستنقعات التي تنمو في المناطا المنشرضة من (2)فصل الشتاء وبداية فصل الصي 
منطقةةةة الدراسةةةة وت ديةةةدا ضةةةمن مقاطعات)أبوسةةةديرة  والزغاريةةةت(  التةةةي يرترةةةع فيهةةةا مسةةةتوة المةةةاء 

يةةز مةةن المشةةروع اوالمبةةازل  وا ةةي  ةةذد النباتةةات  ةةي) القصةةب البةةردي  الطرطيةةع  الجةةوفي نتيجةةة النز 
  والطرفة( و ذد تعمل دل  أداقة صر  مياد المبازل في المنطقة مما يتطلب فريها باستمرار.

 

                                                           
ز ةةةراء مهةةةدي صةةةالا القرغةةةولي  مشةةةروع ري الثريمةةةة فةةةي م افظةةةة القادسةةةية دراسةةةة فةةةي جغرافيةةةة المةةةوارد المائيةةةة   (1)

 .56مصدر سابا  ص
 .29/1/2021 مقابلة ششصية مع المهندس رائد مظهر دبد   مدير الموارد المائية في الرلوجة بتاريخ (2)

 الصقالوية جدول في والحمفا صبقال نبات (3صورة )
  المبطن

 

 غير الصقالوية جدول في صبقال نبات (4)صورة 
 المبطن
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 (5صور)
 نبات الشمبالن في جدول فراي ضمن مقاطعة البواكاش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  29/1/2021التقطت الصورة بتاريخ 

لغةةرض معرفةةةة فثافةةةة الغطةةاء النبةةةاتي فةةةي منطقةةة الدراسةةةة تةةةي تطبيةةا مؤشةةةر التغطيةةةة النباتيةةةة 
(NDVI وباسةةتشداي تقنيةةة اعستشةةعار دةةن بعةةد التةةي يمفةةن اعدتمةةاد دليهةةا ايجةةاد مؤشةةر التغطيةةة )

 النباتية 
(Normalized Differences Vegetation Index (NDVI  :وب سب المعادلة اعتية 

NDVI = ( 4: R – 5: NIR ) / (4: R +5: NIR ) × 1.0 
 أذ أن:
NIR = ( نطاا اعشعة الت ت ال مراء القريبةBand 5 في قمر )Landsat L8 

RED= ( نطاا اعشعة ال مراءBand 4 في قمر )Landsat L8. 
منطقة الدراسة ال  شمسة اصنا  من شالل نتائه المعادلة تي تصني  فثافة التغطية النباتية في 

وتبين من شاللها أن النطاا الفثي  الواقع بين القيي  . (7وفما في الشريطة) NDVI)قيمة) ب سب
( ينتشر بم اذات المشروع والرروع التابعة لا وت ديدا ضمن مقاطعات)أبو 0.29- -0.58-)

سديرة  والبودفاش  والبوشجل  وذيابيات دنازي  ومويل ة  والدواية  والبفعة  م يسن الشرقي  
يسن الغربي  و جاجة  وللهيب  وفصاوي  وشورتان  وربيضا  والمش نية  والمطرد(مما يعني وم 
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- -0.11 -أنا يوفر المياد المغذية للنبات  في  ين أن افقر نطاا نباتي يمثل القيي الواقعة بين)
فة ( نجد أنا الغطاء النباتي يقل فلما ابتعدنا دن المشروع والشب7( ومن مال ظة الشريطة)0.022

المغذية  و ذا مؤشر دل  أن أغلب النباتات في منطقة الدراسة تتواجد دل  جانبي المشروع 
عدتماد ا في  ياتها دل  مياد المشروع  في  ين يقل تواجد ا ضمن مناطا أشرة نظراا لجرا  

  المنطقة وقلا فرص سقوط ا مطار دليها.
 (7)خريطة

 ( لمنطقة الدراسةNDVIالنباتي) الغطاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متر مربع  بأسةتشداي  30بدقة  3/12/2020( بتاريخland sat 8المصدر: المرئية الرضائية لمنطقة الدراسة للقمر)
  .ARC MAP 10.6)برنامه)
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 العوامل الجغرافية البشرية المؤثرة في مشروع ري الصقالوية: ثانياا 
لقةةةةد تةةةةي التطةةةةرا فةةةةي دراسةةةةة الم ةةةةور اعول دةةةةن الشصةةةةائص الطبيعيةةةةة ومةةةةدة تأثير ةةةةا دلةةةة  

الشصةةائص البشةةرية  فونهةةةا الشةةا الثةةةاني  المشةةروع  وأن دراسةةة المنطقةةةة ع تفتمةةل مةةن دون دراسةةةة
المفمةةل للظةةوا ر الجغرافيةةة التةةي يجةةب أن تأشةةذ بنظةةر ا دتبةةار دنةةد دراسةةة المشةةاريع ااروائيةةة  لمةةا 
تؤديا من دوٍر مهٍي في قياي تلل المشاريع  فضال دن فونها تعد أ د مصادر التنمية لتلل المشاريع 

رد المائية والسفان يمثالن رفنان اساسيان في الدراسات ال  جانب الشصائص الطبيعية  أذ إنج الموا
الجغرافيةة  وذلةةل فةةون ا ةةدا ا مفمةال لألشةةر  لةةذا تتوقةة  اقامةةة المشةاريع اعروائيةةة بنةةاء  دلةة  طريقةةة 
الترادل وتبةادل التةأثير بةين المةوارد المائيةة والسةفان  فونةا دةامالا اقتصةادياا يةؤثر بشةفل مسةتمر فةي 

ا  سواء بشفل مباشر او غير مباشر دةن طريةا اسةتثمار ا او م اولةة التفية  البيئة التي يعيش فيه
 معها  إذ اناَّ يفرس قدراتا ومهاراتا المشتلرة في ال ث دل  أ مية المياد في ال ياة.

مةةةةا  ةةةةو أع مظهةةةةر مةةةةن مظةةةةا ر دمةةةةل اعنسةةةةان ونشةةةةاطاتا وسةةةةعيا  ومشةةةةروع ري الصةةةةقالوية
المسةةتمر عسةةتثمار أفبةةر قةةدر ممفةةن مةةن المةةوارد الطبيعيةةة متمثلةةة بةةا رض والميةةاد  مةةن اجةةل رفةةع 

 مستواد اعقتصادي واعجتمادي.
ونظةةرا لفةةون منطقةةة الدراسةةة تقةةع ضةةمن المنةةاخ الجةةا  فةةأن ادتماد ةةا اقتصةةر دلةة  الزرادةةة 

بعةةاا لةةذلل جهةةزت المنطقةةة بشةةبفة مةةن الةةري والبةةزل لغةةرض استصةةالح التربةةة  والةةت في اعروائيةةة  وت
بفميةةةات الميةةةاد المضةةةافة مةةةن أجةةةل تقليةةةل نسةةةبة الضةةةائعات المائيةةةة بهةةةد  رفةةةع فرةةةاءة الةةةري لتلبيةةةة 
اع تياجةات المائيةة المشتلرةة )صةنادي زرادةي اسةةتشدامات منزليةة(س ولفةن بسةبب تبةاين فرةاءة الةةري 

تلرةةةة مةةةن المشةةةروع  أدة الةةة  تبةةةاين الشصةةةائص البشةةةرية أيضةةةا التةةةي تعتمةةةد دلةةة  ضةةةمن أمةةةافن مش
المشروع. ودليا سو  نتناول في  ةذا المب ةث دراسةة السةفان وأ ةي اعنشةطة التةي يمارسةها فةي تلةل 

 المنطقة ليتسن  لنا فهي دور ا في التأثير دل  المشروع و ي فاعتي:
 السكان:-1

ت الهيدرولوجية   ت  ادطا ا دلماء السفان دورا بةارزا  نظةرا للسفان أ مية فبيرة في الدراسا
  وعسةيما النشةاط الزرادةي الةذي يعةد مصةدر ديشةتهي  (1) ن اعنشطة اعقتصادية فافة تعتمد دليها

                                                           
ابرا يي ا مد سعيد  أسس الجغرافية البشرية واعقتصادية  منشورات جامعة  لب  فلية اآلداب والعلةوي اعنسةانية   (1)

 .28ي ص1997
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لةذا نجةد أن افثةر السةفان يترفةزون ضةمن المنةاطا التةي تتةوافر فيهةا المةوارد الطبيعيةة ومنهةا المةةوارد 
  فضال دن فونا يعد اث د العوامل الرئيسية المةؤثرة فةي (1)تربتها الصال ة للزرادةالمائية ال  جانب 

تنمية المشاريع اعروائية فماا ونوداا  وأن افثةر مةا يةؤثر فةي تنميتهةا  ةو النمةو العشةوائي والترفةز فةي 
لطلةب مناطا دون أشةرة  ويةزداد ا مةر سةوءج فةي ظةل الت ةديات التةي تواجةا المةوارد المائيةة وزيةادة ا

دليها  و و ما أنعفس سلبا في جانبين  ما: الفمي الذي يتمثل بزيادة الضةغط دلة  الميةاد والثةاني: 
 ةةو النةةودي الةةذي يتمثةةل فةةي ارترةةاع  جةةي الميةةاد الملوثةةة وعسةةيما الصةةر  الزرادةةي برعةةل اعنشةةطة 

 البشرية.
اردد المائيةةة ونظةةراا لفةةون مشةةروع الصةةقالوية يمثةةل جةةزء مةةن السةةهل الريضةةي الةةذي يتميةةز بمةةو 

وأرضا الصال ة للزرادة  ا مر الذي سادد دل  ترفز السفان فيا  وسهولة ممارسة فافة اعنشةطة 
(  أن  نةال تباينةاا زمانيةاا فةي أدةداد 8( والشريطةة)11اعقتصادية  اذ تبين من شالل ت ليل الجةدول)

(  1970داد دةةاي)( نسةةمة ب سةةب تعةة27701سةةفان منطقةةة الدراسةةة  إذ بلةةغ تعةةداد السةةفان  ةةوالي)
(  فضةةال دةةن التبيةةان المفةةاني بةةين 2020( ب سةةب تعةةداد دةةاي)168521ويرترةةع الةةرقي ليصةةل الةة )

( وضةمن المقاطعةات الواقعةة 1970صدر المشروع ونهاياتا)البزايز(  فقد بلغ ددد السةفان فةي دةاي)
-0ان بواقع)والصبي ات( اذ سجلن ادن  ددد سف -في بداية المشروع والمتمثلة بمقاطعتي)الشهابي

والبوشةةجل(  -( نسةمة  فةةي  ةةين سةةجل ادلة  دةةدد سةةفان وفةةي العةاي نرسةةة ضةةمن مقاطعتي)البفعةةة0
( نسةةةةةةةمة  أمةةةةةةةا بزايةةةةةةةز المشةةةةةةةروع فقةةةةةةةد سةةةةةةةجل ادنةةةةةةة  دةةةةةةةدد سةةةةةةةفان ضةةةةةةةمن 3379 -2036بواقةةةةةةةع)

( ولةةةنرس 2020( نسةةةمة  لفةةةن يال ةةةظ ارترةةةاع دةةةدد السةةةفان فةةةي سةةةنة )46مقاطعةةةة)ال مرة( بواقةةةع)
( 1208 -9935والصةبي ات( بواقةع) -دد السةفان ضةمن مقةاطعتي )الشةهابيالمقاطعات فقد بلغ د

و ةةذا يعتبةةر فةةرا فبيةةر بينهةةا وبةةين السةةنوات سةةالرة الةةذفر فمةةن شةةالل المقابلةةة الششصةةية مةةع ا ةةالي 
(  أمةا 2المنطقة اتضا أن  ذد المقاطعات شةهدت اقبةاع فبيةراا للسةفان وشاصةة بعةد انشةاء قنةاة رقةي)

(  2020( نسةةمة فةةي دةةاي)11781 -10416وشةةجل( فقةةد بلةةغ دةةدد سةةفانها)والب -مقاطعتي)البفعةةة
 ( وفي السنة نرسها دل  التوالي.384في  ين بلغ ددد سفان مقاطعة)ال مرة( ب والي)

 

                                                           
ي  1979شطةةاب صةةفار العةةاني  نةةوري شليةةل البةةرازي  جغرافيةةة العةةراا  منشةةورات جامعةةة بغةةداد  مطبعةةة بغةةداد   (1)

 .102ص 
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 (11)جدول
 (2020 -1970)لممدة( الكرمة -الصقالوية_ الفموجة)الدراسة منطقة لمقاطعات السكان أاداد 

                                                           
العالقات المفانية بين السفان واستعماعت اعرض في نا يتي الفرمة والصةقالوية   ال ديثي  ابرا يي ترفي جعاطا *

 .92ي  ص1996اطرو ة دفتورا)غير منشورة(  فلية التربية )ابن رشد( جامعة بغداد  
سةةةفان نتةةةائه ادةةةداد ال   الجهةةةاز المرفةةةزي لإل صةةةاء  مديريةةةة أ صةةةاء اعنبةةةار جمهوريةةةة العةةةراا  وزارة التشطةةةيط (**)

 بيانات غير منشورة. لقضاء الرلوجة 

 رقي واسي المقاطعة اسي
1970 1987)*( 1997 2020)**( 

ددد 
 السفان

النس
 بة%

ددد 
 السفان

النس
 بة%

ددد 
 السفان

النسبة
% 

ددد 
 السفان

النس
 بة%

 الكرمة

 1 1942 1 1083 1 579 3 793 الفشاشي والبورفيبة-1

 1.3 2245 1.2 1369 1.2 757 1 191 الشي ة والبوفهد -2

 1 1364 1.3 1414 1.2 735 1.1 312 ضابطيا دلي سليمان -3

 1.3 2256 1 278 2 123 1 155 بنات ال سن -4

 2 3194 2 1640 1.5 903 2 445 المش نية -5

 2.3 3588 3.1 3347 3 1800 2.2 614 المطرد -6

 0 398 1 1053 1 532 1 206 العيساوية -7

 0 784 0 436 0 220 0 127 بزايز بنات ال سن -8

  723 0 323 0 172 1.2 342 بزايز العيساوية -9

 0 412 0 248 0 139 1 217 الفيرية -10

 4.3 7010 5.2 5589 5.2 3127 4 1033 فصاوي -11

 4 6434 4.3 4513 4 2417 5.1 1435 شورتان وقرة غولي -12

 6 9878 5 5228 4.9 2925 5 1401 م يسن الشرقي -13

 3.4 5716 5 4769 4.3 2617 5 1305 اللهيب -14

 4.1 6191 4 4182 3.7 2235 1 308 ال جاجة واي فبير -15

 8.1 13310 5 5732 5 3017 3 694 م يسن الغربي -16

 4.3 7313 4.4 4679 4.2 2533 6 1566 اربيضة واي الواوية -17

 6.1 10416 6.3 6649 4.5 2715 7.3 2036 البفعة واي الشنازير -19

 2.1 3352 2.4 2633 2.3 1427 3 855 الدواية -20

 3.2 5439 4 4212 3.7 2220 5.1 1417 مويل ة واعصبيا -21

 0 384 0 301 0 130 0 46 ال مرة -25

 2.3 3898 1 1076 1 556 1 274 دب جرال -27

 7.1 12088 7.4 7785 7.3 4368  0 صبي ات -11

 6.1 9935 6 6679 6.3 3794  0 الشهابي -12
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 (8)خريطة

 (2020 -1970)لسنتي( الكرمة -الصقالوية-الفموجة)الدراسة منطقة لمقاطعات السكان أاداد

 
 (11المصدر: باعدتماد دل  جدول)   

 
 الصقالوية

 1.1 1905 1 721 1.3 831 1 400 الرميلة -1

 7.1 11759 3 2699 5 3007 5 1502 ابو سديرة -15

البودفاش  -16
 3.5 5894 13.2 13992 3.1 1897 6 1618 المصال ة

 7.2 11781 5 5106 10 5856 12 3379 البوشجل -17

 2.3 3894 1.2 1317 2.5 1493 4 1211 الذيابيات والعنازي -22

 2.2 3777 1 1283 2.6 1586 3 848 والعوينات العفيلي -23

 2.2 3668 1 1011 2 1134 2 690 الزغاريت -24

 
 الفموجة

 3.4 5848 3 3217 5 2983 6 1778 الفيرية -13

 1 1725 1 949 1.2 715 2 503 الجغيري -14

 100 168521 100 105513 100 59543 100 27701 33 المجموع
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وممةا تقةةدي يعطةي ترسةةيراا واضة اا  دةةداد السةفان التةةي أشةذت بالتزايةةد شةالل السةةنوات الرا نةةة  
والجداول والقنوات المترردة منا  فضال دن  وما يرتبط بهذد الزيادة  و أنشاء مشروع ري الصقالوية

ذلل  و ترفز السفان في المنطقة دون غير ا تبعاا لوفرة مياد المشروع  فيال ظ ترفز السفان ضمن 
مقاطعةةات صةةدر المشةةةروع  يةةث وفةةةرة الميةةاد فضةةةال دةةن فةةةونهي ي صةةلون دليهةةةا سةةي اا دون جهةةةد  

 المشروع لإلرواء اراضيهي الزرادية.  نا يل دن رغبتهي في است واذ افبر قدر ممفن من مياد
 االنشطة االقتصادية: -2

دلةة  فميةةة ونوديةةة الميةةاد  بشةةفل أو بةةأشر  الزراديةةة والصةةنادية()تةةؤثر اعنشةةطة اعقتصةةادية 
 مما ينعفس ذلل دل  تنمية المشروع وسيتي تناولها بشفل مشتصر و ي فاعتي:

 النشاط الزرااي:-أ
يعد النشاط الزرادي بنودية)النباتي  وال يواني( من أ ي ا نشطة السائدة في منطقةة الدراسةة  
وافثر ةا اسةتهالفاا لميةاد المشةروع  نظةراا لفونهةا افثةر ال ةر  انتشةاراا بةين سةفان منطقةة الدراسةة  فمةةا 

  فةةي منطقةةةة (1)(دونةةي47299أن قيةةاي الزرادةةة وزيةةادة مسةةةا ة اعرأضةةي الزراديةةة البالغةةة مسةةةا تها)
الدراسة  تعتمد بشفل رئيس دل  مشروع ري الصقالوية فونا المغذي الرئيسةي للمنطقةة مةن جانةب  
فضال دن ذراع دجلة لسد النقص ال اصل في مياد المشروع صيراا  والجانب اعشةر  ةو بسةبب قلةة 

طةةار أن مةةا ا مطةةار فةةي منطقةةة الدراسةةة التةةي أشةةرنا اليهةةا فةةي المب ةةث اعول  يةةث ابةةان جةةدول ا م
 يسقط دل  منطقة الدراسة غير فاٍ  لقياي الزرادة.

تعتمد منطقة الدراسة ادتماداا فلياا دل  طرا الري البدائيةة) السةي ي( أو) بالواسةطة( ضةمن  
ا جةةزاء المرترعةةة مةةن اعرأضةةي الزراديةةة  فةةي  ةةين ع تشةةغل طةةرا الةةري ال ديثةةة فةةي دمليةةة اعرواء 

ا ضةةةئيل جةةةداا شةةةمل الم اصةةةيل اعسةةةتراتيجية بنسةةةبة قليلةةةة والبيةةةوت )الةةةرش والتنقةةةيط( إع دلةةة  نطةةةا
 الزجاجية )البالستيفية(.

إنج معرفةةةة ال جةةةي السةةةنوي الفلةةةي للميةةةاد المسةةةتهلفة مةةةن قبةةةل النشةةةاط الزرادةةةي يعةةةد ضةةةرورياا  
لغرض تنمية المشروع ورفع فراءتا لتلبية فافة اع تياجات  ودفس ذلةل سةو  يشةفل ضةغطاا فبيةراا 

                                                           
مديريةةةة زرادةةةة اعنبةةةار  شةةةعبة زرادةةةة الفرمةةةة و شةةةعبة زرادةةةة الصةةةقالوية  بيانةةةات غيةةةر منشةةةورة   وزارة الزرادةةةة (1)

2020. 
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د المشةةروع  لفةةن سةةيتي تنةةاول ذلةةل بشةةيء مةةن الترصةةيل فةةي الرصةةل الرابةةع دنةةد دراسةةة تقيةةيي دلةة  ميةةا
 صال ية المشروع لالستشدامات في منطقة الدراسة.

أمةةا النشةةاط الزرادي)ال يةةواني( فيعةةد نمطةةاا مفمةةالا للنشةةاط الزرادي)النبةةاتي(  أذ ي تةةل المرتبةةة 
مةةن  يةةث اع ميةةة  نظةةراا لفونةةا يةةوفر غةةذاء للسةةفان الثانيةةة بعةةد اعنتةةاج النبةةاتي فةةي منطقةةة الدراسةةة 

المتمثةةل بمنتجاتةةا مةةن الل ةةوي وال ليةةب ومشةةتقاتا  فضةةال دةةن فونةةا يعةةد مصةةدراا لمربيهةةا  وتسةةتشدي 
 فضالتها فسماد دضوي للتربة من أجل زيادة شصوبتها.

يةاد  أذ تعةد ونظراا لفل ما تقدمة الثروة ال يواني لسفان المنطقة  فهةي بالمقابةل ت تةاج الة  الم
مةةن ا مةةور المهمةةة الواجةةب توافر ةةا عسةةتمرار  ياتهةةا  عسةةيما وأن مجمةةوع ال يوانةةات الموجةةودة فةةي 

( رأس مةةةةن 76399منهةةةةا) ( 12جةةةةدول) (2021( رأس لغايةةةةة سةةةةنة)81613منطقةةةةة الدراسةةةةة بلةةةةغ)
 يوانةةات اعغنةةاي و ةةو متصةةدر المرتبةةة اعولةة  بالنسةةبة ل يوانةةات منطقةةة الدراسةةة  فةةي  ةةين ا تلةةت 

( رأسةاا  ثةي تليهةا  يوانةات اعبقةار بالمرتبةة 3139المادز المرتبة الثانية مةن  يةث العةدد والةذي يبلةغ)
( 25( رأساا  وبالتالي فأن  يوانات الجاموس جاءت بالمراتةب اعشيةرة ب ةوالي)2050الثالثة والبالغة)

 رأس لفل منها دل  التوالي.
 (12جدول)

-2021) لممدة/سنة(  3منطقة الدراسة واحتياجاتها المائية )ممجاميع الثروة الحيوانية في 
2020) 

 العدد النوع
اعستهالل المائي السنوي للرأس 

 ()/سنة(3اع تياجات السنوية)ي /سنة(3الوا د )ي

 
 16400 8 2050 اعبقار
 152798 2 76399 اعغناي
 78475 2.5 3139 المادز
 200 8 25 الجاموس
 247873 20.5 81613 المجموع
   وشةةعبة زرادةةة الصةةقالوية قسةةي الثةةروة ال يوانيةةة بيانةةات غيةةر منشةةورةشةةعبة زرادةةة الفرمةةة وزارة الزرادةةة المصةةدر: 

2020-2021. 
                                                           

 /ثا( لل يوانات من شالل  ضرب ددد ال يوانات اعستهالل 3تي استشراج اع تياجات المائية السنوي )ي  (*)
 /سنة(.3نوي للرأس الوا د)يالمائي الس
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وتبعاا لالستهالل المائي السنوي لفل نوع من ال يوانات تبين أن مجموع ما يستهلفا النشاط   
/سةةنة( مقسةةمة دلةة   سةةب دةةدد 3ي 247873الزرادي)ال يةةواني( مةةن ميةةاد المشةةروع سةةنوياا يصةةل)

 (.12ونوع فل  يوان واستهالفا السنوي للمياد وفقاا للجدول)
 النشاط الصنااي: -ب

المائيةةةةةة أ ميةةةةةة فبيةةةةةرة بالنسةةةةةبة للمشةةةةةاريع الصةةةةةنادية دلةةةةة  اشةةةةةتال  أنوادهةةةةةا تشةةةةةفل المةةةةةوارد 
وا جامها  لفون المياد تدشل بشفل رئةيس فةي دمليةة التصةنيع وفمةادة ثانويةة مةن شةالل اسةتشدامها 
في تبريةد المعةدات والمفةائن  أو فةي غسةل السةيارات وغير ةا  وبالمقابةل ت تةاج  ةذد الصةنادة مقةداراا 

يةةر مةةن العمليةةات الصةةنادية التةةي تصةةر  معظةةي ميا هةةا الملوثةةة الةة  المسةةط ات مةةن الميةةاد فةةي فث
   ومنها المشاريع اعروائية.(1)المائية

 لتقليةل وذلةل  الصةقالوية ري المشةروع من بالقرب الدراسة منطقة في الصنادية المشاريع تقع
 مةةةن المةةأشوذة الميةةاد لفةةون التلةةوث تسةةبب وبالقابةةل لفنهةةةا  الصةةنادات تلةةل الةة  الميةةاد نقةةل تفةةالي 
 .(2)الغسل فراجات دن فضال الرمل من التلوث مسببات معها  املة ثانية مرد اليا تعود المشروع

 (13جدول )
 (2020 -2021المده)ادد المشاريع الصنااية وكمية استهالكها المائي في منطقة الدراسة خالل 

 منطقةةفي  مشتلرة وامافن بتواريخ الصنادية المشاريع أص اب مع الششصية والمقابالت الميدانية المصدر: الدراسة
 .2021 -2020الدراسة 

                                                           
 . 88ي  ص  2013  دمان  1دبد الز رة الجنابي  الجغرافية الصنادية  دار صراء للنشر والتوزيع  ط  (1)
 .1/2021/ 29الدراسة الميدانية للبا ثة بتاريخ (2)

(يةوي  أذ 317لقد تي استشراج فميةة اعسةتهالل السةنوي للصةنادة مةن شةالل ضةرب فميةة اعسةتهالل اليةومي فةي) )*(
(يةةوي فةةي السةةنة الوا ةةدة دةةدا فراجةةات غسةةل 48تبةةين أن جميةةع  ةةذد المشةةاريع تفةةون ايةةاي الجمعةةة را ةةة ودةةدد ا)

انةات الةواردة فةي الدراسةة فقةد تبةين أن (يوي وذلل ت ريةاا للدقةة والمصةداقية مةن البي365السيارات فأنها ضربت في)
/يةوي  3(ي10امةا فراجةات غسةل السةيارات تسةتهلل)  /يةوي3(ي9صنادة البلةول والفاشةي والصةب الجةا ز تسةتهلل)

 . قابالت الششصية مع اص اب المعاملالمصدر باعدتماد دل  الم  /يوي3(ي19في  ين تستهلل معامل الرمل)

 العدد نوع الصنادة
فمية اعستهالل 

 /يوي(3المائي)ي
اعستهالل فمية 
 ()/سنة(3المائي)ي

 97002 306 34 البلول والفاشي والصب الجا ز
 32850 90 9 فراجات غسل السيارات
 36138 114 6 غسل الرمل وال ص 

 165990 540 49 المجموع
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 الدراسةة منطقةة فةي المشةروع مياد دل  الملموس التأثير ذات الصنادية المشاريع ددد بلغ لقد
 مصةةةنعاا ( 34)منهةةةا( 13)جةةةدول وفراجةةةاا  ومصةةةنعاا  معمةةةالا ( 49) (2021-2020الرتةةةرة مةةةن) شةةةالل
 الرمةل لغسةل معامةل( 6)و السةيارات لغسةل فراجةات( 9)و  الجا ز والصب والشتايفر للبلول شاصاا 

( الةذي يوضةا مجمةوع اعسةتهالل السةنوي للصةنادات 13ومن شةالل معطيةات الجةدول ) .وال ص 
/سنة( وتبعاا لذلل فأن اعستهالل الصنادي ليس 3ي165990في منطقة الدراسة الذي يقدر ب والي)

 الزرادي. هالل البشري واعستعماللا تأثير فعال دل  مياد المشروع بالمقارنة مع اعست
 



 

 الفصل الثاني

التحليل املكاني ملشزوع ري الصقالويت 
 ومصادر تغذيته

 
 نبذة تارخييت عن املشزوع :اولا 

 البعد املكاني لشبكت ري املشزوع :ثانياا 
 مصادر تغذيت مشزوع ري الصقالويت :ثالثاا 
 الهداف التنمويت ملشزوع ري الصقالويت :رابعاا 
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 تمييد:
ديثػػع عهػػدل  دػػؿ مديمػػع م ػػذ اتربػػد  اػػ ررا د دػػؿ تري ػػيف تريه ػػد إًف عمليػػ ا ريػػرس يي ػػا  

تدالد م  ديف ري هريف، إذ إّف ظهترل  ك ف مرادطً  رراد ط  تثيقػً  د يزررعػع رورترةيػع  اػه أ هػ  أ  ػ ا 
 .(1)ترزدلرا  تؿ ريم  طؽ رياي  هدا مم ر  ا يعملي ا ريرس

ريمزررعػػػتف روترةػػػؿ هػػػي ري ػػػهتؿ يقػػػد اطػػػتر ريػػػرس علػػػه  طػػػ ؽ تر ػػػق، و ػػػيم  ع ػػػدم  أ ػػػاقر 
ريم خفاع تم طقع ريدرر ع بزء م ه   يث يلاقي  هر ريفررا ددبلع، إذ إّف أتيه ريبهتد رياي دهعا 
يل ػػػيطرل علػػػه ريميػػػ ا تأدرراهػػػ  هػػػي الػػػؾ ريم طقػػػع لػػػي يػػػدرء رخطػػػ ر ريفياػػػ   ا، هاػػػاًل عػػػف ريزيػػػ دل 

لي روخرى د ػترل أ   ػيع علػه ريم ػ ريق  ري ك  يع تري  به ياتهير ريغذرء عدر ريزررعع رياي اعامد
 .(2)رورترةيع

ا ير معظـ ريدرر  ا رألد  ث عله أف أمدـ ريعلم ء كر تر رلام مهـ هي درر ػع تا ظػيـ ريػرس 
تاتزيعػػه يكػػؿ رو ػػاخدرم ا مادعػػيف هػػي ذيػػؾ أم ػػه دربػػ ا ري ػػرص عليػػع ألف ريمػػ ء هػػي ري قيقػػع 

 يطرل عليهػ  اعػد مقي  ػً  ي بػ م ريملػتؾ ترومػررء، هفػي .  اه أف أدرراه  تري(3)أثمف  يء هي ريتبتد
ؽ.ـ اقػػديرًر يػػه علػػه أدرةػػه ريماميػػز هػػي هػػف 2000ري ػػيف أ اخػػم ريملػػؾ)يت( مػػف أ رل)لي ػػ ر( عػػ ـ

. كمػػ  أد  ػػا معظػػـ ريدرر ػػ ا أياػػً  ريػػه اطػػتر أ ػػ ييم ريػػرس هػػي ريعػػررؽ (4)ريػػا كـ د يميػػ ا تأدرراهػػ 
تريق ػػػترا ري ػػػي يع، هاػػػاًل عػػػف ر ػػػاخدرـ ت ػػػ ةؿ يرهػػػق ريميػػػ ا دد دػػػؿ، م هػػػ  مػػػ  ياعلػػػؽ د ػػػؽ ريبػػػدرتؿ 

تاتزيعهػػ    ػػت رورراػػي ريزررعيػػع ريمرافعػػع   ػػديً ، إذ إّف ابػػ ردهـ ك  ػػا مثيػػرل ي عبػػ م هػػي ريتمػػا 
 .(5)ؽ.ـ هي زمف  مترردي4500آ ذرؾ تريذس يعتد ريه 

ريفرعيػػع ريمتزعػػع، إّف بميػػق مق طعػػ ا م طقػػع ريدرر ػػع ااميػػز دتبػػتد  ػػدكع كديػػرل مػػف ريق ػػترا 
هاػػاًل عػػف ريم ػػ ريق إورترةيػػع ريرةي ػػع تلػػي: بػػدتؿ ري ػػقالتيع ريػػرةيس، تبػػدتؿ ردػػررليـ دػػف علػػي، 

                                                           
، 2010عد  ف م طفه ري   س تعم د ريديف ع  ؼ، ريرس تري رؼ، م  تررا ب معع دم ؽ، ب معع دم ػؽ،  (1)

 .14ص
،  1خ، ا ريخ ريرس تاطترا عدػر ريع ػتر، مت ػتعع ل د ػع ريػرس تري ػرؼ، ب معػع لتلػ س، طر مد  ديؽ ري ي (2)

 . 8، ص2019
 .14  دؽ، صريم در ريعد  ف م طفه ري   س تعم د ريديف ع  ؼ،  (3)
م   ػػيؿ  -ريزررعػػع ريم ميػػع -م مػػتد عدػػد ريعزيػػز أدػػررليـ خليػػؿ، ريعالمػػ ا ريم ةيػػع ت ظػػـ ريرس)رورراػػي ريرمليػػع( 4)

 .17، ص1998ر( م   ل ريمع رؼ رو ك دريع، ريخا
 . 15  دؽ، صريم در ريعد  ف م طفه ري   س تعم د ريديف ع  ؼ،  (5)
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تبػػدتؿ علػػي  ػػليم ف، تأف لػػذا ريبػػدرتؿ ابػػرس مترزيػػع مػػ  دػػيف تدبلػػع تريفػػررا، تدهػػذر روابػػ ا كػػ ف 
تدمػػ  أف لػػذا  ي ػػير  هػػر عي ػػه ريػػذس كػػ ف ي ػػقي أخ ػػم رورراػػي ريزررعيػػع هػػي م طقػػع ريدرر ػػع،

ريم طقع ااماق د   ط زررعػي دػ رز هاػاًل عػف ري ػك ف تمػ  يق دلػه مػف ثدػ ا   ػدي هػي كميػع ريمػتررد 
ريم ةيع، يذر ا اـ تبهه  ظر ريبغررهي ريه ارتريع إو ػاثم ر رألمثػؿ تريعقال ػي يلمػتررد ريم ةيػع هػي 

يع و اقػؿ خطػترل عػف عػدـ ريم رتع، إذ إّف  ػتء ر ػاعم ؿ ريميػ ا تا ظيمهػ  يػامخض ع ػه  اػ ة   ػلد
اترهرل ، و يم  تأف رآلث ر ري لديع رياي تربهه  رو   ف مديمً  ت ديثً  اكمف د دم  ػتء ا ظػيـ تردررل 

 ريمتررد ريم ةيع.
يعػد م ػرتع رس ري ػقالتيع تريبػدرتؿ ريمافرعػع م ػه ريت ػيلع رأل ػ س ي قػؿ ريميػ ا مػف م ػ در 

 طعػػػ ا م طقػػػع ريدرر ػػػع يالديػػػع رو اي بػػػ ا ريد ػػػريع اغذيػػػع ريم ػػػرتع ريػػػرةيس مابهػػػه   ػػػت بميػػػق مق
ريمخالفػػع، تل ػػ  يدػػرز دتر ري ي  ػػع ريم ةيػػع يلم ػػرتع هػػي اتزيػػق ريميػػ ا علػػه بػػدرتؿ ريم ػػرتع ريفرعيػػع 
تم ه    ت رورراي ريزررعيع أذ اب تزا ددترل  أ   م ريقررر تأعطا ري ريع يلمػزررع ريػذس ا ػا د 

كميػػ ا كديػػرل مػػف ريميػػ ا كلمػػ  أعطػػا ر ا بػػً  أكثػػر معامػػدًر علػػه  هكراػػه علػػه أ ػػه كلمػػ  أعطيػػا رياردػػع
بف ؼ ريطدقع ري ط يع يلاردع كمقي س ي  باهػ  يلػرس مابػ لاًل رخػاالؼ كػؿ م  ػتؿ ت  باػه يلػرس 
ادعػػػػً  يلظػػػػرتؼ ريم يطػػػػع دػػػػه، يكػػػػف لػػػػذر روعاقػػػػ د ااتيػػػػد م ػػػػه  اػػػػ ة   ػػػػلديع ال ػػػػؽ رياػػػػرر د ياردػػػػع 

 دمتررد ريم رتع ريم ةيع. تريم  تؿ، هااًل عف ريهدر ريكدير

ت ظػػرًر يكػػتف م ػػرتع رس ري ػػقالتيع يعػػد ريقلػػم ري ػػ دض يم طقػػع ريدرر ػػع ه ػػياـ درر ػػاه د ػػيء 
رعطػػ ء  دػػذا ا ريخيػػع عػػف م ػػرتع رس ري ػػقالتيع تألمياػػه د ي  ػػدع يم طقػػع  مػػف رياف ػػيؿ مػػف خػػالؿ

رتم مف لع عػف  ػدكع ريدرر ع، هااًل عف درر ع م  در اغذيع ريم رتع ريم ةيع، تمف ثـ إعط ء  
رس ريم ػػػرتع مػػػف  يػػػث أطتريهػػػ  تط ماهػػػ  رو ػػػايع ديع تاتزيعهػػػ  ريمكػػػ  ي كت هػػػ  اعػػػد مػػػف ريمؤ ػػػررا 
روما  ديع تروبام عيع رياي ادخؿ امف روط ر ريا متس ري  مؿ يلم رتع، أذ  ا دد عله اتةه  

يػػع رما ػػ ديع  ػػااتمؼ م ػػ  ع رورراػػي ريممكػػف زررعاهػػ  دػػ ياكثيؼ ريمقػػرر، يػػذر هػػ ف ا قيػػؽ أس ا م
عله كف ءل  دكع رس ريم رتع تادعً  يذيؾ ودد ي   مف اقييـ كف ءاه  تمف ربؿ لذر ريهدؼ اـ ا  تيه  

 عله ري  ت رواي:
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 عن المشروع: تأريخيونبذة  -أولا 
 كديػرل ألميػع ذر دػ رزر مظهػررً  يعد م رتع رس ري قالتيع مف ريم  ريق رو اررايبيع رياي ا كؿ

 رولػدرؼ مػف كثيػررً  دػه ا ػطرا  اه ريقدـ م ذ بذترا اماد أذ ،ع ـ د كؿ تريعررؽ خ ت   يلم طقع
 ر ػاغاليه اػـ يػت هيمػ  تريدلػد يلم طقػع عبلػع رياطػتر دهػق  ػ  ه  مػف رياػي ريبتر م مخالؼ هي تريفترةد
 ريمػررا عػدل أ ػمع رألمثؿ، تدم  أف ريم رتع ر    م ذ ريقدـ ه  ه يـ يكف دهذر رو ـ دؿ اغيػر د ي كؿ
 ريعػرم مػ ـ  اػه، تغيرلػ ... تأ ػتريع، تد دليػع، ه ر ػيع أ ػم ء عليػع أطلؽ همثالً ، ري  ترا مر تعله

 .يه  ريا دعيف تري يتخ ريقرى يمخالؼ م  تدع عرديع أ م ء عليع تأطلقا د  ا ال ه 
قػدـ ت ظرًر ياد عد  قم اتربػد ريم ػرتع مػف خػالؿ ري اػ ررا ريعررميػع تألمياػه ريا متيػع م ػذ ري

 تي د يتم   لذر هقد اـ ا  تيه   م الؾ ري قم ريه مر لايف رةي يايف لم :
 المشروع في العيد القديم:  -1

 د  ػـ ريدػ دليتف  ػم ا هقػد ريا ريخيػع ريع ػتر مػر علػه عػدل د  ػم ء ري ػقالتيع بػدتؿ عرؼ
 دعػػدلـ ريرتمػػ  يتف  ػػم ا تمػػد(، أررلاػػت  هػػر)د  ػػـ يعػػرؼ  ػػ ر رو ػػترييف عهػػد تهػػي(،  ػػدرمؿ) هػػر
 ػػمي  روخيػػر أت ري ػػديث ريعهػػد تهػػي(، عي ػػه  هػػر) د  ػػـ ريعػػرم  ػػم ا  ػػيف هػػي(، ملكػػ   هػػر)د  ػػـ
  .(1) در ريبدتؿ هيه  ريترمق ري قالتيع مريع ريه   دع ري قالتيع م رتع رس أت ريكرمع د هر

، كػػػ ف ريهػػػدؼ م ػػػع ري ػػػديث أمػػيـ هػػػي ا ػػػعي  ا ريقػػػرف ريا  ػػػق ع ػػػر م ػػػرتع رس ري ػػػقالتيع
عله ريفيا   ا مػف ب  ػم ت ا ظػيـ ر ػاثم ر ميػ ا  هػر ريفػررا رياػي ك  ػا اػذلم لػدرًر هػي  ري يطرل

م طقع ريدرر ع دتف رو اف دل م ه  مف ب  م أخر، مم  ياطلم ري يطرل عليه  تا ظيـ اتزيعهػ  علػه 
رورراػػػي ريزررعيػػػع، خ  ػػػع ع ػػػدم  ك  ػػػا   بػػػع رورراػػػي ريزررعيػػػع تري ػػػك ف هػػػي م طقػػػع ريدرر ػػػع 

أ   ء مثؿ ذيؾ ريم رتع ريذس يعد مكماًل يغيرل، تم رتع رس ري قالتيع ري ديث م  لػت أو  ياطلد ف
 رمادرد يم  ريق ريرس ريقديمع،  اه ر ه أخذ ي ير د اب ا) هر عي ه(.

ر ػـ )دمػؿ دبلػع(  أ ػذرؾ مبرى ري قالتيع ريقديـ بزء مف  هر دبلع،  اه أطلقتر عليع ك ف
( مػدمً  25مػدمً  هػي ريعػرض ت) (250مػ ؿ يدلػه لػذر ري هػر  ػتريي)ري ير تييـ تيلكتكس ت  هكم  ت ف

هػي ريعمػػؽ، ت ركػع بري  ػػه أ ػده دتاػػق ريق ػ ل رياػػي اػدير ريط  ت ػػع، هاػاًل عػػف أابػ ا بري  ػػه ريػػذس 
عف طريؽ مدزؿ ريخر)ريت  ش(  ي  در أتًو   ت م خفض )عقرمتؼ(، ثـ يمر يي م هي  هر دبلع

                                                           
 .390، ص1965ر مد  ت ع، هيا   ا دغدرد هي ريا ريخ، ريق ـ ريث  ي، مطدعع روديم دغدرد،  (1)
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ري هر عله طديعاه ه  ه ي اطيق أف ي مؿ ريه دبلع كميع مف ريمي ا مرم دغدرد، تيت ارؾ لذر    يي ً 
ازيد عم  ي اتعده  هر ريفررا، كم  يرى ري ير تييـ تيلكتكس أف أتؿ  د ارردي ر   ا رومػدمتف هػي 

 .(1)(ريكرمعديا  ريعررؽ لت  د ) هر  درمؿ( ريقديـ)مبرى ري قالتيع 
ف روخيػػر كػػ ف ي ػػير دػػ فس روابػػ ا ريػػذس أذ أ (٭) هػػر ري ػػقالتيع)د هر عي ػػه( كػػ ف ي ػػمه

ي ػػير هيػػه مبػػرى ري ػػقالتيع   ييػػً  هػػي معظػػـ أم ػػ مه، تأكثػػر مػػ  يؤيػػد لػػذا ريا ػػميع لػػت أف غ يديػػع 
علػػي ذ  ةػػم بػػدتؿ ع ػػد )عي ػػه( د  ـريبػػدرتؿ تريافرعػػ ا ريترمعػػع هػػي م طقػػع ريدرر ػػع واػػزرؿ اعػػرؼ 

م رؼ يلمي ا ريزرةدل أذ ي خػذ مػف ميػ ا  هػر أياً  ك ف مبرى ري قالتيع يعمؿ ك ريعي  تيع،  ليم ف
 هيا   ا  هر ريفررا. مم  يقلؿ خطرريفررا تي م هي أاب ا  هر دبلع 

دم ح  ام م ريايريم ار)بيز ي( رةيس ريدعثع ريدريط  يع  مف مدؿبدتؿ ري قالتيع  ت ؼ
خػ رس( عػف ذكػر أ ػه عدػر مػف ريفػررا ريػه دبلػع هػي )زترؽ د إذ هر ريفررا تدبلع هػي ذيػؾ ريتمػا، 

أف عمػؽ أذ ( هػي مت ػـ ري ػيؼ، 1838 ػ ع ) امػتزطريؽ مبرى ري قالتيع تكػ ف ذيػؾ هػي  ػهر 
( مدمً ، كم  ذكر أ ػـ ريقػرى رياػي اقػق اػمف  ػدر ريم ػرتع 18 -6ديف) أ ذرؾريمبرى ك ف ياررتم 
ف علػػػه ريبهػػػع ريي ػػػرى مػػػ )***( ( أميػػػ ؿ اقريدػػػً ، تمريع) تيلػػػع(7علػػػه دعػػػد ) (**) تلػػػي مريػػػع )ملػػػتم(
( مياًل مػف  ػدر ريم ػرتع، تمػد أ  ر)ريم ػار بيز ػي( أياػً  هػي ت ػؼ  هػر 11ريمبرى عله دعد)

( أميػ ؿ ب ػتم 5ري قالتيع م ةاًل أف لذر ري هر ي م هي ذيؾ ريتمػا اػمف متاػق يقػق علػه دعػد)
دلغػػػا  زترمػػػهمدي ػػػع دغػػػدرد تأف ريم ػػػ هع دػػػيف دبلػػػع تريفػػػررا رياػػػي مطعهػػػ  اػػػمف  فػػػس ريمبػػػرى هػػػي 

أف مبرى ري قالتيع ك ف مدؿ ذيؾ ي ػم هػي  ػم ؿ دغػدرد أو عله مياًل، تأ  ر رياً  ( 45 تريي)
 .(3)(ـ يدرء أخط ر ريفيا   ا عف دغدرد1830رف )درتد د   (  تؿ لذر ريم م هي ع ـ )

                                                           
 .391-390ر مد  ت ع، هيا   ا دغدرد هي ريا ريخ ، م در   دؽ، ص (1)

 مي دهػذر رو ػـ   ػدع ريػه م ػر روميػر ريعد  ػي عي ػه دػف علػي ريػذس يقػق ع ػد م ػده، ي ظػر: ر مػد  ت ػع،   )*(
 .32ص تردس ريفررا تم رتع  دل ريه ديع، م در   دؽ،

 

 ميا مريع )ملتم( دهذر رو ـ   دع ريه تبتد طدقع مف ريملح اغطي  طح لذا ريم طقع خ  ع هي ه ؿ ع ػد  (**)
  ا، أم    ييً  ها مه مريع رمليع امف مق طعع رميلع.ر خف ض م  تم ريمي

 ا مه   ييً  مريع ري تيتل اقق امف مق طعع ريدت بؿ. )***(
 .42ر مد  ت ع ، تردس ريفررا تم رتع  دل ريه د ع، م در   دؽ، ص (3)
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مديمً  ك ف مبرى ري قالتيع ي قؽ ألميع كديرل هي ريمتر ػالا ري هريػع دػيف ريفػررا تدبلػع، 
قا ميمع م ديع يم  هيه  مف هترةد رما  ديع ت تميع، يكف ذيؾ ك ف مدؿ  ػد الؾ ريمتر الا رياي  ق

، أذ ك ف ريهدؼ مف  د  در ري قالتيع ـ1870هي   ع   در ري قالتيع مف مدؿ )مد ا د   (
ك  ػػا اغمرلػػ  ميػػ ا مبػػرى  رياػػيريم طقػػع دػػيف دبلػػع تريفػػررا  رورراػػي ريزررعيػػع هػػي يغػػرض ر ػػاغالؿ

 .(1)تررًر ا ا ر هيه  روتدةع ترومررضري قالتيع تابعؿ م ه  أل
يكف عترمم  د  در ري قالتيع ك  ا تخيمع، و يم  تأف  رع ف م  ا تؿ مبرى ريفػررا 
عقػػم  ػػد  ػػدر ري ػػقالتيع مػػف مبػػررا ريػػرةيس ريػػذس كػػ ف د ابػػ ا طريػػؽ ري لػػع تريديتر يػػع ريػػه هػػرع 

ه )ري ػير تيلػيـ تيلكػتكس( هػي ريه ديع د دم ادهؽ مي ا  هر ريفػررا ريػه ريب ػتم، ت  ػم مػ  بػ ء دػ
مػػف  ري ػػقالتيع ـ أف مبػرى ري ػػقالتيع تمدػػؿ  ػد  ػػدر1911كا د اػه عػػف لػػذر ريمتاػتع هػػي  ػػ ع 

/ثػػ ( الػػؾ 3ـ750مدؿ)مػػد ا د  ػػ ( م ػػذ أردعػػيف  ػػ ع، كػػ ف ي ػػالـ كميػػع مػػف ريميػػ ا تريدػػ يه ا ػػريفه )
دػً  هػي رورراػي ريك ة ػع ريكميع رياي أايفا دعدل  ريه كميع ا ريؼ  هر ريفػررا،  اػه أ ػدثا خرر

 ا ا ريفلتبع. 
تدعد  د  در ري قالتيع ك ف مف ريمفارض أف ا اهي ريم ػ كؿ رياػي ك  ػا ا ػيط دمبػرى 
 ري ػقالتيع، و ػػيم  دعػػد أف رداعػػد مبػرى ريفػػررا ع ػػه، يكػػف دعػػد مػدل م ػػيرل  اػػه تيػػدا ريفياػػ   ا

داػ ثير  طريقػهم فػذ لػذر رييع ه ػؽ تت ػعا ها ػع ري ػر   درد الؾ ريم طقعاغطً   ديدًر عله  ريماا ييع
مبرى ري ػقالتيع ريقػديـ،  اػه أ ػد ا اهػدد م ػ طؽ دغػدرد ريغرديػع دخطػر ريفياػ   ا،  ريهريا كؿ 
( 1890 -1889)ري ػرس د  ػ ( هػي عػ ـ)ريتول مف ريذيف رعقدػتر مػد ا د  ػ  تهػي مقدماهـ مم  دهق

اي أ   ا يم ق ا ػرم ميػ ا ريفياػ   ا تري ) دل ري ريع( دتر طع (٭)عله  د لذر ريم فذ) هر ري ريع(
د ػػػدم  مػػػرراد  ػػػمع  اػػػه تما ػػػه ري  اػػػر تر هػػػ را عػػػدل  اعػػػرؼ اتمػػػ  زريػػػ ريػػػه تردس ري ػػػقالتيع

ـ يكف  ػرع ف مػ  أعيػد 1917هي   ع  ريعثم  يعتك را عمدر مف مدؿ ريقترا ريع كريع  ريفيا   ا

                                                           
 .337ر مد  ت ع، هيا   ا دغدرد هي ريا ريخ، م در   دؽ، ص (1)

ءا هكرل ر   ء لػذر ري هػر مػف مدػؿ ريػتريي م مػد ر ػيد د  ػ  دعػد  ػد  ػدر ري ػقالتيع ب  هر ري ريع)ريك ع  يع(:  )*(
مف مدؿ ما ا د   ، يقق لذر ري هر عله دعد م  هع داعع كليت ماررا ريه ري م ؿ مف  در ري قالتيع ري ػ يي، 

، ي ظػر: ر مػد اـ ردطه دمبرى ري قالتيع تات يق مبررا مف مدػؿ ما ػا د  ػ   اػه يػؤمف مػرتر ريت ػ ةط ري هريػع 
 .398ص م در   دؽ  ت ع هيا   ا دغدرد هي ريا ريخ،
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عػػػػ دا ر  ػػػػ ء ري ػػػػد د ػػػػترل  ػػػػدل  هػػػػي  فػػػػس ري ػػػػ ع  ظػػػػرًر يخطػػػػترل ريتاػػػػق هقػػػػد م مػػػػا درةػػػػرل ريػػػػرس د 
 .(1)م كمع

 المشروع في العيد الحديث: -2
أمػػػ  بػػػدتؿ ري ػػػقالتيع ري ػػػديث تريػػػذس يعػػػد أ ػػػد رتؿ رعمػػػ ؿ ريػػػرس هػػػي ريعػػػررؽ، أذ  ظػػػـ دعػػػد  

، يافػػرع لػػذر دػػيف ري هػػريف ري ػػرم ريع يميػػع روتيػػه ياػػ ميف ريػػرس ري ػػي ي ريم ػػاديـ ريػػه  ػػهؿ دياػػ  مػػ 
، ي ػػػدا مػػػف ري ػػػم ؿ م ػػػرتع رس رو ػػػ  مي تمػػػف ريب ػػػتم يفػػػرراريبػػػدتؿ مػػػف ريبهػػػع ريي ػػػرى ي هػػػر ر

 .(2)م رتع رس أدت غريم تمف ري رؽ  هر دبلع تمف ريغرم  هر ريفررا
 ـ، ع دم  م ما ري لط ا ريع كريع ريدريط  يع1918يربق ا ريخ ا ظيـ لذر ريبدتؿ ريه   ع 

تا ظػيـ  م ه  هر ريك ع  يع ريقديـدقي دل ريمه دس ريدريط  ي)ريميبر ددس( دردـ  در ري ريع ريمافرع 
يغػػرض ازتيػػد بيت ػػػه  ريمتبػػتدل هػػي ريعػػررؽ دػػػ يغالا تري دػػتم رياػػي ك  ػػا هػػػي  بػػدتؿ ري ػػقالتيع

  بػػػع  ػػػديدل يهػػػ ، تهػػػي ريتمػػػا  ف ػػػع أادعػػػا ري ػػػلط ا ريدريط  يػػػع أ ػػػلتدً  د ػػػيطً  هػػػي ا ظػػػيـ ميػػػ ا 
ه ميػػػ ا  هػػػر ريفػػػررا دػػػدتف أس تريػػػذس ك  ػػػا ا  ػػػ م رييػػػ ريكرمػػػع ريقػػػديـريبػػػدتؿ، أذ ر ػػػاخدما مبػػػرى 

ا ظيـ ه ي،  يث تاعا دعض ري درد رياررديع ت تربز مف ري طم هي ت ػط ريمبػرى يغػرض رهػق 
م  تم ريمي ا ييدخؿ ريق ترا رياػي  فػرا هػي ريم ػ طؽ ريم يطػع دػه، هاػال عػف   ػم آوا ررهعػع 

قػع هػي أرترء رألرراػي عله ريمبػرى ريػرةيس ورترء رورراػي ريمرافعػع، تمػد أ ػامر أادػ ع لػذا ريطري
، امػػػا ريمد  ػػػرل د فػػػر بػػػدتؿ ()أ  ػػػ ء  ػػػ ظـ  ػػػدر ري ػػػقالتيع اػػػه اػػػـ ريزررعيػػػع ريا دعػػػع يلبػػػدتؿ 

ري قالتيع د  ررؼ ري كتمع ريدريط  يع ريا دعع ي ركع)م ر  ؿ( تد يا  يؽ مق  يتخ تتبه ء ريم طقع 
دييـ تم ػػ ف ري ػػردرف كػػؿ مػػف:  ديػػم ري ػػالؿ  ػػيخ ع ػػيرل ريم  مػػدا تعلػػي  ػػليم ف  ػػيخ ع ػػيرل ريػػ

 ()* ػػيخ ريدتعيثػػع ت عدػػ س ب  ػػـ  ػػيخ ع ػػيرل ريبميلػػع،  يػػث يقتمػػتف داػػتهير أيػػدس ع ملع)ري  ػػر(
                                                           

 .399م در   دؽ، ص، ريا ريخ هي دغدرد هيا   ار مد  ت ع، ،  (1)
 .194ددر بدتع ر مد ريمعمترس، بغررهيع ريمتررد ريم ةيع هي ريعررؽ، م در   دؽ، ص (2)

ذ ر  ػػ ا دػػ يقرم مػػف ري ػػ ظـ مع مػػؿ  ػػغيرل ي ػػ ق ريقػػديـ مػػف ريطػػ دتؽ ري ػػم ا أ عياكػػتف د ػػ ء  ػػ ظـ ري ػػقالتي )*(
ريطػػ دتؽ ا ػػمه)ريكتر( عدػػ رل عػػف مدػػع يتاػػق هيهػػ  ريطػػ دتؽ تي ػػرؽ د ي ػػ ر يغػػرض هخػػرل يػػذر  ػػميا لػػذا ريم طقػػع 
)ريم يريبع(   دع ريه  رؽ ريط دتؽ هيه ، كمػ  ر ػاعمؿ ريطػ دتؽ رياػً  هػي د ػ ء مل قػ ا ري ػ ظـ مػف ديػتا تردػرر  

 ػ ء كػػؿ مػف رد ػػ ء ريم طقػع رغلػػدهـ مػف ع ػيرل ريم  مػػدل راػ هع ريػػه عمػ ؿ ل ػػتد مق دػؿ ربػػتر  م يػع، تعمػؿ هػػي ريد
 م ديع تد  ررؼ مه د يف دريط  ييف.

 ري  ر: كلمع اع ي مبمتعع مف رد  ء ريم طقع يعملتف يغرض ري فر مق دؿ ربر م دس. )**(



 الثانيالفصل  ومصادر تغذيتوالتحميل المكاني لمشروع ري الصقالوية 
 

 
25 

ي فػػر ريبػػدتؿ، تبػػرى روافػػ ؽ علػػه أف كػػؿ  ػػخص ي ػػ رؾ د فػػر ريبػػدتؿ يػػه مطعػػع أرض زررعيػػع 
 طقػػع تك  ػػا مطلػػع علػػه ريبػػدتؿ اػػتزع يهػػـ دعػػد ركمػػ ؿ ري فػػر، تهعػػاًل دػػدأ ريعمػػؿ دم ػػ ركع أد ػػ ء ريم

طريقػػع ري فػػر د يمعػػ تؿ)ريكرؾ( ت ػػالؿ م ػػ تعع مػػف  ػػعؼ ري خيػػؿ يتاػػق دهػػ  رياػػررم تي قػػؿ خػػ ر  
 .(1)ريبدتؿ

 ري ػػيطرل امػا تدػػذيؾ هيػه ريميػ ا تهػػاح ري ػ ظـ تد ػ ء ريبػػدتؿ  فػر ركمػ ؿ اػػـ ـ1920 ػ عتهػي 
 التيعري ػػػق  ػػػ ظـ اتاػػػح( 6)  ػػػترل ري  بػػػع   ػػػم ري ػػػقالتيع مػػػدخؿ هػػػي تا ظيمهػػػ  ريميػػػ ا علػػػه
 يكػػؿ( دت ػػـ100)م ػ  اه  تاقػػدر ري فػر هػػي ريم ػ ركيف علػػه رورراػػي مطػق اتزيػػق اػـ تهعػػالً ، ريقػديـ

ري فػػػر، تدعػػػد ركمػػػ ؿ  فػػػر بػػػدتؿ ري ػػػقالتيع ريػػػرةيس دعػػػ ميف اقريدػػػً  أس هػػػي  هػػػي م ػػػ رؾ  ػػػخص
تد  ػػررؼ ري ػػيخ علػػي  ػػليم ف، أمػػ   ()( اػػـ  فػػر بػػدتيي علػػي  ػػليم ف دتر ػػطع ري ػػب  ء1922عػػ ـ)
 إدررليـ دف علي  فر دتر طع ريفال يف ريم يكيف ي رراي ريزررعيع. بدتؿ

 (6صورة)
 ناظم الصقالوية القديم

 28/2/2021رياقطا دا ريخ
                                                           

 .27/2/2021طقع ريدرر ع دا ريخمق دلع  خ يع مق ري      ف عالتس ر مد ري دخ  ي، أ د تبه ء م  (1)
ي مه بدتؿ علي  ليم ف دبدتؿ ريم  ديس رياً    ػدع ريػه ري ػب  ء ريػذيف ر ػاع  ا دهػـ ري ػلط ا هػي عمليػ ا )*( 

 .ريم در مق دلع  خ يع مق ري      ف عالتس ر مد ري دخ  ي، ريم در  ف ع  فر ريبدتؿ
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ـ تع ػػػد دخػػػتؿ ري فػػػ ررا ري ػػػلكيع م مػػػا ري كتمػػػع ريعررميػػػع د فػػػر مبػػػرى 1953تهػػػي عػػػ ـ    
ييػػاـ عزيػػه عػػف م ػػا قع ا ( كػػـ اقريدػػً  تدم ػػ ر م ػػاقيـ 2.5بديػػد يلبػػدتؿ مػػف ددريػػع ري ػػ ظـ دطػػتؿ)

مبػػرى ريكرمػػع ريقػػديـ ريقريػػم م ػػع، هاػػاًل عػػف رهػػق أكا هػػه يافػػ دس لػػدر ريميػػ ا   ػػت رورراػػي ريقريدػػع 
  م ه. 

أم  بدتؿ ري قالتيع ري  يي هدعػد ر اهػ ء ريعمػر روهارراػي ي ػ ظـ ري ػقالتيع ريقػديـ تخرتبػه 
دررليـ يفاػػػع دبػػػ س( هػػػي عػػػ ـ عػػػف ريخدمػػػع م مػػػا  ػػػركع )ري  ػػػر يال ا ػػػالم( د  ػػػررؼ ريمه ػػػدس)أ

ـ د عم ؿ ادطيف بدتؿ ري قالتيع ريػرةيس تاخطػيط تر  ػ ء  ػ ظـ ري ػقالتيع ريبديػد أذ يدعػد 2000
كػـ( 7يقق   ظـ ري قالتيع ري  يي ريه ريب تم عله دعد)، (ـ20عف   ظـ ري قالتيع ريقديـ د تريي)

 .(1)ريفلتبع مدي عمف  كـ(9)تعله دعد مف  در ري ريع مبرى ريك ع  يع ريقديـ
دػررليـ دػف علػي تمػد زتد  كم  م ما  ركع ري  ر أياً  دادديؿ  ترظـ بدتيي علي  ػليم ف ترب
لذرف ريبدتوف د ترظـ  دريع يغرض ا ظػيـ ريميػ ا رياػي ا  ػ م مػف بػدتؿ ري ػقالتيع ريػرةيس يكػف 

رظـ ( تأ  ػػ ء  ػػت 7تدعػػد ميػػ ـ م ػػ ريق ر ا ػػالم م ػػرتع ري ػػقالتيع اػػـ ردـ لػػذيف ري ػػ ظميف  ػػتر)
ـ( د ابػػ ا  ػػم يي  ػػرمي عػػف ري ػػترظـ ريقديمػػع، تل ػػ  رخالفػػا رآلررء  ػػتؿ 500بديػػدل ادعػػد  ػػتريي )

 دم ردـ لذا ري ترظـ ه ي دم روتؿ يقػ ؿ أف ريق ػ ل ريم ي ػع)ريمدزؿ( رياػي اػ اي مػف ريرمػ دس مابهػه 
ل)ريمدزؿ( مػف   ت ريم م ريع ـ ترياي ك  ا امر مف ا ا لذا ري ترظـ، ت ايبع م  ا مله لذا ريق ػ 

ا ريم ي ػع اخػالط مػق ميػ ا ري ف ي ا تدق ي  رو ب ر عملا عله طمرل تر  دردا  يث أخذا لػذا ريميػ 
هاػػاًل عػػف ررافػػ ع م ػػاتى ريمػػ ء ريبػػتهي   ػػت ريت ػػدرا ري ػػك يع ريقريدػػع م هػػ  مػػف بػػررء  ريم ػػرتع،

يار ػػد ا، اػػـ ر  ػػػ ء ري زيػػز مػػف لػػذا ريق ػػ ل، ت ظػػػرر ي ػػعتدع هػػاح لػػذا ري ػػترظـ تا ظيػػػؼ ريق ػػ ل مػػف ر
ا تيلع ت ترظـ بديدل تلي ري  ييع، أم  ري دم روخر ت  م مػ  بػ ء دػه ريمه ػدس ريمقػيـ هػي  ػعدع 

كػـ( 2رس ريكرمع د ف  دم اغييػر مكػ ف لػذا ري ػترظـ يػـ يػ اخ تهػؽ خطػع رو ا ػالم تدعػد ادطػيف )
 .(2)(2004مف م رتع ري قالتيع ريرةيس اـ تاق  ترظـ بديدل تك ف ذيؾ هي ع ـ)

 
                                                           

س، رةيس  عدع ريمتررد ريم ةيع هػي ريفلتبػع تلػتمف رلػ يي مق دلع  خ يع مق رو ا ذ م مد   كر م متد ريم مد (1)
 . 27/2/2021ريم طقع تمؤرخ دا ريخ

مق دلػع  خ ػيع مػق أ ػد ألػ يي ريم طقػع، تريمه ػدس هي ػؿ  مػ د، مػدير  ػعدع ريمػتررد ريم ةيػع هػي ريكرمػع داػ ريخ  (2)
29/1/2021. 
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 (7صورة)
 عمي سميمان وابراىيم بن عمي لجدولي النواظم القديمة

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 29/1/2021رياقطا دا ريخ  

 البعد المكاني لشبكة ري المشروع:-ثانياا 
 ،يدرر ػػع  ػػدكع رس ريم ػػرتع ريمامثلػػع دػػ يق ترا ريرةي ػػع تريث  تيػػع ريمافرعػػع م ػػه ألميػػع كديػػرل

يمػ   ،بزرء ريم رتع تهؽ طديعع ريم طقع ريم يطع ده د دؽ اف  ػيلهههي اعكس ي   م   ع ر اثم ر ر
يهػػػ  مػػػف دتر كديػػػر هػػػي ا ديػػػد كميػػػع رياغذيػػػع ريم ةيػػػع رياػػػي ابهػػػز ريق ػػػ ل ريرةي ػػػع يلم ػػػرتع تريبػػػدرتؿ 

 ،تمػف ل ػ  يمك  ػ  معرهػع مػدرل ريم ػرتع علػه ازتيػد ريمق طعػ ا رياػي يمػر دهػ  د يميػ ا ،ريمافرعع م ه 
تياتاػيح ذيػؾ  ،بدرتؿ تريق ترا تري ترظـ رياي اع  ي مف اػردس كفػ ءل رورترءهااًل عف ا خيص ري

 د كؿ دميؽ اـ رعام د رواي:

 (:صدر المشروع)الرئيسة القناة -1
ريػذس  رألتؿ ػدل ريفلتبػع ريمغػذس  عيعد  هر ريفررا دمبررا ريرةيس ع د ت تيع ريه مقدم   

يعػػد أ ػػد ريم ػػ ريق ريمهمػػع ي ػػتض  هػػر ريفػػررا ريػػذس  ،يػػتهر ريميػػ ا يم ػػرتع رس ري ػػقالتيع ريػػرةيس
ههػػت أ ػػده د ي ػػري ف ريػػذس ي قػػؿ ريػػدـ ريػػه أ  ػػ ء  ،د ػػكؿ عػػ ـ تم طقػػع ريدرر ػػع علػػه تبػػه ريخ ػػتص

 ردررليـ دف علي

 
 علي  ليم ف
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ريهػػدؼ مػػف تبػػتد لػػذر ريم ػػرتع تري ػػدكع ريا دعػػع يػػه يغػػرض أي ػػ ؿ ريميػػ ا د يكميػػ ا  إفّ  إذ ،ريب ػػـ
 ريمطلتم يبميق أ   ء م طقع ريدرر ع.

 قالتيع هي ددريع افرعه مف  هر ريفررا امف مبرى بديد اـ  فرل مف مدؿ ي ير بدتؿ ري
تدذيؾ ي خذ راب ا  م يي  رمي م  ذيً  يمبرى ري قالتيع ريقػديـ  ،(ـ2000 ركع رو ا الم   ع)

هيمػ  ي ػدا مػف ب  دػه روي ػر مبػرى ريكرمػع ريقػديـ  ،ـ(اقريد ً 20ريذس يقق عله ب  ده رويمف يم  هع)
يدلػػه عمػػؽ مبػػرى ري ػػقالتيع مػػف ددريػػع افرعػػه مػػف ري هػػر  ،ـ( اقريدػػ ً 100ه م ػػ هع)تريػػذس يدعػػد ع ػػ

 ()ترياػػػػػػي ا ػػػػػػمه) تض رياهدةػػػػػػه(  ف ػػػػػػه  هػػػػػػي  ػػػػػػيف يدلػػػػػػه عراػػػػػػه مػػػػػػف ري قطػػػػػػع ،ـ(5.5 ػػػػػػتريي)
 ـ(.32د تريي)

يدلػػػػػه طػػػػػتؿ مبػػػػػرى ري ػػػػػقالتيع ريػػػػػرةيس مػػػػػف ددرياػػػػػه  اػػػػػه  ه ياػػػػػه ع ػػػػػد م طقػػػػػع ري ػػػػػبر 
(كػػـ ههػػي غيػػر مدط ػػع تع ػػد  ه يػػع ريكيلػػت 16ريم ػػ هع ريد يغػػع)(كػػـ مػػدطف أمػػ  2(كػػـ م هػػ )18 ػػتريي)
( ا اهي  دتد ر ق ةه ييافػرع دعػد ذيػؾ ريػه هػرعيف رةي ػيف لمػ  بػدتؿ علػي  ػليم ف تبػدتؿ 18مار)

 (.14أدررليـ دف علي بدتؿ)
 (47جدول)

 جدول الصقالوية الرئيس

مديريػع ريمػتررد ريم ةيػع هػي ريفلتبػع دييػؿ  ،ريهيةع ريع مػع يا ػغيؿ م ػ ريق ريػرس تريدػزؿ ،تزررل ريمتررد ريم ةيع :ريم در 
 .04-93ص ،م  تر عدد  مدمعلتم ا رعدرد 

تيغرض ابهيز بدتؿ ري ػقالتيع ريػرةيس د يميػ ا  ػي ً  مػف  هػر ريفػررا زتد د ػ ظـ  ػدرس 
 (.8 ترل) ـ(2.25)( دترد ا عرض كؿ تر دا م ه   تريي3كهرد ةي ياكتف مف)

                                                           
() (هػػي مقػػدـ  ػػ ظـ ري ػػ32 ػػتض رياهدةػػه: أ  ػػ  لػػذر ري ػػتض تدعػػرض )قالتيع يغػػرض اهدةػػع ريميػػ ا ريمادهقػػع مػػف ـ

ريدترد ا د اب ا ريم رتع،  ظرًر يكتف لذا ريم طقع اعد ذرا عمؽ رخفض مف  هر ريفررا ه ف ريمي ا هي لذا ري قطع 
 ادخؿ مادهقه دقتا  ريعع، يذر اـ ا ميمه دهذر ري كؿ ا  دً  وراف ع ريمي ا   ت رورراي ريمب ترل. 

