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2016یة لسنة الموارد المائ مؤشرات تقریر  

 المقدمة 
ة التخط�یط / وال�ذي ج�اء ثم�رة لجھ�ود متواص�لة ب�ین وزار 2016أنجزت مدیریة اإلحصاء الزراع�ي تقری�ر الم�وارد المائی�ة لس�نة 

تعتب�ر الم�وارد المائی�ة م�ن المرتك�زات األساس�یة وأح�د أھ�م  . 2003الجھاز المركزي لإلحصاء  ووزارة الموارد المائیة من�ذ ع�ام 
فھو المورد الذي یرتك�ز علی�ھ إنت�اج الغ�ذاء ویش�كل أھ�م  یاهبدون الم للحیاة ان تستمر المتطلبات إلدامة الحیاة اإلنسانیة وال یمكن 

لبیئ�ة ویلع�ب دوراً رئیس�اً ف�ي التنمی�ة ف�ي كاف�ة جوانبھ�ا ، علی�ھ ف�أن االھتم�ام ب�الموارد المائی�ة یعتب�ر ام�راً حیوی�اً لتغطی�ة عناصر ا
 االحتیاجات اإلنسانیة من میاه الشرب واالستخدامات المدنیة وتأمین متطلبات الزراعة واالحتیاجات الصناعیة .

 
جتم�اعي یقابل�ھ تن�اقص إلقتص�ادي واإلق في تزاید مستمر نتیج�ة للنم�و الس�كاني والتط�ور اإن الحاجة إلى الموارد المائیة في العرا

الم�وارد  . إنعل�ى األنھ�ار الت�ي ت�رد إل�ى الع�راق ئةفي الموارد المائی�ة نتیج�ة لتوس�ع اس�تثمار الم�وارد المائی�ة ف�ي ال�دول المتش�اط
دى القری��ب والبعی��د وعل��ى مخطط��ي السیاس��ات المائی��ة األخ��ذ ع الرقع��ة الزراعی��ة عل��ى الم��یالمائی��ة س��تبقى المح��ور األساس��ي لتوس��

وم�ن الحق�ائق الموض�وعیة إن  باالعتبار بجمیع ھذه الحقائق واعتماد سیاسة مائیة قائم�ة عل�ى االس�تثمار األمث�ل للم�وارد المائی�ة 
من القرن األخیر و الق�رن الواح�د  صعوبات حقیقیة تواجھ القائمین على السیاسات المائیة والزراعیة في العراق خالل العقد األخیر

والعشرین وخاصة فیما یتعلق بالجفاف الذي القى بظاللھ على العراق ومعظم دول الجوار إضافة إلى انخفاض واضح ف�ي تص�ریف 
نھري دجلة والفرات داخل األراضي العراقیة بسبب الجف�اف وإقام�ة مش�اریع الخزان�ات والس�دود ف�ي ك�ل م�ن تركی�ا وس�وریا خالف�ا 

ادئ التنسیق والتعاون المشترك في اقتسام م�وارد المی�اه لل�دول المتش�اطئة مم�ا أدى بالمحص�لة النھائی�ة إل�ى نق�ص واض�ح ف�ي لمب
مجمل متحصالت العراق من الم�وارد المائی�ة. وعل�ى ال�رغم م�ن التراج�ع الواض�ح ف�ي كمی�ة الم�وارد المائی�ة المتحقق�ة ف�ي الع�راق 

لفرات ومن خارج االراض�ي العراقی�ة س�واء أكان�ت م�ن تركی�ا او ای�ران ف�أن الم�وارد الذاتی�ة سواء منھا المتأتیة من نھري دجلة وا
المتحققة من داخل العراق تراجعت ھي األخرى بسبب ظروف الجفاف وشملت الروافد والمیاه الجوفیة ومعدالت الخزن في السدود 

 ھذه المصادر . والخزانات وذلك للعالقة الوثیقة بین سقوط األمطار وتوفر المیاه من
 

إن ھذه الصعوبات مجتمعة باإلمكان الحد من تأثیراتھا على النش�اط الم�ائي والزراع�ي ف�ي الع�راق م�ن خ�الل أتب�اع سیاس�ات مائی�ة 
وزراعیة واعدة باالعتماد على أتباع الطرق واألس�الیب التقنی�ة الحدیث�ة ف�ي ال�ري والزراع�ة مث�ل تقان�ات ال�ري (ب�الرش والتنق�یط) 

