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 :الممخص

ييدؼ البحث إلى استعراض العناصر المناخية المتحكمة في التوازف 
المائي في قضاء الرطبة, أحد أقضية محافظة األنبار ضمف اليضبة 

, مف خالؿ  تحميؿ البيانات  5( كـ357.29الغربية بمساحتو البالغة)
(, واتضح مف خالليا أف 5181ػػػ 8311لممحطات المدروسة لممدة مف) 

ـ, ومجموع األمطار بيف o( 59ػػػ8371لحرارة تراوحت مف)معدالت درجات ا
( 279ػػػ  573(ممـ7 وتراوحت معدالت سرعة الرياح بيف)848ػػػ 38718) 

(ممـ7 وتـ 954273ػػػ   5312ـ/ثا, ومديات التبخر الفعمي السنوي مف)
استخداـ معادلة ثورنثويت لحساب التبخر النتح المصحح واتضح أف 

(ممـ, وجرى تطبيؽ 859271ػػػ 812272بيف )  مجاميع القيـ تراوحت
( لحساب الموازنة المائية وتبيف وجود ثالثة شيور TOOD 2007معادلة )

(%, وتسعة شيور يحدث فييا .597تحدث فييا زيادة مائية بنسبة بمغت )
(%7 كما تـ استخداـ معادلة ثورنثويت لمجفاؼ 3279نقصاف مائي بنسبة)

محطات المدروسة تقع ضمف المناخ الجاؼ وتبيف مف خالليا أف جميع ال
 (1757ػػػ  .47بمعامؿ تراوح بيف )
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Abstract: 

The research aims to review the climatic elements 

controlling the water balance in Al-Rutba provine, one of 

the Anbar governorates within the western plateau with 

an area of (92.753) km2, through analyzing data for the 

studied stations for the period from (1988-2018), and it 

became clear that the temperature rates ranged from 

(19.8-23) o, and the total rain between (91.81-141 mm). 

Wind speeds ranged between (2.9 - 5.3) m / s, and the 

annual actual evaporation ranges from (2906 - 3245.9) 

mm. The Thornthwaite equation was used to calculate 

the corrected transpiration evaporation and it became 

clear that the totals of the values ranged between 

(1055.6-1236.8) mm, and the (TOOD 2007) equation 

was applied to calculate the water balance and it was 

found that there were three months in which a water 

increase occurred at a rate of (23.7)%, and nine months 

occurred Water decrease by (96.3)%. The Thornthwaite 

drought equation was also used, and it was found that all 

studied stations are located in the dry climate with a 

coefficient ranging between (7.4 - 8.2).  
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 المقدمة
ازدادت الحاجة في قطرنا العزيز الى التوسع في دراسات المناخ التطبيقي واستخداـ 
المعادالت التجريبية لحساب حجـ الفاقد بالتبخر النتح مف الموارد المائية التي بدأت بالتراجع 
في اآلونة األخيرة؛ بسبب الظروؼ الطبيعية والبشرية وزيادة مخاطر الجفاؼ وتأثيرىا السمبي 

نظاـ البيئي, ىذا كائف في ظؿ الحاجة الماسة لتوفير المياه التي تعد حجر األساس عمى ال
لقياـ األنشطة االقتصادية داخؿ منطقة الدراسة, إذ أف التوسع في استخداـ المعادالت 
االحصائية يعد مف األساليب الناجحة لحؿ كثير مف المشاكؿ المائية ومحاولة جادة لتقميؿ 

تحديد حجـ اإليرادات المائية السنوية لممنطقة وتحديد الميزاف المائي حدة الجفاؼ مف خالؿ 
لتقييـ حاجة المحاصيؿ الزراعية لعمميات الري التكميمي وتحديد الجدوى االقتصادية مف 
الزراعة التي يعد الماء أساس قياميا, فضاًل عف توفير المياه لالستخدامات المدنية والصناعية 

يمكف مف خالؿ حساب الموازنة المائية تقييـ حجـ الزيادة المائية  وتغذية المياه الجوفية7
وتحديد نسبتيا المئوية, وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنقص المائي, وبالتالي يمكف تخميف حجـ 
الجرياف السطحي والتغذية الجوفية ورطوبة التربة وتحديد الكفاية المطرية, وىذا يقودنا الى 

 7 (8)داميا بشكؿ عممي يضمف ديمومتيا في مختمؼ مواسـ السنة اإلدارة المثمى لممياه واستخ
ما العناصر المناخية المؤثرة بشكؿ كبير في التوازف المائي لقضاء مشكمة البحث: 

الرطبة؟ وكيؼ يتجمى اثر عنصر التبخر مف خالؿ صوره المختمفة كعامؿ محدد لحدوث 
 النقص المائي في شيور عدة ؟  

 
يرتبط التوازف المائي لقضاء الرطبة بعناصر المناخ بشكٍؿ وىذا أسيـ  فرضية البحث:

في حدوث نقص مائي يمتد لعدة شيور نتج عنو مشاكؿ بيئة كبيرة أبرزىا ضعؼ الغطاء 
 النباتي 7 

: ييدؼ البحث إلى استخداـ المعادالت التجريبية لحساب التبخر النتح هدف البحث
الزيادة والنقصاف بحسب شيور السنة, بغية توفير المياه  وتقييـ التوازف المائي وتحديد حجـ

 لدعـ النشاطات االقتصادية وفي مقدمتيا الزراعة داخؿ قضاء الرطبة7  
الحدود المكانية: وتتمثؿ بدراسة الخصائص الييدرولوجية الكمية لممياه : حدود البحث

بيف خطي طوؿ  بار, وفمكياً الجوفية ضمف الحدود اإلدارية لقضاء الرطبة التابع لمحافظة األن
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(00= - 10 39o  43 20 -  =00ػػػo( شرقًا ودائرتي عرض )30 50-  =00o 20-  =00ػػػػ 
33o( شمااًل 7 خريطة )أما  7 2( كـ92.753تبمغ ) وىي بذلؾ االمتداد تمتمؾ مساحة (,1

 (7 5181ػػػ 8311 الحدود الزمانية فتركز مداىا عمى المدة )
: استخدـ البحث المنيج الوصفي االستقرائي باالعتماد عمى البيانات منهجية البحث

المناخية المسجمة لمحطات منطقة البحث, كما استخدـ األسموب الكمي اإلحصائي في تبويب 
خراجيا بالشكؿ الذي ينسجـ مع متطمبات البحث7   البيانات وتحميميا وا 

ة,  فقد تضمف البحث :مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج دقيقة ومفصم هيكمية البحث
 مناقشة وتحميؿ المحاور اآلتية : 