 ريطتؿ/كـ ر ـ ريبدتؿ
ريا ريؼ 
 ريا ميمي

 /ث (5)ـ

ريا ريؼ 
 روعاي دس

 /ث (5)ـ

ريم   ع 
يع ريمرت 
 د يدت ـ

   يع ريم رتع
 )مدطف/ غير مدطف(

بدتؿ 
ري قالتيع 
 ريرةي ي

 كـ)مدطف(5 كـ)غير مدطف(65 55556 55 55 كـ65
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 (8)صوره
 الحالي الرئيس الصقالوية صدر ناظم

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 28/1/2021رياقطا دا ريخ   

اػػ يؼ م ػػرتع رس ري ػػقالتيع ريػػرةيس مػػف عػػدل  ػػترظـ هرعيػػع مق مػػع علػػه ريق ػػترا ريمغذيػػع ي
(  ػ ظـ ا ق ػـ هػي  تعياهػ  دػيف ري ػدريع تريفرعيػع يغػرض ا ظػيـ اتزيػق 48دلػه عػددل ) ريايتري قليع 

هػي زيػ دل كميػع ريميػ ا ي بػزرء روخػرى مػف ريم ػرتع.  ا ػهـريمي ا عله بميق م ترا ريم رتع كت ه  
ابامق هي  رياي( رااح رياً  أطترؿ ريق ترا تخ  ة ه  رورترةيع 9ا ليؿ معطي ا ريخريطع) تمف

رمػػػ   ،تر ػػػاثم ررل  هػػػي  ػػػاه ريمبػػػ وا لػػػدهيف ر   ػػػييف لمػػػ : ا قيػػػؽ اتزيػػػق ريميػػػ ا د ػػػترل إيب ديػػػه
ريػػػرةيس تريد يغػػػع  لػػػت اغذيػػػع رورراػػػي ريزررعيػػػع ريترمعػػػع اػػػمف  ػػػدتد ررترء ريبػػػدتؿ ريغػػػرض ريثػػػ  ي

ـ( اقريدً  عف ري  ظـ ريكهرد ةي يلم رتع ي ػدح عػرض 200تعله م  هع )، (دت ـ27270 اه )م  
م ػػػ ل هرعيػػػع اعػػػرؼ  رأليمػػػف ب  دػػػه مػػف تمػػػف لػػػذا ري قطػػػع اافػػػرع ـ(3.20)تدعمػػػؽ ـ(13.40)ريبػػدتؿ
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(كػػػػػػػػػـ 5.5مدط ػػػػػػػػػع يدلػػػػػػػػػه طتيهػػػػػػػػػ ) ابػػػػػػػػػرس دم ػػػػػػػػػ ذرا  هػػػػػػػػػر ريفػػػػػػػػػررا تلػػػػػػػػػي م ػػػػػػػػػ ل ()(sf-00)م
 ،(دت ػػػػػػـ اػػػػػػمف مق طعػػػػػػ ا)أدت  ػػػػػػديرل15.000 ػػػػػػ  ع مػػػػػػدرل )/ثػػػػػػ ( ياػػػػػػرتس م3ـ1.75تدا ػػػػػػريؼ)

كػػـ( مػػف لػػذا 2تع ػػد  ه يػػع) ،(9تريدتعكػػ ش( يػػاـ ابهزلػػ  د يميػػ ا  ػػي ً  دتف تبػػتد أس  ػػ ظـ  ػػترل)
( ا ير م  ذيع ي هر ريفررا هي رابػ ا ب ػتدي sf-01تلي م  ل) ()*ريق  ل اافرع م ه  )م  ايف متزعع(

تا خػذ   ف ػه  ( اافرع رياً  مف ريق ػ لsf-02أم  م  ل) ،/ث (3ـ1كـ تدا ريؼ)(7.2) رمي يدله تيه 
  مدط ػع مػد  ه ريق  اػ ف/ثػ ( ااميػز لػذا 3ـ1.3(كػـ تدا ػريؼ)2.02راب ا ب تدي  رمي يدله طتيه )

(. كمػػػ  يػػػاـ ريػػػا كـ د يميػػػ ا ريدرخلػػػع ريػػػه لػػػذا 15تاخالػػػؼ هػػػي م ػػػ  ع رورض رياػػػي ارتيهػػػ  بػػػدتؿ)
 (.11()10ل)ريق ترا عف طريؽ  ترظـ  دريع  تر 

 (9خريطة)
 والقنوات المتفرعة منو مشروع الصقالويةشبكة ري 

 
 مديريع ريمتررد ريم ةيع هي ريفلتبع:ريم در:   
 .2020، خريطع بدتؿ ري قالتيع ريرةيس  عدع ريمتررد ريم ةيع هي ري قالتيع -1 
 .2020 عدع ريمتررد ريم ةيع هي ريكرمع خريطع بدتؿ ري قالتيع تهرتعه  -2 

                                                           
() (م ػػ لsf-00تلػػي ر ) ػػد ريق ػػترا ريفرعيػػع رياػػي ا خػػذ ريميػػ ا مػػف ريبػػدتؿ ريػػرةيس ياغػػذس رورراػػي ريزررعيػػع ريترمعػػع 

 خ ر   دتد ررترء ريبدتؿ ريرةيس. 
ريق ػػ ل ريمتزعػػع: اافػػرع مػػف ريق ػػ ل ريفرعيػػع ريهػػدؼ م هػػ  ررترء رورراػػي ريزررعيػػع ريترمعػػع خػػ ر   ػػدتد ررترء ريق ػػ ل  )**(

 /ث .  3ـ1.3ايع ديع  تى ريفرعيع تو ااب تز ط ماه  رو 



 الثانيالفصل  ومصادر تغذيتوالتحميل المكاني لمشروع ري الصقالوية 
 

 
55 

 (9صورة)
 الرئيس الصقالوية لجدول اليمن الجانب من المتفرعة( sf00)قناة

  28/1/2021رياقطا دا ريخ 

 (15جدول)
 (sf-00القنوات الموزعة أيسر قناة)

 ريم   ع ريمرتيع د يدت ـ   يع ريق  ل /ث 3ريا ريؼ ـ ريطتؿ ر ـ ريق  ل ا

1 Sf-02 2.02 1.3 6000 مدطف 

2 Sf-01 7.2 1 250 مدطف 

 عدع ،ريفلتبع  هي ريم ةيع ريمتررد مديريع تريدزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررلريم در: 
 .2021 -2020دي   ا غير م  ترل ،ريمتررد ريم ةيع هي ري قالتيع
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 (10صورة)
 (sf-01ناظم قناة)

 
 28/1/2021رياقطا دا ريخ          

 (11صورة)
 (sf-02ناظم قناة)

 
 28/1/2021دا ريخ رياقطا         
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رورراػي ريزررعيػع  ورترء () قليع)ري ػترمي ري قليػع( عػدل كم  اافرع مف لذيف ريق ػ ايف م ػترا
أذ دلغػػا ري ػػترمي ري قليػػع اػػمف  ،أدت ػػديرل( ،اػػمف ريقػػرى ريا دعػػع يمق طعاي)ريم ػػ ي ع تريدتعكػػ ش

  تا ػػػػ ريفه  ت  ياهػػػػ  مػػػػدطف أت غيػػػػر مػػػػدطف ( م ػػػػ ل  قليػػػػع اخالػػػػؼ هػػػػي أطتريهػػػػ20) (sf-01م ػػػػ ل)
( 5( أذ دلػه عػددل   ػتريي)sf-02أمػ  ري ػترمي رياػي اافػرع مػف م ػ ل) ،(16( بدتؿ)13) (12 تر)

 ( تلي ارتس رورراي ريزررعيع ريترمعع امف  دتد إرترةه .17م ترا  قليع بدتؿ)

 (12صورة)
 (sf-01قناة حقمية ترابية ضمن قناة)

 
 28/1/2021 ريخرياقطا دا         

 
 
 
 

                                                           
ري ترمي ري قليع: تلي عد رل عف مب رس  غيرل ارتس رورراي ريزررعيع ازتد د يمي ا عف طريؽ ريق ترا ريمتزعع  )*(

 (ـ.50-30تاقدر ريم  هع ديف كؿ   ميه ترخرى  تريي)
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 (13صورة)
 (sf-01قناة) قناة حقمية مبطنة ضمن

 
 28/1/2021رياقطا دا ريخ         

 (16جدول)
 (sf-01السواقي الحقمية ضمن قناة)

 المساحة المروية حالة القناة /ثا3التصريف م الطول اسم القناة ت
1 SF01-01 1 0.65 400 غير مدطف 
2 SF01-02 0.5 0.65 500 غير مدطف 
3 SF01-03 0.7 0.65 600 غير مدطف 
4 SF01-04 0.8 0.65 650 غير مدطف 
5 SF01-05 0.9 0.65 750 غير مدطف 
6 SF01-06 0.4 0.65 350 غير مدطف 
7 SF01-07 1 0.65 400 غير مدطف 
8 SF01-08 0.4 0.65 250 غير مدطف 
9 SF01-09 0.8 0.65 670 غير مدطف 
10 SF01-10 0.5 0.65 550 ر مدطفغي 
11 SF01-11 0.4 0.65 180 غير مدطف 
12 SF01-12 0.4 0.65 220 غير مدطف 
13 SF01-13 0.3 0.65 280 غير مدطف 
14 SF01-14 0.7 0.65 650 غير مدطف 
15 SF01-15 0.9 0.65 700 غير مدطف 
16 Sf01-16 0.7 0.65 450 غير مدطف 
17 Sf-01-50-01 0.5 0.65 550 مدطف 
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18 Sf-01-50-02 0.8 0.65 650 مدطف 
19 Sf-01-50-03 0.7 0.65 700 مدطف 
20 Sf-01-50-04 1 0.65 600 مدطف 

 عدع ، ريفلتبع هي ريم ةيع ريمتررد مديريع تريدزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررلريم در: 
 .2021 -2020 ريمتررد ريم ةيع هي ري قالتيع دي  ا غير م  ترل

 (17جدول)
 (sf-02السواقي الحقمية ضمن قناة)

 المساحة المروية بالدونم حالة القناة /ثا3م التصريف الطول اسم القناة ت
1 SF02-01 1 0.65 500 مدطف 
2 SF02-02 0.6 0.65 750 غير مدطف 
3 SF02-03 0.5 0.65 600 مدطف 
4 SF02-04 0.5 0.65 650 مدطف 
5 SF02-05 0.9 0.65 550 غير مدطف 

  عدع، ريفلتبع هي ريم ةيع ريمتررد مديريع تريدزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررل: ريم در
 .2021 -2020 م  ترل غير دي  ا ري قالتيع هي ريم ةيع ريمتررد

ااػػررتم هػػي  ()( م ػػ ل مغذيػػع19) ( د ابػػ ا  ػػرمي هيافػػرع م هػػ sf-00) ثػػـ دعػػد ذيػػؾ ا ػػير م ػػ ل
  ياهػػػ  دػػػيف ريمػػػدطف تريغيػػػر مػػػدطف اخالػػػؼ هػػػي أطتريهػػػ  تا ػػػ ريفه  تم ػػػ  ع رورض رياػػػي ارتيهػػػ  

 (.18بدتؿ)
 (18جدول)

 (sf-00القنوات المغذية المتفرعة من قناة)
 ريم   ع ريمرتيع   يع ريق  ل /ث 3ريا ريؼ ـ ريطتؿ ر ـ ريق  ل ا
1 Sf-00-02 0.8 0.65 180 مدطف 
2 Sf-00-03 0.3 0.65 120 مدطف 
3 Sf-00-04 0.5 0.65 185 مدطف 
4 Sf-00-05 0.5 0.65 400 مدطف 
5 Sf-00-06 0.5 0.65 350 مدطف 
6 Sf-00-7 0.6 0.65 450 مدطف 
7 Sf-00-8 0.6 0.65 380 غير مدطف 
8 Sf-00-9 0.8 0.65 300 مدطف 
9 Sf-00-10 1.650 0.65 300 غير مدطف 

                                                           
() 30ؿ ا ػػػػريفً  ياػػػػررتم دػػػػيف)ريق ػػػػ ل ريمغذيػػػػع: اافػػػػرع لػػػػذا ريق ػػػػ ل مػػػػف ريق ػػػػترا ريفرعيػػػػع رت ريق ػػػػترا ريمتزعػػػػع اا مػػػػ-

 (يار/ث .65
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10 Sf-00-11 1.650 0.65 250 مدطف 
11 Sf-00-12 0.5 0.65 200 مدطف 
12 Sf-00-13 0.6 0.65 200 غير مدطف 
13 Sf-00-14 0.9 0.65 400 مدطف 
14 Sf-00-15 0.5 0.65 200 غير مدطف 
15 Sf-00-16 0.6 0.65 350 مدطف 
16 Sf-00-17 0.5 0.65 2000 غير مدطف 
17 Sf-00-18 0.6 0.65 250 غير مدطف 
18 Sf-00-19 0.6 0.65 180 غير مدطف 
19 Sf-00-20 0.5 0.65 200 غير مدطف 
  ػعدع، ريفلتبػع هػي ريم ةيػع ريمػتررد مديريػع تريدػزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررل: ريم در
 .2021 -2020 م  ترل غير دي  ا ري قالتيع هي ريم ةيع ريمتررد

بميػػػق ريق ػػػترا ريمغذيػػػع تريمتزعػػػع تري ػػػترمي  أفّ يلد  ثػػػع يػػػت ظ تمػػػف خػػػالؿ ريدرر ػػػع ريميدر يػػػع 
مػػف لػػذا  رأليمػػفو ػػيم  تأف ريب  ػػم  ،(sf00ري قليػػع اقػػق علػػه ريب  ػػم روي ػػر مػػف ريق ػػ ل ريفرعيػػع)

تأف لذر  ا ير م  ذيع ي هر ريفررا مف ب  ده  رويمفرو ا الم كت ه   خطع امف يدخؿ يـ ريق  ل
 م   يده. دً  يطغي ف مي ا ري هر عف رراف ع م ـر ري هر ا   ريب  م يعد

( 7(كـ اقريدً  تيافرع أياػً  مػف ب  ديػه )1ثـ دعد ذيؾ ي ير بدتؿ ري قالتيع ريرةيس يم  هع)
/ثػ  3(ـ1.150 -0.750)مػ  دػيف(كػـ تدا ػريؼ ياػررتم 6 -3)مػ  دػيفبدرتؿ هرعيع ااررتم أطتريهػ  

اػػػرتس ريمق طعػػػ ا ريترمعػػػع اػػػمف  ػػػدتد أذ ،(19تاا ػػػؼ لػػػذا ريبػػػدرتؿ د  هػػػ  غيػػػر مدط ػػػع بػػػدتؿ)
 ريدتريع(. ،تريذي د ا ع  زس ،يلي تريعتي  اگريع ،ريزغ ريد،2أدت  ديرل،1إ ق ةه  ريمامثلع) أدت  ديرل

 (41جدول)
 الجداول الفرعية عمى جانبي جدول الصقالوية

 ريا ريؼ ريطتؿ)كـ( أ ـ ريم رتع ريترمق هيه أ ـ ريبدتؿ ا
 /ث (3)ـ

  يع ريبدتؿ 
ف/ غير )مدط

 مدطف(

ريم   ع 
ريمرتيع 
 )د يدت ـ(

أي ر بدتؿ ري قالتيع  (1بدتؿ ريزغ ريا) 1
 1000 غير مدطف 1 كـ3 ريرةيس

أي ر بدتؿ ري قالتيع  (2بدتؿ ريزغ ريا) 2
 700 غير مدطف 0.750 كـ6 ريرةيس
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  ػػعدع، ريفلتبػػع هػػي ريم ةيػػع ريمػػتررد مديريػػع تريدػػزؿ، ريػػرس م ػػ ريق يا ػػغيؿ ريع مػػع ريهيةػػع ريم ةيػػع، ريمػػتررد تزررل: ريم ػػدر
 .2021 -2020 م  ترل غير دي  ا ري قالتيع هي ريم ةيع ريمتررد

ا  م يي  رمي   ت م طقع ري بر هي ثـ ي امر بدتؿ ري قالتيع ريرةيس د يبري ف أخذًر راب 
دػررليـ دػف علػي( هتمدؿ رف يافػرع بػدتؿ ري ػقالتيع ريػه هرعيػ ،ريكرمع أس  ،ريرةي ػيف)علي  ػليم ف ترب
م ػػػترا هرعيػػػع ياغػػػذس ريمق طعػػػ ا ريا دعػػػع  ع(كػػػـ اقريدػػػً  اافػػػرع مػػػف ب  دػػػه رأليمػػػف ثالثػػػ17.700ع ػػػد)

 يقا ء ريفلتبع هي راب له  ري م يي تلي:
أ ػػد ريق ػػترا ريمافرعػػع مػػف ريب  ػػم رويمػػف يبػػدتؿ ري ػػقالتيع ريػػرةيس ااميػػز  (: تلػػي1م ػػ ل) - أ

(كػـ اػرتس رورراػي ريزررعيػع ريترمعػع اػمف مقػ طعاي 3لذا ريق  ل د  ه  مدط ػع يدلػه طتيهػ )
 (دت ـ.600تريكيفيع( تريد يه م   اه ) -)ريبغيفي

ا ػػػير  ،رةيس أياػػػ ً يبػػػدتؿ ري ػػػقالتيع ريػػػ رأليمػػػف(: ااغػػػذى لػػػذا ريق ػػػ ل مػػػف ريب  ػػػم 2م ػػػ ل) - م
د ابػػ ا ب ػػتدي  ػػرمي ياغػػذس كػػؿ مػػف مق طعػػ ا ريكيفيػػع تري ػػه دي  اػػه ا اهػػي ذ  ةدهػػ  عػػف 

  ػػػػػ ظـ أس تبػػػػػتد دتف  ػػػػػي  ً  ااغػػػػػذى ،(كػػػػػـ16يدلػػػػػه طتيهػػػػػ ) ،ت ػػػػػط مق طعػػػػػع ري ػػػػػدي  ا
/ثػػ ( ياػرتس م ػػ  ه  3ـ1.500ااميػز د  هػػ  مدط ػع كمػ  ادلػػه ط ماهػ  ريا ػريفيع) (14) ػترل
 (.20دتؿ)(دت ـ ب6000مدرل )

(: تلػػي أ ػػدى ريق ػػترا رياػػي ااغػػذى مػػف ريب  ػػم رأليمػػف يبػػدتؿ ري ػػقالتيع دتر ػػطع 3م ػػ ل) - ا
) ػػ يفتف( ي خػػذ مػػف ريبػػزء ريمػػدطف يبػػدتؿ ري ػػقالتيع تي ػػم هػػي ريبػػزء ريارردػػي ريػػذس اػػـ 

(كػـ 4ردمع مف مدؿ  ػركع رو ا ػالم كمػ  اػـ ذكرلػ   ػ دقً ، ييغػذس لػذا ريق ػ ل يدلػه طتيهػ )

بدتؿ ريعكيلي  3
 (1تريعتي  ا)

أي ر بدتؿ ري قالتيع 
 500 غير مدطف 1 كـ3 ريرةيس

تؿ ريعكيلي بد 4
 (2تريعتي  ا)

أي ر بدتؿ ري قالتيع 
 500 غير مدطف 1 كـ3 ريرةيس

بدتؿ ريعكيلي  5
 (3تريعتي  ا)

أي ر بدتؿ ري قالتيع 
 450 غير مدطف 1.150 كـ3 ريرةيس

أيمف بدتؿ ري قالتيع  (1بدتؿ ردت  ديرل) 6
 450 غير مدطف 0.750 كـ5 ريرةيس

تيع أيمف بدتؿ ري قال (2بدتؿ ردت  ديرل) 7
 650 غير مدطف 0.750 كـ4 ريرةيس
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/ث ( كم  أف لذا ريق  ل ارتس أرراػي زررعيػع مليلػع بػدًر د ػدم ريز ػؼ 3ـ0.500تدا ريؼ)
 . (1)( دت ـ300ريعمرر ي   ت لذا رورراي، أذ مدرا ريم   ع ريمرتيع دتر طع لذا ريق  ل)

 (20جدول)
 القنوات المتفرعة من أيمن جدول الصقالوية الرئيس

 د يدت ـريم   ع ريمرتيع  /ث 3ريا ريؼ ـ ريطتؿ كـ أ ـ ريبدتؿ ا
 600 0.500 3 (1م  ل) 1
 6000 1.500 16 (2م  ل) 2
 300 0.500 4 (3م  ل) 3
  ػعدع، ريفلتبػع هػي ريم ةيػع ريمػتررد مديريػع تريدػزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررل: ريم در
 .2021 -2020 م  ترل غير دي  ا ري قالتيع هي ريم ةيع ريمتررد

 (14صور)

 في منطقة السكر (2قناة رقم)

 
 29/1/2021رياقطا دا ريخ

 جدول عمي سميمان: -2
(كػػـ يافػػرع دعػػد ذيػػؾ 18هع ػػد ت ػػتؿ ريم ػػرتع) ،أ ػػد ريق ػػترا ريرةي ػػع يم ػػرتع رس ري ػػقالتيع

 .ريه هرعيف رةي ييف لم )بدتؿ علي  ليم ف_ تبدتؿ أدررليـ دف علي(

                                                           
 29/1/2021ريدرر ع ريميدر يع يلد  ثع دا ريخ (1)
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أذ يػػ اي د يمرادػػع  ،ريمهمػػع هػػي م طقػػع ريدرر ػػعيعػػد بػػدتؿ علػػي  ػػليم ف أ ػػد ريبػػدرتؿ ريكديػػرل ت 
ريث  يػػع مػػف  يػػث رولميػػع دعػػد بػػدتؿ ري ػػقالتيع ريػػرةيس  ظػػرًر يكت ػػه ي ػػكؿ  لقػػع ت ػػؿ دػػيف بػػدتؿ 
ري قالتيع ريرةيس تم ػ ل ذررع دبلػع تم هػ  ي ػامد مي لػه ع ػدم  اقػؿ كميػ ا ريميػ ا ريتر ػلع رييػه مػف 

 بدتؿ ري قالتيع ريرةيس.
يم ف مػػػف ريب  ػػػم روي ػػػر يم ػػػرتع ري ػػػقالتيع ريػػػرةيس دتر ػػػطع  ػػػ ظـ يافػػػرع بػػػدتؿ علػػػي  ػػػل

يي ػير  ،(15 ػـ(  ػترل)290 ـ( تد راف ع)160) م ه تر دل( عرض كؿ ها ايفرةي ي ياكتف مف)
ييػػرتس رألرراػػي ريترمعػػع علػػه  ،ري ػػرمي رألابػػ اهػػي رابػػ ا  ػػم يي  ػػرمي ع ػػد ددريػػع افرعػػه ثػػـ ي خػػذ 

ثػػـ يخاػػرؽ ريبػػدتؿ مػػف ا ػػا ذررع دبلػػع دتر ػػطع ) ػػ يفتف  ،اػػفاه رييم ػػه  ػػي ً  و خفػػ ض م ػػاترا
كػػت كرياي( ييػػرتس رألرراػػي ريترمعػػع خلػػؼ ريػػذررع دتر ػػطع رياػػخ ورافػػ ع أرراػػيه  د ػػدم را ػػ يه  

 .(1)د هتؿ بزيرل ريكرمع ريمرافعع
 (15صورة)

 ناظم جدول عمي سميمان

 
 29/1/2021رياقطا دا ريخ   

(كػػـ غيػػر مدط ػػه أذ يدلػػه 20(كػػـ مػػدطف ت)30 هػػ )(كػػـ م50يدلػػه طػػتؿ بػػدتؿ علػػي  ػػليم ف)
/ث ( هي  ػيف 3ـ11ـ( أم  ريا ريؼ ريا ميمي يه)3ـ( تدعمؽ)35عراه مف لذا ري قطع رياررديع )

                                                           
 29/1/2021ريدرر ع ريميدر يع يلد  ثع دا ريخ (1)
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كمػػ  يافػػرع  ،(21(دت ػػـ بػػدتؿ)120.000/ثػػ ( ييػػرتس م ػػ  ع مػػدرل )3ـ9يدلػػه ريا ػػريؼ روعايػػ دس)
عػف ريق ػترا ريفرعيػع رياػي اغطػي ريم ػرتع  هاػالً  ،معلقػع  ػيرد ذكرلػ  و قػ ً  عدل مف ريبدتؿ م ترا
مػػػدطف أذ ا خػػػذ ريميػػػ ا مػػػف بػػػدتؿ علػػػي ري تغيػػػر( م هػػػ  ريمػػػدطف 22بػػػدتؿ) (م ػػػ ل 19تريدػػػ يه عػػػددل )

كمػ  أف ريهػدؼ مػف  ، ليم ف  ي ً  ت مزتدل د ترظـ)  دريع أت م طعع( ياػا كـ دا ظػيـ اتزيػق ريميػ ا
رياي اقػق خػ ر   ػدتد إ ػق ء ريبػدتؿ ريػرةيس تلػي  رراي ريزررعيعألأ   ء لذا ريق ترا ب ء ورترء ر

 ك واي:
تلػت  ،ياغذى لذر ريبدتؿ مػف أي ػر بػدتؿ علػي  ػليم ف  ػي ً  مػف دتف  ػ ظـجدول رفيع:  - أ

/ثػ ( أذ أ  ػ  3ـ0.4(كػـ أمػ  ط ماػه ريا ػريفيع)4بدتؿ ارردي غير مدطف يدلػه طتيػع  ػتريي)
اقػػػدر م ػػػ  اه   رياػػػيريبػػػدتؿ  ييػػػرتس رورراػػػي ريزررعيػػػع ريترمعػػػع هػػػي ريطػػػرؼ ري ػػػم يي مػػػف

 (دت ـ.2500د تريي)
 (54جدول)

 الجداول الرئيسية المتفرعة من مشروع ري الصقالوية

 ا
ر ـ 
 ريبدتؿ

 ريطتؿ/كـ
ريا ريؼ 
ريا ميمي 

 /ث 3ـ

ريا ريؼ 
روعاي دس 

 /ث 3ـ

   يع ريبدتؿ
 )مدطف/غير مدطف(

ريم   ع 
ريمرتيع 
 د يدت ـ

1 
علي 
  ليم ف

 كـ)مدطف(30 9 11 50
 كـ20

 )غير مدطف(
120.000 

2 
أدررليـ دف 
 علي

 كـ)مدطف(3.5 6 8 31.5
 كـ28

 )غير مدطف(
450.00 

 165.000 كـ48 كـ33.5 15 19 81.5 ريمبمتع
  ػػعدع، ريفلتبػػع هػي ريم ةيػػع ريمػتررد مديريػػع تريدػػزؿ، ريػرس م ػػ ريق يا ػغيؿ ريع مػػع ريهيةػػع ريم ةيػع، ريمػػتررد تزررل: ريم ػدر
 .0402 -0404 م  ترل غير دي  ا ريكرمع، هي ريم ةيع ريمتررد

تلػػت بػػدتؿ ارردػػي غيػػر مػػدطف يافػػرع مػػف أي ػػر بػػدتؿ علػػي  ػػليم ف يابػػه  جدددول كصدداوي: - م
/ثػػػ ( 3ـ1.150تدا ػػػريؼ) ،(كػػػـ6يدلػػػه طتيػػػع  ػػػتريي) ،(10(كػػػـ خريطػػػع)6 ػػػم ًو يم ػػػ هع)
 (دت ـ امف مق طعع ك  تس.1420يرتس م   ع )
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رع مػػف ريب  ػػم روي ػػر يبػػدتؿ علػػي  ػػليم ف تلػػت بػػدتؿ ارردػػي يافػػجدددول بنددات الحسددن:  - ث
يدلػه  (٭)تلت يترزس بدتؿ ريم   يع هي مبررا ،(1)(كـ17دتر طع   ظـ  درس ع د ت تيع)

ـ( ييػػرتس رورراػػي ري ػػهليع تريم د ػػطع 1.150/ثػػ 3(كػػـ تدا ػػريؼ)16طػػتؿ لػػذر ريبػػدتؿ)
 (دت ـ.30000امف مق طعع ريمطرد تريد يغع م   اه )

ريق ػػػترا ريمافرعػػع مػػػف ريب  ػػػم رألي ػػر يبػػػدتؿ علػػػي  ػػػليم ف، تلػػي أ ػػػدى  (:SA14قنددداة) -  
/ثػ ( ياػرتس م ػ  ع 3ـ0.82(كػـ تدا ػريؼ)0.364ااميز د  هػ  مدط ػع يدلػه طتيهػ   ػتريي)

 (دت ـ.240مدرل )
تلػػػي أ ػػػدى ريق ػػػترا ريمدط ػػػع ريمافرعػػػع مػػػف ريب  ػػػم رأليمػػػف يبػػػدتؿ علػػػي (: Sa16قنددداة) - م

(كػػـ هػػي  ػػيف يدلػػه 2.300 ػػرمي دطػػتؿ يدلػػه) ػليم ف مدػػؿ دختيػػه ذررع دبلػػع، تا خػػذ رابػػ ا 
(دت ػػـ اػػمف مق طعػػع م ي ػػف 4000/ثػػ ( ياػػرتس م ػػ  ع مػػدرل )3ـ0.550ا ػػريفه   ػػتريي)

 ري رمي.
لػػذر ريبػػدتؿ مػػف ريب  ػػم رأليمػػف يبػػدتؿ علػػي  ػػليم ف، ااميػػز د  هػػ   يافػػرع(: SA17قندداة) - خ

ثػػػػػ ( ياػػػػػرتس م ػػػػػ  ع /3ـ0.434(كػػػػػـ تدا ػػػػػريؼ ا ػػػػػميمي)2.905مدط ػػػػػع يدلػػػػػه طتيهػػػػػ )
 (دت ـ امف مق طعع  ترا ف.2500مدرل )

تلػػػي أ ػػػدى ريق ػػػترا ريمدط ػػػع ريمافرعػػػع مػػػف ريب  ػػػم رأليمػػػف يبػػػدتؿ علػػػي  (:SA18قنددداة) - د
/ثػػ ( ياػػرتس 3ـ0.400(كػػـ تدا ػػريؼ)0.951 ػػليم ف مدػػؿ دختيػػه ذررع دبلػػع يدلػػه طتيهػػ )

 (دت ـ امف  ه يع مق طعع  ترا ف.1700م   ع مدرل )
مػػػػػػف ريب  ػػػػػػم رأليمػػػػػػف يبػػػػػػدتؿ علػػػػػػي  ػػػػػػليم ف يدلػػػػػػه  اافػػػػػػرع لػػػػػػذا ريق ػػػػػػ ل (:SA19قندددددداة) - ذ

/ثػ ( ياػرتس أرراػي ريزررعيػع ريدرخلػع اػمف  ػدتد 3ـ0.199(كـ تدا ريؼ)1.150طتيه )
 (دت ـ امف مق طعع ريم   يع.600ر ق ةه  تريد يغع م   اه )

ااميػػز د  هػػ  أ ػػدى ريق ػػترا ريمدط ػػع ريمافرعػػع مػػف ريب  ػػم روي ػػر يبػػدتؿ  (:SA20قندداة) - ر
/ثػػػ ( 3ـ0.199(كػػػـ تدا ػػػريؼ)1.330مدػػػؿ دختيػػػه ذررع دبلػػػع يدلػػػه طتيهػػػ )علػػػي  ػػػليم ف 

 (دت ـ امف مق طعع ريم   يع أياً .1400 مما لذا ريق  ل يارتس م   ع مدرل )

                                                           
 . 8/2/2021مق دلع  خ يع مق ريمه دس هي ؿ  م د عدد، مدير  عدع ريمتررد ريم ةيع هي ريگرمع دا ريخ  (1)

 طعع ريم   يع ي مه د  مه .ع د ت تؿ بدتؿ علي  ليم ف مق  )*(
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اافػػػرع لػػذا ريق ػػػ ل مػػػف أيمػػػف بػػػدتؿ علػػي  ػػػليم ف ااميػػػز د  هػػػ  مدط ػػػع يدلػػػه  (:SA21قنددداة) - ز
ل روابػػػ ا ري ػػػم يي ري ػػػرمي /ثػػػ ( ا خػػػذ لػػػذا ريق ػػػ 3ـ0.725(كػػػـ تدا ػػػريؼ)6.700طتيهػػػ )

(دت ػػـ تريترمعػػع اػػمف  ػػدتد ر ػػق ةه   اػػه  ه يػػع ذ  ةدهػػ  ع ػػد 5000ياػػرتس م ػػ  ع مػػدرل )
 م طقع  دق ريدتر.

ريمافرعػػع مػػف ريب  ػػم رألي ػػر يبػػدتؿ علػػي  تلػػي أ ػػدى ريق ػػترا ريمدط ػػع(: SA24قندداة) - س
 ػػػػػػػػػليم ف دتر ػػػػػػػػػطع  ػػػػػػػػػ ظـ  ػػػػػػػػػدرس، ا خػػػػػػػػػذ رابػػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػػم يي خلػػػػػػػػػؼ ذررع دبلػػػػػػػػػع يدلػػػػػػػػػه 

(دت ػػػـ، كػػػذيؾ 4500/ثػػػ ( ياػػػرتس م ػػػ  ع مػػػدرل )3ـ1.33(كػػػـ تدا ػػػريؼ )1.840 )طتيهػػ
أ  ػ ل م ػ ل معلقػع علػه لػذا ريق ػ ل يغػرض مػد رورراػي ريمرافعػع د يميػ ا هػي م طقػع ريرعػتد 

 .(1)تبزء مف مق طعع عم بف ؿ خلؼ ريذررع
لػػؼ ااميػػز لػػذا ريق ػػ ل د  هػػ  مدط ػػع اقػػق هػػي ريب  ػػم رأليمػػف مػػف ريبػػدتؿ خ(:SA25قندداة) - ش

/ثػػػ ( ياػػػرتس م ػػػ  ع 3ـ0.550(كػػػـ تدا ػػػريؼ)4.280ذررع دبلػػػع، يدلػػػه طتيهػػػ   ػػػتريي)
 (دت ـ امف مق طعع ريا دطيع.4000مدرل )

اامثػػػؿ د  هػػػ  أ ػػػدى ريق ػػػترا ريمافرعػػػع مػػػف ريب  ػػػم رألي ػػػر يبػػػدتؿ علػػػي (: SA26قنددداة) - ص
(كػػػػػػػػػػػػـ 1.200 ػػػػػػػػػػػػليم ف خلػػػػػػػػػػػػؼ ذررع دبلػػػػػػػػػػػػع، تلػػػػػػػػػػػػي م ػػػػػػػػػػػػ ل مدط ػػػػػػػػػػػػع يدلػػػػػػػػػػػػه طتيهػػػػػػػػػػػػ )

امف مق طعػع ريعي ػ تيع هػي  (دت ـ1800يارتس م   ع مدرل )  (/ث3ـ0.250تدا ريؼ)
  دتدل  ريب تديع.

تلػػي أ ػػد ريق ػػترا ريمافرعػػع مػػف ريب  ػػم أأليمػػف مػػف بػػدتؿ علػػي  ػػليم ف (: SA27قندداة) - ض
/ثػ ( ياػرتس 3ـ0.303(كػـ تدا ػريؼ)4.500(، يدلػه طتيهػ )9ا خذ أاب ا ب تدي خريطع)

ع تبػػػزء مػػػف مق طعػػػع رياػػػ دطيع ع ػػػد (دت ػػػـ اػػػمف مق طعػػػع ري ػػػي 2800م ػػػ  ع مػػػدرل )
  دتدل  ري م ييع .

اافرع لذا ريق  ل مف ريب  م رأليمػف يبػدتؿ علػي  ػليم ف ا خػذ رابػ ا  ػرمي (: SA28قناة) - ط
(كػػػػػػػػػػػػػـ 0.955يدلػػػػػػػػػػػػػه طتيهػػػػػػػػػػػػػ  ) .ياػػػػػػػػػػػػػرتس رألرراػػػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػػػمف مق طعػػػػػػػػػػػػػع ريك   ػػػػػػػػػػػػػي

 .(دت ـ2200/ث ( يارتس م   ع مدرل )3ـ0.290تا ريؼ)

                                                           
 8/2/2021ريدرر ع ريميدر يع يلد  ثع دا ريخ (1)
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 ل مػػف ريب  ػػم رأليمػػف يبػػدتؿ علػػي  ػػليم ف، تلػػي أ ػػدى ااغػػذى لػػذا ريق ػػ(: SA29قندداة) - ظ
(دت ػػػػـ اػػػػمف مق طعػػػػع 600م تراػػػػه ريمدط ػػػػع اػػػػرتس رألرراػػػػي ريزررعيػػػػع ريدػػػػ يه م ػػػػ  اه )

 /ث (.3ـ0.82(كـ تدا ريؼ)1.5ريك   ي يذر ا مه د  مه )م  ل ريك   ي( يدله طتيه )
 ػػليم ف، ا ػػير  اافػػرع لػػذا ريق ػػ ل مػػف ريب  ػػم رألي ػػر يػػذ  ةم بػػدتؿ علػػي (:SA36قندداة) - ع

( ااميػز 9د اب ا ب تدي ياغذس مق طعع دزريز ريعي  تيع تبزء مػف مق طعػع ري مػرل خريطػع)
/ثػػػػػػ ( ياػػػػػػرتس م ػػػػػػ  ع 3ـ0.317(كػػػػػػـ تدا ػػػػػػريؼ)0.3790د  هػػػػػػ  مدط ػػػػػػع يدلػػػػػػه طتيهػػػػػػ )

 (دت ـ.2000مدرل )
تلي أ دى ريق ترا ريمدط ع ريمافرعع مف ريب  م رألي ر يذ  ةم بدتؿ علػي (:SA37قناة) - غ

 ذيػػػؾ دعػػػد ياػػػزتد م ف اعػػػزز د يميػػػ ا دتر ػػػطع م طػػػع اػػػخ، ا خػػػذ رابػػػ ا ب ػػػتدي أياػػػ ً  ػػػلي
/ثػػػػ ( ياػػػػرتس 3ـ0.369(كػػػػـ تدا ػػػػريؼ)0.3875د يميػػػػ ا، يدلػػػػه طتيهػػػػ ) ريمعلقػػػػع ريق ػػػػترا
 (دت ـ.2500م   ع)

اافػرع مػف ريب  ػم رألي ػر  (كػـ0.858تلي م  ل هرعيع مدط ع يدله طتيهػ )(: SA38قناة) - ؼ
(دت ػػـ 800 ا ب ػػتدي ياػػرتس بػػزء مػػف مق طعػػع ري مػػرل دم ػػ  ع)يبػػدتؿ علػػي  ػػليم ف د ابػػ

 /ث (.3ـ0.125تدط مع ا ريفيع)
 (22جدول )

 القنوات الفرعية التابعة لجدول عمي سميمان

 ا
 

 أ ـ ريبدتؿ
أ ـ ريم رتع ريترمق 

 هيه
 ريطتؿ)كـ(

 ريا ريؼ
 /ث (3)ـ

  يع ريبدتؿ 
)مدطف/ غير 

 مدطف(

ريم   ع 
ريمرتيع 
 )د يدت ـ(

 2500 غير مدطف 0.4 4 بدتؿ علي  ليم ف رهيق بدتؿ 1
 1420 غير مدطف 1.150 6 بدتؿ علي  ليم ف بدتؿ ك  تس 2
 30000 غير مدطف 1.150 6 بدتؿ علي  ليم ف بدتؿ د  ا ري  ف 3
 240 مدطف 0.82 0.364 بدتؿ علي  ليم ف 14SA-م  ل 4
 4000 مدطف 0.550 2.300 بدتؿ علي  ليم ف 16SA-م  ل 5
 2500 مدطف 0.434 2.905 بدتؿ علي  ليم ف 17SA-  لم 6
 1700 مدطف 0.400 0.951 بدتؿ علي  ليم ف 18SA-م  ل 7
 600 مدطف 0.199 1.150 بدتؿ علي  ليم ف 19SA-م  ل 8
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 1400 مدطف 0.199 1.330 بدتؿ علي  ليم ف 20SA-م  ل 9
 5000 مدطف 0.725 6.700 بدتؿ علي  ليم ف 21SA-م  ل  10
 4500 مدطف 1.338 1.840 بدتؿ علي  ليم ف 24SA-م  ل 11
 4000 مدطف 0.550 4.280 بدتؿ علي  ليم ف 25SA-م  ل 12
 1800 مدطف 0.250 1.200 بدتؿ علي  ليم ف 26SA-م  ل 13
 2800 مدطف 0.303 4،500 بدتؿ علي  ليم ف 27SA-م  ل 14
 2200 مدطف 0.290 0.955 بدتؿ علي  ليم ف 28SA-م  ل 15
 600 مدطف 0.82 1.5 بدتؿ علي  ليم ف 29SA-م  ل  16
 2000 مدطف 0.317 0.3790 بدتؿ علي  ليم ف 36SA-م  ل 17
 2500 مدطف 0.369 0.3875 بدتؿ علي  ليم ف 37SA-م  ل 18
 800 مدطف 0.125 0.858 بدتؿ علي  ليم ف 38SA-م  ل 19

يؿ م  ريق ريرس تريدػزؿ، مديريػع ريمػتررد ريم ةيػع هػي ريفلتبػع،  ػعدع ريم در: تزررل ريمتررد ريم ةيع، ريهيةع ريع مع يا غ
 .2021 -2020ريمتررد ريم ةيع هي ريكرمع، دي   ا غير م  ترل 

 (56جدول)
 النواظم المقامة عمى جدول عمي سميمان

  ػعدع، ريفلتبػع هػي ريم ةيػع ريمػتررد مديريػع تريدػزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررل: ريم در
 .0402 -0404 م  ترل غير دي  ا ري قالتيع هي ريم ةيع ريمتررد

  تع ري  ظـ أ ـ ري  ظـ ا
عدد 
 ريفا  ا

   يع ري  ظـ /ث 3ريا ريؼ ـ

   يح 11 2 رةي ي علي  ليم ف 1
 ع طؿ 9 2 م طق ريدتخ فر 2
 ع طؿ 7.5 2 م طق رـ ريعب ري  3
   يح 6 1 م طق ريك  طر 4
 ع طؿ 5.5 1 م طق  ترا ف 5
 ع طؿ 5 1 م طق (21  ظـ) 6
   يح 3 1 م طق ريا دطيع 7
   يح 0.4 2  درس ريك   ي 8
   يح 1 2  درس (24  ظـ) 9
   يح 1 1  درس د  ا ري  ف 10
 ع طؿ 2 2 طقم  ري مرل 11
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كمػ  هػي  فعلػه طػتؿ رماػدرد بػدتؿ علػي  ػليم  تمم  ي دغػي رو ػ رل رييػه أف ري ػترظـ ريمق مػع 
خربػا عػف ريخدمػع  مد ،خرى هرعيع ت دريع(  ظـ م ه  رةي ع ترأل22تريد يه عددل ) ،(09ريبدتؿ)

ريذس  رألمرتعدـ ري ي  ع  رأللم ؿهااًل عف  ،د دم ريعملي ا ريع كريع رياي اعراا يه  ريم طقع
 ريم رتع.مم  ي عكس ذيؾ  لدً  عله كف ءل  ،أدى ريه  عتدع ري يطرل تريا كـ د يمي ا هيه 

رراػػػي ريا دعػػػع يبػػػدتؿ علػػػي ورترء دعػػػض رأل ()كمػػػ  تاػػػـ رعامػػػ د ريق ػػػترا ريمعلقػػػع)ريفلتم ا(
و يم  ريترمعع خلؼ ذررع دبلع تذيؾ ي دديف: روتؿ يعتد وراف ع  ف ذيع رياردع آلف معظـ ت  ، ليم ف

رورض دتف  مم  ا مح دا رم كمي ا ود س مف ريميػ ا ريػه دػ طف ،أررايه  ااكتف مف ارم رمليع
خػػر يعػػتد ورافػػ ع ااػػ ريس لػػذا ريم طقػػع ممػػ  يعيػػؽ بريػػ ف ريميػػ ا أمػػ  ري ػػدم رأل ،(1)رو ػػاف دل م هػػ 

رراػػي ريمبػػ ترل ـ( عػف رأل1) يػػذر هقػد اػػـ مع يبػع ذيػػؾ درهػق م ػػترا ريمعلقػع)ريفلتم ا( د ػػدتد ،  تلػ 
تلػػذر  ،ريم طقػػع (  اػػه اكػػتف م  ػػدرل د ابػػ ا ياػػمف ت ػتؿ ريميػػ ا ريػػه بميػػق أطػػررؼ16يهػ   ػػترل)

( رياي اـ مال ظاهػ  هػي ريف ػؿ روتؿ  يػث ارافػق ريم طقػع يا ػؿ 3ي  بـ مق خريطع روراف ع ا)
 ( هي أبزرةه  ري م ييع ريغرديع.40-47)

 (16صور)
 احد القنوات المعمقة عمى جدول عمي سميمان

 
 
 
 
 
 
 

        
 8/2/2021رياقطا دا ريخ              

                                                           

 (.Uتلي عد رل عف متريم م اظمع رودع د تري ه ي ا عله  كؿ  رؼ))٭(  
 .8/2/2021ريمق دلع ري خ يع مق ريمه دس هي ؿ  م د عدد، مدير  عدع ريمتررد ريم ةيع هي ريكرمع دا ريخ  (1)
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( 103ا ريمعلقػػع ريمتبػػتدل اػػمف ريم طقػػع رياػػي ذكػػرا أعػػالا  ػػتريي)دلػػه مبمػػتع عػػدد ريق ػػتر
 ،(24(م  ل بدتؿ)81م  ل م ـ م ه  درخلع هي ريخدمع تاعمؿ د كؿ بيد تريد يه عددل )

 (57جدول)
 القنوات المعمقة الداخمة في الخدمة التابعة لجدول عمي سميمان

 ريطتؿ/كـ أ ـ ريبدتؿ ريا دعع يه أ ـ ريق  ل ا
ريا ريؼ 

 ار/ث ي
ريم   ع 
 ريمرتيع

1 SA-21-01 140 30 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
2 SA-21-02 248 30 0.650 بدتؿ علي  ليم ف 
3 SA-21-03 280 30 1.100 بدتؿ علي  ليم ف 
4 SA-21-04 184 30 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
5 SA-21-05 160 30 0.700 بدتؿ علي  ليم ف 
6 SA-21-06 210 30 1.200 بدتؿ علي  ليم ف 
7 SA-21-07 140 30 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
8 SA-24-03 200 45 0.875 بدتؿ علي  ليم ف 
9 SA-24-04 200 45 0.700 بدتؿ علي  ليم ف 
10 SA-24-05 180 45 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
11 SA-24-06 160 45 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
12 SA-24-50-02 180 45 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
13 SA-24-50-03 200 45 0.250 بدتؿ علي  ليم ف 
14 SA-24-50-04 180 45 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
15 SA-24-50-05 160 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
16 SA-24-50-06 280 60 1.250 بدتؿ علي  ليم ف 
17 SA-25-01 210 45 00.625 بدتؿ علي  ليم ف 
18 SA-25-02 200 45 1 م فبدتؿ علي  لي 
19 SA-25-03 240 60 1.500 بدتؿ علي  ليم ف 
20 SA-25-04 260 60 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
21 SA-25-05 260 60 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
22 SA-25-06 240 60 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
23 SA-25-07 200 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
24 SA-26-01 220 60 0.875 بدتؿ علي  ليم ف 
25 SA-26-02 220 60 0.875 بدتؿ علي  ليم ف 
26 SA-26-03 200 60 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
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27 SA-27-01 160 60 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
28 SA-27-02 160 60 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
29 SA-27-03 180 60 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
30 SA-27-04 180 60 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
31 SA-27-05 180 60 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
32 SA-27-06 120 45 0.500 بدتؿ علي  ليم ف 
33 SA-27-07 180 60 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
34 SA-27-08 140 45 0.500 بدتؿ علي  ليم ف 
35 SA-28-01 120 45 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
36 SA-28-02 140 45 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
37 SA-28-03 120 45 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
38 SA-29-01 120 45 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
39 SA-29-02 120 45 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
40 SA-29-03 140 45 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
41 SA-31 1200 300 2 بدتؿ علي  ليم ف 
42 SA-31-01 200 45 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
43 SA-31-02 240 45 1 بدتؿ علي  ليم ف 
44 SA-31-03 180 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
45 SA-31-04 220 45 1.125 بدتؿ علي  ليم ف 
46 SA-31-05 180 45 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
47 SA-31-06 200 45 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
48 SA-32 1300 250 1.500 بدتؿ علي  ليم ف 
49 SA-32-01 280 45 0.625 علي  ليم ف بدتؿ 
50 SA-32-02 294 45 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
51 SA-32-03 275 45 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
52 SA-32-04 166 45 0.700 بدتؿ علي  ليم ف 
53 SA-32-05 286 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
54 SA-33 1100 300 2.250 بدتؿ علي  ليم ف 
55 SA-33-01  266 45 0.750  ليم فبدتؿ علي 
56 SA-33-02 263 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
57 SA-33-03 264 45 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
58 SA-33-04 277 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
59 SA-36 1800 300 4 بدتؿ علي  ليم ف 
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60 SA-36-01 220 60 1 بدتؿ علي  ليم ف 
61 SA-36-02 220 60 1 بدتؿ علي  ليم ف 
62 SA-36-03 200 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
63 SA-37-01 200 45 0.800 بدتؿ علي  ليم ف 
64 SA-37-02 210 45 1.250 بدتؿ علي  ليم ف 
65 SA-37-03 220 45 1.250 بدتؿ علي  ليم ف 
66 SA-37-04 200 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
67 SA-38-01 240 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
68 SA-38-02 240 45 0.975 بدتؿ علي  ليم ف 
69 SA-00-14 240 60 0.375 بدتؿ علي  ليم ف 
70 SA-00-15 240 60 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
75 SA-00-60 160 30 0.250 بدتؿ علي  ليم ف 
76 SA-00-22 440 60 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
77 SA-00-23 460 60 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
78 SA-00-56 320 60 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
79 SA-00-57 300 60 1 بدتؿ علي  ليم ف 
80 SA-00-58 340 60 0.875 بدتؿ علي  ليم ف 
81 SA-00-59 240 60 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 

  ػعدع، ريفلتبػع يهػ ريم ةيػع ريمػتررد مديريػع تريدػزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررل: ريم در
  .2021 -2020 م  ترل غير دي  ا ريكرمع، هي ريم ةيع ريمتررد

( ههػػي ماتمفػػع عػػف ريعمػػؿ د ػػدم تبػػتد 25م ػػ ل بػػدتؿ) (11تريدػػ يه عػػددل ) رألخػػرأمػػ  ريق ػػـ 
هػػي  ػػيف يمثػػؿ ريق ػػـ  ،(17أاػػررر دهػػ   ايبػػع ريعمليػػ ا ريع ػػكريع رياػػي دررا هػػي ريم طقػػع  ػػترل)

( ههي م ممع مف مدؿ  ركع رو ا ػالم يك هػ  غيػر م فػذل علػه 26بدتؿ)(م  ل 11تريد يه) رألخر
 ريا فيذ أل د م ذكرا   دقً . ركم ؿأرض ريترمق يعدـ 
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 (25جدول)
 الجداول المعمقة الغير منفذة التابعة لجدول عمي سميمان

 ريم   ع ريمرتيع ريا ريؼ يار/ث  ريطتؿ/كـ أ ـ ريبدتؿ ريا دعع يه أ ـ ريق  ل ا
1 SA-30 660 120 1 بدتؿ علي  ليم ف 
2 SA-30-01 210 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
3 SA-30-02 220 45 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
4 SA-30-03 200 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
5 SA-36-04 180 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 
6 SA-36-05 180 45 1 بدتؿ علي  ليم ف 
7 SA-36-06  200 45 0.750  ليم فبدتؿ علي 
8 SA-37-05 180 45 1 بدتؿ علي  ليم ف 
9 SA-37-06 220 45 0.700 بدتؿ علي  ليم ف 
10 SA-37-07 200 45 0.650 بدتؿ علي  ليم ف 
11 SA-37-08 180 45 0.675 بدتؿ علي  ليم ف 

  عدع، ريفلتبع هي ريم ةيع ريمتررد ديريعم تريدزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررل: ريم در
 .2021 -2020 م  ترل غير دي  ا ريكرمع، هي ريم ةيع ريمتررد

 (26جدول)
 الجداول المعمقة الغير منفذة

 ريا ريؼ يار/ث  ريطتؿ/كـ أ ـ ريبدتؿ ريا دعع يه أ ـ ريق  ل ا
1 SA-00-01 45 1.100 بدتؿ علي  ليم ف 
2 SA-00-02 60 0.550 بدتؿ علي  ليم ف 
3 SA-00-03 60 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
4 SA-00-04 60 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
5 SA-00-05 60 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
6 SA-00-06 60 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
7 SA-00-07 60 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
8 SA-00-08 60 0.625 بدتؿ علي  ليم ف 
9 SA-00-09 60 0.700  فبدتؿ علي  ليم 
10 SA-00-10 60 0.750 بدتؿ علي  ليم ف 
11 SA-00-11 60 1.175 بدتؿ علي  ليم ف 

، ريفلتبػػع هػػي ريم ةيػػع ريمػػتررد مديريػػع تريدػػزؿ، ريػػرس م ػػ ريق يا ػػغيؿ ريع مػػع ريهيةػػع ريم ةيػػع، ريمػػتررد تزررل: ريم ػػدر
 .2021 -2020 م  ترل غير دي  ا ريكرمع، هي ريم ةيع ريمتررد  عدع
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 (17صورة)
 دول عمي سميمانجاحد القنوات المعمقة الخارجة عن الخدمة ضمن 

 8/2/2021رياقطا دا ريخ              

هقػػػد زتدا  ،هاػػػاًل عػػػف ذيػػػؾ تد ػػػدم ررافػػػ ع ريااػػػ ريس اػػػمف لػػػذر ريبػػػزء مػػػف ريم طقػػػع
أث ػ ء مػرترا )رهق( اعزيزيع تلي عد رل عف ريع ليدرتييكيع اقـت داقديـ ريط مػع يل ػ ةؿ  دم ط ا اخ

ت ايبػػع يهػػذا ريط مػػع رياػػي يكا ػػده  ري ػػ ةؿ يػػاـ رهعػػه مػػف م  ػػتم معػػيف ريػػه م  ػػتم رخػػر  ،خاليهػػ 
دهػػدؼ اػػ ميف ريميػػ ا يلم طقػػع ألغػػررض ري ػػرم تري ػػ  عع تريزررعػػع خ  ػػع تأف لػػذا  ،(1)أعلػػه م ػػه

ترء روخيػرل ري  طع هع د أر ري عير ت  ريم طقع اعامد د يدربع رأل  س عله زررعع م    ا تر عع مف
 ،ريع ريفط ـ و يمكف ا ميف مي ا ك هيع يه  رو ع د ا غيؿ م ط ا رياخ م ه  م طع رس ريم ػ  يع

تم هػ  ا ػ م م طػ ا أخػرى ، (18) ػتر تلي ا  م مػف ذررع دبلػع ياعػزز م طقػع د ػ ا ري  ػف
 . (2)(27م ط ا ياغذس د مي أطررؼ ريم طقع بدتؿ) (5يي دح مبمتعه )

 
 
 

 
                                                           

ـ، 2008،  2س، أمبد  عيد زي ت، م ط ا رياخ)ريق ـ ري ظػرس(، مطدعػع ب معػع دم ػؽ، طمايدع   يح ري عد (1)
 .5ص

 8/2/2021مق دلع  خ يع مق ريمه دس هي ؿ  م د عدد، مدير  عدع ريمتررد ريم ةيع هي ريكرمع دا ريخ  (1)



 الثانيالفصل  ومصادر تغذيتوالتحميل المكاني لمشروع ري الصقالوية 
 

 
55 

 (52جدول)
 الضخ التابعة لجدول عمي سميمان محطات

 أ ـ ريم طقع أ ـ ريم طع
عدد 

 ريماخ ا
ريا ريؼ يلماخع 

 /ث 5ريتر دل ـ
ريقدرل 
 ري    يع

ريم   ع رياي اخدمه  
 ريم طع د يدت ـ

 56666 6526 2 5 ريا دطيع م طع رس ريم   يع
م طع رس د  ا 

 ري  ف
 5666 626 5755 5 د  ا ري  ف

 5266 52 6752 5 لري مر  م طع رس ري مرل
( 55م طع رس)
 رياعزيزيع

 5666 552 6 6 ريمطرد

م طع رس ريم   يع 
 رياعزيزيع

 56666 526 5 5 ريم   يع

  ػعدع، ريفلتبػع هػي ريم ةيػع ريمػتررد مديريػع تريدػزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررل: ريم در
 .2021 -2020 م  ترل غير دي  ا ريكرمع، هي ريم ةيع ريمتررد

 (18صورة)
 محطة ري بنات الحسن

 
 

 
 
 
 
 

  
                 

  
 8/2/2021رياقطا دا ريخ
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 جدول أبراىيم بن عمي: -3
يعػػد أ ػػد ريبػػدرتؿ ريرةي ػػع أياػػً  تريمافػػرع ب تدػػً  أس مػػف ريب  ػػم رويمػػف يبػػدتؿ ري ػػقالتيع 

يمػػر د رراػػي مرمػػد أدػررليـ ريعلػػي أ ػػد روتييػػ ء   ػػمي بػػدتؿ أدػررليـ ريعلػػي دهػػذر رو ػػـ أل ػه ،ريػرةيس
 .(1) د ي اميـ( ري  ك ع د يقرم م ه)ري  ي يف كذيؾ  مي دبدتؿ رياميمي   دع ريه ع يرل 

 ،(19يافرع بدتؿ أدررليـ دف علي مف بدتؿ ري ػقالتيع ريػرةيس دتر ػطع  ػ ظـ رةػيس  ػتر)
ييػرتس  ،مريدػً  م ػه بػدًر علػه بػه ريي ػ رثـ يبرس ريبدتؿ  اه يترزس هي مبررا  هػر ريكرمػع ريقػديـ ت 

رورراػػػي ري ػػػهليع ريم  ذيػػػع ي ػػػدتد ريفلتبػػػع مػػػف بػػػه ري ػػػم ؿ  اػػػه أ هػػػ  اعػػػد مػػػف أخ ػػػم أرراػػػي 
 .(2) ريم رتع رذ أ ه  ازرع د  ترع ماعددل مف ري ماي ا تريخارترا تري دتم تري خيؿ

 ةدػه أمػ  ريم ػ هع مػدطف ع ػد ذ  ـ( كػ3.5كػـ م هػ ) (31.5يدله طػتؿ بػدتؿ أدػررليـ دػف علػي)
ـ( هي  يف يدله ا ريفه 2.25( تدعمؽ)30(كـ ههي اررديع غير مدط ع كم  يدله عراع)28ريد يغع)

 ،(دت ػػػـ45000/ثػػ ( ييػػرتس م ػػػ  ع مػػدرل )3ـ6/ثػػ ( رمػػػ  ا ػػريفه روعايػػ دس هيدلػػػه)3ـ8ريا ػػميمي)
دتر طع م طع  ،(3)(دت ـ ارتس د ياخ1.440دت ـ ارتس  ي ً  أم  ريم   ع ريد يغع)(43.560)م ه 

كػـ( رس ددريػع ريادطػيف ااػ يؼ مػف ثػالث ماػخ ا يدلػه ا ػريؼ 28اقق ع د  ه يع ) ريايرس روم ـ 
  /ث ( أث  ف م ه  ديزؿ تريث يثع كهرد ةيع.3ـ1كؿ تر دل م ه )

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ررد ريم ةيػػع هػػػي مق دلػػع  خ ػػػيع مػػق ريمػػػؤرخ م مػػد  ػػػ كر  مػػتد أ ػػػد ألػػ يي م طقػػػع ريدرر ػػع، ترةػػػيس  ػػعدع ريمػػػت  (1)

 .2/2021/ 10ريفلتبع دا ريخ
 .28/1/2021ريدرر ع ريميدر يع يلد  ثع دا ريخ (2)
تزررل ريمتررد ريم ةيع، ريهيةع ريع مع يا غيؿ م  ريق ريرس تريدزؿ، مديريع ريمتررد ريم ةيع هػي ريفلتبػع،  ػعدع ريمػتررد  (3)

 .2021 -2020ريم ةيع هي ريكرمع دي   ا غير م  ترل 
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 (19صورة)
 ضمن منطقة السكر ناظم أبراىيم بن عمي

 
 29/1/2021رياقطا دا ريخ

م ػػترا هرعيػػع ياغػػذس رورراػػي ريدعيػػدل عػػف  ػػدتد إ ػػق ء بػػدتؿ  (4كمػػ  يافػػرع مػػف ريبػػدتؿ)
 أدررليـ ريعلي تلي ك واي:

ريق ػػترا ريفرعيػػع ريمات ػػطع هػػي بري  هػػ  بػػدتيي علػػي  ػػليم ف  ىتلػػي أ ػػد قندداة حصدديوات:  - أ
دػػررليـ ريعلػػي، أذ اافػػرع مػػف ريبػػدتؿ روخيػػر ع ػػد ت ػػتيع) (كػػـ اقريػػً ، ااميػػز د  هػػ  مدط ػػع 8ترب

 (دت ـ3966/ث ( يارتس م   ع مدرل )3ـ0.9ا ريؼ)(كـ تد6يدله طتيه )
اافػػرع لػػذا ريق ػػ ل مػػف ذ  ةػػم بػػدتؿ ردػػررليـ ريعلػػي ا خػػذ رابػػ ا  ػػرمي دطػػتؿ  قندداة التددأميم: - ب

(كػـ ههػت غيػر مػدطف تلػي مػزتدل د ػ ظـ 8(كـ مدطف، أمػ  ريبػزء ريدػ يه)3(كـ م ه )11يدله)
/ثػػ (يارتس م ػػ  ع 3ـ1.8يهػػ )  ػػدرس ييػػا كـ دابهيزلػػ  د يميػػ ا، أذ ادلػػه ريط مػػع ريا ػػريفيع

 (.8700مدرل )
تلي أ دى ريق ترا ريمافرعع مف ذ  ةم بدتؿ أدػررليـ ريعلػي د ابػ ا  ػرمي، ااميػز  (:(SI3قناة  - ت

 ـ( دت ػػػػ5000/ثػػػػ ( ياغػػػػذس م ػػػػ  ع مػػػػدرل )3ـ1تدا ػػػػريؼ) ـ( كػػػػ6د  هػػػػ  مدط ػػػػع يدلػػػػه طتيهػػػػ )
 ( امف مق طعع ردياه.28بدتؿ)
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 ااميػز،  ػرمي د ابػ ا ريعلي أدررليـ بدتؿ ذ  ةم مف مافرععري ريق ترا أ دى تلي (:SI16قناة) - ث
. ـ( دت ػػػ5045/ثػػػ ( ياػػػرتس م ػػػ  ع مػػػدرل )3ـ1تدا ػػػريؼ) ـ( كػػػ6.8طتيهػػػ ) يدلػػػه مدط ػػػع د  هػػػ 

هاػػاًل عػػف ذيػػؾ هقػػد زتدا لػػذا ريق ػػترا د ػػترظـ م هػػ   ػػدريع ترألخػػرى م طعػػع يغػػرض ريػػا كـ 
 .(29بدتؿ) كم  مديف هي دا ظيـ مي ا ريبدتؿ

 (58جدول)
 القنوات المتفرعة من جدول أبراىيم بن عمي

 طتيه  كـ أ ـ ريق  ل ا
ا ريفه  

 /ث 3ـ
غير  -)مدطف   يع ريق  ل

 مدطف (
 ريم   ع ريمرتيع د يدت ـ

 8700 غير مدطف 1.8 11 م  ل ريا ميـ 1
 3966 غير مدطف 0.9 6 م  ل   يترا 2
 5000 مدطف 6 1 (SI3م  ل) 3
 5045 مدطف 6 1 (SI16م  ل) 4

  ػعدع، ريفلتبػع هػي ريم ةيػع ريمػتررد مديريػع تريدػزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررل: ريم در
 .2021 -2020 م  ترل غير دي  ا ريكرمع، هي ريم ةيع ريمتررد

 (51جدول)
 عمي بن ابراىيم جدول عمى المقامة النواظم

   يع ري  ظـ /ث 9ريا ريؼ ـ اعدد ريفا    تع ري  ظـ أ ـ ري  ظـ ا
   يح 8 0 رةي ي أدررليـ دف علي 2
   يح 0.4 0 م طق رو  يع 0
 ع طؿ 9.4 9  درس ريا  يق 9
   يح 2.04 0  درس   ظـ ريا ميـ 0

  ػعدع، ريفلتبػع هػي ريم ةيػع ريمػتررد مديريػع تريدػزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررل: ريم در
 .2021 -2020 م  ترل غير دي  ا ريكرمع، هي ريم ةيع ريمتررد

هاػػػػاًل عػػػػف ذيػػػػؾ هقػػػػد اافػػػػرع مػػػػف لػػػػذا ريبػػػػدرتؿ عػػػػدل م ػػػػترا  قليع) ػػػػترمي  قليػػػػع( تريدػػػػ يه 
 ػػػميا د  ػػػم ء ري ػػػيتخ تتبهػػػ ء ريم طقػػػع  ()تلػػػي ذرا  فػػػق خػػػ ص ،(30( م ػػػ ل بػػػدتؿ)82عػػػددل )

                                                           
م ػػترا ري فػػق ريخػػ ص: لػػي بػػدرتؿ اكػػتف رعمػػ ؿ اطهيرلػػ  تا ظيفهػػ  ملقػػ ل علػػه عػػ اؽ ريفال ػػيف ريم ػػافيديف م هػػ ،  )*(

 دت م ( . 3000تع دل م  اكتف ريم   ع ريمرتيع دتر طع لذا ريبدرتؿ أمؿ مف )
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هاػػاًل عػػف ذيػػؾ ههػػي غيػػر مػػزتدل  ،ررديػػع غيػػر مدط ػػعاامثػػؿ لػػذا ريق ػػترا د  هػػ  ا ،ريم ػػافيديف م هػػ 
د ترظـ أياً  يذر ههي اعامد عله م  تم مي ا ريبدرتؿ ريمافرعع مف بدتؿ أدررليـ دف علي هػ ف زرد 

  .م  تم ريمي ا زتدا ده  ي ً  تأف أ خفض م  تم ريمي ا ا اخدـ طريقع رياخ
 (63جدول)

 قنوات النفع الخاص التابعة لجدول أبراهيم بن علي

 ريطتؿ/كـ أ ـ ريبدتؿ ا
   يع ريبدتؿ

 )مدطف، غير مدطف(
ريم   ع ريمرتيع 

 د يدت ـ
 89 غير مدطف 1  داي مظلتـ 1
 205.04 غير مدطف 0.5   ليف خلؼ 2
 769.68 غير مدطف 2.5 م ي ف عد س خلؼ 3
 63.23 غير مدطف 0.70 م متد عدد  مد 4
 304.63 غير مدطف 1.50   يف ريعلي 5
 307.15 غير مدطف 1.5 علي ري  ف ريعي ه 6
 83 غير مدطف 0.5  ديد ريفزع 7
 252.19 غير مدطف 2 رتك ف ريعد س 8
 20.33 غير مدطف 0.5 خاير م يمد  بتؿ 9
 134.11 غير مدطف 0.5  تط ريعدط ف 10
 60 غير مدطف 0.5   ف هر  ف   يح 11
 207.07 غير مدطف 0.25 د علي ريعدط فهه 12
 78.13 غير مدطف 0.3 عد س ريديي 13
 108.12 غير مدطف 1 م مد خاير عد س 14
 270.13 غير مدطف 1.5 ههد م مد م تم 15
 170 غير مدطف 1 ك  ر 16
 32.06 غير مدطف 0.125 زيدرف هزرع خلؼ 17
 37.12 غير مدطف 0.250 علي هر  ف خلؼ 18
 83.15 غير مدطف 0.250 م مد ريعب  ب  ـ  19
 2.15 غير مدطف 0.250  ردا أ مد 20
 226 غير مدطف 0.50 م مد عد س تره مه 21
 436.82 غير مدطف 1.5 علترف  ردا 22
 156.15 غير مدطف 1.5 ك  ر ريفر  ف 23
 70 غير مدطف 0.5 عدد ري   ر   يف 24
 153 غير مدطف 0.100 علي ري   ي 25
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 1 غير مدطف 0.200 خار عد سههد  26
 110 غير مدطف 0.100 م مد عد س ب  ـ 27
 90 غير مدطف 0.100 ا رس م مد عد س 28
 90 غير مدطف 0.5 م مد ريعد س 29
 134.02 غير مدطف 0.5 ديؼ م مد ريعد س 30
 181.26 غير مدطف 0.5 ك  ر ري ديد 31
 35.20 غير مدطف 0.800 خاير عد س رتا ف 32
 98 غير مدطف 1.25 مد اركي عد سم  34
 315.16 غير مدطف 1 ب  ـ   اـ 35
 400 غير مدطف 0.5 عف ا مؤيد 36
 163 غير مدطف 0.50 مهدس ري ه م 37
 31.10 غير مدطف 0.30 عدد ري ميد ريب  ـ 38
 92.20 غير مدطف 0.5 م متد ب  ـ 39
 148.25 غير مدطف 0.3 عدد ري ميد ريب  ـ 40
 42.05 غير مدطف 0.5 م رعب  ـ ري 41
 74.04 غير مدطف 0.5 خميس ريعدديي 42
 64.35 غير مدطف 0.200 مخلؼ ريعد س 43
 33 غير مدطف 0.5   يف علي   تف 44
 97 غير مدطف 0.9 خلؼ عدد ر مد 45
 247.27 غير مدطف 0.5 علي م ردا 46
 58.12 غير مدطف 0.5 عدتد  الؿ 47
 145.84 مدطفغير  0.2    ذل رو مد 48
 11.21 غير مدطف 1 عددهلل م مد 49
 393.05 غير مدطف 0.5 خلؼ عدد عددهلل 50
 88.12 غير مدطف 0.3 م مد هر  ف 51
 109.27 غير مدطف 0.6 ري    ي  يف 52
 277.81 غير مدطف 1 اتهيؽ ريغردي 53
 137.4 غير مدطف 0.5  ليم ف عدد أ مد 54
 165.11 مدطف غير 0.5 ردررليـ عدد أ مد 55
 86.06 غير مدطف 0.20 علي عددهلل  مد 56
 116 غير مدطف 0.200 م مد هر  ف 57
 116.67 غير مدطف 0.250 ها ي يطيؼ 58
 1414 غير مدطف 3 بررد ريعيف ف 59
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 58 غير مدطف 0.250 ذيم ريعكلع 60
 135.03 غير مدطف 0.5    ـ أ مد ع يد 61
 24.11 غير مدطف 0.2 مزعؿ   كـ 62
 84.3 غير مدطف 0.200 مطلؾ ري م د ت رك ةه 63
 24.11 غير مدطف 0.2 عط رهلل ط دتر 64
 37 غير مدطف 0.2  لدي ري عتد 65
 226 غير مدطف 0.5 مطلم ري م د 66
 213.86 غير مدطف 0.5 عدد ري مد ت رك ةه 67
 61.72 غير مدطف 0.7 طلفيح ريم متد 68
 1928 ر مدطفغي 2.5 ري يخ درع ريا لر 69
 1220.77 غير مدطف 2 عدد مؤيد  لش 70
 5107 غير مدطف 0.5 مخلؼ عرير  لش 71
 751.55 غير مدطف 1 رو الم ريزررعي 72
 1614.20 غير مدطف 2  الؿ عدد 73
 1376.46 غير مدطف 1.5 يت ؼ عر  ف 74
 827.23 غير مدطف 1 ك تم عددهلل 75
 26.07 طفغير مد 0.2  كر ي  يف ت رك ةه 76
 40 غير مدطف 0.2  م دس كعيد 77
 261 غير مدطف 0.7 خليؿ كعيد 78
 64 غير مدطف 0.2 هر  ف م ي ف 79
 243.10 غير مدطف 0.3 ردررليـ عزيز 80
 124 غير مدطف 0.3  مزل  ر  ف 81
 236.04 غير مدطف 0.250   ف  مد ري ليـ 82

  عدع، ريفلتبع هي ريم ةيع ريمتررد مديريع تريدزؿ، ريرس م  ريق يا غيؿ معريع  ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررل: ريم در
 .2021 -2020 م  ترل غير دي  ا ريكرمع، هي ريم ةيع ريمتررد

ريبػػدرتؿ ريمافرعػػع م هػػ  لػػذا ريق ػػترا اعػػ  ي مػػف  ػػتء ر ػػاعم ؿ ريم ػػافيديف م هػػ   عمػػتـ إفً 
مػػف أبػػؿ رهػػق م   ػػيم  لليػػع)ديزؿ(ماػػخ ا أ   ػػم بػػررء ميػػ مهـ دغلػػؽ دعػػض ريق ػػترا ريفرعيػػع ت

تد يا يي هػ ف لػذا ريكميػع ريكديػرل ازيػد عػف ري  بػع ممػ  ، كدر مف ريمي اأريمي ا ترو ا ترذ عله كميع 
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تأف أكثر مف يع  ي مف بررء ذيؾ ليه رورراي ريترمعع عله  ،ياـ دزيه  دتف أف ي اف د م ه  غيرلـ
 .(1) قي ريمزرتع اذ  ةم ريبدتؿ ههي ا اكي   ع مي ا ريرس يغرض  

 مصادر تغذية مشروع الصقالوية:-ثالثاا 
اعامػػد م ػػ ريق ريػػرس تم تراهػػ  ريفرعيػػع علػػه م ػػدر درةمػػي يلميػػ ا تد  ػػم اػػترهر كمي اهػػ  رياػػي 

رترةيػع ابمػق هػي اغػذياه  دػيف ريب  ػم وريم ػ ريق ر إفّ  إذ ،اقق ا ا تطةع رو  ػ ف ت ي  ػاه ريم ةيػع
تد ياػ يي ههػت ريمػا كـ  ،  م ريد رس كت ه ر ا دثه  ألغرراه تألدرههريطديعي ريمامثؿ د أل ه ر تريب

 تمػػ  دػػػيفداتربػػدل  د ػػكؿ ك مػػؿ. تل ػػ  اخاػػق الػػؾ ريم ػػ ريق يمػػ  ياػػترهر مػػف ريميػػ ا د ػػكؿ طديعػػي 
تم ػػرتع رس ري ػػقالتيع ر ػػد الػػؾ ريم ػػ ريق ريمهمػػع ريػػذس  ، ي  ػػ ا ريدتيػػع تردرراهػػ  يالػػؾ ريم ػػ ريق

هاػػاًل عػػف اػػدخؿ  ،يعامػػد هػػي بري  ػػه علػػه كميػػع تاذدػػذم ميػػ ا ري هػػر ياغػػذى مػػف  هػػر ريفػػررا ههػػت
 رو   ف تا كمه هي مي له.

