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یهدف البحث الى دراسة تقدیر حجم الضائعات المائیة من المجاري السطحیة في كل 

ولتحقیق هذا الهدف أعتمدت الدراسة منهجًا وصفیًا لبیان  من بحیرتي سد حدیثة والحبانیة،

كما أتبع منهجًا كمیًا في  امل المؤثرة بها،أسباب زیادة حجم الضائعات المائیة ودراسة العو 

وتبین بشكل  ،ة من منطقة الدراسة ولمدد مختلفةالتعامل مع البیانات المناخیة لمحطات مختار 

عام من خالل البحث ان هناك كمیات كبیرة من المیاه السطحیة ضائعة عن طریق عدة 

ة كمیة الضائعات المائیة من التبخر) حیث عملت االخیرة على زیاد -عملیات أهمها (التسرب

وقف على المجاري السطحیة ألن مقدار التبخر من مسطح مائي خالل وقت محدد یت

   : مجموعتین من العوامل هما

    :لوتشم العوامل المناخیة -١

    الریاح). –الرطوبة النسبیة –درجة الحرارة  - (االشعاع الشمسي

  :  لعوامل المتعلقة بطبیعة الماء وخصائصه وتشملا -٢

     حجم وشكل المسطحات المائیة). –عمق المیاه –(نوعیة المیاه

كل هذه العوامل من كال المجموعتین عملت بشكل مباشر على زیادة كمیة الضائعات 

جاءت هذه  ،بحیرتین في منطقة الدراسةوبالتالي ادت الى انقاص مقدار الماء في كال ال

یر حجم الضائعات المائیة لكال البحیرتین،  الدراسة محاولة لتوضیح واقع االمكانیات لتقد

ودورها في التقییم االقتصادي من خالل تحدید المساحات التي یمكن زراعتها بمحاصیل 

وهذه الكمیة من الضائعات لو  ،)تلك المحاصیل (صیفیة او شتویة الزراعیة سواءًا كانت

تاج مما یساهم في زیادة االن استثمرت بشكل كامل لتناقص العجز المائي للمحاصیل الزراعیة،

الذرة الصفراء)  –اسة محاصیل الحبوب أهمها (الحنطةتناولت الدر  كمًا ونوعًا وتحقیق االكتفاء.

  أاء  داود اي  ي  ن   .د . أ.
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التي تعد من اهم المحاصیل الحقلیة والتجاریة. من خالل تحدید المساحات التي یمكن 

  زراعتها بكال المحصولین لو أعتمدت بنفس كمیة الضائعات المائیة.

Abstract 

The study aims to investigate estimating the volume of lost water from the 

surface watercourses in the lakes of Hadeetha dam and Al-Habania. To fulfill this 

purpose, the study adopts qualificative method to state the reasons of increasing 

the volume of lost water and to investigate the factors of affection. It also adopts 

quatitative method by dealing with climatic reports of selected stations in the study 

area for variable times. It is generally clear that a huge quantity of surface water 

has been lost by the operations of (leakage and evaporation). The evaporation 

increases the quantity of lost water from surface watercourses since the quantity 

of evaporation from area of surface water during limited time depends on two 

groups of factors: 

1- Climatic factors which includes: 

(sunny radiation, temperature, relative humidity, wind)  

2- Factors related to the nature of water and its quality which include: 

(water quality, water depth, volume and shape of the area of surface water) 

All these factors affect directly on increasing the lost quantity and 

consequently they lead to decrease the quantity of water in both lakes. The study 

tries to state the reality of abilities in order to quantify the volume of lost water in 

both lakes and its role in economical evaluation by limit the areas which can be 

planted with agricultural yields either summery or wintry. If this lost quantity has 

been utilized completely, the water deficit of agricultural yields has been being 

decreased. Consequently, this participates to increase the product quantitativelly 

and qualificativelly and to fulfill the satisfaction. 

The study deals with grain yields (Wheat and Maize), which are 

considered the most important field and commercial yields, by limiting the areas 

which can be planted with both yields if the same quantity of lost water is 

adopted. 
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ف ا:  

یتمثل الهدف الرئیس لهذه الدراسة في معرفة حجم الضائعات المائیة من المجاري 

وسد حدیثة والتي من خاللها وضع الحلول المناسبة لتقلیل من  السطحیة لبحیرتي الحبانیة

  .ها في عدة مجاالت كالزراعة مثالً حجم الخسائر ومدى االستفادة منها في توظیف

ا أ:  

تبرز أهمیة هذه الدراسة كونها من الدراسات الجغرافیة التي تبحث في أثر عناصر 

دراسة وصوًال إلى وضع المقترحات المناسبة المناخ على المسطحات المائیة في منطقة ال

للتقلیل من حجم الخسائر فضًال عن االستفادة من تلك الضائعات في خدمة سكان منطقة 

الدراسة سواء كانت الفائدة من الناحیة الزراعیة أو الصناعیة أو الخدمیة، وبالتالي یشكل هذا 

المنطقة برمتها فضًال عن ذلك سوف االنجاز عمًال فذًا والجدید من نوعه بإمكانه أن یخدم 

  .تقع ضمن حدودها المسطحات المائیةیفتح المجال أمام المناطق األخرى التي 

:ود ا      

تقع منطقة الدراسة ضمن الحدود اإلداریة لمحافظة األنبار وتحتل بحیرة الحبانیة جزء 

. قضاء حدیثة وعنه وراوهتل جزء من من قضاء الرمادي والفلوجة، وان بحیرة سد حدیثة تح

  ).  1ینظر خریطة رقم (

الحدود الزمانیة: فتتمثل البیانات المناخیة الخاصة بمحطات االنواء الجویة في منطقة الدراسة 

  ).2ینظر خریطة رقم ( ).1981-2010) محطات للمدة (3والبالغ عددها (
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  )1( خریطة رقم

  وللمحافظة. موقع منطقة الدراسة بالنسبة للعراق

  

:ا  

   ا اول

  :تقدیر حجم الضائعات المائیة والعوامل المؤثرة فیها

) من سطح األرض التي تشكل المحیطات بصورة رئیسیة، 70%تغطي المیاه حوالي (

من ماء كوكب  )%97.5تحتوي المحیطات والبحار على ( ،٦٠ص ،٢٠٠٦السعدي، 

والتي تكون عادتًا على شكل أنهار وبحیرات 2.4%) االرض بینما ال تزید حصة الیابسة (

، أما حجم المیاه العذبة من كافة مصادرها كاألنهار  ٩٠ص ،٢٠١١،كایدوبرك ومیاة جوفیة، 

