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 المقدمة

الذي جاء ثمرة لجھود متواص�لة ب�ین وزارة التخط�یط و 2019أنجزت مدیریة اإلحصاء الزراعي تقریر الموارد المائیة لسنة 
ساس�یة وأح�د تعتبر الموارد المائیة من المرتك�زات األ . 2003/ الجھاز المركزي لإلحصاء  ووزارة الموارد المائیة منذ عام 

فھ�و الم�ورد ال�ذي یرتك�ز علی�ھ إنت�اج الغ�ذاء  ی�اهب�دون الم للحی�اة ان تس�تمر أھم المتطلبات إلدامة الحیاة اإلنسانیة وال یمك�ن 
ویشكل أھم عناصر البیئة ویلعب دوراً رئیساً في التنمیة في كاف�ة جوانبھ�ا ، علی�ھ ف�أن االھتم�ام ب�الموارد المائی�ة یعتب�ر ام�راً 

 طیة االحتیاجات اإلنسانیة من میاه الشرب واالستخدامات المدنیة وتأمین متطلبات الزراعة واالحتیاجات الصناعیة .حیویاً لتغ
 

جتم�اعي یقابل�ھ إلوا االقتص�اديإن الحاجة إلى الم�وارد المائی�ة ف�ي الع�راق ف�ي تزای�د مس�تمر نتیج�ة للنم�و الس�كاني والتط�ور 
 . إنعلى األنھار الت�ي ت�رد إل�ى الع�راق ئةستثمار الموارد المائیة في الدول المتشاطتناقص في الموارد المائیة نتیجة لتوسع ا

ع الرقع��ة الزراعی��ة عل��ى الم��دى القری��ب والبعی��د وعل��ى مخطط��ي السیاس��ات یالم��وارد المائی��ة س��تبقى المح��ور األساس��ي لتوس��
وم�ن الحق�ائق  الستثمار األمثل للموارد المائی�ة المائیة األخذ باالعتبار بجمیع ھذه الحقائق واعتماد سیاسة مائیة قائمة على ا

الموضوعیة إن صعوبات حقیقیة تواجھ القائمین على السیاسات المائیة والزراعیة في الع�راق خ�الل العق�د األخی�ر م�ن الق�رن 
إض�افة إل�ى األخیر و القرن الواحد والعشرین وخاصة فیما یتعلق بالجفاف الذي القى بظاللھ على العراق ومعظ�م دول الج�وار 

انخفاض واضح في تصریف نھري دجلة والفرات داخل األراضي العراقیة بسبب الجفاف وإقام�ة مش�اریع الخزان�ات والس�دود 
ف��ي ك��ل م��ن تركی��ا وس��وریا خالف��ا لمب��ادئ التنس��یق والتع��اون المش��ترك ف��ي اقتس��ام م��وارد المی��اه لل��دول المتش��اطئة مم��ا أدى 

جمل متحصالت العراق من الموارد المائیة. وعلى ال�رغم م�ن التراج�ع الواض�ح ف�ي بالمحصلة النھائیة إلى نقص واضح في م
كمیة الموارد المائیة المتحققة في العراق سواء منھا المتأتیة من نھري دجلة والفرات وم�ن خ�ارج االراض�ي العراقی�ة س�واء 

ھي األخرى بس�بب ظ�روف الجف�اف وش�ملت  أكانت من تركیا او ایران فأن الموارد الذاتیة المتحققة من داخل العراق تراجعت
الروافد والمیاه الجوفیة ومعدالت الخزن في السدود والخزان�ات وذل�ك للعالق�ة الوثیق�ة ب�ین س�قوط األمط�ار وت�وفر المی�اه م�ن 

 ھذه المصادر .
 