أثبتت نجاحا كبیرا في جمیع البل�دان الت�ي باش�رت باس�تخدامھا من�ذ عش�رات الس�نین وف�ي الع�راق تب�ذل جھ�ود واس�عة وھي وسائل 
النطاق العتماد ھ�ذه التقنی�ات ف�ي ال�ري والزراع�ة ونأم�ل نش�رھا بش�كل واس�ع للقض�اء عل�ى الش�حة ف�ي مص�ادر المی�اه والنھ�وض 

 بالقطاع الزراعي .
 

الري والزراعة ال یقتص�ر عل�ى الت�وفیر ف�ي مص�ادر المی�اه ب�ل ی�ؤدي إل�ى المحافظ�ة عل�ى خص�وبة  إن اعتماد األسالیب الحدیثة في
الترب��ة وزی��ادة اإلنتاجی��ة بش��كل كبی��ر م��ع الع��رض ان م��وارد المی��اه ف��ي الع��راق ال زال��ت وبكمی��ات كبی��رة ی��تم ھ��درھا بش��كل غی��ر 

ب وم�ن المی�اه العذب�ة وھ�و م�ا یتطل�ب م�ن الجھ�ات ذات موضوعي من خالل انسیابھا في البزول والقسم اآلخر ینتھي في شط العر
العالقة وقفة جادة لالس�تفادة م�ن ھ�ذا الم�ورد الحی�وي الس�تثماره ف�ي الزراع�ة والمج�االت األخ�رى الص�ناعیة واإلنس�انیة ول�و ق�در 

ار المی�اه ف�ي الع�راق استخدام المیاه في العراق بشكل علمي وموضوعي لما كان ھناك أزمة میاه وجف�اف وكلن�ا أم�ل إن ی�تم اس�تثم
وفق احدث األسالیب مع االحتفاظ بحق العراق بالمطالبة بانسیابیھ المیاه إلى داخل العراق من خالل نھري دجلة والفرات والرواف�د 
األخرى وبالتنسیق والتعاون مع كل من تركی�ا وس�وریا وإی�ران وبالحص�ة القانونی�ة الت�ي یس�تحقھا الع�راق وبأتب�اع كاف�ة األس�الیب 

لقن��وات الدبلوماس��یة والقانونی��ة واللوجس��تیة وم��ن خ��الل المنظم��ات الدولی��ة واإلقلیمی��ة والعربی��ة ومنظم��ة الم��ؤتمر اإلس��المي  وا
ومبادئ حسن الج�وار والمص�الح التجاری�ة واالقتص�ادیة المتبادل�ة ب�ین الع�راق وھ�ذه ال�دول للحص�ول عل�ى حق�وق الع�راق ف�ي ھ�ذا 

 ر التطور والرفاه والنھوض االقتصادي واالجتماعي للعراق والشعب العراقي.واستخدامھ في نش يالمورد اإلستراتیج
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 رمنھجیة التقری
عل��ى البیان�ات المجھ��زة م�ن وزارة الم��وارد  وباالعتم�ادتق�وم مدیری�ة اإلحص��اء الزراع�ي بأع��داد مؤش�رات للم��وارد المائی�ة س��نویاً 

وف�ي الغال�ب ت�رد  علیھ�ا م�ن قب�ل م�دیریتنا ووزارة الم�وارد المائی�ة . المائیة والشركات والدوائر المرتبطة بھا وف�ق ج�داول متف�ق
البیان�ات إل�ى الجھ�از بش��كل تفص�یلي وی�تم التعام�ل معھ��ا وبالتنس�یق م�ع وزارة الم�وارد المائی��ة إلخراجھ�ا بص�یغتھا النھائی�ة وبم��ا 