) من الحجم 1%والبحیرات وباطن األرض الصالحة لالستخدام البشري فإنها ال تزید عن (

  . http://arts.Kufauniv.com ي للمیاه، شبكة األنترنتالكل

إن جمیع الحضارات القدیمة قامت حول ضفاف األنهار وبالقرب من مصادر 

واذا كانت معظم  ،ولى أساسیات قیام الدول المتقدمةالمیاه،وحتى یومنا هذا یعتبر الماء أ
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راضي والسلطة فأن حروب النزاعات وحروب البشر السابقة مردها التنافس على الثروات واال

البشر القادمة سوف تكون صراع على مصادر المیاه كما تشیر معظم الدراسات االستراتیجیة، 

وخاصة وان هناك تزاید كبیر على الماء بسبب تزاید سكان االرض وبسبب تصاعد النشاطات 

نت وال تزال ، فالمیاه كا٧ص ،٢٠١٢ خاطر،الصناعیة والزراعیة والخدمیة التي تحتاج الماء، 

أهم التحدیات التي تواجه اإلنسان بشكل عام واإلنسان العربي بشكل خاص، إذ هي التي 

  . ي واالقتصادي وتحكمت بتطور حیاتهحددت أماكن تواجده ونظامه السیاسي واالجتماع

إن قلة نسبة المیاه العذبة كما بینا سابقًا بالموازنة مع ما موجود من میاه على سطح 

ضیة جعل حوالي ُخمس سكان العالم یعانون من أزمة توفر تلك المیاه مما أدى الى الكرة األر 

أن تصبح مسألة المیاه من المسائل التي تحظى بأهمیة كبیرة إقلیمیًا ودولیًا، حیث یعتقد 

البعض أن الصراع القادم في العالم سیكون من أجل السیطرة على مصادر المیاه ومنابعها، 

یر من األحیان مصدرًا للنزاعات والصراعات بالرغم من االتفاقیات المبرمة فالمیاه كانت في كث

دولیًا بسبب استهالك بعض الدول المتشاطئة كمیات كبیرة من المیاه تفوق حصتها من المورد 

راض متعددة المائي المشترك سنویًا نتیجة لتزاید أعداد السكان وكثرة احتیاجهم من المیاه ألغ

 األنترنتشبكة  یاه الشرب واالستخدامات المنزلیة،عن م الً زراعیة وصناعیة فض

http://arts.Kufauniv.com .  

وبما أن حاجة اإلنسان في كثیر من المناطق تفوق ما تجده الطبیعة من المیاه العذبة 

  . لعذبة على درجة كبیرة من األهمیةجعلت دراسة الضائعات المائیة من مصادر المیاه ا

عمومًا یقصد بها ما یفقد من المسطحات المائیة  ) (Lost Waterوالضائعات المائیة

من ماء، سواء كان عن طریق التسرب إلى باطن األرض أو التبخر، وهذا یعني أن 

 واآلخرباتجاه األسفل نحو باطن األرض،  األولالضائعات المائیة تأخذ اتجاهین متضادین، 

نحو األعلى باتجاه الغالف الجوي، وعلى هذا األساس یمكن تقدیر حجم الضائعات المائیة 

  : ة اآلتیةمن أي مسطح مائي من معرفة وحساب متغیرات العالق

  LW=E+I                                                       إذ أن

Lw ) الضائعات المائیة =Lost water.(  

E  د بعملیة التبخر (= الماء المفقوEvaporation.(  

I ) الماء المفقود بالتسرب =Infiltration.(  
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: یعبر اصطالح التسرب هنا عن كمیة الماء التي تغور من المسطح المائي إلى التسرب -١

بعبارة أخرى هي عملیة تعمل على تصدیر الماء الى  ،٩٢ص ،١٩٨٤ ،عالويداخل التربة، 

التربة (التسرب) بعوامل عدة وترتبط حركة الماء داخل  ،٩٣ص ،٢٠١١ ،كاید باطن االرض،

  : منها

 . )Soil textreقوام التربة ( -ب           . )Soil structareبنیة التربة (  - أ

  . )Soil porosityمسامیة التربة (  - ت

نظام ترتیب حبیبات التربة في نظام معین، وبناء التربة یعد عامًال ببناء التربة یقصد 

الكثیر من الصفات الفیزیائیة للتربة وبخاصة التوزیع الحجمي للمسامات وما  مهمًا في تحدید

  . ٩٢ص ،١٩٨٤ ،، عالويتأثیر على حركة الماء في التربة لذلك من

وهو  فیقصد به النسبة المئویة لمكوناتها من الرمل والغرین والصلب، قوام التربةأما 

، وتتأثر حركة .https://www.google.iq ، شبكة األنترنتمصطلح یعبر عن خشونة التربة

الماء داخل التربة بدرجة قوامها؛ ألنه مع زیادة قوام التربة تزداد قوى التالصق والتماسك 

 Soil مسامیة التربة. أما مصطلح ٩٣، عالوي ،صزمة لمنع وٕاعاقة حركة ماء التربةالال

Porosity  م مسامات التربة إلى فیعبر عن الفراغات الموجودة بین حبیباتها الصلبة، وتقس

، شبكة ر في الثانیة كما الحال في الرملقسمین دقیقة وكبیرة، وتكون حركة الماء أكث

وتختلف نسبة المسامیة بین تربة واخرى وحتى بین طبقات التربة نفسها ویعود  األنترنت.

 ة،النسیج والتركیب ومحتوى الترب من المادة العضوی اختالفالسبب في هذا االختالف الى 

   .٢٦٥ص ،٢٠٠٩ ابو سمور،

إن ماء التربة غیر الممسوك یستمر في جریانه داخلها في حالة وجود أمداد تحت 

تأثیر الجاذبیة األرضیة إلى أعماقها وحركة الماء في التربة تتحدد من خالل المقاومة التي 

البینیة تبذل ضد هذه الحركة؛ ولذلك یلعب حجم وخواص وترتیب دقائق التربة والمسامات 

الموجودة فیها دورًا مهمًا في هذه الحركة، ولكل تربة حركة ماء خاصة بها تدعى بالنفاذیة 

)Permeability(، ،١٠٧ص ،١٩٨٨ اسماعیل .  

