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 :الممخص
الضائعات المائية من المجاري ييدف ىذا البحث الى دراسة تقدير حجم 

السطحية في بحيرة الحبانية، ولتحقيق ىذا اليدف اعتمدت الدراسة منيجًا 
وصفيًا لبيان أسباب زيادة حجم الضائعات المائية ودراسة العوامل المؤثرة 

وكميًا في التعامل مع البيانات المناخية لمحطات مختارة من منطقة  بيا،
ين بشكل عام من خالل البحث ان ىناك كميات وتب الدراسة ولمدد مختمفة،

 -كبيرة من المياه السطحية ضائعة عن طريق عدة عمميات أىميا )التسرب
التبخر( اذ عممت االخيرة عمى زيادة كمية الضائعات المائية من المجاري 
السطحية ألن مقدار التبخر من مسطح مائي خالل مدة محددة يتوقف 

، عوامل المناخية التي تحمل بين طياتياعمى مجموعتين األولى تضم ال
االشعاع الشمسي، درجة الحرارة، الرطوبة النسبية... الخ( والمجموعة 
الثانية تضم العوامل المتعمقة بطبيعة الماء وخصائصو من حيث نوعية 

 المياه، عمق المياه، حجم وشكل المسطحات المائية .   
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Abstract: 

The research aims to study the estimation of the volume 

of water losses from surface streams in each of Lake 

Habbaniyah ،and to achieve this goal the study adopted a 

descriptive approach to explain the reasons for the 

increase in the volume of water losses and study the 

factors affecting them. different ،and it was found in 

general through the research that there are large amounts 

of surface water wasted through several processes ، the 

most important of which are (leakage – evaporation. 

Where the latter worked to increase the amount of water 

losses from surface streams because the amount of 

evaporation from a water body during a specific period 

depends on two groups ،the first includes climatic factors 

that carry between its folds ،solar radiation ،temperature ،

relative humidity ... etc.) and the second group includes 

factors related to The nature of water and its 

characteristics in terms of water quality ،water depth ،

size and shape of water bodies . The results proved that 

both groups worked directly to increase the amount of 

water losses and thus led to a decrease in the amount of 

water in the study area ،so this study came as an attempt 

to clarify the reality of the possibilities available to 

estimate the volume of water losses in Lake Habbaniyah ،

and its role in economic evaluation by working to reduce 

evaporation and shortage rates The occurrence of water ،

which leads to hitting the existing tourism in that region. 
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 المقدمة
ُتعّد دراسة الخصائص الطبيعية المتمثمة بالموقع، التكوين الجيولوجي، السطح، التربة، 
المناخ، الموارد المائية، والنبات الطبيعي، أساسًا جوىريا ُيستنُد إليو في تحديد صفات المياه 
الكمية والنوعية، إذ ينعكس أثر ىذه الخصائص عمى قيام المشروعات االروائية وتحديد مواقع 

حجاميا ومدى الحاجة الييا، وغالبًا ما تمتاز الظواىر الطبيعية م نشأتيا واتجاىاتيا وقنواتيا وا 
بالثبات نسبيًا، مما يجعل أمر السيطرة عمييا يتطمب إيجاد وسائل تقنية من شأنيا الحد من 
اثر تمك الظواىر، وتتوقف سيطرة اإلنسان عمى ىذه الظواىر بناًء عمى درجة حضارتو 

و إلخضاع تمك الظواىر إلرادتو، ويأتي إنشاء مشاريع خزن المياه ضمن مجال إخضاع وقابميت
تمك الموارد لسيطرة اإلنسان الستثمارىا في تحقيق متطمباتو المتنامية ال سيما السياحية منيا، 
جاءت ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمى أىمية ىذه المشاريع في الحياة االقتصادية لمعراق ثم 

واجراءات دول الجوار )تركيا، وسوريا(، في استثمار مياه نير الفرات وما ينتج  بيان خطط
عنيا من تأثير في حصة العراق المائية التي ينعكس أثره عمى مشاريع منطقة الدراسة السيما 
بحيرة الحبانية التي يؤدي انخفاض الوارد المائي فييا تراجع اقبال السياح الييا وبالتالي تردي 

 لسياحي في المحافظة . الواقع ا
 مشكمة البحث:

 تتمثل مشكمة البحث الحالي بتساؤالت عدة:
  ماىو حجم الضائعات المائية من بحيرة الحبانية ؟ 
 ىل تؤثر الخصائص الطبيعية عمى حجم الضائعات المائية 
  كيف سينعكس ارتفاع حجم الضائعات المائية عمى واقع النشاط السياحي 

 فرضية البحث:
الخصائص الطبيعية دورا بارزا في ارتفاع حجم الضائعات المائية ويأتي عامل تمعب 

التبخر في مقدمة ىذه العوامل حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة الى زيادة قيمة التبخر 
وبالتالي زيادة حجم الضائعات المائية مما سينعكس عمى الواقع السياحي عن طريق انخفاض 

 لبحيرة .عدد السواح القادمين الى ا
 ىدف البحث:
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تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة حجم الضائعات المائية من المجاري السطحية لبحيرة 
الحبانية لوضع الحمول المناسبة التي يمكن عن طريقيا تقميل حجم الضائعات المائية 

 وتوظيفيا في رفد تطوير الواقع السياحي .
 أىمية البحث:

دة فال يكاد يخمو مكان إال وقد ظيرت لمسات يعد عمم الجغرافية من العموم الرائ
الجغرافيين واضحة فيو فمن خالل ىذه الدراسة نروم كجغرافيين إلى البحث عن أثر عناصر 
المناخ عمى المسطحات المائية في منطقة الدراسة وصواًل إلى وضع مقترحات مناسبة يمكن 

ائل من المياه الميدرة في خدمة عن طريقيا تقميل حجم الخسائر المائية وتوظيف ىذا الكم الي
سكان العراق ومنطقة الدراسة في اغراض متعددة يأتي الواقع السياحي في مقدمتيا، نظرًا لما 
تتمتع بو السياحة من أىمية بالغة يمكن عن طريقيا توفير عممة صعبة تخدم البمد في حال 

نطقة بشكل يخدم تطوير ىذا القطاع الميم لجذب السياح مما يعكس صورة جيدة عن الم
المنطقة برمتيا فضاًل عن ذلك سوف يفتح المجال أمام المناطق األخرى التي تقع ضمن 

 حدودىا المسطحات المائية.
 منطقة الدراسة :

تقع بحيرة الحبانية في محافظة االنبار جنوب شرق مدينة الرمادي بين خطي طول 
(  ٖٖ ٕ٘ ٖٓ - ٖٖ ٔٔ ٖٓ( شرقا، ودائرتي عرض ) " ٖٗ" ٚٔ، ٓٓ- ٖ٘،ٖٗ، ٕٗ)

(، ٔشمااًل، مكونة منخفضًا واسعا يأخذ شكل الكمثري في منظره السطحي )ينظر الخريطة 
تستمد ىذه البحيرة مياىيا من نير الفرات، وىي تتصل ببحيرة الرزازة جنوبًا عن طريق قناة 

ف عبر المجرة ومن جية أخرى تصرف بحيرة الحبانية المياه الى نير الفرات في أوقات الجفا
 . (ٔ) ناظم سن الذبان 

 ( الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة1خريطة )
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 ARCGISبأستخدام برنامج   NDVIالمصدر: من عمل الباحثان باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي 

V10.3 
 الخصائص الجيولوجية لمنطقة الدراسة 

العوامل الطبيعية المؤثرة في إّن دراسة فتاتية الصخور وطبيعتيا التركيبية من أىم 
اختيار مواضع السدود والخزانات المائية، فيجب ان يراعى بالحسبان عند اختيار ىذه 
المواضع طبيعة التكوينات الصخرية التي تتمتع بالتماسك والصالبة وعدم احتوائيا عمى 

تكوينات الشقوق والفواصل وذلك لمتقميل من حجم الضائعات المائية فضال عن قمة وجود ال
الصخرية القابمة لمذوبان مما يسيم في إذابة معادن تمك الصخور وأمالحيا، وبالتالي تغير 
صفات المياه الكيميائية ونظرًا ألىمية ىذه الخصائص يتطمب االمر دراسة مفصمة لمتكوينات 
الصخرية الموجودة في المنطقة ومعرفة خمفيتيا التكتونية التي أسيمت في رسم خصائص 

