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 مقدمه

والحصار الذي فرض علٌه الى تدهور حالة الكثٌر من البنى  0891عانى العراق  منذ  الحروب التً عاشها من سنة 

ولغاٌة الٌوم  وقد تعرضت ادارة الموارد المائٌة نتٌجة    3112التحتٌة بشتى مجاالت الحٌاة  وازداد التدهور بعد عام  

من  3109ٌع المائٌة  وما ٌإكد ذلك هو ما تعرضت له البالد فً عام لذلك  الى اهمال كبٌر وتدهور غٌر طبٌعً للمشار

شحة مٌاه ناتجه من سوء ادارة الموارد المائٌة وتصرفات غٌر مسإوله من اصحاب القرار بإدارة الموارد المائٌة حٌث 

 قامت  باستهالك معظم الخزٌن االستراتٌجً من المٌاه مما ادخل البالد بشحة مٌاه وتلوث بٌئً 

 لهدف من الدراسها

الى  حاجة البالد لمعالجات كثٌره ومشارٌع تساعد على تحمل موجات الفٌضانات  3108لقد اثبتت احداث فٌضان عام 

التً قد تحدث مستقبال  من اجل ذلك جاءت هذه الدراسة للمساعدة بإٌجاد وسٌله اخرى للتخفٌف من الموجات الفٌضانٌه 

نة بغداد ومحافظات الجنوب من االضرار التً قد تحدث من موجات الفٌضانات التً تحدث بؤعالً دجله وانقاذ مدٌ

 مستقبال وكذلك تعزٌز الخزٌن االستراتٌجً للمٌاه بالبالد اضافة لتجهٌز مٌاه لبعض المشارٌع اٌام الشحة 

 نبذه عن منظومات الري واالنهار بالمنطقه  -اوال :

 االنهاروألمشارٌع ألمائٌة  -أ 

 صغٌر)االسفل(نهر الزاب أل -5

ٌنبع نهر الزاب من جبال ال هٌجان اإلٌرانٌة )جبال السلق حسب تسمٌة العرب( فً شمال غرب اٌران وهو ثالث رافد   1

كم وهو اطول روافد دجله  وتصب فٌه عدة  011 لنهر دجله حٌث ٌصب بدجله شمال مدٌنة بٌجً وٌبلغ طوله ما ٌقارب

%من حوض 4980ً العراق وبعضها ٌشكل حدودا مشتركه بٌن الدولتٌن وان روافد ٌقع قسم منها فً اٌران واالخر ف

% من معدل اٌراد النهر السنوي اما ماٌتبقى من مساحة الحوض وهً  40الزاب تقع فً داخل العراق وتمون النهر ب

ر مطرا % من معدل اٌراده السنوي  ألن الحوض الواقع باٌران اكث  24% تقع داخل اٌران  وتمون النهر ب 3184

/ ثا ومعدل اعلى تصرٌف له  2م 01[  ٌصل تصرٌف نهر الزاب الصٌفً لما ٌقارب  0وثلوجا من قسمه الواقع بالعراق ]

 [. 3| ]3م0044فً مواسم الفٌضانات ٌقرب من 

% من مساحة حوض دجله والصفة البارزة لفٌضانات نهر الزاب 0280تشكل مساحة حوض الزاب الصغٌر حوالً 

مبكره ومفاجئة وكثٌرا ما تدمر مساحات شاسعه من االراضً الزراعٌة ، وقد ساعد انشاء سد دوكان على الصغٌر انها 

 [.  2تخفٌف حدة الفٌضانات الى درجه كبٌره]

وكثٌرا ما ٌتعرض  الزاب الصغٌر )االسفل(الى موجات فٌضان تحمل معها الكثٌر من الرسوبٌات  لتصبها بدجله وقد 

اء سدود مع تحوٌل الكثٌر من الودٌان التً تصب بحوض الزاب بداخل اٌران مما اثر ذلك كثٌرا سعت اٌران والزالت لبن

 على واردات الزاب الصغٌر.

