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 لبحرية اهليدرولوجية اخلصائص ثرهاعلىوأ مؤشرات التغرياملناخي
 (2014-1986) من للمدة/ حمافظة االنبار / احلبانية

 ليث حممود خليفة الفهداوي.م .م        محد احملمدي      نظريصبار..دا

 مديرية تربية االنبار                     الرتبية للعلومكلية  –جامعة االنبار 

    اإلنسانية                               
             

 املستخلص
 (R-Sq)توضح نتائج المعامالت االحصائية الخاصة بمعامل التحديد المصحح 

للمدة من بحيرة الحبانيةالمطبقة على ( ST DEVواالنحراف المعياري )(R)ومعامل االنحدار 
على الخصائص في درجة التأثير لكل عنصر مناخي  تباينبان هناك ( 2014-1986)

منطقة الدراسة ارتفاع في اتجاه معدالت العناصر المناخية  ؤشرالهيدرولوجية للبحيرة اذ ي
التغيرفي معدالت ر تأثي بلغ  مع ظاهرة )االحترار المناخي(، إذمتزايد مع الزمن بالتزامن 

وبانحراف  %(,-34.959.1)من خالل معامل التأثير ومعامل االنحدار نحودرجات الحرارة 
شهدت ارتفاعًا لقيم التأثير واالنحدار فقد معدالت سرعة الرياح(، اما 17.0معياري بلغ )

الى وجود النسبية لكل منهما ، في حين اشارت معدالت الرطوبة %) ,-20.2(4.8بلغت
تعني زيادة االمطار وانخفاض  تهاعالقة طردية بينها وبين المنسوب المائي للبحيرة  فزياد

( وبمعامل انحدار كبير بلغ 37.6%بلغت نسبة تأثيرها) التبخر وبتالي زيادة المنسوب،إذ
بلغ  المائي تناسبًا طرديًا قويًا، إذتتناسب مع المنسوب فإنها ( اما تغيرات االمطار %61.4)

%( بينما تناسبت زيادة 16.1%(وبانحراف معياري)64.5%( واالنحدار)41.6تأثير)المعامل 
 %( لكل منهما., -37.261التبخر عكسيًا مع المنسوب بتأثير وانحدار بلغ)

Abstract 

Results of the specific analytical factors related to coefficient of 
determination (R-Sq), regression coefficient (R ) and standard deviation (ST 
DEV) implemented on AL-Habaniya lake from the period (1986-2014) indicated 
that there were fluctuation in the degree of influence for each climatic factor on 
hydrological properties of the lake as the inclination of averages of climatic factors 
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in the study area showed continuous increasing with time period simultaneously  
with the phenomenon of(climate warming), whereas effect of changes in averages 
of temperature via coefficient of determination and regression coefficient were 
about (34.9,-59.1%) with standard deviation (17.0),while averages of wind speed 
showed increasing in influence factors and regression coefficient (4.8,-20.2%) for 
each one, signals of humidity rates revealed presence of direct proportion 
between humidity and levels of water in the lake as any increasing means rising 
in raining and reduction in evaporation then as a result increasing water, as its 
effects reached (37.6%) with high regression coefficient (61.4%) while changes in 
raining rates recorded strong direct proportion with water levels, as the influence 
factor recorded (41.6%) and regression coefficient (64.5%) with standard 
deviation (16.1%) while rise in evaporation proportioned inversely with water 
levels with both  influence and regression coefficient (37.2,-61%) for each one. 

 .املقدمة
من أبرز  الموارد المائيةواثاراها السلبية على  عد التذبذبات والتغيرات المناخيةت

اكبر حيز في  يشغل الماءف،  المشاكل التي تواجه اإلنسان وبيئته بمجمل عناصرها وظواهرها
سا  في يعد الماء العنصر األ، حيث الغالف الحيوي وهو أكثر مادة منفردة موجودة فيه 

في الماء )ارخص موجود  حتى قيلفي التنمية بكافة جوانبها .  إنتاج الغذاء , وله دور رئيس
واليوم أصبحت هذه المشكلة واحدة من أخطر التحديات الحالية والمستقبلية ،  واغال مفقود (

على المياهفضاًل عن  مباشرة سلبية ثارآالتغيرات من  هلهذالتي تواجه البشرية نظرًا لما 
لما لها من يطلق عليها مؤخرًا بالقنبلة المناخية  حتى ان البعض اخذاالخرى األنشطة البشرية

مناخ األرض لالتجاه العام السيما واناو كوكب األرض. األنظمة الحياتية علىخطيرة علىتداعيات
 ارتفعتالعشرين  القرن ففي ( في درجات الحرارة )االحترار المناخي الواضح رتفاعاليتجه نحو ا
 الماضيتأثر العراق خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن و كما ، (1)(م0,74بحوالي )الحرارة 

%( وهبط منسوب المياه في انهار دجلة 3انخفض مقدار التساقط بنسبة ) إذبالتغير المناخي 
نتائج التغير المناخي جفاف الهواء وقلة التساقط  ، كما أن من(2)%(50والفرات بأكثر من )
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خلاًل في النظم االجتماعية والسياسية  سيسببوانخفاض الموارد المائية السطحية مما 
 .االقتصاديةو 

ا. (Study  Problem)البحثمشكلةاا-اوًلا
برزت مشكلة شحة المياه  إذتعد مؤشرات التغير المناخي وأثارها مشكلة معاصره ،  

المناخ من مؤشرات للتغير، لهذا مثلت هذه المشكلة واثارها الواضحة  هالتي تتزامن مع ما يحمل
هذا الموضوع انطالقًا من حقيقة مفادها ان دراسات التغير المناخي من  للبحث فيدافعًا 

فمن الممكن ان  لذا الدراسات الحديثة حيث تكمن أهميتها من كونها تعالج مشكلة معاصره
راسة من خالل صياغة ، وعلية يتم طرح مشكلة الد احدة من بين الدراسات االكثر نفعاً تكون و 

 ية : االسئلة اآلت
؟ وهل تمثل هتغير المناخي لمنطقة الدراسة ؟ وما أسبابلللك مؤشرات هل هنا-1
 لتغير المناخي العالمي ؟لانعكاسًا 

منطقة  ما اتجاه وطبيعة مؤشرات التغيرات الحاصلة في العناصر المناخية في -2
 ؟. الدراسة مكانيًا وزمانياً 

لبحيرة كيف توثر التغيرات المناخية كماً ونوعًا في الخصائص الهيدرولوجية  -4
 وما دالئل ذلك التغير ؟. الحبانية

 .  Study Hypothesis))البحثثانيأ : فرضية 
تستمد  إذ،  الصالت بين الظواهر والمسببات الفرضية حاًل اوليًا يصاغ لمعرفة

ذ ذهبت إ، البحث التي تم طرحها مسبقًا ضمن مشكلةجابات من االسئلة فرضية الحلول واالال
 جابة عنها لذا يضع الباحث الفرضية الى تفسيرها واال

االتغيراتي : من خالل اآلمجموعة فرضيات ثانوية   امؤشرات ابين اعالقة هنالك
ااالهيدرولوجيالمناخياوالواقعا صياغة فرضيات ثانوية لها  ، حيث باالمكانالحبانيةلبحيرة
 -:اآلتيوعلى النحو 
 وان طبيعةجزء من مناخ العالم  هبالتغيرات المناخية كون عموماً  يتأثر مناخ العراق1-

 .هذه التغيرات عابره للحدود وبعبارة ادق ان االول هو نتيجة الثاني
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في بحيرة وجود تغيرات زمانية ومكانية في الخصائص الكمية والنوعية -2
 .ويعد التغير المناخي احد أهم أسباب تلك التغيراتالحبانية

