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  الخالصة 
  

ن    وفر م ا مت ى ضوء م راق عل ي الع ائي ف ع الم درس الواق ة ان ت ذه الدراس اول ه ع تح و متوق ا ه ات و م   إمكاني
اني       األول أبعادثالثة  لقد تم تشخيص مشكلة المياه على إنها ذات         . مستقبال   مرتبط بالتغيرات المناخية العالمية و الث

ة           الثالث  و إدارة الموارد المائية و     طمحلي داخلي بسبب سوء التخطي     اه العراقي  بعد إقليمي بسبب آون مصادر المي
  .خارج الحدود ألعراقيه

دمت الدراسة بعض                   د ق على ضوء الدراسات المستقبلية التي عرضت وضعا مأساویا للمياه في المنطقة عموما فق
ى سد       التوصيات و منها تأسيس قناة تربط نهر دجلة بالفرات في موقع جنوب بعداد و شمال سدة الهندیة                  اضافة ال

   . ة الستثمار بحر النجف آخزان مائي طبيعي و اقتراح فتح قنا.لشط العرب لتنظيم تصریف المياه الى الخليج
  
   لمقدمةا. 1 

راق    ا الع ي حضي به ة الت وفرة المائي ع باألساس لل ة یرج ة القدیم ور الحضارات العراقي بب ظه ان . ان س د آ لق
ة   ة المتعاقب ي النهضات الحضاریة العراقي را ف دین دورا آبي رین الخال ذین  . للنه ي دور ه ر ف ل خطي و ان أي خل

اة في العراق                  النهرین ق  ة جوانب الحي ى آاف ة عل ة          . د ینعكس بصورة آبيرة و هائل ذا یجب النظر للمشكلة المائي ل
ة                              د في محاول ل یجب العمل للمدى البعي ة ب ول مؤقت ى حل ليس على أساس المرحلة الحالية و محاولة الوصول ال

  . للمجتمع العراقي و الغذائيتوفير األمن المائي
ة في               وائياالر الواقع   تحاول هذه الدراسة تبيان    ل التوجه      الحالي و محاولة البحث عن المشكلة الحقيقي العراق قب
  .بالبحث عنها عبر الحدود

ى         مشكلة المياه    ا عل ا ذات    في العراق یمكن النضر له ة و              إنه ة العالمي التغيرات المناخي رتبط ب اد األول م ة أبع ثالث
ة و    و إدارة المو   ط محلي داخلي بسبب سوء التخطي     الثاني اه        الثالث  ارد المائي سبب آون مصادر المي د إقليمي ب  بع

  :  و یمكن ان تنسب المشكلة الى.العراقية خارج الحدود ألعراقيه
  .قلة األمطار و الجفافو  التغيرات المناخية -1
 دول الجوار -2
 تجفيف االهوارجریمة  -3
  في بناء المؤسسات المائيةاإلدارة و سوء التخطيط -4
  
  التغيرات المناخية1.1

رة                                ة التي شملت الك رات المناخي اني هو االخر من التغي سنة و یع وع و حسب فصول ال یتمتع العراق بمناخ متن
   . في معظم دول المنطقة و العالم ظاهرة الجفافد حيث تراجع معدل سقوط األمطار و ازدیا.األرضية

م المتحدة     .  العراقيةةو ال شك في ان ظاهرة التصحر أصبحت ظاهرة محسوسة یوميا في البيئ   و من توقعات األم
شكل        ين  ال ام      ) 1(للوضع المائي عالميا نتيجة التغيرات المناخية  یب ة لع الم و التوقعات المائي  . 2015خارطة الع

ستان و دول أخرى                   ران الباآ ة و إی دول العربي ذا  . یبين التوزیع الوضع الصعب الذي یحتمل ان تواجهه معظم ال ل
  . ئرة المطالبة حيث ستكون هي األخرى تحت ضغط متوسط من الحاجةفان ترآيا سوف تخرج من دا
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    نتيجة التغيرات المناخية2015یبين الوضع المائي العالمي المتوقع بحلول عام ) 1(الشكل 