أتب�اع سیاس�ات إن ھذه الصعوبات مجتمعة باإلمكان الحد من تأثیراتھ�ا عل�ى النش�اط الم�ائي والزراع�ي ف�ي الع�راق م�ن خ�الل 
مائیة وزراعیة واعدة باالعتماد على أتباع الطرق واألسالیب التقنیة الحدیث�ة ف�ي ال�ري والزراع�ة مث�ل تقان�ات ال�ري (ب�الرش 
والتنقیط) وھي وسائل أثبتت نجاحا كبیرا في جمیع البلدان التي باش�رت باس�تخدامھا من�ذ عش�رات الس�نین وف�ي الع�راق تب�ذل 

ماد ھذه التقنیات في ال�ري والزراع�ة ونأم�ل نش�رھا بش�كل واس�ع للقض�اء عل�ى الش�حة ف�ي مص�ادر جھود واسعة النطاق العت
 المیاه والنھوض بالقطاع الزراعي .

 
إن اعتم��اد األس��الیب الحدیث��ة ف��ي ال��ري والزراع��ة ال یقتص��ر عل��ى الت��وفیر ف��ي مص��ادر المی��اه ب��ل ی��ؤدي إل��ى المحافظ��ة عل��ى 

كبیر مع العرض ان موارد المیاه في العراق ال زالت وبكمیات كبی�رة ی�تم ھ�درھا بش�كل  خصوبة التربة وزیادة اإلنتاجیة بشكل
غیر موضوعي من خالل انسیابھا ف�ي الب�زول والقس�م اآلخ�ر ینتھ�ي ف�ي ش�ط الع�رب وم�ن المی�اه العذب�ة وھ�و م�ا یتطل�ب م�ن 

زراع��ة والمج��االت األخ��رى الص��ناعیة الجھ��ات ذات العالق��ة وقف��ة ج��ادة لالس��تفادة م��ن ھ��ذا الم��ورد الحی��وي الس��تثماره ف��ي ال
واإلنسانیة ولو قدر استخدام المیاه في العراق بشكل علمي وموض�وعي لم�ا ك�ان ھن�اك أزم�ة می�اه وجف�اف وكلن�ا أم�ل إن ی�تم 
استثمار المیاه في العراق وفق اح�دث األس�الیب م�ع االحتف�اظ بح�ق الع�راق بالمطالب�ة بانس�یابیھ المی�اه إل�ى داخ�ل الع�راق م�ن 

نھري دجلة والفرات والروافد األخرى وبالتنسیق والتعاون مع كل من تركی�ا وس�وریا وإی�ران وبالحص�ة القانونی�ة الت�ي  خالل
یستحقھا العراق وبأتباع كافة األسالیب والقنوات الدبلوماسیة والقانونیة واللوجستیة ومن خالل المنظمات الدولیة واإلقلیمی�ة 

ومب��ادئ حس��ن الج��وار والمص��الح التجاری��ة واالقتص��ادیة المتبادل��ة ب��ین الع��راق وھ��ذه  والعربی��ة ومنظم��ة الم��ؤتمر اإلس��المي 
واس�تخدامھ ف�ي نش�ر التط�ور والرف�اه والنھ�وض االقتص�ادي  االس�تراتیجيالدول للحصول على حقوق العراق في ھذا الم�ورد 

 واالجتماعي للعراق والشعب العراقي.
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 رمنھجیة التقری

عل��ى البیان��ات المجھ��زة م��ن وزارة  وباالعتم��ادتق��وم مدیری��ة اإلحص��اء الزراع��ي بأع��داد مؤش��رات للم��وارد المائی��ة س��نویاً 
وف�ي  الموارد المائیة والشركات والدوائر المرتبطة بھا وفق جداول متفق علیھا من قبل مدیریتنا ووزارة الموارد المائیة .

فصیلي ویتم التعامل معھا وبالتنسیق مع وزارة الموارد المائی�ة إلخراجھ�ا بص�یغتھا الغالب ترد البیانات إلى الجھاز بشكل ت
النھائیة وبما یتناس�ب واألس�الیب الموض�وعیة ف�ي ع�رض البیان�ات م�ع الس�عي لش�مول جمی�ع المؤش�رات اإلحص�ائیة لھ�ذا 

االنھ�ار الرئیس�ة  يم�ا یل�وف�ي  ،النشاط واستیعاب المتغیرات السنویة التي تطرأ علیھ�ا س�واء كان�ت طبیعی�ة أو موض�وعیة
 .وروافدھا في العراق

 
 المحافظات التي یمر بھا الموقع المنبع  االنھر الرئیسة وروافدھا

 نھر دجلة
ینبع من بحیرة (وان ) 
من المرتفعات الجنوبیة 

 الشرقیة من تركیا
یدخل الحدود العراقیة 
في الجزء الشمالي 

عند منطقة فیشخابور 
ویتجھ نحو الجنوب 

شرقي ویتابع مجراه ال
حتى مصبھ في 

 القرنة.