يعد المناخ من أبرز العوامل المتحكمة في الخصائص الهيدرولوجية للموارد 3-
نعكس أثارها بشكل تالمائية في منطقة الدراسة لذا فأن أي تغير يحدث في خصائص المناخ س

الموارد مستقباًل على واقع  يؤثركمًا ونوعًا(مما  مباشر او غير مباشر على خصائص المياه)
 منطقة الدراسة.في  المائية وخصائصها الهيدرولوجية

تتزامن مؤشرات التغير المناخي وظاهرة الجفاف مع مؤشر تغير االيراد المائي  -4
 .السلبي على واقع الموارد المائية في منطقة الدراسة هاوتأثير  ،زمانيأومكانيأ
وظاهرة الجفاف  المناخ بين التغير في عناصر إحصائيةة أثبات د عالقو وج -5

 .ومتغيرات الواقع المائي
 (.Study Zone)حدود البحث : -ثالثًا 

 -كالتالي :تحددت الدراسة باألبعاد التي جرى البحث فيها وهي 
االمكاني1- بين دائرتي ضمن حدود محافظة االنبار  تقع منطقة الدراسة: النطاق

 .(1رقم ) شكل( شـرقًا. 18º - 43شمااًل وخطي طول ) ( 25º - 33)عرض
االزماني2-  : ويشمل بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية للمدة  النطاق

،  هالموارد المائية، قسم السيطرة على الميا دارةإلز الوطني المرك ( , وبيانات2014–1986)
ختيارها ( محطات تم ا3عتمدها الباحث )التي ا بلغ عدد المحطات المناخية .((2015بغداد ، 

 اعتمادولتوحيد البيانات تم  بحسب موقعها من منطقة الدراسة وتوفر البيانات المناخية عنها ،
لبيان  جراء المقارنةوذلك إل لمحطات الدراسة بحسب مدد تسجيلها  بيانات الرصد المناخي

 خصائص الوضع الهيدرولوجي التغير على التغير المناخي بين الدورات المختلفة وأثر ذلك 
 .لبحيرة حديثة
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 (1) شكل رقم

 منخفض وخزان الحبانية

 

 المعلومات الدولية )األنترنت( . المصدر : شبكة

مؤشرات التغري املناخي واثارها على اخلصائص اهليدرولوجية  -اوالً 
 لبحرية احلبانية.

انعكا  حقيقي لطبيعة الظروف المناخية  ماتعد الخصائص الهيدرولوجية لمنطقة 
اي أقليم على سطح األرض ما هي اال انعكا  لخصائص  ةان هيدرولوجيالسائدة فيها ، اي 

مناخها وتوضح هذه الحقيقة الصلة والترابط القوي بين علم المناخ والهيدرولوجيا التطبيقية، 
في المياه بشكل عام والمياه  وتعد العناصر والظواهر المناخية من اهم العوامل المؤثرة 

على  يعتمد عليها غالبًا التصريف المائي ونظام الجريان ،حيثالسطحية على وجه الخصوص
سنوي وتؤكد التقارير والدراسات الحديثة الى ان التغيرات المناخية الو  والفصليشهريالمستوىال

اذ ستجف مسطحات الناتجة عن االحتبا  الحراري تسهم في األخالل في النظم المائية، 
مائية واسعة بدرجة اسرع كما ان التغيرات المناخية سيكون لها آثار سلبية وواضحة على 
المياه السطحية العذبة ونظمها البيئية وخصائصها) الفيزيائية ، الكيميائية ، والبايولوجية(. اذ 
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فضاًل عن ، السائدة ونوعيتها بشكل كبير بالعوامل المناخية الخزانات المائية تتحدد كمية مياه 
ها ال يمكن قياسها بالحجم ، ألن بعضأهمية هذه الخزانات  كما ان.(3)العوامل البيئية األخرى 

 تستخدمللسكان المحليين ما يفوق كل اعتبارات المساحة والعمق، فبعضها  هميةلها من األ
كمصدر لمياه الشرب وموردًا مائيًا الزمًا لكثير من النشاطات البشرية كالصناعة والزراعة أو 
مصائد مهمة لألسماك، وبعضها يمثل طرقًا مهمة للنقل، فضاًل عن كونها أماكن للترفيه 

 .(4)والرياضة، لذا فإن مثل هذه البحيرات ترتبط بحياة السكان ارتباط كبيراً 
الخزانات المائية منها المائية السطحية في منطقة الدراسة عمومًا و تتأثر الموارد 

البحيرات نسبة ال يستهان بها من مخزونها تلك بالعوامل المناخية تأثرًا كبيرًا ، حيث تفقد 
 -مجموعة عوامل هي:النسبة على  وتتوقف هذهالمائي، 

 -:(5)تضاريسية أهمهالامناخية و العوامل من المجموعة تتأثربنسبة التبخر التي  -اولًا
 . يسطوع الشمسالعدد ساعات -1
 . والموقع بالنسبة لدوائر العرضاالشعة الشمسية  سقوطزاوية -2
 .نسبة التغيم وصفاء السماء-3
 في الهواء حيث ترتفع قيم التبخر عندما يكون الهواء جافاً  الرطوبة الجوية مقدار-4

 والعكس صحيح.  
 سطح البحر.  المائيعن مستوى مقدار ارتفاع المسطح -5

نفاذية ومسامية الصخور التي تشكل البنية والتركيب الجيولوجي للمسطح المائيك–ثانياًا
 قاع البحيرة وجوانبها.   

 وبعض الروافد بالمياه. مساهمة البحيرة في تزويداالنهارمقدار –ثالثاًا
 كمية المياه التي يستهلكها االنسان والكائنات الحية االخرى من مياه البحيرة .   -ًرابعا ً

كما ان خصائص مياه البحيرات من الناحية الهيدرولوجية والفيزيائية والكيميائية، 
سطح مائي ممن وكذلك قيم الضائعات المائية وارتفاع معدالت التبخر تتباين مكانيًا وزمانيًا 

 يعة المناخ السائد وطوبوغرافية السطح.، بحسب طبإلى آخر
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  Habbaniyahمنظومة حبرية احلبانية واملشاريع املقامة عليها -ثانياً 

Lake))ً.ً
على الضفة اليمنى من نهر الفرات في هي بحيرة قديمة تشغل منخفضًا انكساريًا يقع 

 واسعًا يأخذ شكل الكمثرى في منظره السطحي منخفضاً جنوب شرقي مدينة الرمادي فتؤلف 
تحيط به أرض مرتفعة من جميع الجهات عدا جزءًا من الجهة الشمالية الغربية الذي انشأت 

تبلغ سعة االجمالية عند امتالء ، فيه سدة ترابية لمنع انسياب مياه البحيرة إلى هذه األجزاء
غطي يو ( 3مليار م3.32 ) البحر فوق سطح (م51) البحيرة في موسم الفيضان الى مستوى 

اما منسوب قاع البحيرة فهو اوطأ من معدل  (2كم426 ) مساحة سطحية قدرها االمنسوبهذ
ان الوضع ، اذ )م 11من) الرمادي بما يقارب عند مدينةمستوى فيضان نهر الفرات 

مياه الفيضان اليه  تحويلخزانًا مائيًايتمالطوبوغرافي في هذه المنطقة يساعد على اتخاذ البحيرة 
في موسم  الفرات وفي الوقت نفسه تخزن فيه المياه في موسم الفيضان ثم تعاد الى نهر

 التي تعتمد على  مياه  الزراعة الصيفية رقعة الري وتوسيع  ألغراضمنها فادةلإل الصيهود
غربية التي تالل طبيعية واطئة عدا بعض حدودها الشمالية الالحبانيةتحيط ببحيرة . نهر الفرات
انشأت فيها سدة ترابية لمنع انسياب مياه البحيرة إلى هذه األجزاء ، ارض منبسطة  تتاخمها