ائیة لھ��ذا النش��اط واس��تیعاب یتناس��ب واألس��الیب الموض��وعیة ف��ي ع��رض البیان��ات م��ع الس��عي لش��مول جمی��ع المؤش��رات اإلحص��
 .االنھار الرئیسة وروافدھا في العراقوفي مایلي  ،المتغیرات السنویة التي تطرأ علیھا سواء كانت طبیعیة أو موضوعیة

 
    

 المحافظات التي یمر بھا الموقع المنبع  االنھر الرئیسة وروافدھا

 نھر دجلة
ینبع من بحیرة (وان ) 

نوبیة من المرتفعات الج
 الشرقیة من تركیا

یدخل الحدود العراقیة في 
الجزء الشمالي عند منطقة 

فیشخابور ویتجھ نحو 
الجنوب الشرقي ویتابع 
مجراه حتى مصبھ في 

 القرنة.

دھوك ،نینوى، صالح الدین 
 .،بغداد ،واسط،میسان ،البصرة

 الروافد

 تركیا  + العراق الخابور
 كیا + العراقتر الزاب الكبیر
 إیران + العراق الزاب الصغیر

 العراق العظیم
 إیران + العراق دیالى

 نھر الفرات

یتكون مـن رافـدیـن ھما 
(فرات صو)  و (مراد 
صو) في المرتفعات 

التركیة كما تصب فیھ 
عدد من الفروع داخل 

 األراضي السوریة

یدخل الحدود العراقیة في 
لغربي الجزء  الشمالي ا

عند مدینة حصیبة ویتجھ 
نحو الجنوب الشرقي 

ویتابع مجراه حتى مصبھ 
 في القرنة

االنبار ، بابل  ، كر بالء ،  
النجف ، القادسیة ، المثنى ، 

  .ذي قار ،البصرة 

 
 

 والمصطلحاتالمفاھیم 
 یق تغذیتھ الطبیعی�ة م�ن می�اه االمط�ار او االنھ�ار الخزین المتجدد : یعني كمیة المیاه الداخلة الى المكمن الجوفي عن طر

او اي اجس�ام او مس�طحات مائی�ة فض��ال ع�ن التغذی�ة االص�طناعیة بحس��ب نس�بة كمی�ة المی�اه المغذی��ة للمكم�ن ف�ي وح��دة 
 .الزمن

 الخزین الثابت القابل لالستثمار : یعني كمیة المیاه الجوفیة المتواجدة في طبقات المكمن الجوفي 
 ثماري : یعني كمیة المیاه المحددة المسحوبة من المكمن دون االضرار بخزینھ الثابت  .                                   الخزین االست 
  المنس���وب الفیض���اني : ھ���و  أعل���ى منس���وب فیض���اني یمك���ن الوص���ول إلی���ھ أثن���اء فت���رة الفیض���ان لغ���رض اس���تیعاب

 الموجات الفیضانیة أمام السد. 
  لل���ري الغ���راض التش���غیل المی���اه خ���زن ف���ي الی���ھ الوص���ول یمك���ن منس���وب اعل���ى ھ���و: عتی���ادياال التش���غیلي المنس���وب 

 الكھربائیة. الطاقة وتولید
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 تحلیل النتائج
 فیما یأتي أھم المؤشرات الواردة في ھذا التقریر:     
 روافد األنھار الرئیسة : •

الزاب  نحصر روافد نھر دجلة بالخابور، الــزاب الكبیر، األنھار الرئیسة في العراق وتمن  یعتبر نھري دجلة والفرات    
      .في داخل األراضي العراقیة دیالى أما نھر الفرات فال توجد لھ روافدو العظیم ،الصغیر

 : اإلیرادات السنویة •
ف����ـي ح����ین ق����درت اإلی����رادات  )1كم����ا ف����ي ج����دول ( 3) ملی����ار/ م15.37( ق����درت اإلی����رادات السن����ـویة لنھ����ر دجل����ة

 ي لـنھ���ـر دجل���ةل���وبإض���افة كم���ـیة اإلی���رادات للرواف���ـد یك���ون المج���ـموع الك 3) ملی���ار / م24.23( ة لرواف���ـدهالس���نوی
بنس�����بة  3) ملی�����ار/ م15.15رات (ف�����اإلی�����رادات الس�����نویة لنھ�����ر ال) وق�����درت %72.3بنس�����بة ( 3ملی�����ار/م )39.60(
 .3) ملیار / م54.75درت (والفرات التي ق دجـلة يمن المجموع الكـلي لإلیرادات السنویة لنھر %)7.27(