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

 ،البصرة.

 الروافد

 تركیا  + العراق الخابور
 دھوك، اربیل تركیا + العراق الزاب االعلى

 الزاب االسفل
سلیمانیة، كركوك، صالح  إیران + العراق

 الدین
 ى ، صالح الدینكركوك، دیال العراق العظیم
 سلیمانیة ، دیالى 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 الجزء  الشمالي 
الغربي عند مدینة 
حصیبة ویتجھ نحو 

وب الشرقي الجن
ویتابع مجراه حتى 

 مصبھ في القرنة

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

 ذي قار ،البصرة .

 
 
 
 والمصطلحاتالمفاھیم   

  الخزین المتجدد : یعني كمیة المیاه الداخلة ال�ى المكم�ن الج�وفي ع�ن طری�ق تغذیت�ھ الطبیعی�ة م�ن می�اه االمط�ار او     
ار او اي اجسام او مسطحات مائیة فضال عن التغذیة االص�طناعیة بحس�ب نس�بة كمی�ة المی�اه المغذی�ة للمكم�ن االنھ

 .في وحدة الزمن
 الخزین الثابت القابل لالستثمار : یعني كمیة المیاه الجوفیة المتواجدة في طبقات المكمن الجوفي 
 ن المكمن دون االضرار بخزینھ الثابت  .                                   الخزین االستثماري : یعني كمیة المیاه المحددة المسحوبة م 
  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               

 استیعاب الموجات الفیضانیة أمام السد. 
 التش���غیل ألغ���راض المی���اه خ���زن ف���ي الی���ھ لوص���ولا یمك���ن منس���وب اعل���ى ھ���و: االعتی���ادي التش���غیلي المنس���وب 

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

 ، االعلىالــزاب األنھار الرئیسة في العراق وتنحصر روافد نھر دجلة بالخابور، من  یعتبر نھري دجلة والفرات    
      .في داخل األراضي العراقیة دیالى أما نھر الفرات فال توجد لھ روافدو العظیم ،االسفلالزاب 

 : اإلیرادات السنویة •
ف���ـي ح���ین ق���درت اإلی���رادات  )1كم���ا ف���ي ج���دول ( 3) ملی���ار/ م31.29( ق���درت اإلی���رادات السن���ـویة لنھ���ر دجل���ة

ي لـنھ����ـر ل����وبإض����افة كم����ـیة اإلی���رادات للرواف����ـد یك����ون المج����ـموع الك 3) ملی����ار / م45.23( الس���نویة لرواف����ـده
 3) ملی����ار/ م16.95رات (ف����اإلی����رادات الس����نویة لنھ����ر ال) وق����درت %81.9بنس����بة ( 3ملی����ار/م )76.52( دجل����ة

) 93.47والف���رات الت���ي ق���درت ( دج���ـلة يم���ن المجم���وع الك���ـلي لإلی���رادات الس���نویة لنھ���ر %)18.1بنس���بة (
 .3ملیار / م

 :والخزانات السدود •
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 م ) 485.0، ( م )511.0(  دربن����دخان دوك����ان و االعتی����ادي لك����ل م����ن س����دالتش����غیلي 
 خزان���ات، أم��ا ةاتیجیاإلس���ترمناس���یب اق��ل عل���ى ال��رغم م���ن أھمیتھ��ا  حدیث��ةالموص���ل والس��دود األخ��رى مث���ل س��د 

الثرث����ار والحبانی����ة فإنھم����ا مخصص����تان ألغ����راض الس����یطرة عل����ى می����اه الفیض����ان وق����در منس����وبھما الفیض����اني 
 .التواليم على  ) 51.0، (م ) 65.0(
 أطوال المبازل :  •