وللحفاظ على خصوصیة الموضوع والتزامًا بالحدود العلمیة للدراسة سیكون التركیز 

یر حجم الضائعات المائیة من على المتغیر اآلخر في صیغة العالقة التي تعتمد في تقد

  .المتمثل بالتبخر بشيء من التفصیلالمسطحات المائیة والمشار إلیها آنفًا و 
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الته السائلة إلى الحالة هي عملیة تحویل الماء من ح :)Evaporationالتبخر ( -٢

، وانطالقة على شكل بخار ماء من المسطحات المائیة ١٣٩ص ،١٩٨٠ ،، الصرافالغازیة

) Water vapourویؤدي بخار الماء ( .٩٩ص ،١٩٩٠ الراوي،والسطوح الرطبة او المبتلة، 

الموجود في الغالف الجوي دورًا هامًا في تشكیل الخصائص المیتورولوجیة واختالفها من 

ابو  ف الجوي للمكان الواحد،ة في الغالمكان إلى آخر على طول القطاعات الرئیس

ن إال جزءًا قلیًال من مجموع ٣٠٣ص ١٩٨١العینیین، ، وبالرغم من أن بخار الماء ال ُیكوِّ

الغالف تأثیرًا ) إال أنه من أهم مكونات ذلك 5%الغالف الجوي، إذ ال تزید نسبة وجوده عن (

اء في الجو من ، ویمكن إدراك أهمیة بخار الم١٠٧ص ،١٩٧٨ ،كربل، في الطقس والمناخ

كونه العامل الرئیس في حدوث مظاهر عملیات التكاثف، وفي اختالف نسبة الرطوبة في 

الجو، وفي تكوین السحب والتساقط، كما یؤثر بخار الماء في تنظیم اإلشعاع الشمسي ومن 

 ) ومنheat latentعملیة التبخر یصبح بخار الماء عامًال وسیطًا في انتشار الحرارة الكامنة (

 .٣٧ص ،HoWard, j، 1966 ،دوره في عملیات التبادل الحراري ثم یؤدي بخار

یبین معدل كمیة التبخر الشهري (ملم) لمحطات(حدیثة، عنه، الرمادي) للمدة : )19جدول (

)2010-1981(  

  األشھر
  المحطة

  الرمادي  عنھ  حدیثة

 52.5 41.7 47.4  كانون الثاني

 87 78.6 81.7  شباط

 162.1 124.5 136  آذار

 286.4 191.4 194.1  نیسان

 335.7 311.3 347.8  مایس

 382 395.4 418  حزیران

 423.4 442 496.4  تموز

 388.6 439.5 431.5  آب

 324.7 297.3 316.8  أیلول

 237.2 214.1 261  تشرین االول

 119.5 122.6 143.7  تشرین الثاني

 83 51.7 716  كانون االول

 2882 2710 2946  المجموع

-2010المصدر: الهیأة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي، قسم المناخ، (بیانات غیر منشورة)، للمدة (

1981.( 
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ومن خالل الجدول أعاله یتبین أن المعدالت السنویة في محطات منطقة الدراسة 

حدیثة، ) في محطة 2946) في محطة عنه و (2710تكون مرتفعة تقریبًا إذ تراوحت بین (

) ملم 496.4 ,442 ,423.4وسجل أعلى معدل للتبخر في أشهر الصیف السیما شهر تموز (

لمحطات حدیثة، عنه، الرمادي، على التوالي، والسبب في زیادة نسبة التبخر هو ارتفاع 

) أن المعدالت الشهریة لدرجات 3معدالت الحرارة صیفًا إذ اتضح من الجدول السابق رقم (

)ْم لمحطات 33.4 ,32.9 ,33.6باالرتفاع والسیما في شهر تموز إذ بلغت (الحرارة أخذت 

حدیثة، عنه، الرمادي على التوالي نتیجة لكون أشعة الشمس شبه العمودیة إذ تبین من 

) أن أعلى معدالت لكمیة اإلشعاع الشمسي الواصل إلى محطات 1الجدول السابق رقم (

 ,619.5 ,39.6یما شهر حزیران إذ بلغت(منطقة الدراسة سجلت في أشهر الصیف والس

یوم لمحطات حدیثة، عنه، الرمادي، على التوالي، فضًال عن طول  /٢سم ) سعره/6 630.2

) أن معدالت ساعات النهار تبدأ بالزیادة بعد 7ساعات النهار حیث یتضح من الجدول رقم (

صیف وتحدیدًا في شهر آذار لذا یصل أقصى حد لمعدل ساعات السطوع النظریة في فصل ال

) حزیران الذي یبلغ فیه طول النهار في محطات منطقة الدراسة حدیثة، عنه، الرمادي 22(

) ساعة وٕان سبب زیادة طول النهار خالل هذا 14:28) (14:22) (14:25على التوالي، (

نهار أقصاه في كل أنحاء الشهر نتیجة لتعامد الشمس على مدار السرطان الذي یصل طول ال

  . ١٤٥ص ،٢٠١٢. رسالة ماجستیر،افظة، الدلیميالمح

في حین سجلت أوطئ معدالت للتبخر في أشهر الشتاء والسیما في شهر كانون 

) ملم لمحطات حدیثة، عنه، الرمادي على التوالي والسبب یعود 47.4 ,41.7 ,52.5الثاني (

 ,9.4الثاني إلى (الى انخفاض درجات الحرارة إذ تصل في أشهر الشتاء وتحدیدًا شهر كانون 

) السابق، وكذلك 3)ْم لمحطات حدیثة، عنه، الرمادي على التوالي جدول رقم (8.4 ,7.9

قصر ساعات النهار حیث سجلت أشهر الشتاء أقصر ساعات للنهار والسیما شهر كانون 

) ساعة لمحطات حدیثة، عنه، الرمادي على التوالي 9.51 ,9.46 ,9.53االول حیث بلغت (

. ) السابق7ذلك یعود الى كون الشمس عمودیة على مدار الجدي جدول رقم( والسبب في

حدد على مجموعتین من ویتوقف مقدار التبخر من سطح مائي إلى آخر خالل وقت م

  :http//www.h.wr.com ، شبكة األنترنتالعوامل هما
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 وتشمل  :العوامل المناخیة

الشمسي المصدر الرئیس للطاقة یعد اإلشعاع  :)Solar Radiation(اإلشعاع الشمسي -١

المحركة لعملیة التبخر وهو الذي یؤثر على معدل التبخر مباشرة ولیس درجة الحرارة التي 

،  ٦٧ص ،١٩٨١اذة ،مجلة الجمعیة العراقیة،یكون تأثیرها متأخر عن اإلشعاع الشمسي ، شح

اإلشعاع الشمسي  ) أن المعدالت الشهریة والسنویة لكمیة1ویالحظ من الجدول السابق رقم (

الواصل إلى محطات منطقة الدراسة عالیة جدًا وخاصًة في أشهر الصیف وتحدیدًا في شهر 

یوم لمحطات حدیثة، عنه، الرمادي  /٢سم ) سعره/630.2 ,619.5 ,639.6حزیران إذ بلغت (

خر على التوالي هذا باإلضافة إلى طول ساعات النهار التي تلعب دورًا كبیرًا في عملیة التب