بحٌث ان ماتساقط على حوضه من أمطار وثلوج زاد عن استٌعاب  خزان سد  0890وقد تعرض هذا النهر للفٌضان عام 

كم ، علما ان انهٌار سدة  91الواقعة اسفل سد دوكان بما ٌقارب الدوكان من المٌاه مما ادى ذلك النهٌار سدة الدبس 

 الدبس كان بسبب االهمال بتشغٌل السدة ولٌس بسبب السٌول.

 نهر العظٌم   -3



ٌعتبر نهر العظٌم من الروافد المهمة لنهر دجله  وٌقع حوضه بالكامل داخل االراضً العراقٌة وتكمن اهمٌته بكونه نهر 

فً محافظة السلٌمانٌة  لمصبه فً نهر دجله جنوب منطقة بلد وكثٌرا ما هددت مٌاه نهر العظٌم بغداد عراقً من منابعه 

بالفٌضان خاصة بالسنوات الرطبة وكثٌرا ما حملت مٌاه نهر العظٌم الكثٌر من الرسوبٌات والطمى  التً لها اضرار 

ب  مجرى نهر  دجله ، وقد اقٌم سد على مجرى كبٌره على مواقع سحب المٌاه ألغراض الخدمات البلدٌة وكذلك ترسٌ

 .0888و أنجز عام كلم شمال شرق بغداد ضمن محافظة دٌالى 022على مسافة ألنهر 

 ٌصب بالمجرى الرئٌسً لنهر العظٌم اربع روافد وهً ودٌان موسمٌة هً :

 ( خاصه جاي الذي ٌمر داخل مدٌنة كركوك 0)

 التابع لكركوك  ( طاووق جاي الذي ٌمر بقضاء داقوق3)

 ( طوز جاي الذي ٌمرفً قضاء طوز خرماتو  2)

 ( وادي  زغٌتون جاي 0)

هذا وهناك بعض الودٌان ألثانوٌة أالخرى التً تصب به  ، وكل هذه الروافد تشكل نهر العظٌم قرب منطقة انجانه والذي 

 (.0[. وكما مبٌن فً ألشكل )0ٌستمر بعدها لٌقطع سلسلة جبال حمرٌن ]

 

 

 

 [ 5: خارطة تضارٌس حوض نهر العظٌم  وفٌه موقع ألسد]0ألشكل 

  ألمشارٌع أالروائٌه-3 

تتواجد بهذه المنطقة عدة مشارٌع إروائٌه اهمها مشروع ري كركوك والحوٌجة وسد العظٌم وسدة الدبس  وسدة سامراء 

مع كثٌر من الودٌان الطبٌعٌة التً ومشروع االسحاقً  والدجٌل ومشارٌع اخرى بمناطق كركوك وصالح الدٌن ودٌالى 

 تجلب المٌاه بمواسم االمطار. 

 منظومات الفٌضان -ب

 



لقد تسببت ألكثٌر من الفٌضانات التً تعرض لها العراق على مر التارٌخ والتً غالبا ما كانت فٌضانات مدمره ألى 

فٌذ بعض المشارٌع للحد من اثار أضرار بالغة فً  حوض نهر دجلة ، لذلك سعت حكومات العراق بالعصر الحدٌث لتن

هذه الفٌضانات التً غالبا ماكانت تجتاح البالد سنوٌا بمواسم الشتاء والربٌع  فتم انشاء سدود مثل سدود دوكان ودربندخان 

وحمرٌن والموصل وحدٌثه والعظٌم وغٌرها من السدود وكان من اهم هذه المنشؤت والمشارٌع والتً أستطاعت فعال انقاذ 

  -من الفٌضانات من بعد منتصف القرن ألعشرون  هً منظومة ماتسمى  منظومة دجله العراق

 الثرثار. 