جمیع أنواعھا الرئیسة والفرعیة والثانویة لو )5طول كما في جدول (.) كم91426قدر مجموع أطوال المبازل (
واسط  حیث احتلت أعلى نسبة من  في محافظة .طول) كم19405( منھا والخلجان  انیوالود المجمعة والحقلیة و

) 60152( الحقلیةقدرت أطوال المبازل أما أطوال المبازل حسب النوع فقد %) 21.2وبنسبة (أطوال المبازل 
 من المجموع الكلي ألنواع المبازل األخرى. %)65.8( وبنسبةطول .كم

 وال الجداول والقنوات :أط •

.ط�������ول كم�������ا ف�������ي ج�������دول كم )56767(الحقلی�������ة ق�������در المجم�������وع الكل�������ي ألط�������وال الج�������داول والقن�������وات    
)  11175الحقلی����������ة منھ����������ا (القن����������وات الثانوی����������ة  وووالفرعی����������ة  أنواعھ����������ا الرئیس����������ة وبجمی����������ع) 6(

حی������ث احتل������ت أعل������ى نس������بة م������ن أط������وال الج������داول والقن������وات ب������ین ذي ق������ار ف������ي محافظ������ة  .ط������ولكم
وبنس�������بة  .ط�������ول ) ك�������م25400( الحقلی�������ة )  وق�������درت أط�������وال القن�������وات %(19.7 وبنس�������بةلمحافظ�������ات ا
 .أطوال الجداول والقنوات مجموع%) من 44.7(
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  االغمار لمناطق االھوار: •

) حی�ث احت�ل ھ�ور القرن�ة 7كم�ا ف�ي ج�دول ( 2) ك�م5560(لألھ�وارة وغیر المغمورة الكلیة قدر مجموع المساحة المغمور
 ث�م ھ�ور الحم�ار وال�ذي ق�درت مس�احتھ%)، 43.5( وبنسبة 2) كم2420(المرتبة األولى من حیث المساحة والتي قدرت 

وق�درت اعل�ى  %)24.8وبنسبة ( 2كم )1377(وھور الحویزة الذي قدرت مساحتھ %) ، 31.7(  وبنسبة 2كم )1763(
%) م��ن مجم��وع المس��احة الكلی��ة 39.5(ة وبنس��ب 2ك��م) 1782ال��ذي ق��درت مس��احتھ ( میس��اننس��بة اغم��ار ف��ي محافظ��ة 

          . 2كم )4507( التي قدرت المغمورة لألھوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019لسنة  تقریر الموارد المائیة  
 

             
             

    
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الجداول االحصائیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7

 جدول (1)

 1900منھ (1418) 8.9231.2933.5
داخل العراق

6.9420.6722.1392الزاب االعلى
3.4411.5612.4396الزاب االسفل 

0.792.112.2230العظیم
3.3110.8911.7386دیالى

23.4076.5281.9-

2940منھ (1160) 9.5616.9518.1
داخل العراق

32.9693.47100.0-

**ان ایرادات الزاب االعلى تقدیریة لعدم وجود رصودات فعلیة كافیة للتصریف.   
***االیراد السنوي لنھر العظیم من داخل العراق فقط والبقیة من المنبع الى المصب في نھر دجلة.

**** االیراد السنوي لنھر الفرات یمثل المعدل بعد تشغیل منظومة السدود التركیة السوریة منذ عام 1994 .

مجموع ایرادات نھر دجلة وروافده

الفرات****

المجموع الكلي إلیرادات نھري دجلة 
والفرات

االیراد السنوي 
(ملیار/ م3 ) 

2018

االیراد السنوي 
(ملیار /م3 ) 2019

*االیراد السنوي لنھر دجلة یمثل كمیة المیاه الواردة الى العراق عند الحدود التركیة   .       