 :السدود والخزانات •
التش���غیلي ف���ي ح���ین ق���در المنس���وب  ) 4كم���ا ف���ي ج���دول ( م(615.8)دھ���وكاالعتی���ادي لس���د التش���غیلي ق���در المنس���وب 

عل����ى الت����والي وس����جلت الس����دود األخ����رى م ) 485.0، ( م )511.0(  دربن����دخان دوك����ان و االعتی����ادي لك����ل م����ن س����د
، أم���ا بحی���رات الثرث���ار والحبانی���ة ةاإلس���تراتیجیاق���ل عل���ى ال���رغم م���ن أھمیتھ���ا العظ���یم مناس���یب الموص���ل ومث���ل س���د 

م  ) 51.0، (م ) 65.0فإنھم����ا مخصص����تان ألغ����راض الس����یطرة عل����ى می����اه الفیض����ان وق����در منس����وبھما الفیض����اني (
 .التواليعلى 

 أطوال المبازل :  •

عھا الرئیسة والفرعیة والثانویة جمیع أنوالو ) 5طول كما في جدول (.) كم96920قدر مجموع أطوال المبازل (
واسط  حیث احتلت أعلى نسبة من أطوال المبازل  في محافظة .طول) كم23938( ان منھایوالود والمجمعة والحقلیة 

 وبنسبةطول .) كم61349( الحقلیةقدرت أطوال المبازل أما أطوال المبازل حسب النوع فقد %) 24.7وبنسبة (
 واع المبازل األخرى.من المجموع الكلي ألن %)63.3(
 أطوال الجداول والقنوات : •

  وبجمی�������ع ) 6.ط�������ول كم�������ا ف�������ي ج�������دول (كم )53583( ق�������در المجم�������وع الكل�������ي ألط�������وال الج�������داول والقن�������وات    
حی������ث  واس������طف������ي محافظ������ة  .ط������ول)  كم9271الثانوی������ة  والحقلی������ة منھ������ا (ووالفرعی������ة  أنواعھ������ا الرئیس������ة

%)  وق�������درت  17.3 وبنس�������بة (ب�������ین المحافظ�������ات  احتل�������ت أعل�������ى نس�������بة م�������ن أط�������وال الج�������داول والقن�������وات
%) م���������ن مختل���������ف أن���������واع أط���������وال 22.1وبنس���������بة ( .ط���������ول ) ك���������م11820( الفرعی���������ةأط���������وال القن���������وات 

 .الجداول والقنوات
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 الزراعیة:االراضي  •

%) ع���ن الع���ام الماض���ي حی���ث 4.7بنس���بة انخف���اض ( 2016) ال���ف دون���م لس���نة 2297ق���در مجم���وع االراض���ي المستص���لحة (
محافظ���ة واس���ط م���ن االراض���ي المستص���لحة فكان���ت  لة ) ،ام���ا اعل���ى  مس���اح7) ال���ف دون���م كم���ا ف���ي ج���دول (2411(  ق���درت

)، وق����د ق����در مجم����وع مس����احة االراض����ي ش����بھ 8%) كم����ا ف����ي ج����دول ( 21.2) ال����ف دون����م  وبنس����بة (488حی����ث ق����درت ب����ـ (
) ال���ف دون���م ام���ا اعل���ى  3182(%) ع���ن الع���ام الماض���ي حی���ث ق���درت 1.1) ال���ف دون���م بنس���بة ارتف���اع (3216المستص���لحة (

%)، وق�����در 24.8) ال�����ف دون�����م وبنس�����بة (798مس�����احة لألراض�����ي ش�����بھ مستص�����لحة فكان�����ت لمحافظ�����ة باب�����ل حی�����ث ق�����درت (
حی����ث   القادس����یةفیھ����ا كان����ت  لمحافظ����ة ة ) ال����ف دون����م ،  اعل����ى مس����اح246مجم����وع مس����احة االراض����ي تح����ت االستص����الح (