 .(ٕ)المياه في بحيرة الحبانية  وصفات
( تقع بحيرة الحبانية في الجية الشرقية من الرصيف Budayحسب تصنيف بودي )

الحضر، والذي يمثل منطقة انتقالية بين  –أبو جير  -القاري المستقر ضمن حزام النجف
الرصيف القاري المستقر والرصيف القاري غير المستقر، يتميز نطاق الرصيف المستقر 
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وما بغطاء رسوبي قميل السمك، وطيات ذات شدة طي بسيطة مرتبطة بحركات كتل عم
األساس عمى امتداد الصدوع العميقة، كما وانعكس تأثير الحركات االلبية التي بدأت نياية 
العصر الطباشيري عمى ىذا النطاق بصورة حركات رفع عمودية تصاحبيا بعض اإلزاحات 

نتج عنيا تموجات في الغطاء الرسوبي مسببة إشكال  األفقية البسيطة في كتل األساس
التحديات والتقعرات والخسفات وأن معظم ىذه التراكيب التحت سطحية ذات تأثير واضح في 

 الصخور القاعية. أما بشان أصل نشوء منخفض الحبانية فينالك عدة آراء منيا : 
، وان التنشيط وجود مجری النير قديم كان يربط الحبانية ببحر النجف األول:

التكتوني قد أثر في جغرافية مناطق ىور أبو دبس وما جاورىا آذ أن انعكاس الجريان ساىم 
 في تكوين المنخفضات بعد إذابة الصخور الممحية الموجودة في قاعو . 

يعزي تكون المنخفض لعوامل تكتونية كالصدوع والخسفات الممتدة من  والثاني:
انية وىذا ما تم ذكره الساكني عن أصل نشوء بحيرتي الحبانية جنوب الرزازة إلى شمال الحب

والرزازة، حيث أكد وجود تراكيب تحت سطحية بييئة طيات قص بسيطة ومزدوجة تتخمميا 
غرب ناتجة عن حركات انزالقية عمى طول خط القص شمال  -صدوع متماثمة باتجاه شمال 

رات والشقوق في الصخور الجبسية جنوب القاعدة في ذلك عمى ظواىر سطحية مثل التكس -
 (ٖ)الرممية والطينية لعصر المايوسين األعمى واألوسط 

ويتفق الباحثان مع اآلراء التي ترجح تكون منخفض الحبانية من جراء العمميات 
األرضية: فمعظم المنخفضات تكونت نتيجة لمحركات األرضية التي كونت تضاريس العراق، 
حيث إلى رفع الجزء الشمالي منو مكونة جبالو، وأدت إلى انخفاض الجزء الجنوبي منو مكونة 

 لمعروف بالسيل الفيضي حاليا . المنخفض األرضي الكبير ا
لقد عممت الحركات األرضية عمى تكوين ىذه المنخفضات بدليل أنيا تقع قريبة من 
السيل الفيضي الحالي، فعند حدوث التواء الطبقات األرضية وانخفاض القسم األوسط 
والجنوبي من العراق حدثت عمميات التواء أخرى ولكن بشكل اقل ضمن الحافة الشرقية 

يضبة الغربية ومنطقة الجزيرة القريبة من السيل الفيضي وتكونت انخفاضات أرضية يحجم لم
 (ٗ)أصغر من منخفض السيل الفيضي، التي تشغل حاليا منخفضات الثرثار والحبانية والرزازة 

 المناخ :
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تشترك مجموعة من العوامل الجغرافية في رسم صورة النمط المناخي ألي إقميم عمى 
إذ ال يوجد عامل جغرافي واحد لو السيادة المطمقة في إعطاء الصورة النيائية سطح األرض، 

لمظروف المناخية السائدة، فيناك عوامل متداخمة التأثير فيما بينيا ترسم مجتمعة الصفات 
المناخية ليذا اإلقميم أو ذاك مع وجود فوارق في تأثير تمك العوامل عمى الواقع المناخي السائد 

فالتساقط ودرجة الحرارة عنصران يحددان كمية المياه الجارية في األنيار ونظام  بصفة عامة،
السيما في موسم الجفاف والفيضان حيث الصرف وعمميات التبخر وكمية الضائعات المائية 

يكون تأثير عناصر المناخ متباين، أن من أىم العوامل المؤثرة في المياه عموما والمياه 
والظواىر المناخية، أن يعتمد عمييا غاليا التصريف المائي  السطحية خصوصا العناصر

ونظام الجريان عمى المستوى الشيري والسنوي، وتوكد الدراسات والبحوث أن التغيرات 
المناخية الناتجة عن االحتباس الحراري تسيم في اإلخالل بالنظم المائية والمساىمة في تغير 

 (٘)واقعيا .
ق العراق ودول اإلقميم تشيد اتجاىا واضحا نحو االرتفاع أكد الباحثين أن جميع مناط

في معدالت درجة الحرارة وتتناقص كمية األمطار والتساقط الثمجي، اذ انعكس تمك التغيرات 
عمى تناقص التصاريف المائية األنيار العراق كما ونوعًا، كما حددوا العوامل الرئيسة لمشكمة 

بيعية كالتغير المناخي الذي يعد المساىم األول في المياه في العراق بثالث جوانب ىي ط
أبراز المشكمة السيما في السنوات األخيرة، والعوامل الخارجية المتمثمة بالسياسات المائية 
الدول الجوار والعوامل الداخمية كالتموث واليدر المائي، وسيتم مناقشة العوامل المناخية التي 

 ة الحبانية .تؤثر عمى الموازنة المانية في بحير 
 األمطار: 

ُيعّد عنصر التساقط من أىم العناصر المناخية المسؤولة عن تواجد المياه العذبة في 
العالم وليا دور ميم في تغذية المياه الجوفية، إذ تأُخذ مستويات المياه الجوفية باالرتفاع 

ترة سقوط األمطار واالنخفاض، لذا تزداد بعد تساقط األمطار وتتناقص في فترة الجفاف، إّن ف
في العراق وكميتيا مرتبطة بوصول المنخفضات الجوية إلى القطر، تمك القادمة من البحر 
المتوسط، إذ يبدأ موسم سقوط األمطار من شير تشرين األول وحتى نياية مايس، ويزداد 

تعمل األثر اإليجابي لمتساقط بأنواعو عند ارتفاع كمياتو، السيما خالل السنوات الرطبة حيث 
وعمى العموم  إن األشير المطيرة تتباين  (ٙ)عمى رفع كميات الوارد المائي لالنيار والبحيرات
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في كمياتيا، وتتذبذب زمنيا ومكاني من سنة ألخرى، تشير القراءات المسجمة لممحطات 
ممم/سنة وىو  ٘ٚالمحيطة بمنطقة الدراسة، إلى أن المعدل السنوي لألمطار الياطمة ىو 

 (ٚ)مطار في العراق، وىي تقل جنوبيا باتجاه بحيرة الرزازة معدل األ
 التبخر:

عممية يتحول فييا الماء من الحالة السائمة إلى الحالة الغازية )بخار الماء( عندما 
يكون اليواء غير مشبعا ببخار الماء، ينتقل الماء من سطح األرض إلى الجو بواسطة التبخر 

جود الماء، تعد البحار والمحيطات المصدر الرئيسي لمبخار والنتح المذين ال يحدثان إلى بو 
الذي يزود اليابسة بالماء، يمي ذلك ما يتبخر من النباتات والجداول واألنيار والبحيرات 
الداخمية، يحدث التبخر في أي درجة السيما إذا كان اليواء جاًف لذا نجده دائم الحدوث في 

ير من درجة الغميان، ويقاس التبخر عادة بالسنتمتر الطبيعة رغم إن درجة الحرارة أقل بكث
 (ٛ)المكعب في الساعة أو اليوم أو الشير أو السنة .