  
اطق العراق    ) 2(آمثال على تراجع قلة االمطار في العراق الحظ الشكل    ة    حيث یظهر ان معظم من اني من قل  تع

   .  عدى منطقة دیالى وهي جزء صغير بالمقارنة مع مساحة العراق الواسعة%)50اقل من ( االمطار

  
 [1] 2008-2007الجفاف خالل العامين ) 2(الشكل 

  
   دول الجوارتأثير 2.1

ا (ية  معظم ان لم تكن جميع الموارد المائية في العراق تأتي من مصادر مائية من وراء الحدود العراق                 ران  , ترآي إی
لذا فان دول المصدر تكون ذات قدرة آبيرة جدا على التحكم بموارد العراق المائية مع تزاید اإلمكانيات                 ) سوریا, 

سدود  ار و ال اء األنه ر و بن ي حف ة ف زداد   دولالان . التكنولوجي اه هي األخرى ت راق بالمي ع الع شارك م ي تت  الت
ذات دول          زمن و بال ا    احتياجاتها بمرور ال ع ترآي د المخطط          .  ة المنب ذا یجب ان یعتم د      العراقي   ل د الحاجة عن تزای

  .الدول األخرى في بناء التوقع المزمع اتخاذه
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ة  ) ترآيا و إیران و سوریا ( أقامت دول الجوار      و النظرة المستقبلية   نتيجة الحاجة  ا  والعدید من المشاریع المائي  مم
ائي للعراق         تأثيرا سل   ترآت ه المشاریع ال شك فيه ان هذ     ع الم ى الواق تعداد العراق لظروف         بيا عل دم اس ك لع و ذل

   .مائية قاسيه یمكن ان تواجهه
ى سيطر عل ا ت رات  ترآي ر الف سبة لنه ى %  88 حوالى  بالن سيطر عل ي حين سوریا ت ه ف والىمن ا %. 12ح ام
ى         % 5و سوریا على    % 31.9 حوالى بالنسبة لنهر دجلة فان ترآيا تسيطر على        و بذلك تكون سيطرة العراق عل

ذا الوضع                      .من المياه % 53 حوالى ة  و ان ه وانين الدولي ان العالقة المائية ما بين العراق و تلك الدول تحددها الق
  .یخضع للكثير من اإلشكاليات القانونية 

  

  
  ت[2] الترآية المقامة على نهر الفراالسوریة و السدود العراقية و)3(الشكل 

  
ة     لذا سوف لن نرآز عليها في دراستنا و سنحاول ا          ات الذاتي و       . لخوض في اإلمكاني اء الل رى ان إلق ى     مو ن  فقط عل

د                                 ا البعي ذا الجانب و عدم تخطيطه ا له ى مر تاریخه ة عل ة العراقي ال الدول ليما الن إهم لوبا س يس أس تلك الدول ل
ر           . المدى یلعب دورا آبيرا في تراجع موارد العراق المائية         ى نهر الف ات حيث نجد ان السدود الضخمة المقامة عل

ل سد واحد في العراق           : تسعة سدود تتوزع آما یلي   ة سدود مقاب ا و سوریا أقامت ثالث خمسة سدود أقامتها ترآي
ه( د حدیث شكل ) س شكل ). 3(الحظ ال ران فيرجى مالحظ ال سبة إلی ا بالن ة ) 4(أم سدود اإلیراني ر ال ذي یظه و ال

را        المقامة على نهر الكارون و التي یبلغ عددها حوالي خمسة عشر س      لبيا  آبي أثيرا س رك ت ر ت دد الكبي ذا الع دا وه
  . على الوضع المائي في القسم الجنوبي من نهر دجلة
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   على نهر الكارون الرافد المهم لشط العرباإلیرانيةالسدود ) 4(الشكل 

  
  جفيف االهوار ت جريمة3.1

ة    السلبي االخر هو      التأثير ذه في       جریم م تنفي ذي ت د ا تجفيف االهوار ال سابق  عه د    في لنظام ال سعينات عق  من  الت
ساحته        . )5( الحظ الشكل    القرن الماضي  ا      8900تشكل االهوار مسطح مائي طبيعي م ع تقریب ر مرب و مت د  .  آيل لق