وخاصًة في الصیف حیث سجلت أعلى معدالت لطول ساعات النهار في شهر حزیران إذ 

) ساعة لمحطات حدیثة، عنه، الرمادي على التوالي 14:28) (14:22) (14:25بلغت (

) ومن المعروف أنه كلما زادت شدة اإلشعاع وكمیته وطالت ساعات النهار 7جدول رقم (

، إذ تشیر المصادر إلى أن مجموع التبخر ما بین انعكس ذلك على نشاط عملیة التبخر

) من مجموع التبخر 75-90%الساعة السادسة صباحًا والسادسة مساءًا یشكل ما نسبته (

، وعلیه یرتبط التبخر ارتباطًا وثیقًا بكمیة ١٥٩ص ،١٩٨٤الحسني،  حدید،، الیومي كله

، ابو )Solar Evaporation(اإلشعاع الشمسي لدرجة أطلق على عملیة التبخر بمجملها 

 . ٧٥ص ،١٩٩٩الخطیب، سمور،

تعد درجة الحرارة من أكثر العوامل تأثیرًا في عملیة  :)Temperature(درجة الحرارة  -٢

التبخر ولها تأثیر مباشر في تلك العملیة، وبالرغم من أن عملیة التبخر تحدث في جمیع 

خر مع ارتفاعها ویقل مع دیة، إذ یزداد التبدرجات الحرارة إال أن العالقة فیما بینهما عالقة طر 

) أن 19) و (3، ویالحظ من الجدول رقم (١٥٨ص ،١٩٨٤،حدید، الحسني ،انخفاضها

معدالت التبخر عالیة جدًا في أشهر الصیف والسیما شهر تموز إذ سجلت محطة الرمادي 

التبخر لنفس المحطة )ْم بالمقابل بلغت معدالت 33.6أعلى معدالت لدرجات الحرارة البالغة (

) ملم، أما في أشهر الشتاء والسیما شهر كانون الثاني إذ سجلت محطة عنه أوطئ 423.4(

) 41.7)ْم بالمقابل بلغت معدالت التبخر لنفس المحطة (7.9معدالت لدرجات الحرارة البالغة (

  . ملم
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اء التي إن درجة حرارة المیاه السطحیة لها تأثیر فعال في كمیة جزئیات بخار الم

ینطلق منها إلى الغالف الجوي؛ ألن درجة الحرارة تزید من سرعة حركة تلك الجزئیات فتفك 

ارتباطها بجزئیات الماء األخرى فتنطلق إلى الغالف الجوي على شكل بخار الماء وكذلك 

تؤثر درجة حرارة الهواء في عملیات المزج واالضطرابات الهوائیة التي من شأنها زیادة نشاط 

  . ٧٧ص ،١٩٩٩ الخطیب، ابو سمور،، لیة التبخرمع

تعكس الرطوبة النسبیة درجة رطوبة الهواء  :)Relative Humidity( الرطوبة النسبیة -٣

وهي تظهر أیضًا نسبة االقتراب أو االبتعاد عن نقطة اإلشباع وعندما یتساوى ضغط بخار 

لنفس الحجم من الهواء  )es(كما بینا سابقًا مع ضغط البخار التشبعي  )e(الماء الفعلي 

) وعندئذ 100%یصبح الهواء مشبعًا ببخار الماء، أي ان نسبة الرطوبة النسبیة تصل إلى (

تتوقف عملیة التبخر بحكم العالقة العكسیة للتبخر ونسبة الرطوبة في الهواء، وهذا یعني أن 

، ومن ٣٠٤- ٣٠٦ص ،١٩٨١ابو العینیین،  ،لتبخر یزداد كلما زاد نقص التشبعنشاط عملیة ا

) في %) یتبین أن المعدالت الشهریة للرطوبة النسبیة (9خالل معطیات الجدول السابق رقم (

 ,30.9محطات منطقة الدراسة واطئة جدًا في أشهر الصیف وخاصًة شهر تموز حیث بلغت (

)% لمحطات حدیثة، عنه، الرمادي على التوالي، یتضح من ذلك أن كلما قلت 21.8 ,25.1

  .الرطوبة النسبیة زاد التبخردالت مع

 )Wind speed(یتناسب نشاط عملیة التبخر طردیًا مع سرعة الریاح : Windالریاح  -٤

ودرجة حرارتها، فإذا كانت الریاح قادمة من مناطق جافة وسریعة الحركة، فإنها تعمل على 

إزاحة الهواء الرطب المالمس للسطوح المائیة أو تختلط معه وفي كال الحالتین سیزداد نقص 

التشبع فیزداد بالنتیجة نشاط تلك العملیة، وعلى العكس من هذا یكون تأثیر الریاح الرطبة ذات 

حركة الضعیفة وفضًال عما تقدم تؤدي الحركة السریعة للریاح إلى حدوث حاالت اضطراب ال

واء وبالتالي تزداد في سطوح األجسام المائیة، فتزداد المساحة السطحیة للماء المعرض لله

  . ١٢٤ص ،٢٠٠٥ اطروحة دكتوراه، ،الجبوري ،عملیة التبخر

رعة الریاح لمحطات منطقة ) أن معدالت س7ویالحظ من معطیات الجدول رقم (

ثا  )م/5.5 ,5.4 ,3إذ بلغت ( أشهر الصیف والسیما في شهر تموز الدراسة عالیة في

لمحطات حدیثة، عنه، الرمادي على التوالي وبالمقابل تزداد معدالت التبخر لنفس الشهر كما 
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لما زادت ذكرنا سابقًا، وهذا یعني أن هناك عالقة طردیة بین سرعة الریاح والتبخر حیث ك

 .سرعة الریاح زاد التبخر

   :المتعلقة بطبیعة الماء وخصائصه العوامل

  :) Water quality(نوعیة المیاه  -١

تتأثر قیم التبخر من المسطحات المائیة بنوعیة میاهها حیث تقل معدالت التبخر عن 

) حیث بلغت نسبة الملوحة في منطقة الدراسة في كل 1%) عندما تزید ملوحة المیاه (%1(

)؛ لذلك فإن معدل التبخر من المسطحات 1%من بحیرتي سد حدیثة والحبانیة أقل من (

عن تلك المعدالت من المسطحات  )%3) إلى (2) تقل من (3.5%المائیة التي تصل نسبة (

بخار للمیاه المالحة، وللعكورة المائیة ذات المیاه العذبة، وهذا األمر یعود إلى تناقص ضغط 