 ،تر ػد علػه اغذيػع م ػرتع رس ري ػقالتيع ا عكس ا ثيررا ريظرتؼ ريطديعيع تريد ػريع هػي أف  
هاػػػاًل عػػػف ريع مػػػؿ  ،هيػػػدخؿ ريع مػػػؿ ريد ػػػرس د ػػػكؿ مد  ػػػر هػػػي أيبػػػ د كميػػػ ا ريميػػػ ا ريمطلقػػػع هيػػػه

ظػػػرتؼ ري ػػػ ع ريم ةيػػػع أف ك  ػػػا رطدػػػع أـ ب هػػػع يم ػػػ در ريميػػػ ا ريمغذيػػػع يلم ػػػرتع ههػػػي ريطديعػػػي ه
 ا عكس عله اد يف كميع ريمي ا ريمطلقع ريه ريم رتع زم  يً  تمك  يً .

أذ ا ػػؿ   ػػدع اغذياػػه  ،يمثػػؿ  هػػر ريفػػررا ريم ػػدر ريػػرةيس ريمغػػذس يم ػػرتع رس ري ػػقالتيع
يع و ي ػاه ف دػه ممػ  يدعػث  ػعتر عػدـ روطمة ػ ف تأف لذا ري  دع اعطي مؤ ر اغذ %(97.7)ريه

هػػي  ػػيف اعامػػد  ،و ػػيم  تأف  هػػر ريفػػررا ي دػػق مػػف ررراػػي دتؿ رخػػرى تيخاػػق ي ي  ػػاه  ،تري ػػذر
%( عله رياغذيع مف م  ل ذررع دبلع  ظرًر يدعد ريم  هع عف  هر ريفررا 2.27ري  دع ريد ميع تريد يغع)

تد ػػريع مللػػا مػػف كف ءاػػه وي ػػ ؿ ريميػػ ا ريػػه ذ  ةػػم  تمػػ  ياعػػرض يػػه ريم ػػرتع مػػف م ػػ كؿ طديعيػػع
تمػػػف لػػػذر ريم طلػػػؽ  ػػػ   تؿ رياطػػػرؽ هػػػي لػػػذر ريم ػػػتر ريػػػه ريم ػػػ در ريم ةيػػػع ريمغذيػػػػع  ،ريم ػػػرتع
 اـ درر اه  عله ري  ت رواي: رياييلم رتع 
 
 
  

                                                           
 8/2/2021مق دلع  خ يع مق ريمه دس هي ؿ  م د عدد، مدير  عدع ريمتررد ريم ةيع هي ريكرمع دا ريخ (1)
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 السياسة المائية:  -1
ي ػػػيطرل تريا ػػػرؼ يق ػػػد دهػػػ  رو ػػػ ييم تروبػػػررءرا رياػػػي ااخػػػذل   كتمػػػع ريدتيػػػع مػػػف أبػػػؿ ر

مػػػػف خػػػػالؿ ر  ػػػػ ء ري ػػػػدتد تا  ػػػػيف تاػػػػق ريم ػػػػ ريق رورترةيػػػػع  ،(1)دػػػػ يتررد ريمػػػػ ةي ريماػػػػ م يػػػػدتياه 
مف خالؿ  ،تأيا  عقد راف ؽ يق مع ع ديع تمقتيع يلمي ا كمً  ت تعً  ديف ريدتؿ ريما  طةع ،ت ي  اه 

 ػػػا د علػػػه تهػػػؽ ريقػػػتر يف روياػػػزرـ د  ػػػس م ػػػمع ريميػػػ ا ترو افػػػ ع تهػػػؽ ريم ػػػ ؼ تريمعقػػػتؿ ترياػػػي ا
و ػيم  تأف ريهػدؼ مػف ذيػؾ لػت  ،تدم  يامف ري قتؽ ريمكا دع يلم  ريق ريق ةمػع ،تروعررؼ ريدتييع

 .(2)ا ميف   ع ريمي ا يلزررعع ترو اي ب ا روخرى )ك ي رم تري   عع ....ريخ(
رياػػي ا فػػذل  رمػػ  هػػي مبػػ ؿ ريم ػػ ريق رورترةيػػع هاعػػرؼ د  هػػ  مبمتعػػع مػػف روبػػررءرا ريعلميػػع 

مػػف خػػالؿ ا ظػػيـ مػػتررد ريميػػ ا تري ػػيطرل عليهػػ   ،ريدتيػػع مػػف أبػػؿ ر ػػاثم ر لػػذا ريثػػرتل د ػػكؿ عقال ػػي
راد ع  ي  ع م ةيع ا عه ريػه  أفّ هاال عف ا قيؽ رم ه ريفترةد تو يم   ،تدهق رخط ر ريفيا   ا

اقلؿ مف كفػ ءل ريم ػرتع  ا ظيـ دررم  و اخدرـ طرؽ ريرس ري ديثع تري د مف رياب تزرا رياي ددترل 
 ريكميع تري تعيع.

و ػيم  تأف  ،أ د ألـ ريخ  ةص ريبغررهيػع ريمػؤثرل علػه ريمػتررد ريم ةيػع اعدتري ي  ع ريم ةيع 
ههػػت ركثػػر ريػػدتؿ ريمااػػررل مػػف بػػررء  ،م ػػ دق ريميػػ ا رياػػي اغػػذس ريعػػررؽ اقػػق ا ػػا تطةػػع دتؿ رخػػرى

رتعه  ريكديػػر م ػػذ ددريػػع ري ػػدعي  ا تريمعػػرتؼ  ي  ػػع دتؿ ريم دق)اركيػػ (.  يػػث  فػػذا روخيػػرل م ػػ
أذ  ػيؤدس  ،علػه  هػر ريفػررا م ه(  دًر م ـ 22اامف أم مه تر   ء) ريذس ،(GAPدم رتع ريك م)

تهي ريعررؽ د  ػدع  ،%(40لذر ريم رتع د د ذراه ريه خفض ا ريؼ  هر ريفررا هي  تري  د  دع)
فػػػررا تخ  ػػػع  ػػػد )أاػػػ اترؾ( ريػػػذس يعػػػد مػػػف هقدػػػؿ رم مػػػه ري ػػػدتد رياركيػػػع علػػػه  هػػػر ري ،(3)%(70)

%( مػػف ميػػ ا  هػػر ريفػػررا أس   ػػت 44ريخزر ػػ ا ريم ةيػػع رياركيػػع ريكديػػرل كػػ ف ريعػػررؽ ي ػػالـ   ػػع )

                                                           
 عدتف  الؿ ا لر ترخرتف، رثػر ري ي  ػع ريم ةيػع رياركيػع علػه  قػص ريميػ ا ريعررميػع ري ػط يع، مبلػع ريد ػتث  (1)

 .377ص 2011(، 15ريبغررهيع، ريعدد )
 .268ص ،2017، 1، طري ليم  يع ميرد، ديرا مطدعع ريعررؽ، هي ريم ةيع ريمتررد ر يد، بم ؿ ريلطيؼ عدد (2)
لر ترخرتف، رثر ري ي  ع ريم ةيػع رياركيػع علػه  قػص ريميػ ا ريعررميػع ري ػط يع، م ػدر  ػ دؽ،  عدتف  الؿ ا  (1)

 .357ص
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أذ  ػػكؿ ركدػػر   ػػدع  ،(1)( ػػ تي 3مليػػ ررا/ـ9هػػي  ػػيف ر خفػػض لػػذر ريمعػػدؿ ريػػه ) ،(3مليػػ ر/ـ13)
تمػػػػدرا   ػػػػدع رو خفػػػػ ض  1990ر خفػػػػ ض هػػػػي ري ػػػػ ع روتيػػػػه يملػػػػيء ريخػػػػزرف ريمػػػػذكتر هػػػػي  ػػػػ ع 

تلػػذر مػػ  أدى ريػػه ر خفػػ ض م  ػػتم  هػػر ريفػػررا ع ػػد ري ػػدتد ري ػػتريع هػػي م طقػػع  ،%(68.8د  ػػت)
تلذر يع ػي  ،(2)(3ملي ر/ـ 4.12( ريه   ت)3ملي ر/ـ 28.5ريق ةـ عف ريمعدؿ ريطديعي ريد يه د  ت)

ممػػ  ردى ريػه اقليػؿ ر اي بػػ ا  ،أزمػع ريفػررا ت ػلا ذرتاهػػ  هػي ري ػ ع ريمػػذكترل دعػد ر  ػ ء ري ػد أفّ 
 ريعررؽ ريفعليع مف ريمي ا.

تر مػػ  اماػػد يا ػػمؿ  ،و اقا ػػر م ػػكلع ري ي  ػػع رياركيػػع ابػػ ا  هػػر ريفػػررا علػػه ري ػػدرل هقػػط
هػػ ف م ػػرتع ا اركيػػ  ريا متيػػع هػػي  ػػتض  هػػر ريفػػررا أدا ريػػه ررافػػ ع دربػػع  ، تعيػػع ريميػػ ا رياػػ 

ممػػ  أدى ذيػػؾ ريػػه الػػتث ريميػػ ا دمخالػػؼ مػػ   ،ريكهرد ةيػػع ايبػػع ادريػػد م طػػ ا ريط مػػع  ، ػػرررل ريميػػ ا
هاػػال  ،ريك ة ػػ ا ري يػػع ريمتبػػتدل هػػي ريميػػ ا هػػياطر ػػه مػػف هاػػالا ريتمػػتد تريزيػػتا تد ياػػ يي يػػؤثر 

رت د ػدم  ،عف اغير يتف تطعـ ريميػ ا أمػ  د ػدم تبػتد مػترد عاػتيع   ابػع عػف رو  ػطع ريزررعيػع
%( هػػي ميػػ ا  هػػر ريفػػررا 67  ػػدع ريمػػترد ري ػػلدع د ػػتريي) أذ مػػدرا ،ريمخلفػػ ا ريد ػػريع تري ػػ  عيع

 . (3)خ  ع دعد مي ـ اركي  دا فيذ  ي  اه  ريم ةيع
أمػػػ  هػػػي ريعػػػررؽ هقػػػد رلامػػػا ري كتمػػػ ا ريماع مدػػػع هػػػي ريعػػػررؽ تم ػػػذ ريردػػػق روتؿ مػػػف ريقػػػرف 

يػػرس )ري ػػير ع ػػدم  ر ػػادعا خديػػر ر ،(4)هػػي اطػػتير ريمػػتررد ريم ةيػػع تر كػػ ـ ري ػػيطرل عليهػػ  ،ريع ػػريف
رذ رمارم ا ظيـ  دل ريرم دس ت دل ريفلتبع هكليهػ  اقػق علػه  ،تييـ تيلكتكس( يا ظيـ ريرس هي ريعررؽ

تمػػف ثػػـ اطػػترا  ،هاعمػػؿ علػػه ا ظػػيـ بريػػ ف  هػػر ريفػػررا تدرء رخطػػ ر ريفياػػ   ا ،(5) هػػر ريفػػررا
 رو اف دل م ه  هي رس ريمزرتع ا ت  م ري  بع عف طريؽ ريم  ريق رورترةيع.

                                                           
 2002،  1 ػػػػ  م ريرديعػػػػي، رو هػػػػ ر ريدتييػػػػع هػػػػي ريػػػػتطف ريعردػػػػي، درر ريكلمػػػػع يل  ػػػػر تريطد عػػػػع ترياتزيػػػػق، ط (2)

 .33ص
 .357  دؽ، صريم در ري عدتف  الؿ ا لر ترخرتف،  (3)
 .121ص 2014، 1ط عم ف، -  مررةي، أدررل ر اخدرـ ريمي ا، ريرتا ف يل  ر ترياتزيق، روردفم مد ر مد ري( 3)
ر   ـ عد  ف  ػعيد، ر ػاررايبيع ريمػتررد ريم ةيػع ريعررميػع هػي ظػؿ اتبهػ ا ري ي  ػع ريم ةيػع رياركيػع، ريعػدد ريخػ ص ( 4)

 .417ـ، ص2012د يمؤامر روتؿ، ريبزء ريث  ي، 
زتدعي، م  ريق ريرس تريدزؿ هي م  هظع رو د ر درر ع هي ريبغررهيع، ر  يع م ب ػاير)غير م مد عد س بميؿ ري (5)

 .175ـ ص2004ب معع دغدرد،  -م  ترل(، كليع رآلدرم
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م كلع ريميػ ا رياػي اتربػه ريعػررؽ بػررء ري ي  ػع ريم ةيػع رياركيػع و اكمػف هقػط دقلػع ريميػ ا  إفّ 
تمم  زرد رومر  تْء لت غيػ م  ،( تر م  اعؼ أت  تء رودررل هي ريعررؽ) تم طقع ريدرر ع بزء م ه

يدرر ػع دتف ريرم دع تاعؼ ريق  تف هي ري د مف رياب تز تلدر كمي ا كديػرل مػف ريميػ ا هػي م طقػع ر
هلـ ياـ  ،تخير دييؿ عله ذيؾ لت ادذير كمي ا كديرل مف مي ا ريم رتع دتف ا ظيـ ،رس رردع م  ت ي

دعػدـ رياػترزف  ر ػهـممػ   ،ريه  ػد روف دػيف ردػررليـ دػف علػي تعلػي  ػليم ف ()راد ع  ظ ـ )ريمرر  ع(
ع ممػ  ا ػدم هػي ملػع ترردرا هي اتزيق ريمي ا تري يطرل عله بزء كدير مف كمي اه  هي ددريػع ريم ػرت 

ريذس  دى د يبهػ ا ريمع يػع ياغذيػع ريم ػرتع د يميػ ا عػف  رألمرريمي ا ريتر لع ريه  ه ي ا ريم رتع 
 يػث  ،ترذ ربع   ريه ا ريخ ر   ء ريبدتييف ه ف  ظ ـ ريمرر  ع ك ف معمتؿ دػه ،(1)طريؽ ذررع دبلع

ع ه تا تؿ ريه هػرع ردػررليـ دػف علػي ريػذس يعطي ريمي ا ريه هرع علي  ليم ف يمدل ر دتع ثـ اقطق 
ري ػرم أمػ  عػف طريػؽ  ألغػررض رو قط ع ه ف  ك ف ريم طقع ي  لتف علػه ريميػ ا مدليليه تخالؿ 

تممػ  يػدهق ريػه اطديػؽ لػذا ريمع ديػع لػت تبػتد ادػ يف هػي ريا ػريؼ  ،رود ر أت  قؿ ريمي ا مف ري هػر
 ريث  يػػع هػػي( 3ـ11 ريػػه 8)رؿ دػػيف ري ػػقالتيع  ػػدر ا ػػريؼ ياػػررتم أذ ،مدػػؿ تدعػػد اطديػػؽ ريمع ديػػع

 ريا ريؼ اعؼ رس( 3ـ/21 أت20)هي دح ريمع ديع اطديؽ   يع هي أم  ،روعاي ديع ري  وا ع د
  .(2)روعاي دس

 أ  ػػ  ربلهػػ  مػػف رياػػي رأللػػدرؼ ا قيػػؽ ريػػه ري كتميػػع ري ي  ػػع ا ػػعه ري ػػ يي ريتمػػا تهػػي
 :تم ه  ريم رتع
 ظ ـ ريمرر  ع، تد  م م  بػ ء دػه ريمه ػدس ريمقػيـ هػي  ػعدع ا عه درةرل ريرس ريه اطديؽ  -1

 رس ريكرمع أ ه  ياـ ريعمؿ ده هي ددريع لذر ريع ـ.
اقتـ  عم ريرس ريكرمع تري قالتيع د ي  ع  دك ا ريػرس تريدػزؿ، هاػال عػف رزريػع ري د اػ ا  -2

 ورترء.تريار د ا تكريه  د  امررر يل د مف اي ع كمي ا كديرل مف ريمي ا ترهق كف ءل ر
 يلزررعػع ريالزمػع ريميػ ا اتهير م  يع وف ،م ةيع م كمع  ي  ع يتاح ألميع راد ع  دؽ تمم 

 كفػػ ءل ترهػػق ريميػػ ا وزمػػع ريا ػػدس عػػف دعيػػدرً  ا قيقهػػ  و يمكػػف يل ػػك ف رو اي بػػ ا ريم ةيػػع تاػػ ميف
رف ا بح م يـ يػاـ  مف غير ريممكف يعورترةرريزررعع عله رعاد ر رف ري ي  ع ريم ةيع  هي ر اخدرمه 

                                                           
ريمرر ػػ ع: لػػي ر ػػطالم ي ػػاعمؿ أ ي  ػػ  دػػدؿ كلمػػع م  تدػػع، تمع ػػه كلمػػع )رر ػػف( مػػ  ي ػػا قه ريمػػرء مػػف ريمراػػم  )٭(

 . 56ص ، م در   دؽ،تردس ريفررا تم رتع  دل ريه ديعريم كؿ، ي ظر كا م ر مد  ت ع 
 29/1/2021ريمق دلع ري خ يع مق رو ا ذ بم ؿ عدد  م دس، رةيس  رهييف رمدـ هي درةرل ريكرمع دا ريخ (1)
 .56ر مد  ت ع، تردس ريفررا تم رتع  دل ريه ديع، م در   دؽ، ص (2)
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ريميػ ا تهػؽ  تاتزيػق ،راد ع اق ي ا أرترةيع  ديثع دم  ياالءـ مق ري  ب ا ريم ةيع يلم   يؿ ريزررعيػع
 .ريم ةيع ريثرتل عله تريم  هظع ريرس م  آا ت ي  ع  ظ ـ ريمرر  ع

 مصادر تغذية مشروع ري الصقالوية:-2
 تريمامثػػؿ يلم ػػرتع مغػػذس مػػ ةي مػػترد مػػف أكثػػر تبػػدتد لػػت ريدرر ػػع م طقػػع يميػػز مػػ  أكثػػر إفّ 

  ػ عد أذ ريم طقع  طح ر د  ط مق م  بم ً  ب ء تلذر ، ط ي كمترد دبلع ذررع تم  ل ريفررا د هر
 ريفػػررا  هػػر مػػف ريمػػ ء هيبػػرس ري ػػ ظـ دتردػػ ا رهػػق طريػػؽ عػػف  ػػي  ً  هيهػػ  ريػػرس  ظػػ ـ يكػػتف دػػ ف ذيػػؾ
 د  ػم ذيػؾ مع يبػع تاػـ ريم ػرتع مػف رألخػرى رألبػزرء دعػض د  ػاث  ء رألرض ر  ػدرر   ػت مابه ً 

 .اعزيزيع رس ماخ ا
ت ظػػرًر يكػػتف م طقػػع ريدرر ػػع اقػػق اػػمف رملػػيـ ريم ػػ خ ري ػػ ررتس ريبػػ ؼ ريػػذس يامثػػؿ داذدػػذم 

هػػػػػػػػي م طقػػػػػػػػع ريدرر ػػػػػػػػع أذ اػػػػػػػػررتم ريمبمػػػػػػػػتع ري ػػػػػػػػ تس يكميػػػػػػػػع  ،كميػػػػػػػػع رومطػػػػػػػػ ر ري ػػػػػػػػ مطع تملاهػػػػػػػػ 
تلػػػذر يػػػدؿ علػػػه ر خفػػػ ض ريقيمػػػع تدغػػػدرد(  -(ملػػػـ هػػػي م طاػػػي )ريرمػػػ دس119 -117.8رومطػػػ ر)

م كتمػػػع د يعترمػػػؿ ريطديعيػػػع خػػػ ر   ممػػػ  يبعػػػؿ ري ػػػدكع ريمغذيػػػع يلم ػػػرتع ،ريفعليػػػع يلا ػػػ مط ريمطػػػرس
تمػػدى ا كػػـ رو  ػػ ف هػػي أدررل م ػػ ريق ريػػرس تري ػػيطرل علػػه ريميػػ ا يلاع مػػؿ معهػػ   ،م طقػػع ريدرر ػػع

 ذيؾ اـ رعام د رواي:تياتايح  ،د كؿ يخدـ ريم  ريق رورترةيع تريغرض مف أ   ةه 
 نير الفرات: -أ

 ،ع د ريد ث هي متاتع م ػ در اغذيػع ريم ػرتع ريم ةيػع يا ػدر  هػر ريفػررا ريمرادػع روتيػه
ممػػػػ   ػػػػ عد ذيػػػػؾ علػػػػه  ،يكت ػػػػه ريع مػػػػؿ ريطديعػػػػي تريمغػػػػذس روتؿ يم ػػػػرتع رس ري ػػػػقالتيع ريػػػػرةيس

 ػػ ط ري ػػ  عي تريزررعػػي د ػػقيع رو ػػاقررر ريريفػػي تمم ر ػػع مخالػػؼ رو  ػػطع ريد ػػريع ريمامثلػػع د ي 
 ري د اي تري يتر ي.

يدخؿ  هر ريفررا رورراي ريعررميع ع د    يع   يده م امرًر هي بري  ه   ت مػدف تررراػي 
(كػـ م ػذ دختيػه  ػدتد ريقاػ ء رودرريػع 38م  هظع رو د ر ت تًو ريه مدي ع ريرم دس يي دح طتيػه)

مػ دس ريا ظيميػع رياػي ا ػتؿ بػزء مػف ميػ ا  هػر ريفػررا ع د ريطرؼ ريغردي ت تًو ريه   ظـ  ػدل رير 
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تدػػذيؾ ا ػػدح ريكميػػ ا ريمطلقػػع عدػػر  ػػدل ريرمػػ دس يي ػػا د يكميػػع  ف ػػه  ع ػػد  ،  ػػت بػػدتؿ ريػػتررر
 .(1)مقدمع ري دل

( ريػػذس يتاػػح ريمعػػدوا ري ػػ تيع يا ػػػ ريؼ 7( تري ػػكؿ)31تع ػػد ا ليػػؿ معطيػػ ا ريبػػدتؿ)
( ياديف أف ا ػ ريؼ  هػر ريفػررا ع ػد  ػدل 2020 -2000)مي ا  هر ريفررا ع د  دل)ريرم دس( مف

ثـ أخذا د يازريد ترياد يف ديف  ػ ع ترخػرى  اػه ت ػلا  ،/ث (3ـ 310()2000ريرم دس ك  ا   ع)
تأف لذا ريكميػع اعػد ري  ػيلع ري ه ةيػع ياػ ثير ريعترمػؿ ريطديعيػع  ،/ث (3ـ 511( ريه)2020هي   ع)

مػػػتررد ميػػػ ا  هػػػر ريفػػػررا تد ياػػػ يي  هػػػي ثير ري ػػػلدي ترويبػػػ دي تريد ػػػريع ريخ ربيػػػع تريدرخليػػػع ذرا رياػػػ
   ي عكس ذيؾ د كؿ   دي عله كميع مي ا م طقع ريدرر ع .

 (31)جدول
 (2020-2000)لممدة ثا/3م( الرمادي)محطة في الفرات نير مياه لتصريف السنوية المعدلت

 م طع ريرم دس ري  ع ريم ةيع
2000 310 
2001 243 
2002 240 
2003 350 
2004 461 
2005 480 
2006 372 
2007 460 
2008 411 
2009 243 
2010 284 
2011 322 
2012 455 
                                                           

 لماػ ء ريرمػ دس ترلمياهػ  هػي رو اػ   ريزررعػي، رطرت ػع دكاػترر    ف يطيؼ م متد ريدييمي، ريمتررد ريم ةيع هػي (1)
 .64، ص2018ب معع رو د ر،   ع  ،كليع ريارديع يلعلـت رو    يع ،)غير م  ترل(
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2013 466 
2014 389 
2015 393 
2016 442 
2017 417 
2018 426 
2019 421 
2020 511 

  .2020ترل م   غير دي   ا ريرم دس مديريع  دل ،تزررل ريمتررد ريم ةيع :ريم در             

 (7شكل)
 (2020-2000تصاريف سدة الرمادي لممدة)

 (31ريم در: بدتؿ)     
هيقاػرم دػذيؾ مػف  هػر دبلػع  ،ثـ دعد ذيؾ ي ير  هر ريفررا ييابػه  ػرمً    ػت مدي ػع ريفلتبػع

رومػػر ريػػذس دهػػق ريػػه ر ػػاغالؿ لػػذر ،(1)ـ (7 يػػث يكػػتف م ػػاترا رعلػػه مػػف  هػػر دبلػػع د رافػػ ع يقػػدر)
رياػي اماػد  رألرراػيييػرتس  رألي ػر ؽ بدتؿ ري ػقالتيع  اػه ي خػذ ريميػ ا مػف ب  دػه رو  درر هي 

 ديف ريفررا تدبلع عف طريؽ بدرتيه ريمافرعع م ه.

                                                           
 .103ـ، ص1969ر مد  ت ع، هيا   ا دغدرد هي ريا ريخ، ريق ـ روتؿ، مطدعع روديم، دغدرد،  (1)
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كػـ  (27تيبػرس يم ػ هع) ،يقق  هر ريفررا ريػه ريغػرم تريبػزء ريب ػتدي ريغردػي مػف ريم ػرتع
هي  ،(ـ5-3عمؽ مي ا ري هر مف) تهي لذا ريم طقع ياررتم ،د يبهع  ف ه  عله طتؿ  دتد ريم رتع

(ـ تدػذيؾ يكػتف أعمػؽ 5.5 يف يدلػه عمػؽ ميػ ا ريم ػرتع مػف ددريػع افرعػه مػف  هػر ريفػررا د ػتريي)
ممػػػػ   ػػػػ عد ذيػػػؾ علػػػػه ازتيػػػد م ػػػػرتع ري ػػػػقالتيع د يميػػػ ا  ػػػػي ً  دتف تبػػػػتد أس ، مػػػف ري هػػػػر دقليػػػؿ

 .(1)ماخ ا  تى   ظـ يا كـ دا ظيـ ريمي ا
ريفػػػررا أعطػػػه هر ػػػً  ي مػػػت  دػػػ ا ريق ػػػم ع ػػػد مقػػػدـ  ػػػ ظـ  عػػػدـ ادطػػػيف بتر ػػػم  هػػػر إفّ 

هاػػاًل عػػف زيػػ دل  بػػـ  ،ممػػ  يعمػػؿ دػػدترل علػػه أع مػػع  ركػػع بريػػ ف ريميػػ ا ،(20ري ػػقالتيع  ػػترل)
 ريا ةع ا ريم ةيع عف طريؽ ريا رم تريادخر.

 (20صورة)
 نبات القصب عند مقدم ناظم الصقالوية

   
 
 
 
 

 

      
     
 

 28/1/2021 ريخارياقطا د    

  عدا  دل ريفلتبع ريا ظيميع د كؿ أت د خر هػي رهػق م  ػتم ميػ ا  هػر ريفػررا هػي متمػق 
ت ظػػرًر و خفػػ ض م ػػاتى مبػػرى  ،ري ػػد يغػػرض اتبيػػه بػػزء مػػف ميػػ ا ري هػػر   ػػت م ػػرتع ري ػػقالتيع

تأف لػذا ريكميػع  ـ(2.90)يغذس ريم رتع لػت إفّ ري قالتيع عف  هر ريفررا ه ف رمؿ م  تم ممكف 
أذ اػؤثر علػه ريا ػريؼ ريمػ ةي يلم ػرتع تد يمق دػؿ  ،ريمي ا تأف ك  ا اغذس ريم رتع يك ه  مليلهمف 

و ػيم  هػي ه ػؿ ري ػيؼ تلػذر مػ   ،اع  ي ريمق طع ا ريترمعع عله ذ  ةم ريم رتع مف  ػ ع ريميػ ا
                                                           

 .28/1/2021خريدرر ع ريميدر يع يلد  ثع دا ري (1)
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( رذر ر خفػػض م  ػػتم  هػػر ريفػررا ع ػػد مقػػدـ  ػ ظـ ري ػػقالتيع ريػػه أمػػؿ 2017 ػدث هعػػاًل هػػي  ػ ع)
ريكميػػػع رعػػػالا ممػػػ  دهػػػق  ػػػك ف م طقػػػع ريدرر ػػػع ريػػػه   ػػػم ماػػػخ ا)ديزؿ( يغػػػرض ازتيػػػدلـ  مػػػف

تيغرض اتايح ذيؾ د كؿ دميؽ اـ رعام د م   يم  دل ريفلتبع ييا  ه ي   مق ر اه  مق  ،(1)د يمي ا
اػػـ رعامػػ د م   ػػيم  ،ياقػػدير  بػػـ اػػ ثير  ػػدل ريفلتبػػع علػػه ريم ػػرتع ،ا ػػ ريؼ م ػػرتع ري ػػقالتيع

 ريعترمػؿ ( يعدـ اترهرل  مدؿ الؾ ريمدل رياي اعد ري  يلع ري ه ةيػع ياػ ثير2020-2010) دلري دل يلم
 ريد ريع ريدرخليع ذرا ريا ثير ري لدي ترويب دي عله ريمتررد ريم ةيع هي م طقع ريدرر ع.

 (32جدول)
 (2020-2010مناسيب سدة الفموجة لممدة)

 غيػر دي  ػ ا، )ريفلتبػع هػي ريم ةيػع ريمػتررد مديريػع تريدػزؿ، ريػرس م  ريق يا غيؿ ريع مع ريهيةع ريم ةيع، ريمتررد تزررل: ريم در
 .ـ2020 ،(م  ترل

 
 
 
 

                                                           
 .8/2/2021مق دلع  خ يع مق ريمه دس ررةد مظهر عدد، مدير ريمتررد ريم ةيع هي ريفلتبع دا ريخ (1)

 ري هتر         
 ريمعدؿ ريلتؿ آم امتز  زيررف ري ر  ي  ف ذررآ  د ط 2ؾ  1ؾ  2ا 1ا ري  ترا

 ري  تس

2010-2009 41.96 42.12 40 41.44 41.71 42.1 41.6 41.8 40.66 40.11 42 42.13 41.46 

2010-2011 42.2 42.95 40 42.24 42 41.36 41.2 41.36 42.4 40.12 42 42.6 41.7 

2012-2011 41.93 41.62 42.33 39.97 42.2 41.2 41.24 42.4 41.24 41.8 40 41.46 41.44 

2012-2013 41.8 42 42 42.37 41.44 41.32 42.30 41.24 42.42 41.7 41.23 41.81 41.63 

2013-2014 - - - - - - - - - - - - - 

2014-2015 - - - - - - - - - - - - - 

2015-2016 - - - - - - - - - - - - - 

2016-2017 41.80 37.8 38.3 37.53 38.6 38 40.2 40 37.64 38.86 37.84 38.9 38.78 

2017-2018 41.63 41.78 42.75 37.53 41 42 37.69 40 41 40.4 42.3 41.88 40.83 

2018-2019 42.13 40 40.2 40.60 41.4 41.2 41.30 42.5 40 37.55 42 41.75 40.88 

2019- 2020 41.4 41.8 40 42.6 42.4 40.2 42 38.75 41.25 42.37 42.6 42 41.44 

 - 41.56 41.24 40.36 40.82 41 40.94 40.92 41.34 40.53 40.44 41.25 41.85 ريمعدؿ
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 (8شكل)
 (2020-2010موجة لممدة)مناسيب سدة الف

 (32)بدتؿ عله د وعام د: ريم در      

ريمعػػدوا ري ػػهريع يم  ػػتم مقػػدـ  إفّ ( 8( تري ػػكؿ)32يااػػح مػػف خػػالؿ معطيػػ ا ريبػػدتؿ)
أذ  بؿ رد ه معػدؿ  ػهرس خػالؿ  ، دل ريفلتبع ك  ا أمؿ اد ي ً  مف ريمعدوا ري  تيع د كؿ   دي

ـ( 41.85معػدؿ خػالؿ  ػهر ا ػريف روتؿ دترمػق) لػهأعـ( هي  يف  بؿ 40.36 هر امتز دترمق)
معػػدؿ ريم  ػػتم ري ػػهرس يل ػػد يماػػ ز دقلػػع  أفّ ـ( دػػيف ري ػػهريف تلػػذر يػػدؿ علػػه 1.49رس دفػػ رؽ دلػػه)

 ريفتررؽ ديف  هتر ري  ع ريتر دل.

أم  ريمعدوا ري  تيع يم  تم ري دل خالؿ ري ل لع ريزم يع ريمذكترل هقد  بلا رتط  معدؿ 
هػي  ػيف  ػبؿ أعلػه معػدؿ  ػ تس يم  ػتم ري ػدل أذ  (2017 -2016)ـ( ي ػ ع38.78  تس دله)

ـ( ي ػػػاخر  م هػػػ   ػػػ ترا 2.85( يي ػػػدح ريفػػػرؽ دػػػيف ري ػػػ ايف)2013-2012ـ( ي ػػػ ع)41.63دلػػػه)
ريي اعراا يهػ  م طقػع  رورل ديع( يـ ياـ مي س م   يده  د دم ريعملي ا 2014-2015-2016)

 رعش.ريدرر ع مف بررء ريهبـت رورل دي يد

مػػف ري ػػد تريمامثػػؿ دمػػؤخر  ػػدل ريفلتبػػع رياػػي يمكػػف مػػف خاليهػػ  ميػػ س  رألخػػرأمػػ  ريب  ػػم 
مات ػػط ريا ػػريؼ تريمق ػػتد دػػه كميػػع ريميػػ ا ريمػػ رل هػػي م ػػ ل ري هػػر ع ػػد  قطػػع معي ػػع هػػي هاػػرل زم يػػع 

 تادػػرز ألميػػع درر ػػع مات ػػط ريا ػػريؼ ريمػػ ةي ي  هػػ ر يمػػدا زم يػػه معي ػػع ،(1)/ثػػ (3م ػػددل تاقػػ س)ـ

                                                           
، 1خلػػػػػػػػؼ   ػػػػػػػػيف علػػػػػػػػي ريػػػػػػػػدييمي، رو هػػػػػػػػ ر درر ػػػػػػػػع ليدرتمترهتماريػػػػػػػػع اطديقيػػػػػػػػع، مطدعػػػػػػػػع درر ري ػػػػػػػػف ء، ط (1)

 .133ص2017
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هػػػي أ هػػػ  ا ػػػدد معػػػدؿ ريا ػػػريؼ ريعػػػ ـ يلق ػػػ ل ع ػػػد مق ر اػػػه دمعػػػدوا ريا ػػػ ريؼ  ،يل ػػػ ترا ريم ةيػػػع
 تم ه  يمكف معرهع هيم  أذ ك  ا ري  ع رطدع أت مات طع أت ب هع. ،ري  تيع

دطديعع ري ػ ؿ هػ ف كميػ ا ريا ػريؼ ريمطلقػع عدػر  ػ ظـ  ػدل ريفلتبػع  ػتؼ اقػؿ عمػ  لػي 
خالػػؼ ريمعػػدوا ري ػػ تيع د  ػػم ا تيػػؿ بػػزء مػػف ميػػ ا ري هػػر عدػػر عليػػه هػػي مقػػدـ ري ػػدل، ت ػػتؼ ا

 بدتؿ ري قالتيع تريق  ل ريمت دل هي مقدـ ري دل.
/ثػ ( 3ريمعدوا ري هريع تري  تيع يا ريؼ مي ا  هر ريفررا)ـ(9تري كؿ)( 33يمثؿ ريبدتؿ)

يمطلقػػػع (، أذ امثػػػؿ لػػػذا ريكميػػػ ا ر2020 -2000ريمطلقػػػع عدػػػر  ػػػ ظـ  ػػػدل ريفلتبػػػع خػػػالؿ ريمػػػدل)
 أ  س  ي ل ريم  طؽ رياي يماد ده  ري هر تريعمتد ريفقرس يكؿ    ط هي مخالؼ ريمي ديف.

( ادػػ يف ريمعػدوا ري ػهريع دكميػ ا ريميػػ ا ريمطلقػع عدػر  ػ ظـ  ػػدل 33تيااػح مػف ريبػدتؿ)
/ثػػ ( تأعاللػػ  هػػي 3ـ333ريفلتبػػع ددربػػع مليلػػه، أذ ك  ػػا رد  لػػ  هػػي  ػػهر كػػ  تف ريثػػ  ي دمعػػدؿ دلػػه)

/ثػ (، أّف لػػذر ريادػ يف ترياقػ رم خ اػػق 3ـ212) /ثػ ( رس دفػػ رؽ دلػه3ـ545) امػتز دمعػػدؿ دلػه  ػهر
ا ا ا ثير ريعترمؿ ريطديعيع تريد ريع رياي ا كما دكميع ريتررد ريم ةي ع د مقدـ  دل ريفلتبع، يكف 

زف ريميػ ا هػي رمرم ا ثير تأكدرا لت ذيؾ ريع مؿ ريد رس ريمامثؿ د ي  ع ريدتيع ريم ةيع رياػي اقػتـ دخػ
د يػػررا  ديثػػع تري د  يػػع تريثرثػػ ر تمػػا ريفػػ ةض رس هػػي أ ػػهر ري ػػا ء ترطالمهػػ  هػػي مت ػػـ ري  بػػع 
ريم ةيػع أل ػهر ري ػيؼ يزيػػ دل رأل ػاهالؾ هػي ريمبػػ وا ك هػع، دي مػ   ال ػػظ أف كميػع ريميػ ا اافػػ تا 

  هي دقيع رأل هر د  م اف تا كمي ا رألمط ر رياي ا قط عله  تض ري هر.
( 9ريمعدوا ري  تيع يلا  ريؼ ريمطلقع عدر   ظـ  دل ريفلتبع ترياي يتا ه  ري كؿ) أم 

/ثػػػػػػ ( خػػػػػػالؿ 3ـ680( تمػػػػػػ  دػػػػػػيف)2009 -2008/ثػػػػػػ ( خػػػػػػالؿ  ػػػػػػ ع)3ـ216ها   ػػػػػػر مػػػػػػ  دػػػػػػيف)
 /ث (.3ـ464( دف رؽ دله)2006 -2005  ع)
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 (33جدول )
 (2020-2000لممدة )( /ثا3م) لفموجةمؤخرة سدة ا السنوية لتصريف نير الفراتو  الشيرية المعدلت

 ريلتؿ آم امتز  زيررف م يس  ي  ف آذرر  د ط 2ؾ 1ؾ 2ا 1ا ري  ع ريم ةيع
 معدؿ

ري ػػ تس 
 /ث 3ـ

 متذ  
ريمعػػ م

 ؿ

مميػػػػػػػػزرا 
 ري  ع

 ب هع 0.77 329 301 323 330 321 252 325 337 307 222 348 393 492 1999-2000

 ب هع 0.62 267 282 280 290 270 215 215 300 265 190 230 378 300 2001-2000

 ب هع 0.81 344 490 565 578 473 303 257 310 255 177 160 300 260 2001-2002

 رطدع 1.15 491 658 753 864 758 390 405 421 284 217 330 402 413 2002-2003

 رطدع 1.31 557 650 750 820 660 550 540 700 350 310 330 550 480 2003-2004

 رطدع 1.38 589 725 765 915 765 510 535 475 385 410 508 510 570 2004-2005

 رطدع 1.61 680 676 788 808 800 610 630 633 710 537 600 645 727 2006-2005

 رطدع 1.53 651 609 780 800 691 582 680 701 692 492 506 604 682 2007-2006

 ب هع 0.73 313 281 301 294 292 262 218 297 300 232 313 412 561 2007-2008

 ب هع 0.51 216 193 224 232 181 192 188 251 204 183 201 252 291 2008-2009

 ب هع 0.58 250 310 350 280 200 220 175 240 280 195 220 245 285 2010-2009

 ب هع 0.64 272 289 283 295 315 301 309 280 290 250 270 290 102 2010-2011

 مات طع 0.92 393 299 309 350 322 302 288 310 333 290 312 250 317 2012-2011

 مات طع 0.99 422 425 455 460 420 442 401 415 420 390 401 369 378 2012-2013

 مات طع 1.02 436 410 390 445 469 489 502 482 455 420 399 382 390 2013-2014

 مات طع 1.03 438 475 480 477 462 440 455 415 380 399 412 369 350 2014-2015

 مات طع 1.04 443 450 482 470 487 429 456 467 455 420 415 402 388 2015-2016

 ب هع 0.76 326 470 462 456 479 486 442 470 465 432 455 398 401 2016-2017

 ب هع 0.81 344 714 761 814 731 429 371 437 308 327 370 388 395 2017-2018

 رطدع 1.35 573 721 763 656 526 480 485 459 462 535 539 588 666 2018-2019

 رطدع 1.38 588 650 750 820 660 550 540 711 350 367 355 558 473 2020 -2019

 - - 424 479 524 545 489 401 400 433 378 333 365 413 424 ريمعدؿ

 بياناا )، مديرياة الماوارد المائياة ااف الة و اة والبازل، الار  مشااري  لتشغيل العامة الهيئة المائية، الموارد وزارة: المصدر

 .م5656 ،(منشورة غير
كمػػػػ  يااػػػػح رياػػػػً  مػػػػف خػػػػالؿ ريبػػػػدتؿ أعػػػػالا ريكيفيػػػػع رياػػػػي اا دعػػػػا دهػػػػ  ري ػػػػ ترا ريرطدػػػػع 

ط مات ػػتريمات ػػطع تريب هػػع ي هػػر ريفػػررا رياػػي اػػـ ر ػػاخرربه  مػػف خػػالؿ رو ػػاع  ع د مػػتذ  مع مػػؿ 
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،أذ ادػػػيف مػػػف خػػػالؿ ا ليػػػؿ ريبػػػدتؿ أف ري ػػػ ترا ريب هػػػع لػػػي رألكثػػػر اكػػػرررًر خػػػالؿ مػػػدل ()ريا ػػػريؼ
( تاكتف عله 0.81 -0.51  ترا تد متذ  مع مؿ اررتم م  ديف) (9ريدرر ع أذ ت ؿ عددل  ريه)

م  (  ترا د متذ  مع مؿ اررتم 7 كؿ   ترا ماا ييع ااخلله  دعض ري  ترا ريرطدع تريد يه عددل )
(  ػػػ ترا تد مػػػتذ  مع مػػػؿ 5(، هاػػػاًل عػػػف ري ػػػ ترا ريمات ػػػطع تريدػػ يه عػػػددل )1.61 -1.31دػػيف)

 (.1.04 -0.92اررتم م ديف)
 (9شكل)

 (2020 -2000) لممدة ثا/3م الفموجة سدة لتصاريف السنوي المعدل

 (33ريم در: د وعام د عله بدتؿ)       

 عترمػؿ ياػ ثير يعػتد ري ػ تس ريا ػريؼ ي اكم هي رياد يف  دم ذيؾ يمكف ريقتؿ إفّ  تخال ع
 اػػ ثير عػػف هاػػالً  ريفػػررا،  ػػتض م طقػػع علػػه ريهطػػتؿ كميػػع هػػي ري   ػػؿ رياذدػػذم: ألمهػػ  طديعيػػع
 اركيػ ،) تلػي ريفررا  هر عله عريما  طة ريدتؿ د ي  عتريمامثلع  تلي رألكثر ا ثيررً  ريد ريع ريعترمؿ
 ريا ػػريؼ تمعػػدوا ريميػػ ا دم   ػػيم ا كمهػػ  ىتمػػد ريدرخليػػع ريعػػررؽ  ي  ػػع هاػػاًل عػػف ،(ت ػػتري 
   .ريدلد درخؿ

                                                           

 ()  ذ  ريمع مؿ مف خالؿ ريمع ديع رآلايع :اـ ر اخرر  ري  ترا ريب هع تريرطدع د وعام د عله  مت 

   =  مع مؿ مات ط ريا ريؼ متذ     

 ريقريم مف ريتر د مات طع/هتؽ ريتر د رطدع/ دتف ريتر د ب هع   
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 قناة ذراع دجمة:-ب
اا در م  ل ذررع دبلع ريمرادع ريث  يع هي اغذيع ريم رتع دعد  هر ريفررا، رذ اافػرع مػف ريق ػ ل 

(كػػػـ ياابػػه  ػػػرمً   اػػػه الاقػػي د هػػػر دبلػػػع هػػػي 27ريفػػػررا( دتر ػػطع  ػػػ ظـ ع ػػػد)-ريرةي ػػع)م  ل ريثرثػػػ ر
/ثػ (،أذ امػا 3ـ600ـ( دا ػريؼ ا ػميمي)60(كػـ تعػرض )65بي  م ؿ دغدرد دطػتؿ)م طقع ريا 

( 1981 اه اـ رو اه ء مف ري فر تر  ػ ء  ػ ظـ عليهػ   ػ ع)1/1/1977ريمد  رل د يعمؿ ده  دا ريخ
( اـ ا تيؿ ريمي ا عليه  يغرض رو اف دل م ه  هي ا تيؿ مي ا د يرل ريثرث ر د اب ا 1988تهي ع ـ)

ري ػػيهتد مػػف ب  ػػم تر يػػ ء رورراػػي ريزررعيػػع رياػػي امػػر دهػػ  اػػمف بزيػػرل ريكرمػػع  دبلػػع هػػي تمػػا
 .(1)تم طقع ريدرر ع عف طريؽ بدتؿ علي  ليم ف مف ب  م رخر

اقق م  ل ذررع دبلػع هػي ريبػزء ري ػم يي تري ػم يي ري ػرمي مػف ريم ػرتع، ترف  ػدتد م طقػع    
كػػػـ( 30دح ع ػػػدل  طػػػتؿ بػػدتؿ علػػػي  ػػػليم ف)يي ػػ ()(44ريدرر ػػع رورترةيػػػع ادػػػدأ ع ػػد ريكيلػػػت ماػػػر)

(، ادله ريط مع ريا ريفيع 21 ترل) (*)تدعدل  يخارؽ ر فؿ ذررع دبلع دتر طع )  يفتف كت كرياي(
/ث ( تلت مزتد دم ط ا اخ كم طع رس رياعزيزيع رياي ا خذ مػف م ػ ل ذررع دبلػع ياغػذس 3ـ10يه)

ت ظػػرًر يكػػتف لػػذا ريميػػ ا ريػػتررد مػػف ريق ػػ ل بػػدتؿ علػػي  ػػليم ف د ابػػ ا عك ػػي يبريػػ ف ميػػ ا ريبػػدتؿ، 
كػػػـ( ههػػػي اعػػػّد م ػػػدرًر مكمػػػاًل يميػػػ ا ريم ػػػرتع تو يمكػػػف 5مليلػػػع أذ و يمكػػػف أْف ا ػػػؿ رو يم ػػػ هع)

روعامػػ د عليهػػ  هػػي أرترء رورراػػي ريزررعيػػع ريترمػػق مدػػؿ ذررع دبلػػع اػػمف مق طعػػع ريم ػػ  يع، أمػػ  
ؼ ذررع دبلػػع ت ظػػرًر ورافػػ ع ااػػ ريس ريم طقػػع ريب  ػػم رألخػػر مػػف بػػدتؿ علػػي  ػػليم ف تريترمػػق خلػػ

كمػػػ  ذكػػػر  ػػػ دقً  ههػػػت مػػػزتد رياػػػً  دم طػػػع اػػػخ تلػػػي م طػػػع رس ريم ػػػ  يع رياعزيزيػػػع ريترمعػػػع هػػػي 
ريب  ػػػم رألي ػػػر يق ػػػ ل ذررع دبلػػػع يغػػػرض ازتيػػػد ريبػػػدتؿ د يميػػػ ا ي ػػػد رو اي بػػػ ا ريم ةيػػػع ريد ػػػريع 

 تري   عيع تريزررعيع هي لذا ريم طقع.
 

                                                           
بمهتريػػع ريعػػررؽ ، تزررل ريمػػتررد ريم ةيػػع ، مديريػػع ريمػػتررد ريم ةيػػع هػػي ريفلتبػػع ،  ػػعدع ريمػػتررد ريم ةيػػع هػػي ريكرمػػع  (1)

 . 2020دي   ا غير م  ترل 
 (كـ. 44( لي م طقع ريدرر ع يي دح ع دل  طتؿ م  ل ذررع دبلع)44ريكيلت مار) )٭( 
( مػػف مدػػؿ ريكػػتردر ريعررميػػع د ياعػػ تف مػػق ريب  ػػم ري ػػتهياي تلػػت أ ػػده 1978ري ػػ يفتف ريكػػت كرياي: ر  ػػ   ػػ ع) )٭*( 

 ـ( ا ػا رورض ه ةػدل ي ػكؿ بػدرر  ػ  د يا مػؿ5عػرض كػؿ ها ػع) د ي  دتؽ ريكت كرياي م ػلح ذت  ظػ ـ مػزدت 
 ثقؿ رياردع تري ركع ريخ ربيع، هااًل عف كت ه  ا قؿ ريمي ا مف ا ا ذررع دبلع.
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 (21صوره)
 السايفون الكونكريتي

 16/3/2021رياقطا دا ريخ       

تمف ربؿ رعط ء معلتم ا دميقه يق  ل ذررع دبلع ودد مػف رو ػ رل ريػه ريخ ػ ةص ريكميػع  
ها ػػػير ريػػػه ريادػػػ يف ريف ػػػلي  مهمػػػعأل هػػػ  اعطػػػي مػػػديتوا ليدرتيتبيػػػع  ،تمعػػػدوا ريا ػػػريؼ يهػػػ 

ممػػ  ياػػيح هر ػػع أكدػػر يا ميػػع ريم ػػرتع تاالهػػي  ،عتري ػػهرس تري ػػ تس خػػالؿ ري ػػ ترا ريرطدػػع تريب هػػ
 ػ ع ريميػ ا هيػه مػف خػالؿ ر ػاثم ر كميػع ركدػر مػف ميػ ا لػذا ريق ػ ل هػي اغذيػع ذ  ةػم ريم ػرتع تدمػػ  

تياتاػيح خ ػ ةص ا ػريؼ م ػ ل ذررع  ،ياالءـ مق ماطلد ا ريبدتؿ ياغذيع ريم طقع رياػي يمػر دهػ 
 دبلع اـ درر اه  عله ري  ت رواي:

 
 

 
 

 ذراع د  ه
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 ئص التصريف الشيري والسنوي:خصا
 علػػػه عام دلػػػ و ،ألخػػػر  ػػػهر مػػػف ريمػػػ ةي ريبريػػػ ف كميػػػع دػػػ خاالؼ دبلػػػع ذررع م ػػػ ل اا ػػػؼ

 مف كؿ مي ا كميع ا دد تر ه  و يم  يلدتيع ريدرخليع ري ي  ع مدؿ مف ريم كتمع( ريفررا-ريثرث ر)م  ل
 هػػي معػػدواه  د رافػػ ع  ػػهرألر دعػػض اا ػػؼ أذ ،رياق ػػيـ  ػػ ظـ طريػػؽ عػػف تريفػػررا دبلػػع ذررع م ػػ ل
 كميػع هػي ادػ يف ريػه ذيػؾ يػؤدس ممػ  ،ذراه  ري  ع مف أخرى أل هر ريد ي   دتدل  ريه ا خفض  يف

 ريمطلتدػػع ريميػػ ا كميػػع علػػه ذيػػؾ يػػ عكس تد ياػػ يي ،دبلػػع ذررع م ػػ ل ريػػه ريػػترردل ري ػػهريع ريا ػػ ريؼ
 .يلم رتع
 ريادػػػ يف معرهػػػع أبػػػؿ مػػػف بػػػدرً  غػػػعد ي د لميػػػع ا فػػػرد ري ػػػهرس ريا ػػػريؼ خ ػػػ ةص ا ليػػػؿ إفّ 
 خطػط علػه اػ ثيرا عف هاالً  ،ريم ةيع يل  ع ريع ـ ريا ريؼ هي اؤثر رياي ري  ع ر هر هي ري   ؿ
 .ريمي ا مف ريكميع لذا ر  س عله اتاق ترياي ترو اثم ر ريا ميع

 معػػػدوا هػػػي ادػػػ يف تبػػػتد يااػػػح( 10)تري ػػػكؿ( 34)ريبػػػدتؿ معطيػػػ ا ا ليػػػؿ علػػػه تد ػػػ ءً 
 ه ػػؿ هػػي رس( أم -امػػتز)أ ػػهر هػػي  ػػهرس ا ػػريؼ معػػدؿ رعلػػه دلػػه أذ ،ري ػػ ع  ػػهرر ا ػػريؼ
 ريم ةيػػع ريدتيػػع ي ي  ػػع يعػػتد ذيػػؾ ت ػػدم ،رياػػتريي علػػه م هػػ  يكػػؿ ثػػ /3ـ(119-109)دترمػػق ري ػػيؼ
 ري ػيؼ ه ػؿ هػي تأطالمهػ  ري ا ء ر هر هي ريف ةض تما ريثرث ر د يرل هي ريمي ا دخزف اقتـ رياي

 م ػ ل طريػؽ عػف ريثرثػ ر د يرل مف د يمي ا دبلع  هر امتيؿ هياـ ،ريم ةيع ري  ب ا رراف ع مق اا م  ً 
 .تريزررعيع ريد ريع رو اعم وا يزي دل  ظررً  ري يهتد مت ـ هي دبلع ذررع
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 (34جدول)
 (2020-2000/ثا( لممدة)3السنوية لتصريف قناة ذراع دجمة )مالمعدلت الشيرية و 

              
 ري هتر

 ري  ترا
 ريلتؿ آم امتز  زيررف م يس  ي  ف آذرر  د ط 2ؾ 1ؾ 2ا 1ا

 معدؿ
ري  تس 

 /ث 3ـ

 متذ  
 ريمع مؿ

مميزرا 
 ري  ع

 ب هع 0.28 26 25 25 35 44 46 35 25 10 10 15 20 25 1999-2000
 ب هع 0.36 33 25 33 30 54 50 45 46 30 13 35 20 20 2001-2000

 ب هع 0.24 22 20 25 30 35 33 30 26 22 10 13 10 15 2001-2002
 ب هع 0.48 44 40 59 45 55 45 50 55 40 45 30 25 33 2002-2003
 مات طع 0.95 86 130 133 130 120 112 78 66 59 50 56 55 45 2003-2004
 رطدع 1.35 122 143 167 165 200 180 120 78 78 90 88 68 90 2004-2005

 رطدع 1.25 113 122 143 150 134 122 120 100 97 95 87 87 98 2006-2005
 رطدع 2.1 189 200 267 254 243 194 187 178 132 125 132 154 196 2007-2006

 مات طع 0.94 85 98 122 125 100 112 106 92 87 40 33 43 65 2007-2008
 ب هع 0.36 33 50 70 80 13 10 10 10 5 10 60 15 60 2008-2009

 مات طع 0.91 82 90 80 50 20 20 20 20 85 20 250 245 80 2010-2009
 مات طع 0.91 82 54 55 56 45 67 48 30 80 276 80 150 45 2010-2011

 ب هع 0.87 79 112 123 112 98 30 45 55 53 67 70 96 85 2012-2011
 ب هع 0.77 70 112 123 111 100 10 15 10 20 48 59 94 139 2012-2013
 ب هع 0.51 46 43 58 67 55 58 58 45 37 25 45 25 38 2013-2014
 ب هع 0.42 38 34 46 59 43 57 46 38 38 10 15 26 43 2014-2015
 ب هع 0.71 64 67 65 87 88 56 68 98 48 66 26 47 55 2015-2016
 رطدع 1.34 121 130 135 85 65 104 190 86 115 160 160 105 120 2016-2017
 مات طع 0.95 86 90 75 115 80 50 35 20 180 220 50 90 30 2017-2018
 رطدع 1.87 169 130 575 86 97 102 75 54 92 68 303 200 250 2018-2019
 رطدع 3.36 303 380 130 420 320 270 308 500 320 50 250 285 400 2020 -2019

 - - 90 100 119 109 96 82 80 78 78 71 88 89 92 ريمعدؿ

 ،مديريػع ريمػتررد ريم ةيػع هػي ريفلتبػع ،يا غيؿ م  ريق ريػرس تريدػزؿ ريع مع ريهيةع ،ريم ةيع ريمتررد تزررل ،ريعررؽ بمهتريع: ريم در
   . 2020 ،م  ترل غير دي   ا
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 (10شكل)
 /ثا3لقناة ذراع دجمة م الشيري معدل التصريف

 (34ريم در: د وعام د عله بدتؿ)        

 يادػيف( 11)تري ػكؿ( 34)ريبػدتؿ معطيػ ا ا ليػؿ خػالؿ تمػف ري ػ تس ريا ريؼ معدوا أم 
 م ػ ل ميػ ا يا ػريؼ  ػ تس معػدؿ رعلػه دلػه أذ ،تأخػرى   ع ديف ريم ةيع ريا  ريؼ معدوا رخاالؼ
 أمػػؿ  ػػبؿ دي مػػ ( ثػػ /3ـ303)دلػػه دا ػػريؼ( 2020 -2019)يلمػػدل ري ػػ ظـ مػػؤخر ع ػػد دبلػػع ذررع
 .روخرى ريقيـ ااررتم مايفريقي ل ايف تديف( ث /3ـ22)دله دمعدؿ( 2003-2002)يلمدل معدؿ

 (11شكل)
 (/ثا3م) لقناة ذراع دجمة معدل التصريف السنوي

   
 (34)بدتؿ عله د وعام د ريم در      
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مف خالؿ ريبػدتؿ رعػالا ااػ دق ري ػ ترا ريرطدػع تريب هػع رياػي اػـ ر ػاخرربه  مػف  أيا ً  يااح
 ػ ترا رطدػع يلمػدل ريمدرت ػع دي مػ  ( 6مع مػؿ أذ  ػبلا م ػ ل ذررع دبلػع)ريخالؿ رو اع  ع د مػتذ  

يلمػدل  (  ػ ع5هػي  ػيف ت ػؿ مبمػتع ري ػ ترا ريمات ػطع) (  ػ ع10ت ؿ مبمتع ري  ترا ريب هع)
  ف ه .

خال ػػع ذيػػؾ يدػػيف  قيقػػع تراػػ ع لػػي مػػدى رياقػػ رم تريااػػ دق دػػيف ري ػػ ترا ريرطدػػع تريب هػػع، 
 ػػع ريدتيػػع ريدرخليػػع تمػػدى هاػػاًل عػػف ريادػػ يف هػػي كميػػ ا ريا ػػريؼ ري ػػ تس تكػػؿ ذيػػؾ خ اػػق ي ي 

ا كمهػػ  درهػػق تخفػػض ا ػػريؼ م ػػ ل ذررع دبلػػع كت هػػ  م ػػ ل   ملػػع يلميػػ ا مػػف د يػػرل ريثرثػػ ر   ػػت  هػػر 
دبلع د  م ري  ب ا ريم ةيع يل هر تكمي ا ريف ةض تريعبز هيه، م  مد ا دده كمي ا ريميػ ا ريكديػرل 

(ع ػدم  زردا كميػػ ا 2019)  ػ عرياػي ا ػرؼ ريػه لػذا ريق ػػ ل مػف م ػ كؿ تممػ  يؤيػد ذيػػؾ لػت هػي 
ريميػػػ ا هػػػي لػػػذا ريق ػػػ ل ردا ريػػػه  ػػػدتث خ ػػػف ا تا ػػػرم كميػػػ ا كديػػػرل مػػػف ريميػػػ ا   ػػػت رألرراػػػي 

، تهػػي ري ه يػػع  ػػدم ذيػػؾ ادػػ يف كديػػر هػػي معػػدوا ريا ػػريؼ دػػيف  ػػ ع (1)ريزررعيػػع تبػػدرتؿ ريم ػػرتع
 ترخرى.