ة ة و ثقافي ة و اجتماعي ة بيئي ة التجفيف آارث را من . آانت عملي اني آثي وب تع ة الجن ا زالت منطق أثيرو م ك ت  تل
اه          العملية الكارثية رغم المحاو    د االهوار بالمي ذل لرف ى               . الت التي تب اثيرا سيء عل ة ترآت ت ذه الجریم ا ان ه آم

  . مناخ العراق و زادت من التصحر بنسبة آبيرة جدا
  

  
  ] 3[ 2000 و عام 1985منطقة  االهوار في عام ) 5(الشكل 

 
   و سوء التخطيط الواقع الحالي. 2

شاء حيث تم   لقرن العشرین   ا مشاریع المياه في العصر الحدیث مع بدایة         بدئت ام    أول إن ائي ع  و 1913 مشروع م
ة   اظم الغراف     .هو سدة الهندی دة الكوت و ن شئت س ات أن د الثالثين ي    .  وفي عق ة ف شاریع المائي ان هدف الم د آ لق

  . العراق وما یزال هو تنظيم انسيابية المياه لدرء خطر الفيضان و توليد الطاقة الكهربائية و اإلرواء
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ه     و مع تطور     د العراق من احتياجات ة الحياة و ازدیاد الحاجة للمياه و الذي اثر على معدالت تزوی د   المائي ان الب  آ
انها ان تتجاوز                            العراقيةللدولة   ة التي من ش شات المائي وفير المن ى ت ذا التطور و تعمل عل  األهداف  ان تواآب ه

  . واسعة و التوجه نحو مشاریع خزن أعالهالقدیمة المذآورة 
ي ال ذآورة ف داول الم اهج ات  أدن دود و خزان ذ من س و تحت التنفي ا ه وفر و م و مت ا ه دم استعراضا لم  إضافة نق

   . هذه ألمجموعه من المنشات المائية هي ما قامت به الحكومات العراقية المتالحقة  . للبحيرات الطبيعية
  

 .]4  [السدود المنفذة و تحت التنفيذ) 1 (جدول
  لخزناحجم 

  )كعبمتر ممليار (
    السد  التنفيذ  الموقع

  1  دوآان 1959 )السليمانية(الزاب الصغير  6.8
  2 دربندخان 1961 )السليمانية(نهر ديالى  2.8
  3 حمرين 1981 )ديالى(نهر ديالى  2.4
  4 حديثه 1986 )االنبار(نهر الفرات  8.28
  5 الموصل 1986 )نينوى(نهر دجلة  11.11

  6 دهوك 1988 )دهوك( روباردونهر  0.00256
  7 العظيم 1999 )ديالى(نهر العظيم  1.5
  8 بخمة تنفيذ جزئي اربيل 17
  9 بادوش تنفيذ جزئي )نينوى(نهر دجلة  10

  10 البغدادي تنفيذ جزئي )االنبار(نهر الفرات  0.499
  11 الرطبة 1981 )االنبار(نهر الفرات  0.032
  12 االبيله 1973 )االنبار(نهر الفرات  0.004
  13 االغري 1974 )االنبار(نهر الفرات  0.006
  14 الحسينية 1976 )االنبار(نهر الفرات  0.006
  15 شبيجة 1977 )االنبار(نهر الفرات  0.008
  16 الرحالية 1982 )االنبار(نهر الفرات  0.004
  17 ام الطرقات 1982 )االنبار(نهر الفرات  0.007
  18 سري 1976 )االنبار(نهر الفرات  0.0003
  19 االبيض 2002 )االنبار(نهر الفرات  0.025
  20 3حوران 2003 )االنبار(نهر الفرات  0.0053
  21 حسب  2005 )النجف(نهر الفرات  0.0042
  22  2حوران  2007  )االنبار(نهر الفرات   0.0049