 كيف تحدث عممية التبخر ؟ 
 يتكون الماء من جزيئات دائمة الحركة، سواء أكان ذلك الماء ضمن مسطحات مائية 
واسعة أم عمى شكل ماء موجود داخل حبيبات التربة، وتزداد حركة ىذه الجزيئات بازدياد 
درجة الحرارة، لتنطمق منيا إلى الجو، ويعتمد معدل التبخر عمى عدد الجزيئات التي تنطمق 
ذا كان مقدار الجزيئات  في الجو منقوصا منيا عند الجزيئات العائدة إلى السطح المائي، وا 

 (ٜ)ى المسطحات المائية أكثر من المنطمق منيا فإننا ندعو ىذه الحالة بالتكاثف العائدة إل
تكمن أىمية تقدير حجم الضائعات المائية من التبخر في كون التبحر أحد أىم 
عوامل الدورة الييدرولوجية وفي كل دراسات الموارد المائية، فيو يؤثر عمى حصيمة الوديان 

خزانات السطحية، وعمى استيالك النباتات لممياه، إن معرفة معدل من الموارد المائية، وسعة ال
فقدان الماء بسبب التبخر وتقدير وحساب حجم الضائعات المائية ألي بحيرة أو سد يعد من 
األمور األساسية في إدارة الموارد المائية المخزونة بالطريقة المثمى، وفي تصميم نظم تجييز 

دارة  تمك البحيرات والسدود، وما يزيد من صعوبة عممية تقدير المياه وعمميات تشغيل وا 
الضائعات بالتبخر أنيا متذبذبة وغير مستقرة وذلك تماشيا مع تذبذب عناصر المناخ 

خصائص الموقع الذي تتواجد فيو، عميو يجب أن تكون ىنالك قياسات دورية المسيطرة عمييا ومع 
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الضائعات بشكل دقيق ليمكن الوقوف  لك لتقديرلعناصر المناخ المسيطرة عمى عممية التبخر، وذ
 عمى أىم الحمول والتدابير التي يجب اتخاذىا لمحد من فقد المياه بعممية التبخر.

 العوامل المؤثرة عمى عممية التبخر:
تتأثر عممية التبخر بعده عوامل منيا ما يؤثر فييا بشكل طردي ومنيا عكسي  

 ويمكن تقسيميا إلى مجموعتين من العوامل وىي :
 أوال: العوامل المناخية : 

  :(Temperatureأ. درجة الحرارة )
ُتعّد درجة الحرارة مظيرًا من مظاىر الطاقة، تعمل عمى تسخين األجسام المختمفة 

حرك العناصر الُمناخية والمظاىر السطحية األخرى، فاختالف درجات الحرارة من لتولد وتُ 
مكان إلى آخر ومن فصل إلى آخر تتوقف عميو الكثير من العوامل األخرى، كالتأثير عمى 
توزيع الضغط الجوي وما يتبع ذلك من اختالف في حركة الرياح والُسحب والتساقط المطري، 

ُتعّد منطقة  ية المائية التي يمكن أّن تصل إلى المكامن الجوفية.مما يعمل عمى تباين التغذ
الدراسة جزءًا من العراق الذي يتصف مناخُو بالتفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الميل 

ّن ىذا التفاوت عائد إلى الموقع القاري   (ٓٔ)والنيار والصيف والشتاء، وا 
عممية التبخر وليا تأثير مباشر في تمك  أن درجة الحرارة من أكثر العوامل تأثيرًا في

العممية، وبالرغم من أن عممية التبخر تحدث في جميع درجات الحرارة إال أن العالقة فيما 
بينيما عالقة طردية، إذ يزداد التبخر مع ارتفاعيا ويقل مع انخفاضيا، أن معدالت التبخر 

طة الرمادي أعمى معدالت عالية جدًا في أشير الصيف والسيما شير تموز إذ سجمت مح
( 423.4(ْم بالمقابل بمغت معدالت التبخر لنفس المحطة )33.6لدرجات الحرارة البالغة )

ممم، أما في أشير الشتاء والسيما شير كانون الثاني إذ سجمت محطة عنو أوطئ معدالت 
 ( ممم. 41.7(ْم بالمقابل بمغت معدالت التبخر لنفس المحطة )7.9لدرجات الحرارة البالغة )

إن درجة حرارة المياه السطحية ليا تأثير فعال في كمية جزئيات بخار الماء التي 
ينطمق منيا إلى الغالف الجوي؛ ألن درجة الحرارة تزيد من سرعة حركة تمك الجزئيات فتفك 
ارتباطيا بجزئيات الماء األخرى فتنطمق إلى الغالف الجوي عمى شكل بخار الماء وكذلك 

رارة اليواء في عمميات المزج واالضطرابات اليوائية التي من شأنيا زيادة نشاط تؤثر درجة ح
 ( ٔٔ). عممية التبخر
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(: معدل كمية التبخر الشيري )ممم( لمحطات)حديثة، عنو، الرمادي( لممدة 1جدول )
(2010-1981) 

 األشير
 المحطة
 الرمادي عنو حديثة

 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 نيسان
 335.7 311.3 347.8 مايس
 382 395.4 418 حزيران
 423.4 442 496.4 تموز
 388.6 439.5 431.5 آب

 324.7 297.3 316.8 أيمول
 237.2 214.1 261 تشرين االول
 119.5 122.6 143.7 تشرين الثاني
 83 51.7 716 كانون االول

 2882 2710 2946 المجموع
-2010المصدر: الييأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، )بيانات غير منشورة(، لممدة )

1981.) 
 ب. اإلشعاع الشمسية 

يعد اإلشعاع الشمسي المصدر الرئيسي لمطاقة المحركة لعممية التبخر وىو الذي يؤثر 
عمى معدل التبخر مباشرة وليس درجة الحرارة التي يكون تأثيرىا متأخر عن اإلشعاع 
الشمسي، إذ أنو كمما زادت كمية وشدة اإلشعاع الشمسي وطول ساعات النيار، انعكس ذلك 

وعميو تكون عممية التبخر صيفا أكثر منيا شتاءا ونيارا أكثر منيا عمى زيادة عممية التبخر، 
ليال، إذ يعد اإلشعاع الشمسي من أىم العوامل المؤثرة في التبخر عمى اإلطالق وأثبتت 
التجارب أن الدور الذي يقوم بو يفوق إي عامل أخر منفرد، ويتضح من ىذا وجود عالقة 

التبخر ألنو يكسب األجسام المائية طاقة تعمل طردية واضحة بين شدة اإلشعاع الشمسي و 
 (ٕٔ)عمى زيادة الطاقة الكاممة في جزيئات الماء ، وبالتالي زيادة معدل التبخر 
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أن المعدالت الشيرية والسنوية لكمية اإلشعاع الشمسي الواصل إلى محطات منطقة 
 ،639.6بمغت )الدراسة عالية جدًا وخاصًة في أشير الصيف وتحديدًا في شير حزيران إذ 

يوم لمحطات حديثة، عنو، الرمادي عمى التوالي ىذا  /ٕ( سعره/ سم630.2 ،619.5
باإلضافة إلى طول ساعات النيار التي تمعب دورًا كبيرًا في عممية التبخر وخاصًة في 
الصيف حيث سجمت أعمى معدالت لطول ساعات النيار في شير حزيران إذ بمغت 

اعة لمحطات حديثة، عنو، الرمادي عمى التوالي ومن ( س14:28( )14:22( )14:25)
المعروف أنو كمما زادت شدة اإلشعاع وكميتو وطالت ساعات النيار انعكس ذلك عمى نشاط 
عممية التبخر، إذ تشير المصادر إلى أن مجموع التبخر ما بين الساعة السادسة صباحًا 

بخر اليومي كمو، وعميو يرتبط ( من مجموع الت75-90%والسادسة مساءًا يشكل ما نسبتو )
التبخر ارتباطًا وثيقًا بكمية اإلشعاع الشمسي لدرجة أطمق عمى عممية التبخر بمجمميا 

(Solar Evaporation. )(ٖٔ) 
 الرياح : -ج
(، ألن Wind speedمعدل التبخر تناسب طرديا مع سرعة الرياح) نشاطيتناسب  