 العناصر المناخية المتحكمة في الموازنة المائية لقضاء الرطبة 7   أواًل:
 : الموازنة الييدرومناخية لقضاء الرطبة7  ثانياً 
 : تصنيؼ مناخ قضاء الرطبة7ثالثاً 

 وخمص البحث في تحديد االستنتاجات والتوصيات7
 ر المناخية المتحكمة في الموازنة المائية لقضاء الرطبة .  أواًل: العناص

يؤثر المناخ في الموازنة المائية مف خالؿ عناصره الرئيسة مثؿ درجات الحرارة وكمية 
األمطار ومعدالت الرياح وقيـ التبخر, في حيف يكوف تأثير باقي العناصر أقؿ نسبيًا فييا, 

موازنة المائية وجب تحميؿ بيانات المحطات ومف أجؿ إظيار أثر عناصر المناخ في ال
 ( عمى النحو اآلتي: 1(, جدوؿ)8المعتمدة في الدراسة والموضحة في خريطة )
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 الموقع الجغرافي لقضاء الرطبة من العراق(8خريطة )

 
وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة جميورية العراؽ,  المصدر: 

 (500000:17, مقياس )2012األنبار اإلدارية, 
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 احداثيات المحطات المناخية المعتمدة في الدراسة(8جدول)

 االحداثيات
 المحطات
 حديثة كـ160 النخيب الرطبة

 --33o    2 دائرة العرض
31o    2-

- 
33o   24-

- 
34o    4-

- 

 خط الطوؿ
40o   17-

- 
42o   15-

- 
41o   56-

- 
42o   44-

- 
عف مستوى سطح  االرتفاع
 )ـ(البحر

630 305 242 108 

المصدر: الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسـ المناخ)بيانات غير منشورة( , 
 7(1988-2018لممدة)

  درجة الحرارة:  1-
تعد درجات الحرارة مف العناصر المؤثرة بفاعمية في حركة المنخفضات والمرتفعات 

وسرعة واتجاه الرياح, فضاًل عف أثرىا في عمميات التبخر والتكاثؼ والتغييـ, وبالتالي الجوية 
النتح, وبما أف المنطقة تقع ضمف المناخ الجاؼ فإف درجات  تحكميا في قيـ التساقط والتبخر

الحرارة تؤثر بشكؿ سمبي عمى  زيادة الفاقد المائي بعممية التبخر النتح وتراجع معدالت التغذية 
(, 5الجوفية, ويمكف تتبع دور المؤثرات الحرارية مف تحميؿ معدالتيا الموضحة في جدوؿ)

ـ, o ( 23(,إذ يظير أف أعمى معدؿ سنوي لمحرارة سجمتو محطة النخيب بواقع ) 1شكؿ )
ـ, ويعد شير تموز َأحر الشيور في جميع محطات o ((19.8وَأدناه سجمتو محطة الرطبة 

 35.6ـ في محطة الرطبة و)o (31.8ات الحرارة المسجمة فيو ما بيف )الدراسة, إذ تتراوح درج

) o ـ في محطة النخيب, وسبب ىذا االرتفاع في درجات الحرارة المسجمة صيفًا في منطقة
الدراسة ىو تأثرىا بموجات الحر القادمة مف الجيات الجنوبية والجنوبية الغربية لمعراؽ والتي 

وكذلؾ زاوية سقوط  (5)عف طوؿ ساعات النيار وصفاء السماء تكوف رياحيا حارة جافة, فضالً 
االشعاع الشمسي شبو العمودي عمى مدار السرطاف, فضال عف طوبوغرافية سطحيا المنبسط 
نسبيًا والذي يزيد مف االكتساب الحراري , وعميو فإف التطرؼ السنوي لدرجات الحرارة في 

 - 25.9 - 25.5 - 25.2فيػػػيا, ِإذ بمػػػغ )*(يمنطقة الدراسة انعكس عمى قيمة المدى الحرار 
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24.9) ) o كـ ػػػ حديثة( لكؿ منيا عمى التوالي, وىذا  160)الرطبة ػػػ النخيب ػػػ ـ لمحطات
ىو سمة المناخ الجاؼ في منطقة الدراسة, والتي ُتسجؿ فييا درجات الحرارة أعمى المدى الواسع 

نما تتصؼ باقي األشير باالعتداؿ نسبيًا7  َأما خالؿ معدالتيا في أشير)حزيراف, تموز, آب(, بي
َأشير الشتاء فقد سجؿ شير كانوف الثاني َأقؿ درجة حرارة وفي جميع المحطات, حيث انخفضت 

ـ, ويعزى سبب o ((9.7 ـ وفي محطة النخيبo (6.9معدالتيا مسجمة قيـ بمغت في محطة الرطبة ) 
الى سيطرة منظومة الضغط المرتفع السيبيري وتحرؾ انخفاض درجات الحرارة في منطقة الدراسة 

, وكذلؾ تأثرىا بالمنخفض السوداني والمتوسطي والمندمج, (9)( اليياcPالكتؿ اليوائية القطبية القارية)
فضاًل عف ميالف اشعة الشمس وانخفاض عدد ساعات السطوع الشمسي وطبيعة سطحيا المرتفع عف 

 7(4)ارتفاعا ( متر(100لكؿ  ـ o (0.5جة الحرارة بمقدار )مستوى سطح البحر, إذ تنخفض قيـ در 
( لممدة كم, حديثة160 ,الرطبة, النخيبم( لمحطات)o(معدالت درجة الحرارة )2جدول )

(2018-1988) 

 األشير
 المحطات
 حديثة كـ160 النخيب الرطبة

 8.4 8.9 9.7 6.9 2ؾ
 9.7 10.7 12.2 9.4 شباط
 13.9 14.6 15.4 13.2 اذار

 22.3 23.7 23.1 20.8 نيساف
 26.8 26.4 27.9 23.4 مايس
 31.2 32.6 32.9 28.7 حزيراف
 33.6 34.4 35.6 31.8 تموز
 33.1 33.8 34.5 31.4 آب

 28.7 29.5 30.7 27.7 أيموؿ
 23.1 24.9 25.6 20.8 1ت
 13.8 14.6 16.8 14.9 2ت
 10.2 12.2 12.6 9.3 1ؾ

 21.2 22.1 23 19.8 المعدؿ
المصدر: الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسـ المناخ )بيانات غير منشورة(,   

 (83117-5181لممدة )
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 (كم, حديثة160 ,الرطبة, النخيبمعدالت درجة الحرارة )ْم( لمحطات)(8شكل )
 (1988-2018لممدة )

 
 (57باالعتماد عمى جدوؿ)المصدر:      