من  حفظ المياه داخل البحيرة في حالة اتخاذها منفذًا لمياه فيضان الفراتمما ساعد على 
لحبانية اوبحيرة . من جهة أخرى  منها في اغراض الري  لالستفادةوخزانًا تخزن فيه المياه  جهة،

تعد بحيرة صناعية تتغذى بالمياه من نهر الفرات وتعيده إليه عبر منظومة متكاملة تدعى 
 -. وفيما يأتي توضيح ألهم أجزاء هذه المنظومة :(1)خريطة رقم  ، ينظر بمنظومة الحبانية

 
 .سدةاالرمادي-ا1

 المستوى لرفع مياه نهر الفرات إلى جنوب صدر جدول الورار أنشأت سدة الرمادي 
انشأت سدة ،وفق التصريف المطلوب على بحيرة الحبانية فية المياهالذي يمكن أن تجري

م( مجهزة بأبواب حديدية 6 ( فتحة عرض كل منها )24من بناء من الخرسانه فيه ) الرمادي
 وفي السدة ايضًا ممر للسفن )هويس( عرضه ) ،ترفع وتغلق بالقوة الكهربائية والميكانيكية 

م( لمرور 7نشيء جسر فوق السدة بعرض )أوقد ، م( كما فيها سلم لألسماك 36له)م( وطو 6
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لكل منهما لعبور م( 1.5 )وسائط النقل الثقيلة عبرنهر الفرات مع ممرين جانبيين بعرض 
وهو  ة الخزان(عندمقدمم 51.5المشاة وقد تمت تعلية السداد المحيطة بالبحيرة الى منسوب )

وجود هذه السدة على تحقيق اسهم  ، إذ( م 0.5)نحو   المقرر بمنسوب الخزن من اعلى 
 .االمالء المطلوب حسب المنهج الذي يوضع في استخدام البحيرة كخزان

ا.ناظماوقناةاالورارا-2
( كم تقريبًا من شمال سدة 4على مسافة )سدة الرمادي، ةفي مقدم الوراريقع ناظم

إلى بحيرة الحبانية ، يبلغ طول هذه  ومن ثمبتنظيم دخول الماء إلى قناة الورار  يقومإذ، الرمادي
تفتح هذه إذ،بسدة الورار ويعرف هذا الناظم(.1952كم( ، بدأ عملها منذ سنة ) 16.9القناة )
فتحة السطيحغير كافية تصبح في الحاالت األستثنائية حين اضافية وذلك  ممراتالسدة 

تحويلها الى الفراتو  تساعد هذه الثغرات على سحب مياه اضافية من نهراذ لتدارك الوضع 
مساعدة على سحب اكبر كمية الممرات  بحيرة الحبانية من الجهة الشمالية وبذلك تكون هذه

فادة منها في لإل وخزنها في بحيرة الحبانيةفيضان النهر لتحويلها  الفرات في موسم من مياه
 .(2،  1قم )صورة ر موسم الجفاف والصيهود
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 (2)رقمصورة (1) رقم صورة
 مؤخر ناظم الورار قناةالورارعلى نهر الفراتمقدم ناظم الورار 

 
 
 
 
 
 

 
ا.ةبحيرةاالحبانيا-3

جدول رقم  قناة الورار،ناظم و  هي بحيرة اصطناعية تتحول إليها مياه نهر الفرات عبر
اذ يتم عن طريق جدول تخلية المجرة  تصل بحيرة الحبانية ببحيرة الرزازة جنوباً ، حيث (1)

 3مليار م 3.32)بلغ اقصى طاقة خزن للبحيرة ، تالى بحيرة الرزازة منها تصريف المياه الزائدة 
أعلى منسوب وصل  انم( فوق مستوى سطح البحر، ومن الجدير بالذكر  51بمنسوب ) (

-1968فوق مستوى سطح البحر وذلك في السنة المائية) م(51.93)كان بمستوى  الية الخزان
(، المواصفات الفنية 2، ويوضح جدول رقم)(2كم 426)ت مساحة سطحية بلغ(ب1967

 تنصرف مياه هذه البحيرة باتجاهين : ،حيثالخزن التصميمي لبحيرة الحبانيةوخصائص 
إلى نهر الفرات عبر  يتمثل بإعادة مياه البحيرة في اوقات الشح والصيهود األولاا:
 ناظم الذبان . 

                                                           


اجريت  حيث(  1911: هي احد اجزاء مشروع منظومة الحبانية الذي اقترح انشاءه  سير ويليم ويلكوكس سنة ) بحيرةًالحبانية - 

للمشروع منها توصيات الخبير البريطاني )مستر هيك( رئيس الهيئة الفنية لمشاريع الري الكبرى الذي اقترح في  دراسات  ألحقة

الذبان وجدول تخلية  ناظمانشاء المشروع الذي يتكون من ) جدول مدخل الحبانية ؛ وسدة على نهر الفرات ؛  (،1944م )عا

 .المجرة(
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 والمياه ى ناظم تخلية المجر بحيرة الرزازة عبر الزائدة الى  بتحويل المياهيتمثل  الثانيا:
 تسرب أو التبخر. للإما  فتكون عرضة ابهذا االتجاه ال يمكن استرجاعه ةالمنصرف

ا
ا(1)اجدول

والرزازةاعبراناظماالمجرةا/ثا(3)مالوراراناظمللحبانيةعبراالشهريةاوالسنويةااالمائيةامعدلاالواردات
ا(1986-2015لمدة)ل

ً

ًالشهر

ًالواردالمائيلبحيرةالحبانيةمننهرالفرات

ً(ثا/3م)

ًالمنسوبالمائيلبحيرةالحبانيةبدايةالشهربـً(ثا/3م)المطلقمنالحبانيةالىنهرالفراتعبرناظمالذبان

ً(م)

ًالمطلقمنالحبانيةالىالرزازةعبرناظمالمجرة

ً(ثا/3م)

تشرينً

ًاالول

50ً78.16 45.10ً5.6ً

تشرينً

ًالثاني

48ً42.84ً44.71ً2.9 

كانونً

ًاالول

70ً28.89 44.81ً2.5ً

كانونً

ًالثاني

105ً22.68ً45.24ً19.3ً

117ً48.53ً46.14ً14.1ًًشباط

94ً88.74ً46.42ً9.5ًًآذار

32ً52.32ً46.32ً12.2ًًنيسان

38ً30.42ً46.69ً2.6ًًأيار

37ً61.42ً46.02ً1.8ًًحزيران

74ً86.05ً45.68ً1.9ًًتموز

100ً87.74ً45.23ً3.7ًًآب

2.6ً 45.10 107.00 92ًأيلول

المعدلً

ًالسنوي

71.4 61.23 45.62 6.5 

بيانات وزارة الموارد المائية ، المركز الوطني ألداره الموارد المائية ، قسم السيطرة على المياه،     من عمل الباحث باالعتماد على :: المصدر

 .2015بيانات )غير منشورة( ، بغداد ،

  
 ( 2جدول رقم )

 الخزن التصميمي لبحيرة الحبانيةوخصائص المواصفات الفنية 
سعةًالخزنً)مليارًمًالمواصفاتًالفنيةًت

3
ًالسطحيةالمساحةًً(

ً

كمًً 426 3.32ًم(ًفوقًمستوىًسطحًالبحر51ًاقصىًمنسوبًللخزنً) 1
2

 

