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Suburban water demand is escalating as the world population is 

increasing and more urbanization is taking place worldwide, global warming 

is another factor affecting water scarcity. On the other hand, there are limited 

water resources available, increasing competitions over different water uses 

and interests (domestic, agricultural, industrial, tourist and environmental).  

 

Iraq, as a country situated in the arid-semi arid zone, has the longest 

and proudest history of agriculture and irrigation in the region. Unfortunately, 

over the past decade of water scarcity period, the water resources being 

suffering of a very difficult situation, as amount of available water resources 

is declining because of decreasing water inflow and improper irrigation 

system. 

 

In this thesis, a study for water harvesting and developing of an irrigation 

system for Badra area, within Wassit Province, has been investigated.  

Irrigation water requirement information that is needed in all aspects of 

irrigation design was computed by using CROPWAT model. 

 

The new configuration of irrigation system layout has been designed by 

using EPANET program for modeling such irrigation network together with 

implementing drip and sprinkler irrigation system, as for water conservation 

due limited water availability in Badra area.  
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 ةالخالصــــــ

 

توسع حضري  وما ٌحصل مننتٌجة زٌادة عدد السكان  على المٌاه الطلب نظرا لزٌادة

ٌؤثر على ندرة  آخراري هو عامل االحتباس الحرظاهرة  جمٌع أنحاء العالم, كما انفً 

زٌادة التنافس على استخدامها  أدى إلى هناك كمٌة مٌاه محدودة أخرى. من ناحٌة  المٌاه

 .)استهالك محلً وزراعً وصناعً وبٌئً....(فً مختلف المجاالت

 

مدعاة للفخر فً و طوٌل لدٌه تارٌخ،  شبه جافة -جافة منطقة فً تقع كدولة، العراق

أصبح  ، خالل فترة ندرة المٌاه الماضٌةالعقود فعلى مدى  ولألسف,الزراعة والري حقلً

فً حالة  المتاحة المٌاه كمٌة لكون   اصعب العراق فً الموارد المائٌة قطاع وضع فٌها 

لٌس بالكفاءة  الري نظامكون و من مصادرها كمٌاتها انخفاض ببسب مستمر نقصان

 .المناسبة

 

نظام الشي في هنطقت بذسة تطىيش و لحصاد الوياه  دساستتنفيز  هن هزا البحث هىالهذف 

 . الىاقعت في هحافظت واسط

 باستخذام تن الشيالتصويويت لونظىهت  والوتطلباث االحتياج الوائي للوحاصيل حساب

  CROPWATج نوىر

 

 يهنظىهت الش)يىضح نظام الشي الوغلق في الونطقت جذيذاسوائي  وخططل تصويناقتشاح  

في  نظامال هزا تطبيق حيث يساهن.EPANETباستخذام بشناهج  بالشش والشي بالتنقيط(

 . في هنطقت بذسةهصادسها هحذوديت وهىاجهت الوياه  تششيذ استهالك
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