 األمطار:2- 
مف العناصر الميمة في الدورة الييدرولوجية ويكوف لخصائصيا الكمية وتوزيعيا    

الجغرافي تأثير مباشر في الموازنة المائية مف خالؿ تحكميا في كمية الجرياف السطحي وقيـ 
وبالتالي انعكاسيا عمى قيـ التبخر النتح الفعمي والتبخر النتح  التسرب خالؿ الترب النفاذة,

عد المنخفضات الجوية المتوسطية والسودانية مصدر التساقط الرئيس حيث تتخذ , وتالكامف
, ويتزامف التساقط المطري مع وصوؿ تمؾ  (2)مف منطقة الدراسة منفذًا لدخوؿ القطر

(, 9المنخفضات في بداية شير تشريف األوؿ وحتى نياية شير مايس كما موضح في جدوؿ )
   (27شكؿ)

 ,الرطبة, النخيبالشهرية والمجموع السنوي )ممم( لمحطات)كمية األمطار (3جدول )
 (8988-2288لممدة ) (كم, حديثة160

 األشير
 المحطات
 حديثة كـ160 النخيب الرطبة

 28.3 18 17.3 22 2ؾ
 20 15.7 15.3 16.5 شباط
 19 11.2 11 14 اذار

 12.8 9 7.7 10.8 نيساف
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 8.9 4.2 3.6 5.4 مايس
 0 0 0 0 حزيراف
 0 0 0 0 تموز
 0 0 0 0 آب

 0 0 0 0 أيموؿ
 11 9.7 8.4 11.3 1ت
 19.7 11.5 12.4 14.2 2ت
 20.3 17.2 15 19.1 1ؾ

 141 97.2 91.8 112.3 المجموع
, قسـ المصدر: الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية    

 7(  1988-2018لممدة ) المناخ)بيانات غير منشورة(
( لممدة كم, حديثة160 ,الرطبة, النخيبكمية األمطار الشهرية )ممم( لمحطات)(2شكل )

(2018-1988) 

 
 (97المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )    

 يظير مف الجدوؿ السابؽ أف أعمى مجموع مطري سجمتو محطة حديثة بواقػػػػػع )      
ممـ (, ويعد شير كانوف الثاني  91.8ممـ ( وأدنى مجموع سجمتو محطة النخيب بمغ ) 141

ممـ ( بينما أدنى  28.3أغزر الشيور مطرًا إذ سجؿ أعمى مجموع في محطة حديثة بمغ    )
ممـ (, ويرجع السبب في ذلؾ الى تكرار  17.3مجموع سجمتو محطة النخيب بمغ) 
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ا, المنخفضات الجوية في ىذا الشير وانخفاض معدالت درجات الحرارة الى أدنى مستوى لي
في حيف يكاد ينعدـ نزوؿ المطر في فصؿ الصيؼ, نتيجة لتزحزح منخفضات البحر المتوسط 

, فضاًل عف سيطرة اليواء المداري الجاؼ (2) نحو الشماؿ وانعداـ تأثيرىا عمى منطقة الدراسة
والذي يؤثر بشكؿ كبير في الوضع الييدرولوجي لمنطقة الدراسة نظرًا لوقوعيا ضمف نطاؽ 

لجاؼ, ففي السنوات الجافة تنخفض الموارد المائية ) كمًا ونوعًا ( في منطقة الدراسة, االقميـ ا
 السنوات الرطبة 7 كفاءتيافي حيف ترفع 

 الرياح:3-
تؤثر الرياح بشكؿ مباشر في الموازنة المائية حيث تكوف العالقة طردية ما بيف سرعة      

حالؿ مكانيا طبقة  الرياح والتبخر النتح, فعندما تزداد سرعة الرياح تقـو بزحزحة الطبقة المشبعة وا 
خر جافة ترفع كمية التبخر النتح حتى تصؿ مرحمة التشبع, كما تؤثر الرياح أيضا في عممية التب

طبقًا الرتفاع درجة حرارتيا, فكمما كانت الرياح حارة وجافة ازادت قدرتيا عمى حمؿ بخار الماء 
معدالت سرعتيا العامة؛ نتيجة  7  تتصؼ الرياح في منطقة الدراسة بانخفاض(.)والعكس صحيح

ضمف النطاؽ شبو المداري الواقع تحت تأثير منظومة الضغط المرتفع شتاًء  لوقوعيا
ض صيفًا, مما يشير الى وجود تجانس ال ينتج عنو سرعة رياح عالية, حيث يتراوح والمنخف

ـ/ثا ( في محطة حديثة,  5.3ـ/ثا ( في محطة الرطبة و)  2.9المعدؿ السنوي لسرعة الرياح بيف ) 
( والذي يتضح مف خاللو وجود تفاوت في سرعة الرياح عمى 3 (, شكؿ) 4كما في معطيات جدوؿ )

ري والفصمي والسنوي, إذ سجمت أعمى القيـ في شير تموز بمعدالت تراوحت بيف) المستوى الشي
ـ/ثا ( في محطة حديثة, أما أدنى معدالت سرعة الرياح فقد  5.4ـ/ثا ( في محطة الرطبة و)  3.6

ـ/ثا ( تمييا في ذلؾ محطة حديثة  2.1كانوف الثاني بواقع  )  سجمت في محطة الرطبة خالؿ شير
, /ثا ( وعميو يمكف القوؿ أف سرع الرياح في منطقة الدراسة تتسـ بكونيا معتدلة نسبياً ـ3.3 ) بواقع

وىذا ما قمؿ مف تأثيرىا في قيـ الفاقد المائي بعممية التبخر قياسًا فيما لو كانت معدالتيا أعمى, مما 
  ؿ فصؿ الشتاء7انعكس إيجابًا عمى زيادة كمية المياه السطحية والمياه المغذية لممكامف الجوفية خال

 ,الرطبة, النخيبالمعدالت الشهرية لسرعة الرياح )م/ثا( لمحطات)(4جدول)
 (8988-2288لممدة ) (كم, حديثة160

 األشير
 المحطات
 حديثة كـ160 النخيب الرطبة

 3.3 2.6 2.9 2.1 2ؾ
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 3 3.4 3.7 3.4 شباط
 3.9 3.9 4.2 3.4 اذار

 3.9 4.5 4.4 3.6 نيساف
 4.3 4.5 4.6 3.4 مايس
 4.4 4.5 4.6 3.5 حزيراف
 5.4 4.7 4.9 3.6 تموز
 5.1 4.6 4.3 3.1 آب