عة الريح تتوقف بعد حد معين وىذا يعتمد عمى الزيادة في معدل التبخر الناتجة عن تزايد سر 
طبيعة الرياح أو مستوى رطوبتيا، فإذا كانت الرياح قادمة من جية جافة وسريعة الحركة فإنيا 
تؤدي إلى زيادة معدالت التبخر سريعا، ألنيا تعمل عمى إزاحة الطبقة المشبعة بالرطوبة، 

حالل ىواء جاف مكانيا مما يساعد عمى نشاط عممي ة التبخر، عكس الرياح الرطبة فإنيا وا 
تؤدي إلى انخفاض معدالت التبخر، الضعف حركة إزاحة الطبقة الرطبة، وعميو فان زيادة 
التبخر تعتمد عمى سرعة الرياح في تحريك اليواء الرطب فمع وجود الرياح يستمر التبخر 

حاالت اضطراب في وفضاًل عما تقدم تؤدي الحركة السريعة لمرياح إلى حدوث بمعدل أكبر 
سطوح األجسام المائية، فتزداد المساحة السطحية لمماء المعرض لميواء وبالتالي تزداد عممية 

 التبخر .
أن معدالت سرعة الرياح لمحطات منطقة الدراسة عالية في أشير الصيف والسيما 

التوالي (م/ ثا لمحطات حديثة، عنو، الرمادي عمى 5.5 ،5.4 ،3في شير تموز إذ بمغت )
وبالمقابل تزداد معدالت التبخر لنفس الشير كما ذكرنا سابقًا، وىذا يعني أن ىناك عالقة 

 طردية بين سرعة الرياح والتبخر حيث كمما زادت سرعة الرياح زاد التبخر.
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 (: Relative Humidity)د. الرطوبة النسبية 
في اليواء الى اكبر يقصد بيا النسبة المئوية لما ىو موجود فعال من بخار الماء 

كمية من الرطوبة يستطيع اليواء حمميا تحت درجة الحرارة نفسيا والضغط الجوي، إذ يتناقص 
%، بينما تنشط عممية التبخر عندما ٓٓٔنشاط التبخر كمما اقتربت النسبة من حدىا األقصى 

 (ٗٔ)تيبط الرطوبة النسبية.
طوبة النسبية بينما يؤدي ارتفاعيا إن انخفاض درجة حرارة اليواء تؤدي إلى زيادة الر  

إلى نقص ىذه الرطوبة، وىذا ما يفسر األسباب الميمة لمتناقص التبخر عند انخفاض درجة 
الحرارة وتزايدىا عند ارتفاعيا، فعممية التبخر مستمرة مادام اليواء لم يصل الى درجة التشيع، 

ت الشيرية لمرطوبة النسبية في ( يتبين أن المعدال9ومن خالل معطيات الجدول السابق رقم )
محطات منطقة الدراسة واطئة جدًا في أشير الصيف وخاصًة شير تموز حيث بمغت 

%( لمحطات حديثة، عنو، الرمادي عمى التوالي، يتضح من ذلك أن 21.8 ،25.1 ،30.9)
 كمما قمت معدالت الرطوبة النسبية زاد التبخر.

 
 
 

 اء وخصائصو ثانيًا: العوامل المتعمقة بطبيعة الم
 (: Water quality)نوعية المياه  .1

تتأثر قيم التبخر من المسطحات المائية بنوعية مياىيا حيث تقل معدالت التبخر عن 
( لذلك فإن معدل التبخر من المسطحات المائية التي 1%( عندما تزيد مموحة المياه )%1)

%( عن تمك المعدالت المسجمة في 3- 2( تقل من )3.5%تصل نسبة مموحتيا )
المسطحات المائية ذات المياه العذبة، وىذا األمر يعود إلى تناقص ضغط بخار لممياه 
المالحة، ولمعكورة تأثير ضعيف أيضًا عمى كمية التبخر، كما أن لمموازنة الحرارية لمياه 

من حركة جزيئات  فاألمالح تعيقالمسطحات المائية تأثير غير مباشر عمى معدالت التبخر، 
الماء ومن ثم تبخرىا، ولمعكورة تأثير ضعيف عمى كمية التبخر كما أن الموازنة الحرارية لمياه 
المسطحات المائية تأثير غير مباشر عمى معدالت التبخر، وبما أن نسبة  نسبة األمالح في 

 .(٘ٔ)% فان معدالت التبخر فييا كانت عالية ٕ.ٓبحيرة الحبانية قد بمغت 
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 :(Depth or Water body)عمق المياه  .2
م( لشفافية الماء ٓٓٔبما إن اإلشعاع الشمسي يتغمغل إلى أعماق كبيرة تزيد عن )

التي تسمح لإلشعاع بالنفاذ، لذلك فان الطبقة المائية التي تتعرض لعممية التسخين سميكة جدا 
دة سنتيمترات، حيث أن مقارنة بسطح اليابس الذي ال يزيد تغمغل اإلشعاع الشمسي فيو عن ع

لعمق المياه اثر كبير عمى عممية التبخر فكمما زاد العمق قل التبخر خالل فصل الصيف، 
وكمما كانت المياه ضحمة كمما كان التبخر أقوى وأسرع وخاصة في فصل الصيف فمعدل 
د التبخر يتناسب عكسيا مع عمق الماء، فإذا كان العمق كبيرا فان التبخر يقل صيفا ويزدا

شتاءا اال في الماء السطحي العميق تختمف درجة حرارة الطبقات العميا عن السفمي من 
السطح المائي، ومن اجل رفع درجة حرارة الكتمة لمماء العميق يتطمب كمية كبيرة من الطاقة 
الحرارية، لذا تبقى درجة الحرارة فييا اقل من اليواء المحيط، فيكون معدل التبخر أقل بكثير 

مياه السطحية الضحمة، ووجد أن درجة حرارة الماء العميق تبقى ثابتة طول السنة عند من ال
 (ٙٔ)م  ٓٙعمق 

أذ إن زيادة العمق يقمل من التبخر صيفا بينما يبقى الماء أعمى حرارة عند العمق من 
( م ويزداد العمق كمما ٘ٛ.ٙ -ٔالمياه السطحية الضحمة شتاء، إذ يبمغ عمق بحيرة الحبانية)

دمنا في البحيرة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وذلك ألنو يعد المدخل الرئيسي تق
لمياه البحيرة. حسب تقدير الموازنة المائية في حيث ساعد ىذا العمق عمى زيادة معدالت 

 (ٚٔ)التبخر وخاصًة في فصل الصيف. 
 (:Size and shape of water surfaceحجم وشكل المسطحات المائية ) .3

ليذا العامل اثر كبير وخاصة في المناطق الجافة فان معدل التبخر من  إن
المسطحات المائية الصغيرة يفوق معدل التبخر من المسطحات الكبيرة، كما أن معدل التبخر 
عمى أطراف البحيرات الكبيرة وعمى طول الواجية التي تيب منيا الرياح يفوق معدل التبحر 

المسطحات المائية قميمة العمق واسعة المساحة تكون معدالت في وسط البحيرة، إذ تبين أن 
التبخر فييا عالية ويعود السبب في ذلك الى عممية التبخر ذاتيا، حيث تعمل الرياح الجافة 
عندما تيب عبر البحيرات الكبرى عمى زيادة التبخر عند البداية، حيث تنطمق جزيئات الماء 

ن استمرار ىذه العممية سوف يؤدي الى زيادة  إلى الطبقات اليوائية المالمسة لسطح الماء، وا 
محتوى اليواء المالمس لمماء لبخار الماء مما يؤدي الى اإلقالل من معدالت التبخر حيث 
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ذا استمر تدفع الرياح بنفس االتجاه blanketتنشأ طبقة ىوائية تدعى ) ( غنية ببخار الماء، وا 
نقص معدالت التبخر من سطح البحيرات عند  فإن ىذه الطبقة تزداد سماكتيا وتعمل عمى

نياية البحيرة يصبح اليواء محمال ببخار الماء فان معدالت التبخر تقل، بينما ال يتوفر ىذا 
عندما يكون المسطح المائي صغير المساحة حيث تعمل الرياح عمى نقل بخار الماء بعيدا 