من قبل شركة زبلن األلمانٌة بغٌة السٌطرة على مناسٌب المٌاه بنهر دجله ولدرء  0854فلقد تم انشاء سدة سامراء عام    

م  085م  *  03بوابه  بابعاد   04ٌت ولها اخطار الفٌضان عن مدٌنة بغداد ، وكانت السدة قد بنٌت من الكونكر

كم  شمال بغداد فً مدٌنة سامراء ، ولكً تكتمل  035/ ثا وهً تقع على مسافة  3م4111وبتصرٌف اجمالً قدره  

الثرثار على امتداد السدة بمحاذاة نهر دجلة ومن قبل نفس الشركة  -المنظومة للسٌطرة على الفٌضان فقد انشؤ ناظم دجله 

ألثرثار  بغٌة تحوٌل المٌاه الزائدة فً نهر دجله الى منخفض الثرثار الطبٌعً ، وأن -الناظم الصدري  لقناة دجله لٌكون 

بوابه  24/ثا فً أعلى منسوب فٌضانً لنهر دجلة. وٌتكون الناظم من 2م 8111ألتصرٌف التصمٌمً لهذا الناظم هو 

 [4م  ]085*03ابعادها م

 ظومة ألمذكورة.( تفاصٌل ألمن3وٌبٌن ألشكل )

 

 

 الثرثار ألفٌضانٌة  –: منظومة دجله 3الشكل 

 واقع منظومات الري والفٌضان الٌوم  -ثانٌا:

الرطبة والغزٌرة االمطار وادخلت  مإسسات المٌاه  فً ألعراق بحالة انذار ووضعته على حافة  3108جاءت سنة 

ة التً  انقذت  البالد بمقترحاتها وكفاءتها وخبرتها ونصائحها فٌضان خطٌر كاد ٌدمر البالد لوال وقفة كوادر الري  القدٌم

فكانت خٌر عون لتجاوز محنة الفٌضان، لكن الحالة هذه اظهرت صورة مؤساوٌه لما وصلت لها منظومات مشارٌع ادارة 



دنى  من اتخاذ  ومنظومة الثرثار فٌه فكانت الدولة قاب قوسٌن او ا 3108الموارد المائٌة  وخاصة بعمود دجله  فً سنة 

قرار خطٌر بتفجٌر سداد نهر دجلة ما قبل سدة سامراء للسماح لمٌاه الفٌضان للدخول الى بحٌرة الثرثار مباشرة بسبب قلة 

ألثرثار  ( مقدم سدة سامراء والناظم الصدري  لحجم الواردات الواصلة للسدة وكذلك لعدم استٌعاب  -استٌعاب قناة )دجله

مإخر سدة سامراء مما كاد ان ٌهدد اغراق مدٌنة بغداد  ومحافظات الجنوب ، كل ذلك اثبت حاجة دجله إلطالقات كبٌره 

 البالد لمعالجات اخرى ومشارٌع تساعد على تحمل موجات الفٌضانات التً قد تحدث مستقبال

ساوي خطٌر قد ال ان نظرة بسٌطة على ما الت له مشارٌع العراق االروائٌة خاصة والمائٌة عموما تإكد انها بوضع مؤ

ٌصمد امام اي موجات فٌضان مستقبال حٌث غٌاب الصٌانة الحقٌقٌة ألغلب البنى التحتٌة جعل اغلب المشارٌع بحالة 

مزرٌه وهذا ٌحتم على الدولة وحكوماتها االهتمام بصوره اكبر بإدارة الموارد المائٌة ومستلزمات ادارتها واال فان 

 العواقب قد تكون خطٌره مستقبال 

 مقترحات المهندس العراقً ألمرحوم احمد سوسه -ثالثا:

 سبق أن قدم المرحوم الدكتور احمد سوسه دراسة شامله عن استخدام بحٌرة الشارع ألغراض عدٌده وقد قدمها بمقترحٌن:

الصغٌر الى  االول : ٌرمً هذا ألمقترح  الى تحوٌل مٌاه فٌضانات نهر العظٌم كلها اضافة الى بعض مٌاه فٌضان الزاب 

بحٌرة الشارع الواقعة شمال شرق سامراء بٌن دجله والعظٌم على ان تستخدم هذه البحٌرة كخزان مائً للمٌاه وتحوٌلها 

 الى دجله جنوب سامراء عندما تشح المٌاه . 