تأثیر ضعیف أیضًا على كمیة التبخر، كما أن للموازنة الحراریة لمیاه المسطحات المائیة 

، فاألمالح تعیق ٧٩ص ،١٩٩٩الخطیب، ابو سمور، تأثیر غیر مباشر على معدالت التبخر،

  .١٣٣ص ،٢٠٠١غانم، ،حركة جزیئات الماء ومن ثم تبخرها

 :)Depth or Water body(عمق المیاه  -٢

، فهو ٧٩ص الخطیب، ابو سمور، ،میاه أثر مؤكد على معدالت التبخرلعمق ال

یتناسب عكسیًا مع عمق الماء، فإذا كان العمق كبیر فإن التبخر یقل صیفًا ویزداد شتاءًا؛ ألن 

المائي، في الماء السطحي العمیق تختلف درجة حرارة الطبقات العلیا والسفلى من المسطح 

ومن أجل رفع درجة حرارة الكتلة الكلیة للماء العمیق یتطلب كمیة كبیرة من الطاقة الحراریة؛ 

لذا تبقى درجة الحرارة فیها أقل بكثیر من الهواء المحیط، فیكون معدل التبخر أقل بكثیر من 

) 60ق (المیاه السطحیة الضحلة، ووجد أن درجة حرارة الماء تبقى ثابتة طول السنة عند عم

مترًا، لذا أن ازدیاد العمق یقلل من التبخر صیفًا، بینما یبقى الماء أعلى حرارة عند العمق من 

المیاه السطحیة الضحلة شتاءًا؛ لذا یكون التبخر في العمق أكثر كمیة من المیاه السطحیة 

یر ، ولعمق بحیرة الحبانیة وبحیرة حدیثة دور كب٨٣ص ،١٩٩٠ الصحاف، الحسني، العمیقة،

)م حسب تقدیر 2.40)م (1.80في عملیة التبخر، إذ بلغ عمق في بحیرة الحبانیة إلى (

)م حیث ساعد هذا العمق على 57الموازنة المائیة في حین یبلغ عمق في بحیرة سد حدیثة (

   .في فصل الصیف في كال البحیرتین زیادة معدالت التبخر وخاصةً 
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 :)Size and shape of water surfaceحجم وشكل المسطحات المائیة ( -٣

حجم المسطحات المائیة إذ یكون التبخر عاٍل من المسطحات المائیة الصغیرة أكثر 

منه من المسطحات المائیة الكبیرة لتركز اإلشعاع الشمسي على مساحة أقل وتكون الحرارة 

 ، حیث تنطلق٢٣٣ص ،١٩٩٠ ،البیاتي ،الراوي ،قارنة بالمسطحات المائیة الكبیرةأعلى م

جزیئات الماء إلى الطبقات الهوائیة المالمسة لسطح الماء، وٕان استمرار هذه العملیة سوف 

یؤدي الى زیادة محتوى الهواء المالمس للماء لبخار الماء مما یؤدي الى اإلقالل من معدالت 

) غنیة ببخار الماء، وٕاذا استمر تدفع الریاح blanketالتبخر حیث تنشأ طبقة هوائیة تدعى (

س االتجاه فإن هذه الطبقة تزداد سماكتها وتعمل على نقص معدالت التبخر من سطح بنف

البحیرات الكبیرة، أما فیما یخص البحار والمحیطات الشاسعة فإن هذا ال ینطبق علیها وٕانما 

تخضع لعوامل أخرى كالطاقة الحراریة، وبعبارة أخرى فإن الریاح الجافة عندما تهب عبر 

عمل على زیادة التبخر عند البدایة ولكن عند نهایات البحیرة، وعندما یصبح البحیرات الكبرى ت

بینما ال یتوفر هذا االمر عندما یكون  الهواء محمًال ببخار الماء فإن معدالت التبخر تقل،

ابو المسطح المائي صغیرًا حیث تعمل الریاح على نقل بخار الماء بعیدًا عن ذلك الجسم ،

. لمساحة بحیرة حدیثة والحبانیة دور كبیر في عملیة التبخر اذ ٨١- ٨٠ص ، الخطیب،سمور

  . ٢)كم500،في حین بلغت مساحة بحیرة حدیثة (٢) كم426بلغت مساحة بحیرة الحبانیة (

إن سعة مساحة البحیرات وتظافرها مع العوامل األخرى ساعدت على زیادة كمیة 

) أن حجم الضائعات 21) (20التبخر وخاصة في فصل الصیف، ویتبین من الجدول رقم (

في منطقة الدراسة أخذت بالتزاید في أشهر الصیف والسیما في شهر تموز حیث بلغ حجم 

في كل من بحیرة الحبانیة وبحیرة سد  ٣)م248200000و ( ٣)م180368400الضائعات (

حدیثة على التوالي والسبب في زیادة حجم الضائعات یعود الى زیادة نسبة التبخر نتیجة 

تفاع درجات الحرارة صیفًا مما أدى الى زیادة معدالت التبخر وبالتالي زادت حجم ار 

الضائعات، في حین سجلت أشهر الشتاء معدالت واطئة في حجم الضائعات والسیما في 

) في بحیرة الحبانیة وبحیرة 23700000) و (22365000شهر كانون الثاني حیث بلغت (

بب انخفاض حجم الضائعات إلى انخفاض درجات الحرارة سد حدیثة على التوالي، و یعود الس

 .لتبخر وبالنهایة قل حجم الضائعاتوبالتالي قل ا
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  تقدیر حجم الضائعات في بحیرة الحبانیة: )20جدول (

  
  ).19اعتمادًا على جدول رقم ( المصدر:

  

  تقدیر حجم الضائعات في بحیرة سد حدیثة: )21جدول (

 
 ). 19على جدول رقم ( المصدر:اعتماداً 
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 ما ا  

موا     ت ا ديا ا  

بعد تحدید حجم الضائعات المائیة في الفصل السابق من بحیرتي حدیثة والحبانیة 

والتي تبدو أنها كمیات كبیرة جدًا خاصة وأن موقع هذه البحیرة ضمن المناطق الصحراویة 

ببًا ت المناخ الجاف الذي تمتاز بارتفاع درجات الحرارة وقلة سقوط األمطار والذي كان سذا

  . مباشرًا لزیادة كمیة التبخر

إن حجم الضائعات المائیة من البحیرات أعاله یعد خسارة كبیرة في الموارد المائیة 

المیاه في الوقت لیس فقط للمحافظة وٕانما للعراق جمیعًا، إذ أن العراق بأمس الحاجة إلى 