  23  هراوة  2007  السليمانية  0.000764
  24  قزانية  2007  ديالى  0.0009
  25  المساد  تحت التنفيذ  راالنبا  0.00682
  26  مندلي  تحت التنفيذ  ديالى  0.00362
  27  شيرين  تحت التنفيذ  آرآوك  0.000752
  28  بلكانه  تحت التنفيذ  آرآوك  0.00061
  29  خاصه جاي  تحت التنفيذ  آرآوك  0.038
  30  دبس  1965  )آرآوك(نهر الزاب الصغير   0.015
  31  ءسامرا  1956  )صالح الدين(نهر دجلة   للسيطرة
  32  الكوت  1939  )واسط(نهر دجلة   للسيطرة
  33  العمارة  2004  )ميسان(نهر دجلة   للسيطرة
  34  الرمادي  1956  )االنبار(نهر الفرات   للسيطرة
  35  الهندية  1913  )آربالء(نهر الفرات   للسيطرة
  36  الفلوجة  1985  )االنبار(نهر الفرات   للسيطرة
  37  الكوفة  1986  )النجف(نهر الفرات   للسيطرة
  38  العباسية  1986  )النجف(نهر الفرات   للسيطرة
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  [4] لبحيرات و النواظما) 2 (جدول

  
  حجم الخزن  الموقع  التنفيذ  الخزان  

  )متر مكعبمليار (
  3.3  االنبار  طبيعية  بحيرة الحبانية  1
  85  االنبار   طبيعية  بحيرة الثرثار  2
  26  آربالء  طبيعية  بحيرة الرزازه  3
    )واسط(نهر دجلة   1939   الغرافناظم  4
    )االنبار(نهر الفرات   1956  ناظم الورار  5
    )االنبار(نهر الفرات   1948  ناظم الذبان  6
    )االنبار(نهر الفرات   1942  ناظم المجرة   7
الثرثار مخرج ناظم   8

  يالرئيس
    )االنبار(نهر الفرات   1976

    )االنبار(نهر الفرات   1976   التقسيمناظم  9
    )االنبار(نهر الفرات   1981   تقسيم ناظم  10
  

ام             .أآبر خزان مائي هي بحيرة الثرثار      ذ ع د استخدم من  لخزن  1956 وهو أآبر منخفض طبيعي في العراق و ق
د بنهري               ا بع ار فيم الفائض من مياه نهر دجلة عن طریق قناة تحویل تبدأ عند سدة سامراء ، وربط منخفض الثرث

ك               دجلة و الفرات وبذل    ى ذل ا دعت الحاجة إل رین آلم ك أصبح باإلمكان إعادة آميات وافية من مياه الري إلى النه
ادة                                   . صيفا د إع ار عن اه األنه ادة ملوحة المي ى زی ا ال ؤدي الخزن فيه ا ی ذا مم رة مالحة  و ه ذه البحي إال ان مياه ه

  .االستخدام

  

   و یظهر)2009اب  18في  (صورة ماخوذة بواسطة احد التوابع االرضية) 6(الشكل 

  حوض نهري دجلة و الفرات و بحيرة الثرثار

  ).3( التي تمت جدولتها في الجدول ألخالصه یمكن ان نجد أعالهعلى ضوء الجداول المذآورة   
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  )السدود و النواظم (المائيةالمنشات توزيع  )3 (جدول
  

  المجموع   نهر الفرات  نهر دجلة  المنطقة
  7    7  المنطقة الشمالية
  33  27  6  المنطقة الوسطى
  5  3  2  المنطقة الجنوبية

  45  30  15  المجموع
 فقط حجم الخزن للمنشات

  )متر مكعبمليار (
51.619  8.881  60.5  

 و حجم الخزن للمنشات
  )متر مكعبمليار (البحيرات 

136.619  38.181  174.8  

  
  

  .  عراق و یظهر سوء التوزیع و قلة المشاریع للالجغرافيةیبين توزیع المشاریع المائية على الخارطة ) 7(الشكل 
  

  
  

  خارطة توزیع المشاریع المائية) 7(الشكل 
  

  دراسات مستقبلية للوضع المائي. 3
شراف    ]5,6[7, 1997 -1994طرحت عدة دراسات صدرت ما بين عامي         اق  حاولت است ستقبلية لحاجة   األف  الم