قارب مساحتها ٌقترح ري االراضً الزراعٌة الواقعة على جانبً نهر العظٌم بٌن جبل حمرٌن والنهروان والتً ت -الثانً :

 الف دونم ارواء سٌحً من مٌاه الزاب والعظٌم  451

اما بالنسبة لتنفٌذ المقترح االول باستخدام البحٌرة لدرء اخطار الفٌضان فً الزاب والعظٌم وخزن المٌاه بالبحٌرة فٌتطلب 

السد ألعباسً ألذي ٌطلق علٌه  ( امتار بنفس المكان الذي تقع فٌه بقاٌا4ذلك انشاء سد ترابً على نهر العظٌم بارتفاع )

أالن أسم بند العظٌم بجبل حمرٌن ثم شق ترعه من امام السد تبدأ من صدر نهر  البت القدٌم الذي ٌتفرع من الجانب 

االٌمن لنهر العظٌم فتحول مٌاه فٌضان العظٌم لبحٌرة الشارع بطرٌق منخفض )السٌحه (ووادي ام الغربان ثم وادي 

ٌرة الشارع  عند حدها الجنوبً الشرقً وٌمكن فتح هذه الترعة دون انشاء ناظم بصدرها وٌبلغ عسٌله الذي ٌصب  ببح

م وهذا ٌساعد 21كم اما الهبوط  فٌه فٌقارب 01طول هذا المجرى الذي ٌمتد من نهر العظٌم الى بحٌرة الشارع حوالً 

 عظٌم لبضعة كٌلومترات. على جرٌان المٌاه بصوره طبٌعٌة دون حفرٌات كثٌره بعد شق الترعة من ال

أن هذا ألمقترح بكافة تفاصٌله هو فً ألواقع  ألمشروع ألقدٌم الذي كان قائما منذ زمن ألدولة ألكلدانٌة ألمتضمن تحوٌل 

مٌاه نهر ألعظٌم الى نهر ألبت على ألجانب أالٌمن ألرواء أراضً طسوج رذان ألسفلى وألتخلص من مٌاه ألفٌضان ألزائدة 

بحٌرة ألشارع كما ورد أعاله  ونهر رذان على ألجانب أالٌسر لري األراضً ألزراعٌة فً طسوج رذان  من خالله ألى

ألعلٌا فً هذا ألجانب. علما بؤن ألغرض ألرئٌسً من أنشاء ألسد ونهري ألبت و رذان كان لقطع ألمٌاه عن مجرى نهر 

ألى ألجانب ألشرقً من نهر ألعظٌم لغرض أستمراها ألعظٌم ما بعد موقع ألسد لغرض  أمرار قناة ألنهروان ألعمالقة  

[ وقد زار ألموقع ألمذكور وقام بتوثٌقه بمخططات  4بؤتجاه ألجنوب ألشرقً ثم جنوبا حتى مشارف مدٌنة ألكوت ألحالٌة. ]

وقد أورد ألمهندس أالستشاري ألخبٌر  0908وفٌلكس جونز سنة   0920كل من ألبرٌطانٌن ألدكتور جون روس سنه 

رت أدمو ألكثٌر من تفاصٌل ألزٌارتٌن وهذا ألمشروع بالذات  فً كتابه أألخٌر "تؤرٌخ ألري وألزراعة فً أرض نص

( ألمرتسم ألمعد من قبل 2[ وٌبٌن ألشكل )4]  -201لغاٌة أألصفحة  222من ألصفحة  -ألرافدٌن" )بؤللغة أالنكلٌزٌه( 

 الحقا. فٌلكس جونز كما تم أضافة ألتؤشٌرات بؤللغة ألعربٌة 



 

 [4(]0908: تفاصٌل بند ألعظٌم ونهري ألبت ورذان . المرتسم للرحالة ألبرٌطانً فٌلكس جونزسنة  )2الشكل 