) ال�����ف دون�����م اعل�����ى 6861وع االراض�����ي الغی�����ر مستص�����لحة  (%) ، وق�����در مجم�����17.4) ال�����ف دون�����م وبنس�����بة (43ق�����درت (
 .)% 19. 9وبنسبة ( ) الف دونم 1369مساحة فیھا كانت لمحافظة واسط  حیث قدرت (

 
  االغمار لمناطق االھوار: •

ة ) حی�ث احت�ل ھ�ور القرن�ة المرتب�9كم�ا ف�ي ج�دول ( 2) ك�م5561قدر مجموع المساحة المغمورة وغیر المغم�ورة الكلی�ة لالھ�وار (
 2ك�م (1763) ث�م ھ�ور الحم�ار وال�ذي ق�درت مس�احتھ%)،  43.5 ( وبنس�بة 2) ك�م2421(األولى من حیث المساحة والت�ي ق�درت 

وق�درت اعل�ى نس�بة اغم�ار ف�ي  %) 24.8وبنس�بة ( 2ك�م ) 1377(وھ�ور الح�ویزة ال�ذي ق�درت مس�احتھ %) ،  31.7(    وبنسبة
الت��ي ق��درت  %) م��ن مجم��وع المس��احة الكلی��ة المغم��ورة لألھ��وار55.8)  وبنس��بة (1402ق��درت مس��احتھ (ال��ذي  ذي ق��ارمحافظ��ة 

 .2كم )2513(
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 الجداول االحصائیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2016یة لسنة الموارد المائ مؤشرات تقریر  

 2016لسنة  وروافده االیرادات السنویة لنھري دجلة والفرات
 

 ) 1جدول (

 النھر وروافده

 
االیراد السنوي 

 2015)  3(ملیار/ م

 
 االیراد السنوي

 2016 ) 3(ملیار /م
النسبة 

 الطول (كم) %

  

ا بضمنھ(14.97 دجلة الرئیس*
  )لخابورامیاه 

ا  بضمنھ( 15.37
 1418منھ 1900(  28.0 )لخابورامیاه 

  داخل العراق)

 الروافد

 392 19.3 10.55 7.27 الزاب الكبیر**
 396 12.3 6.75 2.91 الزاب الصغیر

 230 2.1 1.15 0.59 العظیم***
 386 10.6 5.78 1.58 دیالى

مجموع ایرادات نھر دجلة 
 - 72.3 39.60 27.32 وروافده

) 1160منھ(2940 27.7 15.15 8.02 *الفرات***
 داخل العراق

 إلیراداتالمجموع الكلي 
 - 100.0 54.75 35.34 نھري دجلة والفرات

        .اق عند الحدود التركیة   *االیراد السنوي لنھر دجلة یمثل كمیة المیاه الواردة الى العر
    **ان ایرادات الزاب الكبیر تقدیریة لعدم وجود رصودات فعلیة كافیة للتصریف.

 .**االیراد السنوي لنھر العظیم من داخل العراق فقط والبقیة من المنبع الى المصب في نھر دجلة *
 . 1994ومة السدود التركیة السوریة منذ عام *** االیراد السنوي لنھر الفرات یمثل المعدل بعد تشغیل منظ*

15.37 

10.55 

6.75 

1.15 

5.78 

15.15 

 الفرات دیالى العظیم الزاب الصغیر الزاب الكبیر دجلة الرئیس

السنویة لنھري دجلة والفرات وروافده لسنة  االیرادات) :1(شكل 
2016   

النھر او الرافد   
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       3مملیار /
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في العراق 2016لسنة  مؤشرات المیاه الجوفیة   

 )2جدول  ( 
 ppmمعدل  ثا معدل االنتاجیة لتر / اآلبارعدد  اسم المحافظة 

 2000-3000 5-7 8 كركوك
 3000-6000 4-6 9 دیالى
 4000-6000 3 530 بغداد
 4000 2-4 11 بابل

 2500-4000 5-7 32 كربالء

 2500-4000 4-6 4 واسط
 3000-6000 5 4 صالح الدین

 3000-6000 4-6 24 النجف
 4000-6000 3-5 7 القادسیة
 3000-6000 4-6 26 المثنى
 6000-8000 2-4 36 ذي قار
 3000-7000 4-6 19 میسان
 5000 5 5 البصرة