كم 385   2.59ًفوقًمستوىًسطحًالبحر49.2ً)منسوبًالخزنًاالعتياديً) 2
2

ً

فوقًمستوىًسطحًً(42.5)ً)الخزنًالميت(ًاوطأًمنسوبًخزن 3

ًالبحر

كمًً 195 0.65
2

ً

خاللًاعادتهاًالىًنهرًكميةًالمياهًالتيًتستغلًألغراضًالريًمنً 4

ًالفراتًعبرًناظمًالذبان

2.67 - 

ية ، قسم السيطرة على المياه ،  بيانات وزارة الموارد المائية ، المركز الوطني ألداره الموارد المائ من عمل الباحث باالعتماد على : :المصدر

 .2015بيانات )غير منشورة( ، بغداد ،

ً  
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ً.ناظماوجدولاالذباناا-4
كم ( وبعرض 9.3 يبلغ طوله ) هو جدول اصطناعي الذبان وناظمهجدول مخرج 

لكي يوصل بين بحيرة الحبانية ونهر الفرات لتفريغ المياه التي تخزن في بحيرة  أنشئم(   42)
األنشطة الزراعية في منها  فادةواال الحبانية واعادتها الى نهر الفرات في موسم الصيهود

فادة  المحافظات األخرى في المنطقة الوسطى والجنوبية البشرية المختلفة، فضاًل عن ان وا
في الري واالستخدامات من المياه العائدة من بحيرة الحبانية الى نهر الفرات من العراق 

نهر  ضفةكم( من  6.2على بعد ) أنشئالذي ناظم وجدول الذبانيتكون البشرية األخرى، 
م( مما X  8م 6 كم( جنوب مدينة الخالدية من خمس فتحات)بوابات( ابعادها ) 3الفرات و)

م( ، وقد صمم على اسا  امرار تصريف تشغيلي قدره  38.8جعل منسوب عتبة الناظم )
 51اما منسوب مقدمه التصميمي فهو )، /ثا(3م 800/ثا( وتصريف تصميمي قدره )3م 411)

م( لعبور وسائط النقل  7.3الناظم جسر بعرض )فوق هذا  أنشئم( وقد  43.3)م( ومؤخره
( حيث امكن القيام بعملية الخزن في بحيرة الحبانية منذ 1951عليه  وقد بوشر بتشغيله عام )

اذلك التاريخ .
 .ناظماوقناةاتخليةاالمجرةاا-5
 (1941)تم حفرها في عام ، قناة تربط بحيرة الحبانية من جنوبها ببحيرة الرزازة  هي

وميل  (م 46)وعرضها( كم8 )لتفادي مياه الفيضان في نهر الفرات والحبانية طول القناة
تنظيم المياه المنصرفة  يسهم فييقع هذا الناظم جنوب بحيرة الحبانية، (، 0.000667)قاعها

ولهذا الناظم ، ( كم10.1بلغ طوله )والإلى بحيرة الرزازة عبر جدول المجرة  الحبانيةمن بحيرة
أهمية كبيرة في درء أخطار الفيضانات، إذ عن طريقها تتحول مياه نهر الفرات عبر بحيرة 

من الطاقة  كثيروهي اكبر ب(3مليار م 26) طاقتها الخزنيةتبلغ  الحبانية إلى الرزازة التي
 (.3مليار م 3.3والبالغة )بحيرة الحبانيةالخزنية ل
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 (1طة رقم )خري

 الحبانية والمشاريع المقامة عليهابحيرةاألجزاء الرئيسة لمنظومة 
الهيئةًالعامةًللمساحةً،ًخريطةًمحافظةًاالنبارً(،ًباالعتمادًعلىArc GIS – 9.3المصدر:ًعملًالباحثًًباستخدامًبرنامجً)

ً.1998،ًبغدادً،ًً(00000 1ً:5)االداريةً،ًقياس

ً

 لبحرية احلبانية.  املنسوب املائي واثرة على ةاملناخي ات يف العناصرالتغري –ثالثاً 
المناخ الجاف  نطاق ضمن جغرافياً تشير الدالئل العلمية ان غالبية مناطق العراق تقع 

الواصل الى سطح  ساعات السطوع الشمسي وكمية االشعاع الشمسي الذي يتصف بزيادة عدد
في تطرف السنةفضاًل عن الفي النصف البارد والحار من  التباين الحراري الكبيراألرض و 

 رتفاع نسب التبخر، والشهري ، والفصلي(،الى جانب ا على المستوى )اليومي درجات الحرارة
تدني (فضاًل عن 3جدول رقم ) من سنة الى أخرى وتذبذبها  الساقطة االمطارمعدالت وقلة 

 حيث الغبارية التي تعد أحدى أبرز سمات المناخ الجاف التكرار الواضحللظواهرو قيم الرطوبة
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من  %(82.5)ةتنسبمااي كم( 524.361)ان مساحة أقليم الجفاف الدائم في العراق تبلغ نحو 
يتصدر المناخ العوامل الطبيعية المؤثرة على المورد المائي والمساهم  .(6) الكلية مساحة العراق

المصحح والميل  (R-Sq)على أيجاد معامل التحديد األول في تغير واقعه ،اعتمد الباحث 
في بيان تأثير  (St-DEV)وتحديد االنحراف المعياري القياسي (R)االنحدار الخطي البسيط 

عتمادها ا م المنسوب خالل الدورات التي تم كل عنصر مناخي في حجم التصاريف المائية وقي
كما وأوجدت التأثيرات لكل عنصر مناخي على المستوىالسنوي بهدف بيان البحث  في موضوع

الى قوة ( %R-Sq)التحديد او التأثيراذ يشير معامل ، الدراسة  دمستويات التغير ضمن مد
 الى ميل المتغير (R)األنحداراالرتبـــــــــاط او  لــــــتأثير العنصر في حين يشير معام

( عن تغير العامل المنسوب)( الذي يمثلهDependent Variable)التابع
وتشير العالقة السالبة ،  )العنصر المناخي(والذي يمثلة( Independent Variable)المستقل

الى ان العالقة عكسية والعالقة الموجبة الى ان العالقة طردية أما االنحراف المعياري القياسي 
فيبين درجة انحراف كل مدة من التصاريف المائية عن كل مدة من العنصر المناخي قيد 

بحيرة الحبانية  الهيدرولوجي لمياهواقع العلى االحصاءات وسيتم البحث في  اعتماداً البحث 
 -النحو التالي : من خالل بيان اثرالتغيرات المناخية على خصائصها الهيدرولوجية وعلى

اعلىاالمنسوباالمائيالبحيرةاالحبانيةا.التغيرافيامعدلتادرجاتاالحرارةوأثرها1- 
معنوية متباينة التأثير للمعدالت السنوية  تأثيراتعكسيةسجلت محطة الرمادي المناخية

لدرجات الحرارة وتأثيرها على المنسوب المائي لبحيرة الحبانية تتضح من معطيات 
-1995المدة األولى من ) سجلت( حيث 1986-2014(خالل مدد الدراسة من )4جدول)
ومعامل على قيم المنسوببمعامل تأثير  أعلى التأثيرات لمعدالت درجات الحرارة (1986

( لكل منهما، بينما كان معدل 87, - 93%انحدار هو األعلى مقارنة بباقي المدد بلغ )
معامل ( فقد سجلخاللها 1996-2004( اما المدة الثانية من)35.3االنحراف المعياري نحو)

لكل منهما وبعالقة عكسية معنوية  (-76.7%)ومعامل االنحدار%( 58.8)نحو تأثيرال
معنوية  عالقة عكسية( 2005-2014المدة الثالثة )ي حين سجلت فمتوسطة التأثير، 

( اما 21.8، وبانحراف معياري بلغ ) (-12%انحدار)ب%( و 1.4) تأثير بلغبمعامل ضعيفة 
( 1986-2014نسبة التأثير ومعامل االنحدار واالنحراف المعياري القياسي خالل المدة من )
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( ، وهي ادنى نسبة 17( و )-59.1%)و %(34.9)بلغت لكل منهما على التوالي نحو 
ارتباط  الى وجود عالقة (4جدول ) انحراف مقارنة بباقي مدد الدراسة ، حيث تشير معطيات