من مكان  اما تحوٌل جزء من مٌاه فٌضان الزاب الصغٌر الى بحٌرة الشارع فٌتم بشق  قناة من الجانب االٌسر لنهر الزاب

بالقرب من صدر نهر العباسً القدٌم الواقع بجوار صدر مشروع الحوٌجة الحالً لتحوٌل المٌاه بهذه ألقناة لوادي زغٌتون 

الذي ٌجري الماء فٌه بشكل طبٌعً بٌن نهري الزاب والعظٌم فتصب المٌاه بالضفة الٌمنى للعظٌم فوق مكان السد الترابً 

ثم تجري المٌاه بؤلقناة  المقترحه بٌن نهر العظٌم والبحٌرة وتبلغ المسافه التً تمتد من  المقترح على العظٌم بقلٌل ومن

كم و تسٌر المٌاه بصوره طبٌعٌة عدا بضع كٌلومترات من الحفرٌات  فً 001الزاب للعظٌم عن طرٌق وادي زغٌتون 

 صدر ألقناة وبناء منشؤ لتنظٌم الجرٌان للمٌاه

م فوق مستوى سطح  41ا ٌقارب ملٌار متر مكعب عندما ٌبلغ منسوب المٌاه بالبحٌرة الى تبلغ كمٌة استٌعاب البحٌرة م

البحر مع انشاء سداد واقٌه جنوب البحٌرة لحفظ المٌاه فٌها وهنالك امكانٌة لزٌادة استٌعاب البحٌرة بتعلٌة بعض السداد 

لنهر دجله عن طرٌق المنفذ الطبٌعً المسمى وادي المقترحة بالحد الجنوبً للبحٌرة ومن المكن اعادة المٌاه اٌام الشحة 

 السده .

اما المقترح الثانً الذي ٌهدف لسقً اراضً جانبً العظٌم ودرء اخطار فٌضان العظٌم والزاب ٌتطلب انشاء سده بارتفاع 

 [.9م على نهر العظٌم لحجز المٌاه امامه وتحوٌلها لألراضً الزراعٌة  ]05-02من 



ر أحمد سوسة هذا أضافة ألى مقترح بناء سد غاطس على الزاب الصغٌر لتؤمٌن نقل المٌاه من لقد جاء مقترح ألدكتو

الزاب لنهر ألعظٌم اٌام الشحة اضافة الستفادة مشروع الحوٌجة الحالً من هذا السد الغاطس وقد اوضح لنا المرحوم 

 ا ألٌها. سوسه بدراسته مناسٌب الخزن ببحٌرة الشارع وسعة البحٌرة عندها ألتً أشرن

ان ما قدمه لنا الدكتور سوسه ٌوضح لنا ببساطه امكانٌة استغالل بحٌرة الشارع كخزان فعال لدرء اخطار الفٌضان ولو 

بجزء لٌس قلٌل اضافة ال حٌاء أراضً زراعٌة على الرغم من ان تطوٌر سهل العظٌم قد خطط له من  ضمن اعمال 

العظٌم المسماة بتطوٌر –لمرحلة األخٌرة من مشروع ري كركوك العظٌم وهو الجزء الخاص با–مشروع ري كركوك 

سهل العظٌم، والٌوم حٌث قد تم تنفٌذ سد العظٌم انتهت الحاجه من اجل تنفٌذ منشؤت لتطوٌر الزراعة بسهل العظٌم لكن 

 تبقى حاجتنا لبحٌرة الشارع ألغراض درء الفٌضان مهمه جدا. 