 4.2 3.5 3.7 2.6 أيموؿ
 3.8 3.4 3.2 2.2 1ت
 2.5 3 2.7 2 2ت
 2.8 3 3.2 2.2 1ؾ

 5.3 3.8 3.5 2.9 المعدؿ
المناخ)بيانات غير منشورة(, المصدر: الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسـ 

 7(1988-2018لممدة)
 (كم, حديثة160 ,الرطبة, النخيبالمعدالت الشهرية لسرعة الرياح )م/ثا( لمحطات)(3شكل)

 (1988-2018لممدة )

 
 (47ى جدوؿ)المصدر: باالعتماد عم

( واتضح أف 4(, شكؿ)2ما اتجاىات الرياح السائدة فقد تـ تحميميا مف خالؿ الجدوؿ)أ
 الرياح الغربية والشمالية الغربية ىي السائدة عمى قضاء الرطبة 7

 ,الرطبة, النخيبالنسبة المئوية لمعدل تكرار اتجاه الرياح لمحطات)(5جدول)
 (8988-2288لممدة ) (كم, حديثة160

0
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ح 
ريا
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ر
س

/م)
ثا
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 األشهر

المحطات 
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المحطات 
 حديثة
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 حديثة كـ 160 النخيب الرطبة المحطة
 4.6 9.5 5.1 4.9 شمالية

 4.9 6.6 6.3 6.6 شمالية شرقية
 9.3 5.7 8.2 7.5 شرقية

 7.2 4.9 5.8 5.4 جنوبية شرقية
 3.5 3.8 4.1 4.4 جنوبية

 3.7 4.2 5.7 6.3 جنوبية غربية
 19.5 15.6 20.4 22.6 غربية

 34.6 27.2 31.4 31.6 شمالية غربية
 12.5 22.5 13 14 حالة السكوف
المصدر: الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسـ المناخ)    

 7(1988-2018بيانات غير منشورة (, لممدة )
 كم, حديثة160 ,الرطبة, النخيبالنسبة المئوية لتكرار اتجاهات الرياح لمحطات)(4شكل )

 (1988-2018لممدة )
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 7(2باالعتماد عمى جدوؿ)المصدر:     
 التبخر:4- 

ِإف معرفة قيـ التبخر الفعمي السنوي مف الخطوات الضرورية لتحديد التوازف المائي  
وتقدير االحتياجات المائية لمنطقة الدراسة ومعرفة حجـ الضائعات بعممية التبخر ومدى 

ع قيـ التبخر وحجـ تأثيرىا في التغذية الجوفية, فيي مؤشر لوجود عالقة عكسية بيف ارتفا
قيـ التبخر الفعمي عمى  يتبيف اختالؼ (5, شكؿ)(2ومف خالؿ جدوؿ ) الموار المائية,

المستوى الشيري وىو صفة ُتالـز المناخ المتطرؼ كما ىو حاؿ مناخ منطقة الدراسة, إذ 
ممـ( في محطة حديثة, وفي محطة  45سجؿ شير كانوف الثاني أدنى قيـ التبخر بمغت) 

 475.5ممـ(, في حيف سجؿ شير تموز أعمى قيـ التبخر تراوحت مف   ) 57.8النخيب )
ممـ( في محطة النخيب, وىذا يوضح حقيقة العالقة  500.4ممـ( في محطة الرطبة الى )

حت , أما مجموع القيـ السنوية لمتبخر فقد تراو (1)الطردية بيف درجة الحرارة والتبخر
ممـ( في محطة النخيب, فيذه القيـ المرتفعة  3245.9ممـ( في محطة حديثة و)2906مف)

لمتبخر تعطي مدلواًل ىيدرولوجيا ميـ وىو تناقص حجـ الجرياف السطحي وانعكاسو الكبير 
عمى تراجع حجـ التغذية الجوفية , كما يؤشر انخفاض الكفاية وازدياد حاجة المحاصيؿ إلى 

 ثناء تأخر نزوؿ المطر في فصؿ الشتاء 7الري التكميمي أ
كم, 160 ,الرطبة, النخيبمعدل كمية التبخر الشهري )ممم( لمحطات)(6جدول)

 (8988-2288لممدة) (حديثة

 األشير
 المحطات
 حديثة كـ160  النخيب الرطبة

 12.5السكون= -كم160
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 45 50.3 57.8 56.7 2ؾ
 73.8 94.2 101 81.4 شباط
 120 153 175 138.7 اذار

 190.7 245.7 265.2 220 نيساف
 330.4 352.7 374 335.8 مايس
 417 422 438.6 360.4 حزيراف
 498.5 485.3 500.4 475.5 تموز
 440.8 452.3 460 430.7 آب

 320.3 318.1 345 310 أيموؿ
 253.1 245 335.2 325 1ت

 137.7 94.1 133.7 120.2 2ت
 78.7 60 62.3 70 1ؾ

 2906 2975 3245.9 2914.4 المجموع
المصدر: الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية, قسـ المناخ)بيانات 

 (83117-5181لممدة)     غير منشورة(,
 (كم, حديثة160 ,الرطبة, النخيبمعدل كمية التبخر الشهري )ممم( لمحطات)(5شكل)

 (1988-2018لممدة )
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 (27المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )          
 التبخر النتح الكامن والتبخر النتح المصحح :5-

يقصد بو التبخر مف السطوح المائية والترب التي تتوفر ليا مصادر مائية       
, تفيد دراسة ىذا العنصر في تقدير الفاقد المائي (3)تعوضيا عف الكميات المفقودة بالتبخر

الرغـ مف وجود ِإمكانية لقياس وتحديد حجـ التغذية لممكامف الجوفية في المنطقة, وعمى 
التبخر النتح بأجيزة خاصة أال أنيا ال تتصؼ بالدقة لذلؾ توجب حساب متغيراتيا باستخداـ 

( التي تركز عمى قيـ درجة الحرارة بعّدىا مف العناصر الفعالة 1957معادلة ثورنثويت )
 :(81)الحتساب التبخر النتح وكما موضح في المعادلة أدناه

PE= 16 (10 T/J)a 

J = 


12

1j

j 

j= (T /5)1.514 

a = 0.016  J + 0.5 
 إذ أف:  

PE )التبخر النتح الكامف )ممـ : 
J )مجموع معدالت الحرارة الشيرية )ـ  : 
T معدؿ درجة الحرارة الشيري : 

( Kولغرض استخراج التبخر النتح المصحح  نضرب الناتج بمعامؿ التصحيح )
 اآلتي: باستخداـ القانوف

       PEC=K×PE  
 إذ أف:  

PEC 7)التبخر النتح الكامف المصحح )ممـ : 
: K 7معامؿ تصحيح دائرة العرض الموجود في الجداوؿ االحصائية 