 (ٛٔ)عن ذلك الجسم 
ي زيادة الفاقد منيا، فضاًل عن كونيا محاطة ان لمساحة بحيرة الحبانية أثر كبير ف

باألراضي الصحراوية من كل الجيات مع عدم وجود عوائق طبيعية تعيق حركة الرياح ما 
يجعميا تيب بسرعة وبالتالي تزيد من عمميات التبخر، وبعبارة أخرى فإن الرياح الجافة عندما 

لبداية ولكن عند نيايات البحيرة، تيب عبر البحيرات الكبرى تعمل عمى زيادة التبخر عند ا
يصبح اليواء محماًل ببخار الماء فإن معدالت التبخر تقل، بينما ال يتوفر ىذا االمر عندما 
يكون المسطح المائي صغيرًا حيث تعمل الرياح عمى نقل بخار الماء بعيدًا عن ذلك الجسم 

، كان ٕ( كم426ة الحبانية )وبما ان منطقة الدراسة تتسم بسعة مساحتيا اذ بمغت مساحة بحير 
ليذا االمر االثر الكبير في زيادة عممية التبخر وخاصة في فصل الصيف، ويتبين من الجدول 

( أن حجم الضائعات في منطقة الدراسة أخذت بالتزايد في أشير الصيف والسيما في ٕرقم )
ب في من بحيرة الحبانية والسب ٖ(م180368400شير تموز حيث بمغ حجم الضائعات )

زيادة حجم الضائعات يعود الى زيادة نسبة التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة صيفًا مما أدى 
الى زيادة معدالت التبخر وبالتالي زادت حجم الضائعات، في حين سجمت أشير الشتاء 
معدالت واطئة في حجم الضائعات والسيما في شير كانون الثاني حيث بمغت 

حبانية، و يعود السبب انخفاض حجم الضائعات إلى انخفاض ( في بحيرة ال22365000)
 درجات الحرارة وبالتالي قل التبخر وبالنياية قل حجم الضائعات.

 (: تقدير حجم الضائعات في بحيرة الحبانية2جدول )
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 (.ٔالمصدر: اعتمادًا عمى جدول رقم )          

 :تقدير حجم الضائعات المائية والعوامل المؤثرة فييا
( من سطح األرض التي تشكل المحيطات بصورة رئيسية، 70%تغطي المياه حوالي )

%( من ماء كوكب االرض بينما ال تزيد حصة 97.5تحتوي المحيطات والبحار عمى )
والتي تكون عادتًا عمى شكل أنيار وبحيرات وبرك ومياة جوفية، أما حجم 2.4%) اليابسة )

نيار والبحيرات وباطن األرض الصالحة لالستخدام المياه العذبة من كافة مصادرىا كاأل
( من الحجم الكمي لممياه. إن جميع الحضارات القديمة قامت 1%البشري فإنيا ال تزيد عن )

حول ضفاف األنيار وبالقرب من مصادر المياه، وحتى يومنا ىذا يعتبر الماء أولى أساسيات 
روب البشر السابقة مردىا التنافس عمى قيام الدول المتقدمة، واذا كانت معظم النزاعات وح

الثروات واالراضي والسمطة فأن حروب البشر القادمة سوف تكون صراع عمى مصادر المياه 
كما تشير معظم الدراسات االستراتيجية، وخاصة وان ىناك تزايد كبير عمى الماء بسبب تزايد 

ية التي تحتاج الماء، سكان االرض وبسبب تصاعد النشاطات الصناعية والزراعية والخدم
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فالمياه كانت وال تزال أىم التحديات التي تواجو اإلنسان بشكل عام واإلنسان العربي بشكل 
خاص، إذ ىي التي حددت أماكن تواجده ونظامو السياسي واالجتماعي واالقتصادي وتحكمت 

 (ٜٔ)بتطور حياتو. 
موجود من مياه عمى سطح إن قمة نسبة المياه العذبة كما بينا سابقًا مقارنٍة مع ما 

الكرة األرضية جعل حوالي ُخمس سكان العالم يعانون من أزمة توفر تمك المياه مما أدى الى 
أن تصبح مسألة المياه من المسائل التي تحظى بأىمية كبيرة إقميميًا ودوليًا، حيث يعتقد 

ياه ومنابعيا، البعض أن الصراع القادم في العالم سيكون من أجل السيطرة عمى مصادر الم
فالمياه كانت في كثير من األحيان مصدرًا لمنزاعات والصراعات بالرغم من االتفاقيات المبرمة 
دوليًا بسبب استيالك بعض الدول المتشاطئة كميات كبيرة من المياه تفوق حصتيا من المورد 

ألغراض متعددة  المائي المشترك سنويًا نتيجة لتزايد أعداد السكان وكثرة احتياجيم من المياه
شبكة األنترنت وبما أن  عن مياه الشرب واالستخدامات المنزلية، زراعية وصناعية فضالً 

حاجة اإلنسان في كثير من المناطق تفوق ما تجده الطبيعة من المياه العذبة جعمت دراسة 
 الضائعات المائية من مصادر المياه العذبة عمى درجة كبيرة من األىمية. 

( عمومًا يقصد بيا ما يفقد من المسطحات المائية  (Lost Waterالمائيةوالضائعات 
من ماء، سواء كان عن طريق التسرب إلى باطن األرض أو التبخر، وىذا يعني أن 

 واآلخرالضائعات المائية تأخذ اتجاىين متضادين، األول باتجاه األسفل نحو باطن األرض، 
ذا األساس يمكن تقدير حجم الضائعات المائية نحو األعمى باتجاه الغالف الجوي، وعمى ى

 من أي مسطح مائي من معرفة وحساب متغيرات العالقة اآلتية: 
 LW=E+Iإذ أن                                                       

Lw ( الضائعات المائية =Lost water.) 
E ( الماء المفقود بعممية التبخر =Evaporation.) 
I الما =( ء المفقود بالتسربInfiltration.) 

: يعبر اصطالح التسرب ىنا عن كمية الماء التي تغور من المسطح المائي إلى التسرب -ٔ
داخل التربة، بعبارة أخرى ىي عممية تعمل عمى تصدير الماء الى باطن االرض، 

 وترتبط حركة الماء داخل التربة )التسرب( بعوامل عدة منيا: 
 (. Soil textreقوام التربة ) -(.            بSoil structareبنية التربة ) - أ
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 (. Soil porosityمسامية التربة ) - ت
نظام ترتيب حبيبات التربة في نظام معين، وبناء التربة يعد عاماًل ببناء التربة يقصد 

ميمًا في تحديد الكثير من الصفات الفيزيائية لمتربة وبخاصة التوزيع الحجمي لممسامات وما 
 من تأثير عمى حركة الماء في التربة . لذلك

فيقصد بو النسبة المئوية لمكوناتيا من الرمل والغرين والصمب، وىو  قوام التربةأما 
مصطمح يعبر عن خشونة التربة، وتتأثر حركة الماء داخل التربة بدرجة قواميا؛ ألنو مع زيادة 

 (ٕٓ)عاقة حركة ماء التربة.قوام التربة تزداد قوى التالصق والتماسك الالزمة لمنع وا  
فيعبر عن الفراغات الموجودة بين  Soil Porosity مسامية التربةأما مصطمح  

حبيباتيا الصمبة، وتقسم مسامات التربة إلى قسمين دقيقة وكبيرة، وتكون حركة الماء أكثر في 
وتختمف نسبة المسامية بين تربة واخرى وحتى  الثانية كما الحال في الرمل، شبكة األنترنت.