 :الىداف التنموية لمشروع ري الصقالوية -رابعاا 
رياػي رعقدػا ري ػرتم رياػي مػر دهػ  ريعػررؽ تم طقػع  ـ(1990)  ػ عهي  ريدتيع رابها  ي  ع

عػػف أعػػ دل ا ليػػؿ تاطػػتير  هاػػالً  ،ريدرر ػػع بػػزًء م ػػه ريػػه درر ػػع تا ػػميـ تا فيػػذ ريم ػػ ريق رورترةيػػع
ريمػػتررد ريم ةيػػع هػػي الػػؾ ريم ػػ ريق تا مياهػػ  علػػه ريمػػدى  لودرر  ػػ ييم ألريق ةمػػع م هػػ  تأادػػ ع أهاػػؿ ر

 ،تكػػ ف مػػف دػػيف الػػؾ ريم ػػ ريق لػػت م ػػرتع رس ري ػػقالتيع ،ف أبػػؿ اقليػػؿ ريف مػػد مػػف ريميػػ اريدعيػػد مػػ
ي ػػغؿ م ػػ  ع  بعلػػهريػػذس  رألمػػرمػػف ألػػـ ريم ػػ ريق رورترةيػػع ريكديػػرل  رً تاػػ اي ألمياػػه كت ػػه يعػػد تر ػػد

أذ  ،تبػػزء مػػف ريفلتبػػع تريكرمػػعالػػؾ رورراػػي رياػػي امثلػػا د ػػ  ياي ري ػػقالتيع  رألرراػػيتر ػػعع مػػف 
دت ػـ ( 215.000(كػـ علمػً  ر هػ  ا ػ تس)5375)غا ريم   ع ريكليع رياي يرتيه  ريم ػرتع د ػترييدل

دتر ػطع رياػخ  رألخػرهػي  ػيف يػرتس ريبػزء  ،دت ػـ(119.310)بزء م ه  يرتس  ي ً  دم ػ  ع ادلػه
 .(2)(دت ـ95690دم   ع ادله)

                                                           
  .2/3/2021مق دلع  خ يع مق ريمه دس ررةد مظهر عدد، مدير ريمتررد ريم ةيع هي ريفلتبع دا ريخ (1)
يمػتررد مديريع ريمتررد ريم ةيع هػي ريفلتبػع/  ػعدع ر ، ريق ريرس تريدزؿريهيةع ريع مع يا غيؿ م  ،تزررل ريمتررد ريم ةيع (2)

 . 2020غير م  ترل  ريم ةيع هي ريگرمع دي   ا
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تمػػق بعػػؿ ريم ػػرتع ي ػػر ي هػػر ريفػػررا تلػػذر ريمأليقػػق م ػػرتع رس ري ػػقالتيع هػػي ريب  ػػم ر   
تأف لػػػذر ريمتمػػػق تروماػػػدرد بػػػ ء د ػػػ ًء علػػػه اػػػتهير رومك  يػػػ ا  ،ي خػػػذ رماػػػدرد مػػػف مقػػػدـ  ػػػدل ريفلتبػػػع

ترياػي ا ػغؿ بػزء مػف أرض مػ  دػيف ري هػريف  ،امف م طقػع ري ػهؿ ريفياػي هريطديعيع تألمه  متمع
مػػق متمػػق رورراػػي هاػػاًل عػػف رومك  يػػ ا ريد ػػريع هقػػد بػػ ء متمػػق ريم ػػرتع م  ػػبمً   ،هػػي ريعػػررؽ

يذر هقد ب ء اخطيط تأ   ء  ،ريزررعيع رياي ا كؿ ريع متد ريفقرس و ا   ريغذرء امف م طقع ريدرر ع
  ليػؾ عػف اػ ميف ر  ػي ديع ميػ ا ريػرس ريػه  ،ريزرعػي يلاكثيػؼريم رتع يغرض اػ ميف ري  ػع ريم ةيػع 

مػف  قػص هػي ريميػ ا ريالزمػع ريم رتع الػؾ رورراػي رياػي ك  ػا مدػؿ أ  ػ ء ريم ػرتع اعػ  ي   ه ي ا
ورترء رورراػػػػي ريزررعيػػػػع ممػػػػ  بػػػػ ءا هكػػػػرل أ  ػػػػ ء ريم ػػػػرتع ي ػػػػد ريػػػػ قص ري   ػػػػؿ تر ا ػػػػالم 

 .(1)يلزررعع ري  ي ع رورراي

 أىداف المشروع: -1
يعرؼ ريم رتع رورترةي: عله أ ه رألدرل رياي يمكف دتر طاه   قؿ ريمي ا مف م درل  ريه    
 ؿ رو ػط  عيع رياػي اقػ ـ عليػع يغػرض ا قيػؽ بملػع مػف رولػدرؼ تمػػف هاػاًل عػف روعمػ ،ري قػتؿ
تخزف ريميػ ا ترعػ دل  ،رراف ع ً  رألكثرترهق ريمي ل ريه رورراي  ،ريتم يع مف أخط ر ريفيا   ا ،دي ه 

 .(2)اتزيعه  تمف ثـ  قله  ريه رورراي ريزررعيع ريمررد ر اثم رل 
أذ يعد م رتع  ،لدرؼ ريرةي عأل اه مبمتعع مف رألم مه أس م رتع أرترةي ودد أف ا طتس ا

رس ري ػػقالتيع ريم ػػتر رو   ػػي ريػػذس اعامػػد عليػػػع ريم طقػػع هػػي عمليػػع رياطػػتير ري ػػ مؿ يمخالػػػؼ 
هااًل عػف ا ظػيـ ريميػ ا  ،م ه  أم مه ريمدف عدل و يم  تأف ريم رتع ي قؽ أغررض ،مب وا ري ي ل

ي  يه    ت ري قػتؿ ريزررعيػع ريق دلػع يلزررعػع خ  ػع تأف ريم طقػع  رألرراػيتر ػاثم ر  ،تر اغاليه  ترب
 ،قً  داتهير مي ا ريم رتعريمزرتعع رراد طً  تثي رألررايأذ ررادطا  ،عرها تزرتيا ريزررعع م ذ ريقدـ

 ػػتؼ لػذر ت  ،هزيػ دل ريم ػ   ا ريزررعيػع اػرادط دعالمػع طرديػع مػػق ريكميػع ريماػتهرل مػف ميػ ا ريم ػرتع
)روما ػػػػ ديع  ر يهػػػدؼ ريم ػػػرتع ريػػػػه ا قيػػػؽ رياػػػترزف دػػػيف رولػػػدرؼ ريرةي ػػػيعيػػػذ ،يػػػاـ ا  تيػػػه و قػػػ ً 

يبػم  تروبام عيع( تلي ادخؿ امف أدع د  ي  يع هػي ر ا ػالم رورض تيغػرض ا ميػع ريمبامػق
 اتهر رواي:

                                                           
 29/1/2021مق دلع  خ يع مق أل يي م طقع ريدرر ع دا ريخ ( 1)
 .71م مد عد س بميؿ ريزتدعي، م  ريق ريرس تريدزؿ هي م  هظع رو د ر، م در   دؽ، ص (2)
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 ا ظيـ ر اثم ر مي ا ريرس د كؿ علمي تأي  يه  ريه م  طؽ تر عع. -1
ريات ػػػػق هػػػػي عمليػػػػع   ي ع يلزررعػػػػع ، هاػػػػاًل عػػػػف زيػػػػ دل رمعػػػػع رورراػػػػي ريمزرتعػػػػع تري ػػػػ -2

  رو ا الم ي رراي د    ء  دك ا ريدزؿ.
اطتير رو اػ   ريزررعػي، هاػاًل عػف اػتهير ريميػ ا ي رراػي د عاد رلػ  م ػ طؽ ريفيػع ذرا  -3

 ط دق زررعي.
 ريزررعيع ك   س رما  دس مهـ يهـ. ا بيق ري ك ف عله رو اقررر تمم ر ع رو  طع -4
د لدرهػه ريرةي ػيع ريمػذكترل رعػالا،  ريم ػرتع لذر أف ر   ء د عاد رطتير مط ع ريخدم ا ا -5

ياطلػػػػػم تبػػػػػتد د ػػػػػه رراك زيػػػػػع م   ػػػػػدع مػػػػػف طػػػػػرؽ ري قػػػػػؿ تريمػػػػػدررس تريػػػػػدترةر ريخدميػػػػػع ت ريمرركػػػػػز 
ري  يع)ريد ػػريع تريديطريػػع( ترو  ػػطع رياب ريػػع روخػػرى رياػػي اعػػزز مػػف ر ػػاقررر ري ػػك ف تمم ر ػػع 

   وما  ديع كهدؼ رةيس و   ء م رتع رس ري قالتيع.رو  طع ر
 مراحل استصالح المشروع: -2

 يمعيػ ر تهقػ ً  أرترةػي اكػتف م رتع رس هي رو ا الم دعمليع ريم متيع ريم   ع رخاي ر إفّ   
 يلقيػ ـ رو ػ س تري ػرط ريم ػدد ريع مػؿ ريمػ ء يعػد تعليػه (ريم ػرتع يػذيؾ ريمقػررل ريم ةيػع ري  ػع) لت

، يغرض أ الم  ظ ـ ريرس هي م رتع ري قالتيع، هقد م ما ريبهػ ا ررايألر ر ا الم ادعملي 
ريا دعػػػع ي ػػػركاي) ديكت ت ػػػركع ريبزيػػػرل يلمقػػػ توا( ددرر ػػػع ر ا ػػػ ريع يغػػػرض رو ا ػػػالم ريك مػػػؿ، 

ـ يك هػ  مػػدما ريػػه م ػػرتع أدػت غريػػم ألف م ػػرتع رس ري ػػقالتيع 1978تأ بػزا ريدرر ػػع هػػي  ػػ ع 
تع أدت غريم هي ذيؾ ريتما، ت مما ريدرر ع  ظػ ـ رس ماك مػؿ ت ػديث يهػدؼ ك ف بزء مف م ر 

ريػػػه ادطػػػيف ريبػػػدرتؿ ريرةي ػػػع تريفرعيػػػع د يكت كريػػػا، هاػػػال عػػػف اػػػتهير م ػػػترا رس معلقػػػع)هلتم ا( 
أاػػ هع ريػػه مػػد  ػػدكع دػػزؿ رةي ػػع تث  تيػػع تم طػػ ا اػػخ يالػػؾ ريمدػػ زؿ، كمػػ  م مػػا دادػػديؿ  ػػترظـ 

 .(1)يه ري ديد در ري قالتيع مف ريخ م ر
ـ د  ػػػػرا  ػػػػركع ريبزيػػػػرل يلمقػػػػ توا دا فيػػػػذ مقػػػػ تياي ري ػػػػقالتيع 1980تهػػػػي  ػػػػهر أم عػػػػ ـ

(SA2-SA1 يال ا ػػالم علػػه أف ي اهػػي ريمقػػ تيتف مػػف ريعمػػؿ هػػي ددريػػع عػػ ـ )ـ تمػػدرا 1985
(دي ػػػػ ر، يكػػػػف يػػػػـ ا فػػػػذ ري ػػػػركع رو بػػػػزء مليػػػػؿ مػػػػف 39.43.997كلفػػػػع لػػػػ ايف ريمقػػػػ تيايف د ػػػػتريي)

                                                           
 .8/2/2021لع  خ يع مق ريمه دس هي ؿ  م د، مدير  عدع ريمتررد ريم ةيع هي ريگرمع دا ريخ مق د (1)
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دػػررليـ دػػف علػػي، تبػػ ءا دعػػدل  تزررل SA2مق تيػػع) ( تريق ػػترا ريرةي ػػيع علػػه بػػدتؿ علػػي  ػػليم ف ترب
 .(1)(كـ يلق ترا ريفرعيع21.562(كـ يلم رتع ريرةيس ت)35ريرس وكم ؿ م  ادقه مف ريبدتؿ دترمق)

(، يكػػف  ػػرع ف مػػ  SA2ـ د  ػػرا تزررل ريػػرس هػػي ريعمػػؿ دمق تيػػع ري ػػقالتيع)1989تهػػي عػػ ـ
د دم  رم ريكتيا ت رم أمريك  يلعػررؽ تيػـ ي بػز مػف  1990ريمق تيع هي ع ـ اتمؼ ريعمؿ دهذا 

( ريػػػه SA3. هػػػي  ػػػيف أ يلػػػا مق تيػػػع)(2)(كػػػـ5.700(كػػػـ  ػػػتى)11.390ريق ػػػترا ريمقػػػرر طتيهػػػ )
ـ ت ػػػمؿ ريعمػػػؿ ادطػػػيف ريق ػػػ ل ريرةي ػػػع يبػػػدتؿ علػػػي 1981ري ػػػركع رياركيػػػع)أتزكت دػػػ ايتر( هػػػي عػػػ ـ 

 (كـ غير مدط ع تأل د م مبهتيع.20دقيا م  هع)  ليم ف تريق ترا ريمتزعع يكف
ـ أذ م مػا دادػديؿ  ػترظـ  ػدر 2000أم  مق تيع  ركع )ري  ر( د  را ريعمػؿ دهػ  هػي عػ ـ 

ري قالتيع ريرةيس مف ري ديد ريه  ترظـ كهرد ةيع، هااًل عف ادديؿ  ترظـ علػي  ػليم ف أدػررليـ دػف 
تمتيل ػػػع  -ليـ علػػػي اػػػمف مق طع ا)ريلهيػػػمعلػػػي، كمػػػ   ػػػملا ريمق تيػػػع أياػػػً  ادطػػػيف بػػػدتؿ أدػػػرر

كـ يكف يـ امض مدل م يرل  اػه اتمفػا لػذا ريمق تيػع أياػً  د ػدم خ ػ رل 18ترو يدح( تيم  هع 
مليػػ ر( د ػػدم 12مليػػ ررا( مػػف مبمػػتع ريكلفػػع ريكليػػع ريد يغػػع)6ريمقػػ تييف ألف ريدتيػػع يػػـ اعطػػي  ػػتى)

 2010 تيػػع ادطػػيف ريق ػػترا ريفرعيػػع هػػي عػػ ـاػػدلتر رما ػػ د ريدلػػد هػػي ريتمػػا أ ػػدرؾ، ثػػـ أعقداهػػ  مق
كػـ مػف ريق ػترا ريفرعيػع اػمف لػذا ريمق طعػع 12امف مق طعع أدت  ديرل ك ف ريهػدؼ م هػ  ادطػيف 

يكػػف يػػـ يكامػػؿ ريعمػػؿ دهػػ  لػػي رألخػػرى د ػػدم ريعمليػػ ا رورل ديػػع تمػػ  رعقدهػػ  مػػف عمليػػ ا ع ػػكريع 
 (3)تدقيا عله   يه  ريه  د روف

 

 خالصة الفصل:
  مػػف لػػذر ريف ػػؿ، أّف رعامػ د م ػػرتع رس ري ػػقالتيع يكػػتف د ػكؿ أ   ػػي علػػه ريميػػ ا   ػا ا

ري ػػػط يع ريمامثلػػػع د هػػػر ريفػػػررا تم ػػػ ل ذررع دبلػػػع، رياػػػي اا ػػػؼ د ػػػيطرل تا كػػػـ ريع مػػػؿ ريد ػػػرس 
ريظػػرتؼ ريطديعيػػع تريد ػػريع، هػػي  ػػيف اعامػػد م طقػػع   ػػيطرل تا كػػـ د  ػػم ت ي  ػػع ريدتيػػع ريم ةيػػع

 ع رس ري قالتيع تريبدرتؿ ريمافرعع م ه، دعدا م در ريم ء ريرةيس يلم طقع.ريدرر ع عله م رت 

                                                           
ردػػػػػررليـ اركػػػػػي بع طػػػػػع ري ػػػػػديثي، ريعالمػػػػػ ا ريمك  يػػػػػع دػػػػػيف ري ػػػػػك ف تر ػػػػػاعم وا رورض هػػػػػي  ػػػػػ  ياي ريگرمػػػػػع  (1)

 .53تري قالتيع، م در   دؽ، ص
 .9/2/2021غيؿ هي مديريع رس رو د ر   ييً  دا ريخ مق دلع  خ يع مق ريمه دس  بـ عددهلل، مدير ريا  (2)
مق دلػػػػع  خ ػػػػيع مػػػػق ري ػػػػيد بمػػػػ ؿ عدػػػػد  مػػػػ دس رةػػػػيس  ػػػػرهيف ر ػػػػدؽ هػػػػي  ػػػػعدع ريمػػػػتررد ريم ةيػػػػع هػػػػي ريكرمػػػػع  (3)

 .8/2/2021دا ريخ
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كم  أف ريرس هي ريم رتع يددت أكثر اعقيدًر مم  مد يظهر يلتللع روتيه، ه  اعم ؿ ريم ء عله 
رورض ياطلم هف تخدرل يعمؿ ريتظيفػع علػه أاػـ تبػه، يكػف د كػـ ري ي  ػع ريم ةيػع ريدرخليػع تاػدخؿ 

س، هااًل عف رولم ؿ ري كتمي ألدرمه  دكه ريبدرتؿ تريق ػترا ريمافرعػع مػف ريم ػرتع ريع مؿ ريد ر 
كػػػؿ ذيػػػؾ رثػػػر  ػػػلدً  علػػػه كف ءاػػػه، تمػػػ  يررهػػػؽ ذيػػػؾ مػػػف ريزيػػػ دل ري ػػػك  يع تات ػػػق رو  ػػػطع ريد ػػػريع 

 ريمخالفع.  

مػف روردػ ؾ هػي  تريبػدرتؿ ريمافرعػع م ػه اعػ  ي بدتؿ ري قالتيع ريػرةيسأف  كم  يت ظ ريا ً 
، م هػػ  مػ  ياعلػؽ دكثػػرل ريافرعػ ا كمػػ  أف رطتريهػ  تط ماهػ  ريا ػػميميع و اا   ػم مػػق اتزيعػ ا ريميػ ا

أف أغلػػم ريق ػػترا ريمغذيػػع تريمتزعػػع تري ػػترمي  كػػذيؾ ،م ػػ  ع رورض ريدرخلػػع اػػمف  ػػدتد ر ػػق ةه 
اي يه  تعدـ ر اه ء ريعمر روهاررعدـ ريادطيف ت  هااًل ري ترظـ اع  ي مف م  كؿ عدل م ه  ،ري قليع
هاػاًل عػف كثػرل ريار ػد ا تري د اػ ا  ،رياب تز ترياهديـ مػف مدػؿ  ػك ف ريم طقػع هااًل عف ، ي  اه 

ملػع ريا ظػيـ تخ  ػع رياررديػع م هػ  ممػ  يبعػؿ مق طعهػ   كم  اع  ي ريق ترا ري قليػع ،ريم ةيع تروت  خ
رياػ ةع ا ريم ةيػع تخ  ػع هػي  غير م اظمع، تر ي  ً  اكتف مليلع رو  درر ممػ  يػؤدس إيػه زيػ دل هػي

ذيػػؾ أف رغلػػم  ػػك ف م طقػػع ريدرر ػػع يعػػ  تف مػػف ملػػع ريميػػ ا رياػػي اػػزتد  هاػػاًل عػػفه ػػؿ ري ػػيؼ، 
 ري ترمي ري قليع يرس ريمزرتع ا.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 تقييم كفاءة خصائص مياه مشروع ري الصقالوية

 
 خصائص التصريف المائي لمشروع ري الصقالوية -اواًل:
 المشروع لمياه النوعية الكفاءة تقييم -: ثانياً 
 لالستعماالت المختمفة مياه المشروع ةصالحيتقييم  -ثالثاً 
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 تمهيد:
معرفػػة الخصػػػائص الييجرولوكيػػة وكفاءتيػػػا ئي مهػػطج مػػػائا ميمػػة كػػػجا  فػػا الجراهػػػا  إّف  

الييجرولوكية، لكوف الماء مورجا  اقتصاجيا  ميما  وأحج أىـ العناصر ائهاهية ئجامو الحياة، لػاا فػ ف 
 أا إفّ  الكشػؼ نػف الخصػائص الكميػة والنونيػة لمميػاه يعػج القانػجة ااهػاق ئكػراء تقيػيـ شػامؿ ليػا،

اإلهتغالؿ ائمثؿ لممػوارج المائيػة يعػج العنصػر ااهػاق الػاي يقػوج الػك ايػاجة كفاءتيػا، والعكػق منػو 
يػػؤثر هػػمكا  كااهػػتخجاـ كيػػر الكفػػوء ليػػاا المصػػجر الطكيعػػا يػػؤجي الػػك حصػػوؿ تػػجىور فػػا كميتػػػو 

 ونونيتو، وما ينعكق مف اثار همكية نمك اانهاف ونشاطاتو.
لمػائا لمشػروع ري الصػقالوية ونونيتػو ىػو تقيػيـ ئجائػو أو تقػجير إّف تقييـ كفاءة التصػريؼ ا 

إلمكانيتػػو فػػا هػػج ااحتياكػػا  المختمفػػة كمػػا  ونونػػػا ، وكػػاء المكػػجأ ااهػػاق فػػا ىػػاه العمميػػة لمػػػج  
تطػػاكؽ كميػػة ونونيػػة ميػػاه المشػػروع مػػا ااحتياكػػا  المائيػػة المختمفػػة فػػا منطقػػة الجراهػػة، مػػف أكػػؿ 

ممكف أف يهيـ فػا تػوااف توايػا الهػكاف وحاكػاتيـ المائيػة وتحقيػؽ تنميػة  رهـ واقا تنموي لممشروع
مكانيػػػة، وكػػػالؾ يمكػػػف أف نتكػػػاوا الفكػػػوة الموكػػػوجة فػػػا مػػػوارج المشػػػروع المائيػػػة مػػػف خػػػالؿ انتمػػػاج 
اهػػػتراتيكية هػػػميمة يػػػػتـ مػػػف خالليػػػا ااشػػػػراؼ والمتاكعػػػة ل ػػػػماف تقميػػػؿ اليػػػجر المػػػػائا ورفػػػا كفػػػػاءة 

ؿ الصحيج لمياه المشروع ومف أكؿ الؾ يك  أف تتظػافر كميػا الكيػوج مػف ااهتخجاـ أو ااهتغال
 صيانة وتنمية لغرض تحقيؽ ااهتجامة.

ت ػػمف ىػػاا الفصػػؿ جراهػػة شػػاممة لتقيػػيـ كفػػاءة مشػػروع ري الصػػقالوية أا قهػػـ الػػك محػػوريف  
لتصػػاريؼ أىػػتـ المحػػور ااوؿ كتقيػػيـ الكفػػاءة الكميػػة لمشػػروع ري الصػػقالوية، اهػػتعرض مػػف خاللػػو ا

المائية الهػنوية والشػيرية والفصػمية واليوميػة، وتحميميػا مػف وكػو نظػر نمػـ الييػجرولوكيا، ليتهػنك لنػا 
الوقوؼ نمك مج  انعكاق تمؾ الكمية نمك المتطمكا  الحالية والمهتقكمية المختمفة لمنطقة الجراهة، 

طػط تنميػة تهػيـ فػا معالكػة ومف ثـ تحجيج مواطف العكا والفػائض المػائا مكانيػا  وامانيػا  لو ػا خ
الػػػؾ، فػػػا حػػػيف تنػػػاوؿ المحػػػور الثػػػانا تقيػػػيـ الكفػػػاءة النونيػػػة لميػػػاه المشػػػروع مػػػف أكػػػؿ تحجيػػػج مػػػج  

 صالحيتيا لالهتخجاما  المتعججة.
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 اواًل: تقييم الكفاءة الكمية)التصريف( لمشروع ري الصقالوية
الييجرولوكيػػػة، هػػواء كػػاف ىػػػاا إّف معرفػػة خصػػائص التصػػريؼ المػػػائا ميمػػة فػػا الجراهػػا   

التصػػريؼ هػػنويا  او فصػػميا  او شػػيريا  او حتػػك يوميػػا ، نظػػرا  لمػػا يتػػوفر نػػف الػػؾ مػػف كيانػػا  تو ػػج 
طكيعة الكرياف المائا وتكاينو امانيا  ومكانيا ، وتقجير ااحتياكا  المائيػة لكافػة ااهػتعماا  لو ػا 

كػػيف كميػػة التصػػريؼ ومػػج  الحاكػػة اليػػو فػػا خطػػط واهػػتراتيكيا  يمكػػف مػػف خالليػػا خمػػؽ تػػوااف مػػا 
 مختمؼ ااوقا .

تػػػوفر قياهػػػا  التصػػػريؼ المػػػائا ئي مشػػػروع أروائػػػا امكانيػػػة ااهػػػتخجاـ اامثػػػؿ والعقالنػػػا  
لمصػػػاجر الثػػػروة المائيػػػة ونػػػف طريقيػػػا يمكػػػف احتهػػػا  كفػػػاءة اهػػػتعماؿ ميػػػاه المشػػػروع وتقػػػجير نهػػػكة 

صػػة توايػػا الميػػاه كالكميػػا  المطمػػو  نحػػو الكػػجاوؿ ال ػػائعا  المائيػػة، ف ػػال  نػػف كونيػػا تتػػيج فر 
وفا ما . والقنوا  المتفرنة مف المشروع ومف ثـ و ا هياهة هميمة فا أجارة موارج المشروع المائية

 ي تا جراهة مفّصمة ئىـ خصائص التصريؼ المائا لممشروع.
 خصائص التصريف المائي السنوي: -1

مقػػجار التغػػاير فػػا  تحػػجج نمػػك أىميػػة ككيػػرة، كونيػػا تهػػتحوا جراهػػة التصػػريؼ المػػائا الهػػنوي 
كميػػػة التصػػػريؼ المػػػائا لنػػػاظـ المشػػػروع، ويكػػػوف ىػػػاا التغػػػاير أمػػػا كهػػػك  طكيعػػػا لمصػػػجر تغايػػػة 
المشروع المتمثؿ كنير الفرا  لاياجة المائية الناتكة نف التهاقط المطػري والثمكػا نمػك حػوض نيػر 

والمشػروع، أو يكػوف ىػاا التغػاير نتيكػة لعوامػؿ كشػرية مػف الفػرا ، ممػا يعػاا الفػائض المػائا لمنيػر 
خالؿ الهياها  المائيػة والػتحكـ كالكميػا  المائيػة نمػك المهػتو  الػجولا والمحمػا اامػر الػاي يػؤثر 

 همكا  وايكاكا  نمك التصريؼ المائا لممشروع.
لهمهػػة وانتمػػج  جراهػػة التصػػريؼ المػػائا الهػػنوي لممشػػروع نمػػك حقػػ  امنيػػة نػػجة لمعرفػػة ا 

الامنية لمهنوا  الرطكة والكافة كاانتماج نمك معاجلة نمواج المعامؿ التػا تػـ اكرىػا هػاكقا  لمخػروج 
 كواقا المنطقة المائا. 

( اخػتالؼ التصػاريؼ المائيػػة 12) ( والشػكؿ35) يت ػج مػف خػالؿ تحميػؿ معطيػا  الكػجوؿ 
لصػػقالوية لمهػػػنة المائيػػػة مػػف هػػػنو ئخػػر ، أا كمػػػل أنمػػػك معػػجؿ هػػػنوي لتصػػريؼ ميػػػاه مشػػػروع ري ا

       /ثػػػػػػػا( فػػػػػػػا حػػػػػػػيف هػػػػػػػكؿ أقػػػػػػػؿ معػػػػػػػجؿ هػػػػػػػنوي لمتصػػػػػػػريؼ هػػػػػػػنة3ـ22) ( والكػػػػػػػالل2019-2020)
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/ثػػا( والػػؾ انخفػػاض منهػػو  نيػػر الفػػرا  فػػا الهػػنة ااتيػػا، ومػػا 3ـ13) ( كمعػػجؿ2017 -2016)
 كيف ىاتيف القيـ تتراوح القيـ ااخر .

لمشػػػروع ري الصػػػقالوية يػػػرتكط كتراكػػػا إّف ىػػػاا اإلنخفػػػاض فػػػا معػػػجا  التصػػػريؼ الهػػػنوية  
منهو  نير الفرا  مف كية، ومف ثـ نقص وارجا  المشروع المائيػة ائمػر الػاي هػيؤثر هػمكا  نمػك 
تصاريؼ المشروع مما يكعمو يعانا مف نكا مائا ا يتناهػ  مػا تطمعػا  المنطقػة لتحقيػؽ تنميػة 

 مفة.مكانية فا ظؿ اياجة الطم  نمك اإلحتياكا  المائية المخت
 (53جدول)

 (0202-0222/ثا( لمشروع ري الصقالوية مؤخر الناظم لممدة )5معدل التصريف السنوي)م

المصجر: واارة الموارج المائية، الييئة العامة لتشغيؿ مشاريا الري والكػاؿ، مجيريػة المػوارج المائيػة فػا الفموكػة، شػعكة المػوارج 
 .2020المائية فا الصقالوية، كينا  كير منشورة 

 الشيور
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 معجؿ
الهنوي 

 /ثا3ـ

نمواج 
 المعامؿ

ممياا  
 الهنة

1999-2000 - - - - - - - - - - - - - - - 
 متوهطة 0.99 17 19 20 20 16 18 17 15 15 13 15 16 20 2001-2000

 متوهطة 0.99 17 20 20 20 20 17 15 16 15 14 14 17 19 2001-2002
 متوهطة 0.99 17 19 20 20 18 17 16 15 16 14 14 16 20 2002-2003
 متوهطة 0.93 16 20 19 17 18 18 15 14 13 13 15 16 20 2003-2004
 متوهطة 0.99 17 18 20 20 20 18 17 15 14 15 16 15 18 2004-2005

 متوهطة 0.93 16 19 20 19 18 17 16 10 16 15 16 17 18 2006-2005
 كافة 0.87 15 17 22 20 17 15 10 10 16 15 15 16 19 2007-2006

 متوهطة 0.93 16 19 20 19 18 17 15 10 13 14 17 17 19 2007-2008
 متوهطة 0.93 16 20 21 20 19 18 16 10 10 13 14 14 20 2008-2009

 متوهطة 1.04 18 21 24 24 24 20 19 16 12 13 13 16 20 2010-2009
 رطكة 1.10 19 22 24 23 22 22 20 18 16 15 17 17 19 2010-2011

 رطكة 1.22 21 22 24 24 24 24 21 20 18 16 17 19 20 2012-2011
 رطكة 1.22 21 23 24 24 24 24 22 21 19 16 18 19 21 2012-2013
 كافة 0.81 14 15 14 13 13 15 14 14 15 14 14 13 13 2013-2014
 كافة 0.81 14 14 14 13 14 15 14 15 16 16 13 14 15 2014-2015
 متوهطة 0.93 16 16 16 17 18 16 16 15 15 15 15 15 16 2015-2016
 كافة 0.75 13 14 16 16 15 13 14 12 10 10 13 14 15 2016-2017
 متوهطة 1.04 18 20 22 21 20 20 19 18 16 14 17 17 18 2017-2018
 رطكة 1.28 22 24 24 24 24 24 22 21 20 18 20 22 22 2018-2019
 رطكة 1.16 20 20 20 20 24 23 21 20 17 18 18 19 20 2020 -2019

 - - 17.15 19 20 19 19 18 16 15 15 14 15 16 18 المعجؿ
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 (10شكل)
 (0202-0222/ثا( لمشروع ري الصقالوية لممدة )5معدل التصريف السنوي)م

 (35كجوؿ)المصجر:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 (35المصجر: كجوؿ) 

( انقطػػػاع تصػػػريؼ الميػػػاه نػػػف كجايػػػة نػػػاظـ مشػػػروع ري 35كمػػػا تكػػػيف مػػػف معطيػػػا  الكػػػجوؿ)
(شػػػير والػػػؾ كهػػػك  قيػػػاـ شػػػركة )النصػػػر 12( أي مػػػجة انقطػػػاع جامػػػ )2000الصػػػقالوية فػػػا هػػػنة)

ة منفػػا مػػف نيػػر لالهتصػػالح( كتكػػجيؿ نػػواظـ المشػػروع الرئيهػػية، وخػػالؿ مػػجة اانقطػػاع انشػػ   الشػػرك
الفرا  لتغاية المشروع موقتا  ئهكا  فنية تتعمؽ كتكطيف المشروع حتك يؤمف الميػاه لمنطقػة الجراهػة 

( انخفػػاض 2015-2014، ويالحػػظ أي ػػا  خػػالؿ المػػجة الممتػػجة كػػيف نػػاما )(1)طيمػػة مػػجة اانقطػػاع
معػػجؿ التصػػريؼ الهػػنوي لممشػػروع والػػؾ كهػػك  هػػيطرة العمميػػا  اارىاكيػػة مػػف كػػراء جانػػ  نمػػك 

/ثػػا( نظػػرا  لقمػػة 3ـ14-13منطقػػة الجراهػػة، أا ثكتػػ  كواكػػا  النػػاظـ نمػػك تصػػريؼ ثاكػػ  تػػراوح كػػيف)
. كمػػا تشػػير (2)ا أقتصػػر تػػ ميف ميػػاه المشػػروع ئكػػراض الشػػر  فقػػطالارانػػة أو انعػػجاميا كالكامػػؿ أ

معطيا  الكجوؿ الهاكؽ الحق  الفاصمة وتتاكا الهنوا  المتوهػطة وتكانػج الهػنوا  الرطكػة الكافػة، 
( نشر هػنة 11) أا يتصؼ مشروع ري الصقالوية كترجج الهنوا  المتوهطة التا وصؿ نججىا الك

                                                           
مقاكمػػػػػػة شخصػػػػػػية مػػػػػػا الػػػػػػجكتور منػػػػػػاور نكػػػػػػج حمػػػػػػج مػػػػػػجير أهػػػػػػكؽ فػػػػػػا مجيريػػػػػػة المػػػػػػوارج المائيػػػػػػة فػػػػػػا الفموكػػػػػػة  (1)

 .1/3/2021كتاريخ
مقاكمة شخصية ما المينجق رائج مظير ولت كيج أكر  الكاحثة مقاكمة شخصػية مػا أحػج المػاارنيف الػاي ظػؿ فػا  (2)

 ، لمتنويو لـ ياكر أهـ الماارع كناء  نمك طمكو.1/3/2021المنطقة طيمة فترة جان  كتاريخ 

0

5

10

15

20

25

 ثا/3معدل التصريف السنوي م

 السنوات



 الثالثالفصل  تقييـ كفاءة خصائص مياه مشروع ري الصقالوية
 

 
119 

 ( أمػػا الهمهػػة الامنيػػة الرطكػػة فقػػج هػػكم 1.04-0.93) تػػراوح كػػيفلممػػجة المجروهػػة كنمػػواج معامػػؿ 
( هػػنوا  كافػػة 4( فػػا حػػيف هػػكؿ المشػػروع)1.22 -1.10( هػػنوا  كنمػػواج معامػػؿ تػػراوح كػػيف)5)

( وىػػػاا يعطػػػا مؤشػػػرا  وا ػػػحا  نػػػف تكػػػايف التصػػػريؼ 0.75 -0.87كنمػػػواج معامػػػؿ تػػػراوح مػػػا كػػػيف)
تػػػـ اكػػرة هػػاكقا  يمكػػف القػػوؿ أف التصػػريؼ المػػػائا الهػػنوي لمشػػروع ري الصػػقالوية. وكنػػاء  نمػػك مػػا 

لممشػػروع يتصػػؼ كالتاكػػا  مػػا كػػيف هػػنة وأخػػر  تكعػػا  ارتفػػاع وانخفػػاض مناهػػي  نيػػر الفػػرا  ومػػا 
ّف ىػػاا التغيػػر يحػػج   ػػمف الهػػنة  تفر ػػو هياهػػة الجولػػة المائيػػة لتنظػػيـ ميػػاه المشػػاريا اإلروائيػػة، واح

ناخية فا الت ثير نمػك حػوض نيػر الفػرا  مػف خػالؿ المائية الواحجة كحه  مهاىمة الخصائص الم
كميػػػة التهػػػاقط الثمكػػػا والمطػػػري، ف ػػػال  نػػػف العامػػػؿ الكشػػػري ومػػػا يػػػؤوؿ اليػػػو فػػػا اهػػػتثمار وتنظػػػيـ 
الكرياف المائا مف خالؿ التحكـ كمناهي  المياه ومعجا  التصريؼ جاخؿ الكمػج نػف طريػؽ تحويػؿ 

وقػػ  الشػػحة، وكػػالؾ يمكػػف أف نكػػرىف أف نيػػر الفػػرا  كػػاء مػػف الميػػاه الػػك الكحيػػرا  لالهػػتفاجة منيػػا 
يػػػؤثر كصػػػورة مكاشػػػرة نمػػػك كميػػػة التصػػػريؼ المػػػائا لممشػػػروع كونػػػو يعػػػج الممػػػوؿ الػػػرئيق الػػػاي يمػػػج 

 المشروع كالمياه.

 خصائص التصريف الشهري: -0
إّف جراهة وتحميؿ خصائص التصريؼ الشيري مه لة فا كاية ائىمية، كيػجؼ التوصػؿ الػك 

حاصؿ فا أشير الهنة الاي يؤثر نمك التصريؼ العاـ لمهنة المائية، ومف ثـ نمك خطػط التكايف ال
 التنمية والتا تحجج نمك أهاق تمؾ الكمية مف المياه.

يتصػػػؼ مشػػػروع ري الصػػػقالوية كالتكػػػايف النهػػػكا فػػػا كميػػػة التصػػػريؼ المػػػائا، إا إّف اإلجارة 
ككيػػػر فػػػا الهػػػيطرة نمػػػك المشػػػاريا ااروائيػػػة المائيػػػة لمكمػػػج وتحكميػػػا كالمشػػػاريا المائيػػػة اهػػػيـ كشػػػكؿ 

وتغايتيا وتقميؿ الظروؼ المكانية والامانية لتحويميػا، ائمػر الػاي قمػؿ مػف تكػايف التصػريؼ الشػيري 
 لمشروع ري الصقالوية كحه  الطم  نمك ااحتياكا  المائية.

( يت ػػػج أف أنمػػػك معػػػجؿ تصػػػريؼ 13( والشػػػكؿ)36ومػػػف خػػػالؿ تحميػػػؿ معطيػػػا  الكػػػجوؿ)
/ثا( نظرا  لاياجة الحاكا  المائية ئشير الصيؼ يرافقو ايػاجة 3ـ20ي هكؿ فا شير أ  كواقا)شير 

ااهتيالؾ لمختمؼ اانشطة الكشرية والنشاط الصنانا، ف ػال  نػف النشػاط الارانػا كشػقيو النكػاتا 
ؿ، أمػا والحيوانا، لاا يتـ رفا كواكا  الناظـ لتطمػؽ مػف خالليػا كميػة مػف الميػاه لهػج الػنقص الحاصػ

/ثا( فا شير كانوف الثانا تماشيا  ما انخفاض جركػا  3ـ14اجنك معجؿ تصريؼ لو هكؿ كمقجار)
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الحػػرارة وقمػػة كميػػا  التكخػػر، ف ػػال  نػػف وقمػػة الحاكػػا  المائيػػة خاصػػة النشػػاط الارانػػا أا يػػتـ رفػػا 
رة، أمػا كواكا  الناظـ نمػك ارتفػاع معػيف لغػرض تاويػج محطػا  ائهػال  كالمػاء فػا الهػنوا  المطيػ
 فا حاؿ نجـ هقوط أمطار فترفا الكواكا  أكثر لغرض ري المارونا  وتاويج المحطا  معا .

 (53جدول)
 (0202-0222/ثا( لممدة)5المعدالت الشهرية لتصريف مشروع ري الصقالوية)م

 ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 0ك 1ك 0ت 1ت االشهر
معجؿ 
 التصريؼ

18 16 15 14 15 15 16 18 19 19 20 19 

 (35المصجر: كجوؿ)

 (15شكل)
 (0202-0222/ثا( لممدة)5المعدالت الشهرية لتصريف مشروع ري الصقالوية)م

 

   
 
 
 
 
 

 
   
   (36المصجر: كجوؿ)          

وممػػػا هػػػكؽ يالحػػػظ أّف معػػػجؿ التصػػػريؼ الشػػػيري لمشػػػروع ري الصػػػقالوية لػػػـ يصػػػؿ الطاقػػػة 
حتػػك ننػػج تهػػكيمو أنمػػك معػػجؿ لػػو، إا إّف ىػػاه الكميػػة فييػػا نػػوع مػػف  /ثػػا(3ـ26التصػػميمية الكالغػػة)

القصػػػػػػػػػور مقارنػػػػػػػػػة كطػػػػػػػػػوؿ المشػػػػػػػػػروع وتفرناتػػػػػػػػػو والمعػػػػػػػػػروؼ أّف كػػػػػػػػػجوؿ نمػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػميماف طاقتػػػػػػػػػو 
/ثا( فإاا قهمنا معجؿ التصػريؼ 3ـ8/ثا( وكجوؿ أكراىيـ كف نما طاقتو التصميمة)3ـ11التصميمة)

ا حصة مشروع الصقالوية الرئيق فياا يعنا أف حصة /ثا( نمك الكجوليف يهتخرج مني3ـ20الكالل)
/ثػػا(، ونميػػو اكػػج مػػف تكنػا اهػػتراتيكية نظػػاـ مػػائا يعتمػػج نمػػك نظػػاـ المراشػػنة 3ـ6كػؿ كػػجوؿ تكػػوف)
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المائية كيف كجوؿ نما هميماف وكجوؿ أكػراىيـ كػف نمػا لغػرض توايػا الميػاه كحهػ  حاكػة الهػكاف 
تمػػػاج نمػػػك معػػػجؿ التصػػػريؼ الشػػػيري لمػػػؤخر نػػػاظـ والمهػػػاحا  الارانيػػػة لكػػػؿ كػػػجوؿ أروائػػػا كاان

المشػػروع لغػػرض منػػا اليػػجر المػػائا، ف ػػاّل نػػف تقميػػؿ حكػػـ ال ػػائعا  المائيػػة الناكمػػة نػػف نػػجـ 
تنظػػيـ التوايػػا المػػائا كػػيف الكػػجاوؿ ااروائيػػة، وتكعػػا  لػػالؾ يمكػػف تنميػػة المشػػروع مػػف خػػالؿ اهػػتثمار 

الارانيػة وااهػتخجاما  ااخػر ، اكتػجاء  مػف صػجر  ىاه المياه فا هج ااحتياكا  المائية لألكػراض
 المشروع وصوا  الك انائكو وكالتالا تحهيف الكفاءة ااروائية فا المشروع.

 خصائص التصريف الفصمي: -5
نج تحميػؿ خصػائص التصػريؼ الفصػما لمشػروع ري الصػقالوية يعطػا صػورة وا ػحة نػف ن

مشػروع خػالؿ كػؿ فصػؿ مػف فصػوؿ الهػنة المائيػة، مقجار التكايف فػا كميػة الميػاه التػا تكػري فػا ال
كما إنو يحّجج مػج  تطػاكؽ الحاكػا  المائيػة لالهػتعماا  المختمفػة مػا كمّيػة الميػاه التػا تكػري فػا 

 كؿ فصؿ.
تكعا  لصفا  الهنة فيما أا كانػ   تتكايف خصائص التصريؼ الفصما لمشروع ري الصقالوية
( الػػػاي يظيػػػر 14( والشػػػكؿ)37رطكػػة أو متوهػػػطة أو كافػػػة، أا يالحػػظ تفاصػػػيؿ الػػػؾ فػػػا الكػػجوؿ)

%( لممػجة 29نهكة التصريؼ العالا الفصما فا أشير فصػؿ الصػيؼ)حايرافت تمػوات أ ( كنهػكة)
(، ويعوج الؾ لمحاكة المائية الككيرة فا ىاا الفصؿ هػواء ااهػتخجاـ الكشػري أو 2020-2000مف)

الارانا أو كيرىا مف ااهتعماا ، كونو فصؿ يتصؼ كارتفاع جركا  الحرارة وىنا تت ج العالقة 
ع أقػػػؿ نهػػػكة الطرجيػػػة كػػػيف ارتفػػػاع جركػػػا  الحػػػرارة وايػػػاجة الطمػػػ  نمػػػك الميػػػاه، كينمػػػا هػػػكؿ المشػػػرو 

%( مػػف مكمػػوع 21تصػػريؼ فػػا أشػػير فصػػؿ الشػػتاء)كانوف ااوؿت كػػانوف الثػػانات شػػكاط( كنهػػكة)
التصػػػػريؼ الهػػػػنوي، ممػػػػا هػػػػكؽ يؤكػػػػج حقيقػػػػة هػػػػيطرة العامػػػػؿ الكشػػػػري فيػػػػو المػػػػتحكـ كميػػػػاه مشػػػػروع 
الصقالوية، والؾ لتقػار  التصػريؼ الفصػما لفصػوؿ الهػنة مػا ايػاجة نهػكية ليػا فػا فصػؿ الصػيؼ 

 لاياجة الحاكا  المائية.تكعا  
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 (53جدول)
 ونسبتها)%( (0202-0222/ثا( لممدة)5المعدالت الفصمية لتصريف مشروع ري الصقالوية)م

 النهكة المئوية)%( /ثا3معجؿ التصريؼ الفصما ـ الفصوؿ

 21 14 الشتاء

 24 16 الركيا

 29 19 الصيؼ

 26 17 الخريؼ
 %100 66 المكموع

 (36المصجر: كجوؿ)                 

 (11شكل)
-0222/ثا( لممدة)5النسبة المئوية)%( لممعدالت الفصمية لتصريف مشروع ري الصقالوية)م

0202) 

 (37المصجر: كجوؿ)   

 التصريف اليومي: -1
يتكػػػايف التصػػػريؼ المػػػائا اليػػػوما لمشػػػروع ري الصػػػقالوية مػػػا كػػػيف يػػػوـ وأخػػػر تكعػػػا  ئرتفػػػاع 

 ػػال  نػػف تػػجخؿ العامػػؿ الكشػػري وىػػو المػػؤثر كصػػورة مكاشػػرة نمػػك وانخفػػاض منهػػو  نيػػر الفػػرا ، ف
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حكـ التصاريؼ اليومية لممشػروع، اهػيما إاا نممنػا أّف حاكػة الهػكاف تختمػؼ مػا كػيف ايػاـ الصػيؼ 
والشػػػػتاء وىػػػػاا انعكػػػػق نمػػػػك معػػػػجا  التصػػػػريؼ اليػػػػوما كصػػػػورة ككيػػػػرة، وتحريػػػػا  لممصػػػػجاقية وجقػػػػة 

( وقيػاق التصػريؼ 22اهػا  حقميػو لتحجيػج شػكؿ القنػاة صػورة)المعموما  اكريػ  جراهػة ميجانيػو وقي
ـ( 586) ( مػف نقطػة تكعػج نػف نػاظـ الصػقالوية24صػورة)و  (23صػورة) ()(2021 -2020) لعاـ

(، وات ج مف خالؿ الؾ وكوج تكايف نهكا كيف معػجا  التصػريؼ اليػوما خػالؿ فتػرة 10) خريطة
/ثػػا كتػػ ريخ  3( ـ22إا كمػػل أنمػػك معػػجؿ لمتصػػريؼ اليػػوما) ،(38القيػػاق كمػػا مو ػػج فػػا كػػجوؿ )

وىػػاا يركػػا لايػػاجة الحاكػػا  المائيػػة المختمفػػة لكافػػة اانشػػطة الارانيػػة والصػػنانية  ؛(20/6/2021)
والكشرية، ف ال  نف أف ىنالؾ  رورة ممحو لاياجة كميػة التصػريؼ لغػرض أيصػاؿ الميػاه كالكميػا  

/ثػػػػػػػا كتػػػػػػػ ريخ 3(ـ16يف كمػػػػػػػل ألقػػػػػػػؿ معػػػػػػػجؿ لمتصػػػػػػػريؼ)المطمػػػػػػػو  الػػػػػػػك انائػػػػػػػ  المشػػػػػػػروع، فػػػػػػػا حػػػػػػػ
مرػا تكػجر ااشػارة 29/1/2021) (؛ وىاا يركا لتحكـ العامػؿ الكشػري نتيكػة قمػو الحاكػا  المائيػة. مج

اليو ىنا ومف خالؿ الجراهة الميجانية احظ  الكاحثة ننج أخر مجة لقياق التصريؼ أف ارتفاع مياه 
/ثػا 3(ـ22كطنػة وأف معػجؿ التصػريؼ فػا ىػاه المػجة كػاف)المشروع وصم  ئخر حػج مػف الحافػة الم

/ثػػا ئنػػو 3(ـ26وىػاا يعنػػا أنػو ا يمكػػف رفػا منهػػو  ميػػاه المشػروع لحػػج الطاقػة التصػػميمة والكالغػة)
 هوؼ يؤجي الك تعرية حواؼ القنوا .  

 (00صورة)
 شكل القناة لمحطة قياس التصريف في مشروع ري الصقالوية

 
 
 
 
 
 
 

                   
  20/6/2021التقط  كتاريخ

                                                           
() (والؾ انتياء المجة الجراهية لمماكهتير.20/6/2021تـ قياق اخر تصريؼ يوما لممشروع كتاريخ ) 
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 (01صورة)                                                     (05صورة)          

 لتصريف بطريقة الجهازاقياس                               قياس التصريف بالطريقة التقميدية

 20/6/2021التقط  كتاريخ 1/4/2021التقط  كتاريخ

 (53جدول)
 /ثا(5)ممعدالت قياس التصريف اليومي لمشروع ري الصقالوية

 /ثا3معجؿ التصريؼ ـ الجراهة الميجانية تاريخ ااشير
 1 - 20 
 2 - 17 
 17 28/12/2021 1ؾ
 16 29/1/2021 2ؾ

 17 - شكاط
 20 - ااار
 19 1/4/2021 نيهاف
 20 16/5/2021 مايق
 22 20/6/2021 حايراف

 Sontekالجراهة الميجانية لمكاحثة كتواريخ مختمفة كاانتماج نمك القياها  التقميجية، وقياها  كياا) -1المصجر:  
River Surveyor M9.) 

واارة الموارج المائية، الييئة العامة لتشغيؿ مشاريا الري والكاؿ، مجيرية الموارج المائية فا الفموكة، شعكة الموارج  -2
 .2020قالوية، كينا  كير منشورة المائية فا الص

 



 الثالثالفصل  تقييـ كفاءة خصائص مياه مشروع ري الصقالوية
 

 
125 

 (12خريطة)
 موقع قياس التصريف المائي لممشروع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 2021لهنة  ،Arc Map 10.5 كاهتخجاـ كرنامج المصجر: كاانتماج نمك الجراهة الميجانية ومعالكتيا     

 تقييم الكفاءة النوعية لمياه مشروع ري الصقالوية: -ثانيًا:
النونيػػػة، ك نيػػا صػػػفا  ونونيػػة الميػػاه أو كيميائيػػػة وفيايائيػػة الميػػػاه، وأف تعػػرؼ الخصػػائص  

 معرفة الخصائص النونية لممياه  رورية، كونيا ا تقؿ أىمية نف معرفة خصائصيا الكمية.
إّف تقييـ أىميو الموارج المائيػة يكػوف وفػؽ معيػار كفاءتيػا الكميػو والنونيػة معػا ، فميمػا كانػ   

الميػاه متػػوفرة وكالكميػػا  المطمػػو ، فالكػػج مػف أف تػػتالءـ خصائصػػيا النونية)الفيايائيػػة والكيميائيػػة ( 
ا العراؽ ومنطقة ما متطمكا  اهتعماليا، خاصو فا الوق  الراىف الاي تعانا منو الموارج المائية ف

الجراهة نمك وكو الخصوص مف ترجي نونيو المياه كهك  اإلهتخجاما  الكشػرية الكػائرة لمميػاه مػف 
جوف ونػػا واجراؾ، ممػػا أنعكػػق هػػمكا  نمػػك الخصػػائص النونيػػة لمميػػاه، كونيػػا تكػػوف أكثػػر اهػػتكاكة 

يهػتنج نميػو ننػج تقيػيـ  لت ثير العوامؿ الطكيعية والكشرية، لػاا فػ ف جراهػة تمػؾ الخصػائص تعػج أهاهػا  
صػالحية وكػوجة الميػاه، ومػف ثػـ اهػتثمارىا ككوانػػ  مختمفػة، اهػيما فػا ظػؿ تاايػج أىميػة اهػػتعماليا 
فػػػا الوقػػػ  الحا ػػػر، اامػػػر الػػػاي أنطػػػك مشػػػروع ري الصػػػقالوية أىميػػػة ككيػػػرة، ئنػػػو يعػػػج المغػػػاي 

وكشػػػكؿ ككيػػػر لهػػػج حاكػػػا   الػػػرئيق وشػػػرياف الحيػػػاة لممنطقػػػة الجراهػػػة، لػػػاا فالكػػػج مػػػف ااهػػػتفاجة منػػػو
الطم  نمك الميػاه وفػؽ معػايير محػججه، ولغػرض تقيػيـ صػالحية ميػاه المشػروع تػـ إكػراء التحمػيال  
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( 11المختكرية لمعينا  الم خواة مف اماكف مختمفة نمك امتجاج المشروع وفرونو التاكعػة لػو خريطػة)
ا نمػك شػكؿ كػجوؿ واشػكاؿ ( لمتوصؿ الك أىـ تمؾ الخصائص والتا تـ إظيارىػ26( و)25وصورة)

 وىا كاآلتا:
 (11خريطة )

 توزيع عينات مياه المشروع في منطقة الدراسة

 
نمػػػك واارة المػػػوارج المائيػػػة، الييئػػػة العامػػػة لتشػػػغيؿ مشػػػاريا الػػػري والكػػػاؿ مجيريػػػة -1 المصػػػجر:  

 ـ.2020الموارج المائية فا الفموكة، خريطة مشروع ري الصقالوية لهنة 
 .1/4/2021 - 15/2/2021الميجانية لممنطقة كتاريخ الجراهة  -2

 (03صورة) (03صورة)        
 عينة مياه مدخل السايفون                      عينة مياه وسط مشروع الصقالوية

 1/4/2021التقط  كتاريخ              15/2/2021التقط  كتاريخ   



 الثالثالفصل  تقييـ كفاءة خصائص مياه مشروع ري الصقالوية
 

 
127 

 الخصائص الفيزيائية لمياه مشروع ري الصقالوية: –1
تتػ ثر الخصػائص النونيػة لميػاه المشػروع ككممػة مػف العوامػؿ منيػا مػا يتعمػؽ كطكيعػة مصػاجر 
الميػػػػاه المغايػػػػة لممشػػػػروع المتمثمػػػػة كنيػػػػر الفػػػػرا  وقنػػػػاة اراع جكمػػػػة، ومنيػػػػا مػػػػا يتعمػػػػؽ كالخصػػػػائص 

)الطكيعية والكشرية( المؤثرة فػا الخصػائص الفيايائيػة ومػف ثػـ نمػك نونيػة ميػاه المشػروع.  الكغرافية
ولغػػرض تو ػػيج الػػؾ تػػـ التركيػػا نمػػك جركػػة الحػػرارة، والعكػػورة، واإليصػػالية الكيركائيػػة كعػػجىا أىػػـ 

 خصائص المياه الفيايائية وىا نمك النحو اآلتا:
 :()(NTU) العكورة -أ

تتكػػوف العكػػورة نتيكػػة وكػػوج نهػػكة معينػػو مػػف كرويػػا  التركػػة وكهػػيما  نالقػػة، ف ػػال  نػػف  
المائية، مما يعيؽ مرور ال وء خالؿ الماء. تتوقػؼ جركػة العكػورة نمػك كميػة المػواج العالقػة  اليوائـ

ونونيػػا ولونيػػا ونعومػػة كهػػيماتيا، ف ػػال  نػػف العوامػػؿ ائخػػر  التػػا تايػػج مػػف العكػػورة مثػػؿ هػػقوط 
حيػاة  اامطار أو القاء المخمفا  الكشرية، أف تقجير جركة العكورة  روي كجا  لما لو مف ت ثير نمك

الكػػػائف الحػػػا، إا إّف تعكيػػػر المػػػاء يهػػػك  حكػػػ   ػػػوء الشػػػمق نػػػف الوصػػػوؿ الػػػك الكائنػػػا  الحيػػػة 
)الكالنكتػػوف( فػػال يػػتمكف مػػف انتػػاج ائوكهػػكيف، ف ػػال  نػػف أنيػػا تهػػك  كعػػض المشػػاكؿ ئحػػواض 

الميػاه كحهػ  ظػروؼ القياق)جاخػؿ وخػارج  تتوفر نػجة طػرؽ لقيػاق جركػة نكػورة ،(1)تركية ائهماؾ
المختكر( مف خالؿ تحيج الكعج الاي يصكج ننجه كهـ معيف كير مرئا كالعيف المكرجة )كهمؾ مػف 
الكالتػػيف(، كينمػػا نعتمػػج طػػرؽ قياهػػية فػػا المختكػػر نمػػك أنتشػػار حامػػة  ػػوئية أو امتصػػاص جاخػػؿ 

 .(2)الهائؿ المعمؽ
( إّف قػيـ العكػورة فػا ميػاه المشػروع تراوحػ  مػا 15( والشػكؿ)39يتكيف مػف معطيػا  الكػجوؿ)

(، أا يالحػػػػظ تكػػػػايف تراكيػػػػا العكػػػػورة مكانيػػػػا  نمػػػػك طػػػػوؿ المشػػػػروع وكجاولػػػػو NTU()18-2.1) كػػػػيف
( كونيػػا كػػجاوؿ تراكيػػة كيػػر مكطنػػة تايػػج فييػػا المػػواج 6-5-4-3الفرنيػػة، فقػػج ارتفعػػ  فػػا العينػػا )

الرهوكا الاي تكري فيو، أا يتصؼ كهيولو تعريتو العالقة نتيكة التعرية، ف ال  نف طكيعة الهطج 
 ومف ثـ اياجة العكورة.

                                                           
()  تهػتخجـ وحػجةNephlometer turbitity unit(NTU)  لقيػاق جركػة العكػورة وىػا وهػيمة لقيػاق ومعرفػة حامػة

المصػػجر كاانتمػػاج نمػػك، اميػػر  (909ال ػػوء المػػار خػػالؿ النمػػواج المػػائا وقيػػاق كميػػة حامػػة ال ػػوء المكعثػػر )
 . 93نعمة محمج كافؿ، الموارج المائية فا ناحية اليوهفية وهكؿ اجارتيا، مصجر هاكؽ، ص

 .54، ص2007ماىر كوركا نهيـ، تحميؿ وتقويـ كوجة المياه ، مطكعة القجق،  (1)
العػػػالا لمعمػػػـو التطكيقيػػػة  نصػػػر الحايػػػؾ، مػػػجخؿ الػػػك كيميػػػاء الميػػػاه)تمو ، معالكػػػة، تحميػػػؿ(، منشػػػورا  المعيػػػج (2)

 .415، ص2017والتكنولوكية، الكميورية العركية الهورية، 
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 (53جدول)
 تحميل الخصائص النوعية لمياه مشروع ري الصقالوية

 لمصجر:ا
/  4/  2فا المختكر المركاي لمشروع ماء الرماجي الككير التػاكا لػواارة الكمػجيا  كتػاريخ  نتائج تحميؿ نينة مجخؿ الهايفوف-1

2021.        

.16/2/2021نتػػائج تحميػػؿ العينػػا  ااخػػر  فػػا مختكػػر مجيريػػة كيئػػة اانكػػار قهػػـ التحاليػػؿ الكيولوكيػػة والكيميائيػػة كتػػاريخ-2
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(1) 
 1.1 24 94 155 37.2 3.2 63.2 0.1 52.3 294 8.3 491 824 2.1 صجر المشروع

(2) 
 1.2 32 95.8 135 40 3.1 73.2 0 50.1 312 8.2 548 841 3.2 وهط المشروع

(3) 
 1.7 29 97.7 110 46 3.4 87.9 0.1 54.6 323.6 7.3 626 853 9.3 اكراىيـ كف نما

(4) 
 6.3 48 105 150 37 4.1 101 0.9 61.7 331.8 7.5 698 869 10 نما هميماف

(5) 
 مجخؿ الهايفوف

18 1320 1007 7.9 400 82.3 0.2 66.3 3.9 34 260 101 98 3.3 

(6) 
 1.3 73 86.4 250 38 4 85.8 0 85.9 397.8 7.9 1009 1160 9.2 كاايا العيهاوية
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 (13شكل)
 (م/لترراالصقالوية)ممغعكورة مياه مشروع ري 

 
 (39المصجر: كجوؿ)   

 : E.Cااليصالية الكهربائية -ب
وىػػا قاكميػػة المػػاء نمػػك التوصػػيؿ الكيركػػائا، وتعتمػػج نمػػك نهػػ  ائمػػالح الكميػػة الاائكػػة فػػا 
المياه، فارتفانيا يجؿ نمك ارتفاع نه  اامػالح فػا الميػاه، فكممػا ااج  كميػة اامػالح الاائكػة ااج  

( فػػا الميػػػاه امػػا كفعػػػؿ E.Cالميػػاه نمػػػك التوصػػيؿ الكيركػػائا والعكػػػق صػػحيج، أا تػػػاجاج قيمػػة)قػػجرة 
طكيعػػا كطكيعػػة ائرض والتركػػة الغنيػػة كػػائمالح الاائكػػة، أو كفعػػؿ صػػنانا كصػػرؼ ميػػاه الصػػرؼ 

، وتعج قيـ الناقمية الكيركائية لممياه (1)الصحا والصنانا والارانا نحو المهطحا  المائية الطكيعية
ميمة كجا  ننج جراهة خصػائص الميػاه، فيػا تحػجج صػالحية الميػاه لمشػر  او ااهػتخجاـ الصػنانا 

 .(2)او الارانا

                                                           
، 1نونيػػػػة الميػػػػاه وصػػػػالحيتيا، مطكعػػػػة جار الكتػػػػ  العمميػػػػة لمنشػػػػر والتوايػػػػا، القػػػػاىرة، ط ةاحمػػػػج الهػػػػرو ، مراقكػػػػ (1)

 .57-56، ص2012
 .273ـ ص2003، 3كياج نما الشانر، نمـ المياه)الييجرولوكيا(، مطكعة كامعة جمشؽ ط (2)
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 لتر/العكورة ملغرام

 بزايز العيساوية مدخل السايفون علي سليمان ابراهيم بن علي وسط المشروع صدر المشروع
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 (13) شكل
 االيصالية الكهربائية لمياه مشروع ري الصقالوية)ديسي سمنز/م(

 
 (39المصجر: كجوؿ)           

( أف قػػػيـ اايصػػػالية الكيركائيػػػة فػػػا منطقػػػة 16( والشػػػكؿ)39يت ػػػج مػػػف معطيػػػا  الكػػػجوؿ)
-5، ويعػوج هػك  ىػاا اارتفػاع فػا العينػة)3( جيهػا هػمنا/ـ1320-824الجراهة تراوح  ما كػيف)

( الػػك مصػػجر الميػػاه المتمثمػػة كالمموحػػة القاجمػػة مػػف قنػػاة اراع جكمػػة، أمػػا هػػك  ارتفػػاع النهػػ  فػػا 6
نمػػك كػػانكا و ة أو المكػػااؿ او التػػر  المتممحػػالمواقػػا ااخػػر  فيعػػاي الػػك التهػػر  مػػف الميػػاه الكوفيػػ

 الكجاوؿ التراكية كير المكطنة. 
 الخصائص الكيميائية لمياه مشروع ري الصقالوية: -0

تميؿ الخصائص الكيميائية الك إّف تكوف أكثر تخصصية مف الخصائص الفيايائية لاا فيا  
المتعججة كونيا تتػيج فرصػة و ػا خطػط أكثر فائجة فا تقييـ كوجة المياه وصالحيتيا لالهتخجاما  

لخصػائص الكيميائيػة لمميػاه اهتثمار يمكف مف خالليا تحقيؽ تنميػة مكانيػة فػا المنطقػة، ومػف أىػـ ا
 :ما يما

 :T.D.Sالمموحة  -أ 
يعػػج التركيػػا الكمػػا لألمػػالح الاائكػػة مػػف أىػػـ العوامػػؿ المحػػججة لصػػالحية الميػػاه لالهػػتعماا  
المختمفػػػػػة، حيػػػػػ  تعػػػػػوج مموحػػػػػة الميػػػػػاه الػػػػػك وكػػػػػوج اايونػػػػػا  كالكركونػػػػػا  والككريتػػػػػا  والكموريػػػػػجا  
والصػػػوجيـو والمغنهػػػيـو والكالهػػػيـو والكوتاهػػػيـو وكيرىػػػا، فػػػا حػػػيف ينػػػجر وكػػػوج ايونػػػا  الكوتاهػػػيـو 
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 م/االيصالية الكهربائية ديسي سمنز

 ابراهيم بن علي وسط المشروع صدر المشروع

 بزايز العيساوية مدخل السايفون علي سليمان
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ىنالؾ نجة نوامؿ مختمفػة تايػج مػف نهػكة تركػا ائمػالح فػا الميػاه،  ،(1)المغنهيوـ فا المياه العاكةو 
فػػا حػػيف ىنالػػؾ  كارتفػػاع مهػػتو  الميػػاه الكوفيػػة وقركيػػا مػػف المشػػروع كيػػر المػػكطف منيػػا مػػا يتعمػػؽ

مػػالح كمصػاجر التغايػة كمػا ىػو حػاؿ اراع جكمػو الػاي تػاجاج كػو نهػكة تركيػا اا اهػكا  اخػر  تتعمػؽ
 كونو قاجـ مف كحيرة الثرثار.

( اف قػػػيـ المموحػػػة تتكػػػايف مكانيػػػا  نمػػػك طػػػوؿ 17( والشػػػكؿ)39يت ػػػج مػػػف معطيػػػا  الكػػػجوؿ)
ـ/لتػػر، ويعػػاي هػػك  ارتفػػاع قػػيـ مموحػػة را(ممغ1009-491المشػػروع اا تراوحػػ  معػػجاتيا مػػا كػػيف )

الصػػػقالوية الػػػرئيق نحػػػو ميػػػاه المشػػػروع ئهػػػكا  تتعمػػػؽ كقمػػػة الحصػػػص المائيػػػة الػػػوارجة مػػػف كػػػجوؿ 
الكجاوؿ الفرنية، واياجة نهكة ال ائعا  المائية فييا طرجيا  مػا طػوؿ المهػافة، ومػف الكػجير كالػاكر 
يالحظ ارتفاع قيـ المموحة فا كجوؿ نما هميماف ننو فا كػجوؿ اكػراىيـ كػف نمػا، اا يعػوج الهػك  

ؼ كارتفػػاع قػػيـ مموحػػة الميػػاه كمػػا نمػك اف ااوؿ يػػاوج كالميػػاه نػػف طريػػؽ قنػػاة اراع جكمػػة التػا تتصػػ
اكػر انػػاله فييػا كمػػا انيػا تكػػري فػا ارا ػػا ككهػيو، ف ػػال  نػف ارتفػػاع منهػو  الميػػاه الكوفيػة فػػا 
تمؾ المنطقة نتيكة النايا مف القنوا  والمكااؿ كير المكطنة وقناة اراع جكمة نمك حج هواء، ناىيؾ 

كيرة فا الارانة اامر الاي ينعكق نمػك تركػا نف اهتخجاـ المكيجا  وااهمجة الكيمياوية ككميا  ك
 ائمالح.

 م/لتر(رااالمالح الكمية الذائبة في مياه مشروع ري الصقالوية)ممغ (13شكل)            

 (39المصجر: كجوؿ)           
                                                           

 .348ـ، ص2006نماف،  -حهيف الهعجي، نمـ الكيئة، جار اليااوري العممية لمنشر والتوايا، اارجف (1)
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 االس الهيدروجيني

 1سلسلة

 :PHاأُلس الهيدروجيني -ب
الييػجروكيف فيػو يعكر ائق الييجروكينا نػف قانجيػة او حام ػية الميػاه، ومػج  نشػاط ايػوف 

( 7( اا يػػجؿ الػػرقـ)14-0فيػػو يعطػػا مؤشػػرا  لصػػالحية الميػػاه لشػػر  اانهػػاف، اا تتػػراوح قيمتػػو كػػيف)
نمك تعاجؿ قيمتيا وىو الجركة المثمك لمماء العا  وا  ير إّف ااج او قؿ نف الؾ كقميػؿ مػا تػوافر 

 .(1)المواصفا  ااخر  الصالحة لمشر 
 (7.3-8.3( تراوحػ  كػيف )PH( الػك اف قيمػة )18والشكؿ )( 39وتشير معطيا  الكجوؿ )

( كانػػػػػ  معتجلػػػػػة فػػػػػا ميػػػػػاه المشػػػػػروع و ػػػػػمف المواصػػػػػفا  الصػػػػػالحة PHاي أّف قيمػػػػػة ) 3ممغػػػػػـ/ـ
لالهػػتخجاـ، ويعػػاي نػػجـ وكػػوج فػػرؽ ككيػػر فػػا تمػػؾ القػػيـ كػػيف مواقػػا نينػػا  منطقػػة الجراهػػة الػػك قمػػة 

عػض ائحيػػاف نػػف تغييػػر تمػؾ القػػيـ، ف ػػال  نػػف اهػياـ النشػػاط الصػػنانا والػاي يكػػوف مهػػؤوا  فػػا ك
 .(2)احتواء اكم  المياه فا الطكيعة ومنيا مصاجر تغاية المشروع الك الكركونا  والكيكركونا 

 (13شكل)
 قيم االس الهيدروجيني لمياه مشروع ري الصقالوية

 

  

 

 

 

  

 

  

 .(39المصجر: كجوؿ)       
 

                                                           
مكانيػة اهػتثمارىا فػا )منطقػة الكايػرة( محافظػة (1) ائنكػار كاهػتخجاـ نظػـ  قاهـ احمج رمؿ الػجليما، الميػاه الكوفيػة واح

 .109المعموما  الكغرافية، مصجر هاكؽ، ص
كشػػػار فػػػؤاج نكػػػاق معػػػروؼ، اثػػػر النشػػػاط الكشػػػري فػػػا التكػػػايف الامػػػانا والمكػػػانا لتمػػػو  ميػػػاه شػػػط الحمػػػة، رهػػػالة  (2)

 .212، ص2008ماكهتير)كير منشورة(، كمية التركية كامعة كاكؿ، 
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 :T.Hالعسرة الكمية -ج
لمعهػرة أىميػػة لػػاا يكػػ  أّف ت خػػا كنظػػر اانتكػػار ننػج جراهػػة نونيػػة الميػػاه، كونيػػا تمثػػؿ صػػفو 
المػاء الػاي ا يكػوف ركػػوة مػا الصػاكوف كهػػك  وكػوج نهػكة ناليػة مػػف الكالهػيـو والمغنهػيـو خاصػػة 
الكيكركونػػا  والككريتػػا ، وكوكػػوج ىػػاه ائمػػالح مػػا المػػاء فيػػا تتفانػػؿ مػػا الصػػاكوف إلنتػػاج رواهػػ  

، تنقهػػـ العهػػرة الكميػػة نمػػك نػػونيف ىمػػا: العهػػرة المؤقتػػة تهػػككيا مرككػػا  (1)يميائيػػة كػػجا  مػػف الركػػوةك
كركونا  وكيكركونا  المعاجف القمويػة التراكيػة فػا المػاء فتػنخفض تػجريكيا  مػا ارتفػاع جركػا  الحػرارة 
ثػػـ تختفػػا تمامػػا  ننػػج الغميػػاف. امػػا العهػػرة الجائمػػة وىػػا نهػػرة ناتكػػة نػػف تركػػا مرككػػا  الككريتػػا  

، (2)ا  والنترا  والهميكا وىاا النوع ا يمكف ااالتو كالتهخيف اا يكقك ثاكتا  حتك كعػج الغميػافوالكموريج
وتختمػػؼ نهػػرة الميػػاه كػػاختالؼ المػػوارج المائيػػة، حيػػ  تكػػوف الميػػاه الهػػطحية اقػػؿ نهػػرة مػػف الميػػاه 

عماا  الكوفيػػػة، وتكمػػػف أىميتيػػػا فػػػا تقيػػػيـ صػػػالحية الميػػػاه لالهػػػتعماا  المختمفػػػة وخاصػػػة ااهػػػت
 . (3)الصنانية ف ال  نف نالقتيا العكهية ك مراض القم  والشراييف

 (/لترممغرامقيم العسرة الكمية لمياه مشروع ري الصقالوية) (13شكل)      

      (39)كجوؿ: المصجر  

                                                           
مصػػجر  ،كشػػري فػػا التكػػايف الامػػانا والمكػػانا لتمػػو  ميػػاه شػػط الحمػػةأثػػر النشػػاط ال ،كشػػار فػػؤاج نكػػاق معػػروؼ (1)

 .212ص ،هاكؽ
 .61ص ،مصجر هاكؽ ،مراقكة نونية المياه وصالحيتيا ،احمج الهرو  (2)
 . 109ص ،ـ1998 ،منشورا  كامعة جمشؽ ،تحميؿ المياه ،مظير الهماف (3)

0

100

200

300

400

500

 لتر/قيم العسرة الكلية ملغرام

 ابراهيم بن علي وسط المشروع صدر المشروع

 بزايز العيساوية مدخل السايفون علي سليمان



 الثالثالفصل  تقييـ كفاءة خصائص مياه مشروع ري الصقالوية
 

 
134 

( يتكيف اف قيـ العهرة الكمية تراوحػ  كػيف 19( والشكؿ)39وننج مالحظو معطيا  الكجوؿ ) 
(ممغـ/لتر، وكحه  المواصػفا  العراقيػة تعػج ميػاه المشػروع صػالحة لالهػتخجاما  مػف 294-400)

 حي  العهرة الكمية.
 :Naالصوديوم-د

يعػج الصػػوجيوـ مػف اكثػػر الفمػاا  القمويػػة وكػػوجا  فػا الطكيعػػة، وىػو أكثػػر وفػرة مػػف الكوتاهػػيوـ  
الكشػػػرية مػػػف خػػػالؿ ااهػػػتخجاما  فػػػا الصػػػخور الرهػػػوكية، وأّف نهػػػكة تركيػػػاه تعتمػػػج نمػػػك ائنشػػػطة 

، ف ػػػػال  نػػػػف الصػػػػخور الممحيػػػػة الحاويػػػػة نمػػػػك معػػػػاجف الياايػػػػ  (1)المناليػػػػة والارانيػػػػة والصػػػػنانية
والفمهكار القموية والمعاجف الطينية، ولمصوجيـو أىمية ككيرة فا الارانة ومتطمكا  اانتػاج الارانػا، 

، كمػػا أنػػو يعػػج (2)فػػا نهػػكو التركػػة وكنائيػػا لكػػف ايػػاجة يكػػ  أف تكػػوف كتقيػػج، أا تهػػك  اياجتػػو أ ػػرار
-2ننصر أهاها لصحة اانهاف والحيواف وايمكف الحياه كجونو، ويتعاطك اانهاف الكالل ما كػيف)

/يـو مػػػػف مصػػػاجر مختمفػػػػة كالطعػػػػاـ وميػػػاه الشػػػػر ، لكػػػػف ارتفػػػاع معػػػػجؿ تعػػػػاطا 8 ( كػػػراـ صػػػػوجيـو
خاصػة ااشػػخاص المصػاكيف كارتفػػاع الصػوجيوـ نػف ىػػاه القيمػة يػػؤجي الػك اخػػتالؿ وظػائؼ الكهػػـ 

 .(3)ك غط الجـ
( يتكػػػػيف أف تراكيػػػػا ننصػػػػر الصػػػػوجيـو فػػػػا ميػػػػاه 20( والشػػػػكؿ)39ومػػػػف معطيػػػػا  الكػػػػجوؿ) 

/لتر، وىا نه  لـ تتكاوا الحجوج المهموح كيا وفػؽ ممغراـ( 85.9-50.1المشروع تراوح  مآكيف)
 المواصفا  القياهية العراقية ئكراض الشر  والري.
 