تـ حساب قيـ التبخر النتح الكامف بطريقة ثورنثويت كما في الجداوؿ           
 ,241.6شير تموز بواقع (, واتضح مف خالليا أف أعمى القيـ ُسجمت في 10,9,8,7)

, حديثة( عمى الترتيب, 160( ممـ لمحطات)الرطبة, النخيب,(217.3, 259.1 ,245.6
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( ممـ لمحطات 6.3,6.7 , 6.9 ,5.7وأدنى قيـ ُسجمت في شير كانوف الثاني بمغت)
, حديثة(عمى الترتيب؛ يرجع السبب في تبايف قيـ التبخر النتح ما بيف 160)الرطبة, النخيب, 

السنة إلى اختالؼ درجات الحرارة التي ترتبط بيا بعالقة طردية وىذا  ما يمكف  شيور
 (9,8,7,67مالحظتو مف خالؿ األشكاؿ )

قيم التبخر النتح الكامن  والمصحح )ممم( بحسب ثورنثويت لمحطة (7جدول )
 (1988-2018الرطبة لممدة )

 
 الدواؿ

 

معدؿ 
 الحرارة

T(oM) 

1.514(5/T) 
j= 
 

التبخر 
 النتح
 الكامف

PE 

 معامؿ
التصح

 يح
K 

التبخر النتح     
 المصحح

PEC 

التبخر 
 الفعمي
EVA 

 325 69.3 0.97 71.7 8.7 20.8 1ت
 120.2 33.7 0.97 34.8 5.2 14.9 2ت
 70 10.8 0.86 12.5 2.6 9.3 1ؾ
 56.7 5.7 0.86 6.6 1.6 6.9 2ؾ

 81.4 11.27 0.87 12.8 2.6 9.4 شباط
 138.7 27.6 1.03 26.8 4.3 13.2 آذار
 220 77.4 1.08 71.6 8.7 20.8 نيساف
 335.8 107.2 1.16 92.5 10.3 23.4 مايس
 360.4 169.8 1.18 143.8 14.1 28.7 حزيراف
 475.5 217.3 1.21 179.6 16.5 31.8 تموز
 430.7 199.2 1.14 174.8 16.1 31.4 آب

 310 9 .135 1.02 133.2 13.3 27.7 أيموؿ
المجم
 J=104.1 960.7  1065.1 3245.9  وع

 (6,27المصدر: الجداوؿ)      
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قيم التبخر النتح الكامن والمصحح )ممم( بحسب ثورنثويت لمحطة (8جدول )
 (1988-2018النخيب لممدة )

 
 الدواؿ

 

معدؿ 
    الحرارة

T(2M) 

1.514(5/T
) j= 
 

التبخر 
 النتح
 الكامف

PE 

 معامؿ
التصح

 يح
K 

التبخر النتح         
 المصحح

      PEC 

التبخر 
 الفعمي
EVA 

 335.2 90.8 0.98 92.7 11.85 25.6 1ت
 133.7 28.1 0.89 31.5 6.26 16.8 2ت
 62.3 13.2 0.88 15.1 4.05 12.6 1ؾ
 57.8 6.9 0.90 7.7 2.73 9.7 2ؾ

 101 12.1 0.87 13.8 3.86 12.2 شباط
 175 25.9 1.03 25.2 5.49 15.4 آذار
 265.2 76.9 1.08 71.2 10.15 23.1 نيساف
 374 136.4 1.18 115.6 13.50 27.9 مايس
حزيرا
 438 208.1 1.18 176.3 17.33 32.9 ف

 500.4 259.1 1.20 215.8 19.53 35.6 تموز
 460 227.1 1.14 199.2 18.62 34.5 آب

 345 152.1 1.03 147.7 15.61 30.7 أيموؿ
المجم
  وع

J=128.9
8 

1112.
1  

1236.8 3245.9 

 (6,27المصدر: الجداوؿ)  
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 160قيم التبخر النتح الكامن  والمصحح )ممم( بحسب ثورنثويت لمحطة (9جدول )
 (1988-2018لممدة )

 
 الدواؿ

 

معدؿ     
 الحرارة

T(2M) 

1.514(5/T) 
j= 
 

التبخر 
 النتح

 الكامف
PE 

 معامؿ
التصح

 يح
K 

التبخر النتح     
 المصحح

PEC 

التبخر 
 الفعمي

     EVA 

 245 88.8 0.968 91.8 11.4 24.9 1ت
 94.1 23.9 0.968 24.7 5.1 14.6 2ت
 60 13.7 0.860 15.9 3.9 12.2 1ؾ
 50.3 6.3 0.860 7.3 2.394 8.9 2ؾ

 94.2 10.1 0.874 11.5 3.2 10.7 شباط
 153 5 .25 1.030 24.7 5.1 14.6 آذار
 245.7 87.8 1.080 81.3 10.5 23.7 نيساف
 352.7 122.9 1.160 105.9 12.4 26.4 مايس
 422 209.9 1.180 177.9 17.1 32.6 حزيراف
 485.3 245.6 1.210 203.1 18.5 34.4 تموز
 452.3 221.6 1.140 194.4 18.1 33.8 آب

 318.1 141.9 1.020 139.2 14.6 29.5 أيموؿ
المجمو 

  ع
J=122.2 1078.7 

 
1055.2 2975 

 (6,27المصدر: الجداوؿ)       
قيم التبخر النتح الكامن والمصحح )ممم( بحسب ثورنثويت لمحطة (82جدول )

 (1988-2018حديثة لممدة )

 
 الدواؿ

 

معدؿ      
 الحرارة

     T(2M) 
    

1.514(5/T) 
j= 
 

التبخر 
 النتح     

   
   الكامف

PE 

 معامؿ
 التصحيح

K 

التبخر النتح            
 المصحح

PEC 

التبخر 
 الفعمي  

      
EVA 

 253.1 79.2 0.97 81.7 10.1 23.1 1ت
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 137.7 21.3 0.87 24.4 4.6 13.8 2ت
 78.7 10.3 0.86 12.1 2.9 10.2 1ؾ
 45 6.7 0.88 7.6 2.2 8.4 2ؾ

 73.8 9.1 0.85 10.7 2.7 9.7 شباط
 120 25.6 1.03 24.8 4.7 13.9 آذار
 190.7 81.9 1.09 75.2 9.6 22.3 نيساف
 330.4 139.9 1.21 115.7 12.7 26.8 مايس
حزيرا
 ف