االیرادات السنویة لنھري دجلة والفرات وروافده لسنة 2019

الطول (كم)النسبة %النھر وروافده

دجلة الرئیس*

الروافد
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35

دجلة الرئیس الزاب االعلى الزاب االسفل العظیم دیالى الفرات

      3م/ ملیار    2019االیرادات السنویة لنھري دجلة والفرات وروافده لسنة ): 1(شكل 

 النھر او الرافد    

0AO 
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جدول  (2)

معدل االنتاجیة *عدد اآلباراسم المحافظة
لتر / ثا

معدل الملوحة 
ملغم/لتر

5781500نینوى
167700كركوك
2353000دیالى
4862500االنبار
1193.54500بغداد
21233500بابل

2763500كربالء
2273000واسط

8942500صالح الدین
5053500النجف

452.56000القادسیة
24102500المثنى
251.56500ذي قار
3555000میسان
7346000البصرة

التباین الحاصل بأعداد االبار ناتج عن اختالف الطلبات المقدمة من مجالس المحافظات وحسب  *
الحاجة الفعلیة لآلبار لكل محافظة .

مؤشرات المیاه الجوفیة لسنة 2019 في العراق

1

10

100

1000
 في العراق  2019مؤشرات المیاه الجوفیة لسنة ): 2(شكل 

 عدد االبار

0AO 
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 جدول(3)

11-11یقع على نھر دجلة بمسافة (2) كم شمال مدینة دھوكسد دھوك

یقع على نھر دجلة شمال مدینة الموصل بمسافة سد الموصل
(60) كم

11609-1

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

1122111

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

11--1

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

11221-1

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

114411

1-11188یقع على نھر الفرات بمسافة (7) كم من مدینة حدیثةسد حدیثة

خزان الثرثار
تقع على بعد (160) كم الى الشمال الغربي من مدینة 

بغداد في اراضي الجزیرة الواقعة بین نھري دجلة 
والفرات

11--1

تقع البحیرة على الضفة الیمنى من نھر الفرات جنوب خزان الحبانیة
شرق مدینة الرمادي

11--1

مواقع واستخدامات السدود والخزانات لسنة 2019 في العراق

*یشیر رقم (1) الى استخدام السد او الخزان.
** و تشیر عالمة (-) بعدم االستخدام لألغراض المذكورة في اعلى الجدول لعدم وجود محطة او سیاحة. 

الموقعالسد او الخزان

االستخدامات

*الزراعة 
  والري

*السیطرة 
على 

الفیضانات

تولید الطاقة 
الكھربائیة 
الحد االعلى 
(میكا واط)

*اخرى*السیاحة
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جدول (4)

المنسوب الفیضاني السد او الخزان
المنسوب التشغیلي االعتیادي (م)(م)

618.8615.8سد دھوك

338.0330.0سد الموصل

515.0511.0سد دوكان

143.5131.5سد العظیم

493.5485.0سد دربندخان

107.5104.0سد حمرین

150.2147.0سد حدیثة

-65.0خزان الثرثار

-51.0خزان الحبانیة

* تم تحدید منسوب 323م فوق سطح البحر كأعلى منسوب من قبل المركز الوطني إلدارة الموارد 
 المائیة لھذه السنة.

**تشیر عالمة (-) الى عدم توفر بیانات خالل سنة 2019 .

منسوب السدود والخزانات لسنة 2019
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     م    2019المنسوب الفیضاني واالعتیادي للسدود والخزانات لسنة ): 3(شكل 

 السد والخزان    

2AO 
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نسبة االطوال المجموعالخلجانالودیانالحقلیةالمجمعةالثانویةالفرعیةالرئیسة
%

13261.5-83967-40177203نینوى
49865.5-4715022763102775652كركوك
1750119.1-623755694355911206664دیالى
36124.0--2964631734412239االنبار
1106112.1--49980680211547800بغداد
1428015.6--387914106736138299بابل

10831.2--6531795506100كربالء
1940521.2--17554-4461298107واسط

101233737249947543057887079.5صالح الدین
8570.9--80-29146818النجف

47355.2--2738-2051611631القادسیة
6020.7--3-233254112المثنى
10501.1--287-29138785ذي قار
21202.3--2369583031478میسان
1010.1-----2576البصرة