 
 
 
 

                                                           
، جار كيػػجاء، GISشػػواف نثمػػاف حهػػيف، الخصػػائص النونيػػة لمميػػاه الكوفيػػة كاهػػتخجاـ نظػػـ المعمومػػا  الكغرافيػػة (1)

 .134ـ ص2011، 1ط
)2  ( Herman  ،F.M. et al  ،Encyclopedia of chemical Technology wily – inter science pub 

. 3rd Ed . New York  ،24 (917 )  ،1984  ،p.221  .  
 .70ر كوركا نهيـ، تحميؿ وتقويـ كوجة المياه، مصجر هاكؽ، صماى (3)
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 (02شكل)
 (/لترممغرام)عنصر الصوديوم في مياه مشروع ري الصقالوية 

 (39المصجر: كجوؿ)         

 :PO4الفوسفات  -ه
إّف معرفة تركيا ننصر الفهفور فا المياه لو أىمية ككيرة، اف تػوفره كنهػكة ككيػرة فػا المػاء  

ّف مف  أىـ مهككا  تمو  المياه كمرككا  يعمؿ نمك اياجة نمو الطحال  والنكاتا  المائية ال ارة، واح
 .(1)الفهفور ىا المنظفا  الصنانية والمخمفا  الكيولوكية وكقايا ااكاية وااهمجة الكيميائية

تتصؼ مرككا  الفهفور كهميتيا لكػؿ مػف اانهػاف والحيػواف أا وصػؿ تركيػاه فػا الكهػـ الػك 
حالػة تقػاء واهػياؿ ننػج اانهػاف  حج معيف، أا يحج  التركيا المرتفا مف الفهػفور فػا ميػاه الشػر 
ممغـ/لتػػر(، فػػا حػيف يكػػوف وكػػوجة 1والحيػواف، لػػاا يف ػؿ أف ا يتكػػاوا تركيػػاه فػا الميػػاه الهػطحية)

 .(2)فا مياه الري ماجة مغاية لمنكا 
 
 
 

                                                           
 .66المصجر نفهو، ص (1)
 .110تحميؿ(، مصجر هاكؽ، ص -معالكة -نصر الحايؾ، مجخؿ الك كيمياء المياه)تمو  (2)
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 (01) شكل
 (ممغم/لتر)عنصر الفسفور في مياه مشروع ري الصقالوية 

    
  (39كجوؿ): المصجر        

( أف قػػيـ ننصػػر الفهػػفور تراوحػػ  مػػا 21( والشػػكؿ)39خػػالؿ معطيػػا  الكػػجوؿ)يت ػػج مػػف 
(ممغـ/لتػػر، وننػػج المقارنػػة المكانيػػة لتراكيػػا ننصػػر الفهػػفور فػػا المشػػروع يالحػػظ أنيػػا 0.9-0كػػيف)

( الػك ايػاجة 4تختمؼ مف مكاف ئخر ويعاي هك  ارتفانيا فػا كػجوؿ نمػا هػميماف  ػمف العينػة )
 ة كهك  التركا الهكانا فا ىاه المنطقة.المخمفا  الكشرية الاراني

 :Caالكالسيوم -و
يعػػج أحػػج العناصػػر القمويػػة ائر ػػية كثيػػرة التواكػػج فػػا القشػػرة ائر ػػية وىػػو ننصػػر اهاهػػا  

لمكائنا  الحية، ويركا هك  ارتفانو فا مياه المشػروع نتيكػة التكويػة الكيميائيػة لمصػخور رهػوكية، 
، ف ػػػال  نػػػف اهػػػتخجاـ ااهػػػمجة (1)والتكوينػػػا  الكمهػػػية القاكمػػػة لمػػػاوكاف كمػػػا فػػػا الصػػػخور الككهػػػية

 والمكيجا  الارانية.
تكمف أىميػة الكالهػيوـ فػا حيػاة اانهػاف، كونػو يهػتخجـ لكنػاء العظػاـ واانهػاف، ف ػال  نػف  

جورة فػػا تخثػػر الػػجـ وتنظػػيـ نشػػاط القمػػ ، وارتفػػاع معجاتػػو تعػػج مفيػػجة ل نهػػاف وكيػػر م ػػرة، لكػػف 

                                                           
)1  ( Rafa'a Z. Jassim ،Mineral Resources and Occurraces in Al-Jazira area Iragi 

Bull.op.cit ،P.89. 
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كيػػاه كشػػكؿ ككيػػر فػػا الميػػاه يعػػج كيػػر مركػػو ، ئنػػو يهػػك  تشػػكيؿ رواهػػ  كيريػػة فػػا كثيػػر مػػف تر 
 .(1)المعجا  المنالية كالغهاا 

 (00شكل)
 (/لترممغرام)نسبة الكالسيوم في مياه مشروع ري الصقالوية 

 (39المصجر: كجوؿ)  

 (101-63.2كػيف)( اف قػيـ الكالهػيوـ تراوحػ  22( والشػكؿ)39يتكيف مف معطيػا  الكػجوؿ)
يعػا   ( قػج4هميماف نينة رقػـ) ممغـ/لتر، واف الاياجة النهكية فا ىاا اايوف خاصة فا كجوؿ نما

الػػك ارتفػػاع منهػػو  الميػػاه الكوفيػػة الحاويػػة نمػػك الكػػكق الثػػانوي واانيػػجراي )الكككري ( والتػػا تعػػج 
.   المصجر الرئيق لمكالهيـو

 :Kالبوتاسيوم -ز
يتػػػوفر الكوتاهػػػيـو فػػػا كميػػػا انػػػواع الميػػػاه الطكيعيػػػة كجركػػػة اقػػػؿ مػػػف الصػػػوجيوـ، والػػػؾ اف  

معاجف الهميكا التا تحتوي نمك الكوتاهػيـو تكػوف اكثػر مقاومػة لعمميػا  التكويػة المختمفػة اكثػر مػف 
المعػػاجف الحاويػػة نمػػك الصػػوجيـو وكالتػػالا صػػعوكة تحممػػو فػػا المػػاء، وتعػػج الترهػػكا  الحاويػػة نمػػك 

                                                           
ـ، 2018محموج فا ؿ الكميما وهمو  ىػاجي احمػج، تمػو  التركػة والميػاه، جار الكتػ  والوثػائؽ العراقيػة، كغػجاج،  (1)

 .128ص
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لهمفا  مصجرا  رئيهػا  لمكوتاهػيوـ فػا الميػاه، كمػا يػجخؿ كتركيػ  كعػض ائهػمجة الارانيػة التػا تايػج ا
 .(1)مف نهكة تركاه فا مكر  المشروع نف طريؽ صرؼ المياه وكاليا وترشحيا نحو المشروع

يعج الكوتاهيوـ ننصرا  اهاهيا  لمنكاتا  اا يكمف جوره ااهاها فػا النكػا  ىػو حفػظ ال ػغط  
تنا حا حتك يهانج النكػا  نمػك منػا الكفػاؼ واحتكػاق الهػوائؿ الاائػجة، اا اف ايػاجة تركيػاه فػا ال

الميػػاه قػػج تػػؤجي الػػك ا ػػرار هػػمكية نمػػك اانهػػاف والكائنػػا  الحيػػة فػػاف تراكمػػو ككميػػا  ككيػػرة تهػػك  
أف  (23( والشػكؿ)39يتكػيف مػف معطيػا  الكػجوؿ) ،(2)تعطيؿ نمؿ الكمية ونجـ انتظاـ جقػا  القمػ 

ممغـ/لتػػر وىػػاه القػػيـ تعػػج نهػػكيا  كيػػر مرتفعػػة ومالئمػػة  (4.1-3.1الكوتاهػػيوـ تراوحػػ  مػػا كػػيف) قػػيـ
  لالهتخجاما  الكشرية كحه  المواصفا  القياهية العراقية.

 (05شكل)
)ممغم/لتر)قيم البوتاسيوم في مشروع ري الصقالوية 

 
 (39المصجر: كجوؿ)        

 :Mgالمغنسيوم -ح 
ائيونػػا  الفمايػػة القمويػػة، وىػػو مكػػوف اهاهػػا لتغايػػة النكاتػػا  والحيوانػػا  نمػػك حػػج يعػػج مػػف  

 هواء، اا يهػتخجـ)

 
( المغنيهػيوـ الػاي تهػتيمكو النكاتػا  إلنتػاج الكموروفيػؿ، واف اي نقػص فػا ىػاا 

                                                           
(1) J.D. Hem  ،Study and inter predation of the chemical characteristics of natural 

Water  ،studied  ،USGS Water supply  ،1985  ،p.225 .  
 .114تحميؿ(، مصجر هاكؽ، ص -معالكة -حايؾ، مجخؿ الك كيمياء المياه)تمو نصر ال( 2)
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العنصر يؤجي الك شحو  يخ وري، ونالوة نمك الؾ يعج المغنيهيـو منشط لمعجيج مف اانايما  
ف الكنا  والحيػواف واانهػاف، اا يهػيـ فػا كنػاء العظػاـ وائوتػار الع ػمية، كمػا يػؤجي جورا  فا كؿ م

، ومف الكجير كالػاكر اف ايػاجة تركيػاه فػا الميػاه (1)فعاا  فا تنظيـ نشاط القم  الك كان  الكالهيوـ
صػة (ممغـ/لتر يعج كير مركو  كو فا مياه الشر ، كونو يؤثر نمك صحة اانهػاف وخا125نف )

 .(2)هالمة ائمعاء
 (01شكل)

 (/لترممغرام)قيم المغنسيوم في مياه مشروع ري الصقالوية 

 (39المصجر: كجوؿ)           

-34( أّف قػػيـ المغنيهػػيوـ تراوحػػ  مػػا كػػيف )24( والشػػكؿ)39يتكػػيف مػػف معطيػػا  الكػػجوؿ ) 
ئكػػراض الشػػر  كحهػػ  مػػؿ مكػػافر/لتر، وكػػالؾ فػػاف معػػجاتيا لػػـ تتكػػاوا الحػػج المهػػموح كػػو  (46

 المواصفا  القياهية العراقية.
 :SO4الكبريتات  -ط

يعػػػج مػػػف أكثػػػر اايونػػػا  تواكػػػجا  فػػػا الميػػػاه الطكيعيػػػة، كهػػػك  تواكػػػج الصػػػخور الرهػػػوكية مثػػػؿ 
الكػػػكق واانيايػػػجراي ، أا يعػػػجاف مصػػػجرا  ميمػػػا  لمككريتػػػا  او كهػػػك  اامطػػػار الحام ػػػية او الميػػػاه 

                                                           
 .130محموج فا ؿ الكميما وهمو  ىاجي احمج، تمو  التركة والمياه، مصجر هاكؽ، ص (1)
، ص 2006، 1ط خميفة جراجكة، المياه الهطحية وىيجرولوكيا المياه الكوفية، جار حنػيف لمنشػر والتوايػا، نمػاف، (2)

489. 
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، وأف ايػاجة تركيػا (1)نتيكػة اانشػطة الكشػرية التػا ت ػاؼ الػك ميػاه المشػروعالكوفية، او قج يتواكػج 
 .(2)الككريتا  فا مياه الشر  يهك  اختالفا  فا طعـ المياه واا رار كصحة اانهاف

 (03شكل)
 قيم الكبريتات في مياه مشروع ري الصقالوية ممغم/لتر

 (39المصجر: كجوؿ)          

 -110( أف قػػػيـ الككريتػػػا  تراوحػػػ  مػػػاكيف)25( والشػػػكؿ)39الكػػػجوؿ)يتكػػػيف مػػػف معطيػػػا   
(ممغـ/لتػػر، وىػػاا نػػاتج نػػف الفعميػػا  الارانيػػة واهػػتخجاـ ااهػػمجة فػػا منطقػػة الجراهػػة، ويعػػاي 260

( الػك وكػوج صػخور الكػكق فػا المنطقػة التػا تمػر كيػا قنػاة 5هك  ارتفاع قيـ الككريتا  فا العينة)
 اراع جكمة المغاية لممشروع.

 :CLالكمورايد  -ي
يتواكػػج الكموريػػج فػػا أكمػػ  المصػػاجر المائيػػة، اهػػيما الميػػاه الهػػطحية وأف هػػك  تواكػػجه فػػا  

مياه منطقة الجراهة، نتيكة اوكاف الصػخور الرهػوكية العائػجة لمعصػر الركػانا، وايػاجة متػجفقا  ميػاه 
ة، ف ػػال  نػػف ارتفػػاع كػػاؿ اارا ػػا الارانيػػة والف ػػال  الع ػػوية والحيوانيػػة والف ػػال  الصػػناني

جركػػػا  الحػػػرارة وايػػػاجة نمميػػػة التكخػػػر، ويتصػػػؼ الكموريػػػج كقاكميتػػػو العاليػػػة نمػػػك الػػػاوكاف فػػػا المػػػاء، 

                                                           
نميػػاء حهػػيف هػػمماف الكورا ػػا، النماكػػو الييجرولوكيػػة لنظػػاـ الكريػػاف المػػائا لنيػػر الفػػرا  فػػا العػػراؽ ونالقتػػو ( 1)

 . 159ـ، ص2018كالخصائص النونية ، اطروحة جكتورا)كير منشورة(، كمية التركية لمكنا  كامعة الكوفة، 
  .492، مصجر هاكؽ، ص خميفة جراجكة، المياه الهطحية وىيجرولوكيا المياه الكوفية (2)
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وكالتالا ينعكق كت ثير همكا نمك الكائنا  الحية ننج تتكاواه الحجوج المهػموح كيػا، كمػا أنػو يكعػؿ 
كشػػػكؿ ككيػػػر فػػػا نمميػػػة ت كػػػؿ ( يػػػؤثر CL. وأف اي ايػػػاجة فػػػا أيػػػوف)(1)طعػػػـ الميػػػاه كيػػػر مهتهػػػاغ

 . (2)ااناكي  ولو ت ثير همكا اي ا  نمك مر ك ارتفاع  غط الجـ
 (03شكل)

 (ممغم/لتر)قيم الكموريد في مياه مشروع ري الصقالوية 

 (39المصجر: كجوؿ)          

 -86.4)( أف قػػػيـ الكموريػػػج تراوحػػػ  مػػػا كػػػيف26( والشػػػكؿ)39يتكػػػيف مػػػف معطيػػػا  الكػػػجوؿ)
ممغـ/لتػػر، وكالتػػالا فػػ ف معػػجاتيا لػػـ تتكػػاوا الحػػجوج المهػػموح كيػػا وفػػؽ المواصػػفا  العراقيػػة ( 105

 ئكراض الشر .
 :HCO3البيكربونات  -ك

( الموكوج فا الغالؼ الكوي أو فا التركة الاائكة فػا المػاء CO2يعج ثانا أوكهيج الكركوف) 
. يعتمػػج مقػػجار الكيكركونػػا  نمػػك (3)الع ػػويةالمصػػجر الػػرئيق لمكيكركونػػا ، ف ػػال  نػػف تحمػػؿ المػػواج 

                                                           
نياج نا  كاظـ، تقييـ مشروع الخاكية ااروائا فا محافظة واهط، رهالة ماكهتير)كير منشػورة(، كميػة التركيػة  (1)

 .109، ص2019كامعة كغجاج،  -اكف رشج لمعمـو اانهانية
الينجهػػة التكنولوكيػػا،  كيػػجاء ياهػػيف الكنػػجي، مهػػج نػػونا لمميػػاه الكوفيػػة والهػػطحية فػػا مجينػػة الكاظميػػة، مكمػػة (2)

  .542، ص2009، 15، العجج27المكمج
(3) Galawezh Bakr Bapeer. Optimum management model of groundwater in koisanjaq 

area ،erbil governorate. Dissertation Doctor. University of Baghdad. College of 
science. Department of geology. 2016. p.68 
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( ف ف الكركوف يتحج ما الييجروكيف ويتحوؿ 8.2مج  ت ثره كااق الييجروكينا فإاا قم  قيمتو نف)
 .(1)الك كيكركونا 

إّف وكوج أيوف الكيكركونا  فا المياه الهطحية يعج  روريا  فا نمميا  الري، أا أف اياجتو  
يعمؿ نمك اياجة نهكة الصوجيـو كالتركة، ممػا يػؤجي الػك انهػجاج مهػاماتيا  فوؽ الحجوج المهموح كيا

 .(2)وكالتالا يقمؿ مف قجرة النكا  نمك امتصاص وأناقو نموه
 (03شكل)

 (ممغم/لتر)قيم البيكربونات في مياه مشروع ري الصقالوية 

 (39المصجر: كجوؿ)             

-24( أف قػػػػيـ الكيكركونػػػػا  تراوحػػػػ  مػػػػا كػػػػػيف)27( والشػػػػكؿ)39ومػػػػف معطيػػػػا  الكػػػػجوؿ)  
(ممغـ/لتػػر، وأف هػػػك  تواكػػػج الكيكركونػػا  فػػػا ميػػػاه المشػػروع يركػػػا الػػػك الفعاليػػا  الارانيػػػة فػػػا 98

 منطقة الجراهة.  
 
 

                                                           
كامؿ حماه فميفؿ ونايج كاهـ حهف الاامما، تكايف خصائص المياه الكوفية فا الي كة الغركية لمحافظة النكؼ ( 1)

 .233، ص2014، 19كاهتخجاـ نظـ المعموما  الكغرافية، مكمة الكحو  الكغرافية، العجج
هػػػتخجاما  الكشػػػرية فػػػا ق ػػػاء نمػػػا هػػػميماف الكركػػػولا، تقيػػػيـ الخصػػػائص النونيػػػة لمميػػػاه الكوفيػػػة وأثػػػره  فػػػا اا (2)

، 2018كركوؾ، أطروحة جكتوراه )كير منشورة(، كامعة اانكار، كمية التركيػة لمعمػـو اإلنهػانية، قهػـ الكغرافيػػػة، 
 .141ص 
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 :NO3النترات -ل
ممميغراـ/لتػػػر  (5فػػػا الميػػاه الهػػػطحية العاكػػػة كيػػػر المموثػػة يقػػػؿ نػػػف) إّف تركػػا أيػػػوف النتػػػرا  

وقػػج ، (ممميغػػراـ50يرتفػا تركيػػاه فػػا الميػاه الكوفيػػة وكمهػػتويا  ناليػة قػػج تصػػؿ الػك)نػاجة، فػػا حػػيف 
ممغـ/لتػر تػؤجي الػك حالػة  (30أظير  الجراها  أف ارتفػاع قػيـ النتػرا  فػا ميػاه الشػر  أنمػك مػف)

واجة اطفػاؿ الػارؽ المعر ػوف لالختناقػا  اثنػاء وكعػػج الػواجة، نتيكػة ارتفػاع مهػتو  الميثيموكمػػوكيف 
اف مياه شر  اانهاف يكػ  اف ا تتكػاوا ( WHO)العالمية الجـ، وقج او ح  منظمة الصحةفا 

، اا اف ايػػاجة تركيػػا فػػا ميػػاه الػػري ا تشػػكؿ اي  ػػرر نمػػك النكػػا  (1)( ممميغراـ/لتػػر10اكثػػر مػػف)
 .(2)واحيانا  يتـ خمط النترا  ما الهماج والماء لري المحاصيؿ الارانية

 (03شكل)
 (ممغم /لتر)قيم النترات في مياه مشروع ري الصقالوية 

 (39المصجر: كجوؿ)          

 (6.3-1.1( أف قػيـ النتػرا  تراوحػ  مػا كػيف)28( والشػكؿ)39يتكيف مػف معطيػا  الكػجوؿ) 
ممغـ/لتػػر، وكالتػػالا ف نيػػا لػػػـ تتكػػاوا الحػػج المهػػموح كػػػو ولكميػػا ااهػػتخجاما  كحهػػ  المواصػػػفا  

 المحججة.
 

                                                           
 .82-81ماىر كوركا نهيـ، تحميؿ وتقويـ كوجة المياه، مصجر هاكؽ، ص (1)
  .492لكوفية، مصجر هاكؽ، صخميفة جراجكة، المياه الهطحية وىيجرولوكيا المياه ا (2)
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 ةتقييم صالحية المشروع لالستخدامات المختمف-ثالثاً 
يحتػػؿ المػػاء المرتكػػة الثانيػػة كعػػج ااوكهػػكيف، كونػػو يعػػج ننصػػرا   ػػروريا  لمحيػػاة فانعػػجاـ المػػاء يعنػػا 
تالشا الحياة كمختمؼ أشكاليا، لاا كاء الغرض ااهاق مف تحميؿ خصػائص ميػاه المشػروع، كغيػة 

ااهػػتعماا  )كشػػرية، صػػنانية، ارانيػػة، أو الكنػػاء واانشػػاءا (، ئف تحجيػػج مػػج  مالئمتيػػا لكافػػة 
لكػػؿ اهػػتعماؿ حػػجوج معينػػة تطكػػؽ وفػػؽ معػػايير وحػػجوج مو ػػونة نمػػك مهػػتو  الكمػػج ونالميػػا ، ونظػػرا  
ئىمية وخصوصية ىاا المو وع هيتـ تناوليا فا المحور مف خػالؿ مقارنػة تمػؾ الحػجوج مػا نتػائج 

روع، ليتهنك لنا التوصؿ الك تحجيج مواقا نينػا  ميػاه المشػروع الصػالحة وتحاليؿ نينا  مياه المش
لالهػػتخجاـ والعينػػا  كيػػر الصػػالحة، كغيػػة و ػػا خطػػط تنمويػػة يمكػػف مػػف خالليػػا تحقيػػؽ ااهػػتثمار 
اامثؿ لمياه المشروع الصالحة لالهتخجاـ ومعالكة مواقا الميػاه الغيػر صػالحة لغػرض تييئػة فرصػة 

  لقاجمة، ونمك النحو ااتا:ااهتجامة لألكياؿ ا
 تقييم صالحية مياه المشروع ألغراض الشرب )اإلنسان، والحيوان(: -1

ينفػػػػػرج المػػػػػاء ك ىميػػػػػة خاصػػػػػة تفر ػػػػػيا الحاكػػػػػا  الكشػػػػػرية ال ػػػػػرورية، إا إّف حاكػػػػػة الفػػػػػرج  
، لػػػػاا ينكغػػػػػا أف يخمػػػػو المػػػػاء المهػػػػتخجـ لمشػػػػػر  مػػػػف المرككػػػػا  الكيميائيػػػػػة (1)(لتر/يػػػػوـ1.5لمميػػػػاه)

والفيايائيػػة كالكميػػا  التػػا ت ػػر اانهػػاف والحيػػواف كمخػػاطر صػػحية، كمػػا يهتحهػػف أف تكػػوف الميػػاه 
المكيػػاة لمشػػػر  خاليػػػة مػػف المػػػوف والطعػػػـ والرائحػػة كيػػػر المركػػػو  كيػػا، ئف وكػػػوج الكائنػػػا  الحيػػػة 

َوَجَعْمَنااا ِمااَن اْلَماااِء ُكاال  َشااْيء   ارتكاطػػا  وثيقػػا  كالميػػاه مصػػجاقا  لقولػػة تعػػالك  كمختمػػؼ أشػػكاليا يػػرتكط
 فيا ااهاق فا خمؽ الكائنا  الحية نمك هطج المعمورة. (2 )َحي  

واهتناجا  نمك ما تـ اكرة أناله وئف أكم  هكاف منطقة الجراهة يعتمجوف انتمػاجا  كميػا  نمػك  
ة احتياكػاتيـ، اكػج مػف تقيػيـ صػالحية ميػاه المشػروع ئكػراض الشػر ، أا تػـ مياه المشروع لهج كاف

والمواصػفا  القياهػية العراقيػة  (WHOانتماج المواصفا  المحججة مف قكؿ منظمة الصحة العالميػة)
لصالحية مياه الشر  والتا تهتنج نمك نػجة معػايير أىميػا ائمػالح الكميػة الاائكػة، أا إّف أنمػك حػج 

(ممغـ/لتػػػػر كحهػػػػ  مواصػػػػفا  منظمػػػػة الصػػػػحة 1000ف ائمػػػػالح لشػػػػر  اانهػػػػاف)مهػػػػموح كػػػػو مػػػػ

                                                           
نمػػار ياهػػيف نػػواج الفيػػجاوي، التحميػػؿ الكغرافػػا لمخصػػائص الييجرولوكيػػة لنيػػر ىيػػاو  ومكػػاا  اهػػتثماره فػػا  (1)

 .121ـ ، ص2016شماؿ العراؽ، رهالة ماكهتير)كير منشورة(، كمية اآلجا  كامعة اانكار، 
 .30هورة ائنكياء مف اآلية القرآف الكريـ،  (2)
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وننػج مقارنػة ىػاه المواصػفا  مػا قػيـ اامػالح (2)، والموصػفا  القياهػية العراقيػة(1) (WHOالعالمية)
الاائكة واايونا  التا تـ تحميميا فا مياه المشػروع، تكػيف أف نينػا  ميػاه المشروع)صػجر المشػروع، 
وهط المشروع، اكراىيـ كف نما، نما هميماف( تصػمج لشػر  اانهػاف كحهػ  الحػجوج المهػموح كيػا 

نا )مجخؿ الهايفوف، وكاايا العيهاوية( لياا الغػرض فػا نراقيا  ونالميا ، فيما ثك  صالحية مياه ني
الموقعيف ولكف كتقيج طفيؼ كونيا مقاركة لمحجوج المهموح كيا، لالؾ ف ف اكم  هكاف ىػاه المنػاطؽ 
يحصػػموف نمػػك الميػػاه أمػػا نػػف طريػػؽ قنػػاة التحميػػة كواهػػطة)محطا  مخصصػػو لنقػػؿ الميػػاه( أو مػػف 

 مية.العكوا  الكالهتيكية فا ااهواؽ المح
 (12جدول )

ومواصفات منظمة  (IRSتصنيف مياه المشروع لشرب اإلنسان حسب المواصفات العراقية )
 (WHOالصحة العالمية )

المواصفا  العراقية  ائيونا   
(IRSممغـ/لتر ) 

مواصفا  منظمة 
(WHOممغـ/لتر ) 

مج  التراكيا فا مياه 
 المشروع

 1009-415 1000 1000 ائمالح الاائكة الكمية 1
 8.3 -7.3 6.5-9.5 6.5-8.5 ائق الييجروكينا 2
 18-2.1 5 5 العكورة 3
 400-294 500 500 العهرة الكمية 4
 85.9 -50.1 250 200 الصوجيـو 5
 4.1 -3.1 12 - الكوتاهيوـ 6
 46 -34 100 50 المغنيهيـو 7
 101 -63.2 75 50 الكالهيـو 8
 6.3 -1.1 50 50 النترا  9
 98 -24 350 - الكيكركونا  10
 260 -110 250 250 الككريتا  11
 105 -86.4 250 250 الكموريجا  12
 0.9 -0 0.2 - الفهفور 13

 المصجر: كاانتماج نمك:

الكيػػاا المركػػاي لمقيػػاق والهػػيطرة النونيػػة، المواصػػفا  القياهػػية العراقيػػة لميػػاه الشػػر ، رقػػـ واارة التخطػػيط، -( 1) 
 ـ.2001(، لهنة 417)
 www.WHO.org(،المواصػفا  العالميػة لميػاه الشػر ، الموقػا االكترونػاWHOالصحة العالميػة) منظمة-( 2) 
//http  15/4/2021 فا 
   (.39الكجوؿ )-( 3)

                                                           

 (1) WHO (World Health Organization) ،Guid line for drinking water guality.2. ed.4. 
واارة التخطػػػيط، الكيػػػاا المركػػػاي لمقيػػػاق والهػػػيطرة النونيػػػػة، المواصػػػفا  القياهػػػية العراقيػػػة لميػػػاه الشػػػر ، رقػػػػـ  (2)

 ـ.2001(، لهنة 417)
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( فقػػج Alttoviski) أمػػا صػػالحية ميػػاه المشػػروع لغػػرض شػػر  الحيوانػػا  كحهػػ  تصػػنيؼ 
أنيػػا صػػالحة ليػػاا الغػػرض لقمػػة تركيػػا اامػػالح الاائكػػة ووقػػوع كميػػا  (41مػػف خػػالؿ الكػػجوؿ) تكػػيف

النهػػػ  جوف الحػػػجوج المهػػػموح كيػػػا نراقيػػػا  ونالميػػػا ، ممػػػا يعػػػاا الػػػؾ أمكانيػػػة و ػػػا خطػػػط تنمويػػػة 
مهػػتقكمية لميػػاه المشػػروع يمكػػف مػػف خالليػػا التوهػػا اانتػػاج الارانا)الحيػػوانا( ف ػػال  نػػف صػػالحية 

 المهتقكؿ.المياه لتركية ااهماؾ فا 
 (11جدول )

 (Alttoviskiتصنيف مياه المشروع ألغراض االستهالك الحيواني حسب تصنيف )
 المالحظات مواصفاتها مجموع األمالح ممغم/لتر

 يهتعمؿ لكميا أصناؼ المواشا والجواكف كيج كجا   3000 اقؿ مف
 يهتعمؿ لكميا أصناؼ المواشا والجواكف كيج 5000-3001
 يهك  اهياؿ وقتا لممواشا وا يصمج لمجواكف مقكوؿ 7000-5001
 يهك  كعض ائ رار لمحيوانا  الحاممة والر يعة يمكف اهتخجاميا 10000-7001
 يهك  أ رار ككيرة أنمك حج لالهتعماؿ 15000-10001

 مخاطر نالية كجا   ا تصمج 15000اكثر مف 
 .Alttoviski. M.E. Handbook of hydrology. Sageolizedit. Moscow. Russia.1962. P.160 المصجر:

 تقييم صالحية مياه المشروع لألغراض الزراعية: -0
إّف الهياهػػة المائيػػة الكفػػؤة ا تقت ػػا فقػػط تػػوفير كميػػة الميػػاه المناهػػكة لػػري محصػػوؿ مػػا،  

لوقػػ  ولكنيػػا تهػػاىـ أي ػػا  فػػا تػػوفير ميػػاه اا  نونيػػة مناهػػكة لمػػري. ونظػػرا  لمػػا يعانيػػو العػػراؽ فػػا ا
الػػراىف مػػف قمػػة مصػػاجر الميػػاه، ممػػا قػػج يػػؤثر نمػػك حاكػػة النكػػا  ااروائيػػة فقػػج ن ػػطر احيانػػا  الػػك 
اهػتخجاـ ميػاه اا  تركيػا نػاؿ مػف ائمػالح، ومػف المتعػارؼ نميػو إّف كميػة ميػاه الػري التػا تمػػتص 

ا ، وكتكػػرار ىػػاه فعميػػا  كواهػػطة النكػػا  أو تفقػػج كواهػػطة التكخػػر تكػػوف خاليػػة مػػف اامػػالح الاائكػػة تقريكػػ
العمميػة فػػ ف كميػػة اامػػالح التػػا كانػػ  أصػػال  فػػا ميػػاه الػػري هػػوؼ تتػػراكـ فػػا التركػػة مشػػكمو طكقػػا  
ممحية تعوج مرة ثانية الك مياه المشروع نف طريؽ التهر . ونميو اكج مف أاالو مموحة التركػة حتػك 

 نظمف المحافظة نمك نونية المياه وانتاكية التركة نمك حج هواء.
صؼ النشاط الارانا)النكاتا( ك نو أحج أىـ ائنشطة ائقتصاجية فا منطقة الجراهة، أف لـ يت

يكف الحرفػة الوحيػجة المااولػة مػف قكػؿ هػكانيا. لػاا كاتػ  مػف ال ػرورة تقيػيـ صػالحية ميػاه المشػروع 
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نكاتا( كما  ئكراض الارانة، كونو يعج نامال  ميما  ومتحكما  كإمكانية التوها فا اانتاج الارانا)ال
ونونا  ومعرفة التراكما  المهتقكمية وت ثيراتيػا التنمويػة، ف ػال  نػف تكػايف قاكميػة المحاصػيؿ الارانيػة 
نمػػك تحمػػؿ الخصػػػائص النونيػػة لميػػػاه المشػػروع، لػػاا تػػػـ اانتمػػاج نمػػػك تصػػنيؼ)ويمكوكق( لتقيػػػيـ 

لتػػا تعكػػر نػػف مكمػػوع صػػالحية ميػػاه المشػػروع ئكػػراض الػػري وكػػاف أىميػػا اايصػػالية الكيركائيػػة وا
 تركا اامالح، وىا كااتا:

 تصنيف ويمكوكس:
تصنؼ مياه الري تكعا  لياا التصنيؼ الك خمق مكاميا نونية، تعتمج فػا تحجيػج صػالحيتيا 

 (.42واايصالية الكيركائية كجوؿ)( )نمك مؤشريف أهاهييف ىما النهكة المئوية لمصوجيوـ
 (10جدول)

 لصالحية مياه الري تصنيف ويمكوكس
 
 
 
 
 
 
 
 

  L.V. wilcox، Classification and USE of irrigation waters، U.S. Department  
  agriculture، Circ. 969، Washington D.C.1955. p.19. 

تقػا  ػمف المصػنؼ  وكاانتماج نمك ىػاا التصػنيؼ يت ػج أف ميػاه مشػروع ري الصػقالوية 
الكيػج ولكميػػا العينػا  وىػػا كػػالؾ تصػمج لػػري كميػا انػػواع المحاصػػيؿ الارانيػة، أا تراوحػػ  النهػػكة 

                                                           
()  النهػػػػكة المئويػػػػة لمصػػػػوجيـو : مػػػػف المعػػػػايير الميمػػػػة المهػػػػتخجمة فػػػػا تقيػػػػيـ صػػػػالحية المػػػػاء لمػػػػري ، إا أفر تركػػػػا

الصوجيـو وامتااكو فا التر  لو ت ثير نمك قمة مهاميتيا ونفاايتيػا واكتهػاكيا تشػكا معقػج لأليونػا  ، ف ػال  نػف 
ركػػة ، ويمكػػف اهػػتخراكو مػػف خػػالؿ تطكيػػؽ المعاجلػػة تػػ ثيره الهػػما نمػػك النكػػا  وائحيػػاء الجقيقػػة الموكػػوجة فػػا الت

    اآلتية: النهكة المئوية لمصوجيـو = 
تركا الصوجيـو

 الكوتاهيـو تركا الكالهيـو   تركا المغنيهيـو   تركا الصوجيـو
  

 الرما صنؼ الماء
النهكة المئوية 
%  لمصوجيـو

 الرما
اايصالية الكيركائية 
 مايكرو موا/هـ

 250أقؿ مف  C1 20أقؿ مف  A ممتاا
 750ػػ  C2 250 40ػػ  B 20 كيج
 2000ػػ  C3 750 60ػػ  C 40 مقكوؿ

 3000ػػ  C4 2000 80ػػ  D 60 يشؾ كصالحيتو
 3000أكثر مف  C5 80مف أككر  E كير صالج
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(، وىػاا يعنػا تػوفر أىػـ مقػـو 43كمػا مكػيف فػا الكػجوؿ) (37.6-23.1) المئوية لمصوجيوـ ما كيف
متكاجلػػة واائكػػة فػػا  ل نتػػاج الارانػػا، ف ػػال  نػػف تواكػػج الكػػكق الكالهػػيوـ والمغنهػػيوـ كشػػكؿ أيونػػا 

التركػػة وميػػاه المشػػروع، وكػػؿ الػػؾ يعػػج نػػامال  مشػػكعا  ومرتكػػاا  تنمويػػا  يعطػػا فرصػػة لمنيػػوض كػػالواقا 
 تا والحيوانا( فا منطقة الجراهة.الارانا)النكا

 (15جدول )
 النسبة المئوية لمصوديوم % لمياه المشروع

 صنؼ الماجة النهكة المئوية لمصوجيـو % رقـ العينة
 كيج 27.87 1
 كيج 24.5 2
 كيج 23.1 3
 كيج 25.6 4
 كيج 37.6 5
 كيج 34.10 6

 (. 42( و)39المصجر: كاانتماج نمك كجوؿ)          

 تقييم صالحية مياه المشروع ألغراض الصناعة: -5
يتطم  اهتخجاـ المياه ئكراض الصنانة كمختمؼ أنوانيا مياىا  اا  مواصفا  محػججة مػف  
النونيػػة، ئف لكػػؿ صػػنانة مواصػػفا  خاصػػة كيػػا، لػػاا فػػ ف اي خمػػؿ فػػا مواصػػفا  الميػػاه الناحيػػة 

المهػػتخجمة فػػا النشػػاط الصػػنانا هػػيؤثر هػػمكا  نمػػك كميػػة ونونيػػة اإلنتػػاج الصػػنانا، ف ػػال  نػػف 
ارتفػػاع تكػػاليؼ اانتػػاج الصػػنانا، لمػػا يترتػػ  نميػػو مػػف مكػػالل أ ػػافيو لغػػرض الصػػيانة والمعػػجا  

ثر كنونيػػة الميػػاه نتيكػػة ايػػاجة نهػػكة اامػػالح، ناىيػػؾ نػػف كعػػض الصػػنانا  التػػا واآلا  التػػا تتػػ 
تتطم  مياىػا  معينػو تكػوف فييػا نهػكة ائيونػا  متهػاوية ا تتكػاوا حػجوج معينػة، وكالتػالا فػ ف نػجـ 
توفر المياه اا  المواصفا  المطموكة هيتطم  الؾ معالكة المياه لتصكج مالئمة مػا متطمكػا  كػؿ 

ا هػػػػيترت  نمػػػػك المشػػػػروع الصػػػػنانا تكػػػػاليؼ إ ػػػػافية، وكالتػػػػالا انخفػػػػاض الكػػػػجو  صػػػػنانة، ممػػػػ
ااقتصػػاجية لممشػػروع الصػػنانا، لػػاا فالكػػج مػػف جراهػػة وتقيػػيـ نونيػػة الميػػاه ومعرفػػة مػػج  مالءمتيػػا 
لألنشػػطة الصػػنانية المختمفػػة الموكػػوجة أو حتػػك المػػراج توقيعيػػا فػػا المهػػتقكؿ التػػا يمكنيػػا اهػػتخجاـ 

 ىاه المياه.
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( مػػػا المواصػػػفا  المحػػػججة 39) ومػػػف خػػػالؿ مقارنػػػة مواصػػػفا  ميػػػاه المشػػػروع فػػػا الكػػػجوؿ 
صػالحة لألكػراض الصػنانية  أف اكمكيػا( ات ػج 44) ( فا الكػجوؿHem 1989) كحه  تصنيؼ

الورقيػػػة التػػػا تتطمػػػ  ميػػػاه اا  كػػػوجة  لمصػػػنانا فيمػػػا ثكػػػ  نػػػجـ صػػػالحية ميػػػاه المشػػػروع وكتقيػػػج، 
اه الصػػنانا  فػػا منطقػػة الجراهػػة يتطمػػ  أمػػا أيصػػاؿ الميػػاه مػػف صػػجر ناليػػة، لػػاا فػػ ف قيػػاـ مثػػؿ ىػػ

المشػػػروع ونيػػػر الفػػػرا ، أو معالكػػػة ميػػػاه الكػػػجاوؿ التػػػا تعػػػانا مػػػف تػػػرجي نونيتيػػػا ليػػػاا النػػػوع مػػػف 
 الصنانا .

 (11جدول)
 (Hem 1989تصنيف مياه المشروع ألغراض الصناعة حسب تصنيف )

 األيونات
التعميب 

 والمشروبات
صناعة 

 الورق
الصناعات 

 النفطية
الصناعات 
 اإلسمنتية

 الصناعات
 الكيميائية

التراكيز الموجودة 
في مياه المشروع 

 أعمى( –)أدنى 
 8.3 -7.3 9-6 8،5-6،5 9-6 10-6 8،5-6،5 األس الهيدروجيني

 1009 -415 1000 600 1000 100 500 مجموع األمالح ممغم/لتر
 105 -86.4 - 250 300 200 500 /لترممغرامكموريدات 
 260 -110 - 250 - - 500 /لترممغرامكبريتات 
 101 -63.2 - - 75 200 1000 /لترممغرامكالسيوم 

 46 -34 - - 30 12 8 /لترممغراممغنيسيوم 
 Hem، J.D.، Study and Interpretation of chemical characteristic of natural المصػجر : 

water، 3.ed U.S.G.S. water supply paper2254، 1989.   

 تقييم صالحية مياه المشروع ألغراض البناء واإلنشاءات :  -1
مػػػػف أكػػػػؿ تقيػػػػيـ صػػػػالحية ميػػػػاه المشػػػػروع ئكػػػػراض الكنػػػػاء واانشػػػػاءا  تػػػػـ اانتمػػػػاج نمػػػػك  
واانشػػاءا  (، فقػػج ات ػػج أف ميػػاه المشػػروع صػػالحة ئكػػراض الكنػػاء Aittoviski 1962تصػػنيؼ)

 (.45كحه  المواصفا  المحججة كما فا الكجوؿ)
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 (13جدول )
 (Aittoviskiتصنيف مياه المشروع ألغراض البناء واإلنشاءات حسب تصنيف )

 مج  تركيا مياه المشروع الحجوج المهموح كيا ائيونا  )ممغـ/لتر(
 85.9 -50.1 1160 الصوجيـو
 101 -63.2 437 الكالهيـو
 46 -34 271 المغنيهيـو
 105 -86.4 2187 الكموريجا 
 260 -110 1460 الككريتا 
 ،Alttoviski، M.E.، Handbook of hydrology. G. Sageolizedat، moscow، Russiaالمصادر:

1962، p.163. 
 خالصة الفصل:

تتصػؼ كالتاكػا  مػا كػيف هػنة  نهتنتج مف ىاا الفصؿ، أّف تصاريؼ مشػروع ري الصػقالوية 
واخػػر  ومػػا كػػيف ااشػػير والفصػػوؿ، فيػػا تػػنخفض تػػارة وترتفػػا تػػارة  اخػػر  مهػػكمو فائ ػػا  مائيػػا  تكعػػا  
لهػػػيطرة وتحكػػػـ الظػػػروؼ الطكيعيػػػة والكشػػػرية نمػػػك حػػػوض نيػػػر الفػػػرا  وقنػػػاة اراع جكمػػػة المغايػػػػة 

ا طاكعا  ممياا  فتج أماميػا اافػاؽ لممشروع، كما أّف تنوع مصاجر المياه المغاية لممشروع ا فك نميي
الرحكػػة لمااولػػة العجيػػج مػػف النشػػاطا  ااقتصػػاجية التػػا تحقػػؽ التنميػػة المكانيػػة لممنطقػػة، لكػػف هػػوء 
ااجارة الجاخميػػػة لممشػػػروع والتػػػا اثػػػر  هػػػمكا  نمػػػك كميػػػة توايػػػا الميػػػاه نمػػػك الكػػػجاوؿ المتفرنػػػة منػػػو، 

وف كيرىػػا فػػا كعػػض ااحيػػاف تكعػػا  لالحتياكػػا  وكالتػػالا فػػ ف ىػػاه الكميػػة تصػػكج فائ ػػو لمنػػاطؽ ج
 المختمفة فا المنطقة.

)الكيميائية والفيايائية( لمياه المشروع ومف خالؿ التحاليؿ المختكرية،  أما الخصائص النونية 
تكػػيف، أنيػػا تتكػػايف فػػا خصائصػػيا النونيػػة مػػف مكػػاف آلخػػر تكعػػا  لهػػيطرة وتحكػػـ الظػػروؼ الكغرافيػػة 

ا المنطقػة ف ػػال  نػف مصػػاجر تغايػة المشػػروع، وتكػيف اي ػػا  أف أكمػ  أيوناتيػػا الطكيعيػة والكشػرية فػػ
والػػكعض ائخػػر مهػػموح كيػػا لكػػف كتقيػػج لشر )اانهػػاف والحيػػواف(،  تقػػا  ػػمف الحػػجوج المهػػموح كيػػا

 أف اكمكيػا ا تصػمجفيما ثك  اي ا  صالحية مياه المشروع ئكراض الري والكنػاء واانشػاءا ، كمػا 
ئكراض الصنانة وفؽ الحجوج المهموح كيا. كما وأف صالحية المياه لألنشطة ااقتصاجية، اهيما 
الارانيػػة كشػػقييا، ف ػػال  نػػف موقعػػة ااهػػتراتيكا كػػالقر  مػػف مراكػػا المػػجف الرمػػاجي والفموكػػة كميػػا 

ف ا مميػػاا  تشػػكؿ نامػػؿ كػػا  واهػػتقطا  لمشػػاريا التنميػػة المكانيػػة لمنيػػوض كواقػػا المنطقػػة، لكػػ
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يتحقػػػؽ الػػػؾذ اا اا اتكعػػػ  اجارة هػػػميمو ك تكػػػاع اف ػػػؿ الوهػػػائؿ الحجيثػػػة والتخطػػػيط الهػػػميـ وتكثيػػػؼ 
الكيػػوج المكاولػػة مػػف قكػػؿ اصػػحا  القػػرار مػػف اكػػؿ تحقيػػؽ ااهػػتجامة لممشػػروع كونػػو يشػػكؿ أىميػػة 

 مرموقة مف الكان  ااقتصاجي لممنطقة.
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 الفصل الرابع
 استثمارات مياه مشروع ري الصقالوية وأبعاده التنموية

 
 :المياه في مشروع ري الصقالوية ةر امحددات وأد/  اولا 

 الصقالوية: ري مشروع مياه ثانياا / استثمارات
 التنموية:ثالثاا / البعاد 
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 تمييد
إنَّ توظيف اإلمكانيات التنموية الطبيعيةة والبشةرية تسةتثمار أيةة منطقةة يتطمةب  يةودًا  ثيثةة    

في الب ث عن مكنوناتيا الطبيعية التي في مقدمتيا المياه لةدورىا اسساسةي فةي اتسةتثمارم وبمةا أنَّ 
يقع ضمن منطقة المناخ شبو ال اف إلى  انةب تذبةذب تصةاريفو مةع تذبةذب  مشروع ري الصقالوية

نيةةر الفةةرات بةةين سةةنة وأ ةةرى وشةةير و  ةةرم لةةذا فةةبن اسةةتثمار مياىةةو تبةةد أن يكةةون بشةةكل عقالنةةي 
ووفق استراتي يات تعمل عمى إدامة الميةاه وال فةاظ عمييةا لسةد ا تيا ةات ات يةال ال اليةة والقادمةةم 

لت قيةةق تنميةةة مكانيةةة مسةةتدامةم مةةن  ةةالل  المشةةروع بمةةا يعطةةي م ةةاًت واسةةعاً  وت سةةين نوعيةةة ميةةاه
 وضع  طط تنموية ت قق استثمار مستدام لمياه المشروع. 

يعةةد المصةةدر اسساسةةي الةةذي يعةةول عميةةو فةةي تو يةةو  طةةط  مشةةروع ري الصةةقالوية وبمةةا أنّ 
اتسةةتثمار لممنطقةةة التةةي يمةةر بيةةام فضةةاًل عةةن دوره فةةي تو يةةو  طةةط اتسةةتثمارات الةةى ذنا بةةوم مةةن 
 الل تغذيتيا بالمياهم فبن دوره في تغذية المنطقة وبشكل يساعد عمى سد  ا ة الطمب عمةى الميةاه 

ار وتنميةةة وتطةةوير المشةةاريع القا مةةة عمةةى  داولةةو المتفرعةةة يكةةون لةةو دور لتشةة يع مشةةاريع اتسةةتثم
 -منوم تسيَّما وأنَّ عممية استثمار مياه المشروع م دية اقتصاديًا تعتبارات عديدة أىميا:

و ةود اتمكانيةات الطبيعيةة مةن  يةث  عن فضالً  مطول المشروع وكبر المسا ة التي يروييا -1
 ذب لألنشطة البشرية الم تمفةم وعمى ىذا اسساس المناخ والتربة وغيرىا وىي تعد عوامل 

فبن المشروع يعد مركزًا ل ذب مشاريع اتستثمار والتنمية من  الل المزايا التةي تتمتةع بيةام 
أي يمكةةن أن يشةةكل مشةةروع ري الصةةقالوية بمثابةةة قطةةب لمنمةةو يمكةةن إن يسةةيم فةةي تطةةوير 

 مستويات التنمية المكانية ضمن منطقة الدراسة . 
ع المشروع ال غرافي الذي يتمركز بين اكبر اقضية الم افظة الرمادي والفمو ةم فضاًل موق  -2

 عن امتداده عمى الطرق الر يسية التي تربط العاصمة بغداد . 
من  الل نتا ج الت اليل الم تبرية لعينات مياه المشروع التي تم دراستيا اتضح أنيا تصمح  -3

 اصةةةيل وىةةةذا عامةةةل مشةةة ع لالسةةةتثمار فةةةي ىةةةذا لمزراعةةةة ويمكةةةن اسةةةتعماليا لةةةري  ميةةةع الم
ال انب و ذب السكان لزراعة مسا ات واسعة من اسراضي القريبة من المشروع والصال ة 

باتعتمةةاد فةةي رييةةا عمةةى ميةةاه المشةروع سةةواأ منةةو مباشةةرة أو مةةن القنةةوات وال ةةداول  لمزراعةة
اًل عةن أمكانيةة التوسةع و المرتبطة بو من  ةالل اسةت دام اسسةاليب والتقنيةات ال ديثةةم فضة
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اتستثمار في تربية ال يواناتم ومن ثم اتسيام في تعزيز فةرص اسةتقرار السةكان وممارسةة 
أنشطتيم الم تمفةم مما ينعكس ذلك أي ابًا عمةى الييكةل اتقتصةادي وات تمةاعي والعمرانةي 

 لمنطقة الدراسة.
متةةةد الةةةى مسةةةافات بعيةةةدة مةةةن و ةةةود عةةةدد كبيةةةر مةةةن القنةةةوات الر يسةةةة والفرعيةةةة والموزعةةةة ت  -4

المنطقةةةةةم اعطةةةةى مرونةةةةة كبيةةةةرة تسةةةةتغالل مسةةةةا ات كبيةةةةرة وتسةةةةييل اسةةةةتثمارات اتنشةةةةطة 
 اتقتصاديةم تسيما الزراعية منيا. 

ومن ا ل الوقوف عمى واقع اتستثمارات الم تمفة في منطقة الدراسةم واي اد فرص متنوعة 
والمشةةاكل التةةي توا ةةو ميةةاه مشةةروع ري الصةةقالوية  لت قيةةق التنميةةة المكانيةةةم ي ةةب معرفةةة الت ةةديات
  -لوضع ال طط المناسبة لمعال تيا وىي كاتتي:

 :محددات ادارة المياه لمشروع ري الصقالوية -اولا:
المست دمون في ال صول عمى المياهم  عميوالمياه( يصف وضعًا يتنافس  ندرةتعبير ) إنّ    

م وسةوأ اتست دام ال ا ر لمميةاهالمياهم وذلك من  الل  ندرةوسموك البشر ىو الذي يؤدي الى زيادة 
فضاًل عن الزيادة السكانية وقمة ال برة فةي وضةع  مم وعدم المساواة في فرص ال صول عميياادارتيا

فزيادة السةكان  طط مستقبمية عند انشاأ المشاريع اإلروا ية بطاقة استيعابية تكفي لأل يال القادمة. 
وعمةى  ياه تن كمية المياه المتوافرة ينبغةي ان تقسةم عمةى اعةداد متزايةدة مةن النةاستؤدي الى ندرة الم

الميةةةاه بسةةةبب تمويثيةةةام تةةةنعكس سةةةمبًا عمةةةى مةةةا مو ةةةود مةةةن نشةةةطة البشةةةرية سا إنّ . كمةةةا المةةةدى البعيةةةد
وبالتةةالي ّ عميةةا غيةةر صةةال ة لالسةةت دام. وفةةي ظةةل ظةةروف شةة ة الميةةاهم ت ةةد الزراعةةة نفسةةيا فةةي 

سةكان والبمةديات( الم )الصةناعة و اتستثمارات ات ةرىعمى كميات المياه الم دودة مع  ةشديد منافسة
 . اتمر الذي يثقل كاىل المياه

 ةةةان الوقةةةت  يعةةاني العةةةراق مةةةن شةةة ة الميةةاه مةةةن  يةةةة وسةةةوأ اتدارة مةةةن  يةةة ا ةةةرى. وقةةةد
انوني مناسةب لمسياسة الما ية لوضع اتستراتي يات الالزمة ليذا الغرضم ووضةع اطةار مؤسسةي وقة

الميةةاه  نةةدرةتسةةت دام الميةةاهم فضةةاًل عةةن ت ييةةز القةةدرات اتداريةةة الالزمةةة لةةذلك. والعمةةل فةةي م ةةال 
مةةن اساسةةوم فالوقةةت المتةةاح لمعمةةل عمةةى تمبيةةة ات تيا ةةات المتزايةةدة مةةن  والمشةةاكل ممةةيأ بالعقبةةات

اتمةةوال الالزمةةة  قمةةةالةةى  نفضةةاًل عةةالميةةاه قصةةير وات ةةراأات لزيةةادة كميةةة الميةةاه المتةةوافرة م ةةدودةم 
فةةي أي منطقةةة أو اقمةةيم الةةى معرفةةة أىةةم  وانةةب  ادارة الميةةاه سياسةةةت تةةاج  إذلةةدعم ىةةذه ات ةةراأاتم 
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نسةةميو )مشةةاكل او معوقةةات  إنّ وىةةو مةةا يمكةةن الضةةعف أو ال مةةل فةةي تمةةك المنطقةةة أو ذلةةك اتقمةةيمم 
نّ  إدارة الميةةاه(  سةةمباً  انعكسةةت( بشةةرية طبيعيةةة) دةعديةة مشةةاكل مةةن مشةةروع ري الصةةقالوية يعةةاني وا 

 التطةرق تةم الطبيعيةة العوامةل ان وبما واض ةم ما ية إدارة غياب ظل في وكميتيا المياه نوعية عمى
 اسكثةر بأنيةا القةول يمكن التي البشرية المشاكل اىم عمى ىنا التركيز تم فقد الدراسةم بداية في الييا
 عمى لموقوف اسساسي اتت اه تمثل كونيا الدراسةم منطقة في المياه إدارة عمى سمباً  التأثير في  دة

 -: يأتي وكما التفصيل من بشيأ تناوليا يتم سوف لذلك المياهم ادارة في والقوة الضعف مواقع
 سوء الدارة المائية: -1
تمعب السياسة الما ية الدور اتكبةر فةي التةأثير عمةى تنميةة المةوارد الما يةة وال فةاظ عمييةام كونيةا    

 المت كمة في كمية المياه المتا ة في المشروع.
تعتمةةد سياسةةة الدولةةة الما يةةة فةةي نيةةر الفةةرات بشةةكل عةةام ومشةةروع ري الصةةقالوية بشةةكل    

باعتبارىةا ال ةزأ اتعمةى والمةت كم بال صةص الما يةةم   اص عمى السياسة الما ية المشةتركة لمنيةرم
وسةةةيطرتيا عمةةةى الكميةةةات الكبيةةةرة لتنفيةةةذ مشةةةاريعيا التوسةةةعية والتنمويةةةة عمةةةى  سةةةاب  صةةةة العةةةراق 

 الما ية.
)تركيا( عمى توسيع مشاريع ال زن والسيطرة عمى نير الفةراتم ممةا ادى  لقد عممت دولة   

الما يةة الةواردة الةى العةراق كمةا أشةرنا سةابقًام يرافةق ذلةك زيةادة وبمرور الوقت الى تنةاقص ال صةص 
الطمةةةب عمةةةى الميةةةاه فةةةي البمةةةد لالسةةةت دامات المتعةةةددة والمتزايةةةدة فةةةي ظةةةل سةةةوأ أدارة المةةةوارد الما يةةةة 

 الدا ميةم مما أدى الى التأثير السمبي عمى نوعية وكمية الموارد الما ية.
ول ال ةةوارم يظيةةر التكةةافؤ فةةي اتدارة الما يةةةم أذ تةةد ل وامةام المشةةكمة الما يةةة المعقةةدة لةةد   

الى المنطقة كميات ما ية كافية في الوقت ال اضر عمى اتقل لو كانت لةدينا أدارة  يةدة لمميةاهم أت 
أن است دام اسساليب القديمة والتقميدية في الزراعة ونقل المياه لمسافات بعيدة أدى الى تدىور كمية 

ذ بينت الدراسة من  الل ت ميل البيانات السابقة أن ىنالك ف وة ما بةين المتةاح مةن أ مونوعية المياه
المةةةوارد الما يةةةة سةةةنويًا ومةةةا بةةةين المسةةةت دم منيةةةا بالفعةةةلم ويظيةةةر ذلةةةك  ميةةةًا  ةةةالل السةةةنوات القميمةةةة 
الماضةةية فةةي ظةةل غيةةاب الةةوعي واتدراك بأىميةةة الميةةاه مةةن كةةل شةةرا ح الم تمةةع مةةع اىمةةال الةةدور 

 ي في وضع استراتي يات واض ة لرفع كفاأة المشروعم لت قيق اتدارة المتكاممة لو.ال كوم
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إّن اسىمال وضعف الصيانة المستمرة لممشروع أثرت سمبًا عمى كفاأتو النوعية والكميةةم إذ 
سةةةاعد اسةةةت دام ال ةةةداول غيةةةر المبطنةةةة وعةةةدم اسةةةت دام القنةةةوات الكونكريتيةةةة واسنابيةةةب عمةةةى ىةةةدر 

كبيةةرة مةةن الميةةاه  بسةةبب التشةةققات والف ةةوات المو ةةودة ضةةمن القنةةوات الما يةةةم ممةةا وضةةياع كميةةات 
نةةتج عنةةو و ةةود مسةةتنقعات كبيةةرة فةةي منةةاطق م تمفةةة مةةن القنةةواتم كمةةا ىةةو ال ةةال فةةي المسةةتنقعات 
الما يةةة المتوا ةةدة بةةالقرب مةةن مشةةروع الصةةقالوية الةةر يس الترابةةي ضةةمن مقاطعةةة العكيمةةي والعوينةةات 

ن ما يزيد المشكمة تعقيدًا ىو ارتفاع منسوب المياه ال وفية بةالقرب مةن سةطح اترض ( إ27) صورة
( كمةةةا إن 28ممةةةا أدى الةةةى تغةةةدق وتممةةةح مسةةةا ات واسةةةعة مةةةن التةةةرب فةةةي منطقةةةة الدراسةةةة صةةةورة)

اتىمال وسوأ اتدارة لم تقتصر عمى القنوات الترابية بل  تى القنةوات المبطنةة اصةب ت تعةاني مةن 
م إذ تةةم تبطةةين بعةةض القنةةوات فةةي اةونةةة ات يةةرة ونفةةذت شةةركة النصةةر لالستصةةالح مشةةاكل م تمفةةة

(م بعض مشاريع التبطين س زاأ القناة الر يسة وتفرعاتيةام وثةم 2000) وشركة ال يرة لممقاوتت عام
( سةةنة مةةن 20م لكةةن لةةم تسةةتمر كفاأتيةةا لمةةدة ت تزيةةد عةةن)(1)سةةنة (30) ت ديةةد عمرىةةا اتفتراضةةي

 صب ت مثقمة بالتشققات وال سفات وغيرىا.عمرىا  تى ا
لقةةةد إزدادت الت ةةةديات والمشةةةاكل الما يةةةة فةةةي عمةةةوم العةةةراق ومنطقةةةة الدراسةةةة فةةةي اةونةةةة    

 ات يرة لعدة اسباب منيا: 
افتقاد اسدارة المركزية المتكاممة لمموارد الما يةم وتشتت القرارات وغياب التنسيق الدقيق بةين  -1

قابميةةة ال قيقيةةة لواقةةع الميةةاهم ممةةا انعكةةس عمةةى الةةرؤى وال طةةط المت ةةذة الةةدوا ر والةةوزارات وال
لتةةأمين اتدارة السةةميمة ليةةذا المةةورد المةةا يم كمةةا أن التنسةةيق مةةا بةةين الةةوزارات ضةةعيفم ممةةا 

 يؤثر سمبًا عمى ادارة الموارد الما ية بشكل عام.
 منظمةة  طةط لوضةع الما يةة المةوارد ووزارة والعمميةة الب ثية المراكز بين ما التنسيق ضعف -2

البمةد ومنطقةة الدراسةةم فةي ظةل تزايةد الطمةب عمةى الميةاه لظيةور مشةكمة  تطمعات مع تتالأم
 .ات تباس ال راري وزيادة عدد السكان

المشةةةةروع مةةةةن أ ةةةةل القيةةةةام بأعمةةةةال الكةةةةري  لتمويةةةةل الالزمةةةةة الماليةةةةة الت صيصةةةةات نقةةةةص  -3
 ة تنتياأ عمرىا اتفتراضي.والتبطين والصيانة المستمرة لممشاريع اتروا ي

                                                           
 .27/5/2021مقابمة ش صية مع الميندس فيصل  ماد عبدم مدير شعبة الموار الما ية في الكرمةم بتاريخ  (1)
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 اتقتصةةادية وانشةةطتيم السةةكان وعةةدد الميةةاه لكميةةة والمعمومةةات البيانةةات تةةوفير فةةي قصةةور  -4
 .عام بشكل والبمد المنطقة مستوى عمى

 في م مياً  تست داميا ال ديثة التكنولو يا استيعاب عمى وطنية كوادر بتدريب اتىتمام عدم -5
 .ال اضر الوقت في المياه ازمة إدارة

 (28صورة)                                            (27)صورة              
 تممح الترب المحاذية لممشروع ضمن                 بيامن المشروع التر  بمستنقع مائي بالقر 

        مقاطعة ابو سديرة                                ضمن مقاطعة ذيابيات عنازي       

  
 28/1/2021بتاريخ الصورتان تالتقط               

 مشكمة تموث مياه المشروع -2
نمةا ال ديةد  أن مشكمة تموث الميةاه ليسةت مشةكمة  ديةدة أو طار ةة بالنسةبة لممةوارد الما يةةم وا 

فييا ىو زيادة شدة التموث كمًا وكيفًا في عصرنا ال ديد. ينتج تمةوث المةاأ نتي ةة ا توا ةو عمةى مةواد 
غريبةةة سةةواأ كانةةت مةةواد صةةمبةم أو سةةا مة أو غازيةةةم  يةةث تةةؤدي ىةةذه المةةواد الةةى تغييةةر ال ةةواص 

لح لمشةةةةةرب واتسةةةةةتيالك المنزلةةةةةي أو فةةةةةي الصةةةةةناعة أو النوعيةةةةةة لمميةةةةةاه وبالتةةةةةالي يصةةةةةبح غيةةةةةر صةةةةةا
.  يةةةؤثر اسةةةت دام الميةةةاه المموثةةةة دون تنقيةةةة عمةةةى صةةة ة اتنسةةةانم أذ يةةةؤدي الةةةى انتشةةةار (1)الزراعةةةة

الكثيةةر مةةن اسمةةراض بسةةبب مةةا ت تويةةو تمةةك الميةةاه مةةن بكتريةةا وطفيميةةاتم تسةةيما وأن توا ةةدىا فةةي 
 .(2)سا مة من المدن الى المسط ات الما يةالمياه الطبيعية نتي ة لقذف الم مفات ال

                                                           
 .85ا مد السرويم مراقبة نوعية المياه وصال يتيام مصدر سابقم ص (1)
 .131نصير ال ايكم مد ل الى كيمياأ المياه )تموثم معال ةم ت ميل(م مصدر سابقم ص (2)
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يرتبط تموث المياه في منطقة الدراسة بالعامل البشريم سواأ كان ذلك مةن  ةالل رمةي الفضةالت    
(م او مةن  ةالل اسنشةطة البشةرية الزراعيةةةم 29والنفايةات المنزليةة الصةمبة فةي ميةاه المشةةروع صةورة)

 الكيميا يةة لممموثةات الكبيرة الكميات ركزت المشكمة فيولكون منطقة الدراسة ذات طابع زراعي فقد ت
 الما يةةة المموثةةات بةةين مةةن اسكبةةر ال  ةةم المموثةةات مةةن النةةوع أذ يشةةكل ىةةذا الزراعةةةم فةةي المطرو ةةة
 وال يةةوان اتنسةةان وعمةةى الما يةةة البي ةةة عمةةى الشةةديدة ومصةةادره وتأثيراتةةو صةةوره لتعةةدد نظةةراً  اس ةةرىم
  .والنبات

تعد المموثات الكيميا ية المطرو ة من  الل النشاط الزراعي لمسكان ذات تأثير سمبي عمى 
نوعيةةةةة ميةةةةاه المشةةةةروعم تسةةةةيما وأّن ىةةةةذا التةةةةأثير نةةةةاتج عةةةةن اسةةةةت دام كميةةةةات كبيةةةةرة مةةةةن المبيةةةةدات 
والم صةةبات الزراعيةةة واتمةةألح لزيةةادة اإلنتةةاج الزراعةةي ومكاف ةةة اتدغةةالم ممةةا يةةنعكس ذلةةك عمةةى 

ر ال صا ص النوعية لمتربة ومياه المبازل وبالتالي يؤدي تسربيا بين مسامات التربةة ومنيةا الةى تغيي
  داول المشروع الترابية.

 (29صورة)
 التموث بالنفايات في جدول ابراىيم بن عمي

 
  28/1/2021التقطت بتاريخ        
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ألةف(  الةة  375ن ةو )وتشير تقارير منظمة الص ة العالمية الى أّن ىذه المبيةدات ت ةدث 
تسمم سنويًا في الدول الناميةم وىي ت ت دث تسممًا قاتاًل بالنسبة لإلنسانم ولكنيا تتراكم في ال سم 

 .(1)وت دث نوعًا من الضرر المستقر فيو
 استخدام طرق الري التقميدية: -3
يقوم أي نشاط زراعةي  يعد نظام الري الركيزة اسساسية الم ددة لمزراعة في منطقة الدراسةم اذ ت   

نةةا ح مةةن دون تةةوفر كميةةات كافيةةة ومناسةةبة مةةن الميةةاه سغةةراض الةةريم  يةةث ا ةةذت ال ا ةةة تةةزداد 
 الييا بشدة نظرًا لزيادة الطمب عمى الم اصيل الزراعية وبالتالي الطمب عمى الغذاأ.