31.2 15.9 165.2 1.20 198.2 417 

 498.5 241.6 1.23 196.4 17.8 33.6 تموز
 440.8 220 1.16 189.7 17.5 33.1 آب

 320.3 139.9 1.03 135.8 14.1 28.7 أيموؿ
المجم
  وع

J= 
115.15 1039.5  1174.1 2906 

 (6,27المصدر: الجداوؿ)  
قيم التبخر النتح الكامن  والمصحح )ممم( بحسب ثورنثويت لمحطة الرطبة (6شكل )

 (1988-2018لممدة)

 
 (7.المصدر: جدوؿ )         

قيم التبخر النتح الكامن والمصحح )ممم( بحسب ثورنثويت لمحطة النخيب لممدة (7شكل )
(2018-1988) 
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 (17المصدر: جدوؿ )     

لممدة  160قيم التبخر النتح الكامن  والمصحح )ممم( بحسب ثورنثويت لمحطة (8شكل )
(2018-1988) 

 
 (37المصدر: جدوؿ )     

قيم التبخر النتح الكامن  والمصحح )ممم( بحسب ثورنثويت لمحطة حديثة لممدة (9شكل )
(2018-1988) 

 
 ( 817المصدر: جدوؿ)     
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 الموازنة الهيدرومناخية لقضاء الرطبة : -ثانياً 
يقوـ التوازف المائي عمى افتراض أساسي وىو مقارنة المدخالت المائية مع     

المخرجات وفي حاؿ حدوث تغير في أحدىما أو كالىما بالزيادة أو النقصاف سيؤدي ذلؾ إلى 
المطري بعّده العنصر  , تمثؿ المدخالت التساقط(S)تغير حجـ الخزيف السطحي والجوفي

الرئيس المؤثر في الجرياف السطحي والجوفي, وتمثؿ المخرجات التبخر النتح, وتستخدـ في 
تقدير النسبة المتبقية مف مياه المطر)الكفاية المطرية( بعد حدوث التبخر, حيث تعتمد الكفاية 

وجفافيا, فضاًل  المطرية عمى مقومات أساسية ىي االرتفاع في درجة الحرارة وسرعة الرياح
 عف كمية المطر7

( لحساب الموازنة المائية مف خالؿ إجراء TOOD 2007تـ اعتماد طريقة )    
مقارنة بيف التبخر النتح المصحح واألمطار وطرح القيمة األكبر مف األصغر لكال العنصريف, 

ر الى العجز (, أما تفوؽ التبخر فيشيWSفإذ تفوقت قيـ األمطار دلت عمى وجود زيادة مائية)
(, والتي تبيف وجود 11(, وعند تطبيؽ المعادلة ظيرت القيـ الموضحة في جدوؿ)WDالمائي)

أشير يحصؿ فييا زيادة مائية وأخرى يحصؿ فييا نقص مائي يمكف تحميميا عمى النحو اآلتي 
: 

 -:(WATER SURPLUS) الزيادة المائية -8
تتصؼ بعض الشيور بتفوؽ قيـ األمطار عمى التبخر النتح المصحح مثؿ      

)كانوف األوؿ, كانوف الثاني, شباط( في جميع محطات المنطقة, حيث سجمت قيـ 
, حديثة(عمى 160( ممـ لمحطات )الرطبة, النخيب, 11.6,21.5 ,  16.3,10.3بمغت)

قيـ األمطار عمى التبخر وانخفاض  الترتيب, يرجع سبب حدوث الزيادة المائية إلى تفوؽ
درجات الحرارة وقصر النيار, فضاًل عف ارتفاع قيـ الرطوبة النسبية7 يتـ تجميع المياه الزائدة 
خالؿ الشيور المذكورة بواسطة مشاريع الحصاد المائي الستخداميا في عدة أغراض أبرزىا 

سبة المئوية لمزيادة المائية مف الشرب والزراعة وتغذية المياه الجوفية, ويمكف استخراج الن
 :(88)خالؿ القانوف اآلتي

WS%=)WS/P)×100 
 إذ أف:
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:WS  7)الزيادة المائية)ممـ 
:P(PRECIPITATION7)( المجموع السنوي لألمطار)ممـ 

وباستخداـ الطريقة السابقة وتطبيقيا عمى القيـ المبينة في        
 16.7, 21.4, 30لمزيادة المائية بمغت ) ( اتضح أف النسبة المئوية14,13,12,11الجداوؿ)
 , حديثة(عمى التوالي1607(% لمحطات )الرطبة, النخيب, 26.7,

 
 (81جدول)

 (1988-2018(  لمحطة الرطبة لممدة )TOOD 2007الموازنة المائية بطريقة )

 الدواؿ
األمطار)مم

 ـ(
التبخر النتح 

 المقارنة المصحح
الزيادة 

 المائية)ممـ(
النقص 

 المائي)ممـ(
 58.053 0 69.3 69.4 11.3 1ت
 19.483 0 33.7 33.7 14.2 2ت
 0 8.314 19.1 10.8 19.1 1ؾ
 0 16.348 22 5.7 22 2ؾ

 0 5.282 16.5 11.2 16.5 شباط
 13.572 0 27.5 27.6 14 آذار
 66.577 0 77.4 77.4 10.8 نيساف
 101.849 0 107.2 107.2 5.4 مايس
 169.738 0 169.7 169.7 0 حزيراف
 217.332 0 217.3 217.3 0 تموز
 199.224 0 199.2 199.2 0 آب

 135.9 0 أيموؿ
135. 

9 
0 135.879 

المجمو 
 ع

112.3 1065.1 
1095.

1 
WS=29.9 WD=952.76 

 ( 7,37المصدر: الجداوؿ )
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(  لمحطة النخيب لممدة TOOD 2007الموازنة المائية بطريقة )(82جدول)
(2018-1988) 

األمطار)مم الدواؿ
 ـ(

التبخر النتح 
 المصحح

الزيادة  المقارنة
 المائية)ممـ(

النقص 
 المائي)ممـ(

 82.46 0 90.86 90.8 8.4 1ت
 15.64 0 28.04 28.1 12.4 2ت
 0 1.74 14 13.2 15 1ؾ
 0 10.36 17.3 6.9 17.3 2ؾ

 0 3.23 15.3 12.1 15.3 شباط
 14.96 0 25.96 25.9 11 آذار
 69.25 0 76.95 76.9 7.7 نيساف
 132.8 0 136.4 136.4 3.6 مايس

 208.1 0 حزيراف
208.1

2 
0 208.12 

 259.1 0 تموز
259.0

6 
0 259.06 

 227.1 0 آب
227.0

8 
0 227.08 

 152.1 0 أيموؿ
152.1

3 0 152.13 

المجمو 
  1236.8 91.8 ع

WS=15.3 WD=1161.5 

 ( 8,37المصدر: الجداوؿ )
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لممدة  160(  لمحطة TOOD 2007الموازنة المائية بطريقة )(83جدول)
(2018-1988) 