 لٌهبحٌرة الشارع وافاقها المستقب-رابعا :

 . تسمٌة البحٌره5

بحٌرة الشارع وتسمى خطؤً باسم بحٌرة الشاري وخاصة بالخرائط التً اعدت بالعهد الملكً من قبل االنكلٌز لذلك جاءت 

التسمٌه ببحٌرة الشاري، واالصح هً بحٌرة الشارع.                                            تقع البحٌرة  فً  الجانب 

اء، بٌن نهر دجلة و نهر العظٌم. و تستمد مٌاهها من مٌاه الودٌان المنحدرة من جبال حمرٌن واالراضً الشرقً من سامر

المجاورة لها اثناء هطول األمطار فً موسم الشتاء وتدخلها المٌاه من اطرافها الثالث الشمالٌة والغربٌة والشرقٌة، اما 

ى وادي السدة وٌنتهً هذا الوادي عند نهر دجلة حٌث ٌصب طرفها الجنوبً فانه منخفض وٌنتهً إلى وادي طبٌعً ٌسم

مٌاهه الفائضة فً نقطة تقع أمام مدٌنة بلد الحالٌة الواقعة فً الجهة الغربٌة من الوادي. كان جزء مٌاه الفٌضان فً نهر 

  [8] الزاب ألصغٌر تصب فً نهر العظٌم شمال سد العظٌم )بند العظٌم( عن طرٌق نهر العباسً و نهر الفٌل

 . الموقع الجغرافً لمنطقة الدراسه ومناخها 0

تقع بحٌرة الشارع فً منطقة سامراء ما بٌن نهر دجله ونهر العظٌم وتمتد بموازاة نهر العظٌم من الشمال للجنوب لمسافة 

البحٌرة   كم مربع وتصب المٌاه فً هذه031كم  بٌنما تبلغ مساحتها اإلجمالٌة ما ٌقارب 5كم تقرٌبا وعرضها بمعدل  35

بمواسم االمطار وكما أوردنا سابقا من األودٌة التً تنحدر من  سفوح تالل حمرٌن ومن االراضً المرتفعة المجاورة ال 

طراف البحٌرة الشمالٌة والشرقٌة والغربٌة اما حدها الجنوبً فهو منخفض ٌنتهً بوادي طبٌعً ٌعرف بوادي السد وٌتجه 

 [01لوادي المٌاه الفائضة من البحٌرة لٌصبها بنهر دجله عند نقطه تقع امام  مدٌنة بلد ]هذا الوادي نحو دجله وٌحمل هذا ا

( 0ٌرجى الرجوع ألً المترسمات ألمرفقة والمبٌنة  لكافة تفاصٌل المنطقة وخصائصها ألمبٌنة فً األشكال من  الشكل )

 (.01لغاٌة الشكل )

 . مصادر مٌاه البحٌره3

رد المٌاه بمنخفض الشارع وتتكون بالغالب من مٌاه دجله الذي ٌحد البحٌرة من الغرب ورافد المٌاه السطحٌة  من اهم موا

العظٌم الذي ٌحد المنخفض من الشرق والجنوب الشرقً لذلك ٌإثر نهر دجله ورافده العظٌم  بصوره كبٌره على الموارد 

ة كبٌره من المجاري )الودٌان( التً تصرف السطحٌة لمنخفض الشارع من النواحً الكمٌه والنوعٌة هذا اضافة الى شبك

 مٌاهها الى منخفض الشارع.

 . مناخ المنطقه4

:ٌتؤثر مناخ منطقة بحٌرة الشارع بمناخٌن هما المناخ البحري المتوسط والمناخ القاري الصحراوي  وتتذبذب امطار 

 [ 04ملم فً سامراء ] 08584ملم فً تكرٌت  و04184فً كركوك وبٌن  مم 292المنطقه مابٌن 

وتشتمل المنطقة على مٌاه سطحٌه جارٌه فً نهري دجله والعظٌم مع مٌاه موسمٌه تجري بؤودٌه منحدره من جبل  

 [ 04حمرٌن  كما تتوفر بالمنطقة مٌاه جوفٌه مهمه تسد احتٌاجات السكان المائٌة والزراعة ]

% من 98مجرى مائً بشبكات التصرٌف وبما ٌعادل  0321بحٌرة الشارع لوحدها بما ٌقارب من  ٌستؤثر  حوض

 المجاري ألمائٌة فً المنطقة.