  

 كركوك عدد اآلبار
 دیالى
 بغداد
 بابل
 كربالء
 واسط
 صالح الدین
 النجف
 القادسیة
 المثنى
 ذي قار
 میسان
 البصره

في العراق 2016مؤشرات المیاه الجوفیة لسنة : )2(شكل   
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2016یة لسنة الموارد المائ مؤشرات تقریر  

 العراق في 2016 لسنة والخزانات السدود واستخدامات مواقع

 )3(جدول      

 .) الى استخدام السد او الخزان1یشیر رقم (* 
 لعدم وجود محطة .  ) بعدم االستخدام لالغراض المذكورة في اعلى الجدول-و تشیر عالمة ( **
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السد او 
 الموقع الخزان

 االستخدامات

الزراعة *
 والري

السیطرة *
على 

 الفیضانات

تولید الطاقة 
 الكھربائیة

الحد االعلى 
 (میكا واط)

 اخرى* السیاحة*

) كم شمال مدینة دھوك2فة (یقع على نھر دجلة بمسا سد دھوك  1 1 - 1 1 

) كم60یقع على نھر دجلة شمال مدینة الموصل بمسافة ( سد الموصل  1 1 505 - 1 

) كم من الشمال  60الزاب االسفل على بعد ( نھر یقع على سد دوكان
 1 1 217 1 1 الغربي لمدنیة السلیمانیة

) كم 1.5لى بعد(یقع على نھر العظیم في (دمیر قابو ) وع سد العظیم
 مؤخرة مصب نھر طوزجاي

1 1 - - 1 

) 65یقع على نھر دیالى عند مضیق دربندخان وعلى بعد ( سد دربندخان
 كم جنوب شرق مدینة السلیمانیة

1 1 243 1 1 

) كم من مدینة شمال سد 8یقع على نھر دیالى بمسافة ( سد حمرین
 دیالى

1 1 46 - 1 

) كم من مدینة حدیثة7مسافة (یقع على نھر الفرات ب سد حدیثة  1 1 142 - 1 

) كم الى الشمال الغربي من مدینة 160تقع على بعد ( بحیرة الثرثار
 1 - - 1 1 بغداد في اراضي الجزیرة الواقعة بین نھري دجلة والفرات

تقع البحیرة على الضفة الیمنى من نھر الفرات جنوب  سد الحبانیة
 1 - - 1 1 شرق مدینة الرمادي
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 2016 لسنة والخزانات السدود منسوب
 ) 4جدول (          

 طح البحر كأعلى منسوب من قبل المركز الوطني إلدارة الموارد المائیة لھذه السنة. م فوق س 315* تم تحدید منسوب                  
 . 2016) الى عدم توفر بیانات خالل سنة -**تشیر عالمة (               
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 (م)  المنسوب التشغیلي االعتیادي المنسوب الفیضاني (م)  السد او الخزان

 615.8 618.8 سد دھوك

 330.0 *315.0 سد الموصل
 511.0 515.0 سد دوكان
 131.5 143.5 سد العظیم

 485.0 493.5 سد دربندخان
 104.0 107.5 سد حمرین
 147.0 150.2 سد حدیثة

 - 65.0 بحیرة الثرثار
 - 51.0 بحیرة الحبانیة
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 على مستوى المحافظات 2016أطوال المبازل حسب أنواعھا لسنة 

 )5جدول (                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2016 ) الى عدم توفر بیانات خالل سنة -* تشیر عالمة (                    
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 المحافظة
 )طولالمبازل (كم.