بين طبقات التربة نفسيا ويعود السبب في ىذا االختالف الى اختالف النسيج والتركيب 
 (ٕٔ)ومحتوى الترب من المادة العضوية، 

إن ماء التربة غير الممسوك يستمر في جريانو داخميا في حالة وجود أمداد تحت 
ماقيا وحركة الماء في التربة تتحدد من خالل المقاومة التي تأثير الجاذبية األرضية إلى أع

تبذل ضد ىذه الحركة؛ ولذلك يمعب حجم وخواص وترتيب دقائق التربة والمسامات البينية 
الموجودة فييا دورًا ميمًا في ىذه الحركة، ولكل تربة حركة ماء خاصة بيا تدعى بالنفاذية 

(Permeability ،)(ٕٕ) 
 بيقي لمبحث : أوال: الجانب التط

اعتمدت الدراسة الحالية عمى معالجة وتحميل المرايات الفضائية الخاصة بالقمر 
( الذي يتحسس الجزء المرئي وتحت  OLI( الذي يحمل المستشعرات ) ٛالصناعي الندسات )

الحمراء المنعكسة من الطيف الكيرومغناطيسي ويشع حزم طيفية مبينة مواصفاتيا في الجدول 
( الذي يتسم ألشعة الحمراء المنبعثة بحزمتين طيفيتين  وكما موضح  TIRSثاني ) ( ، والٖ)

، ( USGS)( والتي تم لمحصول عمييا من موقع المساحة األمريكية ٗفي الجدول )
ttps://earthexplorer.umfa.gov  كمصادر اولية لمبيانات، اما بالنسبة المصادر البيانات

الثانوية فقد اعتمدت الدراسة عمى المعمومات التصميمية والمخططات التنفيذية المتوفرة في 
مكتبة إدارة مشروع الحبانية، فضال عن البيانات الحقمية المأخوذة من السجالت اليومية 
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وقد مرت رة الموارد المائية في العراق وتشكيالتيا . لمناسيب وتصاريف البحيرة المثبتة في وزا
 الدراسة لتحقيق أىدافيا عمى المراحل األتية : 

الحصول عمى المرئيات الفضائية الخاصة بمنطقة الدراسة لممدة من شير تشرين  .ٔ
 ٕٔ، )سنة مائية ( وتم استخدام ٕٚٔٓولغاية شير ايمول عام  ٕٙٔٓاألول عام 

متعدد األطياف، وبمعدل مرئية واحدة كل شير من مدة  ٛمرئية لمقمر الندسات 
 الدراسة .

تم حساب المساحة السطحية لمبحيرة من كل مرئية فضائية باالعتماد عمى مؤشر  .ٕ
الذي سيل استخالص وتحديد الحدود الخارجية لمياه  NIDWاالختالف المعاني 

 .  ArcGIS 3 ٘.ٓٔالبحيرة ، ورسم الجسم المائي ليا باستخدام برنامج 
من كل مرئية فضائية تم حساب  B11و  B10باالعتماد عمى النطاقين الحراريبن  .ٖ

 درجة حرارة سطح مياه البحيرة في فترة الدراسة . 
تم تقدير كمية التبخر السنوي من سطح بحيرة الحبانية باالعتماد عمی المعادالت  .ٗ

 الرياضية الحساب التبحر )ايفانوف(.
وتم حساب كمية التبخر باالعتماد  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالمائية  تم عمل موازنة مائية لمسنة .٘

 عمى ىذه الموازنة .
تم مقارنة نتائج تقدير التبخر السطحي الناتجة من المعادالت الرياضية ومثيالتيا  .ٙ

 الناتجة من الموازنة المائية وتحميل النتائج .
اد عمى نتائج تم حساب كمية المياه المفقودة في بحيرة الحبانية بسبب التبخر باالعتم .ٚ

 ( ومقارنتيا بالفاقد المحسوب من الموازنة المائية .ٗ-ٕالفقرة )
 المحمول عمى متن األمر الندست OLT( الحزم الطولية تممنس  ٖالجدول ) 

 
 

 8-المحمول عمى متن القمر الندسات OLI( الحزم الطيفية لممتحسس 3جدول )
) Spatial Resolution ( 

m ) 
Wave Length ( 
nanometer ) 

Band No 

ٖٓ 453-433 BI ( visible ) 
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ٖٓ 515-450 B2 ( visible ) 
ٖٓ 600-525 B3 ( visible ) 
ٖٓ 680-630 B4 ( visible ) 
ٖٓ 885-845 B5 ( NIR ) 
ٖٓ 1660-1560 B6 ( SWIR1 ) 
ٖٓ 2300-2100 B7 ( SWIR2 ) 
51 680-500 B8 (PAN) 
ٖٓ 1390-1360 B9 ( Cirrus ) 

 8-المحمول عمى متن القمر الندسات TIRS( الحزم الطيفية  لممتحسس 4جدول )
) Spatial Resolution ( 

m ) 
Wave Length ( 
nanometer ) 

Band No 

ٔٓٓ 10.5-12.5 B10 (TIRS1) 
511 11.5-12.5 B10 (TIRS2) 

 ٛ( تاريخ التقاط المرئيات الفضائية لمقمر الصناعي الندسات ٗيمثل الجدول )
والمنسوب الشيري الفعمي لممياه داخل البحيرة في ذلك التاريخ حيث تم الحصول عمى ىذه 

 المناسيب من الدوائر الرسمية . 
الل فترات ( مناسيب المياه الفعمية الشيرية في البحيرة بتاريخ التقاط كل مرئية خ4جدول )
 الدراسة

 التاريخ
المنسوب الفعمي لممياه في البحيرة فوق مستوى سطح 

 البحر )م(
2016/10/13 44.85 
2016/11/14 44.81 
2016/12/16 43.40 
2017/1/17 43.70 
2017/2/2 44.18 
2017/3/6 44.97 
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2017/4/7 45.01 
2017/5/9 44.62 
2017/6/10 44.21 
2017/7/12 44.05 
2017/8/11 43.62 
2017/9/14 43.41 

  2017المصدر: المركز الوطني إلدارة الموارد المائية بيانات غير منشورة سنة 
 NDW1ا(استقطاع الشكل المائي لجسم البحيرة باستخدام  -1شكل رقم )    

 
 .   ٛالمصدر :  من عمل الباحثان عمى المرئية الفضائية لمقمر الصناعي التنسات 

 NDW1ب(استقطاع الشكل المائي لجسم البحيرة باستخدام -1الشكل )
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 .  ٛالمصدر :  من عمل الباحثان عمى المرئية الفضائية لمقمر الصناعي التنسات 
 NDW1ج( استقطاع الشكل المائي لجسم البحيرة باستخدام -1الشكل )

 
وارتفاع المنسوب  ( مساحة البحيرة المحسوبة من المرئيات الفضائية٘يوضح الجدول )

لممياه داخل البحيرة بتاريخ التقاط كل مرئية حيث تم الحصول عمى ىذه المناسب من الدوائر 
 الرسمية . 
الى ايمول  2016( المساحات السطحية لمياه بحيرة الحبانية من تشرين االول 5الجدول )

2017 . 

ارتفاع منسوب البحيرة بداية  التاريخ
 الشير

من المرئيات الفضائية المساحة المحسوبة 
 (2)كم

2016/10/13 44.85 230.39 
2016/11/14 44.81 187.66 
2016/12/16 43.40 164.58 
2017/1/17 43.70 208،02 
2017/2/2 44.18 209.72 
2017/3/6 44.97 232.12 
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2017/4/7 45.01 230.35 
2017/5/9 44.62 210.29 
2017/6/10 44.21 200.19 
2017/7/12 44.05 188.20 
2017/8/11 43.62 183.18 
2017/9/14 43.41 177.76 

  ٕٚٔٓالمصدر: المركز الوطني إلدارة الموارد المائية بيانات غير منشورة سنة 
 درجات الحرارة المستخمصة من المرئيات الفضائية 

تم استخالص درجة حرارة سطح البحيرة من كل مرئية ولكل شير من فترة الدراسية 
، باستثناء شيري كانون ٕٚٔٓولغاية نياية شير ايمول  ٕٙٔٓبداية شير تشرين األول من 

، وذلك لوجود الغيوم الكثيفة إثناء التقاط القمر لممرئية ما ٕٚٔٓكانون الثاني  ٕٙٔٓاألول 
حال دون القدرة عمى تمييز منطقة الدراسة، وتم االعتماد عمى درجة الحرارة من البيانات 

( معدالت درجات الحرارة الشيرية لمبحيرة التي تم الحصول ٙ( ويبين الجدول ) المناخية ليا
 عمييا من المرئيات الفضائية كما يمي :