 واالتجاه العام للزيادة الحاصلة في المعدالت العامة انخفاض المنسوببين  وتأثير عكسي
التي تشهدها منطقة الدراسة بسبب التغيرات المناخية وما ينتج عنها  االعتيادية درجات الحرارةل

 من تداعيات سلبية انعكست اثارها على الواقع الهيدرلوجي للخزانات المائية. 
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 (1986 - 2014المعدالت الشهرية والسنوية للعناصر المناخية في محطات منطقة الدراسة للمدة من )

م المناخ ، بيانات )غير منشورة( ،، قس والرصد الزلزالي باحث  باالعتماد على بيانات : وزارة النقل والمواصالت ، الهيئة العامة لألنواء الجويةالمصدر : عمل ال

العناصرًًالمحطة

ًالمناخية

ًالمعدلً 1ك 2ت 1تًأيلولًآبًتموزًحزيرانًمايسًنيسانًآذارًشباط 2ك

ً

ً

ً

ً

ًالقائم

درجاتً

 9.3 14.6 22.5 28.2 32.6 33.4 30.9 26.3 20.6 14.7 10.4 8.0ًالحرارة

20.9 

 2.5 1.7 1.7 1.8 2.1 2.9 3.5 3.1 2.9 2.7 2.6 2.4 2.0ًسرعًالرياح

الرطوبةً

 72.3 62 46 37 31 28 30 36 45 54 63 74ًالنسبية

48.1 

 10.7 16.5 17.6 9.3 1.4 0.0 0.0 0.2 4.8 13.4 20.5 20.6 24.7ًاالمطار

 259.4 75.1 115.0 225.7 326.1 484.1 515.4 445.0 343.4 254.7 179.7 87.8 61.8ًالتبخر

ً

ً

ً

ًحديثة

درجاتً

 9.2 14.7 23.2 29.6 33.7 33.5 30.1 27.0 21.1 15.1 10.5 7.9ًالحرارة

21.3 

 3.2 2.2 2.1 2.4 3.0 4.2 5.1 4.6 3.6 3.2 3.0 2.7 2.4ًسرعًالرياح

الرطوبةً

 73 58 40 29 26 24 25 33.4 43.8 54.6 64.3 74.6ًالنسبية

45.4 

 10.6 20.7 15.6 4.9 0.3 0.0 0.0 0.1 5.4 15.8 20.1 22.1 23.1ًاالمطار

251.4ً 106.9ً62.2 219.7 335.0 458.1 504.6 448.0 345.6 228.0 158.3 90.5 60.8ًالتبخر

ً

ً

ً

ًالرمادي

درجاتً

 11.3 15.9 24.1 29.5 33.3 34.4 32.0 27.6 22.1 16.0 11.5 9.4ًالحرارة

22.2 

 2.2 1.7 1.7 1.7 2.0 2.4 2.8 2.8 2.5 2.4 2.6 2.4 1.9ًسرعًالرياح

الرطوبةً

 74.9 63.7 51.4 39.8 34.7 31.8 33.6 40.7 49.2 55.3 65 74.8ًالنسبية

51.2 

 8.9 14.9 16.1 7.5 0.4 0.0 0.0 0.1 4.8 13.6 12.1 16.3 21.8ًاالمطار

 223.4 73.6 115.6 203.5 297.6 400.5 435.7 368.5 279.9 197.0 149.8 93.2 66.0ًالتبخر
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ً(4ًجدولًرقم)

تأثيرًالتغيراتًالسنويةًفيًدرجاتًالحرارةًعلىًالمنسوبًالمائيًلبحيرةًالحبانيةًخاللًمددً

ً(1986-2014الدراسةًمنً)

الخزانً

ًالمائي

ودرجةًالعالقةًنوعً R-Sq% RًST DEVًالمحطةًالمناخيةً)الرمادي(

ًالتأثير

ً

ً

ًالحبانية

ًعكسيةًًمعنويةًقوية 35.3 - 93 87.0 1986-1995)األولىً)ًالمدة

ًمتوسطةعكسيةًمعنوية17.2ًً - 76.7 58.8ً((1996-2004المدةًالثانيةً

ًضعيفةًعكسيةًمعنوية 21.8 - 12.0 1.4ً(2005-2014المدةًالثالثةً)

ًمتوسطةعكسيةًمعنويةً 17.0 -59.1 34.9ً(1986-2014المدةًالكليةً)

علىًبياناتً:Excelعملًالباحثًباستخدامًبرنامجً)المصدر:ً ً-(ًاعتماداً 

ً.2014وزارةًالنقلًوالمواصالت،ًالهيئةًالعامةًلألنواءًالجويةًوالرصدًالزلزاليً،ًقسمًالمناخً،ًبياناتً)غيرًمنشورة(،ًبغدادً،ً-(1)

 المركزًالوطنيًألدارهًالمواردًالمائيةً،ًقسمًالسيطرةًعلىًالمياهً،ًبياناتً)غيرًمنشورة(ً،ًبغدادًوزارةًالمواردًالمائيةً،ً-(2)
ا.2015،

اعلىاالمنسوباالمائيالبحيرةاالحبانية.التغيرافيامعدلتاسرعةاالرياحاوأثرهاا-2

محطة الرمادي المناخية تباين واضح في معدالتها سرع الرياح المسجلة في  تشهد معدالت
خالل معطيات يالحظ من ( ، اذ 1986-2014الشهرية والسنوية خالل مدة الدراسة من )

اإلحصائية لبيان نسبة تأثير عنصر الرياح على تحليل نتائج المعامالت ( و 5جدول رقم )
ة عالقها انمستوى المنسوب المائي لبحيرة الحبانية من خالل عاملي التأثير واالنحدار ب

باينة التأثير على المستوى الشهري والفصلي والسنوي ، حيث سجلت عكسية معنوية ضعيفة مت
( لكل -24.6%( و)6%( معامل تأثير ومعامل انحدار بلغت )1986-1995المدة األولى )

( فقد سجلت اعلى قيم التأثير واالنحدار بين مدد 1996-2004منهما، اما المدة الثانية )
( لمعامل االنحدار ، في حين سجلت -35.9%( لمعامل التأثير و)12.8%الدراسة بواقع )
( أدنى قيم التأثير واالنحدار مقارنة بباقي مدد الدراسة بلغت نحو 2005-2014المدة الثالثة )

( وبعالقة ارتباط عكسية 21.8( لكل منهما وبانحراف معياري بلغ )-11.8%( و)%1.3)
سجلت معامل تأثير ومعامل ( فقد 1986-2014غير معنوية ضعيفة ، اما المدة الكلية من )

 ان تأثير الرياح(. 5( جدول )20.7( وبانحراف معياري بلغ )4.8 ,-20.2%انحدار بلغت )
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لمنسوب المائي وذلك ا قلالرياح  ةسرع زادت معدالتاي كلما وكما هو معروفيكون عكسيًا 
ما تكون مشبعة  المالمسة لسطح الماء والتي عادةالن الرياح تعمل على إزاحة الطبقة الهوائية 

ببخار الماء لتحل محلها طبقة هوائية حارة وجافة تسهم في زيادة معدالت التبخر من المسطح 
المائي كونها غير مشبعة بالقدر الكافي من بخار الماء مما يعطي نتائج عكسية على قيم 

ثل معينة تتم بما تحمله من خصائص وتتأثرالرياح تؤثر  فان طردياً المنسوب المائي،  اما 
ها التي تنعكس سلبًا او ايجابًاعلى تأثير نسبة و بالحرارة والرطوبة  فضاًل عن مقدار سرعتها 

 مستوى المنسوب وحجم التصريف للمسطح المائي . 