 وتأمينةوم النباتالرطوبة الالزمة لنمو لغرض تزويدىا بمداد التربة بالماأم إعممية  بأنوم بالري يقصد
 .(2)ال فاف قصيرة المدى فترات في

 الةةى بالنتي ةةة تةةؤدي ال قةةل او المشةةروع مسةةتوى عمةةى الةةري لميةةاه  يةةدة إدارة و ةةود عةةدم إنّ    
 اسراضةي وتممةح ال وفيةة الميةاه مسةتوى وارتفاع الري كفاأة وان فاض المياه من كبيرة كميات ضياع

 شةبكات وتمةف بالبي ةة اتضةرار الزراعيةةم فضةاًل عةن الم اصةيل إنتا يةة ان فةاض ومةن ثةم الزراعية
 .والبزل الري

نّ   اسراضةةةي سةةةقي فةةةي المتبةةةع الةةةري نظةةةام ت مةةةف مةةةن تعةةةاني تزالةةةت المشةةةروع الما يةةةة إدارة وا 
 بكميةةة كبيةةر ضةةرر ال ةةاق الةةى يةةؤدي  ةةا ر بشةةكل لمميةةاه اتنسةةان اسةةت دام أنّ  تسةةيما و الزراعيةةةم

 المتا ةة الميةاه مةن كبيةرة بكميةات ىةدراً  يسةبب( السةي ي الري) القديمة الري أساليب فاست دام المياهم
  .المنطقة في

 3( م3250 ا ةةةة الةةةدونم الوا ةةةد مةةةن الميةةةاه تقةةةدر ب ةةةوالي ) إنّ وتشةةةير بعةةةض الدراسةةةات الةةةى 
ستيالك يصل في الدونم في ظل سوأ اإلدارة واتباع نظام الري التقميدي فان معدل ات أنوسنويًام ات 

%( 50سةةنويًام أي  ةةوالي ضةةعف ال ا ةةة الفعميةةةم وىةةذا يعنةةي ان نسةةبة ) 3( م6600الوا ةةد الةةى )
 .(3)تقريبًا من مياه الري الم صصة لمدونم الوا د فا ضة عن ال ا ة

                                                           
 . 131نصر ال ايكم مد ل الى كيمياأ المياه)تموثم معال ةم ت ميل( مصدر سابقم ص (1)
 .19لري والصرفم مصدر سابقم صعدنان مصطفى الن اس وعماد الدينم ا (2)
م مود إبراىيم متعب ال غيفي وم مد كريم الدليميم اتفاق المسةتقبمية لترشةيد واسةتثمار المةوارد الما يةة السةط ية  (3)

 .212م ص 2013م 4م العدد 2في م افظة اتنبارم م مة  امعة اتنبار لمعموم اإلنسانيةم الم مد 
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( عةن 50%است دام نظام الري التقميدي يؤدي الةى تقميةل المسةا ة المزروعةة بنسةبة ) أنّ كما 
التي يمكن زراعتيا باستعمال طرق الةري ال ةديثم فضةاّل عةن تمويةث الميةاه ال وفيةة نتي ةة المسا ة 

 .(1)وصول مياه الري الزا دة الى التكوينات ال وفية ال اممة لممياه
الدراسةة تزالةت  منطقةة فةي الزراعيةة اسراضةي إرواأ عمميةة وفي ظل ىذه المساوئ اعةاله فةأن

م اسسةةموبين مةةن أي ا تيةار عمميةةة وتعتمةةدم بالواسةطة والةةري ي يالسة الةةري ىمةةا أسةموبين عمةةى تعتمةد
ونظةةةرًا م منةةةو المتفرعةةةة وال ةةةداول المشةةةروع فةةةي المةةةاأ ومنسةةةوب اسرض سةةةطح طبيعةةةة أسةةةاس عمةةةى

تعتمةةاد منطقةةة الدراسةةة عمةةى النشةةاط الزراعةةي فةةأن الكميةةة الكبيةةرة مةةن ميةةاه المشةةروع سةةت دم ليةةذا 
 :الري المتبعة في منطقة الدراسة وىي كاتتيالغرضم لذا سوف يتم تناول اساليب 

 :   السيحي الري أسموب -أ
ف ممةة المسةا ة م الدراسةة منطقةة فةي معظةم ا ةزاأ الري السي ي ىو النظام السةا د والمتةوارث يعد   

 اسراضةي إلرواأ اسسةموب ىةذا أذ يسةت دم المروية بيذه الطريقة تفوق بكثير تمك المرويةة بالواسةطة.
 مسةةتوى مةةن أعمةةى المةةاأ مسةةتوى يكةةون  يةةثم المشةةروع أ ةةواض منةةاطق ضةةمن تقةةع التةةي الزراعيةةة
 بصةورة الزراعيةة اسرض إلةى ال ةدول مةن الميةاه  ريةان عمةى يساعد الذي اسمرم الزراعية اسراضي

م (دونةةم119,310اسسةةموب) بيةةذا المرويةةة الزراعيةةة اسراضةةي مسةةا ة بمغةةت أذم (30طبيعيةةة صةةوره)
  .(2)دونم(215,000) البالغة المروية المسا ة م موع من%( 55) نسبة تشكل وىي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
م بيةةةروتم 1م مةةةود اتشةةةرمم اقتصةةةاديات الميةةةاه فةةةي الةةةوطن العربةةةي والعةةةالمم مركةةةز دراسةةةات الو ةةةدة العربيةةةةم ط (1)

 .151م ص2001
وزارة الموارد الما يةم اليي ة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزلم مديرية الموارد الما ية فةي الفمو ةةم شةعبة المةوارد  (1)

 . 2021-2020رد الما ية في الكرمةم بيانات غير منشورة الما ية في الصقالوية/ شعبة الموا
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 (30صورة)
 أحد اساليب الري السيحي في منطقة الدراسة

 
      

           
            

 29/1/2021التقطت بتاريخ 

زيةادة نسةةبة اسراضةةي الزراعيةةة المرويةة سةةي ام تقتةةرن بارتفةةاع مناسةيب الميةةاه فةةي المشةةروع  إنّ 
وال ةةةداول المتفرعةةةة منةةةوم ولت نةةةب الممارسةةةات السةةةمبية التةةةي تترتةةةب عمةةةى ممارسةةةة ىةةةذا اسسةةةموبم 
والمتمثمة بعدم توزيع المياه بشكل مت انس عمى كامل المسا ة المرويةم اسمر الةذي يسةتدعي زيةادة 

ميةة الميةةاه المسةةت دمةم ممةةا يسةةبب ىةةدرًا كبيةةرًا لميةةاه المشةةروع مةةن  يةةةم وعةةدم ت قيةةق عدالةةة ما يةةة ك
مةةن  يةةة أ ةةرىم  يةةث ت صةةل اسراضةةي الزراعيةةة القريبةةة مةةن صةةدر المشةةروع و ال ةةداول المتفرعةةة 

( ان  ا ةةةة 46منةةةو عمةةةى كميةةةة ميةةةاه أكثةةةر مةةةن تمةةةك البعيةةةدة عنيةةةام ويتضةةةح مةةةن معطيةةةات ال ةةةدول)
ل الزراعيةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي منطقةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةة لمميةةةةةةةةةةةاه بةةةةةةةةةةةالطرق التقميديةةةةةةةةةةةة بمةةةةةةةةةةة  م موعيةةةةةةةةةةةا الم اصةةةةةةةةةةةي

/سةةةةنويًام بينمةةةةا تصةةةةل  ا تيةةةةا فةةةةي ضةةةةل اتبةةةةاع الطةةةةرق ال ديثةةةةة الةةةةى 3م (312173400) ةةةةوالي
/سةةنويًا. 3( م158451650/سةةنويًام ممةةا يعنةةي تةةوفير كميةةة ميةةاه تصةةل الةةى)3( م153721750)

عمميةةة تنظةةيم التقنةين المةةا ي لألراضةةي الزراعيةةة وكةةذلك  وان اتفةراط فةةي ميةةاه الةةري يةؤدي الةةى اربةةاك
اليةةةدر فةةةي الميةةةاهم  اصةةةة إذا مةةةا عممنةةةا مةةةن  ةةةالل الدراسةةةة الميدانيةةةة ب يةةةل الفةةةالح وقمةةةة معرفتةةةو 
بات تيا ةةات الما يةةةة )المقةةةنن المةةا ي( التةةةي تتطمبيةةةا الم اصةةيل الزراعيةةةة ومةةةن ثةةم فةةةبن الممارسةةةات 

اسسموبم تسبب  مةال واضة ا بةين كميةة الميةاه المتةوفرة ومسةا ة  السمبية المترتبة عمى است دام ىذا
 .اسرض المرويةم اي أنيا تؤدي ان فاض كفاأة ري المشروع

 
 



 الرابعالفصل   الصقالوية وأبعاده التنمويةاستثمارات مياه مشروع ري 
 

 
162 

 (46ول )جد
في ظل اتباع طرق الري )التقميدية، والحديثة(  /سنة(3حاجة المحاصيل الزراعية لممياه )م

 (2021 -2020لمموسم الزراعي)

 
 الم صول

 مسا ة الموسم
2020-
 دونم2021

ات تياج الما ي 
لمم صول  سب طريقة 

( الري التقميدية )
 /سنة(3)م

ات تياج الما ي لمم صول  سب 
*( طريق الري ال ديثة )

 /سنة(3)م

كمية المياه التي 
 يمكن توفيرىا

 /سنة(3)م

صيل الشتوية
الم ا

 60601500 58792500 119394000 18090  نطة 
 20565650 19951750 40517400 6139 شعير
 1979850 1920750 3900600 591 بطاطو

 11055000 10725000 21780000 3300  ضر شتوية
 4311450 4182750 8494200 1287 برسيم
 8344850 8095750 16440600 2491 بصل

صيفية
صيل ال

الم ا
 

 

 10435250 10123750 20559000 3115 ذرة صفراأ
 1283050 1244750 2527800 383 عباد الشمس

 1561100 1514500 3075600 466 الماش
 1591250 1543750 3135000 475 السمسم

 13802000 13390000 27192000 4120  ضر صيفية

صيل 
الم ا

الدا مة
 3296400 3198000 6494400 984 فواكو 

 12076750 11716250 23793000 3605 ن يل
 7547550 7322250 14869800 2253  ت

 158451650 153721750 312173400 47299 الم موع

  :المصدر
 .2021 -2020والمتابعةم بيانات غير منشورة  الت طيط قسم اسنبارم شعبة زراعة الصقالويةم زراعة مديرية -1
 .2021 -2020 منشورة غير بياناتم والمتابعة الت طيط قسمم الكرمة زراعة شعبةم اسنبار زراعة مديرية -2
 أسموب الري بالواسطة: -ب
يعةةد ىةةذا اتسةةموب مةةن اتسةةاليب البدا يةةة المسةةت دمة عمةةى نطةةاق واسةةع فةةي منطقةةة الدراسةةةم أذ    

%( مةن م مةوع 44( دونم وبنسبة)95690بمغت مسا ة اتراضي الزراعية المروية بيذا اتسموب )
سموب في ري اتراضي الزراعية المرتفعة (دونم. يست دم ىذا ات215,000المسا ة المروية البالغة)

المتمثمةة بأكتةاف ال ةةداول وقنةوات الةةريم كمةا أنيةةا تسةت دم فةةي فتةرات ان فةةاض مناسةيب مشةةروع ري 
الصةقالوية عةةن اتراضةي الزراعيةةة الم ةاورةم وتبةةد فةي ىةةذه ال الةة مةةن اسةتعمال واسةةطة لرفةع الميةةاه 

                                                           

)*( تةةةم اسةةةت راج ات تيةةةاج المةةةا ي لمم صةةةول  سةةةب طريقةةةة الةةةري التقميديةةةة مةةةن  ةةةالل: ضةةةرب مسةةةا ة الم صةةةول 
 /دونم 3م6600

تةةةةةةةم اسةةةةةةةت راج ات تيةةةةةةةاج المةةةةةةةا ي لمم صةةةةةةةول  سةةةةةةةب طريةةةةةةةق الةةةةةةةري ال ديثةةةةةةةة مةةةةةةةن  ةةةةةةةالل: ضةةةةةةةرب مسةةةةةةةا ة )**( 
 /دونم3م3250الم صول
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م ت ي تمةةف اسةةموب الةةري بالواسةةطة كثيةةرًا عةةن الةةري (1)مةن المنسةةوب الةةواط  الةةى منسةةوب اعمةةى منةةو
السةةي ي مةةن  يةةث اتسةةتنزاف واليةةدر المةةا يم نتي ةةة زيةةادة تشةةغيل المضةة ات رغبةةة فةةي اتسةةت واذ 

 دون ي ةول الةذي المشروع اسمةر في المتبع المناوبة بنظام اتلتزام وعدمم عمى أكبر كمية من المياه
وذلةةةك لصةةةةعوبة السةةةةيطرة عمةةةى ىةةةةذه المضةةةة ات كونيةةةةا  الما يةةةةةم ال صةةةةة توزيةةةع فةةةةي عدالةةةةة ت قيةةةق

 مض ات  اصة تابعة سص اب اتراضي الزراعية.
مةةةةن اسمةةةةور التةةةةي دعةةةةت الةةةةى اسةةةةت دام اسةةةةموب الةةةةري بالواسةةةةطة فةةةةي منطقةةةةة الدراسةةةةة ىةةةةو  

طوبوغرافيةةةةة السةةةةطح لةةةةبعض ا ةةةةزاأ المنطقةةةةةم تسةةةةيما اتراضةةةةي الم اذيةةةةة لمشةةةةروع ري الصةةةةقالوية 
 رى المشروع عن اتراضي الم اورة لوم فضةاًل عةن ان فةاض منسةوب الميةاه الر يسم أذ ين فض م

فةةي  ةةدول ابةةراىيم بةةن عمةةي عنةةو فةةي  ةةدول عمةةي سةةميمان نتي ةةة تنةةاقص كميةةة الميةةاه الواصةةمة ن ةةو 
ال ةةدول بسةةبب اتسةةاع المسةةا ةم فضةةاًل عةةن عةةدم و ةةود مصةةدر ثةةاني مغةةذي لممشةةروعم ممةةا ي عةةل 

رفةةع مناسةةيب ميةةاه المشةةروع مةةن الم ةةرى الةةى اتراضةةي الم يطةةة اسةت دام المضةة ات امةةرًا ضةةروريًا ل
( مضة ة 261المتفرعةة منةو) وال داول المشروع الر يس عمى المنصوبة المض ات عدد بم  وقد بو.

اه /ثام أذ تتباين كمية تصريف المي3(م80005تتنوع بين الكيربا ية والديزل وبم موع تصريف كمي)
زادت كميةات تصةريف الميةاه مةن  فكمما زادت القةدرة ال صةانية لكل مض ة ب سب قدرتيا ال صانية

( تبةةاين أعةةداد المضةة ات 47المشةةروع وتقةةل عنةةدما ي ةةدث العكةةسم كمةةا يتضةةح مةةن  ةةالل ال ةةدول)
وطاقتيةا التصةريفية والتةي تنتشةةر عمةى طةول مشةةروع ري الصةقالوية والفةروع التابعةة لةةوم لةذا فقةد بمةة  

 ( مضة ة أىميةة وبكميةة اسةتيالك كميةة182الوية الةر يس)عدد المض ات الواقعة عمةى  ةدول الصةق
( مضةةة ة وبطاقةةةة 21/ثةةةام امةةةا عةةةدد المضةةة ات عمةةةى  ةةةدول عمةةةي سةةةميمان فبمغةةةت)3م (61565)

( مضةة ة 57(م وكةةذلك  ةةدول ابةةراىيم بةةن عمةةي بمةة  فيةةو عةةدد المضةة ات)7575) اسةةتيالكية كاممةةة
 ي المضةة ات مةةن  ةةدول س ةةةر/ثةةام ويعةةزى سةةبب ىةةةذا التبةةاين فةة3م (10865) وبطاقةةة اسةةتيالكية

و داولةةو مكانيةةًا  لممشةةروع المتةةوفرة الميةةاه كميةةة لتبةةاين وتبعةةام الزراعيةةة اسرض مسةةا ة تبةةاين نتي ةةة
 وزمانيًا.     

                                                           
 اسةةةم م مةةةد  سةةةين ال بةةةوريم المةةةوارد الما يةةةة قضةةةاأ التةةةا ي والطارميةةةة دراسةةةة فةةةي الموازنةةةة مةةةا بةةةين المصةةةادر  (1)

م 2018 امعةةةة بغةةةدادم  -وال ا ةةةات وتأثيرىةةةا فةةةي اتنتةةةاج الزراعةةةيم أطرو ةةةة دكتةةةورا)غير منشةةةورة(م كميةةةة اةداب
 .128ص
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 (47جدول)
 اعداد المضخات الخاصة الموجودة عمى مشروع ري الصقالوية

 شةعبةم الفمو ةة فةي الما ية الموارد مديرية والبزلم الري مشاريع لتشغيل العامة اليي ة الما يةم الموارد المصدر: وزارة 
 .2021 -2020 منشورة غير بينات الموارد الما ية في الكرمةمالصقالوية/ شعبة  في الما ية الموارد

 محددات تتعمق بالمشروع ذاتو: -4
المقامةةة فةةي م افظةةة اتنبةةار الةةذي  يعةةد مشةةروع ري الصةةقالوية مةةن أقةةدم المشةةاريع اتروا يةةة 

( سةةنة ممةةا يعنةةي إّن عمةةره اتفتراضةةي انتيةةى أو اوشةةك عمةةى اتنتيةةاأم 100يقةةدر عمةةره بةةأكثر مةةن )
وىذا سبب مشاكل م تمفةة عمةى المةوارد الما يةة فةي المنطقةة عمةى  ةد سةواأ ومةن أىةم ىةذه المشةاكل 

 ىي: 
 عدم تبطين القنوات الروائية:   -أ 

ت ات ةرى التةي يعةاني منيةا مشةروع ري الصةقالوية ىةو عةدم تبطةين القنةوات ومن الم ددا   
 إذ(م مبطنةة غيةر)ترابيةة تتةزال المشةروع فةي اتروا يةة ال ةداول أغمةب أنْ  الدراسةة اتروا يةم إذ بينةت

 يبمةةة  وبطةةةول المبطنةةةو غيةةةر الفرعيةةةو وال ةةةداول الر يسةةةيو بةةةين مةةةا تتةةةوزع  ةةةدول (122) عةةةددىا بمةةة 
المبطنةةة عمةةى تسةةرب وضةةياع  غيةةر الترابيةةة ال ةةداول ىةةذه تسةةاعد وعميةةوم كةةم(1770.489)م موعةةة

 تعيةق بةدورىا التةي الما يةة النباتةات لنمةو مال مةة بي ةة كميات كبيةرة مةن الميةاه فضةاًل عةن كونيةا تعةد
  .ال داول تمك نياية الى الواصمة المياه كمية من تقمل ومن ثم المياه  ريان  ركة

ٌاسىمال وضعف الصيانة ينتج عنيا مشةاكل لةيس فقةط فةي ال ةداول غيةر المبطنةة كما إّن    
 و واليةدم لمتشةقق تعرضةيا بةل  تةى المبطنةة عمةى  ةد سةواأم ممةا تسةبب بضةيور مشةاكل عةدة منيةا

 المشةاكل أىةم بةين مةن تعةد لةذلك التشةققاتم تمةك  ةالل مةن السةط ية الميةاه من  زأ وتسرب ضياع
 (31صورة) .المشروع في المياه دارةإ عمى سمباً  انعكست التي

 

 /ثا3هجووع التصريف م عددها هوقع الوحطات هي الجداول ت

 61565 182 الصقالوية الرئيسجدول  1

 7575 21 جدول علي سليواى 2

 10865 57 جدول ابراهين بي علي 3

 80005 261 الوجووع 4
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 (31صورة)
 مويمحةتخسف في مشروع الصقالوية ضمن مقاطعة 

 29/1/2021التقطت بتاريخ               
ومن اسمور الميمة التي مثمت  ماًل واض ًا في المشروع الر يس من بدايتو تغذيتو من نير 

المشروع المبطنةم مما قمل ذلك من كفاأة المشروع كمم ىو قمو ارتفاع  وانب  (1الفرات عند بداية )
الكميةةة والنوعيةةةم وبةةذلك ت يمكةةن زيةةادة الكميةةة الدا مةةة الةةى المشةةروع فةةي المسةةتقبل البعيةةد عنةةد زيةةادة 
ال ا ة لتمك المياهم سن زيادة كمية المياه عةن الطاقةة التصةميمية الم ةددة سةوف تةؤدي الةى  ةدوث 

ن الميةةاه الةةى اتراضةةي الم ةةاورةم فضةةاًل عةةن زيةةادة ا تكةةاك الميةةاه تأكةةل وتشةةقق  وانةةب القنةةاة وطغيةةا
 بالترب الم اذية لممشروع سوف يؤثر عمى نوعية المياه ايضًا.

 نمو النباتات: -ب
تكةةاثر النباتةةات الما يةةة وال شةةا ش  نمةةو و مةةن شةةبكة ري المشةةروع والفةةروع التابعةةة لةةوتعةةاني 

بشةكل يكةون  الترابية )غير المبطنة( كونيا تشكل بي ةة مال مةة لنمةو النباتةات القنواتال داول و  دا ل
مةةن كفةةاأة اتسةةتغالل اتمثةةل لمقنةةواتم نتي ةةة اعاقةةة م ةةرى الميةةاه وتةةدفقيا  ممةةا يقمةةلواضةة ًا  تأثيرىةةا

 .وقمة ان دار القنوات بسبب زيادة معامل ات تكاك
ع در ةةات ال ةةرارة و الطمةةب المتزايةةد عمةةى تتفةةاقم مشةةكمة نمةةو ىةةذه النباتةةات واتدغةةال مةةع ارتفةةا

المياه في موسم الصيف لتأمين  ا ة المزروعات الييام فأن نمو ىذه النباتةات وتكاثرىةا فةي  وانةب 
و قيعةةان شةةبكة ري المشةةروع يةةؤدي الةةى ان فةةاض سةةرعة  ريةةان الميةةاه وعةةدم وصةةوليا الةةى نيايةةات 
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ه الةةى بةةاطن اترضم فضةةاًل عةةن إن ىةةذه ال ةةداول فةةي اوقاتيةةا الم ةةددةم وزيةةادة فةةرص تسةةرب الميةةا
النباتةةات الم بةةةة لمميةةاه تسةةةتيمك كميةةةات كبيةةرة مةةةن الميةةاهم ممةةةا تقمةةةل مةةن كميةةةة الميةةاه الواصةةةمة الةةةى 
اتراضيم ومن ثةم تسةبب نقصةًا فةي الت ييةزات الما يةة التةي ت تا يةا المنطقةة. كمةا تسةاىم النباتةات 

الةةذي يعةةرض اتراضةةي الم ةةاورة لمغمةةر. وتتكتفةةي الكثيفةةة عمةةى رفةةع مناسةةيب الميةةاه اماميةةا بالشةةكل 
النباتةةات العشةةوا ية المنتشةةرة بةةالقنوات الما يةةة عمةةى اعاقةةة الميةةاه وضةةياعيام بةةل تتعةةدى اضةةرارىا الةةى 
اتراضي الزراعية وانتشار النباتات الغريبة الضارة بسةبب توا ةدىا فةي قنةوات الةري التةي تنقةل الميةاه 

زيةةادة التمةةوث البي ةي لمقنةةوات التةةي تنمةةو فييةا  بسةةبب ركةةود الميةةاه  الةى تمةةك اتراضةةيم كمةةا تسةيم فةةي
وت ميع بقايا النباتات والنفايات ات رىم ممةا يسةاعد عمةى نشةوأ بي ةة مغةايرة لالصةل مناسةبة لت مةع 

 .البكتريا الضارة واتوب ة الم تمفة
 لممنطقةةة نبةةات الميدانيةةة ةةالل الدراسةةة  انتشةةارىا لةةو ظ التةةي الما يةةة والنباتةةات اسدغةةال ومةةن

 نبةةةات ا ةةةرىمأذ أن متعةةةددة وانةةةواع (33والط الةةةب والشةةةنبالن صةةةورة) (32والبةةةردي صةةةورة) القصةةةب
 ممةةا المشةةروع. ري قنةةوات فةةي بكثافةةة ينمةةو  يةةثم المنطقةةة فةةي واسةةع ينتشةةر بشةةكل والبةةردي القصةةب
  المياه. من كبيرة كميات وضياع مالقنوات مياه  ركة في اثرت

     في الشمبالن نبات( 22)صورة                                   (23)صور            
 (sf-02)قناة سميمان عمي جداول في الكصب نبات

 1/4/2021بتاريخ الصورتان التقطت                   
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 الزيادة السكانية -5     
إّن زيةةادة اعةةداد السةةكان وا ةةدة مةةن أىةةم المشةةاكل المةةؤثرة عمةةى المةةوارد الما يةةةم مةةن  ةةالل    

زيادة الطمب عمييا ومةن ثةم التةأثير سةمبًا عمةى  طةط التنميةة سدارتيةام فضةاًل عةن تأثيرىةا فةي نوعيةة 
عمةةةى  الميةةةاه مةةةع زيةةةادة الضةةةغط عمييةةةا واسةةةتثمارىا بشةةةكل  ةةةا ر. إذ يعمةةةل اتسةةةتيالك المفةةةرط لمميةةةاه
 .(1)استنزافيا من  يةم وتمويثيا من  ية أ رىم مما يساىم في تدىور نوعية المياه وت ريب البي ة

ولتفادي النمو السكاني المستمر الى  انب ارتفاع المسةتوى اتقتصةادي وات تمةاعي لزيةادة   
واردات الطمةةب عمةةى الميةةاه وظيةةور بةةوادر الع ةةز المةةا ي فةةي عمةةوم البمةةدم إذ سةةيطرأ نقةةص  ةةاد فةةي 

وىذه الكميةة لةن تسةد ال ا ةات  3مميار(م4نير الفرات في السنوات القميمة القادمة لتصل كميتيا الى)
فةةي  الةةو الطةةوارئم  د منةةام وىةةذا يعنةةي أننةةا (2)الما يةةة المتناميةةة فةةي ظةةل الزيةةادة السةةكانية المسةةتمرة

وانشطتيم اتقتصاديةم يرافق ذلةك شيدت تزايدًا مستمرًا في اعداد السكان تسيما وأن منطقة الدراسة 
ثبةةات نسةةبي فةةي كميةةة واردات المشةةروع الما يةةةم أي ان ال صةةص الما يةةة فةةي المشةةروع كافيةةة  اليةةًا 

الزيةةةادة  إنّ قةةةل مقارنةةةة مةةةع اعةةةداد السةةةكان ومسةةةتوى اسنشةةةطة اتقتصةةةادية فةةةي المنطقةةةةم ات عمةةةى اس
تصةةادية سةةوف يزيةةد مةةن الطمةةب عمةةى مةةوارد المعيشةةية واتق السةةكانية المسةةتمرة مةةع ارتقةةاأ مسةةتوياتيم

 .مستقبالً  شكل ت ديًا كبيرًا يوا و عممية التنمية لموارد المياه في المشروعيالمشروع الما ية مما 
معةةدل مةةا يسةةتيمكو الفةةرد العراقةةي مةةن المةةاأ فةةي منةةاطق القةةرى  إنّ  ةةددت بعةةض الدراسةةات 

ىذا المعدل ي تمةف زمانةًا  إنّ ومن ال دير بالذكر  م(3)لتر/يوم( لمش ص الوا د 200واترياف يبم  )
ومكانًا ب سةب مةا ىةو متةوفر مةن معطيةات البي ةة مثةل فرصةة تةوافر المصةادر الما يةة العذبةة ودر ةة 

م منيةةا: الشةةربم واتسةةت مامم والطةةبخم عةةدة ال ةةرارة وغيرىةةام ويةةد ل ضةةمن ىةةذا المعةةدل اسةةتعماتت
  ة وغيرىا.وري  دا ق المنازلم وغسل السيارات ال اص

( إّن مقةةدار الكميةةات المسةةتيمكة مةةن ميةةاه 29) ( والشةةكل48) يتضةةح مةةن معطيةةات ال ةةدول
المشروع في تزايد مسةتمر وعمةى مةر السةنوات نتي ةة لتزايةد اعةداد السةكان فةي منطقةة الدراسةةم إذ إّن 

                                                           
 .186-185بقم صم مد أ مد السامرا يم إدارة است دام المياهم مصدر سا (1)
مصةةةةفى كامةةةةل ال مبةةةةيم نيةةةةر الفةةةةرات بةةةةين م طتةةةةي سةةةةدة الينديةةةةة والناصةةةةرية دراسةةةةة ىيدرومورفومتريةةةةةم رسةةةةالة  (2)

 .200م ص2014ما ستير)غير منشورة(م كمية اةداب  امعة الكوفةم 
 -2020غيةةر منشةةورة وزارة البمةةديات واتشةةغال العامةةةم مديريةةة مةةاأ الصةةقالويةم قسةةم الت طةةيط والمتابعةةة بيانةةات  (3)

2021. 
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بواقةةع /سةنةم 3( م20221730( بمةة   ةوالي )1970ان مقةدار اتسةتيالك المةا ي السةةنوي فةي سةنة )
 تةةى  ة( نسةةمة لةةنفس السةةنةم بينمةةا ارتفةةع ذلةةك المقةةدار  ةةالل السةةنوات الال قةة27701سةةكاني بمةة  )

( 2020/سةةنةم فةةي سةةنة )3( م123020330وصةةل مقةةدار اتسةةتيالك المةةا ي السةةنوي الةةى  ةةوالي )
 ( نسمة. 168521بواقع سكاني بم   الي)

 (84جدول)
 (1970-2020الدراسة لمسنوات ) منطقةفي  اعداد السكان ومقدار الستيالك المائي

 السنوات
 عدد السكان

 )نسمة(
مقدار 

 () الستيالك)لتر/يوم(
 مقدار الستيالك

 /يوم(3م)
 مقدار الستيالك

 /سنة(3)م
1970 27701 5540200 55402 20221730 

1987 59543 11908600 119086 43466290 

1997 105513 21102600 211026 77024490 

2020 168521 33704200 337042 123020330 
 (.11باتعتماد عمى ال دول )المصدر: 

 (29شكل)
 (2020-1970تزايد اعداد السكان ومقدار الستيالك المائي لممشروع لمسنوات)

 (48المصدر:  دول)
 

م اذ تبةين مةن  ةالل اتعتمةاد عمةى نتةا ج سةكانملالمستقبمية  المنزليةأما ات تيا ات الما ية  
( نسةمةم ووفقةًا لمعةدل النمةو البةال  168521( في منطقة الدراسة البال )2020تعداد السكان لسنة )

                                                           
() (  200 تم اعتماد ذلك بمو ب معدل استيالك الش ص الوا د البال .)لتر/يوم 

0

1000000

2000000

3000000

1970 1987 1997 2020 

 تزايد اعداد السكان ومقدار االستهالك المائي

 مقدار االستهالك عدد السكان
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معةةدل مةةا يسةةتيمكو الفةةرد مةةن المةةاأ لمشةةرب واتسةةت دامات المنزليةةة فةةي منطقةةة الدراسةةة نسةةمةم و  (3)
سةكان وكميةة م ان ىناك تطورًا سنويًا ن و الزيةادة فةي اعةداد اللتر/يوم لمش ص الوا د (200البال  )

 ات تيا ات الما ية الالزمة ليم.
اعةةةةةةداد السةةةةةكان فةةةةةةي منطقةةةةةة الدراسةةةةةةة قةةةةةد يصةةةةةةل الةةةةةةى  أنّ (م 49اذ تشةةةةةير نتةةةةةةا ج ال ةةةةةدول)

( مميةةةون 14.26م بمقةةةدار ا تيةةةاج مةةةا ي سةةةنوي يبمةةة   ةةةوالي )2025( نسةةةمة فةةةي سةةةنة 195362)
( 226478تصةةل الةةى ) /سةةنةم وتسةةتمر تمةةك الزيةةادة فةةي اعةةداد السةةكان وا تيا ةةاتيم الما يةةة  تةةى3م

ممةا يبةين ذلةك  قيقةة م /سةنة3(مميةون م16.53م با تيةاج مةا ي يقةدر ب ةوالي )2030نسمة في عةام 
زيةادة الطمةةب عمةةى الميةةاه بشةكل مطةةرد فةةي ظةةل عةةدم و ةود  طةةط تنمويةةة إلدارة وترشةةيد اسةةت دامات 

ونقص  اد فةي كميةة المياه في منطقة الدراسةم مما ينذر بو ود مشكمو ينتج عنيا و ود ف وة كبيرة 
 المياه المتا ة في المشروع عمى المدى البعيد. 

 (49جدول )
 (2025-2030) منطقة الدراسة لمسنواتلسكان  سنة(/3مميون م) المنزليةالحتياجات المائية 

)مليون ماالحتياجات المائية  عدد السكان )نسمة( السنوات
2

مليون م /سنة(
2

 /سنة

2025 195362 14.26 

2030 226478 16.53 

 .2020المصدر: باتعتماد عمى نتا ج تعداد السكان في منطقة الدراسة لسنة    

 ثانياا: استثمارات مياه مشروع ري الصقالوية 
 الستثمارات المدنية)البشرية(: -1

نعنةةةةي باتسةةةةت دامات البشةةةةريةم الميةةةةاه المسةةةةت دمة مةةةةن قبةةةةل السةةةةكان سغةةةةراض اتسةةةةت مام 
والطييم وأّن ضمان ال صول عمى المياه السط ية الصال ة لمشرب يتطمب وضع والشرب والغسل 

برامج و طط تراعي مستقباًل ا تيار مواقع القرى والم معات السكنية في المنةاطق التةي تتةوافر فييةا 
مياه سط ية عذبةم فضاًل عن سن قوانين وشروط تنظيم استعمال ىذه المياه ومنع تموثيا من  الل 

 موية لصيانة مصادرىا.وضع  طط تن
تشك بأىمية المياه في  ياة اتنسانم أذ ت يمكن أّن تستمر  ياتو مةن دونةوم  تةى يضةعو 
عامةةة النةةاس فةةي قا مةةة اولويةةاتيم فةةي تشةةكيل اغمةةب سةةمات ال يةةاةم فاإلنسةةان ي تةةاج الةةى ىةةذه الميةةاه 
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ولصةةناعة غذا ةةو ك ا ةةو يوميةةًا ول ظيةةًا لكةةي يقةةوم  سةةمو بوظا فةةو اتعتياديةةة ك ا تةةو البيولو يةةةم 
. (1)غذا يةم وات تيا ات اس رى كالقيام بأعمال الغسل والتنظيف والطبخ والصةرف الصة ي...الخ 

كما تتزايد  ا ة السةكان لمميةاه فةي اتسةتعمال المنزلةي بشةكل طةردي مةع الزيةادة السةكانية المسةتمرةم 
تطمبةات ت تمةف بةا تالف فصةول السةنة فكمما أزداد عدد السكان زادت متطمباتيم لممياهم وأن ىةذه الم

مةةا بةةين فصةةل الصةةيف وفصةةل الشةةتاأم وتبعةةًا لةةذلك فقةةد ا تمفةةت عةةدد سةةاعات تشةةغيل الم طةةات فةةي 
(سةةةةاعات عمةةةةى اعتبةةةةار أن كميةةةةة 8( سةةةةاعة أمةةةةا فةةةةي فصةةةةل الشةةةةتاأ فكانةةةةت)12الصةةةةيف والبالغةةةةة)

ميةةات المطمةةوب م ولغةةرض  صةةول سةةكان منطقةةة الدراسةةة عمةةى الميةةاه وبالك(2)اتسةةتيالك تكةةون أقةةل
( م طةةةةة موزعةةةةة عمةةةةى القةةةةرى 46انشةةةةأت ليةةةةم م طةةةةات أسةةةةاتت )م معةةةةات مةةةةاأ( والبةةةةال  عةةةةددىا)

 ابراىيم بن عمي(. -والمقاطعات القريبة من المشروع وال داول المتفرعة منو)عمي سميمان
( أّن م مةةةوع كميةةةة اتسةةةتيالك السةةةنوي لم معةةةات الميةةةاه فةةةي 50يتضةةةح مةةةن معطيةةةات ال ةةةدول)   

/سةنةم وأّن كميةة اتسةتيالك السةنوي لمميةاه فةي منطقةة الدراسةة 3(م32142680منطقة الدراسةة بمة )
ت تمف ما بين  دول وا ر وما بين م طة وا رى ب سب طاقتيا اتستيالكيةم أذ س ل اكثر نسةبة 

دول ابةةةةةةةةراىيم بةةةةةةةةن عمةةةةةةةةي بم مةةةةةةةةوع اسةةةةةةةةتيالك اسةةةةةةةةتيالك مةةةةةةةةا ي فةةةةةةةةي نا يةةةةةةةةة الكرمةةةةةةةةة ضةةةةةةةةمن  ةةةةةةةة
(% مةةةن م مةةةوع اتسةةةتيالك السةةةنوي الكمةةةي فةةةي منطقةةةة 42.6/سةةةنة وبنسةةةبة)3(م13694600كمةةةي)

الدراسةةةم وسةةبب ذلةةك يعةةود الةةى ارتفةةاع معةةدل اتسةةتيالك المةةا ي لمم معةةاتم امةةا نا يةةة الصةةقالوية 
ك ضةةةةةةةةةةةةةةمن  ةةةةةةةةةةةةةةدول الصةةةةةةةةةةةةةةقالوية الةةةةةةةةةةةةةةر يس فتةةةةةةةةةةةةةةأتي بالمرتبةةةةةةةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةةةةةةةة بم مةةةةةةةةةةةةةةوع اسةةةةةةةةةةةةةةتيال

(% مةةةن م مةةةوع اتسةةةتيالك السةةةنوي 36.8/سةةةنة لم معةةةات الميةةةاه وبنسةةةبة)3(م11831680مةةةا ي)
الكمةةي فةةي منطقةةة الدراسةةة  وسةةبب ذلةةك يعةةود الةةى تركةةز السةةكان فةةي النا يةةة وتةةوافر ال ةةدمات ومةةا 
يرافقيا من زيادة الطمب عمى المياه لسد ات تيا ات الم تمفةم في  ين تأتي نا ية الكرمة وال يرات 

 والبةةال  المةةاأ لم معةةات سةةنوي اسةةتيالك مةةا ي بم مةةوع ات يةةرة ضةةمن  ةةدول عمةةي سةةميمان بالمرتبةةة
 مالدراسةة منطقةة فةي لمميةاه السةنوي اتسةتيالك م مةوع من(% 20.5)وبنسبة سنة/3م(6616400)

ويعزي ذلك الى أن قسم من ىذه الم معات غير صال و لمعمل كمةا أن أغمةب سةكان ىةذه المنطقةةم 

                                                           
 ةةودة فت ةةي التركمةةانيم  غرافيةةة المةةوارد الما يةةة دراسةةة معاصةةرة فةةي اسةةس وتطبيقةةاتم الةةدار السةةعودية لمطباعةةة  (1)

 .326م ص2005م 1والنشرم ط
 .26/2/2021 سن عبد ضا يم مدير دا رة ماأ الصقالويةم بتاريخمقابمو ش صية مع اتستاذ داود م( 2)
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لبعيدة عةن م ةرى المشةروع تعةاني مةن قمةو كميةة الميةاه وتةردي نوعيتيةا وأنيةا اصةب ت غيةر تسيما ا
صةةةةةةةال ة لمشةةةةةةةرب دون معال ةةةةةةةة مؤكةةةةةةةدين ذلةةةةةةةك بةةةةةةةأن اغمةةةةةةةبيم يسةةةةةةةت دم عبةةةةةةةوات الميةةةةةةةاه ال ةةةةةةةاىزة 

مولضمان ال صول عمى القدر الكاف من مياه المشةروع واسةتثمارىا لألغةراض المنزليةة فةي (1)لمشرب
ةم فضاًل عن تناقص كمية المياه وتردي نوعيتيةام تسةيما المنةاطق البعيةدة تبةد ضوأ الزيادة السكاني

من وضع ضوابط وشروط تسةتعمال الميةاه أ ةذين بنظةر اتعتبةار كميةة الميةاه المتةوافرة لكةل  ةدول 
 وصيانتيا و مايتيا من التموث.    

 (50جدول)
 (2021)سنة الدراسة منطقة ضمن سنة/3م السنوي استيالكيا ومعدل السالت محطات

اسم  ت ت
 موقفيا موقعيا أسم الم طة المشروع

الطاقة 
اتستيالكية 

 /ثا3م

معدل استيالك 
كل م مع 

 ()/السنة
1 

روع
مش

 
 ري

وية
قال
ص
ال

 
يس

الر 
 

 778400 200 عاممة  دول الصقالوية م مع ماأ الشيداأ
 778400 200 عاممة الزغاريد م مع ماأ الشي ة 2
 778400 200 عاممة  دول الصقالوية البوعبيد الفياضم مع ماأ  3
 778400 200 عاممة الزغاريد م مع ماأ البگارة 4
 778400 200 عاممة أبو سديرة 1م مع ماأ أبو سديرة  5
 778400 200 عاممة الزغاريد م مع ماأ الشي ة البوطة 6
 778400 200 عاممة أبو سديرة 2م مع ماأ أبو سديرة  7
 194600 50 عاممة  دول الصقالوية م مع ماأ الطالعة و وية 8
 778400 200 عاممة الزغاريد م مع ماأ الزغاريت ال ديد 9
 778400 200 عاطل الدواية م مع ماأ الدواية ال ديد 10
 389200 100 عاممة الرميمة م مع ماأ رميمة ال ديد 11
 389200 100 عاممة أبو سديرة م مع ماأ أبو سديرة القديم 12
 389200 100 عاممة ابو سديرة م مع ماأ البوعيسى 13
 194600 50 عاممة  دول الصقالوية م مع ماأ رميمة القديم 14
 389200 100 عاممة الرميمة م مع ماأ رميمة ال ديد 15
 194600 50 عاممة الزغاريت م مع ماأ الشي ة الثانية 16
 194600 50 عاممة الزغاريت م مع ماأ ال ريصات 17
 - - عاطل  دول الصقالوية م مع ماأ الزغاريت القديم 18
 58380 15 عاممة  دول الصقالوية م مع ماأ م مد سعيد 19

                                                           
 . 1/4/2021مقابمة ش صيو مع سكان نا ية ال يرات في منطقة الدراسة بتاريخ  (1)
() (سةاعةم ثةم ضةرب عةدد أيةام 12(يوم في عةدد سةاعات التشةغيل البالغةة)243تم ضرب عدد ايام الصيف البالغة )

( سةةةةةةاعات ليصةةةةةةبح الم مةةةةةةوع 8(يةةةةةةوم فةةةةةةي عةةةةةةدد سةةةةةةاعات التشةةةةةةغيل البالغةةةةةةة)122اشةةةةةةير الشةةةةةةتاأ البةةةةةةال  عةةةةةةددىا)
 (ساعة ليضرب بعد ذلك بالطاقة اتستيالكية لكل م طة. 3892الكمي)
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 97300 25 عاممة /السكر2قناة م مع ماأ الشيابي اتولى 20
 778400 200 عاممة /السكر2قناة م مع ماأ البو د يل 21
 778400 200 عاممة /السكر2قناة الشيابي الثانيةم مع ماأ  22
م مع ماأ الكيفية والبو  23

 778400 200 عاممة /السكر2قناة نعمة
 11831680 3040 - - 23 الم موع

24 

مان
سمي

ي 
 عم

ول
 د

 

 778400 200 عاممة  دول عمي سميمان م مع ماأ المش نية
 778400 200 عاممة  دول عمي سميمان م مع ماأ الكناطر 25
 778400 200 عاممة  دول عمي سميمان م مع ماأ منسي ال مد 26
 778400 200 عاممة  دول عمي سميمان م مع ماأ المصال ة 27
 778400 200 عاممة  دول عمي سميمان م مع ماأ البو  نفر 28
 194600 50 عاممة  دول عمي سميمان م مع ماأ ال نابيين 29
 194600 50 عاممة  دول عمي سميمان ال سنم مع ماأ بنات  30
 778400 200 عاممة  دول عمي سميمان م مع ماأ البو عموان 31
 778400 200 عاممة  دول عمي سميمان م مع ماأ البو  ميفة 32
 - - عاطل  دول عمي سميمان 1م مع ماأ الكراغول 33
 - - عاطل  دول عمي سميمان 2م مع ماأ الكراغول 34
 - - عاطل  دول عمي سميمان م مع ماأ البو ىزيم 35
م مع ماأ الدواية الشرقية  36

 778400 200 عاممة  دول عمي سميمان والغربية
 6616400 1700 - - 13 الم موع

37 
ول
 د

 
ىيم

ابرا
 

عمي
ن 
ب

 
 7662000 1500 عاممة ابراىيم بن عمي م مع ماأ المشروع المركزي

 778400 200 عاممة ابراىيم بن عمي 1م مع ماأ صبي ات 38
 778400 200 عاممة ابراىيم بن عمي م مع ماأ الكرمة ال ديد 39
 778400 200 عاممة (3قناة) م مع بني زيد 40
 778400 200 عاممة (2قناة) 2م مع ماأ صبي ات 41
 778400 200 عاممة ابراىيم بن عمي م مع ماأ المييب وشورتان 42
 778400 200 عاممة ابراىيم بن عمي الس ر م مع ماأ 43
 389200 100 عاممة ابراىيم بن عمي م مع ماأ المييب 44
 194600 50 عاممة (2قناة) م مع ماأ البوتايو 45
 778400 200 عاممة ابراىيم بن عمي م مع ماأ الغرير 46

 13694600 3050 - - 10 الم موع
 32142680 7790   46 الم موع الكمي

 منشةةةورة غيةةر بيانةةةات والمتابعةةة الت طةةةيط قسةةمم الصةةةقالوية مةةاأ مديريةةةةم العامةةة واتشةةةغال البمةةديات وزارة -1المصةةدر: 
2020- 2021. 

 .2021-2020 منشورة غير بيانات والمتابعة الت طيط قسمم الكرمة ماأ مديريةم العامة واتشغال البمديات وزارة -2
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 الستثمار الصناعي:-2
إّن لمةةورد الميةةاه دورًا اساسةةيًا وضةةروري لم تمةةف الصةةناعات ويتعةةذر اقامةةة أي صةةناعة مةةن 
دون و ةةود مصةةادر الميةةاهم لةةذا ن ةةد اغمةةب المشةةاريع الصةةناعية فةةي م تمةةف المنةةاطق تتموضةةع فةةي 
مواقةةع قريبةةة مةةن مصةةادر الميةةاهم وذلةةك لتقميةةل نفقةةات نقميةةا الةةى تمةةك المشةةاريعم أي ان الصةةناعة ت 

تسةةتغني عةةن الميةةاهم وبةةذلك ن ةةدىا تشةةكل ضةةغطًا كبيةةرًا عمييةةا مةةن  ةةالل كميةةة اسةةتيالكيا يمكةةن ان 
 ليذه المياه. 

تزالةةةت الصةةةناعة فةةةي منطقةةةة الدراسةةةة تةةةأن ت ةةةت وط ةةةو الت مةةةف والترا ةةةع وسةةةوأ الت طةةةيط 
والتنفيذم أذ ن دىا تتركز في مناطق دون ا رى مشكمو ضةغطًا عمةى الميةاه فةي مكةان توا ةدىام كمةا 

ا تقتصر عمى بعض الصناعات اتنشا ية وكرا ات غسل السةيارات ذات التةأثير الم ةدود  ةدًا ن دى
 عمى الموارد الما ية.

( 49( أّن العةدد الكمةي لمصةناعات فةي منطقةة الدراسةة بمة )51يتضح من معطيةات ال ةدول)
 /سةنةم3(م165990 مةوع اسةتيالك سةنوي كمةي يقةدر)بصناعة موزعو عمةى نةوا ي منطقةة الدراسةة 

كما تتباين انواع الصناعات واعداىا واستيالكيا الما ي في منطقة الدراسة ب سب الو دات اتدارية 
( منيةةا 2( فةةي قضةةاأ الفمو ةةة و)2( معمةةاًل منيةةا)6التابعةةة ليةةام أذ بمةة  عةةدد معامةةل الرمةةل وال صةةى)

تيالك مةا ي /يةوم وبأسة3(م38( الباقية في نا ية الكرمة بأستيالك مةا ي )2في نا ية الصقالوية و)
/سةةةةةنة لكةةةةةل نا يةةةةةةم امةةةةةا معامةةةةةل البمةةةةةوك والكاشةةةةةي والصةةةةةب ال ةةةةةاىز فقةةةةةد بمةةةةة  3(م12046سةةةةةنوي)
/يةةةةةوم وبأسةةةةةتيالك 3(م36( فةةةةةي قضةةةةةاأ الفمو ةةةةةة وبأسةةةةةتيالك يةةةةةومي)4( معمةةةةةاًل منيةةةةةا)34عةةةةةددىا)
( معامةةةةةةةل فةةةةةةةي نا يةةةةةةةة الصةةةةةةةقالوية بأسةةةةةةةتيالك 6/سةةةةةةةنةم فةةةةةةةي  ةةةةةةةين تتركةةةةةةةز)3(م11412سةةةةةةةنوي)
( معمةاًل فتقةع 24/سةنةم امةا العةدد البةاقي والبةال )3(م17118سةنوي) /يومم وبأستيالك3(م54يومي)

 /سنة.3(م68472/يومم وبأستيالك سنوي)3(م216ضمن نا ية الكرمة بأستيالك يومي)
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 (51جدول)
 (2021اعداد المعامل ومواقعيا وكمية استيالكاتيا المائية في منطقة الدراسة لعام)

 منطقةةة فةةي م تمفةةة وامةةاكن بتةةواريخ الصةةناعية المشةةاريع أصةة اب مةةع الش صةةية والمقةةابالت الميدانيةةة الدراسةةة: المصةةدر
 .2021 -2020 الدراسةم لممدة

( كةةراج ضةةمن قضةةاأ الفمو ةةة 2( كرا ةةًا منيةةا)9امةةا كرا ةةات غسةةل السةةيارات والبةةال  عةةددىا)
( كرا ةةةات 4/سةةةنةم فةةةي  ةةةين تركةةةزت)3(م7300سةةةنوي) /يةةةوم وبأسةةةتيالك3(م20بأسةةةتيالك يةةةومي)

/سةةةنةم امةةةا 3(م14600/يةةةوم وبأسةةةتيالك سةةةنوي)3(م40ضةةةمن نا يةةةة الصةةةقالوية باسةةةتيالك يةةةومي)
/يةةةةةةةوم وبأسةةةةةةةتيالك 3(م30(كرا ةةةةةةةات بأسةةةةةةةتيالك يةةةةةةةومي)3نا يةةةةةةةة الكرمةةةةةةةة فكانةةةةةةةت مةةةةةةةن نصةةةةةةةيبيا)

الدراسةةة ت تسةةتيمك  /سةةنة. وبةةذلك فةةأن ات تيا ةةات الما يةةة الصةةناعية فةةي منطقةةة3(م10950سةةنوي)
سةةوى  ةةزًأ م ةةدًد وقمةةياًل مةةن ميةةاه المشةةروع بالمقارنةةة مةةع اسةةتيالك اتسةةتعماتت ات ةةرى. ان اغمةةب 
مقاطعةةات منطقةةة الدراسةةة الواقعةةة ضةةمن نا يةةة ال يةةرات ت تتركةةز بيةةا أي صةةناعة بسةةبب قمةةو كميةةة 

كانيم فضةاًل عةن كةون ىةذه المياه في تمةك المنطقةةم وبعةدىا عةن اتسةواق الم ميةةم وقمةة التركةز السة
المناطق م صصة لغرض الزراعةم ات أنو ي ب ان تأ ذ باتعتبار التطور المستقبميم تسةيما وان 

 منطقة الدراسة مرش و لتوطن كثير من الصناعات الميمة.  
  :الستثمار الزراعي ) النباتي والحيواني ( -3

اه المشةروع مةن بةين اتنشةطة ات ةرىم تست وذ النشاطات الزراعية عمى الكمية اتكبر من مي
وتن المياه تشةكل عنصةرًا ميمةًا واساسةيًا تسةتمرار  مالدراسة منطقة في  الّياً  الر يس النشاط باعتباره

عمميةة اتنتةاج الزراعةي وتطورىةا. تتبةاين كميةة الميةاه المسةتثمرة فةي الزراعةة عمةى نوعيةة الم اصةيل 

 ت
 

 اسم النا ية

نوع 
 المعمل

 /ثا3كمية اتستيالك م
نوع 
 المعمل

 ثا/3كمية اتستيالك م نوع المعمل /ثا3كمية اتستيالك م

 صو 
 ورمل

اتستيالك 
الما ي 

 /يوم3م

اتستيالك 
الما ي 

 /سنة3م

بموك 
وكاشي 
وصب 
  اىز

اتستيالك 
الما ي 

 /يوم3م

اتستيالك 
الما ي 

 /سنة3م

غسل 
 سيارات

اتستيالك 
الما ي 

 /يوم3م

اتستيالك 
الما ي 

 /سنة3م

 7300 20 2 11412 36 4 12046 38 2 الفمو ة 1
 14600 40 4 17118 54 6 12046 38 2 الصقالوية 2
 10950 30 3 68472 216 24 12046 38 2 الكرمة 3
 - - - - - - - - - ال يرات 4

 32850 90 9 97002 306 34 36138 114 6 الم موع
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 م وكةذلك عمةى ال صةا ص المنا يةة السةا دة فةي المنطقةة()المزروعة تن لكل م صةول مقةنن مةا ي
 شةبو المنا يةة الظةروف ظةلّ  وفةي ُس ةرى سةنةٍ  مةن وتباينةو المطةري التساقط كميات لتذبذب وبالّنظر
و أي فبنَّ  ال افة مةن  مشةروع ري الصةقالوية عمةى ر ةيس بشةكل يعتمةد سوف المنطقة في تنموي تو ُّ

أو  زراعيةةاً  كةةان سةةواأً  اتسةتعمال نةةوع عمةةى التركيةز  انةةب الةةى م يةث كميةةة الميةةاه المتةوفرة ونوعيتيةةا
صةةناعيًام لةةذا فمةةن المطمةةوب اسةةتثمار وتنميةةة مةةوارد المشةةروع الما يةةة بيةةدف تةةوفير ميةةاه الةةري ليةةذا 
القطةةاع كونةةو يسةةاىم فةةي ت قيةةق اتمةةن الغةةذا ي واسةةتقطاب السةةكان واسةةتقراىم وبالتةةالي ي قةةق تنميةةة 

لتكامل في تطوير القطاعات اتقتصادية وال رفية ات رى بالشكل الةذي اقتصادية شاممو من  الل ا
كمةةةةا إن تةةةةوفر الميةةةةاه والمقومةةةةات الطبيعيةةةةة  يمبةةةي متطمبةةةةات ت قيةةةةق تنميةةةةة مكانيةةةةة ضةةةةمن أي اقمةةةيم.

والبشرية في منطقة الدراسة تعد عامل مشة ع لالسةتثمار الزراعةيم تسةيما توا ةد اتراضةي الزراعيةة 
 مكن إن ي قق فرص م تمفة لمنمو اتقتصادي. ال صبة اتمر الذي ي

وإلعطةةاأ صةةورة واضةة ة عةةن واقةةع القطةةاع الزراعةةي لمنطقةةة الدراسةةة سةةنركز فةةي ت ميمنةةا عمةةى    
 اعتماد بعض المؤشرات الزراعية التنموية وعمى الن و اَتتي:

 :الزراعي النباتي الستثمار -أ 
 منيا مستفيدين السط ية المتمثمة بمشروع ري الصقالوية عمى المياه الدراسة منطقة سكان يعتمد   

غذا يةة أم  الم اصةيل ىةذه أكانةت سةواأ الزراعية الم اصيل إرواأ في مباشرة غير أو مباشرة بطريقة
الةى أراضةةي  فقةد اسةةتطاع السةكان مةن ت ويةل اسراضةةي الديمّيةة معمفيةةم فضةاًل عةن تربيةةة ال يوانةات

مروّيةةة كةةان ليةةا الفضةةل فةةي انعةةاش ات ةةزاأ الشةةمالية مةةن المنطقةةة بالزراعةةةم تسةةيما بعةةد فةةتح قنةةاة 
الفرات ومد القنوات الما ية مةن  ةدول عمةي سةميمان الةى امةاكن كانةت م رومةة مةن الميةاهم  -الثرثار

ىةةةذه (دونةةةم شةةةممت 146266)1995أذ بمغةةةت مسةةةا ة اتراضةةةي المزروعةةةة ضةةةمن منطقةةةة فةةةي سةةةنة

ما لبةث أن ت ولةت  لكنم (1)المسا ة زراعة م اصيل ال بوب والعمف وم اصيل ال ضر والبساتين
وسوأ اتوضاع اتمنية التي مةر بيةا العةراق ومنطقةة  إلى أرض  رداأم بسبب تتابع سنوات ال فاف

 ( ثةةم اعقبتيةةا العمميةةات2011( و تةةى عةةام )2003الدراسةةة  ةةزأ منةةو والتةةي بةةدأت منةةذ بدايةةة عةةام )

                                                           
 ( مضروب بعدد الريات  الل الموسم الوا د.3الما ي:  ا ة الدونم الوا د من المياه)ميمثل المقنن  )*(
ابةةةةةراىيم تركةةةةةي  عاطةةةةةة ال ةةةةةديثيم العالقةةةةةات المكانيةةةةةة بةةةةةين السةةةةةكان واسةةةةةتعماتت اترض فةةةةةي نةةةةةا يتي الكرمةةةةةة  (1)

 .115والصقالويةم مصدر سابقم ص
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(م ممةةا ادى الةةى 2016(  تةةى عةةام)2013اترىابيةةة التةةي شةةيدتيا منطقةةة الدراسةةة منةةذ نيايةةة عةةام)
ى رة ونزوح أعداد كبيرة من سكانيا وترك الزراعةم فضاًل عن ذلةك قمةة الةدعم ال كةومي تسةيما فةي 

فسةةة الوقةةت ال ةةالي المتمثةةل بقمةةة بتةةوفير اسسةةمدة والبةةذور الم سةةنة و مايةةة المنةةتج الم مةةي مةةن منا
المنت ات المستوردة وغيرىام كل ىذه العوامل م تمعة أدت إلى ترا ع اتنتةاج الزراعةي فةي المنطقةة 

( والمواقةةةع التةةةي تمةةةت زيارتيةةةا ميةةةدانيام يمكةةةن أْن نبةةةين 52الدراسةةةةم وفةةةي ضةةةوأ معطيةةةات ال ةةةدول )
   -ال قا ق اةتية:

مسةةةتغل منيةةةا فةةةي ( دونةةةمم 226802بمغةةةت مسةةةا ة اسراضةةةي الصةةةال ة لمزراعةةةة الكميةةةة )  -1
(% فقةةةةةط مةةةةةن المسةةةةةا ة الكميةةةةةة كمةةةةةا وتباينةةةةةت 17( دونةةةةةمم أي بنسةةةةةبة)47299الزراعةةةةةة )

المسةةةا ات المسةةةتغمة فعةةةاًل مةةةا بةةةين أ ةةةزاأ المنطقةةةةم إذ يقةةةل توا ةةةد اسراضةةةي المسةةةتثمرة فةةةي 
اس ةةزاأ الشةةمالية الغربةةي مقارنةةة بمسةةا تيا الواسةةعةم فةةي  ةةين يتركةةز توا ةةدىا فةةي اس ةةزاأ 

وير ةةع السةةبب فةةي ذلةةك إلةةى   شةةرقيةم وت سةةيما فةةي نا يةةة الصةةقالوية و الكرمةةةال نوبيةةة ال
قمةة كميةة الميةاه الواصةمة الييةا كونيةا تقةع  اتساع اس زاأ الشمالية وتموج سط يا إلى  انةب

عند ذنا ب المشروعم فضاًل عن ابتعادىةا عةن المةدنم ممةا ترتةب عميةو تةدىور فةي الظةروف 
 .رقية التي تكون أكثر انبساطًا وأقرب إلى مراكز المدناسمنية مقارنة بالمناطق الش

( م صةةول 14و ةود ) ت تمةف أنةواع الم اصةةيل الزراعيةة مةةا بةين أ ةةزاأ المنطقةةم إذ يتضةةح -2
م والشةةعيرم والةةذرة الصةةفراأم والمةةاشم )القمةةحتمثةةل اإلنتةةاج النبةةاتي فةةي منطقةةة الدراسةةة وىةةي 

عبةةةةةاد الشةةةةةمس وم اصةةةةةيل عمفيةةةةةة وال ضةةةةةراوات وم اصةةةةةيل البسةةةةةتنة والم اصةةةةةيل الدرنيةةةةةة 
 اغمب المقاطعات تركةز عمةى زراعةة القمةح والشةعير وال ضةراوات الصةيفيةم لكن والسمسم(م

 عةةةةالمزرو  لممسةةا ات بالنسةةبة اسىميةةةة  يةةث مةةن اسولةةى المرتبةةةة القمةةح م صةةول أذ ا تةةل
 لمم اصيل اتقتصادية اسىمية تباين مقابل المزروعة المسا ة إ مالي من(% 38) وبنسبة
 .(34صورة) المتنوعة. أىميتيا من الرغم عمى الدراسة منطقة في اس رى
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 (34صورة)
 مقاطعة الكشاشي والبوركيبةمحصول الحنطة ضمن 

 25/4/2021التقطت بتاريخ

التنمويةةة مةةن اسراضةةي الصةةال ة لمزراعةةة والمةةوارد الما يةةة وعمةةى الةةرغم مةةن تةةوافر اإلمكانةةات 
والقروض المالية المقدمة لممزارعين  الل ىذه الفترة إت أن مستوى تطور ىذه اإلمكانات واستثمارىا 
كةةان ضةةعيفًا  ةةدًا بسةةبب عةةدم و ةةود سياسةةات زراعيةةة م ططةةة ودقيقةةة مةةن لةةدن مسةةؤولي الم افظةةة 

فضاًل عن اسةتثمار معظةم م إلى اَتن 2004ي الم افظة منذ عام وعدم استقرار اسوضاع اسمنية ف
القروض المالية  ارج النشاط الزراعي في الت ارة والصناعة وبناأ المساكن وشراأ السيارات وغيرىةا 
.بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبب الفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد اإلداري والمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي وغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدور الرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابي
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صل الرابع
الف

 
  

1
86

جدول) 
52

) 
واقع النتاج الزراعي )النباتي( والمساحة الكمية والصالحة لمزراعة والمزروعة بالدونم في منطقة الدراسة لعام 

(
2020

-
2021

) 

اسم المقاطعة 
 الزراعية

 ال نطة

 الشعير

 الذرة الصفراأ

 ماش

 م صول السمسم

ال ضراوات 
 الشتوية

ال ضراوات 
 الصيفية

 بطاطا

 البصل

م صول زىرة 
 الشمس

  ت

 برسيم

 فاكية

 ن يل

 المسا ة المزروعة

المسا ة الصال ة 
 لمزراعة

1- 
الكشاشي والبوركيبة

 
1200

 
300

 
200

 
20

 
20

 
200

 
250

 
46

 
100

 
10

 
50

 
30

 
10

 
120

 
2556 

6520 
2- 

الشي ة والبوفيد
 

1000
 

300
 

200
 

10
 

20
 

200
 

200
 

10
 

100
 

10
 

50
 

20
 

10
 

100
 

2230 
5442 

3- 
ضابطيو عمي 

سميمان
 

1000
 

150
 

200
 

10
 

20
 

200
 

200
 

10
 

100
 

10
 

40
 

10
 

10
 

100
 

2060 
6277 

4- 
بنات

 
ال سن

 
1000

 
400

 
150

 
10

 
20

 
150

 
250

 
10

 
100

 
10

 
40

 
10

 
10

 
200

 
2360 

3941 
5- 

المش نية
 

2000
 

400
 

100
 

15
 

20
 

200
 

200
 

10
 

100
 

10
 

40
 

10
 

10
 

100
 

3215 
4687 

6- 
المطرد

 
750

 
300

 
200

 
10

 
20

 
100

 
200

 
10

 
100

 
10

 
40

 
10

 
10

 
100

 
1860 

6402 
7- 

العيساوية
 

600
 

200
 

200
 

10
 

20
 

100
 

200
 

10
 

100
 

10
 

60
 

10
 

0 
0 

1520 
3163 

8- 
بزايز بنات ال سن

 
500

 
100

 
100

 
10

 
20

 
50

 
100

 
10

 
100

 
10

 
50

 
10

 
0 

0 
1060 

9876 
9- 

بزايز العيساوية
 

450
 

100
 

100
 

10
 

20
 

100
 

200
 

10
 

100
 

10
 

50
 

10
 

0 
0 

1160 
4475 

10- 
الكيفية

 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4237 
11- 

صاوي
ك

 
200

 
200

 
50

 
10

 
10

 
50

 
100

 
55

 
46

 
44

 
100

 
88

 
36

 
100

 
1089 

9087 
12- 

شورتان
 

وقرة غولي
 

300
 

100
 

50
 

40
 

20
 

80
 

100
 

46
 

30
 

15
 

50
 

44
 

20
 

100
 

995 
6022 

13- 
م يسن

 
الشرقي

 
600

 
150

 
50

 
10

 
20

 
100

 
100

 
10

 
100

 
10

 
50

 
10

 
15

 
120

 
1345 

6231 
14- 

المييب
 

300
 

150
 

40
 

32
 

10
 

100
 

100
 

0 
43

 
22

 
40

 
54

 
44

 
100

 
1035 

4020 
15- 

ال  ا ة وام كبير
 

250
 

100
 

60
 

10
 

20
 

150
 

100
 

10
 

100
 

10
 

40
 

10
 

15
 

100
 

975 
2306 

16- 
م يسن

 
الغربي

 
700

 
200

 
50

 
10

 
20

 
200

 
100

 
10

 
100

 
10

 
40

 
10

 
15

 
200

 
1665 

6073 
17- 

ضة
اربي

 
وام 

الواوية
 

150
 

100
 

40
 

10
 

20
 

100
 

100
 

10
 

100
 

10
 

50
 

10
 

15
 

100
 

815 
5620 
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1
8
7

 

19- 
البكعة
 

وام ال نازير
 

200
 

150
 

50
 

10
 

10
 

100
 

100
 

10
 

50
 

20
 

50
 

10
 

23
 

120
 

903 
7196 

20- 
الدواية

 
300

 
150

 
50

 
10

 
20

 
200

 
100

 
0 

100
 

10
 

40
 

10
 

10
 

100
 

1100 
4995 

21- 
مويم ة
 

صبيح
وات

 
200

 
100

 
20

 
10

 
20

 
50

 
100

 
10

 
100

 
20

 
40

 
10

 
15

 
100

 
795 

4266 
25- 

ال مرة
 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
 

0 
0 

0 
0 

0 
3241 

27- 
عب

 
 فال

 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

11289 
11- 

صبي ات
 

750
 

300
 

200
 

10
 

20
 

100
 

200
 

10
 

100
 

10
 

40
 

10
 

10
 

100
 

1860 
7214 

12- 
الشيابي

 
300

 
200

 
100

 
10

 
20

 
200

 
200

 
0 

100
 

5 
60

 
20

 
20

 
200

 
1435 

9118 
1- 

الرميمة
 

300
 

155
 

55
 

10
 

15
 

50
 

70
 

23 
50

 
10

 
100

 
78

 
66

 
100

 
1082 

4563 
15- 

ابو
 

سديرة
 

500
 

300
 

200
 

20
 

0 
50

 
100

 
55 

100
 

5 
160

 
150

 
100

 
46

 
1786 

17660 
16- 

صال ة
البوعكاش الم

 
500

 
300

 
100

 
45

 
10

 
30

 
90

 
20 

55
 

5 
120

 
100

 
70

 
244

 
1689 

14576 
17- 

البوش ل
 

500
 

191
 

50
 

10
 

0 
40

 
80

 
30 

50
 

10
 

130
 

45
 

100
 

460
 

1696 
5760 

22- 
الذيابيات والعنازي

 
350

 
310 

67
 

22
 

20
 

50
 

100
 

10 
100

 
22

 
160

 
150

 
80

 
123

 
1564 

6384 
23- 

العكيمي والعوينات
 

450
 

200 
200

 
36

 
20

 
80

 
80

 
45 

67
 

10
 

100
 

40
 

60
 

145
 

1533 
16870 

24- 
الزغاريت

 
2000

 
100

 
78

 
13

 
5 

50
 

100
 

20 
55

 
10

 
150

 
70

 
50

 
182

 
2883 

5765 
ال غيفي

 
350

 
133

 
55

 
10

 
5 

100
 

100
 

35 
45

 
5 

133
 

98
 

60
 

33
 

1162 
4311 

13- 
كيفية
 

الفمو ة
 

390
 

300
 

100
 

23
 

10
 

120
 

200
 

56 
100

 
30

 
180

 
150

 
100

 
112

 
1871 

9215 
الم موع

 
18090 

6139 
3115 

466 
475 

3300 
4120 

591 
2491 

383 
2253 

1287 
984 

3605 
47299 

226802 

  
صدر: 

الم
 

1-
 

صقالويةم قسم الت طيط والمتابعةم بيانات غير منشورة)
وزارة الزراعةم مديرية زراعة اتنبارم شعبة زراعة ال

2021
.) 

2-
 

وزارة الزراعةم مديرية زراعة اتنبارم شعبة زراعة الكرمةم قسم الت طيط والمتابعةم بيانات غير منشورة)
2021
) 
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 بمغةةةةت فبنيةةةةا (53) ةةةةدول فةةةةي موضةةةة ة وكمةةةةا لمم اصةةةةيل الكميةةةةة الما يةةةةةاتسةةةةتيالكات  أّمةةةةا
بالمرتبةةةة اتولةةةى مةةةن  يةةةث كميةةةة اتسةةةتيالك  ال ضةةةر الصةةةيفية أذ تةةةأتي م/سةةةنة3م(131359339)

(% مةةن م مةةوع اتسةةتيالك المةةا ي 63/سةةنة وبنسةةبة)3(م18540000المةةا ي السةةنوي  يةةث قةةدرت)
لمميةاه ب سةب نةوع  الصةيفيةمنطقةة الدراسةةم  يةث تتبةاين  ا ةو الم اصةيل  لمم اصيل الصيفية فةي

م صةول  يةأتيالم صول ومسا تو الزراعيةة فةي منطقةة الدراسةة والمقةنن المةا ي الم صةص لةوم ثةم 
بالمرتبةةةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن الم اصةةةةةةةةةةيل المرويةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن المشةةةةةةةةةةروع بم مةةةةةةةةةةوع اسةةةةةةةةةةتيالك  ال نطةةةةةةةةةةة

(% مةةن م مةةوع اتسةةتيالك المةةا ي فةةي منطقةةة الدراسةةةم امةةا 59/سةةنة وبنسةةبة)3(م38766870بمةة )
أذ  م صةةةةةةةةول ال ةةةةةةةةتالمرتبةةةةةةةةة الثالثةةةةةةةةة مةةةةةةةةن نا يةةةةةةةةة اتسةةةةةةةةتيالك المةةةةةةةةا ي فكانةةةةةةةةت مةةةةةةةةن نصةةةةةةةةيب 

تن فةاض فةي كميةة اتسةتيالك المةا ي ليةا (% ويعزي سةبب ىةذا ا48( وبنسبة)17580159بمغت)
 الى قمو زراعتيا مقارنة بالم اصيل الغذا ية ات رى ضمن منطقة الدراسة.