 
 

نسبة  المجموع الودیان الحقلیة المجمعة الثانویة الفرعیة الرئیسة
 االطوال %

 1.3 1274 14 839 - 204 177 40 نینوى

 5.1 4986 652 2775 310 276 502 471 كركوك
 16.6 16118 672 9956 3527 591 709 663 دیالى

 3.8 3639 - 1862 832 185 487 273 نباراال
 11.4 11061 - 7800 1154 802 806 499 بغداد
 17.3 16758 - 10029 3861 1320 1092 456 بابل

 1.1 1083 - 100 506 95 317 65 كربالء
 24.7 23938 - 17554 4533 107 1298 446 واسط

 7.4 7139 113 4754 1298 704 187 83 صالح الدین
 1.0 944 - 52 - 57 452 383 النجف

 4.9 4735 - 2738 - 1631 161 205 القادسیة
 0.7 663 - 3 - 180 249 231 المثنى
 1.1 1050 - 287 - 85 387 291 ذي قار
 3.5 3431 - 2600 438 8 149 236 میسان
 0.1 101 - - - - 76 25 البصرة
 100.0 96920 1451 61349 16459 6245 7049 4367 المجموع
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2016یة لسنة الموارد المائ مؤشرات تقریر  

 
 

المحافظات مستوى على 2016 لسنة أصنافھا حسب والقنوات الجداول طوالا  
  

)6جدول (        

 2016) الى عدم توفر بیانات خالل سنة  -* تشیر عالمة (       
 

 13 

 المحافظة   
 الرئیسة

 ) طول( كم . 
 الفرعیة

 ) طول( كم .
 الثانویة

 ) طول( كم . 
 القنوات الحقلیة

 المجموع ) طول(كم . 

 
نسبة 
اطوال 

الجداول 
% 

  ترابي مبطن اخرى ترابي مبطن اخرى ترابي مبطن اخرى ترابي مبطن اخرى
 2.1 1114 - 716 - - 5 - - 58 182 - 153 - نینوى  
 10.1 5406 435 226 2457 175 283 1424 79 171 22 83 37 14 كركوك  
 7.4 3985 751 1573 - 42 337 - 255 200 - 623 204 - دیالى 
 2.0 1047 7 466 131 - - - 81 124 3 103 120 12 االنبار  
 6.7 3597 591 310 - 370 818 - 739 339 - 146 284 - بغداد 

 13.9 7425 4781 1069 - 97 169 - 534 52 - 603 120 - بابل  
 0.7 371 - 78 - 6 76 - 33 102 - 16 60 - كربالء  
 17.3 9271 1138 1151 370 2500 - - 1632 614 - 1632 234 - واسط  

 7.3 3892 406 1465 320 43 759 51 341 243 23 60 181 - صالح الدین   
 2.0 1101 - - - 209 49 - 363 9 - 446 25 - النجف     
 4.9 2628 624 665 - - 10 - 559 183 - 354 233 - القادسیة    

 1.3 698 - - - 72 8 - 199 54 - 308 57 - المثنى    
 16.3 8752 1935 - - 2424 - - 2915 53 - 1364 61 - ذي قار     
 3.2 1723 - - 144 110 8 18 643 52 24 691 33 - میسان    

 4.8 2573 - - - - - - 939 - - 1489 145 - البصرة    

 100.0 53583 10668 7719 3422 6048 2522 1493 9312 2254 254 7918 1947 26 المجموع  
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2016یة لسنة الموارد المائ مؤشرات تقریر  
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على مستوى المحافظات 2016الفرعیة حسب اصنافھا لسنة  اطوال الجداول): 5(شكل   
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2016یة لسنة الموارد المائ مؤشرات تقریر  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ) 2016- 2015للسنوات ( حمقارنة مساحات االراضي حسب نوع االستصال
 

 )7جدول (                            
 نوع االراضي
نسبة االختالف  2016 2015 (الف دونم)

% 

 - 4.7 2297 2411 المستصلحة

 1.1 3216 3182 شبة المستصلحة

 -22.9 246 319 تحت االستصالح

 0.1 6861 6855 غیر المستصلحة
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 على مستوى المحافظات 2016ساحة األراضي حسب نوع االستصالح لسنة م
 ) 8جدول (