ً(5ًجدولًرقم)

تأثيرًالتغيراتًالسنويةًفيًسرعةًالرياحًعلىًالمنسوبًالمائيًلبحيرةًالحبانيةًخاللًمددًالدراسةً

(2014-1986)ً

ًالخزان

ًالمائي

ًودرجةًالتأثيرالعالقةًنوعً R-Sq% RًST DEVًالمحطةًالمناخية)الرمادي(

ً

ً

ًالحبانية

ًضعيفةًعكسيةًمعنوية 95.3ً- 24.6 6.0 1986-1995)المدةًاألولىً)

ًضعيفةًعكسيةًمعنوية 25.1 - 35.9 12.8ً((1996-2004المدةًالثانيةً

ًضعيفةًمعنويةغيرعكسيةً 21.8 - 11.8 1.3ً(2005-2014المدةًالثالثةً)

ًضعيفةًعكسيةًمعنوية 20.7 - 20.2 4.8ً(1986-2014لمدةًالكليةً)ا

 -( اعتماداً على بيانات :Excelالمصدر: عمل الباحث باستخدام برنامج )

 .2014قسم المناخ ، بيانات )غير منشورة(، بغداد ، وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ، -(1)

( ، بغداد وزارة الموارد المائية ، المركز الوطني ألداره الموارد المائية ، قسم السيطرة على المياه ، بيانات )غير منشورة -(2)

ا.2015،

اعلىاالمنسوباالمائيالبحيرةاالحبانية.وأثرهااالتغيرافيامعدلتاالرطوبةاالنسبيةاا-3

هناك عالقة طردية ما بين الرطوبة النسبية والمنسوب المائي، اذ ان زيادة المعدل الرطوبي 
يسهم  في زيادة التساقط المطري ، فضاًل عن كونها تسهم في خفض معدالت التبخر وبتالي 
زيادة المنسوب المائي، اذ تشير التغيرات السنوية وفقًا لمعامالت التأثير واالنحدار الخطي 
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راف العياري الى ان هناك تغيرات معنوية متباينة التأثير بين معدالت الرطوبة وبين قيم واالنح
درجة تأثر المنسوب  ، (6جدول )المنسوب المائي لبحيرة الحبانية، حيث توضح معطيات 
تشير العالقات ، اذ ( 1986-2014المائي بمعدالت الرطوبة النسبية خالل مدة الدراسة من )

القة طردية تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة بمعنى كلما انخفضت معدالت االحصائية الى ع
الرطوبة النسبية انخفض معها مستوى منسوب المسطح المائي. فقد سجلت المدة األولى 

( 35.7%( وبنسبة انحدار وصلت الى )12.7%( معامل تأثير بلغ )1995-1986)
(، في حين وصلت 91.8سة بلغ نحو )وبانحراف معياري هو االعلى مقارنة بباقي مدد الدرا

( الى 1996-2004تأثيرات الرطوبة النسبية على مستوى المنسوب خالل المدة الثانية )
( في حين كانت نسبة االنحراف المعياري القياسي نحو 27%%( وبمعامل انحدار بلغ )7.2)
ثير واالنحدار ( فقد سجلت ارتفاعًا في معامل التأ2005-2014( ، اما المدة الثالثة)25.9)

( لمعامل االنحدار ، اما نسبة 29%( لمعامل التأثير و)8.4%عن المدة التي سبقتها بواقع )
( بلغت 1986-2014معامل التأثير ومعامل االنحدار خالل المدة الكلية للدراسة )

 (.6( ، جدول )16.6( وبأنحراف معياري هو األدنى بلغ )61.4%( و )%37.6)
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ً(6جدول )

اعلىاالمنسوباالمائيالبحيرةاالحبانيةاخاللامدداالدراسةاالرطوبة النسبية تأثيراالتغيراتاالسنويةافيامعدلتا

 (1986-2014منا)

ً-علىًبياناتً:ً(ًًاعتمادا Excelًالمصدر:ًعملًالباحثًباستخدامًبرنامجً)

وزارةًالنقلًوالمواصالت،ًالهيئةًالعامةًلألنواءًالجويةًوالرصدًالزلزاليً،ًقسمًالمناخً،ًبياناتً)غيرًمنشورة(،ًبغدادًً-(1)ًًً

،2014.ً

بغدادًوزارةًالمواردًالمائيةً،ًالمركزًالوطنيًألدارهًالمواردًالمائيةً،ًقسمًالسيطرةًعلىًالمياهً،ًبياناتً)غيرًمنشورة(ً،ًً-(2)

،2015. 

ا.على املنسوب املائي لبحرية احلبانيةوأثرها التغري يف كميات االمطار -4

على كميات االمطار  تعتمد نسبة التغذية السطحية وحجم المنسوب ألي مسطح مائي
كلما ازدادت كمية األمطار الساقطة زاد حجم التصريف المائي مما ينعكس  الساقطة ، إذ

ايجابًا على قيم المنسوب إذ تعد االمطار من اهم العناصر المناخية المؤثرة في تغذية نهر 
الفرات واالودية الموسمية والخزانات المائية في منطقة الدراسة  اذ اسهمت مواسم الجفاف وقلة 

السنوات األخيرة، في انخفاض التغذية النهرية لبحيرة الحبانية، اذ من  التساقط المطري في
خالل متابعة السلسلة الزمنية لألمطار الساقطة يمكن مالحظة التغير في كمياتها ومدى 
انحرافها عن معدالتها العامة بالتزامن مع ارتفاع معدالت التبخر بسب طبيعة المناخ المتطرف 

السيما في فصل الصيف الذي يتصف بالحرارة والجفاف و الحرارة  الذي يمتاز بارتفاع درجات
فضاًل عن طول ساعات النهار االمر الذي انعكس سلبًا على مستوى المنسوب في الخزانات 
المائية ضمن منطقة الدراسة، حيث تتناسب درجة العالقة بين االمطار والمنسوب المائي 

ًودرجةًالتأثيرالعالقةًنوعً R-Sq% RًST DEVًالمحطةًالمناخيةً)الرمادي(ًالخزانًالمائي

ً

ً

ً

ًالحبانية

ًضعيفةًطرديةًمعنوية 91.8 35.7 12.7 1986-1995)المدةًاألولىً)

ًضعيفةًطرديةًمعنوية 25.9 7.2ً27.0ً((1996-2004المدةًالثانيةً

ًضعيفةًطرديةًمعنوية 21.0 8.4ً29.0ً(2005-2014المدةًالثالثةً)

ًمتوسطةطرديةًمعنويةً 16.6 61.4 37.6ً(1986-2014لمدةًالكليةً)ا
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قط المطري زاد حجم التغذية السطحية للخزانات تناسبًا طرديًا  اذ كلما ازدادت كمية التسا
تشير النتائج المائية سواء كان ذلك من نهر الفرات او من خالل االودية الموسمية  

االحصائية السنوية لتحديد معامل التأثير واالنحدار واالنحراف المعياري القياسي الى وجود 
المائي لبحيرة الحبانية ، اذ شهدت عالقة  طردية معنوية بين تغير االمطار وتغير المنسوب 

%( 86.1%( بمعامل انحدار بلغ )74.1( معامل تأثير بلغ )1986-1995المدة األولى )
-2004(، اما المدة الثانية من )49.9وبانحراف معياري قياسي هو االعلى بلغت نسبته )

%(، في حين انخفض 81.7%( وبنسبة انحدار)66.7( سجلت معامل تأثير بلغ )1996
( عن المدة التي سبقتها 2005-2014معامل التأثير ومعامل االنحدار خالل المدة الثالثة )