420969066008123856015216887891426100.0المجموع

أطوال المبازل حسب أنواعھا لسنة 2019على مستوى المحافظات

المحافظة
المبازل (كم.طول) الطول .كم

* تشیر عالمة (-) الى عدم توفر بیانات خالل سنة 2019

 جدول (5)
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جدول (6)

اخرىترابيمبطناخرىترابيمبطناخرىترابيمبطناخرىترابيمبطن

11142.0--716--1825-58--153  نینوى
73811417179222831751424226435245754409.6  كركوك
38326.8-1781923-2829-151224-205491 دیالى

3967138601.5---11510812138683  االنبار
28535.0-380451-518296-339439-284146 بغداد
727312.8-10214677-16997-52534-120603  بابل

3710.7--78-766-10233-6313  كربالء
924816.3-2659--2499--6141632-2121632  واسط

243827063751729.1-14568132585772367667   صالح الدین
14092.5----49138-15401-34772     النجف
26284.6-812477--10-256486-263324    القادسیة
10971.9--44-5124-40550-71263    المثنى

242319351117519.7--2424--532915-611364     ذي قار
17233.0--144-26110-76643-33691    میسان
25724.5-------939--1381495    البصرة
197080513923239520230184559651424803612322504256767100.0  المجموع

نسبة 
اطوال 

الجداول %
المجموع

اطوال الجداول والقنوات حسب اصنافھا لسنة 2019 على مستوى المحافظات 

* تشیر عالمة (-) الى عدم توفر بیانات خالل سنة 2019

القنوات الحقلیة
(كم . طول )

   المحافظة

الرئیسة
( كم . طول )

الفرعیة
( كم .طول )

الثانویة
( كم . طول )





15
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كم  على مستوى المحافظات2019اطوال الجداول الرئیسة حسب اصنافھا لسنة ): 4(شكل

 كم على مستوى المحافظات2019اطوال الجداول الفرعیة حسب اصنافھا لسنة ): 5(شكل
8AO 

8AO 
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 على مستوى المحافظات 2019اطوال الجداول الثانویة حسب اصنافھا لسنة ): 6(شكل
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 على مستوى المحافظات2019اطوال القنوات الحقلیة حسب اصنافھا لسنة ): 7(شكل

9AO 

9AO 
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 قبل التجفیف

(كم2)
1800745124931105588.2میسان
550228631632298.1البصرة
23509731301247137790.6المجموع
1450220379851123069.2میسان
155155100.0ـ500345البصرة
105015326709103568.5ذي قار
30005807051715242070.9المجموع
12006376350056388.8البصرة
18006001551045120087.1ذي قار
300012372181545176387.6المجموع
32509655031782228578.0میسان
2250121069971104093.4البصرة
28506154811754223578.5ذي قار

8350279010534507556081.1 المجموع الكلي لألھوار

االغمار لمناطق االھوار لسنة 2019 في العراق

*األراضي المستبعدة من االغمار ھي من األراضي الزراعیة والسكنیة وتلك التي خصصت لوزارة النفط لوجود آبار نفطیة فیھا .
**تم احتساب نسبة االغمار من خالل (عمود المساحة المغمورة حالیا مقسوماً على عمود مجموع المساحة المغمورة وغیر المغمورة *100) 

2

االھوار 
الوسطى 
(اھوار 
القرنة)

الحمار3

4
المجموع 
الكلي لكل 
محافظة

مجموع 
المساحة 
المغمورة 

وغیر 
المغمورة  

(كم2)

**النسبة المئویة 
لألغمار *المستبعدة 

من االغمار

غیر 
المغمورة 

حالیاً

المغمورة 
حالیاً

1

  جدول (7)
المساحة بعد اإلنعاش

( كم2)

الحویزة

اسم المحافظةاسم الھورت

المساحة

0
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3500

ھور الحویزة اھوار الوسطى(اھوار
القرنة)

الحمار

المساحة قبل التجفیف
المستبعدة من االغمار
غیر مغمورة حالیاً
المغمورة حالیاً

     2كم في العراق  2019االغمار لمناطق االھوار لسنة ): 8(شكل      
10AO 
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