الى أيمول /  2016/  1( معدالت درجات الحرارة الشيرية لبحيرة الحبانية لمفترة من ت6الجدول )
 والمستنبطة من المرئيات الفضائية 2017

 رارةمعدل درجات الح التاريخ
ٕٓٔٙ/ٔٓ/ٖٔ ٕٖ.ٗٙ 
ٕٓٔٙ/ٔٔ/ٔٗ ٜٔ.ٓٛ 
ٕٓٔٙ/ٕٔ/ٔٙ ٔٓ 
ٕٓٔٚ/ٔ/ٔٚ ٘.ٖ 
ٕٓٔٚ/ٕ/ٕ ٙ.ٚ 
ٕٓٔٚ/ٖ/ٙ ٔٗ.ٔٚ 
ٕٓٔٚ/ٗ/ٚ ٔٛ.٘ٙ 
ٕٓٔٚ/٘/ٜ ٕ٘.ٖٗ 
ٕٓٔٚ/ٙ/ٔٓ ٖٓ.ٓ٘ 
ٕٓٔٚ/ٚ/ٕٔ ٕٙ.ٜ٘ 
ٕٓٔٚ/ٛ/ٖٔ ٕٖ.ٗٙ 
ٕٓٔٚ/ٜ/ٔٗ ٕٛ.٘ٛ 
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 ٛالندسات المصدر : باالعتماد عمى المرئيات الفضائية لمقمر الصناعي
تبين االشكال التالية درجات الحرارة الموزعة عمى سطح البحيرة ، حيث أن درجات الحرارة 

 عمى أطراف البحيرة تكون أعمى من وسطيا وذلك بسبب التغير في العمق . 
 أ( درجات الحرارة السطحية الشيرية لبحيرة الحبانية-2الشكل )

 
 .   ٛالمصدر :  من عمل الباحثان عمى المرئية الفضائية لمقمر الصناعي التنسات 

  ب( درجات الحرارة السطحية الشيرية لبحيرة الحبانية-2الشكل )
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 .   ٛالمصدر :  من عمل الباحثان عمى المرئية الفضائية لمقمر الصناعي التنسات 
  يرة الحبانيةج( درجات الحرارة السطحية الشيرية لبح-2الشكل )

 
 حساب التبخر باستخدام طريقة الموازنة المائية :

إن مفيوم الموازنة المائية ألي مسطح مائي يشمل عمى حساب التوازن بين الكمية  
الكمية لممياه المكتسبة من قبل البحيرة )الداخل(، والكمية الكمية المفقودة منيا )الخارج( خالل 

 لتغير في حجم التخزين ىو ناتج عممية التوازن المائي. فترة زمنية محددة، بحيث يكون ا
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 التغير في حجم التخزين -المخرجات +او -الواردات 

 تتكون المياه الداخمة ) الواردات ( إلى بحيرة الحبانية من :  . أ
 ( وىي مسيطر عمييا . Qwالتصاريف الواردة من نير الفرات عبر مدخل الورار )  .ٔ
 (Qpسطح البحيرة ) الساقط المطري المباشر عمى .ٕ
المياه الواردة عبر السيول وخالل الوديان الموسمية من المناطق المتاخمة لمبحيرة )   .ٖ

Qsr  . ) 
ونظرًا لعدم توافر معمومات عن تصاريف السيول في حوض البحيرة فقد تم االعتماد 

،  ٜٚٚٔ(، وشركة )  Parsons، ٜٚ٘ٔعمى معامل السيول المعتمد من قبل شركة ) 
Nedeco  ،من مجموع الساقط ٘ -% ٖ(، الذي تبمغ قيمتو ) ٜٜٙٔ( و) البصراوي ) %

 المطري السنوي عمى منطقة الدراسة . 
SR = A B × SR × PL 

 إذ أن : 
 A B-  ٕكم ٓٓٔٔمساحة الحوض الكمية  
 SR ( معامل السيول =٘ ) % 
 PL معدل اإلمطار السنوي = 

% من مجموع ٚ.٘( بتزويد البحيرة بالمياه والبالغة بحدود QGمساىمة المياه الجوفية ) .ٗ
المياه الداخمة إلى البحيرة سنويًا، وقد تكون ىذه النسبة ضئيمة وذلك بسبب كون قعر 
البحيرة مغطى بطبقة طينية ورسوبيات سميكة مكونة حدو فاصمة غير نفاذة تمنع 

 (ٖٕ)صعود المياه الجوفية إلى األعمى . 
لغاية نياية شير أيمول  2016اردات الى البحيرة من تشرين األول (  الو 6الجدول )

2017 
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ير
الش

ا
 

تصريف 
قناة 
 الورار

كمية 
المياه 
الداخمة 
 لمبحيرة

كمية 
االمطار/
QP  

 ممم/شير

كمية 
االمطار 
 3مميون م

وارد 
 السيول
QSR 
مميون 

 3م

وارد 
المياه 

الجوفية 
مميون 

 3م

الحجم 
الكمي 

لمواردات 
مميون/متر 

مكعب 
 سنويا

 ٓٓٓ.ٓ ٓ ٓ.ٓ ٙٚ.ٚٚ ٖٓ ٔت

ٕٖ
ٚ.
ٓٔ

ٛ
 ٖٗ

ٜٔ
.ٛ
ٕ

 

 ٘٘ٓ.ٓ ٕ٘.ٓ ٓ.ٔ ٔٚ.ٔٔٙ ٖٕٙ ٕت
 ٕٕٓ.ٓ ٔ ٓ.ٗ ٔٓ.ٕٚٔ ٜٗ ٔك
 ٖٖٓ.ٓ ٘.ٔ ٓ.ٙ ٜٛ.ٖٜٖ ٕ٘ٔ ٕك

 ٚٓٔ.ٕ ٚٚ.ٔ ٔ.ٚ ٕٛ.ٚ٘٘ ٕ٘ٔ شباط
 ٖٕ٘.ٓ ٚ٘.ٜ ٖ.ٖٛ ٛ٘.ٜٖٙ ٖ٘ٔ اذار 
 ٛٛٓ.ٓ ٖٚ.ٕ ٘.ٜ ٜٜ.ٜٙٔ ٙٚ نيسان
 ٛٛٓ.ٓ ٗ.ٓ ٙ.ٔ ٔٙ.ٕٙ٘ ٜٜ ايار

 ٓٓٓ.ٓ ٓ ٓ.ٓ ٕٗ.ٛٗٗ ٖٚٔ حزيران
 ٓٓٓ.ٓ ٓ ٓ.ٓ ٛ٘.ٜٖٙ ٖ٘ٔ تموز
 ٓٓٓ.ٓ ٓ ٓ.ٓ ٜٕ.ٖٓٙ ٜٖٔ اب

 ٓٓٓ.ٓ ٓ ٓ.ٓ ٗٓ.ٖٔٔ ٕٓٔ ايمول
 .ٕٚٔٓالمصدر: باالعتماد عمى بيانات المركز الوطني الدارة الموارد المائية، بيانات غير منشورة 

 باستخدام معادلة ايفانوف :حساب التبخر 
E=0.0018(T+25)2(100-a) 

 إذ أن :  
Eمقدار التبخر الشيري / ممم = 
T  المعدل الشيري لدرجات الحرارة / م = 

=a ) % ( متوسط الرطوبة خالل الشير 
  (1990)المصدر: الراوي والسامرائي،  

 السنوي( خالصة النتائج لحساب قيم التبخر الشيرية والمجموع 7الجدول )
 التبخر الشيري/ممم الرطوبة % درجة الحرارة/م االشير
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 ٖٔ.ٗٔٔ ٖٚ ٙٗ.ٖٕ ٔت
 ٔٗ.ٕٕٔ ٘ٙ ٛٓ.ٜٔ ٕت
 ٗٛ.٘ٓٔ ٕ٘ ٓٔ ٔك
 ٜ٘.ٚٛ ٚٗ ٖ.٘ ٕك

 ٖ٘.ٛٓٔ ٓٗ ٚ.ٙ شباط
 ٗٓ.٘ٛٔ ٖٖ ٚٔ.ٗٔ اذار

 ٕ٘.ٕٖٕ ٕٖ ٙ٘.ٛٔ نيسان
 ٘ٓ.ٖٔٓ ٖٗ ٖٗ.ٕ٘ ايار

 ٘ٚ.ٕٖٖ ٜٖ ٘ٓ.ٖٓ حزيران
 ٗ٘.ٜٖٕ ٓ٘ ٜ٘.ٕٙ تموز
 ٖٔ.ٖٚٔ ٜ٘ ٙٗ.ٖٕ اب

 ٙٛ.ٜٗٔ ٔٚ ٛ٘.ٕٛ ايمول
 ٜٕ.ٕٕ٘ٔ المجموع السنوي لقيم التبخر ممم/سنة

المصدر: ) اعتمادا عمى درجة الحرارة المشتقة من المرئيات الفضائية ، أما الرطوبة النسبية تم الحصول 
 عمييا من المحطة المناخية ( .