%( 55.2%( و)30.4لتسجل أدنى التأثيرات على المنسوب المائي لبحيرة الحبانية بواقع )
%( في 41.6( فقد سجلت معامل تأثير بلغ )1986-2014لكل منهما اما المدة الكلية من)

 (.7( جدول )16.1%( وبانحراف معياري)64.5حدار)حين بلغ معامل االن
ً(7جدولً)

)ملم(علىًالمنسوبًالمائيًلبحيرةًالحبانيةًخاللًمددًبـًتأثيرًالتغيراتًالسنويةًفيًكمياتًاألمطار

ً(1986-2014الدراسةًمن)

الخزانً

ًالمائي

ًودرجةًالتأثيرالعالقةنوع R-Sq% RًST DEVًالمحطةًالمناخية)الرمادي(

ً

ً

ًالحبانية

ًطرديةًمعنويةًقوية 49.9 86.1 74.1 1986-1995)المدةًاألولىً)

ًطرديةًمعنويةًقوية 15.5 81.7 66.7ً((1996-2004المدةًالثانيةً

ًضعيفةطرديةًمعنويةً 18.3 55.2 30.4ً(2005-2014المدةًالثالثةً)

ًمتوسطةطرديةًمعنويةً 16.1 64.5 41.6ً(1986-2014المدةًالكليةً)

علىًبياناتً:Excelالباحثًباستخدامًبرنامجً)المصدر:ًعملً ًً-(ًاعتماداً 

 .2014وزارةًالنقلًوالمواصالت،ًالهيئةًالعامةًلألنواءًالجويةًوالرصدًالزلزاليً،ًقسمًالمناخً،ًبياناتً)غيرًمنشورة(،ًبغدادً،ً-(1)ً

رةًعلىًالمياهً،ًبياناتً)غيرًمنشورة(ً،ًبغدادًوزارةًالمواردًالمائيةً،ًالمركزًالوطنيًألدارهًالمواردًالمائيةً،ًقسمًالسيطً-(2)

ا.2015،

ا

ا
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 على املنسوب املائي لبحرية احلبانية .التغري يف كميات التبخر وأثرها -5

 تسجل قيم التبخر السنوي في محطة الرمادي المناخية معدالت مرتفعة بلغت )
واضح في زيادة تسهم وبشكل زيادةفي درجات الحرارة أي ان ( اذ 3ملم( ، جدول )2680.9
، اذ كما هو معروف ان نسب التبخر تتناسب عكسيًا مع قيم من اي مسطح مائي قيم التبخر

المنسوب وحجم التصريف المائي للمياه السطحية ، ولبيان مدى تأثير كميات التبخر على 
منسوب المائي لبحيرة الحبانية وباستعمال معامل التحديد ومعامالالنحدار الخطي البسيط 

ح ان نسبة التأثير الشهري ضعيفة ، وذلك بسبب ارتباط قيم المنسوب والتصريف المائي يتض
الوارد الى بحيرة الحبانية والمطلق منها الى نهر الفرات عبر ناظم الذبان والى بحيرة الرزازة 
عبر ناظم المجرة بأنظمة السيطرة والخزن وبالسياسة المائية المتبعة في أدارة وتشغيل السدود 

لخزانات في منطقة الدراسةومع ذلك فان هنالك تأثير نسبي وعالقة عكسية بين االرتفاع وا
الحاصل في معدالت التبخر بفعل التغيرات المناخية وقيم المنسوب المائي لبحيرة الحبانية ، 

 حيث تتباين درجة التأثير زمانيًا على المستوى الشهري والفصلي والسنوي.

ئي لبحيرة الحبانية باالرتفاع الحاصل في معدل التبخر يتأثر مستوى المنسوب الما
على المستوى السنوي نتيجة لالرتفاع الحاصل في درجات الحرارة التي شهدتها مدة الدراسة 

( اذ تشير السلسلة الزمنية لتغيرات درجات الحرارة  المسجلة في محطة 1986-2014من )
ريجي مع الزمن مما اسهم في زيادة معدالت الرمادي المناخية بانها تتجه نحو االرتفاع التد

ال اننا نجد ومن خالل على المنسوب المائي للبحيرة ، ا التبخر وبتالي انعكس ذلك سلباً 
المقارنة بين متغيري عنصر التبخر وتناقص المنسوب نتيجة الرتفاع قيم الضائعات المائية 

 عكسية معنوية تراوحت بين( بانها عالقة 2( وشكل )9والتي تشير لها معطيات جدول )
( معامل تأثير بلغ 1986-1995سجلت المدة االولى ) القوية والمتوسطة والضعيفة ، إذ

( 45.9%( وبانحراف معياري بلغت نسبتة )-88.4%( وبمعامل انحدار كبير بلغ )78.1)
%( في 70.3,-83.9( سجلت معامل تأثير وانحدار بلغ )1996-2004اما المدة الثانية )

( عن المدد 2005-2014انخفضت نسبة معامل التأثير واالنحدار في المدة الثالثة )حين 
( سجلت عالقة عكسية 1986-2014%( اما المدة الكلية من)4.6,-21.5السابقة بواقع)

 (.8%( لكل منهما، جدول)37.2 ,-61بمعامل تأثير وانحدار بلغ)
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 (8جدول )

تأثيرًالتغيراتًالسنويةًفيًمعدالتًالتبخرًبـً)ملم(ًعلىًالمنسوبًالمائيًلبحيرةًالحبانيةًخاللًمددًالدراسةً

ً(1986-2014من)

الخزانً

ًالمائي

ًودرجةًالتأثيرالعالقةنوع R-Sq% RًST DEVًالمحطةًالمناخيةً)الرمادي(

ً

ً

ًالحبانية

ًمعنويةًقويةًعكسية 45.9 - 88.4 78.1 1986-1995)المدةًاألولىً)

ًعكسيةًمعنويةًقوية 14.6 - 83.9 70.3ً(2004-(1996المدةًالثانيةً

ًضعيفةًعكسيةًًمعنوية 21.4 - 21.5 4.6ً(2005-2014المدةًالثالثةً)

ًمتوسطةعكسيةًمعنويةً 16.7 - 61 37.2ً(1986-2014المدةًالكليةً)

ً.(Excelالمصدر:ًعملًالباحثًباستخدامًبرنامجً)
ً
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 (9جدول )

تأثير التغيرات المناخية على قيم التبخر بـ)ملم( وأثرها على حجم الضائعات المائية من بحيرة 

الحبانية )مليون م
3

) 

ً.(3عملًالباحثًباالعتمادًعلىًمعطياتًجدولً)ً:المصدر

مقدارًًالشهر

ـًالتبخرًب

ً)ملم(

التبخرًمقدار

ً)م(

الضائعاتًالمائيةً

)م
3

(عندًأوطئًمنسوبً

م(ًالمساحة42.5ًً)

كم195 السطحيةً)
2
)ً

المائيةً)مالضائعاتً
3

(عندً

منسوبًالخزنًاالعتياديً

م(ًالمساحة49.2ًً)

كم385 السطحيةً)
2
)ً

الضائعاتًالمائيةً)م
3

(عندً

 اقصىًمنسوبًللخزنًً)