الحاضر الستخدامها في التوسع الزراعي والمجاالت األخرى في ظل السیاسة المائیة لدول 

الجوار والتي أخذت تتالعب في كمیة الوارد المائي لنهري دجلة والفرات وهذا تطلب وضع 

ظم سیاسة مائیة جادة لمواجهة هذا التالعب من خالل المحافل واالتفاقیات الدولیة التي تن

  . إدارة المیاه للدول المتشاطئة

إن ألهمیة المیاه في القطر بصورة عامة تطلب وضع تقییم الضائعات المائیة ألخذها 

في الحسبان عند وضع أي سیاسة زراعیة في المستقبل، والحقیقة لم یجد الباحث أي طریقة 

القتصادي لهذه یمكن اعتمادها في تقییم حجم الضائعات المائیة لذلك لجأ إلى التقییم ا

الضائعات من خالل إیجاد نوع من العالقة االفتراضیة بین الزراعة وحجم هذه الضائعات 

المائیة، وهذا یتطلب دراسة لبعض المحاصیل الزراعیة للوصول إلى هذا الهدف، وقد تم 

اختیار محصول الحنطة كمحصول شتوي ومحصول الذرة الصفراء كمحصول صیفي مع 

ار المقنن المائي لهذه المحاصیل التي یتم تحدید المساحات الزراعیة التي األخذ بنظر االعتب

یمكن زراعتها بهذین المحصولین لو اعتمدت كمیة من المیاه تضاهي وتعادل كمیة الضائعات 

المائیة من بحیرتي حدیثة والحبانیة وقد تم اختیار هذین المحصولین ألن مدة نموها تغطي 

فعند مقارنة كمیة المیاه الضائعة مع االحتیاجات المائیة حجم أشهر السنة وبالتالي 

للمحصولین یمكن تقدیر المساحة التي یمكن استغاللها بزراعة هذین المحصولین وبذلك نسع 

  . هذه المیاه المفقودة أو الضائعة أن نتوصل إلى تقییم االقتصادي لحجم

التي یحتاجها الدونم ولتحقیق هذا الهدف تطلب األمر معرفة وتحدید كمیة المیاه 

الواحد من المیاه بالنسبة لمحصولي الحنطة والذرة والتي یتم على ضوئها رسم الصورة الحقیقیة 
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لحجم المشكلة، وفیما یلي تحدید االحتیاجات المائیة لمحصولي الحنطة والذرة الصفراء 

الكمیة  لو اعتمدت بنفسوحساب مساحة األرض الزراعیة التي یمكن زراعتها بالمحصولین 

   .من المیاه

یعد محصول الحنطة من أهم محاصیل الحبوب الغذائیة وأكثرها أنتشارًا وقیمة  :الحنطة - ١

  .١٧٣ص ،١٩٨٧وهب، بل وأقدمها استثمارًا،

كما ویعتبر محصول الحنطة من المحاصیل الشتویة المهمة في العراق عامة 

اطروحة  ،الفهداوي لسكان،ومحافظة االنبار خاصة؛ ألنها تعد المصدر األساسي لغذاء ا

 وذلك لقیمته الغذائیة الناشئة عن أحتوائه للمادة النشویة واالزوتیة، ،٧٤ص٢٠١١دكتوراه،

 ،)%17/12( اذ یحتوي على البروتینات بنسبه ،١٥٥ص ،٢٠٠٠ المشهداني، البرازي،

، وبعض الفیتامینات واالمالح المعدنیة )%1.5/1.2( الدهونات ،)%78/76( والنشویات

، وقد ١١ص ،٢٠١٢اطروحة دكتوراه،  العیساوي، كالكالسیوم وااللمنیوم والحدید...الخ،

حظیت زراعة هذا المحصول أهمیة السیما في السنوات األخیرة من قبل المزارعین في 

المحافظة بعد أن أخذت وزارة التجارة على عاتقها شراء المحصول من المزارعین لسد 

. لذا اصبح محصول الحنطة ٧٤ص ،٢٠١١الفهداوي، التموینیة،المفردات المهمة في البطاقة 

العیساوي،  من اهم محاصیل الحبوب التي تحتل مركزًا أقتصادیًا متقدمًا في المحافظة،

  .١١ص ،٢٠١٢

وموعد زراعة الحنطة في المحافظة یبدأ من شهر تشرین الثاني وتستمر هذه الفترة 

في شهر مایس، وخالل هذه الفترة یحتاج  لمدة ست أشهر إذ یكون موعد النضج والحصاد

المحصول إلى كمیات كبیرة من میاه الري في حالة عدم توفر األمطار، إذ یحتاج الدونم 

) 5-6وتكون هذه الكمیة موزعة بواقع ( ٣)م2143الواحد خالل فترة نمو المحصول إلى (

، منظمة في حالة عدم سقوط المطر، أما ٧٤ص ،٢٠١١اطروحة دكتوراه، الفهداوي، ،ریات

آخر في حالة سقوط األمطار فإن عدد الریات تقل وتكون أول ریة بعد الزراعة مباشرة وٕان 

وٕاذا ما تم حساب الضائعات المائیة من  ).22. جدول رقم(ریة تكون في أواخر شهر نیسان

ن تشرین األول إلى نهایة شهر بحیرتي حدیثة والحبانیة من خالل عملیة التبخر خالل الفترة م

   .مثل فترة نمو الحنطة في المحافظةنیسان والتي ت
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تقییم الضائعات المائیة من خالل زراعة محصولي الحنطة والذرة : )22جدول (

الصفراء

  
 طه أحمد الفهداوي، طرائق الري الحدیثة وأثرها على مستقبل میاه الري في إقلیم أعالي الفرات، :المصدر

  .  ٧٤، ص٢٠١١جامعة االنبار، كلیة التربیة، (غیر منشورة)، دكتوراه أطروحة

  

وهي كمیة كبیرة جدًا  ٣) م941,558,000فإن الكمیة تكون كبیرة جدًا إذ تجاوزت (

تضیع دون االستفادة منها؛ لذلك فإن میاه نهر الفرات تحتاج إلى إدارة مائیة حكیمة تأخذ على 

میاه نهر الفرات مثل أن یدفع إلى بحیرة حدیثة أوًال وكذلك  عاتقها استغالل القسم األكبر من

تقلیل المیاه المحمولة إلى بحیرة الحبانیة لكي یستفاد من میاه النهر في جنوب العراق بشكل 