 المقادیر المتوقعة للمياه لكل من  )4,5(یظهر الجدولين   . 2020دول حوض نهري دجلة و الفرات ممتدتا الى عام          
  .ترآيا و سوریا و العراق و لنهري الفرات و دجلة

  
   
  



9 of 14  

  )مليون متر مكعب (2020الحاجة المتوقعة للمياه لنهر الفرات حتى عام ) 4(الجدول 
 الدولة )7(المصدر   )6(المصدر )5(المصدر 

 ترآيا 14,500 21,500 21,600
 سوريا 5,500 13,400 11,995
 العراق 15,500 16,000 17,000
 الحاجة الكلية 35,500 50,900 50,595
 المتوفرةالكمية  31,680 31,000 32,720

 التوازن (3,820-) (19,900-) (17,875-)
  
  

  )مليون متر مكعب (2020الحاجة المتوقعة للمياه لنهر دجلة حتى عام ) 5(الجدول 
 الدولة )7(المصدر  )6(المصدر )5(المصدر 
 ترآيا 8,000 7,200 6,700

 سوریا 0 500 0
 العراق 31,900 40,000 29,200
 الحاجة الكلية 39,900 47,700 38,700
 الكمية المتوفرة 49,570 48,000-52,600 49,200
 التوازن 9,670 300-4,900 10,500

  
رات   ان آل دراسة تقدم تقدیرات مختلفة عن األخرى و لكن هناك إجماع على النقص المت     وقع في إمدادات نهر الف

وفرة و النقطة              .  ة المحدودة المت ل الكمي ة مقاب ر الحاجة المتوقع رات هو آب سبة لنهر الف مما یسترعي االنتباه بالن
راق    ة الع ا حاج ل تقریب ع یقاب نقص المتوق دار ال ي ان مق ة ه صدر(المهم دى الم ة  )) 7(ع ي إمكاني ا یعن ذا م و ه

ذنا  إذ وربما انقطاع النهر تماما وارده من الفراتتعرض العراق الى نقص آبير في م  اخ و حاجة    أخ رات المن  تغي
   . بنظر االعتبارترآيا

ا      ا فيم أما بخصوص نهر دجلة فان الدراسات الثالثة تظهر الوفرة في مياه النهر و هذه نقطة مهمة سنحاول تناوله
  . بعد
  
  االستنتاجات. 4

اه         . الشماليةة الوسطى و    ان معظم المنشات المائية تترآز في المنطق       -1 شكلة المي ان م ذا ف ة ل م تظهر     الحالي  ل
 .)8(الشكل و) 3(الحظ الجدول (في هاتين المنطقتين 
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   المشاریع المائية المقامة على نهر الفرات بعددتوزیع) 9(الشكل 
 

ة                  الحظ   أعاله في الخارطة    شاریع المائي ع الم این في توزی  ان مجموع    .الخط الذي یبين الحد الفاصل في التب
وق الخط الفاصل                      شاریع ف المشاریع المائية تحت الخط الفاصل ال یتعدى خمسة مشاریع في حين مجموع الم

ذ             ة للتنفي سيط من ال        .حوالي األربعين مشروعا عدى المخطط او التي في طور التهيئ دد الب ذا الع شاریع   ان ه م
   .  البریطانية و خالل العهد الملكيالمائية في الجنوب تم تنفيذه من قبل الحكومة

ام   -2 ذ ع ذ من ذها او تحت التنفي م تنفي ي ت شاریع الت م الم دود 2003ان معظ ا س ز بكونه سيطة  تتمي ذات  وب
تمرآز  وهذه السدود رغم صغر حجمها إال أنها هي األخرى ت         ). )1(الحظ الجدول (صغيرة  سعات خزنيه   

 . في المنطقة الشمالية
   

 .  فقط في المنطقة الجنوبية في آونها منشات للسيطرةالمائيةتتميز المشاریع  -3
 .)9( الحظ الشكل  عددا من سدود نهر دجلة و تترآز في محافظة االنبارأآثرسدود نهر الفرات  -4
ة حوالي            -5 رات              5.81سعة الخزن في حوض نهر دجل ر من الخزن في حوض نهر الف شكل      اآب الحظ ال