 (53)جدول
/سنة 3انواع المحاصيل المروية من مشروع ري الصقالوية وكمية الستيالك المائي ليا م

 (2021-2020لمعام)

نوع 
ال طة 
 الزراعية

الم اصيل 
 الزراعية

المسا ة 
 )دونم(

المقنن الما ي 
 /سنة لمدونم3م

اتستيالك الما ي 
 /سنة3الكمي م

نسبة استيالك مياه كل م صول 
من نسبة اتستيالك السنوي 

 لالست دام الزراعي%
وية

لشت
ل ا

صي
م ا

ال
 

 %59 38766870 2143 18090  نطة
 %20 13155877 2143 6139 شعير
 %2 1318521 2231 591 بطاطو

 %7 4620000 1400 3300  ضر شتوية
 %4 2702700 2100 1287 برسيم
 %8 5126478 2058 2491 بصل
 %100 65690446 - 31898 الم موع

فية
صي

ل ال
صي

م ا
ال

 

 %20 5971455 1917 3115 ذرة صفراأ
 %5 1318669 3443 383 عباد الشمس

 %8 2213500 4750 466 الماش
 %4 1161375 2445 475 السمسم

 %63 18540000 4500 4120 صيفية ضر 
 %100 29204999 - 8559 الم موع
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 (52) دول عمى باتعتماد البا ث عمل من: المصدر 

 الحيواني :الزراعي الستثمار  -ب
ات تيا ةةةةات  تعةةةةزز أذ متمثةةةةل الثةةةةروة ال يوانيةةةةة الشةةةةق الثةةةةاني اسساسةةةةي لإلنتةةةةاج الزراعةةةةي   

موادًا أولية لمصناعات تساىم في توفير الغذا ية الضرورية لإلنسان كالّم م والّمبنم فضاًل عن كونيا 
م كمةةةا ُتسةةةتعمل فضةةةالتيا كأسةةةمدة عضةةةوية تعمةةةل عمةةةى زيةةةادة عمةةةى  ةةةدًا سةةةواأ والنسةةةي يةالغذا يةةةة 

  صوبة التربةم وىذا يزيد من اسىمية اتقتصادية لمثروة ال يوانية.
بكونيةةةا مراعةةةي  يةةةدة لم يوانةةةات فةةةي موسةةةم تسةةةاقط  ا ةةةزاأ منطقةةةة الدراسةةةةتتصةةةف بعةةةض    

 المرتبةة ت تةل أذ، (35صور) تي تشتير بتربية اتغنامال الشرقيةم اسمطارم وتسيما اس زاأ الشمالية
 ليةةةا كةةةأعالف ال بةةةوب م اصةةةيل م مفةةةات واعتمةةةاد اسعشةةةاب وتةةةوفر اسراضةةةي لسةةةعة وذلةةةك اسولةةةى
 عةام بشةكل العةراق عةانى لقةدمم بيعيةا عنةد المت ققةة اتقتصةادية والعوا د أعدادىا زيادة سرعة وكذلك

 الوقةةت وفةةي الماضةةية السةةنوات فةةي ال يوانيةةة الثةةروة فةةي تةةدىور مةةن  ةةاص بشةةكل الدراسةةة ومنطقةةة
 وقمةة المتةدىورة واتقتصةادية اسمنيةة واسوضةاع ال ةروب أبرزىةا أسةباب عةدة إلةى ير ةع وذلك الراىن
 .وغيرىا ال فاف سنوات وتتابع ال انب ليذا ال كومي الدعم

( يتضةةةح أنَّ تركةةةز و ةةةود اسغنةةةام والمةةةاعز فةةةي المسةةةا ات 54ومةةةن  ةةةالل معطيةةةات  ةةةدول)
الكبيرة والمفتو ة ل ا تيةا لةذلك فةي عمميةة الرعةي وذلةك يبةرز فةي نةا يتي الكرمةة والصةقالوية  يةث 

( رأسًا لكل منيا عمى التوالي مةن م موعيةا الكمةي البةال  22679( )31812يبم  عدد اسغنام فييا)
أذ بمةةة   ماتضةةةح اكثةةةر تركيةةةز ليةةةا ضةةةمن نا يةةةة الكرمةةةة وال يةةةراتأمةةةا المةةةاعز فقةةةد م ( رأسةةةاً 76399)

(رأسةةةةًا. 3139رأسةةةًا لكةةةل منيةةةةا عمةةةى التةةةوالي مةةةن الم مةةةةوع الكمةةةي البةةةال  ) (724( )1647عةةةددىا)
أما اسبقار م تتصف أغمب ىذه النوا ي بوفرة المراعي الطبيعية و اصة  الل موسم سقوط اسمطار

ل قميةةل سغةراض انتةةاج ال ميةب والم ةةوم ولكةن الغةةرض اسسةةاس فيةتم تربيتيةةا فةي منطقةةة الدراسةة بشةةك
ىو ال ميب فيتركز أغمبيا في المقاطعات التي يكثر فييا التركز السةكاني والتةي تسةت دميا مةن أ ةل 

 مة
الدا

ل 
صي

م ا
ال

 

 %11 4049160 4115 984 فاكيو
 %41 14834575 4115 3605 ن يل
 %48 17580159 7803 2253 ال ت
 %100 36463894 - 6842 الم موع

الم موع الكمي في منطقة 
  131359339 - 47299 الدراسة
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إذ بم  أعمى عدد من اسبقار في نا ية م  ميبيا بالدر ة اسساس وقسم قميل يست دميا س ل ل وميا
 م( رأسةةاً 2050فةةي  ةةين بمةة  الم مةةوع الكمةةي ) م( رأسةةاً 948سبقةةار فييةةا )الكرمةةة والتةةي بمةة  م مةةوع ا

أن مناطق تركز الثروة ال يوانيةة ىةي كةذلك منةاطق لتركةز اإلنتةاج الزراعةي النبةاتي وذلةك  وىذا يعني
لالعتماد عمى م مفات الم اصيل كعمف لم يوانات باإلضافة إلى كون الثروة ال يوانية تشةكل مةورد 

 مع اإلنتاج الزراعي النباتي لممزارعين.اقتصادي إضافي 
 ( 35صوره)

 مقاطعة ابو سديرةالثروة الحيوانية ضمن 

 28/1/2021التقطت بتاريخ       

اما اتستيالك الما ي السنوي سعداد ال يوانات وانواعيا في منطقة الدراسةم فقد بم  معدل  
/سنةم أذ تتباين كمية 3(م247873الدراسة)اتستيالك الما ي السنوي الكمي لم يوانات في منطقة 

اتستيالك الما ي تبعًا لنوع ال يوانات واعدادىا في منطقة الدراسةم أذ تبوأت اتغنام المركز اتول 
(% من كمية اتستيالكات 61.6/سنة وبنسبة)3(م152798من نا ية اتستيالك الما ي والبالغة)

/سنة لمرأس الوا دم ثم تبوأت تربية 3(م2الك ما ي)الكمية لم يوانات في منطقة الدراسة وباستي
(% 31/سنة وبنسبة)3(م78475الماعز المرتبة الثانية  يث بم  معدل استيالكيا السنوي الكمي)

/سنةم في  ين تأتي تربية اتبقار بالمرتبة الثالثة من 3(م2.5وبمعدل استيالك سنوي لكل رأس)
(% 6.6/سنة وبنسبة استيالك ما ي)3(م16400 يث كمية اتستيالك الما ي السنوي والتي بمغت)
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ل /لمرأس الوا دم اما ال اموس فا تمت المرتبة ات يرة بمعد3(م8وبمقدار استيالك ما ي سنوي)
( من م موع اتستيالك الما ي الكمي وبمعدل 0.8/سنة وبنسبة)3(م200استيالك سنوي بم )

 /سنة.3(م8استيالك ما ي لكل رأس)
(54جدول)  

 (2021سنة) انواع الحيوانات واعداىا واستيالكيا المائي في منطقة الدراسة

الستيالك السنوي  اعدادىا النواحي نوع الحيوان
 /ثا3لكل رأس م

ك الستيال 
 النسبة /ثا3السنوي م

قار
اتب

 

 401 الصقالوية

8 

3208 

6.6 
 608 76 الفمو ة
 7584 948 الكرمة
 5000 625 ال يرات
 16400 2050 الم موع

غنام
ات

 

 22679 الصقالوية

2 

45358 

61.6 
 7376 3688 الفمو ة
 63624 31812 الكرمة
 36440 18220 ال يرات
 152798 76399 الم موع

عز
الما

 

 465 الصقالوية

2.5 

1162.5 

31 
 757.5 303 الفمو ة
 4117.5 1647 الكرمة
 1810 724 ال يرات
 78475 3139 الم موع

وس
 ام

ال
 

 - الصقالوية

8 

 

0.8 
  - الفمو ة
 200 25 الكرمة
  - ال يرات
  25 الم موع

 247873 20.5 81613 الم موع الكمي
 

 المصدر: 
 (.2021وزارة الزراعةم مديرية زراعة اتنبارم شعبة زراعة الكرمةم قسم الثروة ال يوانية بيانات غير منشورة) -1 
مديرية زراعة اتنبارم شعبة زراعة الصقالويةم قسم الثروة ال يوانية بيانات غير وزارة الزراعةم  -2

 (2021منشورة)
 

( يتبةين انيةا تتةوزع فةي نةوا ي 55لم مةوم والبةيض فمةن معطيةات ال ةدول) اما الطيةور الدا نةة
دون أ ةرى مةع و ةود تركةةز كبيةر لصةالح نا يةةة الصةقالوية  يةث وفةرة الميةةاه لسةد كافةة ات تيا ةةات 

(  قةل ضةمن نا يةة الصةقالوية 82( فر ة موزعةة عمةى)732736الالزمة لم قلم  يث بم  عددىا)
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( قةل ضةمن نا يةة الصةقالوية 71م منيةا)(1)/سةنة3(م263784960والكرمة باستيالك ما ي كمةي )
(  قةل ضةمن 11/سنةم فةي  ةين بمة )3( م241824960( ومعدل استيالك)671736بعدد افراخ)

 /سنة. 3(م21960000(فر ة ومعدل استيالك سنوي)61000نا ية الكرمة وبعدد افراخ)

 (55جدول)
 (2021)منطقة الدراسة سنة/سنة ضمن 3الطيور الداجنة واستيالكيا المائي م

 ()/سنة3اتستيالك الما ي السنوي م عدد اسفراخ عدد ال قول النا ية
 241824960 671736 71 الصقالوية
 -  - الفمو ة
 21960000 61000 11 الكرمة
 -  - ال يرات
 263784960 732736 82 الم موع

 المصدر:    
 -2020منشةورة غيةر بيانةات ال يوانية الثروة قسم مالكرمة زراعة شعبة ماتنبار زراعة مديريةوزارة الزراعةم  -1

2021.  
 غيةةةةةر بيانةةةةةات ال يوانيةةةةةة الثةةةةةروة قسةةةةةم مالصةةةةةقالوية زراعةةةةةة شةةةةةعبة ماتنبةةةةةار زراعةةةةةة مديريةةةةةةوزارة الزراعةةةةةةم  -2

 .2021 -2020منشورة
 البعاد التنموية لمشروع ري الصقالوية:-ثالثاا 

سةةةةا ر البةةةةرامج والنشةةةةةاطات التنمويةةةةة فةةةةأن عمميةةةةة التنبةةةةةؤ يعةةةةد المةةةةاأ العنصةةةةر ال ةةةةةاكم فةةةةي 
بات تيا ةةةات الما يةةةة المسةةةتقبمية تعةةةد ذات أىميةةةة كبيةةةرة وركيةةةزة أساسةةةية فةةةي وضةةةع ال طةةةط التنمويةةةة 

الذي ت ي طط في است دام المياه  اضرًا وترشيدىا لممستقبل يفقد  أن الم تمع، لمقطاعات الم تمفة
اح كثيةر مةن الةدول ت قةق بسةبب مقةدرتيا فةي التعامةل مةع الميةاه  اضرة ومستقبموم وسع ب بأن ن ة

 تى لو كانت ذات كميةات قميمةةم وسع ةب أن كثيةر مةن الةدول المت مفةة مةا كانةت تصةل الةى در ةة 
الت مف لو استطاعت استثمار مياىيا وتنميتيةا ن ةو اتفضةل. وبالتةالي فةأن ن ةاح أي  طةة تنمويةة 

د ما ية  ديةدةم او الةت كم بةالموارد الما يةة ال اليةةم أم وضةع يكون من  الل أضافة مشروعات موار 

                                                           
المقابمةةةة الش صةةةية مةةةع المينةةةدس الزراعةةةيم ا مةةةد طمةةةب ىةةةزاعم ضةةةمن و ةةةدة الثةةةروة ال يوانيةةةة فةةةي شةةةعبة زراعةةةة  (1)

الكرمةةةم والمينةةدس الزراعةةي م مةةد صةةالح فر ةةان ضةةمن و ةةدة الثةةروة ال يوانيةةة فةةي شةةعبة زراعةةة الصةةقالويةم فمةةن 
م تشةمل  ا ةة ال قةل سغةراض (لتر/يةو 1000(د ا ةة يسةاوي)1000 الل ذلك تبةين أن اتسةتيالك المةا ي لكةل )

 التبريد والتنظيف وشرب الد اج.  
() * اشير. 8يوم*45تم است راج معدل اتستيالك السنوي لم قل من  الل ضرب عدد اتفراخ 
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 طةةط وبةةرامج لمم افظةةة عمةةى الميةةاه و سةةاب كميةةة الميةةاه المطمةةوب توفيرىةةا إلن ةةاح  طةةط التنميةةة 
 ىةةةادئ نةةةزاع فةةةي معنةةةا تشةةةتبك القادمةةةة ات يةةةال ان أذ الم تمفةةةة وتةةةوفير مةةةا مو ةةةود لأل يةةةال القادمةةةةم

 الميةةاه واسةةتيالك نضةةوب يكةةون و ينمةةا ماليةةوم لةةدينا المتةةوفرة بالميةةاه الصةةامت المطالةةب فيةةي ورقيةةق
 مةةع تنةةافس فةةي سةةيد مون ال ةةالي الوقةةت فةةي الميةةاه يسةةت دمون مةةن فةةأن الطبيعةةة تعةةويض مةةن اسةةرع

 .(1)ات رين المطالبين
)كمًا ونوعًا( وت ديد افاقيا المستقبمية  لذ فأن تقويم الموارد الما ية في مشروع ري الصقالوية

ىي غاية في اتىمية ونشوأ مراكز واقطاب نمةو لممنطقةةم تن ال طةط والبةرامج التنمويةة تقةوم عمةى 
مةةةا ىةةةو متةةةاح مةةةن المةةةوارد الما يةةةة. أن غيةةةاب السياسةةةة الما يةةةة الواضةةة ة لممشةةةروع فةةةي ظةةةل غيةةةاب 

ول لممشةةروعم وتصةةبح اتمةةور اكثةةر تعقيةةدًا فةةي اتتفاقيةةات  ةةول تقسةةيم ميةةاه نيةةر الفةةرات المغةةذي ات
سياق سياسية الدول ال ار ية ت اه نير الفرات في العراق من  الل اقامة مشاريع السيطرة وال زنم 
كما اسمفنا سابقًا وىذا ما سوف يؤدي الى تناقص اتيراد الما ي في نير الفرات ومنو الى المشةروعم 

السةط ية اكثةر عرضةو لمع ةز المةا ي والتمةوث أمةام اتسةتعماتت  لذا ستصبح الموارد الما ية تسيما
ات رى. ومن ىذا المنطمق سنو ز أىم اتبعاد التنموية لممنطقة التي لوطبقت عمى أرض الواقع من 

 الممكن ت قيق تنمية مكانية لممنطقة وىي كاتتي:
 تنمية مياه المشروع: -1

دارة تنميةةة و تسةةعى عمميةةةة  الةةى الم افظةةةة عمةةى ديمومةةةة تةةةوفر  قالويةميةةةاه مشةةروع ري الصةةةا 
م تن كميةة الميةاه المتا ةة تةؤثر عمةى م مةل  وانةب ال يةاة لمنطقة الدراسة المناسبةالمياه بالكميات 

وتوفير كميات المياه في المنطقة من  الل اتباع  ات تماعية واتقتصادية في المنطقةم ويمكن إدارة
 -اتتي: 

مةةن مشةةروع ري الصةةقالوية وذلةةك باسةةت دام الطةةرق العمميةةة كةةأن  الما يةةةالضةةا عات تقميةةل   ةةم  -أ
تكون مواد عا مة ليا  واص تعكس اشعة الشمسم وقد ا ريت مثل ىةذه الطريقةة عمةى  زانةات 
المياه الصغيرة باست دام صةفا ح البولسةترينم و ققةت نتةا ج فةي  فةض الميةاه الضةا عة بةالتب ر 

( oil Filmالفمةةين أو المةةواد الكيميا يةةة الزيتيةةة تسةةمى)%. فضةةاًل عةةن اسةةت دام 95-85ب ةةوالي

                                                           
تطبيةةقم دار صةةفاأ لمنشةةرم  -نظريةةات -م مةد دلةةف ا مةةد الةةدليميم فةةواز ا مةةد الموسةةىم  غرافيةة التنميةةة مفةةاىيم (1)

 .226مم ص2009م 2ط
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باإلضةةافة الةةى عمةةل مصةةدات لمريةةاح عمةةى ال انةةب الشةةمالي الغربةةي مةةن المشةةروع  مغيةةر المموثةةة
تن المياه عند تب رىا ت مف امةالح  ملتقميل   م التب ر وذلك لم فاظ عمى كمية ونوعية المياه

أو تطبيق ت ربة الصين فةي تغميةف ال ةداول بواسةطة  اليةا  موبالتالي زيادة تركزىا في المشروع
بالتةةةالي يمكةةةن اتسةةةتفادة منيةةةا فةةةي توليةةةد الطاقةةةة و  ( لةةةنفس الغةةةرض36الطاقةةةة الشمسةةةية صةةةور)

الكيربا يةةةة لتشةةةغيل مكةةةا ن سةةةقي المزروعةةةات أضةةةافة الةةةى تغذيةةةة المنةةةازل بالكيربةةةاأ فةةةي منطقةةةة 
 الدراسة.

م اذات مشروع ري الصقالوية الةر يس مةن  انبةو اتيسةر ناقل لممياه ت ت اترض ب مد انبوب -ب
كةةم( ابتةةدأ مةةن نيةةر الفةةرات و تةةى نيايةةة المشةةروع الر يسةةي عنةةد منطقةةة السةة رم 18عمةةى مسةةافة)

كةم( بقطةر يتةراوح 18سم لكل كةم(م يبمة  طةول اتنبةوب الناقةل)30 -25يكون ميل اتنبوب من)
 عةةن نصةةب م طةةات ضةةخ لمميةةاه /ثةةا(م فضةةالً 3م8م( وبطاقةةة تصةةريفية)1.50 -1.20مةةا بةةين)
( مضةةةةةةة ات اربعةةةةةةةة منيةةةةةةةا تعمةةةةةةةل بةةةةةةةنفس الوقةةةةةةةت ووا ةةةةةةةده منيةةةةةةةا لال تيةةةةةةةاط بطاقةةةةةةةة 5بعةةةةةةةدد )

(مميةون 10000000/ثا( لكل مض ةم إذ قدرت كمفة العمل بيذا اتنبوب  والي)3م2تصريفية)
.  اأ الغرض من ىذه الدراسة لت قيق عدة اىداف منيا تعزيز كمية المياه الواصمة الى ()دوتر

 ةةداول المشةةروع الر يسةةي)عمي سةةميمان وابةةراىيم بةةن عمةةي(م تسةةيما وانيةةا تعةةاني شةة ة الميةةاهم 
فضاًل عن تدني الكفةاأة النوعيةة لممصةدر المغةذي ل ةدول عمةي سةميمانم امةا اليةدف ات ةر فقةد 

 عمى كمية ونوعية المياه من التب ر والتسرب التموث.  اأ لمم افظة 
(م 2200مد أنبوب ناقل لممياه من  ةدول عمةي سةميمان بات ةاه  ةدول ابةراىيم بةن عمةي لمسةافة) -ج

ضةةةةةمن مقاطعةةةةةة شةةةةةورتان وتنصةةةةةيب م طةةةةةة ضةةةةةخ عميةةةةةو بواقةةةةةع مضةةةةة ة وا ةةةةةده و بتصةةةةةريف 
اصةةل فةةي كميةةات ( لممضةة ة لغةةرض سةةد الةةنقص ال 335/ثةةا( وبقةةدرة  صةةانية)3م1تصةةميمي)

م لكةن تنصةح الدراسةة بتطبيةق النقطةة السةابقةم تسةيما عنةدما المياه عند ذنا ةب ابةراىيم بةن عمةي
 .اثبتت الت ميالت الم تبرية است دام مياه مد ل السايفون لكن بتقيد 

وضةةع  طةةة سةةنوية لتبطةةين ال ةةداول الترابيةةة ) ةةدول الصةةقالوية الةةر يس( مةةع تفرعاتيةةام لتقميةةل  -د
 تسرب في مياه المشروع والم افظة عمى كميات المياه المتا ة.نسبة ال

                                                           
()  شةةممت الكمفةةة: شةةراأ انبةةوب ناقةةل لمميةةاه نوع)الةةدكتايل(م فضةةال عةةن تكةةاليف ال فةةر وبنةةاأ الم طةةة وربطيةةا بالتيةةار

 الكيربا ي وت ييزىا بمولد لتوليد الطاقة الكيربا يةم اضافة الى تزويدىا بأنابيب س ب وضخ المياه الى اتنبوب. 
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تسةيما فةي ات ةزاأ الشةمالية مةن منطقةة الدراسةة كونيةا  مال ديثةة ضرورة اسةتعمال تقنيةات الةري -ه
لةةذا اقتر ةةت البا ثةة تطبيةةق ت ربةةة الصةةين  متعةاني شةة ة الميةةاه وتكةرار انقطةةاع التيةةار الكيربةا ي

( أذ إن اسةةت دام 37الم ةةوري وربطيةةا ب اليةةا الطاقةةة الشمسةةية صةةور)طريقةةة الةةري  فةةي اسةةت دام
التقنيات يسيم في ت قيةق غرضةين ىمةا تنميةة الزراعةةم واسةتثمار الميةاه بشةكل عقالنةيم أذ  ىذه

أكدت الدراسات إن لتقنيات الري ال ديثة دور فعال فةي تقميةل   ةم الضةا عات الما يةة وت سةين 
%( وىذا يدل عمى تقميل الضا عات الما ية الى 95 -85ح ما بين)الكفاأة اتروا ية ب دود تتراو 

 -70%( عند استعمال تقنية الري بالتنقيطم بينما تقل الكفاأة اتروا ية الى  دود)15 -5 دود)
%( عنةةةةد اسةةةةتعمال تقنيةةةةات الةةةةري بةةةةالرش وىةةةةذا يعنةةةةي إّن نسةةةةبة الضةةةةا عات الما يةةةةة تصةةةةل 80
تروا يةةة الةةى ادنةةى مسةةتوى عنةةد اسةةتعمال عمميةةة %(م فةةي  ةةين تةةن فض الكفةةاأة ا30 -20الةةى)

%( وىةةذا يعنةةي إن نسةةبة الضةةا عات الما يةةة تةةزداد 50 -30الةةري التقميدي)السةةي ي( الةةى  ةةدود)
%(م لذا فأن مشروع ري الصقالوية يعاني من تدني الكفاأة 70 -50الى  دود تتراوح ما بين )

يسةةةةتعمل عمميةةةةة الةةةةري التقميةةةةدي)الري  اتروا يةةةة وزيةةةةادة   ةةةةم الضةةةةا عات الما يةةةةةم كونةةةو تيةةةةزال
 السي ي(.

 (23صورة)
 تغميف الجداول الروائية بخاليا الطاقة الشمسية

    /https://images.app.goo.gl 25/6/2021شبكة اتنترنيت بتاريخ  المصدر:
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 (23صورة)
 محورية تعمل عمى خاليا الطاقة الشمسية مرشات

  https://images.app.goo.gl/dzVpaCkxqالمصدر: شبكة اتنترنيت بتاريخ       

يفضل اعتماد الزراعات الم مية كالبيوت البالستيكية او الز ا ية لزيادة اتنتاج الزراعي بنسبة  -و
 % وال فاظ عمى ماأ التربة من التب ر.60% وتقميل اليدر الما ي بنسبة 25-35

لغةرض  مالعمل عمى تنصيب م طة ىيدرولو ية  ديثةة وبتقنيةة عميةة فةي مقدمةة نةاظم المشةروع -ر
وبالتالي تأىيل البا ثين في م تس يل قراأات مناسيب وتصاريف ونوعية المياه الواصمة لممشروع

الييدرولو يةةة وال يةةات المعنيةةة بمعمومةةات يسةةتندون عمييةةا فةةي وضةةع ت طةةيط نةةا ح الدراسةةات 
 تستثمار المياه وكيفية تنميتيا.

ضةةرورة بيةةان موقةةف العةةراق المةةا ي وعرضةةو أمةةام دول ال ةةوار و صوصةةًا الةةدول المشةةتركة فةةي  -ز
ي السةيطرة عمةى مياه نير الفراتم فضةاًل عةن الةدول العربيةة واإلقميميةة لبيةان مةدى تفةرد تركيةا فة

قامة السةدود دون مشةاورة العةراق فةي ذلةك او  تةى إعالمةو لكةي يأ ةذ ات تياطةات  مياه النير وا 
الالزمةةةة لموا يةةةة الةةةنقص ال اصةةةل مةةةن  راأىةةةام و شةةةد الةةةدعم الةةةدولي لموقةةةف العةةةراق و قوقةةةو 

مةةن  التاري يةةة فةةي ميةةاه النيةةر عمةةى اعتبةةار اعتمةةاد السةةكان منةةذ القةةدم عمةةى ىةةذا النيةةرم والطمةةب
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إلى تبني موقف العراق بشأن  قوقو في المياه المشتركة ومطالبة تركيا وسوريا  الم تمع العربي
 بتوقيع اتفاقيات تقتسام مياه النير بشكل منصف وعادل.

الصةةةةيانة المسةةةةتمرة لم ةةةةداول والقنةةةةوات الما يةةةةة لممشةةةةروعم وي ةةةةب ان تكةةةةون الصةةةةيانة م ططةةةةة  -س
س عمةةى إطالةةة عمةةر شةةبكات الةةري ومنشةةأتيام وبيةةذا ومبرم ةةة بصةةورة صةة ي ة تن ذلةةك يةةنعك

 .يمكن ال صول عمى كفاأة عالية وضمان عدم ضياع المياه فييا
ذراع  اتستفادة من ت ارب الدول ال اصة بمعال ة وت مية مياه الب ةرم بغيةة تطبيقيةا عمةى ميةاه -ق

 المزروعةةةةاتالمبةةةةازل فةةةةي منطقةةةةة الدراسةةةةة واتسةةةةتفادة منيةةةةا فةةةةي ري د مةةةةة ومةةةةد ل السةةةةايفون و 
 . واتست دامات البشرية

  البعاد التنموية لمجانب الزراعي:-2 
ن ةةةو   انطالقةةةًا مةةةن قولةةةو تعةةةالى ن َيةةةا َحب ةةةا َفمم َنةةةا مم َرج  َيي َناَىةةةا َوَأخ  َر م  ال َمي تَةةةة  َأح  َوَآَيةةةَة َلي ةةةم  اُ 

ُ ك م ونَ  َيةةة
اسساسةةةية ليةةةا لت قيةةةق كافةةةة . وسىميةةةة الزراعةةةة فةةةي التنميةةةة المكانيةةةة باعتبارىةةةا الركيةةةزة (1)

أشةةةكاليا وأبعادىةةةا اتقتصةةةادية وات تماعيةةةة والبي يةةةة كةةةون النشةةةاط الزراعةةةي مةةةن اسنشةةةطة الم ركةةةة 
ونظةةةةرًا لو ةةةةود اإلمكانيةةةةات واسسةةةةباب الدافعةةةةة لالسةةةةتثمار  مسغمةةةةب اسنشةةةةطة اتقتصةةةةادية وال دميةةةةة

ات الصةةال ة لمزراعةةة كمةةا بّينةةا ذلةةك الزراعةةي التةةي تتمتةةع بيةةا منطقةةة الدراسةةة المتمثمةةة بةةوفرة المسةةا 
التو يةةةات  سةةةابقًا وتةةةوافر ميةةةاه الةةةري المتمثمةةةة بمشةةةروع ري الصةةةقالوية الةةةذي يعتمةةةد عميةةةو فةةةي كافةةةة

التنمويةةة ومنيةةا الزراعةةة فضةةاًل عةةن وفةةرة اسيةةدي العاممةةة فةةي الزراعةةة مةةع إمكانيةةة تةةوافر رأس المةةال 
عةي فةي منطقةة الدراسةة وعةدم اسةتثمار اإلمكانةات والتكنولو يا وفي ظل الواقع المت مف لمنشاط الزرا

التشةبث بم اصةةيل م ةددة دون الم اصةةيل  المو ةودة بالشةةكل اسمثةل وذلةةك يعةود لعةةدة أسةباب منيةةا:
لةةذلك ن ةةد أن الم اصةةيل النباتيةةة السةةا دة  ماس ةةرى وىةةذا عا ةةد إلةةى الطةةابع والعةةادات والتشةةبو بالمثةةل

ىي )القمح والشعير( وال يوانات )اسغنام والماعز( كما أشرنا سابقًا. ويمكن أن نبين أبةرز م ةددات 
 تطوير اإلنتاج الزراعي في منطقة الدراسة باةتي:

ضةةعف الةةدعم ال كةةومي لمقطةةاع الزراعةةي فيمةةا يتعمةةق بتةةوفير مسةةتمزمات اإلنتةةاج كاسسةةمدة  - أ
 الم صبات والبذور الم سنة . و 

                                                           
 (.33سورة يس م اةية )القر ن الكريمم  (1)
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انقطاع التيار الكيربا ي بشكل مستمرم فضاًل عن ش ة مصادر الوقود وارتفةاع أسةعارىا اذ  - ب
 تعتمد اغمب الزراعة في منطقة الدراسة عمى المكا ن واةتت في ري الم اصيل الزراعية.

عيةم عمةى الوسةا ل اسساليب البدا ية المتبعة في الزراعة بسبب الت مةف الدراسةي وعةدم اطال - ت
 ال ديثة المست دمة في اإلنتاج الزراعي )النباتي وال يواني( .

اتعتماد الكمي لسكان منطقة الدراسة عمى زراعة القمح والشعير بسبب الت ةوف مةن زراعةة  - ث
 م اصيل أ رى بسبب ر ص أسعارىا وتسيما أنيا تزرع لغرض بيعيا بالدر ة اسولى .

م والمةةةاعز( بالدر ةةةة اسولةةةى لسةةةيولة تربيتيةةةا ولتةةةوفر المراعةةةي اتعتمةةةاد عمةةةى تربيةةةة )اسغنةةةا - ج
 واسراضي الواسعة . 

 التنمويةةةةةة التو يةةةةةات إطةةةةةار وفةةةةةي إي ةةةةةابي بشةةةةةكل تسةةةةةتثمر أن يمكةةةةةن الت ةةةةةديات ىةةةةةذه أنّ  إت
 تمتمةةك الدراسةةة منطقةةة فةةبن( ال يوانيةةة و النباتيةةة) الزراعيةةة ال ةةام بةةالمواد يتعمةةق وفةةي مةةام المسةةتقبمية
 البالغةةةةة لمزراعةةةةة الصةةةةال ة اسراضةةةةي وفةةةرة مةةةةن بشةةةةقيو الزراعةةةةي اإلنتةةةاج م ةةةةال فةةةةي كبيةةةةرة إمكانةةةات

 غيةر دونمةاً ( 82.7)نسةبة و ةود (دونمةًا أي47299) سوى منيا يستغل لم دونمًا والتي( 226802)
 الما يةةة المةةوارد وفةةرة عةةن فضةةالً  لمزراعةةة الصةةال ة اسراضةةي إ مةةالي مةةن الزراعةةي باإلنتةةاج مسةةتغمة

 لممشةةةةةةروع الفا ضةةةةةةة الميةةةةةةاه كميةةةةةةات بمغةةةةةةت إذم بميةةةةةةاه مشةةةةةةروع ري الصةةةةةةقالوية المتمثمةةةةةةة السةةةةةةط ية
 استثمار عمى مش عة كميات وىي( 2021-2000) من المدة  الل( ثا/3م مميار638061053)

 إمكانيةةةة عةةةن فضةةةالً م الما يةةةة الثةةةروة اسةةةتنزاف تفةةةادي مةةةع أمنةةةاً  اسةةةتثماراً  لمزراعةةةة الصةةةال ة اسراضةةةي
 أكثةةر دراسةةة إلةةى ت تةةاج التةةي ال وفيةةة الميةةاه و ةةود ظةةل فةةي ا ةةرى اراضةةي استصةةالح فةةي التوسةةع
 القطةةاع تطةةوير يعةةد لةةذلكم العاممةةة القةةوى وفةةرة أضةةافة الةةىم وارتفاعيةةا مكامنيةةا عةةن لمكشةةف تفصةةيالً 
 منطقةة فةي متا ةة غيةر زالةت مةا التةي التنمويةة الركةا ز أىةم أ ةد الصة يح بالو ةو واستثماره الزراعي
وفي ىذا اإلطار  مستقبمية تنموية وأىداف ب طط معززة استراتي يات وضع ذلك يتطمب مما الدراسة

فبنةةو تبةةد مةةن صةةياغة ووضةةع  مولغةةرض النيةةوض بواقةةع القطةةاع الزراعةةي بشةةقيو النبةةاتي وال يةةواني
 تو يات تنموية مستقبمية لتطوير مستويات التنمية الزراعية في منطقة الدراسة والتي تتمثل باَتتي:

 تةةةةوافر ظةةةةل فةةةةي المسةةةةتثمرة غيةةةةر الزراعيةةةةة التنمويةةةةة اإلمكانةةةةات اسةةةةتثمار مسةةةةتويات تطةةةةوير - أ
 الييةةا اإلشةةارة تةةم التةةي السةةط ية الما يةةة والمةةوارد الزراعيةةة اسراضةةي مةةن الواسةةعة المسةةا ات

 .سابقاً 
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 إلةةى تيةةدف التةةي ال ديثةةة الزراعيةةة اسسةةاليب مةةن وىةةي الصةةناعي الزراعةةي التكامةةل ت قيةةق - ب
 الصةةةةةناعية الم اصةةةةةيل زارعةةةةةة طريةةةةةق عةةةةةن الزراعيةةةةةة لةةةةةألرض اسمثةةةةةل اتسةةةةةت دام ت قيةةةةةق

  يوانةةات تربيةةة عةةن فضةةالً (. إلةةخ... والزيتةةونم ال قةةل وفسةةتقم الشةةمس وزىةةرةم السمسةةم)مثةةل
 (.اسغنام و اسبقار) ال ميب

 لزيةةةادة الزراعةةةي القطةةةاع لمنت ةةةات ال قيقةةةي الةةةدعم  ةةةالل مةةةن الزراعيةةةة المسةةةتمزمات تةةةوفير -ج
 كاىةةةل مةةن وأضةةةعفت اسسةةواق فةةي طغةةةت التةةي المسةةةتوردة البضةةا ع تفشةةي مةةةن و مايتةةو إنتا ةةو
د ةةال واسسةةمدة الم صصةةات مةةن الةةدعم بتةةوفير يتعمةةق عمةةا فضةةالً  الم مةةي المةةزارع  اسصةةناف وا 
 البيطرية الطبية الرعاية عمى التأكيد مع عالية إنتا ية ت قق التي ال يوانية والثروة لمبذور ال يدة

 . اتوب ة واتمراض  ميع لمعال ة
م الدوا ن في نا ية الكرمة وال يرات والفمو ة تسيما ال يوانات لتربية زراعية م طات إقامة -د
 إلةةى فييةةا الةةدوا ن إنتةةاج وصةةل إذم الم ةةال ىةةذا فةةي نا  ةةة ت ربةةة ليةةا نا يةةة الصةةقالوية تعةةد إذ

 المالكةةةات تةةةوفير يتطمةةةب م وىةةةذا(1)اس ةةةرى والم افظةةةات بغةةةداد والرمةةةادي فةةةي اسسةةةواق أقصةةةى
 والم تصة. الماىرة

أقامو معمل التكامل الصناعي الزراعي ضمن نا ية الكرمة لغةرض تربيةة  يوانةات اتبقةار  -ه
المي ةن مةع السةاللة الم ميةةة ( إلنتةاج ال ميةبم إذ اقتر ةت البا ثةة اقامةةة  ذات السةاللة)الفريزيان

(بقةةرة إلنتةةاج ال ميةةب بكميةةة 100وبطاقةةة اسةةتيعابية) 2(م2000 ضةةيرة لتربيةةة اتبقةةار بمسةةا ة)
 م فضاًل عن اقامة معمل ت نتاج ال ميب ومشتقاتو بالقرب من ال ضيرة. ()(لتر/يوم1450)

 أنةةةواع  ميةةةع تصةةةمح لةةةري والنةةةوع الكةةةم  يةةةث مةةةني الصةةةقالوية وعمومةةةًا فةةةبن ميةةةاه مشةةةروع ر 
 تةةوفر ظةةل م تسةةيما فةةيالزراعةةي القطةةاع تطةةوير م ةةال فةةي وأساسةةي ميةةم عامةةل وىةةذا مالم اصةةيل
 اسةةةتعمال كفةةةاأة ت ديةةةد عمميةةةة تبقةةةى لكةةةن والتربةةةة ال صةةةبةم لمزراعةةةة والصةةةال ة الواسةةةعة المسةةةا ات

                                                           
لدراسةةة الميدانيةةة م المقةةابالت الش صةةية التةةي منيةةا م مقابمةةة مةةع اتسةةتاذ م مةةد صةةالح فر ةةانم مينةةدس ضةةمن ا (1)

 .7/6/2021شعبة زراعة الصقالوية م قسم الثروة ال يوانية م بتاريخ 
() (م أما كمية انتاج ال ميب لكةل بقةرة ت ةت ا سةن الظةروف 2م20المسا ة الم صصة لكل بقرة في ال ضيرة ىي)

(لتر/يةوم تشةمل اغةراض 5000( بقةرة  ةوالي)100(لتر/يومم كمةا قةدرت الطاقةة اتسةتيالكية لمميةاه لكةل)14.5ىي)
لثروة ال يوانية اتستاذ م مد صالح الشرب وتنظيف ال ضيرة. المصدر: المقابمة الش صية مع الميندس في قسم ا

 .7/6/2021فر ان بتاريخ 
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 تتمثةل والتةي المعتمةدة الةري طرا ةق نوع عمى تعتمد الزراعي القطاع تطوير م ال في الما ية الموارد
بنةوع وا ةد تةم التطةرق اليةو فةي ىةذا الفصةل وعةدم اسةت دام طرا ةق الةري ال ديثةةم  الدراسةة منطقة في

لةذا وفةي ضةةوأ دراسةتنا تبةةد مةن تشةديد الضةةرورة عمةى اسةةت دام طرا ةق الةري ال ديثةةة لغةرض تطةةوير 
 المةةوارد اسةةتعمال كفةةاأة ت ديةةد عمميةةة تبقةةى أذاً  يةةة الميةةاه المتةةوفرة.القطةةاع الزراعةةي دون ات ةةالل بكم

 فةةي تتمثةةل والتةةي المعتمةةدة الةةري طرا ةةق نةةوع عمةةى تعتمةةد الزراعةةي القطةةاع تطةةوير م ةةال فةةي الما يةةة
 -:ىما بنوعين الدراسة منطقة

 : التقميدية الري طرائق عمى بالعتماد النباتي الزراعي الستثمار - أ
 : الحديثة لريستعمال طرائق ااب الزراعي النباتي الستثمار -ب

كمةا  فقةط يفقةنتاج اسُ ع اإلتوسّ  ىؤدي التنتاج الزراعي ستعمال الطرق التقميدية في اتا إنَّ    
نتةاج الزراعةي مةن  يةث توسةع اإل ىىذا يؤدي الة بنَّ ا عند است دام الطرا ق ال ديثة فمّ أ .اشرنا سابقاً 
م ضافية مةن المةاأ كانةت تسةتنفذ بةالطرق التقميديةةامن  الل توفير كميات  اً وعموديّ  اً فقيّ أُ الكم والنوع 

زيةةةادة الالظةةةروف ال اليةةةة التةةةي يعيشةةةيا العةةةالم متمثمةةةة ب إنَّ  مدونم الوا ةةةدمةةة انةةةب زيةةةادة النةةةاتج ل ىلةةةإ
الةدول ما العالمي وتسةيّ  وقد زادت من التو م تيانوعيو المياه كمية وترا ع  عداد السكانأالمفرطة في 
ذ قامةةت إقاعةةدًةم التةةي تشةةكل العمةةوم والتكنولو يةةا  اعتمةةاد الطرا ةةق ال ديثةةة فةةي الزراعةةة ىالمتقدمةةة الةة
الميمةةة فةي العمميةةة  طةرقعةد مةةن الالتةي تُ  والتوسةع فةةي الزراعةة الم ميةةةم سةمدة والمبيةةداتبتطةوير اس
م كميةةات كبيةةرة مةةن الميةةاهوتةةوفير  منبةةات مةةن الظةةروف المنا يةةة الضةةارةوقايتيةةا لمةةن  ةةالل  الزراعيةةة
م وىةذه الطريقةة ينةدر اسةت داميا فةي منطقةة عتاديةةنتةاج م اصةيل فةي غيةر مواسةميا اتإعةن  فضالً 

كمةةا أنَّ اسةةتعمال الطةةرق ال ديثةةة فةةي الزراعةةة ت ت تةةاج إلةةى أيةةدي عاممةةة كثيةةرة تعتمادىةةا  الدراسةةة.
م والتطةةور فةةي اتنتةةاج الزراعةةي يوا ةةو عمةةى المكننةةة ال ديثةةةم إن إمكانيةةة إدارة نظةةام الةةري الكترونيةةاً 

العديةةةد مةةةن الصةةةةعوبات منيةةةا ارتفةةةةاع التكةةةاليف وضةةةعف الثقافةةةةة الزراعيةةةة العامةةةةة وضةةةعف مسةةةةتوى 
اتقتصةةاد الريفةةي إن المةةزارع الريفةةي ت زال أسةةير تقاليةةد زراعيةةة بعيةةد عةةن ال داثةةة والتطةةور الزراعةةي 

ديثةةةة فةةةي الزراعةةةة سي بمةةةد مةةةن  ةةةالل اسةةةتعمال م أنَّ اعتمةةةاد الطةةةرق ال (1)لقمةةةة الةةةدورات اترشةةةادية
التكنولو يةةةا المتقدمةةةةة فةةةي العمميةةةةة الزراعيةةةة تبةةةةد أن يمةةةر بةةةةأربع  طةةةوات متتاليةةةةة لت قيةةةق اإلن ةةةةاز 

                                                           
لطيف م مود  ديد الدليمي م تفاقم مشكمة التص ر فةي اسراضةي الزراعيةة مةن م افظةة اسنبةار دراسةة   غرافيةة ( 1)

 .60م ص2012م  1م العدد4مقارنة م الم مة العراقية لدراسات الص راأم الم مد  –ت ميمية  –
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تمةام ىةذه ال طةوات يمثةل ت قيةق التقةدم  المطموب وىي )الب ث العمميم التطويرم التبنيم التكيف( وا 
م أمةةا الةةدول الناميةةة فيمكنيةةا اتسةةتغناأ فةةي كثيةةر مةةن (1)التكنولةةو ي وىةةذا معتمةةد فةةي الةةدول المتقدمةةة

ال اتت عن ال طوة اسولى المتمثمة بالب ث العممي س ل الت مص مةن مشةكمة ىةدر الوقةت وال يةد 
والمال عمى ا تراع أو ابتكار شيأ مو ود باسساس في الدول المتقدمة ويمكن ال صةول عميةو مثةل 

والمبيدات وغيرىةا والتو ةو ن ةو ت قيةق ال طةوات الةثالث اس ةرى البذور الم سنة واةتت والمعدات 
لمنيةةوض بةةالواقع الزراعةةي المت مةةف فةةي البمةةدم ولكةةن ال طةةأ ال سةةيم الةةذي تقةةع فيةةو الكثيةةر مةةن الةةدول 
النامية ىو تو يةو كةل اتىتمةام الةى مر مةة الب ةث العممةي فقةط وعةدم اكمةال بةاقي ال طةوات لتكتمةل 

ىةةذا اسمةةر يمثةةل عب ةةًا عمةةى اتقتصةةاد القةةومي لمبمةةد بةةدون فا ةةدة تر ةةى منةةو  مقةةة التقةةدم التكنولةةو ي و 
اسةت دام  إنَّ ىنةا  وشةارة اليةاإل را ت ةدّمةمِ و  بالتالي يكون الب ث العممي عقبة معطمة لعمميةة التنميةة .

 : ت قق منافع وفوا د كثيرة اىميانتاج الزراعي الطرا ق ال ديثة في ات
 . دونم الوا د مقارنة مع الطرق التقميديةملنتا ية زيادة المعدتت اإل  - أ

رض وتقطيعيةا بةالمروز لعةدم ن فاض المبال  المصروفة عمى عمميةات ال راثةة وتسةوية اسإ  - ب
 يا . إليال ا ة 

اليةةد العاممةةة تقميةةل   ةةم و م مةةن  ةةالل تةةوفير الميةةاه ة زيةةادة الرقعةةة الزراعيةةة مسةةتقبالً مكانّيةةإ -ج
  تت والمكا ن .لتعويضيا باة

و أالنصةةةةف تقريبةةةةا عةةةن طريةةةةق التسةةةةرب  ىتقميةةةل   ةةةةم الضةةةةا عات الما يةةةة التةةةةي تصةةةةل الةةة  -د
 .(2)التب ر

 مةةن كبيةةرة مسةةا ات لتةةوفر وذلةةك والمرويةةة الديميةةة الزراعةةة فةةي التوسةةع إمكانيةةة عةةن فضةةالً  -ه
 اتضةح فقةد  التربةة عمةى سةمباً  يةؤثر ت بشةكل مسةتغمة وغيةر لمزراعة الصال ة الزراعية اسراضي

 التةرب عمةى الزراعةي بطةرق الةري السةي ي اتسةتغالل تةأثير لممنطقةة الميدانية دراستنا  الل من
عمةةةةى  سةةةةمبي بشةةةةكل ال نوبيةةةةة والشةةةةمالية الغربيةةةةة لمنطقةةةةة الدراسةةةةة ات ةةةةزاأ بعةةةةض فةةةةي ال بسةةةةية

 غيةةر أي) التقميديةةة بةةالطرق لمزراعةةة المنطقةةة ىةةذه صةةال ية عةةدم يعنةةي ممةةام اتراضةةي الزراعيةةة
                                                           

د عبةةد السةةالم م التكنولو يةةا ال ديثةةة والتنميةةة الزراعيةةة فةةي الةةوطن العربةةي م الم مةةس الةةوطني لمثقافةةة    م مةةد السةةي (1)
 . 58م ص 2006والفنون واةداب م عالم المعرفة م الكويت م 

طةةو أ مةةد عبةةد الفيةةداويم طرا ةةق الةةري ال ديثةةة وأثرىةةا عمةةى مسةةتقبل ميةةاه الةةري فةةي إقمةةيم أعةةالي الفةةراتم أطرو ةةة  (2)
 . 133م ص 2011توراه )غير منشورة(  امعة اسنبار م كمية التربية لمعموم اإلنسانية م  دك
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 كبيةرة كميةات الى ت تاج وفقيرة ال بس من كميات عمى ت توي أراضييا لكون( اقتصادياً  م دية
 والم صبات لذا تبد من است دام طرق الري ال ديثة. المياه من

وبمةةا إّن منطقةةة الدراسةةة ت تمةةف فةةي  صا صةةيا الطبيعيةةة مةةن  يةةث التضةةاريس وتوزيةةع كميةةة 
صةدر المشةروع وذنا بةوم لةذلك فةاّن ىنةاك منةاطق ت يمكةن زراعتيةا بم اصةيل  نمياه المشروع ما بةي

ال ضةةراوات وغيرىةةا ومنيةةا ات ةةزاأ الشةةمالية مةةن المشةةروعم لقمةةة مياىيةةا وتمةةوج سةةط يا ممةةا يتطمةةب 
اسةةت دام طريقةةة الةةري بةةالتنقيط والتةةي يمكةةن إن تسةةاىم فةةي زيةةادة الرقعةةة ال ضةةراأ بزراعةةة م اصةةيل 

ي ةةة الظةةروف لمنباتةةات ات ةةرىم فضةةاًل عةةن تربيةةة الن ةةل الةةذي يعتمةةد عمةةى تمةةك البسةةتنة ومةةن ثةةم تي
اتش ار. ونظرًا لأل وال المنا ية وقمة المتطمبات الما ية ي ب ا تيار نوع يتالأم مع تمك الظروف 
الصةةعبةم وذو قيمةةة اقتصةةاديةم يمكةةن أْن تسةةاىم فةةي تطةةوير المنطقةةة ومةةن أكثةةر اسصةةناف مالأمةةة 

 :(1)ي أش ار الزيتونم إذ تم ا تياره تعتبارات عديدة أىمياليذه الظروف ى
تمتاز ش رة الزيتون بقدرتيا الكبيرة عمى ت مل اسراضي ال ديةة والفقيةرة والمنةاطق ال افةةم فضةاًل  -أ

 (ْم.45عن ت مميا در ات ال رارة العالية التي تصل إلى )
بةالتنقيط أفضةل مةا يكةون عنةد ري بسةاتين إذ إّن استعمال أنظمة الةري م اقتصادىا في مياه الري -ب

 الزيتون لت ممو الممو ة العالية نسبيا.
أىميتيةةا اتقتصةةادية والغذا يةةة مةةن  ةةالل اسةةت راج الزيةةت مةةن ثمارىةةا الةةذي يعةةد ذا قيمةةة غذا يةةة  -ج

 وص ية عاليةم فضاًل عن استعمال أوراقيا وبقايا ثمارىا كعمف لم يوانات.
ة من  يث ان فاض در ات ال ةرارة وارتفاعيةا وتركةز اسمةالح ي عميةا إن ت مميا الظروف القاسي -د

 تساعد في ال د من التص ر وت سين البي ة.
تساىم زراعة ىذا الم صول مستقبال بتوفر فرص عمل كبيرة وان فاض نسبة البطالة من  الل  -ه

 العمل في الزراعة و ني وتسويق الم صولم فضال عن است الص الزيت.
( سنةم وىذا لو أىمية فةي ت قيةق فوا ةد 700إذ يبم  عمرىا أكثر من ) سش ار المعمرةمتعد من ا -و

 اقتصادية لمدة طويمة.

                                                           
مكانيةة اسةتثمارىا فةي )منطقةة ال زيةرة( م افظةة اسنبةار باسةت دام نظةم  (1) قاسم ا مد رمل الةدليميم الميةاه ال وفيةة وا 

 .164المعمومات ال غرافيةم مصدر سابق ص
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ضةةمن ىةةذه ونظةرا ليةةذه المميةةزات العديةةدة لشة رة الزيتةةونم وانطالقةةا إلقامةةة مشةروع تنمةةوي فةةي 
م فةةةاّن زراعةةةة ىةةةذا النةةةوع مةةةن أولويةةةات اتسةةةتثمارم وذلةةةك بيةةةدف اسةةةتغالل الرقعةةةة شةةةبو الصةةة راوية

اسراضي قميمةة ال صةوبة ذات الميةاه المال ةة نسةبيا معتمةدين عمةى طريقةة الةري بةالتنقيط باعتبةار أّن 
ىةةةذه اسشةةة ار ت ت تةةةاج إلةةةى كميةةةات كبيةةةرة مةةةن الميةةةاه فةةةي عمميةةةات اإلرواأم لةةةذلك فةةةبّن إتمةةةام ىةةةذا 

لمنطقةةةة م فةةةي رفةةةع المسةةةتوى اتقتصةةةادي مةةةن  ةةةالل ت قيةةةق اتكتفةةةاأ الةةةذاتي المشةةةروع سةةةوف يسةةةاى
 من م صول الزيتون وزيتو. م افظة اتنبارأو  الدراسة

يمكن بنةةةاأ قاعةةةدة أساسةةةية فةةةم أمةةةا م اصةةةيل ال بةةةوب أذ يةةةأتي فةةةي مقةةةدمتيا م صةةةول ال نطةةةة
وبينةةت  ليةةذا الم صةةول يسةةتفاد منيةةا فةةي صةةياغة التو يةةات المسةةتقبمية لعمميةةات اتسةةتثمار الزراعةةي

 فةي القمةح م صةول عمةى التركيةز وتةمعمى إنةو اكثةر الم اصةيل انتشةارًا فةي منطقةة الدراسةة الدراسة 
  .(1) :اتتية لألسباب المنطقة

القيمةةة الغذا يةةة لم نطةةة باعتبارىةةا المصةةدر الةةر يس لمةةادة الط ةةين التةةي تةةد ل كمصةةدر   -1
 غذا ي ىام لإلنسان.

 .ي ققياالقيمة اتقتصادية ليذا الم صول المتعمق بالفوا د المادية التي   -2

اتستعمال الثةانوي ليةذا الم صةول باعتبةاره أفضةل أنةواع العمةف ال يةواني ممةا سةاعد فةي  -3
 تربية ال يوانات .

قمةة  ا ةةة الم صةةول لمميةاهم وذلةةك سّن مةةدة زراعتةو تكةةون فةةي ظةروف منا يةةة ت ت تةةاج  -4
م الةةى  انةةب قمةةو  ا تةةو (2)(°م27-23بةةين)در ةةة  ةةرارة سةةوى لزراعيةةة فييةةا الم اصةةيل ا

كميةةات كبيةةرة مةةن الميةةاه ) فصةةل الشةةتاأ( فةةي ظةةل تسةةاقط اسمطةةار وقمةةة التب ةةر/نتح  الةةى
 وىذا أيضًا فيو مردود اي ابي في ال انب اتقتصادي والييدرولو ي.

 لزراعةة المزارعين أراضي من(% 60)ت صيص ضرورة تؤكد الزراعية السياسات ان كما -5
 الط ين مادة من السكان  ا ة لتوفير القمح م صول

                                                           
مكانيةة اسةتثمارىا فةي )منطقةة ال زيةرة( م افظةة اسنبةار باسةت دام نظةم قاسم ا مد رمل الةدليميم ال (1) ميةاه ال وفيةة وا 

 .155المعمومات ال غرافية م مصدر سابقم ص
 . 137م ص 2007م مد صافيتا و  رون م ال غرافية الزراعية م مطبعة المتوكل م  امعة دمشق م  (2)
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ضةةوأ  زراعةةة م صةةول ال نطةةة فةةي فانةةو يمكةةن اسةةتثمار المنطقةةة فةةي وفةةي ظةةل الواقةةع القةةا مم
سةنويًا اسةتثمارًا أمينةًا دون ات ةالل بةالتوازن المةا ي  3م مميةار(638061053) الفا ض الما ي البال 

وباسةةةةةةتيالك  دونةةةةةةم *(40000مةةةةةةن) أْن يعتمةةةةةةد عميةةةةةةو فةةةةةةي إرواأ أكثةةةةةةريمكةةةةةةن لةةةةةةذا فأنةةةةةةو م لممشةةةةةةروع
 م ال ديثةليذا الم صول وباستعمال الطرا ق ( 130000ما ي)

 ال نطةةة مةةن الكميةةة وىةةذهم سةةنوياً  ال نطةةة مةةن طةةن ( )(28000) مةةن أكثةةر وىةةذا سةةوف يةةوفر
 لسةةد تكفةةي التةةي الط ةةين مةةادة مةةن سةةنويا طةةن (* )(23000) يقةةارب مةةا منيةةا يسةةت مص أنْ  يمكةةن
( 5000) مةن أكثةر تةوفير  انةب إلةى السةنةم مةن أشةير أربعةة عةن تزيةد لمدة الم افظة سكان  ا ة
 .ال يوانات تربية في ميما غذا يا مصدراً  تعد التي( الن الة) ال اف العمف مادة من طن
 تعزيةةةز ن ةةةاح فةةةرص فةةةبنم السةةةابقة التنمويةةةة التو يةةةات اعتمةةةاد ظةةةل وفةةةي تقةةةدم مةةةا  ةةةالل ومةةةن   

 : اتتي ت قيق عمى يعتمد المكانية التنمية مستويات
(م 150ال ةةةةةزأ الشةةةةةمالي الغربةةةةةي مةةةةةن منطقةةةةةة الدراسةةةةةة بعةةةةةرض)  ةةةةةول أ ضةةةةةر  ةةةةةزام إقامةةةةةة - أ

 بواقةةةةع الزيتةةةةون وأشةةةة ار شةةةة رة( 300) بواقةةةةع الكةةةةالبتوز بأشةةةة ار (دونةةةةم تةةةةزرع10ومسةةةا ة)
 السةا دة الريةاح وان  اصةة لمريةاح كمصةدات ال ةزام ىةذا يعمةل ان يمكن (**) ش رة( 200)

 الةةرارنج) بأشةة ار ال ةةزام ىةةذا زراعةةة يةةتم ت قةةة مةةدة وفةةي الغربيةةة الشةةمالية ىةةي المنطقةةة فةةي
 تربيةة فةي ال ةزام ىةذا اسةتثمار إمكانيةة عةن فضةالً  نوعةًا مةام المقاومةة عمةى لقةدرتيا( والرمان

                                                           
ة مةةن  ةةالل ضةةربيا بمعةةدل ات تيةةاج المةةا ي السةةنوي لمةةدونم اسةت ر ت كميةةة اتسةةتيالك المةةا ي لممسةةا ة المقتر ةة )*(

م مةةود إبةةراىيم متعةةب ال غيفةةي وم مةةد كةةريم الةةدليميم  /سةةنة أنظةةر:3(م3250الوا ةةد بطةةرق الةةري ال ديثةةة البةةال  )
 . 212اتفاق المستقبمية لترشيد واستثمار الموارد الما ية السط ية في م افظة اتنبارم مصدر سابقم ص 

() ( كغم /دونم لعام 700قدرت اإلنتا ية لم صول ال نطة )المصدر : 2021. 
 مديرية زراعة اسنبارم قسم الت طيط والمتابعة .

مقابمةة ش صةية مةع  % مةادة الن الةة. المصةدر:18% مةادة ط ةين 82ينتج من  بوب ال نطة نسةبة تزيةد عةن  )**(
 .  11/6/2021مدير شعبة زراعة الكرمة الميندس الزراعي  امد  ميد ري ان بتاريخ 

 )***( تزرع اسش ار وفق لممعايير اةتية 
 (م 6-5أش ار الزيتون من ) -
 ( م5أش ار الكالبتوز ) -
 (م 6-5أش ار ال مضيات من ) -

يط والمتابعةةم بتةاريخ رم فةي شةعبة زراعةة الصةقالوية قسةم الت طةباتعتماد عمىم المقابمة الش صية مةع المينةدس اثية
11/6/2021. 
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 فةي كةالزيتون الصةناعات بعض في اتش ار ىذه ثمار است دام إمكانية عمى عالوةم الن ل
 فةةةي مةةةن انةةةواع الفاكيةةةة التةةةي تسةةةت دم والةةةرارنج الرمةةةان ثمةةةار عةةةن فضةةةالً م الزيةةةوت صةةةناعة
 .العصا ر صناعة

 اليةةةةةومي اتسةةةةةتيالك ذات والصةةةةةيفية الشةةةةةتوية الم اصةةةةةيل لزراعةةةةةة مت ز ةةةةةة مشةةةةةاريع إقامةةةةةة - ب
 البيةةةةةةةةوت عمةةةةةةةةى باتعتمةةةةةةةةاد السةةةةةةةةكان متطمبةةةةةةةةات لتمبيةةةةةةةةة بأنواعيةةةةةةةةا ال ضةةةةةةةةراوات والمباشةةةةةةةةر
اذ تبةين مةن ( الباذن ةان مالطماطةة مال يةار) م اصةيل تسةيما( الم مية الزراعة)البالستيكية

 المنةاخ طبيعةة لذا تبد من تكثيف اسةتعماليا  سن م الل دراستنا انيا قميمو او شبو معدومة
 عاليةةة  ةةرارة در ةةات تةةوفير باإلمكةةان أي لمسةةيطرة  اضةةع يكةةون البالسةةتيكية البيةةوت دا ةةل
 . لشتاأا فصل  الل

 الصناعي: لمجانبالبعاد التنموية  -3
يمعب القطاع الصناعي دورًا بارزًا في عممية ت قيق التنمية المكانيةةم أذ يعةد أ ةد الةدعامات 
اسساسةةةية التةةةي تسةةةاىم بشةةةكل فعةةةال وكبيةةةر فةةةي تطةةةوير عمميةةةة التنميةةةة المكانيةةةة مةةةن  ةةةالل  ةةةذب 

الةةةوظيفي مةةةع القطاعةةات اس ةةةرى وتسةةةيما القطةةةاع واسةةتقطاب السةةةكان وتةةةوفير فةةةرص عمةةل والتةةةرابط 
م فالتنميةةة (1)الزراعةةي وبالتةةالي تعزيةةز فةةرص اسةةتقرار السةةكان و اصةةة فةةي المنةةاطق المت مفةةة تنمويةةاً 

الصةةناعية ىةةي العامةةل اسبةةرز واسسةةرع فةةي ت قيةةق تنميةةة مكانيةةة سي اقمةةيمم إذ تعمةةل عمةةى اسةةتثمار 
قمةةيم والمسةاىمة فةةي تةوفير فةةرص عمةل وتقميةةل مسةةتوى المةؤىالت المتا ةةة ضةمن ال يةةز ال غرافةي لإل

البطالةةة وتغييةةر الواقةةع القةةا م مةةن  ةةالل رفةةع مسةةتوى الةةد ل ونمةةو قطاعةةات صةةناعية  ديةةدة مكانيةةًا 
وقطاعيةةةًام فضةةةاًل عةةةن نمةةةو وتطةةةور اسنشةةةطة اتقتصةةةادية وال دميةةةة اس ةةةرى وتطةةةور  ةةةدمات البنةةةى 

سةمع اتسةتيالكية ممةا يعةزز المسةتوى المعاشةي لمسةكانم ايضةًا فةي تةوفير ال كما يساىم م(2)اترتكازية
فضاًل عن كونيا تؤمن اتستثمار اتمثل لمموارد الطبيعية من  ةالل تصةنيع المةواد اتوليةة بةدًت مةن 

 عديةدة  وانةب ضةمن والتقدم التطور الى الت مف واقع من المنطقة أو اإلقميم نقل تصديرىام ومن ثم
 .الم اورة المناطق تطوير عمى سيعمل كما

                                                           
عمةةةر عةةةراك سةةةويد المرعةةةاوي م اتىميةةةةة التنمويةةةة لب يةةةرة ال بانيةةةة فةةةةي م افظةةةة اسنبةةةارم رسةةةالة ما سةةةةتير)غير  (1)

 .116-115م ص 2017منشورة(م  امعة اسنبارم كمية اةداب م 
  سن م مود عمي ال ديثي م المواقع الصناعية والتنمية اإلقميمية المتوازنة )م اوتت تطبيقية في توطين (2)

 .102م ص 1995م  1م معات صناعية في أقاليم متباينة( م م مة الم طط والتنمية م العدد    
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إن مسةةتوى القطةةاع الصةةناعي ضةةمن منطقةةة الدراسةةة ت زال اسضةةعف ويعتمةةد أساسةةًا عمةةى 
بعةةةض الصةةةناعات اتسةةةت را ية )الرمةةةال وال صةةةى( واتنشةةةا ية) البمةةةوك والكاشةةةي( وكرا ةةةات غسةةةل 
السةةياراتم لةةذا فةةبن تطةةوير مسةةتوى القطةةاع الصةةناعي ضةةمن منطقةةة الدراسةةة يعتمةةد عمةةى معرفةةة مةةا 

تاح من مواد  ام معدنية قابمة لالستثمار الصناعيم إذ ت زالت الدراسات فةي ىةذا الم ةال لمنطقةة م
الدراسة م دودة  دًا وت يمكن اتعتماد عمييا في صياغة أي تو يةات تنمويةة مسةتقبميةم كمةا يعتمةد 

 يةةواني( فضةةاًل أيضةةًا عمةةى ت قيةةق التو يةةات التنمويةةة المتعمقةةة بتطةةوير القطةةاع الزراعةةي )النبةةاتي وال
عن القطاع السةيا ي والقطةاع ال ةدميم وىةل أن منت ةات القطةاع الزراعةي تؤىةل مةن  يةث ال ةدوى 

زراعيةةة أم ت م ىةةةذا بالتأكيةةد يتطمةةب و ةةود دراسةةات تفصةةةيمية  –اتقتصةةادية قيةةام مشةةاريع صةةناعية 
يةةر المنظةةور ودقيقةةة وىةةي ت زالةةت غيةةر متةةوفرة لةةذلك سةةيبقى واقةةع القطةةاع الصةةناعي فةةي المسةةتقبل غ

ضةةةمن مسةةةتوى الصةةةناعات اتسةةةت را ية )اسةةةت راج الرمةةةال وال صةةةى( واتنشةةةا ية وكرا ةةةات غسةةةل 
ذا القطةةاع ضةةمن منطقةةة الدراسةةة السةةيارات فقةةط فةةي ظةةل و ةةود العديةةد مةةن الت ةةديات التةةي توا ةةو ىةة

 :  وىي
قمةةة و ةةود الدراسةةات العمميةةة التفصةةيمية لت ديةةةد كميةةة ال امةةات المعدنيةةة المو ةةودة لمعرفةةةة   - أ

 أىميتيا اتقتصادية ضمن فترة من الزمن لت ديد ال دوى اتقتصادية من إنشاأ المشروع .
ت مةةةةف واقةةةةع القطةةةةاع الزراعةةةةي )النبةةةةاتي وال يةةةةواني( والةةةةذي يشةةةةكل المةةةةواد اسوليةةةةة لةةةةبعض  - ب

 . الصناعات الزراعية
عدم  ماية الصناعات الم ميةة مةن منافسةة المنت ةات ال ار يةة المسةتوردة التةي تغةزو البمةد  -ج

 وبأسعار زىيدة اتمر الذ يعمل عمى فشل الصناعات الم مية . 
انعدام و ود السياسات ال كومية الداعمة لالستثمار والتنميةم  تى وأن توفرت بعضيا فيةي  -د

مةال العةام بسةبب الفسةاد اإلداري الةذي أصةبح أفةٌة تن ةر  ميةع عبارة عن صفقات س ةل سةرقة ال
 دوا ر الدولة. 

عةةةدم اتسةةةتقرار اسمنةةةي لمعةةةراق عمومةةةًا والمنطقةةةة  صوصةةةًا وىةةةذا شةةةكل عقبةةةة كبيةةةرة أمةةةام  -ه
 مشاريع اتستثمار وت وف لدى المستثمرين لعدم توفر المناخ اتستثماري المال م. 
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والم تمعيةةةةةة والتةةةةةي تشةةةةةكل أ ةةةةةد المرتكةةةةةزات اسساسةةةةةية ت مةةةةةف  ةةةةةدمات البنةةةةةى اترتكازيةةةةةة  -و
تقتصاديات التكتةل التةي تعمةل عمةى اسةتقطاب اتسةتثمارات التنمويةة مةن  ةالل  فةض تكةاليف 

 اإلنتاج وزيادة العوا د واسرباح بالتالي تطوير مستويات التنمية المكانية.
يتطمب ضةرورة العمةل عمةى  إن موا ية ىذه الت ديات في إطار التو يات التنموية المستقبمية

تطوير القطاع الزراعي والسيا ي وال دمي مع و ود دراسات شةاممة تتعمةق بمةدى إمكانيةة اتسةتفادة 
 من اتمكانيات التي يمكن أن يوفرىا القطاع الزراعي والسيا ي وال دمي لتطوير القطاع الصناعي.