كبیر، وبالرغم من كبر حجم المیاه المستوردة خالل هذا الموسم (الشتوي) لمحصول الحنطة 

ألخرى نتیجة للتباین في درجات الحرارة، ولغرض وضع إال أنها أقل من هذین في الفصول ا

تقییم اقتصادي لحجم المیاه الضائعة خالل هذه الفترة من خالل مقارنتها افتراضیًا 

) أن هذه المیاه الضائعة یمكن 22باالحتیاجات المائیة لمحصول الحنطة، الحظ الجدول رقم (

أن هذا الرقم یبین القیمة  ) دونم لمحصول الحنطة439,364,442من خاللها زراعة (

   .نیةاالقتصادیة للمیاه المفقودة من خالل عملیة التبخر من بحیرتي حدیثة والحبا

یعد محصول الذرة الصفراء احد اهم المحاصیل الحبوبیة ذات  :محصول الذرة الصفراء -٢

اذ  ،١ص ،٢٠٠٣رسالة ماجستیر، المحمدي، األهمیة اإلستراتیجیة على النطاق العالمي،

لذا تعد من المحاصیل االقتصادیة المهمة فضًال  تتغذى علیها نسبة كبیرة من سكان العالم،

عن أهمیتها الغذائیة ودخولها كمادة أولیة في عدة صناعات ضروریة لإلنسان كصناعة النشا 

اذ تكسب الحلیب لونًا  والدواجن، لألبقاركما انها تستخدم بشكل رئیسي علفًا  والزیوت والورق،
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 وكذلك لحم الدجاج المتغذي علیها تكسبه لونًا أصفر تشوبه حمرة یفضلها المستهلك، وبًا،مرغ

) وبما A، إذ تمتاز الذرة الصفراء باحتوائها على قدر عال من الفیتامین (٢٢ص العیساوي،

یزید على  ما یحتوي علیه حبوب الحنطة (عشرون) ضعفًا من هذا الفیتامین وهذا الفیتامین 

س إلنتاج الغذاء وأعالف الماشیة والدواجن إذ توازي أهمیة بذور فول الصویا في مصدر األسا

 ،٦٤ص ،٢٠٠٨ ، الدلیمي، رسالة ماجستیر،مة لنمو الحیوانتوفیر األحماض األمینیة الالز 

، والذرة الصفراء محصول صیفي ١٩٤ص ،١٩٨٧وهب، وتأتي في المرتبة الثانیة بعد الحنطة،

ة العلیا خالل فترة نموه، إذ یعطي أفضل إنتاج عندما تكون یحب الدفء ودرجات الحرار 

،  ٩٣ص ،١٩٨٩مجلة الجمعیة العراقیة، الراوي، )،20-22درجات الحرارة أثناء فترة نموه بین (

ویزرع محصول الذرة الصفراء في العراق ومحافظة االنبار في موسمین ربیعي وخریفي، وتبدأ 

آذار، أما زراعة المحصول الخریفي یبدأ في  زراعة المحصول الربیعي في منتصف شهر

منتصف شهر تموز، ویكون موعد النضج والحصاد بعد أربعة اشهر من زراعته ویحتاج 

    محصول الذرة الصفراء إلى كمیات كبیرة من میاه الري خالل فترة نموه، إذ یحتاج إلى

ة مباشرة وٕان آخر ریة وتكون الریة األولى بعد الزراع ،٩١ص٢٠١١ الفهداوي، ،) ریة12-10(

تكون في النصف الثاني من شهر حزیران بالنسبة للمحصول الربیعي وفي النصف الثاني من 

شهر تشرین األول بالنسبة للموسم الخریفي، وتقدر كمیة االحتیاج المائي للمحصول خالل 

) وهي كمیة كبیرة یجب 22دونم جدول رقم ( /٣) م3470موسمه الربیعي أو الخریفي بنحو (

توفرها من میاه الري خاصة وٕان مواسم زراعة المحصول تكاد تنعدم بها األمطار الساقطة إال 

نادرًا، وٕاذا ما أرید تقییم حجم الضائعات المائیة من بحیرتي حدیثة والحبانیة خالل موسمي 

وٕان الموسمین الزراعة لمحصول الذرة الصفراء نالحظ أن حجمها یكون كبیرًا جدًا خاصة 

)، وٕاذا ما اعتمدنا المقنن المائي 22یمتدان خالل األشهر الحارة من السنة، جدول رقم (

للمحصول نالحظ من خالل الجدول أیضًا أن المساحة الزراعیة التي یمكن استغاللها في 

زراعة المحصولین من خالل اعتماد كمیة المیاه االفتراضیة التي تمنحها المیاه الضائعة من 

  بحیرتي حدیثة والحبانیة. 

خالل  ٣)م608,114,000إن المیاه الضائعة من بحیرتي حدیثة والحبانیة تبلغ (

خالل الموسم الخریفي، ولو اعتمدت هذه  الضائعات  ٣)م455,819,000(الموسم الربیعي، و

) دونم في الموسم الربیعي، و 175,248,999فرضیًا في زراعة المحصولین ألمكن زراعة (
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) دونم في الموسم الخریفي وعلیه فأن مساحة االرض الزراعیة التي یمكن 131,359,942(

)  745,972,200( زراعتها باالعتماد على نفس الكمیة من المیاة الضائعة بالتبخر تساوي

دونم لمحصولي الحنطة والذرة الصفراء، وتكون المساحة أكبر لو اعتمدت في زراعة محاصیل 

للمیاه أقل، إن حجم الضائعات المائیة من بحیرتي حدیثة والحبانیة من أخرى تكون احتیاجاتها 

خالل عملیة التبخر كبیر جدًا وهذا واضح من خالل المساحات الزراعیة التي یمكن زراعتها 

بالمحاصیل لو اعتمدت نفس الكمیة من المیاه، لذلك ال بد من االستفادة من هذه المیاه 

  .میاه المتبخرة والموجودة في الجون االستفادة من الالمخزونة في زراعة نباتات ویمك

   :ات
المائي لكال الخزانین یكفي لزراعة مساحات واسعة من األراضي الزراعیة  ان الخزین -١

وحسب المواسم الزراعیة، وتقدر مساحة التي یمكن زراعتها باألعتماد على الخزین المائي 

 ) دونم ولكافة المواسم.3430928(

تتأثر قیم التبخر من المسطحات المائیة بنوعیة میاهها حیث تقل معدالت التبخر عن  -٢

%)، بلغت نسبة الملوحة في منطقة الدراسة في كال 1%)،عندما تزید ملوحة المیاة (1(

  %).1البحیرتین أقل من(

ان حجم الضائعات في منطقة الدراسة اخذت بالتزاید في اشهر الصیف وال سیما في  -٣

في كل من  ٣)م248200000،(٣)م180368400حیث بلغ حجم الضائعات ( شهر تموز

بحیرة الحبانیة وسد حدیثة على التوالي. في حین سجلت اشهر الشتاء معدالت واطئة في حجم 

)في  23700000)و(22365000الضائعات وال سیما في شهر كانون الثاني حیث بلغت(

 بحیرة الحبانیة وسد حدیثة على التوالي.  