)10( . 
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   و البحيرات على النهرینألمقامهحجم الخزن المائي للمنشات )  10(الشكل 
 

شاریع اعاله في استخدامه        األساسي یتميز الهدف     -6 ه    ا لمعظم الم درو مائي ة الهي ر من   .  آمصدر للطاق اآث
 . آونها خزانات مائيه و الشك بان آال الهدفين مختلفين آثيرا

ا       :  من نهر الفرات لسببين اساسيين هما       للعراق مية في توفير المياه   أن نهر دجلة اآثر اه     -7 يس له ا ل ان ترآي
ا                         ا النهر في ترآي ه التي یمر به ة المنطق ق بطبيع اك محاوالت     (أي سد على هذا النهر و السباب تتعل هن

د االن     ق لح م تتحق رة و ل اوالت متعث ا مح ة و لكنه ى دجل د عل اء س راق  . )لبن اني ان الع سبب الث د ال البل
 .  الى اقصى مدى ممكن و الوحيد الذي یمكنه االستفادة من هذا النهراألساسي

 
   و التوصياتالمقترحات. 5

شاریع  إدارةو  فقط خارج الحدود بل هناك سوء في التخطيط  بان سبب المشكلة ليست   ما سبق نجد     ضوءعلى    الم
ة          هاتوزیعو   م تأخ   على النهرین آما ان هذه االدارات المتعاقب ة و        ل دول المنطق ي ل ار التطور الزمن ذ بنظر االعتب

ائي  ن الم وفير األم ة ت ذائي امحاول ي و الغ ع التطور لعراق ذلك. الحاصل  م اع   باإلضافة ل ذا القط اني ه د ع فق
ذه         لالحيوي من إهمال آبير خال  ذه خالل ه م تنفي ا ت رن الماضي و معظم م  عقدي الثمانينات و التسعينات من الق

ذه               . سبق وان تم التخطيط له قبال     الفترة هو ما     لقد تم إنشاء عدد آبير من المنشات المائية في دول الجوار  خالل ه
راق   ون للع رة دون ان یك ل الالفت ة  دور مماث وارده المائي تثمار م ان   .س د آ الق ة  ألزام ات العراقي ى الحكوم  عل

اه       المائي و آان هناك حالة غي األمنالمتعاقبة التعامل مع موضوع توفير    ة لتنظيم المي ة الملزم وانين الدولي اب للق
  : على ذلك نقترح ما یلي .ما بين الدول

ة   )7الشكل (خط الفاصل ال نجد ان المنطقة الجنوبية تحت       أعالهات  ظمن المالح : الفراتقناة تغذیة    -1  منطقة خالي
ة  عليه في  التأآيدمن المشاریع المائية وهذا ما یجب   شكلة شحة المي     أی ستوجب    .اه خطة لمعالجة م ا ی ذا م  وه

دا           .  خزانات  سدود و  لمنطقة و إمكانية إنشاء   ل طبوغرافيةدراسة   رة ج و لكون نهر دجلة نهر عراقي بنسبة آبي
 نقترح مشروع آما تناولنا ذلك اعاله و لكون الوضع المائي فيه افضل مما هو عليه الحال في نهر الفرات لذا                 

ة ا    قناة ما بين دجله و الفرات      إلنشاء ه           لتغذی اه في ة المي رات و تنظيم دیموم شكل      ,لف ان    ). 11( الحظ ال د ب نعتق
اة هو           شاء القن ع الن ا  و التي یمكن ان تكون             افضل موق رین من بعظمه راب النه ة اقت د منطق ة   عن من منطق

 : من ابرز فوائد هذه القناة هي . جنوب بغداد و مقابل الكوت تقریبا الى نهر الفرات شمال سدة الهندیة
  . االن وفي المسقبل و على مدار السنةذه القناة النقص الشدید المتوقع في الفرات ستعزز ه  - أ
ى                             ت س - ب اد العراق عل را من اعتم ل آثي رات و یقل صالح الف ة ل تفادة من نهر دجل مكن العراق من االس