األمطار)م الدواؿ
 لـ(

التبخر النتح 
 المصحح

الزيادة  المقارنة
 المائية)ممـ(

النقص 
 المائي)ممـ(

 79.167 0 88.867 88.867 9.7 1ت
 12.451 0 23.951 23.951 11.5 2ت
 0 3.51 17.2 13.69 17.2 1ؾ
 0 11.69 18 6.31 18 2ؾ

 0 5.62 15.7 10.08 15.7 شباط
 14.285 0 25.485 25.485 11.2 آذار
 78.823 0 87.823 87.823 9 نيساف

122.94 122.947 4.2 مايس
7 

0 118.747 

209.96 209.965 0 حزيراف
5 

0 209.965 

245.68 245.683 0 تموز
3 

0 245.683 

 221.68 0 221.68 221.68 0 آب

 141.999 0 أيموؿ
141.99

9 0 141.999 

المجمو 
  1055.58 97.2 ع

WS=20.8 WD=1122.8 

 ( 9,37المصدر: الجداوؿ ) 
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(  لمحطة حديثة لممدة TOOD 2007الموازنة المائية بطريقة )(84جدول)
(2018-1988) 

األمطار)م الدواؿ
 لـ(

التبخر النتح 
 المصحح   

     
 المقارنة

الزيادة 
 المائية)ممـ(

النقص   
 المائي)ممـ(

 68.248 0 79.248 79.248 11 1ت
 1.569 0 21.269 21.269 19.7 2ت
 0 9.942 10.358 10.358 20.3 1ؾ
 0 21.574 6.726 6.726 28.3 2ؾ

 0 10.899 9.101 9.101 20 شباط
 6.61 0 25.61 25.61 19 آذار
 69.197 0 81.997 81.997 12.8 نيساف

139.99 139.996 8.9 مايس
6 

0 131.096 

198.21 198.213 0 حزيراف
3 

0 198.213 

241.67 241.675 0 تموز
5 

0 241.675 

220.05 220.057 0 آب
7 

0 220.057 

 139.906 0 أيموؿ
139.90

6 
0 139.906 

المجم
 وع

141 1174.157 
 

WS=42.4 
WD=1076.57

1 
 ( 10,37المصدر: الجداوؿ )  
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 -:(WATER DEFICIT)المائيالنقص  -2
أظيرت الجداوؿ السابقة وجود نقص مائي لتسعة أشير يمتد مف شير آذار الى   

تشريف الثاني في جميع المحطات المدروسة, وقد َسجؿ شير تموز أعمى قيـ النقص المائي 
( ممـ لمحطات )الرطبة, النخيب, 217.332 ,259.06 ,245.683 ,241.675بواقع )

ى التوالي, وىذا االرتفاع في النقص المائي ناتج عف العالقة الطردية بيف , حديثة(عم160
ارتفاع درجة الحرارة وزيادة سرعة الرياح خالؿ ىذا الشير يقابمو انعداـ أو تذبذب نزوؿ 
المطر, كما نمحظ مف الجداوؿ المذكورة انخفاض قيـ النقص المائي في محطة الرطبة بواقع 

( 28.7ة عمى الرغـ مف تفوؽ األخيرة في قيـ المطر بواقع ) ( ممـ عف محطة حديث123.8)
ـ o (1.4ممـ؛ يعزى سبب ذلؾ النخفاض معدؿ درجة الحرارة السنوي في محطة الرطبة بواقع)

عف محطة حديثة, وكما ىو ثابت أف اليواء البارد تقؿ قدرتو عمى حمؿ بخار الماء مقارنة 
 المائي7 باليواء الدافىء مما أثر في مقدار التوازف

إف ىذا التبايف الكبير في قيـ النقص المائي لممحطات قيد البحث يعكس سمة المناخ  
الصحراوي المتطرؼ السائد عمى المنطقة والتبايف الكبير في إقياـ العناصر المناخية المختمفة 
 وأثرىا المباشر في زيادة حجـ الفاقد المائي بالتبخر, وبالتالي تضاؤؿ حجـ الخزيف السطحي
الذي يؤثر بشكؿ مباشر في تناقص معدالت التغذية الجوفية7 بينما تكوف شيور الشتاء مثالية 
لتغذية المكامف الجوفية ورفع رطوبة التربة مستفيدة مف طبيعة التساقط المطري زمانًا ومكانًا 
ضمف المنطقة, فضال عف الجرياف السطحي والجوفي مف خارج المنطقة باتجاىيا, مما يعزز 

ميات المخزوف المائي في الطبقات الحاممة7 ومف الجدير بالذكر أف الكميات المائية التي مف ك
تتسرب عبر المسامية األولية والثانوية لتستقر في الطبقات الجيولوجية تكوف بعيدة عف 
المؤثرات المناخية وبالتالي يمكف استثمارىا واالستفادة منيا في الشيور الجافة مف خالؿ حفر 

 لسد ضائقة الماء سواًء لمشرب أو لمنشاطات االقتصادية المتنوعة داخؿ منطقة الدراسة7اآلبار 
 :(85)أما النسبة المئوية لمنقص المائي فيمكف استخراجيا مف خالؿ القانوف اآلتي      

WD%=100-WS% 
 إذ أف:
:WD  7)مجموع قيـ النقص المائي)ممـ 
:WS )مجموع قيـ الزيادة المائية)ممـ 
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 كف تطبيؽ المعادلة السابقة إلظيار النسبة المئوية لمنقص كما في أدناه:ويم     
 %73.7 =  100-26.7محطة الرطبة : 
 %83.3 =  100- 16.7محطة النخيب :

 %78.6 =  21.4 100- :   160محطة 
 % 70  = 30    100-محطة حديثة  : 

ومف خالؿ استعراض الموازنة المائية لمنطقة الدراسة وتحديد شيور الزيادة         
والنقص المائي توجب حساب الكميات المائية القابمة لالستثمار بمشاريع الحصاد المائي وذلؾ 

 باستخداـ الطريقة الحسابية وكما يأتي: 
  8111×المساحة )كـ(× الزيادة المائية لممحطات )ممـ(  حجـ اإليراد السنوي = معدؿ

مميار متر   .572  27.1 × 92753 × 1000 = حجـ اإليراد السنوي لممنطقة =
 مكعب7

(مميار متر مكعب تنقسـ 5728بنحو ) مما سبؽ يتضح وجود زيادة مائية سنوية تقدر
عمى التغذية الجوفية والجرياف السطحي, يمكف أف يسيـ استثمارىا في تطوير الييكؿ 