) 941.558.000حجم الضائعات المائیة خالل فترة نمو محصول الحنطة حوالي(بلغ  -٤

) دونم من محصول 439.364.442( ان هذه المیاه الضائعة یمكن من خاللها زراعة ،٣م

 الحنطة، بالمقابل بلغت المیاه الضائعة من البحیرتین لمحصول الذرة الصفراء

 خالل الموسم الخریفي، ٣)م455.819.000و( خالل الموسم الربیعي،  ٣)م608.114.000(

) 175.248.999لو أعتمدت هذه الضائعات فرضیًا في زراعة المحصولین ألمكن زراعة (

 ) دونم للموسم الخریفي.  131.359.942و( دونم للموسم الربیعي،
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بلغت مساحة االرض الزراعیة التي یمكن زراعتها افتراضیًا باألعتماد على نفس الكمیة  -٥

    ) دونم لمحصولي الحنطة والذرة الصفراء.745.972.200( اه الضائعة بالتبخر تساويمن المی

تا:  

 .   سطح الماء عن طریق زراعة االشجار حول الخزان تضلیل -١

وضع مواد عاكسة على سطح الماء لتخفیف الطاقة الممتصة وتقلیل درجة الحرارة، ومن  -٢

   المواد العاكسة البالستك االبیض.

 . مصدات الریاح لتخفیف من سرعة الریاحزراعة  -٣

    تغییر خصائص المیاه بأستعمال صبغة أوزیت لتقلیل التبخر. -٤

أمكانیة توسیع مساحة المسطح المائي،ألن المساحة الواسعة سوف تمنع االشعاع من  -٥

التركز في منطقة معینة وبذلك سوف تنتشر االشعة على كافة أرجاء المسطح المائي وبذلك 

  خر.یقل التب

أمكانیة نصب محطات لتولید الطاقة الكهربائیة باألعتماد على الطاقة الشمسیة حیث  -٦

تعمل تلك المحطات على أمتصاص جزءًا كبیرًا من الطاقة لذلك سوف یكون نصیب المسطح 

 المائي من االشعاع قلیل وبالتالي یقل التبخر.
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  ادر:

  . 1988 الموصل جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، الري والبزل، لیث خلیل، ،اسماعیل - ١

رة التعلیم العالي والبحث مطابع وزا نوري خلیل، ابراهیم عبد الجبار المشهداني، الجغرافیة الزراعیة، ،البرازي - ٢

 .٢٠٠٠ ،، بغداد١ط ،العلمي

البصرة)، أطروحة  ، الموازنة المائیة المناخیة لمحطات (الموصل، بغداد،سالم هاتف أحمد ،الجبوري - ٣

  .٢٠٠٥ابن رشد،  دكتوراه، غیر منشورة، جامعة بغداد، كلیة التربیة/

  . ١٩٨٤، فاضل الحسني، علم المناخ، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، أحمد سعید ،حدید - ٤

  . ١٩٩٠، مهدي الصحاف، أساسیات علم المناخ التطبیقي، دار الحكمة، بغداد، فاضل ،الحسني - ٥

  .٢٠١٢  االردن، عمان، ،١ط والتوزیع الجنادریة للنشر الجغرافیة الطبیعیة، نصري ذیاب، ،خاطر - ٦

، التوسع العمراني وأثره على األرض الزراعیة في ریف مدینة الخالدیة، آمنة جبار مطر درویش ،الدلیمي - ٧

  . ٢٠٠٨رسالة ماجستیر، (غیر منشورة)، كلیة اآلداب، جامعة االنبار، 

، إمكانیات التوسع في زراعة أشجار الفاكهة النفضیة تحت الظروف حانمروان غالب یاسین فر  ،الدلیمي - ٨

  .٢٠١٢المناخیة لمحافظة االنبار، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة االنبار، كلیة التربیة، 

 .٢/١٩٩٠الموصل، ط البیاتي، أسس علم المناخ، جامعة ، عدنان هزاعصباح محمود ،الراوي - ٩

 .بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر، المناخ التطبیقي، عبد المجید السامرائي،قصي  ،عادل سعید ،الراوي -١٠

1990 

  .٢٠٠٦األردن،  عمان، والتوزیع، ، دار الیازوري العلمیة للنشرعلم البیئة حسین، ،السعدي -١١

 ن،االرد عمان، ،٢ط دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الجغرافیة الحیویة والتربة، حسن، ،ابو سمور -١٢

٢٠٠٩. 

  . ١٩٩٩، حامد الخطیب، جغرافیة الموارد المائیة، درا صفاء للنشر والتوزیع، عمان، حسن ،ابو سمور -١٣

  .١٩٨١، التوازن المائي للتربة في األردن، مجلة الجمعیة العراقیة، العدد الثاني عشر.نعمان ،شحاذة -١٤

مدة نمو الذرة الصفراء في ، صباح محمود الراوي، دور المعدالت الحراریة في تحدید مخلف ،شالل -١٥

 .١٩٨٩تموز،  ٢٣العراق، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد 

  . ١٩٨٠ ، علم البیئة والمناخ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر،صادق جعفر ،الصراف -١٦

جامعة  دار الكتب للطباعة والنشر، الري الزراعي، عبد الرحمن حسن عزو، بدر جاسم، ،عالوي -١٧

 .١٩٨٤الموصل، الموصل،

أطروحة دكتوراة (غیر  المناخ الزراعي في محافظة األنبار، ،خلیل كاظم جاسم محمد ،العیساوي -١٨

 .٢٠١٢،جامعة األنبار كلیة التربیة، منشورة)،

، بیروت، ١، أصول الجغرافیا المناخیة، دار الجامعة للطباعة والنشر، طحسن سید أحمد ،أبو العینین -١٩

  م. ١٩٨١

  . ٢٠٠١، ٣، الجغرافیا المناخیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، طعلي أحمد ،غانم -٢٠
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أطروحة  طه احمد، طرائق الري الحدیثة وأثرها على مستقبل میاه الري في إقلیم أعالي الفرات، ،الفهداوي -٢١

 .٢٠١١كلیة التربیة، جامعة االنبار، (غیر منشورة)، دكتوراه

٢٢- Howard. J. Critch field, General climatology prentice-hall, N.J. 1966,.  
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