  .ترآيا و سوریا إضافة عن منح العراق قدرة مناورة سياسة مستقبال
  .تعادة هور الحمار المجفف للمياهآما انها ستكون مصدر اساسي في اس - ت
  . یمكن تأسيس قنوات فرعية على جانبي هذه القناة مما یودي الى إحياء المنطقة-ث
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   :  تنفيذ هذا المشروع فهي تسهلاما المميزات التي
  .  و ربما اقل  آيلو متر45ال یتجاوز طولها ال  قصر القناة حيث  - ا
   . سهلة الحفر و التنفيذ منبسطةتمر عبر ارض ترابيةالقناة  -ب
  .كلفة واطئهب عراقيه و خالل زمن قياسي و بإمكانياتیمكن تنفيذها محليا و  -ت
  

يج و  :   سد و ناظم شط العرب       -2 انشاء سد ینظم مرور المياه خالل شط العرب و یمنع الجریان العكسي من الخل
  . ية من ملوحة مياه الخليجو بذلك یتم الحفاظ على المياه العراق. ذلك شمال مدینة البصرة 

  
ضخ  -3 ذا ال وال ه ى اخر ل ة بمعن ة الكهربائي د الطاق سبب تولي ه ب ي معظم ون ف ا یك ضخه ترآي ذي ت اء ال  ان الم

ة       ا الكهربائي د طاقته وم          .التتمكن ترآيا من تولي ذا تق شتاء ل رة خالل ال ة بكث ه الكهربائي اج الطاق ا تحت أن ترآي
صل  ذا الف الل ه رة خ ضخ بكث ي ح. بال ا ف ف تمام راق مختل ف الع د ان موق ذه  . ين نج تثمار ه ن اس ا یمك هن

ات                             ك الكمي ة  و عدم هدر تل ات المائي ر عدد من الخزان وفير اآب الظاهرة بترآيز الخزن الشتائي من خالل ت
ي يج العرب ي الخل ة ف رة  .  الهائل ي الفق رح ف سد المقت يلعب ال ا س ى  2و هن اه ال صریف المي يم ت ي تنظ  دورا ف

   . الخليج

  
  

  
  القناة المقترحة مابين دجلة و الفرات) 11(الشكل 

  
   

شكل  -4 د الحظ ال ائي جدی نخفض بحر النجف آخزان م تفادة من م ساحة الواسعة ). 12(االس شكل الم ين ال یب
ذ                . للمنخفض ة ه ذا    . ا الخزان  و ستكون قناة التغذیة المقترحه مصدر اساسي و مهم من مصادر تغذی د ه یبتع

نخفض عن          435 آيلومتر عن نهر الفرات و مساحته التقریبيه         15الخزان المائي مسافه     ع و ی  آيلو متر مرب
ر 40االرض المجاورة حوالى     ات ان یحوي            ]8[  مت ذه البيان ى ضوء ه د حيث یمكن عل و خزان جي ذا فه  ل

 .  تقریبامتر مكعب من المياه مليون 17400
   

Al-Musaib 

Baghdad 



13 of 14  

  
  وقع بحر النجف الذي یمكن استخدامه آخزان مائيم) 12(الشكل 

  
 :    یمكن ان تعزز قدرة العراق المائيه مثلة هناك خطوات إضافيةي اإلستراتيجول الحلهإضافة لهذ

ه -5 ا ألحدیث تخدام التكنولوجي ع اس زل م ري و الب ات ال ویر و إدارة منظوم ام بتط اه .  االهتم ن المي تفادة م و االس
ر                      مع التاآيد    المالحة ذا العنصر تحدي آبي شكل ه ه و لالسف ی على االستفادة القصوى من عنصر الزمن الن

  . للعراق المنهك و في آافة المجاالت
 
از و        . معالجات سریعة بتوفير منظومات تحليه في المحافظات التي تعاني من الملوحة           -6 رة الغ و االستفادة من وف

ذات یمكن استخدام      . النفط في تلك العمليات    دة عدى تجنب                    و بال ه دون فائ تخلص من ه لل تم حرق ذي ی از ال  الغ
  .  في عمليات التحلية دون ان تحتاج الى نفقات للطاقةهمثل هذا الغاز یمكن استخدام. الضغط في آبار النفط
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