 الخالصه -خامسا :



والذي عرض ذلك البالد لخطر  3108بغٌة عدم تعرض البالد لمخاطر الفٌضانات التً اوضحها واكدها  لنا فٌضان عام 

والخٌرٌن من كوادر وزارة الري وبسبب توقف اعمال تنفٌذ السدود التً تعتبر من اهم  فٌضان مدمر لوال عناٌة هللا

المنشآت المتحكمة بالفٌضانات ، لذلك نرى ان دراسة مقترح الدكتور أحمد سوسه القدٌم واعادة تفعٌله بما ٌتناسب مع 

 ٌذها وبخبرات عراقٌة لذا نوصً بما ٌلً:الظروف الٌوم هو أمر جدٌر باالهتمام ،واصبح من االمور المهمة والسهلة لتنف

المنطقة تحتاج الى دراسات جٌولوجٌة وهٌدرولوجٌه وطوبوغرافٌه حدٌثه بسبب التغٌرات الطبٌعٌة التً حدثت منذ اكثر -*

من سبعون سنه على دراسة الدكتور أحمد  سوسه التخاذ القرار المناسب لالستفادة فعال من البحٌرة ألغراض امتصاص 

 الفٌضان وخزن المٌاه ألٌام الشحة.موجات 

 ضرورة اعادة احٌاء منطقه تعتبر من افضل المناطق الزراعٌة وكل مقومات الزراعة الجٌدة متوفرة بها.  -*

*شمول منطقة بحٌرة الشارع على احواض تصارٌف عدٌده تنبع من جبال حمرٌن بعظها ٌصب بدجله ممكن االستفادة 

 رع وتقلٌل الترسبات الداخلة لدجله من هذه االحواض.منها بتوجٌهها الى بحٌرة الشا

 *دراسة تقلٌل نسبة ألرسوبٌات المحمله مع مٌاه العظٌم والزاب والودٌان قبل دخول المٌاه لدجله. 

 *ضرورة اقامة عدد من السدود الصغٌرة  على مجاري األودٌة بالمنطقة ال ٌقاف تعرٌة التربة وتقلٌل حمل الرسوبٌات.

لمنطقة لزراعة الغابات والمحاصٌل الصناعٌة  وتثبٌت التربة عالوة على تعزٌز الخزٌن الجوفً للمٌاه *استخدام ا

بالمنطقة. كما ٌمكن دراسة زراعة النباتات ألحرجٌة لتبٌت الكثبان ألرملٌة ألنشطة فً المنطقة ألمحٌطة بالبحٌرة من أجل 

 وقف الزحف ألصحراوي فٌها.

ألقٌام بدراسة جدوى فنٌة وأقتصادٌة ألي خطة تطوٌر للبحٌرة وألمنطقة ألمحٌطة بها،  * ولغرض تكامل الصورة ٌنبغً

وتشتمل ألدراسة على دراسة  ألموارد ألمائٌة للبحٌرة وأحتمالٌات ألجرٌان ألسنوٌة، وتحدٌد ألطاقة ألخزنٌة ألمتاحة  بعد 

وصل الى نوعٌة ألمٌاه فٌها وعدم خلق مشكلة مشابهة أحتساب فاقدات ألتبخر مع أجراء دراسة للموازنة ألملحٌة للمٌاه  للت

لما ٌحصل فً خزان ألثرثار أالن ، بؤالضافة ألى أحتساب كلف ألتطوٌر ألنشاء ما ٌتطلب من سداد ومنشؤت خرسانٌة 

سواء ألغراض ألري أوألتخفٌف من فٌضان نهر دجلة مع كلف تطوٌر ألمنطقة ألمحٌطة. ونقترح القٌام بؤعداد ألدراسة 

ؤطروحة ماجستٌر ألحد طالب ألدراسات ألعلٌا بؤلتنسٌق مع أحدى ألجامعات ألعراقٌة وبؤلتنسٌق ودعم وزارة ألموارد ك

 ألمائٌة.

 ألمرتسمات 
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