م(ًالمساحةًالسطحية51ً

كم426ً)
2
)ً

ً

 المعدل

 22.132 28.116 25.41 12.87 0.066 66.0ًكانونًالثاني

 35.882ً39.7032ً31.25307 18.174 0.0932 93.2ًشباط

 50.23293 63.8148 57.673 29.211 0.1498 149.8ًآذار

 66.06067 83.922 38.415ً75.845 197.0ً0.197ًنيسان

 93.8598 119.2374 107.7615 54.5805 0.2799 279.9ًمايس

 123.5703 156.981 141.8725 71.8575 0.3685 368.5ًحزيران

 146.1047 185.6082 167.7445 84.9615 0.4357 435.7ًتموز

 134.301 170.613 154.1925 78.0975 0.4005 400.5ًآب

 99.7952 126.7776 114.576 58.032 297.6ً0.2976ًأيلول

 68.24033 86.691 78.3475 39.6825 0.2035 203.5ًتشرينًاالول

 38.76453 49.2456 44.506 22.542 115.6ً0.1156ًتشرينًالثاني

 24.68053 31.3536 28.336 14.352 73.6ً0.0736ًكانونًاالول

المعدلً

ًالسنوي

223.4 0.2234 43.563 86.009 95.1684 74.91347 
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ً(2شكلًرقمً)

ً( 1984 ,1990 , 2000 , 2013لبحيرةًالحبانيةًللسنواتً)ًللمنسوبًالمائيًمرئياتًفضائية
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 Conclusionاالستنتاجات 

يشهد العراق عمومًا وبضمنة منطقة الدراسة اتجاهًا واضحًا في ازدياد معدالت درجات 1 -
فقد بلغ تأثير التغير في معدالت درجات ، الحرارة الصغرى والعظمى والمعدالت العامة لها 

 من خالل معامل التأثير ومعامل االنحدار على المنسوب المائي لبحيرة الحبانية الحرارة
 ( مستويات تأثير عالية وصلت الى  )1986-2014خالل المدة من )اري واالنحرافالمعي

مع زيادة درجات الحرارة إذلكل منهما ،  (17.0وبانحراف معياري بلغ ) %(34.9,-59.1
 .المائيالمنسوب الجفاف ويقل  ويزدادالرطوبة النسبية تنخفض يزداد التبخر وتقل االمطار و 

 (1986 -2014)خالل مدة الدراسة من  في معدالت سرعة الرياح اتالتغير شهدت 2-
( -20.2%( و)4.8%ارتفاعًا واضحًا في قيم التأثير واالنحدار بلغت نسبها على التوالي )

 (.20.7%وبانحراف معياري بلغ)

،  شهدت معدالت الرطوبة النسبية عالقة طردية مع قيم المنسوب المائي لبحيرة الحبانية –   3
حيث ان العالقة غالبًا تكون غير مباشرة، فزيادة الرطوبة تعني زيادة االمطار وانخفاض نسب 

(  وبمعامل انحدار 37.6%كانت نسبة التأثير ) التالي زيادة المنسوب المائي، إذالتبخر وب
 (.61.6%كبير بلغ )

هذا  يشهد إذ تعد االمطار احدى اهم ركائز الوضع الهيدرولوجي في منطقة الدراسة، -  4
 (1986-2014)خالل مدة الدراسة من  واضح في كمياتهانخفاض العنصر بشكل عام 

بلغت درجات تأثير االمطار  ب المائي عالقة طرديًا قوية ، إذفالعالقة بين االمطار والمنسو 
%( 64.5%( في حين بلغ معامل االنحدار)41.6على قيم المنسوب المائي لبحيرة الحبانية )

 %(. 16.1معياري بلغ ) وبانحراف

 تتناسب زيادة التبخر عكسيًا مع قيم المنسوب وحجم التصريف المائي لبحيرة الحبانية -5
( ، والتي سجلت معامل تأثير وانحدار بلغت نسبتة 1986-2014) خالل المدة من
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( مما يشير الى ان ارتفاع 16.7%( لكل منهما وبانحراف معياري بلغ )-61%( و)37.2)
 التبخر وبتالي سيؤثر سلبًا على المنسوب المائي للبحيرة.قيم 

ان التغيرات السلبية في عناصر مناخ منطقة الدراسة هي في مقدمة األسباب التي دعت  -6
 ، فمشكلةكل من تركيا وسوريا الى إقامة مشاريع مائية ضخمة تضر باألمن المائي العراقي 

على احد  تخفىال  تاصبح خطيرة على المياهتداعيات من  االتغير المناخي وما ينتج عنه
 المتاحة الى اقصى مايمكن. المائية المواردفادة من االاوجب مما 

منطقة في  الوضع المناخي بطبيعةوالمتعلقة  البحثلقد انعكست الحقائق التي توصل اليها -7
واالثار السلبية  ارتفاع معدالت درجات الحرارة وتناقص كميات االمطار، وخصوصاً الدارسة 

مفادها ان منطقة الدراسة تشهد فهناك حقيقة عمومًا، لذلك على الموارد المائية السطحية 
، وتراجع في مصادر التغذية الرئيسة السيما لنهر الفرات المائية الوارداتفي  حاداً  تناقصاً 
رة حديثة كمًا الواقع المائي لبحي ، مما انعكس سلبًا علىمنها داخل وخارج العراق والمطرية
 ونوعًا.

 Recommendationالتوصيات 

او ضرورة الشروع الفوري في التعامل مع التغيرات المناخية، وعدم االكتفاء بوصف الظاهرة، -1
 عنها فهي بمثابة قنبلة موقوته ، البد من االحتراز منها وعدم القول بان العراق التغاضي

 . تأثيرهامنأى من وبضمنة منطقة الدراسة ب
اتخاذ تدابير عملية لمواجهة أسباب وآثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بكافة 2-

تطوير الوعي البيئي على الى  اشكالها ،عبر تشريعات قانونية وإجراءات رقابية فاعلةباإلضافة
 للطبيعة. واالنحيازالمستويين الفردي والجماعي 

وحصاد لمواجهة موجات الجفاف صيفًا،  العالقة الحكومية ذات رفع الجاهزية في المؤسسات3 -
 .فادة من الموارد المائية المتاحة الى اقصى حدبغي اإل شتاءًا،مياه السيول 
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المرئية والمسموعة  من خالل وسائل االعالم وترشيد استهالك المياه ضرورة رفع الوعي البيئي4-
، بجائزة سنوية لتعزيز الممارسة ، وضرورة دعم االفراد والمؤسسات الصديقة للبيئةوالمقروئه

 اإليجابية في مسلكيات قادرة على التخفيف من حدة التغيرات المناخية.
التغير المناخي، وضرورة تخفيض انبعاثات مخاطر اطالق حملة توعية وطنية شاملة عن  5-

هدف وذلك ضمن برامج توعية مناسبة ت الملوثات بكافة اشكالها )الصلبة ، السائلة ، الغازية(
الجهود الوطنية والخبراء ومراكز  كافة تضافرمن خالل الى المحافظة على البيئة وحمايتها 

دراسة متكاملة لهذه الظاهرة وتأثيراتها على مختلف خطط التنمية و تحديد واعداد البحوث 
 أساليب مواجهتها وصواًل الى تحقيق التنمية المستدامة.

الموارد المائية المتاحة في منطقة الدراسة  تنميةالبحث في كيفية الجمع بين ضرورة 6-
في ترشيد استهالك المياة  ، وبين مسؤليتناالسكان من جهةة بما يلبي احتياجات  واستدامتها

 .والمحافظة عليها من جهة اخرى 
في مجاالت التربية والتعليم واالعالم والبحث العلمي لغرض  فعلية البدء بخطوات تنفيذية7-

وبيان تأثيراتها السلبية على مختلف األصعدة  اهرة التغير المناخي بجدية اكبرالتعامل مع ظ
 .حاضرًا ومستقبالً 

وخصوصًا  البيئة بتلوثقوانين وتشريعات من شأنها ان تردع المتسببين صياغة العمل على 8-
 .من خالل إجراءات رادعة وتغير عناصرها. موارد المياه وتهديد األنظمة الحيوية فيها

مع السيناريوهات  في كيفية التعاطيالدراسات التجريبية و  من الخطط ورة توفير مجموعةضر -9
 الزراعة والمياه. عيالمحتملة للتغير المناخي، وبخاصة في قطا
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