^Ô¡Ã_-=
ÔwŸîkåª^=

=Œÿ^FE=&ËÉ=
=Ôgå·ÿ^
ÔÍÈÙª^=

=Êgè
ÔwŸîkåª^=

=Œÿ^FE=&ËÉ=

=Ôgå·ÿ^
ÔÍÈÙª^=

=l¢
=}˙îkã˘^

=Œÿ^FE=&ËÉ=

=Ôgå·ÿ^
ÔÍÈÙª^=

ÔwŸîkåª^=4»=
=Œÿ^FE=&ËÉ=

^=Ôgå·ÿ
ÔÍÈÙª^=

«È›.^=

ÒÈ·Î‡=- - 239 7.5 - - 644 9.3 883 
◊È‘à‘=- - 393 12.2 7 2.8 280 4.0 680 

≥_ÍÉ==393 17.1 206 6.4 5 2.1 696 10.1 1300 

á_g‡˘^=111 4.8 180 5.6 5 2.1 150 2.1 446 

É^Ñ…f=409 17.8 331 10.3 - - 278 4.0 1018 

⁄f_f=437 19.0 798 24.8 22 8.9 148 2.8 1405 

Ú˙fà‘=14  0.6 43 1.4 40 16.3 39 0.5 136 

æã^Ë=488 21.2 145 4.5 37 15.1 1369 19.9 2039 
‚ÍÑÿ^=}˙ì=173 7.6 184 5.7 - - 577 8.4 934 

Œs·ÿ^=9 0.4 4 0.1 29 11.8 199 2.9 241 

ÔÎãÉ_—ÿ^=128 5.6 425 13.2 43 17.4 833 12.1 1429 

·oª^=6 0.3 184 5.7 18 7.3 75 1.0 283 
á_–=ÌÖ=13 0.6 45 1.4 - - 797 11.6 855 
„_åÎ‹=106 4.6 - - 35 14.2 645 9.4 786 
Óàîgÿ^=10 0.4 39 1.2 5 2.0 131 1.9 185 
«È›.^=2297=100=3216=100=246 100=6861=100=12620=

                                                           2016) الى عدم توفر بیانات خالل سنة  -تشیر عالمة (  *
 

=
===============

=
=
=
=
=
=
=
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 في العراق  2016االغمار لمناطق االھوار لسنة =

 ) 9جدول (

 اسم المحافظة اسم الھور ت

 المساحة بعد اإلنعاش المساحة
 )2( كم

مجموع 
المساحة 
المغمورة 

وغیر 
المغمورة  

 )2(كم

المئویة نسبة **ال
 غمارلال

 قبل التجفیف 
المستبعدة من *

 االغمار
غیر 

المغمورة 
 حالیاً 

المغمورة 
) حالیاً  2كم ) 

 الحویزة 1
 39.6 1055 418 637 745 1800 میسان
 1.9 322 6 316 228 550 البصرة
 30.8 1377 424 953 973 2350 المجموع

االھوار الوسطى  2
 (اھوار القرنة)

 21.0 1230 258 972 220 1450 میسان
 63.2 155 98 57 345 500 البصرة
 54.9 1036 569 467 15 1050 ذي قار

 38.2 2421 925 1496 580 3000 المجموع

 الحمار 3
 58.8 563 331 232 637 1200 البصرة
 69.4 1200 833 367 600 1800 ذي قار

 66.0 1763 1164 599 1237 3000 المجموع

الكلي  عالمجمو 4
 لكل محافظة

 29.6 2285 676 1609 965 3250 میسان
 41.8 1040 435 605 1210 2250 البصرة
 62.7 2236 1402 834 615 2850 ذي قار

 45.2 5561 2513 3048 2790 8350 المجموع الكلي لالھوار
 صصت لوزارة النفط لوجود أبار نفطیة فیھا .*األراضي المستبعدة من االغمار ھي من األراضي الزراعیة والسكنیة وتلك التي خ

  )100*تم احتساب نسبة االغمار من خالل (عمود المساحة المغمورة حالیا مقسوماعلى عمود مجموع المساحة المغمورة وغیر المغمورة **
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2350 

3000 3000 

973 
580 

1237 
953 

1496 

599 
424 

925 
1164 

 الحمار )اھوار القرنة(االھوار الوسطى  الحویزة

 المغمورة حالیا غیر المغمورة حالیا المستبعدة من االغمار المساحة قبل التجفیف

2كمفي العراق  2016االغمار لمناطق االھوار لسنة ): 8(شكل   
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