 البعاد التنموية لمجانب الترفييي:-4
إذ أصبح صناعة واسعة تتنافس فةي  مالسيا ي دور ميم في عممية التنمية اإلقميمية لمنشاط

مفيةةوم السةةيا ة يةةدل  مميةةدانيا العديةةد مةةن الةةدول لكونيةةا تشةةكل أ ةةد الةةدعامات اسساسةةية تقتصةةاداتيا
تعةة عمى أنيا ظاىرة  غرافية قاعدتيا البي ة الطبيعية وبنيانيا اتقتصاد وم ركيا اتنسان ورا دىا الم

ولصةةناعة  م(1)لةةى دراسةةة وأعةةداد مسةةبق ثةةم ت طةةيط وتنفيةةذسةةية والذىنيةةةم وىةةي صةةناعة ت تةةاج إالنف
يةةةة اتقتصةةةادية لمسةةةيا ة وىةةةي ينظةةةر إلييةةةا مةةةن ىميةةةة كبيةةةرة وب وانةةةب م تمفةةةة منيةةةا اسالسةةةيا ة أىم
ا فةي ولى اسىمية اتقتصادية المباشرة من  الل دورىا كمصدر لمعمالت الصةعبة ودورىةنا يتين اس

ميةةةةزان المةةةةدفوعات وتةةةةوفير فةةةةرص عمةةةةل فةةةةي المؤسسةةةةات والمنشةةةةأت المرتبطةةةةة بالسةةةةيا ة كالفنةةةةادق 
فضةةةاًل عةةةن فةةةرص العمةةةل م والمطةةةاعم والمؤسسةةةات السةةةيا ية وم ةةةالت بيةةةع السةةةمع السةةةيا ية وغيرىةةةا

وزيةةادة ال ركةةة والعوا ةةد اتقتصةةادية فةةي القطاعةةات اتقتصةةادية اس ةةرى التةةي تمةةد صةةناعة السةةيا ة 
يا اتيةةا والتةةةي تةةةرتبط بيةةةا بشةةةكل مباشةةةر كمؤسسةةات النقةةةل البةةةري وال ةةةوي والمصةةةارف وشةةةركات با ت

 .مارك وغيرىا گالتأمين وال وازات وال
وات تمةةةاعي دا ةةةل البمةةةد   مةةةق نةةةوع مةةةن التةةةوازن اتقتصةةةادي بةةةارزًا فةةةي اً إذ أنَّ لمسةةةيا ة دور 

أمةةةا م (2)المسةةةتوى العةةةام لألسةةةعارعةةةادة توزيةةةع الةةةد ل والتةةةأثير عمةةةى الوا ةةةدم فضةةةاًل عةةةن دورىةةةا فةةةي إ
مباشةةةرة وتتمثةةل فةةي أثةةر السةةيا ة عمةةى الصةةةناعة الغيةةر  يةةي اسىميةةة اتقتصةةاديةفالنا يةةة اس ةةرى 

زيةادة العوا ةد  ومةن ثةم مالم تمفةة الصةناعية فزيادة أعداد السا  ين تعني زيادة الطمب عمى المنت ات
                                                           

م 2004م 2م العةةةدد2الم مةةةد  سةةةن عبةةةدالقادرم  غرافيةةةة السةةةيا ة فةةةي اسردنم م مةةةة دراسةةةات ال امعةةةة اسردنيةةةةم (1)
 .37ص

 سعد إبراىيم  مد المشيداني م تطوير واقع السيا ة عمى شاط  الثرثارم رسالة ما ستير )غير منشورة(م  (2)
 .  39-35م ص 2002ال امعة المستنصرية م كمية اإلدارة واتقتصاد م   
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إذ أنَّ المشةةاريع السةةيا ية م اتسةةتثمارات وكةةذلك أثةةر السةةيا ة فةةي  ةةذبم واتنتةةاج وتطةةوير الصةةناعة
صةةةناعة مركبةةةة  م وذلةةةك سن السةةةيا ة تعةةةدىةةةي أكثةةةر المشةةةروعات اإلنتا يةةةة  ةةةذبًا لةةةرؤوس اسمةةةوال

فضةةاًل عةةن أثةةر السةةيا ة عمةةى الزراعةةة سةةواأ كانةةت نباتيةةة أو  متتضةةمن م ةةاتت م تمفةةة لالسةةتثمار
لى دور السيا ة في تطوير قطاع النقل فة إة يعني تطور الزراعةم باإلضان تطور السيا فب  يوانية

 .(1)وال د من الي رة الدا مية وتطوير  دمات البنى الت تية وغيرىا
 التةي والمعةارف العةالم ثقافةات يةربط  سةراً  كونيةا  يةث من ا تماعية أىمية لمسيا ة أن كما

 والثقافيةة العمميةة ال وانةب تطةوير بالتةالي الم تمفةة المنةاطق بةين ما الدا مية ب ركتيم السياح يتناقميا
 السياسةةةية اسىميةةةة وكةةةذلكم لمبمةةةد ات تماعيةةةة ال وانةةةب مةةةن الكثيةةةر فةةةي السةةةيا ة تةةةأثير عةةةن فضةةةالً 

 ت قيةةةق أي الةةةدول بةةةين فيمةةةا واتتصةةةال العالقةةةات ت سةةةين فةةةي وأىميتيةةةا تأثيرىةةةا  ةةةالل مةةةن لمسةةةيا ة
 . وبي ية  ضارية أىمية ليا أن كما وال ار ي الدا مي اتستقرار

تمعةةةب المعةةةالم اتثريةةةة دورًا أساسةةةيًا فةةةي التةةةرويج لمسةةةيا ةم إذ تسةةةتقطب العديةةةد مةةةن السةةةياح 
تسةةيما عشةةاق التةةاريخ الةةذين يمتمكةةون ثقافةةة اتطةةالع عمةةى  ضةةارات قديمةةة لم اولةةة فيةةم ال اضةةرم 

المناطق التي شيدت تعاقب العديد مةن ال ضةاراتم التةي تركةت  بين منولعل منطقة الدراسة وا دة 
مكانيةةة التنمويةةة اإلمكانيةةات دراسةةة وس ةةل اثةةار فةةي العديةةد مةةن ا زا يةةا بيةةا  ري لمشةةروع اتسةةتثمار وا 

 اس ةةزاأ بةةاقي عةةن يتميةةز الموقةةع ىةةذا أن المشةةروع مةةن ال نةةوبي ال ةةزأ عمةةى التركيةةز تةةم الصةةقالوية
  بو ود اىم اتثار وىي كاتتي:

 أسسةةةةةت العباسةةةةةية: لمدولةةةةةة الولةةةةةى العاصةةةةةمة القديمةةةةةة( النبةةةةةاط)النبةةةةةار منطقةةةةةة - أ
تقع ت ديةدًا فةي منطقةة اتزركيةة والشةريط الممتةد الةذ يعةرف شةعبيًا ب)ابةو ( ه132)عام

(م تتميةةز ىةةذه المنطقةةة بو ةةود مةةدن 38الفيةةاض( وصةةوًت الةةى شةةمال الصةةقالوية صةةورة)
قديمة مطمورة ت ت اترضم من  الل ما أشارت اليو المديريةة العامةة لإلثةار والتنقيةب 

فةي نيايةة تسةعينات القةرن الماضةي بأشةراف الةدكتور)بينام ابةو الصةوف(  بدراسة ا رتيا
ر مةو ا،م إذ تةةم العثةةور عمةةى امةةور كثيةةرة لعةةل مةةن ابرزىةةا المصةةوغات الذىبيةةة وتماثيةةل 
وت ةةف اثريةةة نةةادرةم فضةةاًل عةةن و ةةود مةةدن ومسةةا د وكنةةا س قديمةةة ت ةةت اترض لكةةن 

تالل اتمريكةةي لمعةةراقم وقةةد م( بسةةبب ات ةة2003توقةةف العمةةل عةةن التنقيةةب فةةي عةةام)
                                                           

 . 47-45ثارم مصدر سابق م ص سعد إبراىيم  مد المشيداني م تطوير واقع السيا ة عمى شاط  الثر  (1)
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يساىم ىذا الموقع ال غرافي القريب من نير الفرات ومنطقة الدراسة عمى ت قيق التنمية 
المكانيةةةةة المسةةةةتدامة لسةةةةيا ة اتثةةةةارم فضةةةةاًل عةةةةن النمةةةةو واتزدىةةةةار والتطةةةةور وتكةةةةوين 
مستعمرات  ضارية فكل شبر من ىذه المنطقة غني بالكنوز واتثارم أذ تةداول السةكان 
الم ميون إن بعض الفال ين و دو قطعًا ومصوغات ذىبية وكنوز في المنطقةة مدفونةو 

 .(1)م(2000ت ت اترض عام)
 (38صورة)

 مدينة النبار الثرية ضمن مقاطعة الزركية

 20/6/2021التقطت بتاريخ

أو مةا يسةمى)قبر القنصةل( لو ةود قبةر ا ةد القناصةل  فضاًل عن ذلك و ود موقع  صةيوات
اتتةةراك العثمةةانيين عميةةو فةةي مقاطعةةة اتزركيةةة ايضةةًام وىةةو تةةل م روطةةي الشةةكل يقةةع عمةةى ال انةةب 

م( 450اتيمةةةةةن لمطريةةةةةق العةةةةةام الواصةةةةةل بةةةةةين قضةةةةةاأ الفمو ةةةةةة ونا يةةةةةة الصةةةةةقالوية يبمةةةةة  م يطةةةةةة)
كةةم( 4بعةةد عةةن مركةةز قضةةاأ الفمو ةةة)م( وىوضةةمن ارض صةة راوية غيةةر مزروعةةةم ي5م3وارتفاعةةو)

                                                           
المقابمة الش صية مع الدكتور ا مد سممان الم مدي استاذ  امعي في الوقف السةني وا ةد ابنةاأ المنطقةة بتةاريخ  (1)

25/6/2021. 
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كةةم( الةةى ال نةةوب الغربةةيم يتميةةز ىةةذا التةةل بو ةةود القطةةع 5م4شةةرقًا وعةةن مركةةز نا يةةة الصةةقالوية)
 .  (1)الف ارية المز  ة ذات المون اتزرق عمى سط و وير ع ىذا التل الى القرن السادس الي ري

كةةم( تقةةع الةةى 4تقةةع ضةةمن م ةةيط وا ةةد يبمةة  طولةةو) مجموعةةو الةةتالل متفاوتةةة الرتفةةاع - ب
كةم( بةالقرب 10الشمال الشرقي من قضاأ الفمو ة ضمن مقاطعة ال غيفةي عمةى مسةافة)

 -4مةةن نيةةر الكرمةةة القةةديم م ةةاور مقاطعةةة ابةةو سةةديرةم يتةةراوح ارتفةةاع ىةةذه الةةتالل مةةن 
الموقةع  كةم( وتنتشةر عمةى سةطح اترض14مم تبعد عن مدينة اتنبةار اتثريةة  ةوالي)6

 . (2)اإلسالميةكسر ف ارية غير مز  ة تعود الى العصور 
يقةةع ىةةذا التةةل فةةي ال يةةة الشةةمالية الغربيةةة مةةن مركةةز نا يةةة الصةةقالوية  موقةةع تةةل وطبةةان: -ج

م( والةةى  ةةواره يقةةع تةةل  ربةةة 3م( وارتفاعةةة)600كةةم( وىةةو تةةل دا ةةري الشةةكل م يطةةو )7بمسةةافة)
م(م يقةةع ىةةذا التةةل بةةالقرب مةةن 2م( وارتفاعيةةا)800وطبةةان وىةةي  را ةةب واسةةعة م يطيةةا  ةةوالي)

نير السرية وي اذي اراضي الشيخ  ميد الشاللم تنتشةر عمةى سةطح التةل الكسةر الف اريةة التةي 
 .(3)تعود الى العصور اإلسالمية

 ضةةمن مقاطعةةة)ابو سةةديرة( يبعةةد عةةن ت ديةةداُ  يقةةع تةةل الكةةوخ شةةمال غةةرب الفمو ةةة تةةل الكةةوخ: -د
يتميةةز ىةةذا التةةل بو ةةود ثةةالث قمةةم ر يسةةية وىةةو يقةةع بم ةةاذاة ( كةةم7) ةةوالي اتثريةةة اتنبةةار مدينةةة

م( 9-6م(م يبم  ارتفاع ىذه التالل  والي)500الطريق الدولي السريع من  يتو اليمنى بمسافة)
م(م ينتشةةر عةةل سةةط يا الكسةةر الف اريةةة وا ةةزاأ مةةن ات ةةر 1600وم يطيةةا الكمةةي يصةةل الةةى)
 . (4)سالميةالتي تعود الى العصور اإل

: وىةو مةن المن فضةات الطبيعيةة الةذي ابةةدى وجةود مةنخفم )خةر العةين( فةةي الصةقالوية -ه
(م عنةةةدما كةةةان م ةةةرى 1917 -1871دورًا بةةةارزًا أيةةةام ال الفةةةة العثمانيةةةةم تسةةةيما فةةةي اتعةةةوام)

                                                           
تاريخ مدينة اتنبار في العراق القديم بين الواح الطين ومتون الم طوطاتم دار  قيس  سين رشيدم فيروز شابور (1)

 .126-125م ص2014م 1ال واىريم ط
قةةيس  سةةين رشةةيدم فيةةروز شةةابور تةةاريخ مدينةةة اتنبةةار فةةي العةةراق القةةديم بةةين الةةواح الطةةين ومتةةون الم طوطةةاتم  (2)

 .129المصدر نفسةم ص
تةةاريخ مدينةةة اتنبةةار فةةي العةةراق القةةديم بةةين الةةواح الطةةين ومتةةون الم طوطةةاتم قةةيس  سةةين رشةةيدم فيةةروز شةةابور ( 3)

 .128-127المصدر نفسةم ص
قةةيس  سةةين رشةةيدم فيةةروز شةةابور تةةاريخ مدينةةة اتنبةةار فةةي العةةراق القةةديم بةةين الةةواح الطةةين ومتةةون الم طوطةةاتم  (4)

 .133المصدر نفسةم ص
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عبارة عن نير ت ري فيو السفنم اذ كان مرسى لمسفن القادمة من)استنبول( وقد أقام  الصقالوية
عمية العثمانيين مركزًا لالتصاتت وقد بنيت عميو قمعة وم ال ت اريةم وقةد كةان ىةذا المةن فض 
منت عًا سيا يًا شعبيًا يعج بالصيادينم فضاًل عن أن )الروس( كانوا يقضون أوقات را ةتيم فيةو 

م لكةن لةم يبةق منةو اليةوم ات اتثةار  تةى تالشةت أىميتةو وذلةك (1)مميم فةي مشةروع الثرثةارأيام ع
 لعدة أسباب منيا.

 فيضان عارم ولده نير الفرات دمر المباني التي كانت مقامو عميو فمم يبق منيا ات اتثار. -
 الوية.تنفيذ طريق مشروع الثرثار ادى الى دفن القناة التي كانت تربطو ب دول الصق -
تنفيذ طريق المرور السريع شطر المن فض الى قسمين ثم بعد ذلك أنشأ سد ترابي بوسط المدينةة  -

  تى ت زأ الى ثالثة ا زاأ.
تسةيما فةي  م اليًا يست دم مبزل تتكةاثر فيةو ال شةرات الضةارة كمةا يشةكل مصةدرًا لمةروا ح الكرييةة -

 فصل الصيف.
يقةةةع مةةةن فض ) ةةةر العةةةين( بةةةالقرب مةةةن نةةةاظم الصةةةقالوية ال ديةةةد وت ديةةةدًا ضةةةمن مقاطعةةةة   

(م ي ةةةده مةةةن 350(م أذ يبعةةةد عنيةةةا لمسةةةافة)12البوعكةةةاش شةةةمال مركةةةز نا يةةةة الصةةةقالوية  ريطةةةة)
الشةةةمال قنةةةاة ذراع د مةةةو ومةةةن الغةةةرب نةةةاظم الصةةةقالوية ونيةةةر الفةةةرات ومةةةن ال نةةةوب مركةةةز نا يةةةة 

يقسمو  ط المرور السريع  ()(دونم32 ية الكرمةم تبم  مسا ة المن فض)الصقالوية ومن الشرق نا
  (دونم.    19(دونم والقسم ال نوبي تبم  مسا تو)13الى قسمين فأما القسم الشمالي تبم  مسا تو)

المزايا الموقعية لممنطقة ضمن منطقة السيل الرسوبي كونيا تعد ظيير ريفي تتكاثر فيو المروج  -
 ال ضراأ .

 ضةفاف عمةى تعتمةد التةي ال ضةرية لمراكةز يتوسط لكونو سيا ياً  المناسبة ال غرافية الموقع أىمية -
 . الم ميين بالسياح المشروع إمداد وبالتالي الكبير السكاني الثقل مراكز تشكل والتي الفرات

 
 

                                                           
لعةين( فةي الصةقالويةم م مةة الروافةد صةادرة عةن المنتةدى العممةي عبد ال كيم أسود  ميفةم تشةغيل من فض) ةر ا (1)

 .133م ص2007والثقافي في الفمو ةم العدد الثالثم 
() (قيست المسا ة عن طريق برنامجGIS).  
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 (12خريطة)
 )خر العين( ضمن ناحية الصقالوية منخفم

 .1:20000( قياس Arth googl: باتعتماد عمى برنامج)المصدر

 توفر طرق النقل المعبدة إلى الموقع وقرب الموقع من العاصمة بغداد . -
 الموقع مناسب  دًا لممارسة السيا ة الما ية و اصة في فصل الصيف . -
       إمكانية إقامة الم ميات الطبيعية الكبيرة لم يوانات الم تمفة .   -
القديم اتثري وبةرج المراقبةة التةابع لمشركة)مارشةال( والةذي تةم افتتا ةو سةنة  و ود ناظم الصقالوية -
 (م من قبل البريطانيين. 1920)

وفيما ي ص من فض ) ر العين( وامكانية تشغيمو وصال يتو مياىو لألغراض والنشاطات 
ب سةب  والفعاليات السيا ية والرياضية ولمشربم فيو غير صةالح ليةذه اسغةراض فةي الوقةت ال ةالي

مةةا  ةةاأت بةةو الدراسةةات السةةابقة والدراسةةة الميدانيةةة والت اليةةل الم تبريةةة لمياىةةو ومقارنةةة النتةةا ج مةةع 
 التصانيف الم ددة لكل است دام.
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ومن  الل دراسة واقع  ال منطقة الدراسة الذي تبين فيو و ةود اإلمكانيةات المشة عة عمةى    
 يح مةةن  يةةث اسةةتغالل واسةةتثمار مةةا متةةوفر مةةن اتسةةتثمار السةةيا ي وس ةةل اسةةتثمارىا بالشةةكل الصةة

مقومةةةات سةةةيا ية تعمةةةل عمةةةى تنميةةةة الواقةةةع السةةةيا ي المت مةةةف لممنطقةةةة إذ تبةةةين إن المنطقةةةة تمتمةةةك 
مسةةا ات واسةةعة ومنةةاطق اثريةةة قريبةةة مةةن المراكةةز ال ضةةريةم فضةةاًل عةةن أنيةةا تبعةةد عةةن العاصةةمة 

 -تنمية مكانية لو اتبع باةتي : كم( كل تمك العوامل م تمعة تساعد في ت قيق60بغداد )
إعةةادة بنةةاأ مةةا مو ةةود عمةةى أرض الواقةةع فةةي من فض) ةةر العةةين( وتطةةويره بشةةكل كامةةل   - أ

( واعةةادة 39يشةةمل كافةةة اس ةةزاأ مةةن ال فةةر والتبطةةين وعزلةةو عةةن المبةةازل كمةةا فةةي الصةةور)
قالوية القةديم تأىيل الطرق والمرافق اتثرية المتمثمة ببرج المراقبة لشركة مارشال وناظم الص

كونو يعد تراث ي ب الم افظة عميوم وىذا ي تاج إلى  يود استثنا ية لتنفيةذه وذلةك سن مةا 
 تم ذكرة اعاله يعاني من اتىمال من  ميع النوا ي وال وانب .

اعادة تطوير المناطق اتثرية واستثمارىا لغرض ال انب الترفييي من  الل زراعة اش ار   - ب
 (. 40ت يط بيذه المناطق صورة)كثيفة عمى شكل غابات 

اقتراح مشةاريع سةيا ية  ديةدة لممنطقةة مةن  يةث إقامةة أنشةطة سةيا ية متنوعةة  ديةدة عنةد  -ج
 إعادة تطوير )من فض ال ر( وذلك ير ع إلى:

 ضرورة زيادة  مالية المدينة ل ذب أكبر عدد من السياح. -
 لزيادة كفاأة المشاريع السيا ية في المنطقة مما يعود بمردود اقتصادي كبير .  -
تةةوفر مسةةةا ات واسةةةعة مةةن اسراضةةةي ال اليةةةة والتةةي يمكةةةن اسةةةتثمارىا فةةي عمميةةةة التوسةةةع لزراعةةةة  -

 اتش ار والغابات وتغذيتيا بالمياه عن طريق من فض  ر العين بطريقة الري بالتنقيط .
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 (39صورة)
 اقتراح اعادة تطوير منخفم )خر العين( 

 (40صورة)
 اقتراح زراعة الغابات حول المعالم الثرية 

   https://images.app.goo.gl/noojhhالمصدر:   

 -90تةةةوفير ممعةةةب رياضةةةي نمةةةوذ ي بةةةالقرب مةةةن مةةةن فض  ةةةر العةةةين بطةةةول يتةةةراوح مةةةا بةةةين ) -
 م(لغرض تعزيز ال انب التنموي الترفييي.90 -45م( وعرض يتراوح ما بين )120
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تةةوفير كةةادر الت صةةصم إذ إن لكةةل نشةةاط مةةن اتنشةةطة والفعاليةةات الرياضةةية سةةواأ كانةةت عمةةى  -
المةةاأ أو عمةةى اليةةابس ت تةةاج م موعةةة مت صصةةة بةةذلك النةةوع مةةن النشةةاطم فضةةاًل عةةن الت ييةةزات 

سنشطة الرياضية والفعاليات لمسيا ة الما ية ت تاج إلى ت ييةزات ومعةدات والمعداتم  يث إنَّ كل ا
  اصة بيا.

الوعي ال ماىيري واإلعالميم تشَك أنَّ كل عمل أو نشاط  ديد يستغرق فترة زمنية قد تطول أو  -
تقصر لكي ي ظى ب ماىيرية أو تأييد ورضى من قبل الناسم بالتةالي فةبن وسةا ل اإلعةالم بأنواعيةا 

اىم بشةةكل كبيةةر  ةةدًا فةةي نشةةر ىةةذا الةةوعي سةةواأ كةةان بالتمفةةاز أو اإلذاعةةة والصةة ف والم ةةالت تسةة
والنشرات السةيا ية ووسةا ل التواصةل ات تمةاعي بأنواعيةام ويمكةن أن تنشةر إعةالن عةن ت فيضةات 
فةةةي اسسةةةعار أو عةةةن مسةةةابقات تقةةةام فةةةي المدينةةةة وغيرىةةةام ىةةةذا يةةةؤدي الةةةى نشةةةر الةةةوعي الرياضةةةي 

  ظاأ المكان ب ماىيرية واإلقبال عميو بشكل كبير وضمن وقت قصير . والسيا ي وا  
وس ةةل تطةةوير القطةةاع السةةيا ي مسةةتقباًل فةةي المنطقةةة تبةةد مةةن إ ةةراأ م موعةةة أنشةةطة تنمويةةة     

  -مستقبمية وىي كاةتي :
اتىتمام بتشة ير المدينةة  ةول اكتةاف المشةروع ومن فض) ةر العةين( وكةذلك ببقامةة  ةزام   - أ

ول منطقةةةة الدراسةةةةم ويفضةةةل أن تكةةةون أشةةة ار دا مةةةة ال ضةةةرة تعمةةةل كمصةةةدات أ ضةةةر  ةةة
لمريةةةةاح الشةةةةديدة والكثبةةةةان الرمميةةةةةم فضةةةةاًل عةةةةن  ماليةةةةة المنطقةةةةة ومنظةةةةر طبيعةةةةي لممشةةةةروع 
وتطةةوير الفعاليةةات القا مةةة عمةةى  افةةة أو أطةةراف نيةةر الفةةراتم وكةةذلك اسةةتثمارىا مةةن  ةةالل 

ت السةريعة لمةا تعطيةو مةن را ةة وطمأنينةة لةدى اقامة أمةاكن  اصةة لم مةوس وتنةاول الو بةا
 السياح . 

 توسعة اسنشطة السيا ية المتنوعة من  الل : - ب
إنشةةةةاأ مدينةةةةة العةةةةاب قريبةةةةة مةةةةن المشةةةةروع وزيةةةةادة عةةةةدد أمةةةةاكن ال مةةةةوس المباشةةةةر مةةةةن المشةةةةروع  -

 بالمنظر الطبيعي . والمن فض لتطوير الفعاليات واسنشطة القا مة عمى الماأ والتمتع
إقامة المسابقات والمير انات الفنية والرياضية والتروي ية التي ت ذب السةياح إلةى المنطقةة وذلةك  -

يكون من  ةالل اتىتمةام والةدعم لإلعةالم السةيا ي لمتةرويج عةن المشةاريع واسنشةطة والفعاليةات فةي 
 المنطقة .
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منطقةةة الدراسةةة  فةةي مةةول كبيةةر يضةةم عةةدد مةةن الم ةةال الت اريةةة ومطعةةم لألكةةالت السةةريعة ةقامةةإ -
 سغراض التنمية السيا ية.

إقامةةة الم ميةةات الطبيعيةةة الكبيةةرة لم يوانةةات فةةي منطقةةة نا يةةة الكرمةةة وتطويرىةةا وربطيةةا بةةالموقع  -
 واتستفادة منيا .

وذلةك ببنشةةاأ م ةالت وورش  اصةة لعمةل وبيةع مثةل ىةةذه م اتىتمةام بالصةناعات ال رفيةة اليدويةة -
 لكثير من السياح .اسدوات إذ أنيا تستيوي ا

سواأ في منطقة أو بالقرب من م أنشاأ الكازينوىات والمقاىي لتقديم المشروبات وال دمات لمسياح -
 نير الفرات .

توفير طرق النقل المعبدة والتي تعاني من إىمال بسيط بالتالي سيولة الوصول الى مشروع  -ج
لغةرض قيةام الفعاليةات والنشةاطات الصقالوية والمن فضم مما يعمةل ذلةك عمةى تطةوير المنطقةة 

 السيا ية .
إ الة المن فض الةى اتسةتثمار و اصةة اتسةتثمار فةي القطةاع ال ةاص والةذي سةي قق نتةا ج 

 فعالة وكبيرة و الل مدة قصيرة .



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االستنتاجات 
 والتوصيات
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 ستنتاجاتاإل
ثةر الببيةر خصائص المناخ في منطقة الدراسةة مةن خةعن صناصةرم المت ةددة لىةا اأتبين أن  -1

م ةةدالت التصةةري  فةةي المدةةروع بةةد ت ةةدد بطبي ةةة الخصةةائص  إذ إن   ،الوضةةا المةةائي فةةي
المناخيةةةةة المتباينةةةةة التةةةةي تدةةةةىد ارتراصةةةةار فةةةةي م ةةةةدالت درجةةةةات ال ةةةةرارة التةةةةي يصةةةةن م ةةةةدلىا 

االمةر الةذأ أن بةس صزةى زيةادة مجمةوع  ،( أبثر مةن سةتة أدةىر◦م 22.82- 23.46الى)
السائدة فةي منطقةة الدراسةة أما الرياح  ،(مزم لستة أدىر2.738.6 - 3.307.6بيم التبخر)

إذ تةةة دأ زيةةةادة سةةةرصتىا وارترةةةاع درجةةةة  رارتىةةةا الةةةى زيةةةادة  ،فىةةةي الريةةةاح الدةةةمالية ال ربيةةةة
اما االمطار فتتسم بتذبذبىا من سنة الةى أخةرو ومجموصىةا  ،الضائ ات المائية في المدروع

رأ (مزةةةم وبةةةد أوضةةة ت الدراسةةةة إن تربةةةز التسةةةابط المطةةة117.8-119السةةةنوأ ال يتجةةةاوز)
دةةىر بةةانون الثةةاني وبةةذله ترقةةد اوميتىةةا ويبةةون االصتمةةاد البزةةي  لمنطقةةة الدراسةةة يبةةون فةةي

 لمنطقة الدراسة يبون صزى مدروع رأ الصقعوية.
اتضح أن التربة السائدة في المنطقة وي ترب السىن الرسةوبي التةي تمتةد صزةى دةبن دةريط  -2

ية الجبسةية التةي ينةتن صنىةا طولي ي يط بالجدون ما وجود نسبة ضئيزة من التةرب ال صةو 
مدابن صند است علىا أروائيار بونه يتص  بسرصة ذوبانه بالماء مما يزيد من نسبة االمعح 
فةةي ميةةام المدةةروع فضةةعر صةةن  ةةدوث تخسةةرات فةةي التةةرب ممةةا يزيةةد مةةن نسةةبة الضةةائ ات 

 المائية.
 الج رافةةةي فةةةيمةةةن خةةةعن دراسةةةة ال وامةةةن البدةةةرية المتمثزةةةة ب ةةةدد السةةةبان وتةةةوزي ىم  اتضةةةح -3

 يث تبين أن لىم دورار بارزار ومتداخعر ما ال وامن الطبي ية في التةثثير صزةى  الدراسة منطقة
المدةةروع وبراءتةةه االروائيةةةة، فمةةن  يةةث التوزيةةةا يتةةوزع سةةبان منطقةةةة الدراسةةة صزةةى امتةةةداد 
بنوات المدروع االروائية مةا وجةود تربةز نسةبي لصةال ة صةدر المدةروع لرنبةة سةبانىا فةي 

ي ةاني منىةا سةبان  االست واذ صزى اببر بمية من الميام، أما المدابن البدرية االخرو التةي
 اإلدارة سةةةوء صةةةن نةةةاتن أجةةةزاء المدةةةروع ووةةةذا ب ةةةض فةةةي الميةةةام دةةة ة وةةةي منطقةةةة الدراسةةةة

 منىا المنطقة، في المائية االزمة وفابمت التي اسىمت بدريةال بال وامن ترتبط ووي المائية،
 المائيةةة ال صةةص مراصةةات دون الرةةرات نىةةر صزةةى السةةدود مةةن مجموصةةة ندةةاءبإ تربيةةا بيةةام

 المائيةة الةواردات بزةة صزةى ذلةه ان بةس وبالتالي الررات نىر تصاري  صزى أثر مما لز راق،
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 واندةطتىم السةبان اصةداد فةي المسةتمرة الزيةادة الةى إضافة ،المدروع الىفي ب ض السنوات 
 .االبتصادية

تبةةين مةةن خةةعن الدراسةةة إن نىةةر الرةةرات ي ةةد المصةةدر الةةرئيس والم ةةذأ االون لمدةةروع رأ  -4
(%، إذ تتةةةةةةثثر ال صةةةةةةة المائيةةةةةةة لزمدةةةةةةروع بةةةةةةالمميزات 97.7الصةةةةةةقعوية بنسةةةةةةبة مسةةةةةةاومة)

 وت بةم سةيطرة ب سةبالىيدرولوجية لنىر الررات الذأ يمتاز نظام الجريان فيةه ب ةدم الثبةات 
، إذ تتنةةةاوب التصةةةاري  ال اليةةةة فةةةي ب ةةةض السةةةنوات مةةةا فيىةةةا والبدةةةرية الطبي يةةةة الظةةةرو 

 (%2.27بنسبة مسةاومة) البمية وذم ت زز فىي دجزة ذراع بناة اماالتصاري  المنخرضة، 
 .المدروع ت ذية في رئيس بدبن اصزيى االصتماد أذ أن وذم البمية ال يمبن

المدةروع نيةر مبطنةة، ممةا أوض ت الدراسةة صزةى إن انزةب الجةداون والقنةوات الررصيةة مةن  -5
 الجةداون دةببة أثرت في زيةادة نسةبة الرابةد المةائي صةن طريةق الردةح، بمةا أتضةح ايضةار إن

 وةةذم إلدامةةة ال بةةومي اإلومةةان مقةةدمتىا فةةي بةةان مدةةابن صةةدة مةةن ت ةةاني المائيةةة والقنةةوات
 صةن فضةعر  براءتىةا، صزةى سةزبار  أثةر ممةا صزى الرنم صدم انتىاء صمروا االفتراضي المداريا

 .البدرية اأندطة في توسا من رافقة وما السبان صدد زيادة ذله
 المنةةاطق انزةةب إن إذ ،مبانيةةار  تباينةةار  توزي ىةةا فةي تتبةةاين المدةةروع ميةةام إن الدراسةةة اوضة ت -6

 التي المسافة طون نتيجة الميام د ة من ت اني( البزايز)المدروع ودمان درق في تقا التي
 نظةةةام اتبةةةاع صةةةدم صةةةن فضةةةعر  ،المائيةةةة الضةةةائ ات بثةةةرة مةةةن يرافقىةةةا ومةةةا الجةةةداون تقط ىةةةا
 توزيةا صمزيةة ارتبةاه الةى ذله ادو مما ،صزي بن وابراويم سزيمان صزي يجدول بين المرادنة
 .الجدولين بين الميام

 ن ةةةو نوصيتىةةا ت يةةر فةةي بةةن فقةةط البميةةةة بالنا يةةة تن صةةر ال فةةي المدةةروع الميةةام مدةةبزة إن   -7
، لتطةويرم مسةتقبزية ر يةة وضةا وصةدم االدارة المائيةة فيةه وسةوء االومان ذله استمر إذا اأسوأ
 صزةةى الصةةناصات ب ةةض صةةدا مةةا االسةةت ماالت لجميةةا ال ةةالي الوبةةت فةةي تصةةزح اأنىةة والسةةيما
 .الم تمدة والمقاييس المختبرية الت الين ضوء

ي ةةةةاني جمزةةةةه مةةةةن المدةةةةابن أدت الةةةةةى  مدةةةةروع رأ الصةةةةةقعوية أوضةةةة ت الدراسةةةةة صزةةةةى إن   -8
انخرةةةاض براءتةةةه االروائيةةةة منىةةةا الردةةةح والنزيةةةز ونمةةةو النباتةةةات المائيةةةة وظىةةةور المسةةةتنق ات 

 ،فضةعر صةن تبسةر وتخسة  الجوانةب المبطنةة منةه ،بالقرب من الجداون الترابية نير المبطنةة



  االستنتاجات والتوصيات

 

 
220 

ع الجوانب المبطنةة صةن ومية ووي بزه ارترابما ي اني المدروع أيضار من مدبزه في ناية اأ
الطابة التصميمية لزمدروع لذا  دد ذله ابصى ارترةاع ممبةن لزتصةري  المةائي فةي المدةروع 

 /ثا(.3م22البالغة) /ثا( اأ ابن من الطابة التصميمة لزمدروع3م22وو)
 سةببار  ت ةد خةاص بدةبن الدراسةة ومنطقة صامة ال راق في المائية لزموارد الرديدة اإلدارة نياب -9

 النظةرة نيةاب مةن وت ةاني البرةاءة الةى ترتقةر الميةام إدارة إن   إذ الميةام، نقةص مدةبزة فةي ببيةرار 
 فضةةعر  جمي ىةةا، والبيئيةةة واالبتصةةادية السياسةةية بجوانبىةةا الميةةام بضةةية مةةا تت امةةن التةةي البزيةةة
 لت قيةق المائيةة المةوارد إلدارة ردةيدة سياسةة اجةن مةن المسةتقبزية والر يةة التخطةيط نيةاب صن

 .المائي االمن
 القنةةوات تسةةتخدم الدراسةةة منطقةةة الزالةةت اذ الميةةام، نقةةن فةةي ال ديثةةة التقنيةةات اسةةتخدام صةةدم -10

 ممةةا طويزةةة لمسةةافات فيىةةا الميةام نقةةن يةةتم والتةةي والواسة ة، المبدةةوفة الترابيةةة المائيةةة والجةداون
 .والىدر لزتزوث ي رضىا

 المائيةة الضةائ ات زيةادة فةي تسةبب الزراصةة فةي( السي ي) التقزيدأ الرأ نظام استخدام أن    -11
 .سواء  در  صزى والميام وض   الطرائق ال ديثة التربة في االمعح وزيادة الميام وودر

 صةةةدم بسةةةبب الزراصيةةةة فةةةي الميةةةام اسةةةتخدام فةةةي المةةةزارصين انزةةةب لةةةدو واضةةةح جىةةةن ونالةةةه -12
 .م صون لبن المائي بالمقنن م رفتىم

 يمبةةن ،دونةةم(179503)بةةة تُقةةدر تسةةتثمر ولةةم لززراصةةة صةةال ة ببيةةرة زراصيةةة مسةةا ات وجةةود -13
مبانيةةةة لززراصةةةة اسةةةت علىا ال ت تمةةةد   يةةةث والةةةرش بةةةالتنقيط ال ديثةةةة الةةةرأ طرائةةةق اسةةةتخدام وا 
  .ال نطة لزراصة الم ورأ الرأ والسيما ال ديثة الرأ طرائق المنطقة

 التوصيات 
 ال ةةرارة درجةةات فيىةةا تةةنخرض التةةي اأوبةةات فةةي الةةرأ ب مزيةةات القيةةام بضةةرورة المةةزارصين توصيةةة -1

 .الميام من التبخر لتقزين المساء او البابر الصباح في وخاصة
أصادة تطوير الم طة المناخية الموجودة في بضاء الرزوجةة وتدة يزىا وتزويةدوا بث ةدث االجىةزة  -2

 لرصد صناصر المناخ المختزرة لز صون صزى م زومات مناخية دبيقة.
 المرتبطةة المائية والقنوات وابمان تبطين الجداون المتررصة منه الصقعوية الرئيس جدون تبطين -3

 التزوث. من الميام صزى وال راظ المائية الضائ ات لتقزين به
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مةةن بدايةةة تررصةةه ل ةةرض رفةةا الميةةام الةةى  ةةد الطابةةة  بةةم(1)أصةةادة ال مةةن بتبطةةين المدةةروع صنةةد -4
 االصتيادية صند ال اجة.

 فةةةي يةةةدرس دراسةةةي بمةةةنىن واصتمادوةةةا ومدةةةبعتىا الميةةةام بضةةةايا صزةةةى الضةةةوء سةةةزيطتضةةةرورة  -5
 الميةام ما الجيد الت امن مىارات التعميذ ابتساب وم اولة ،المائي الوصي بتنمية وذله المدارس
نةةرس ثقافةةة الةةوصي وال ةةرص الةةدائم صزةةى تردةةيد اسةةتىعه فضةةعر صةةن  .خارجةةه او المنةةزن داخةةن

ابتةةةداء مةةةن ندةةةاطىا والمرا ةةةن االولةةةى مةةةن دراسةةةتىا لتنمةةةو وةةةذم الثقافةةةة م ىةةةا الميةةةام لةةةدو المةةةرأة 
ولتن بس ايجابيار صزى الجين الجديد سواء ب مزىا صند ت زةيم الطةعب أو فةي تربيتىةا أبنائىةا فةي 

ة إلدارة االسةةةةتىعه المةةةائي فةةةي المنةةةزنس نظةةةرار لم رفتىةةةةا يةةةالمنةةةزنس بسةةةبب وجودوةةةا بقائةةةدة  قيق
 والمبتسبة( بطبي ة ا تياجات المنزن. ال ميقة)الطبي ية

التربةز السةباني ضةمن صةدر المدةروع وبدايةة الجةداون المتررصةة منةه صزةى  لضةبط خطط وضا -6
 والزراصيةةة المنزليةةة لألنةةراض اال تياجةةات المائيةة تزبيةةة  سةاب منطقةةة الةةذنائب وذلةةه مةن خةةعن

أخةةةرو،  روائيةةةة أو مصةةةادرالمدةةةاريا اأ مةةةن سةةةواء ونيروةةةا لسةةةبان منطقةةةة الةةةذنائب، والصةةةناصية
 ال صةةر ال المثةةان سةةبين صزةةى ومنىةةا المجةةان وةةذا فةةي ال ديثةةة التبنولوجيةةا اسةةتخدام صةةن فضةةعر 
البدةةةرأ صنةةةد بنةةةاة ذراع دجزةةةه  لعسةةةتخدام صةةةال ة وج زىةةةا المال ةةةة الميةةةام لت زيةةةة مدةةةاريا إبامةةةة

 الميةةةةام تةةةةدوير فةةةةي المتطةةةةورة التبنولوجيةةةةا اسةةةةتخدام وبةةةةذله وذنائةةةةب جةةةةدون ابةةةةراويم بةةةةن صزةةةةي،
صادة( المبازن ميام) الزراصة في المستخدمة  .أخرو مرة استخدامىا وا 

 ال نةةةوان مثةةةن والسةةةيما المائيةةةة المةةةوارد مجةةةان فةةةي الج رافيةةةة والدراسةةةات الب ةةةوث ودصةةةم تدةةةجيا -7
 التةةي بالمدةةاريا والت ريةة  الميةةام اسةةتثمار تواجةةه التةةي المدةةابن لتجةةاوز الدراسةةة، لىةةذم الموسةةوم

 . لزتنمية اصتمادوا يمبن
 مسةةتويات تطةةوير صزةةى ال مةةن باتجةةام تنمويةةة توجىةةات صةةيانة المختصةةة الجىةةات صزةةى يجةةب -8

 الصةةةال ة االراضةةةي اسةةةت عن صزةةةى ال مةةةن خةةةعن مةةةن الدراسةةةة منطقةةةة ضةةةمن الزراصيةةةة التنميةةةة
 اسةةت عن افضةةن ت قيةةق صزةةى اصتمةةادار  واسةة ة وبمسةةا ات مسةةتثمرة نيةةر زالةةت ال والتةةي لززراصةةة
 صع ية الى تدير المختبرية الت زيعت نتائن وان السيما، المنطقة في الموجودة المائية لزموارد
 االست ماالت. لجميا الميام
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 المصادر والمراجع:
 القران الكريم

 الكتب:
حووو   حاموود ال،طجووب  ج رامجوود الموووارد المافجوود  دار صووواي ل   وور وال وزجووع  أبووو ووومور   -1

 . 1999  1عما   ط -االرد 
والوثوواف   أحموود  محمووود مالووي الجمج ووه وووو وو  ووادب    وووث ال ربوود والمجووا   دار ال  ووب -2

 . 2018العراقجد  ب داد  
اال ووورم  محموووود  اق صوووادجات المجوووا  موووه الووووط  العربوووه والعوووالم  مر وووز دراووووات الوحووودة  -3

 . 2001  1بجروت  طالعربجد  
ال ر موووا ه  جوووودة م حوووه  ج رامجووود المووووارد المافجووود دراوووود معاصووورة موووه اووووس و طبج وووات   -4

 . 2005  1ط الدار الوعودجد ل طباعد وال  ر 
  1ط لج ووووابه  عبوووود الز وووورة  الج رامجوووود الصوووو اعجد  دار صووووواي ل   وووور وال وزجووووع  عمووووا  ا -5

2013. 
الحاجووون   صووور  مووود،ي الوووي  جمجووواي المجوووا  ي  ووووث  معالجووود   ح جوووي   م  وووورات المع ووود  -6

 . 2017العاله ل ع وم ال طبج جد وال   ولوججد  الجم ورجد العربجد الوورجد  
ال وعجوووود ل مجووووا  الجومجوووود باووووو ،دام  ظووووم المع ومووووات ال،صووووافص  حوووووج    وووووا  عثمووووا   -7

 . 2011  1دار غجداي  ط   GISالج رامجد
الزراعود  -، جي  محمود عبد العزجز أبرا جم  العالقات المافجد و ظم الربياالراله الرم جد -8

 . 1998محاصجي ال،لر   م  أة المعارف  االو  درجد   -المحمجد
 جوودرولوججا المجووا  الجومجوود  دار ح ووج  ل   وور وال وزجووع  دراد وود  ، جووود  المجووا  الوووطحجد و  -9

 . 2006  1ط عما  
المطبعوود  ، ووف حوووج   الججومرمولوججوود ال طبج جوود ع ووم  وو ي االرض ال طبج جوود الوودلجمه   -10

 . 2000  1االرد   ط -عما  اال  جد ل   ر 
ر الوووودلجمه  ، وووووف حووووووج  ع ووووه  اال  وووووار دراوووووود  جدرومورموم رجوووود  طبج جووووود  مطبعووووود دا -11

 . 2017  1الصواي  ط



    المصادر والمراجع
 

 
224 

 ، ووف حوووج  ع ووه  ال لووارجس االرلووجد دراووود ججومورمولوججوود عم جوود  طبج جوود الوودلجمه   -12
 . 2005  1ط    عما دار صواي ل   ر

 - ظرجوووات -الووودلجمه  محمووود دلوووف أحمووود  موووواز أحمووود الموووووي  ج رامجووود ال  مجووود مووووا جم -13
 . 2009  2ط دار صواي ل   ر   طبج  

الراوب  صباح محمود  محمود ابرا جم م عب الج جوه  احمد عجادة ،لجر الحدجثه  ع وم  -14
 . 2017  1ط دار وافي ل   ر وال وزجع  الم اخ ال طبج ه 

الراوب  صباح محمود ع ه  عد ا   زاع البجا ه  أوس ع م الم اخ  مطبعد دار الح مد   -15
 . 1990  1جامعد الموصي  ط

الدولجوووود مووووه الوووووط  العربووووه  دار ال  موووود ل   وووور والطباعوووود الربجعووووه  صوووواحب  اال  ووووار  -16
 . 2002  1وال وزجع  ط

  1ط ر جد  عبد ال طجف جماي  الموارد المافجد مه العرا   مطبعود بجور  مجورد  الوو جما جد  -17
2017. 

 وارج  مدج وود اال بوار موه العورا  ال ودجم بوج  الوواح الطووج   ر وجد قوجس حووج   مجوروز  وابور -18
 م2014  1وم و  الم،طوطات  دار الجوا رب  ط

 . 2007  1ط   مطبعد البارو ه والم اخ الوامرافه  قصه عبد المججد  مبادئ الط س -19
عمووا    -الوووامرافه محموود احموود  أدارة اووو ،دام المجووا   الرولووا  ل   وور وال وزجووع  االرد  -20

 .2014  1ط
احموووود  مراقبووووا  وعجوووود المجووووا  وصووووالحج  ا  مطبعوووود دار ال  ووووب الع مجوووود ل   وووور الوووووروو   -21

 . 2012   1ط ال ا رة  وال وزجع 
 . 2006عما    -االرد   الع مجد ل   ر حوج   ع م البجفد  دار الجازوربالوعدب   -22
جا ب وا  –  واط ا االق صوادب  –الوعدب  عباس مالي  ج رامجد العرا  اطار ا الطبجعه  -23

 . 2009  1ط ب داد   الدار الجامعجد ل طباعدالب رب  
 جامعود دم و   ق جبد صالح  أمجد وعجد زج و  محطات الل  يال وم ال ظرب  الوعدب   -24

 . 2008  2ط
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والمد  حو  رملا   ج رامجد االقالجم الجامديم ظور ج رامه بجفه   دار المجوورة ل   ور  -25
 . 2009  1ط عما  -االرد وال وزجع  

 . 1998الوما   مظ ر   ح جي المجا   م  ورات جامعد دم     -26
 . 1969ووود  احمد  مجلا ات ب داد مه ال ارج   ال وم االوي  مطبعد االدجب  ب داد   -27
 .ِِ 1965ثا ه  مطبعد االدجب  ب داد  ووود  احمد  مجلا ات ب داد مه ال ارج   ال وم ال -28
 . 1945دة ال  دجد  مطبعد المعارف  ب داد  ووود  أحمد  وادب الورات وم روع و -29
وووعجد ابوورا جم احموود  أوووس الج رامجوود الب وورجد واالق صووادجد  م  ووورات جامعوود ح ووب    جوود  -30

 .1997اآلداب والع وم اال وا جد  
دار ال  وووووب ل طباعووووود  الوووووجاب  عبووووودا  وا،ووووورو   ججولوججوووود العووووورا   جامعووووود الموصووووي  -31

 . 1982 وال  ر 
 . 2003  3جامعد دم    ط    مطبعدع م المجا يال جدرولوججا  ج اد ع ه ال اعر   -32
  1عموووا   ط -االرد  ووحاذة   عمووا   ع ووم الم وواخ  مطبعووود دار صووواي ل   وور وال وزجووع   -33

2009 . 
 ا  مطبعوووود دار   وووور الث اموووود   وووورجف  ابوووورا جم  ال ربوووود   و  ووووا و وزجووووع ا واع ووووا وصووووجا   -34

1960. 
 . 1985  2  طمطبعد جامعد البصرة  ع ه حوج   ج رامجد ال ربدال  ش   -35
ال وو ش  ع ووه حوووج   م وواخ العوورا    رجموود ماجوود الوووجد ولووه وعبوود االلووا  ربووي  مطبعوود  -36

 م . 1988جامعد البصرة  
 . 2007صامج ا  محمد وآ،رو   الج رامجد الزراعجد  مطبعد الم و ي  جامعد دم     -37
  1ط ل  ووث  مطبعوود ب ووداد م وودب  المووارد المافجوود موه العوورا  وصوجا   ا موو  االصوحاف   -38

1976 . 
العوووا ه ،طووواب صووو ار   وووورب ، جوووي البووورازب  ج رامجووود العووورا   م  وووورات جامعووود ب وووداد   -39

 .1979مطبعد ب داد  
عبووود الوووووالم  محموووود الووووجد  ال   ولوججووووا الحدجثوووود وال  مجوووود الزراعجووود مووووه الوووووط  العربووووه   -40

 . 2006ال وجت  المج س الوط ه ل ث امد والو و  واآلداب  عالم المعرمد  
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 م  وورات جامعود دم و   عد ا  مصطوي ال حاس وعماد الدج   الرب والصرف عواف   -41
 . 2010جامعد دم    

  1ط محمووود احمووود الووووامرافه  أدارة اوووو ،دام المجوووا   الرولوووا  ل   ووور وال وزجوووع  عموووا   -42
2014. 

مصوووووطوي  أحمووووود أحمووووود  ووووووطح ا رض دراوووووود موووووه ج رامجووووود ال لوووووارجس  دار المعرمووووود  -43
 . 2003الجامعجد ل طبع وال  ر وال وزجع  االو  درجد  

دار  -مطبعووود ب وووداد المعموووورب  بووودر جووودوع احمووود  ج رامجووود المووووارد المافجووود موووه العووورا   -44
 . 2018  1طال  ب والوثاف   

 . 2007ما ر جورجه   ح جي و  وجم جودة المجا   مطبعد ال دس   وجم   -45

 الرسائل واالطاريح:
عبجس    ججم م ارجع الرب ال دجمد مه العصر العباوه بالم ار ود موع  البدجرب   واح دا،ي -1

 2005    جد اآلداب  جامعود ب وداد  يغجر م  ورة م ارجع الرب الحدجثد  روالد ماجو جر
. 

البوراله  ع جاي حوج  و ما   ال مذجا ال جدرولوججد ل ظام الجرجا  الموافه ل  ور الوورات  -2
    جووود ال ربجووود يغجر م  وووورة وعجووود  اطروحووود د  وووورا موووه العووورا  وعالق وووا بال،صوووافص ال 

 . 2018ل ب ات  جامعد ال ومد  
الجبورب  جاوم محمد حوج   الموارد المافجد قلاي ال واجه والطارمجود دراوود موه المواز ود  -3

  يغجر م  وورة ما بج  المصادر والحاجات و أثجر ا مه اال  اج الزراعه  أطروحود د  وورا 
 . 2018ب داد     جد اآلداب  جامعد

  ووووور الوووووورات بوووووج  محط وووووه وووووودة ال  دجووووود وال اصووووورجد دراوووووود   اموووووي  الج بوووووه  مصوووووطوي -4
 . 2014    جد اآلداب  جامعد ال ومد  يغجر م  ورة  جدرومورموم رجد  روالد ماجو جر

الحوودجثه  ابوورا جم  ر ووه جعاطووا  العالقووات الم ا جوود بووج  الووو ا  واووو عماالت االرض مووه  -5
    جووود ال ربجووود يابووو  ر ووود   يغجر م  وووورة لصووو الوجد  اطروحووود د  وووورا  ووواحج ه ال رمووود وا

 . 1962جامعد ب داد  و د  
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الوودلجمه  ووو ا  لطجووف محمووود  الموووارد المافجوود مووه قلوواي الرمووادب وا مج  ووا مووه اال  وواج  -6
    جوود ال ربجوود ل ع وووم اال وووا جد  جامعوود اال بووار  يغجر م  ووورة الزراعووه  اطروحوود د  ووورا 

2018 . 
لدلجمه  قاوم احمد رموي  المجوا  الجومجود وام ا جود اوو ثمار ا مهيم ط ود الجزجورة  محامظود ا -7

  جامعوووود يغجر م  ووووورة اال بووووار باووووو ،دام  ظووووم المع ومووووات الج رامجوووود  اطروحوووود د  ووووورا 
 . 2012اال بار    جد ال ربجد ل ع وم اال وا جد  

 مووووه دراووووود اال بووووار محامظوووود مووووه والبووووزي الوووورب م ووووارجع جمجووووي  عبوووواس محموووود الزوبعووووه  -8
 . 2004 ب داد  جامعد اآلداب    جد الج رامجد  روالد ماجو جريغجر م  ورة  

ال وووج، ه  ر وووا موووارو  ارزوقوووه  الحاجوووات المافجووود لم وووروع الووودلم  االروافوووه موووه محامظووود  -9
 . 2005    جد ال ربجد  جامعد ب داد  يغجر م  ورة واوط  روالد ماجو جر

يغجر م روع الثرجمد االروافه مه محامظد ال ادوجد  روالد ماجو جرصالح  ز راي م دب   -10
 . 2015    جد اآلداب  جامعد ال ادوجد  م  ورة 

غامووووي  امجوووور  عموووود محموووود  الموووووارد المافجوووود مووووه  احجوووود الجوووووووجد ووووووبي أدار  ووووا  روووووالد  -11
 . 2021ماجو جريغجر م  ورة     جد اآلداب  جامعد اال بار  

عبوود  طرافوو  الوورب الحدجثوود وأثر ووا ع ووي مووو  بي مجووا  الوورب مووه إق ووجم الو ووداوب  طووا أحموود  -12
أعوووواله الووووورات  أطروحوووود د  ووووورا  يغجوووور م  ووووورة   جامعوووود ا  بووووار    جوووود ال ربجوووود ل ع وووووم 

 . 2011اإل وا جد  
 وووووواظم    وووووواد عووووووزت    جووووووجم م ووووووروع ال،اججوووووود االروافووووووه مووووووه محامظوووووود واوووووووط  روووووووالد  -13

 . 2019د اب  ر د ل ع وم اال وا جد  جامعد ب داد      جد ال ربجيغجر م  ورة ماجو جر
ال ربوووله  ع ووه ووو جما     جووجم ال،صووافص ال وعجوود ل مجووا  الجومجوود وأثوور   مووه االووو ،دامات  -14

الب رجد مه قلواي  ر وون  أطروحود د  وورا  يغجور م  وورة   جامعود اال بوار    جود ال ربجود 
 . 2018ل ع وم اإل وا جد  

دراووود مووه ج رامجوود الموووارد المافجوود  روووالد  -ال،ووالص االروافووه محموود  رمووا  م  ووا  م ووروع -15
 . 2006    جد اآلداب  جامعد ب داد  يغجر م  ورة ماجو جر
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المحموودب  احمووود ،مووجس حموووادب  دور العواموووي الج رامجوود موووه  م وووح  ربوود قلووواي الو وجووود  -16
بوو  ر وود       جوود ال ربجوود يايغجر م  ووورة  وواحج ه يالصوو الوجد وال رموود   روووالد ماجووو جر

2004 . 
المحمودب  أحموود طووار  ع ووه جاوووج    ح جوي  جوودرولوجه ل  جوور المووواحد الوووطحجد لبحجوورة  -17

 . 2019    جد اآلداب  جامعد ا  بار  يغجر م  ورة الثرثار  روالد ماجو جر
المرعاوب  عمر عران ووجد  اال مجد ال  موجد لبحجرة الحبا جد مه محامظود ا  بوار  رووالد  -18

 . 2017  جامعد ا  بار    جد اآلداب  م  ورة  يغجرماجو جر
الم  دا ه  وعد إبرا جم حمد   طوجر واقع الوجاحد ع ي  واط  الثرثوار  رووالد ماجوو جر  -19

 . 2002يغجر م  ورة   الجامعد المو  صرجد    جد اإلدارة واالق صاد  
ه ل  ووث مجوا  معروف  ب ار مؤاد عباس  اثور ال  واط الب ورب موه ال بواج  الزموا ه والم وا  -20

 .2008    جد ال ربجد  جامعد بابي يغجر م  ورة  ط الح د  روالد ماجو جر
 البحوث والدوريات:

الحووودجثه  حوووو  محموووود ع وووه  المواقوووع الصووو اعجد وال  مجووود اإلق جمجووود الم واز ووود يمحووواوالت  -1
  طبج جد مه  وطج  مجمعوات صو اعجد موه أقوالجم م باج ود   مج ود الم،طوط وال  مجود  العودد

1  1995 . 
، جوووود  عبووود الح وووجم أووووود    ووو جي م ،وضي،ووور العوووج   موووه الصووو الوجد  مج ووود الروامووود  -2

 . 2007  3صادرة ع  الم  دو الع مه والث امه مه الو وجد  العدد 
الدلجمه  لطجف محموود حدجود   وواقم م و  د ال صوحر موه ا رالوه الزراعجود مو  محامظود  -3

  4ار د  المج د العراقجد لدراوات الصوحراي  المج ود م  – ح ج جد  –ا  بار دراود ج رامجد 
 . 2012  1العدد

الدلجمه  محمود إبرا جم م عوب الج جووه ومحمود  ورجم  االموا  الموو  ب جد ل ر وجد واوو ثمار  -4
المووووارد المافجووود الووووطحجد موووه محامظووود اال بوووار  مج ووود جامعووود اال بوووار ل ع ووووم اإل ووووا جد  

 . 2013  4  العدد 2المج د 
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م ه   امي حمز  م جوي وعاجد جاوم حو    باج  ،صافص المجا  الجومجد موه ال لوبد الزا -5
ال ربجوود لمحامظوود ال جووف باووو ،دام  ظووم المع ومووات الج رامجوود  مج وود البحوووث الج رامجوود  

 . 2014  19العدد
ووعجد  ابورا جم احمود  أووس الج رامجود الب ورجد واالق صوادجد  م  وورات جامعود ح وب    جود  -6

 . 1997الع وم اال وا جد  اآلداب و 
وعجد  ا وام عد ا   او را جججد المووارد المافجود العراقجود موه ظوي  وج وات الوجاوود المافجود  -7

 . 2012ال ر جد  العدد ال،اص بالمؤ مر االوي  الجزي الثا ه  
لووا ر  وووعدو   ووالي وا،وورو   اثوور الوجاووود المافجوود ال ر جوود ع ووي   ووص المجووا  العراقجوود  -8

 . 2011  15د البحوث الج رامجد  العدد الوطحجد  مج 
عبد ال ادر  حو   ج رامجد الووجاحد موه ا رد   مج ود دراووات الجامعود ا رد جود  المج ود  -9

 .  2004  2  العدد2
الو ووداوب  م ووعي محمووود مجوواض الجمج ووه  صوواد  ع جوووب ووو جما   ،صووافص مجووا  بحجوورة  -10

ج د جامعد اال بار ل ع وم اال وا جد  الثرثار والحبا جد واثر ا ع ي ،صافص   ر الورات  م
 . 2012حزجرا    2العدد 

ال  ودب  غجووداي جاوووج   مووح  وووعه ل مجووا  الجومجود والوووطحجد مووه مدج ود ال اظمجوود  مج وود  -11
 . 2009  15  العدد27ال  دود ال   ولوججا  المج د 

   المصادر األجنبية:
1. Abdul-Khaleq Abdul-Malek Abdul-Jabbar، Tectonic Study of Al-

Thirthar، Al-Habbaniya، and Al-Razzazah Depressions، West of 

Tigris River، Iraq، A Thesis Submitted to the College of Science، 

University of Baghdad ،2013 = 

2. Buringh
،
Soils and Soil Conditions in Iraq Ministry of Agriculture، 

Baghdad،1960. 

3. Diary Ali AL-Minmi. Water resources management in Rania area 

Sulaimaniyah  NE-IRAQ. Dissertation Doctor. University of 

Baghdad. College of science. Department of geology. 2008. Herman ،

F.M. et al ،Encyclopedia of chemical Technology wily – inter 

science pub . 3
rd

 Ed . New York ،24 (917 ) ،1984  
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4. Galawezh Bakr Bapeer. Optimum management model of 

groundwater in koisanjaq area، erbil governorate. Dissertation 

Doctor. University of Baghdad. College of science. Department of 

geology. 2016. 

5. J.D. Hem ،Study and inter predation of the chemical characteristics 

of natural Water ،studied ،USGS Water supply ،1985  

6. Rafa'a Z. Jassim، Mineral Resources and Occurraces in Al-Jazira 

area Iragi Bull.op.cit،  

7.   

 : الدراسة الميدانية
 مودجر  وعبد المووارد المافجود موه ال رمود ، ف حماد الم  دس مجصي مع ال ،صجد الم اب د -1

 . 8/1/2021ب ارج 
 زراعووود  وووعبد لوووم   مرحوووا  صوووالح محمووود الم  ووودس الزراعوووه  موووع ال ،صوووجد الم اب ووود -2

 .7/6/2021 ب ارج   الحجوا جد الثروة قوم  الص الوجد
  ال رموود زراعوود  ووعبد لووم   ووزاع ط ووب احموود الم  وودس الزراعووه  مووع ال ،صووجد الم اب ود -3

 .الحجوا جد الثروة قوم
 ال ،طوووووجط قووووووم الصووووو الوجد زراعووووود  وووووعبد مووووه  اثجووووور الم  ووووودس موووووع ال ،صوووووجد الم اب وووود -4

 .11/6/2021 ب ارج   والم ابعد
 المووووارد  وووعبد مووودجر  حمووواد مجصوووي والم  ووودس  الم ط ووود أ ووواله أحووود موووع  ،صوووجد م اب ووود -5

 . 29/1/2021 ب ارج  ال رمد مه المافجد
 ب ووارج  الو وجوود مووه المافجوود الموووارد موودجر عبوود مظ وور رافوود الم  وودس مووع  ،صووجد م اب وود -6

29/1/2021 . 
 موه المافجود المووارد  وعبد رفوجس المحمدب محمود  ا ر محمد االو اذ مع  ،صجد م اب د -7

 . 27/2/2021ب ارج  ومؤرخ الم ط د ا اله و وم  الو وجد
 الدراووود م ط وود وج وواي أحوود  الصووب،ا ه احموود عووالوب حووو  الحوواج مووع  ،صووجد م اب وود -8

 .27/2/2021ب ارج 
 مووه المافجوود الموووارد مدجرجوود مووه أوووب  موودجر حموود عبوود م وواور الوود  ور مووع  ،صووجد م اب وود -9

 .1/3/2021ب ارج  الو وجد
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المووارد المافجود   وعبد موه رفجس حورمجج  اقودم حمادب عبد جماي الوجد مع  ،صجد م اب د -10
 .14/1/2021 ب ارج  ال رمد مه

 أحوود موع  ،صوجد م اب ود الباحثود أجورت ول أ جود مظ ور رافود الم  ودس موع  ،صوجد م اب ود -11
 . 1/3/2021 ب ارج  داعش م رة طج د الم ط د مه ظي الذب المزارعج 

 حالجوووا   اال بوووار رب مدجرجووود موووه ال  ووو جي موودجر  عبووود   جوووم الم  ووودس موووع  ،صوووجد م اب وود -12
 .9/2/2021 ب ارج 

 . 29/1/2021 ب ارج  الدراود م ط د أ اله مع  ،صجد م اب د -13
 ب ووووووارج   ال رموووووود زراعوووووود  ووووووعبد موووووودجر الم  وووووودس حاموووووود رجحووووووا   مووووووع  ،صووووووجد م اب وووووود -14

16/1/2021 . 
  الصوووو الوجد موووواي دافوووورة موووودجر  لوووواحه عبوووود محووووو  داود االووووو اذ مووووع  ،صووووجد م اب ووووا -15

 .26/2/2021ب ارج 
 . 1/4/2021 ب ارج  الدراود م ط د مه ال،جرات  احجد و ا  مع  ،صجا م اب ا -16
 الم اب د ال ،صجد مع اصحاب المعامي بأوقات و وارج  م،  ود. -17
الم اب وود ال ،صووجد مووع الوود  ور احموود ووو ما  المحموودب اووو اذ جووامعه مووه الوقووف الووو ه  -18

 .25/6/2021واحد اب اي الم ط د ب ارج  
 المطبوعات الحكومية

وجوود   ووعبد المووووارد جم ورجوود العوورا   وزارة الموووارد المافجوود  مدجرجوود المووووارد المافجوود مووه الو  -1
 . 2020المافجد مه ال رمد بجا ات غجر م  ورة  

   ووعبد المووووارد الو وجوود مووه المافجوود المووووارد مدجرجوود  المافجوود الموووارد وزارة  العوورا  جم ورجوود -2
 . 2020المافجد مه الص الوجد بجا ات غجر م  ورة

   واف  احصاي اال بار مدجرجد  لإلحصاي  المر زب الج از ال ،طجط  وزارة العرا   جم ورجد -3
 .م2021   احجد الص الوجد  ال رمد  ال،جراتي الو وجد ل لاي الو ا  اعداد  عداد

 الزلزالووه  والرصوود الجوجوود لأل ووواي العاموود ال جفوود  ال  ووي والمواصووالت جم ورجوود العوورا   وزارة -4
 .2019 -1990  م  ورة غجر بجا ات  يب داد  الم اخ قوم
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 وعبد المووارد المافجود موه ال رمود ،رجطود جودوي  -2 عبد الموارد المافجد مه الص الوجد.  -5
 2020الص الوجد ومروعا لو د 

 الثووروة ،وودمات قوووم  ال رموود زراعوود  ووعبد اال بووار  محامظوود زراعوود مدجرجوود الزراعوود  وزارة -6
 .م2021-2020 م  ورة  غجر بجا ات  الحجوا جد

ال جفوود العاموود ل  وو جي م ووارجع الوورب والبووزي  مدجرجوود الموووارد المافجوود وزارة الموووارد المافجوود   -7
 .2020مه الو وجد يبجا ات غجر م  ورة 

وزارة الب ودجات واال و اي العامود  مدجرجود مواي الصو الوجد  قووم ال ،طوجط والم ابعود بجا ووات  -8
 .2020غجر م  ورة 

ال ،طوجط والم ابعود بجا وات غجور وزارة الب دجات واال  اي العامد  مدجرجد ماي ال رمد  قوم  -9
 .2020م  ورة 

قوووووم  الصوووو الوجد  زراعوووود  ووووعبد  اال بوووواروزارة الزراعوووود  مدجرجوووود زراعوووود محامظوووود  -10
 م.2021-2020،دمات الثروة الحجوا جد  بجا ات غجر م  ورة  

 العراقجووود ال جاووووجد المواصووووات ال وعجووود  والووووجطرة ل  جووواس المر وووزب الج ووواز ال ،طوووجط  وزارة -11
 .م2001 لو د   417ي رقم ال رب  لمجا 
وزارة الصوووو اعد والمعوووواد   ال جفوووود العاموووود ل موووووح الججولوووووجه وال حوووورب المعوووود ه   -12

 م.2013  لو د 1:250000،رجطد العرا  الججولوججد  م جاس 
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  باوووو ،دام 2010 العووورا وزارة المووووارد المافجووود  ال جفووود العامووود ل موووواحد  ،ارطووود  -14
 1:100000م ط د الدراود   م جاس ،رجطد Arc Map 10.5بر ام  ي
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ال ج   احمد صدج    ارج  الرب و طور  عبر العصور  موووعد   دود الرب والصرف   -1
 . 2019  جامعد  و اب  1ط

 والصور الفضائية :الخرائط 
ومعالج  ووا باووو ،دام  2015ي موووذج ال لوورس الرقمووه  لووو د  DEMمرفجوود ملووافجد  وووع  -1
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Abstrast 
 

This study attempts to highlight the role of water resources represented by 

Al-Saqlawayih irrigation project in Anbar Province within the alluvial plain region 

as well as its geographical characteristics and effect on human and economic uses. 

The significance of this project stems from the fact that is represents a growth pole 

and progress in spatial development in the study area which amounts to 707 kms2. 

Tectonically, the region lies within the unstable platform. The history of its 

geology dates back to the third geological era extending to the sediments of the 

quadrant age. As for the morphology of the region, it had a significant role in 

building irrigation systems, specifying the place of their institutions, and the 

lengths and direction of their streams. The light slope in the region has helped in 

building the irrigation systems of the project form the southeast to the northwest. 

However, the negative effect of the morphology was caused by the light slope 

which reduced the speed of water flow and increased water loses.     

 The analysis of the climatic implications for the observation years (1990-

2019) indicates that the average rain fall was 119-117. 8 ml in Ramadi and 

Baghdad stations because they are situated within the dry climate which cannot 

meet the water needs of the project, on the one hand, and cannot be relied on for 

agricultural uses, on the other. Therefore, putting any developmental plans will 

specifically depend on the irrigation system of the project and its available water 

resources. As for the soil on both sides of the Euphrates, it is more fertile at the 

beginning of the branching of the stream than that on the sides of the stream. This 

is true because it has a good drainage since the Euphrates represents a natural 

sewage.  

 The study concluded that there is a net of water streams and channels (some 

of which are padded) with a total lengths of 877667 kms, and the unpadded of a 

total lengths of 1770489 kms. In addition to this, there are human problems which 

affected the water efficiency of the project. The most important of these problems 

include mismanagement of the water system of the project, the unplanned increase 

in the population, pollution, using the traditional irrigation system which leads to 

50% lose of the water, and the irrational waste and profusion of water by the 

population.  

 The water drainages of the project temporally fluctuate in the dry, humid and 

moderate years according to the rising and drop of the Euphrates level as well as 

the effect of the human factor intervention. The project recorded the annual highest 
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drainage rate in the year 2018-2019, with an average of 22m/year, and the lowest 

annual drainage rate in 2016-2017, with an average of 13m/year. As for the surplus 

water amount of the project, its average was 638061053 billion m3. 

 The use of different scientific instruments has indicated lack of any real and 

sound investment of Al-Saqlaweyih irrigation project (as a growth pole) under the 

available developmental potentials, particularly the agricultural one. The square 

area suitable for agriculture was 226802 acres, whereas the actually cultivated 

lands amounted only to 47299 acres. This means that a rate of 82.7% of the lands 

is not utilized for agriculture, notwithstanding other aspects. This has negatively 

affected the economic structure, which requires, within the framework of this 

study, formulating strategies enhanced by spatial developmental plans and 

objectives which can actively contribute in fostering the opportunities of advancing 

the spatial developmental levels in the study area provided decision makers in the 

Province were serious towards the developmental orientation.              