القتصادي  مف خالؿ تطبيؽ تقانات الحصاد المائي والتوسع في حفر اآلبار االجتماعي وا
 لغرض توفير المياه لالستخدامات المدنية والزراعية والصناعية داخؿ قضاء الرطبة7

 تصنيف مناخ قضاء الرطبة: -ثالثاً 
توجد تصانيؼ تطبيقية عديدة لتقييـ نوع المناخ وىي تستند عمى إيجاد العالقات 

ة ما بيف عناصره المختمفة, وقد تـ استخداـ طريقة ثورنثويت لتحديد نوع المناخ وعمى المتبادل
 :(89)النحو اآلتي

∑      (
 

      
)

  

10/9
    

                                 إذ أف:
R 7)مجموع األمطار السنوي )ممـ = 
T)معدؿ درجة الحرارة السنوي)ـ = 

 وفي ضوئيا حدد المناطؽ اآلتية:
 جػػافة   16أقؿ مف    

 شبو جػافة       31ػػػػػػػػػػ   16
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 شبو رطبة      63ػػػػػػػػػػ  32
 رطبة    127ػػػػػػػػػػػ  64

 رطبة جداً    128أكبر مف 
, 4.7)أظيرت نتائج المعادلة أف محطة النخيب ىي األكثر جفافا إذ سجمت معامؿ )

(, وىذا يمكف إرجاعو الى تأثر 8.2في حيف سجمت محطة حديثة أقؿ معامؿ لمجفاؼ بمغ )
المحطة بالمنخفضات المتوسطية أكثر مف باقي المحطات نتيجة قربيا مف السيؿ الرسوبي 
الذي يعد منطقة جذب لممنخفضات بسبب دفئو وانخفاض سطحو, وبصورة عامة تشير جميع 

 (157جدوؿ) المعامالت لممحطات قيد البحث الى سيادة المناخ الجاؼ عمى منطقة الدراسة7
 

 ,حديثة(862لمحطات)الرطبة,النخيب,تصنيف المناخ بحسب طريقة ثورنثويت (85جدول)
 (1988-2018لممدة)

 المتغيرات
 المحطػػات

     
 الرطبة

      
 النخيب

 حديثة       كـ     160 

 141   97.2        91.8 112.3 مجموع األمطار)ممـ(
معدؿ درجة الحرارة السنوي   
 )ـ(

19.8 23         22.1 
  

21.2 

 8.2 5.2         4.7 6.6 معامؿ ثورنثويت

 جاؼ           جاؼ        جاؼ      نوع المناخ
      
 جاؼ

 (3,27المصدر: باالعتماد عمى الجداوؿ )        
 االستنتاجات:

مف تعد درجات الحرارة المتحكـ الرئيس في الموازنة المائية بدليؿ حساب الموازنة  87
 خالؿ متغيرات ىذا العنصر, وىي تتصؼ بالتطرؼ بالكبير في جميع المحطات المدروسة7

تتبايف العناصر المناخية في تأثيرىا عمى الموازنة المائية ويظير لعنصرا الحرارة  57
 واألمطار دورًا حاسمًا فييا 7
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ؿ إف التغيرات المناخية أصبحت مف الحقائؽ التي يجب التسميـ ليا واتخاذ الحمو  97
 والتدابير الالزمة لتوفير المياه بالكميات المطموبة إلدامة الحياة في منطقة الدراسة7

تـ حساب حجـ اإليراد المائي ضمف شيور الشتاء فقط وتبيف وجود مياه تقدر   47
(مميار متر مكعب يمكف استثمارىا في إنشاء مختمؼ تقانات الحصاد المائي 5728بحدود)

وتوظيفيا في تغذية المياه الجوفية وتطوير المشاريع االقتصادية وفي مقدمتيا االنتاج الزراعي 
 )النباتي والحيواني( 7 

أظيرت نتائج الموازنة وجود زيادة مائية تمتد عمى ثالثة شيور, حيث سجمت  نسًبا  .5
%(, في حيف يمتد النقص المائي لتسعة شيور مسجؿ قيمًا تراوحت 16.7-30تراوحت بيف )

(, وىذا يتطمب التوسع في الزراعة الشتوية بغية االستفادة مف مياه %70-83.3بيف )
  قيـ التبخر7األمطار المباشرة وانخفاض 

 
 التوصيات:

التوسع في استخداـ تقانات الري الحديث والسيما الري بالتنقيط , لغرض تقميؿ الفاقد  87
بالتبخر والحفاظ عمى الموارد المائية مف اليدر, كونيا  ثروة وطنية يصعب تعويضيا عمى 

 المدى القريب في ظؿ الظروؼ المناخية الجافة السائدة عمى المنطقة7 
اؽ النبات الطبيعي وزيادة خصوبة التربة, بغية تقميؿ التبخر منيا كونيا توسيع نط 57

تربة صحراوية رممية تستجيب بصورة كبيرة لممؤثرات الحرارية وتفقد رطوبتيا بسرعة كبيرة عف 
 طريؽ التبخر والرشح7

إحاطة البحيرات االصطناعية بأشجار مصدات الرياح مثؿ اليوكالبتوس واالثؿ لتقميؿ  97
بخر, كما يمكف في ىذا الصدد استخداـ أغشية بالستيكية وشمعية لتغطية المسطحات حجـ الت

المائية مف أجؿ تقميؿ أثر االشعاع الشمسي والمحافظة عمى المياه مف التبخر, وىذا يوفر 
 كميات مائية يمكف استثمارىا في الشيور الجافة 7  

لبرامج المسموعة والمقروءة التوعية بأىمية الماء والتعريؼ بمساوئ اليدر مف خالؿ ا 47
لمحفاظ عمى الموارد المائية التي تعد أساس قياـ الحياة وديمومتيا تحت الظروؼ البيئية 

 الصعبة لمنطقة الدراسة7 
 االحاالت
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 357ص  8331الحسني, فاضؿ, ميدي الصحاؼ, أساسيات عمـ المناخ التطبيقي, جامعة بغداد,  -8

, 1988الشمش, عمي حسيف , مناخ العراؽ, ترجمة ماجد السيد ولي وعبد اإللو رزوقي كربؿ, جامعة البصرة, 2-
 177ص

 أقؿ قيمة –* المدى الحراري= أعمى قيمة  حرارية 
الفيداوي, ليث محمود خميفة, التغيرات المناخية وأثرىا عمى الخصائص الييدرولوجية لمخزانات المائية عمى نير  3-
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