بالنسبة لمرطوبة النسبية تم اعتماد المعدالت الشيرية والمأخوذة من الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد 
 .  2017الزلزالي العراقية ، بيانات غير منشورة ، 

 حساب المياه المفقودة من البحيرة سنويًا بسب التبخر 
بحيرة باالعتماد عمى تم حساب كمية المياه المفقودة خالل فترة الدراسة من خزين ال

(، وذلك ألنيا أقرب القيم إلى ٛالمجموع الشيري لمتبخر والناتجة من معادلة ايفانوف جدول )
طريقة الموازنة المائية التي تعد ىي األدق في حساب الضائعات المانية، إذ تم تحويل التبخر 

ية_ بعد من عمق إلى حجم وذلك بضرب قيمة المساحة المحسوبة من المرئيات الفضائ
تحويميا من الكيمومتر المربع إلى المتر المربع بعد ضربيا بـمميون، وتحويل عمق التبخر من 
المميمتر إلى المتر، وذلك بقسمة الناتج عمى ألف، وكانت مجموع الضائعات السنوية 

، وىي قيم أقل من تمك المحسوبة بطريقة ٖمميونم ٚٔٗالمحسوبة بطريقة ايفانوف حوالي 
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المائية التي تبين سابقا أن حجم الضائعات المائية المحسوبة بالتبخر خالليا ىي الموازنة 
 .  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓلمسنة المائية  ٖمميون م ٔٛ٘

( المجموع الشيري والسنوي لكمية المياه المفقودة من بحيرة الحبانية بسبب 8الجدول )
 2017/2016التبخر لسنة 

المساحة  االشير
المحسوبة من المرئيات 

 (ٕالفضائية )كم

مجموع التبخر 
الشيري )ممم/شير( معادلة  

 ايفانوف
 ٖٔ.ٗٔٔ ٜٖ.ٖٕٓ ٔت
 ٔٗ.ٕٕٔ ٙٙ.ٚٛٔ ٕت
 ٗٛ.٘ٓٔ ٛ٘.ٗٙٔ ٔك
 ٜ٘.ٚٛ ٕٓ،ٕٛٓ ٕك

 ٖ٘.ٛٓٔ ٕٚ.ٜٕٓ شباط
 ٗٓ.٘ٛٔ ٕٔ.ٕٖٕ اذار

 ٕ٘.ٕٖٕ ٖ٘.ٖٕٓ نيسان
 ٘ٓ.ٖٔٓ ٜٕ.ٕٓٔ ايار

 ٘ٚ.ٕٖٖ ٜٔ.ٕٓٓ حزيران
 ٗ٘.ٜٖٕ ٕٓ.ٛٛٔ تموز
 ٖٔ.ٖٚٔ ٛٔ.ٖٛٔ اب

 ٙٛ.ٜٗٔ ٙٚ.ٚٚٔ ايمول
كمية المياه 
 المفقودة لمسنة المائية

2016/
2017 

بسبب التبخر 
 /سنة3م

2214.44 2152.3 

 ثانيًا: الجانب النظري المتعمق بالقطاع السياحي:
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تعتبر السياحة من القطاعات االقتصادية الميمة لمكثير من الدول سواء المتقدمة أو 
النامية، ويمعب الفرد فييا الدور األكبر في ذلك من خالل وعيو المستمر النابع من ثقافة 
سياحية مبنية أساسا عمى ضرورة استقطاب السياح باستمرار، كما يمعب اإلرث السياحي وما 

إمكانات، ومواقع سياحية العامل األساسي في التنمية السياحية، إن االىتمام  تممكو الدولة من
بيذا القطاع االستراتيجي يجعل من الدولة اإلطار األول والفاعل ووضع األليات المناسبة 
لالستثمار العقالني، وكل ذلك يصاب في إطار تحقيق التنمية المستدامة، من خالل اآلثار 

)الفالحة، الصناعة التقميدية، الثقافة، النقل، الخدمات ة القطاعات المترتبة عنيا عمى بقي
وتشكل دعما لمنمو ومصدًرا لخمق الثروة والدخل المستدام،  العمارة ، البناء، الري والصناعة(

كما وغدت السياحة المستدامة منيجا وأسموبا تقوم عميو العديد من المؤسسات السياحية 
د الكثير فإن تطبيق مفيوم السياحة المستدامة ال يعد مكمفا من العالمية، وعمى غير ما يعتق

 الناحية المالية، فمو عائده المعنوي والمادي، ويعود بالربح والفائدة عمى المؤسسات السياحية .
 تاريخ السياحة في العراق : 

يعتبر العراق موطن نشوء أولى الحضارات في األرض ومنذ األلف السابع قبل الميالد 
ظيرت اكتشافات وتطورات كبيرة بحياة ساكني وادي الرافدين وذلك في: اكتشاف النار، حيث 

اكتشاف الزراعة، بناء المدن، انشاء التنظيم السياسي واالداري والتشريعي والحضارات 
المعروفة في العراق التي ساىمت بوضع المحاور التي ذكرتيا آنفا ىم السومريين واالكديين 

ريين واالراميين فضال عن الحضارات التي وردت إلى العراق مثل الرومانية والبابميين واآلشو 
 واليونانية والفارسية واالسالمية والتي تنافست فيما بينيا في تمك الفترة .

فقد عرفت السياحة في العراق منذ أكثر من سبعة آالف سنة وعمى شكل ىجرات  
ول العباسية كون العراق أصبح رمز متعددة شممت العديد من الجماعات البشرية ولحد الد

التمدن والحضارة اقتصاديا واجتماعيا وعمميا... والمثال عمى ذلك اليجرات الجزرية التي 
 -ىاجرت من الجزيرة العربية ألسباب مناخية والجوع وقمة المياه وىم: األكدية الكمدية االرامية 

لجزريين برحابة وذلك بحكم تطورىم االشورية وكان استقبال العراقيين في السومريين ىؤالء ا
الحضاري ورفاىيتيم التي حفزت غريزة حب االستطالع والتنقل بين مدنيم بحثا عن المعرفة 
والمتعة أو االتصال بالشعوب واألقوام األخرى ألغراض تجارية في البدء ثم صارت سياحة 

 لذاتيا .  
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ًا عمى الواقع السياحي ومن خالل ما تقدم ندرك ان  لمظروف الطبيعية اثرًا واضح
وذلك من خالل تأثيرىا عمى ارتفاع حجم الضائعات المائية التي اثرت ىيدرولوجيا عمى حجم 
الوارد المائي في البحيرة مما انعكس عمى حجم ومساحة البحيرة التي تقمصت بشكل كبير 

واقع   مقارنة بما كانت عميو في السابق وتتقمص أكثر خالل االشير الحارة مما أثر عمى
النشاط السياحي وعدد السواح، ال سيما عند انخفاض مناسيب المياه وانحسارىا االمر الذي 
يجعل السائح ال يفضل القدوم الى البحيرة النعدام الضفاف التي يبحث عنيا السائح بغية 
السباحة واالستجمام، وظيور الطحالب وتعكر المياه وانتشار الروائح غير المستحبة التي ينفر 

 منيا السائح، فيقل عدد السائحين خالل المواسم التي تشيد انحسار في مياه البحيرة .
وىنا تجدر االشارة الى ان تأخذ الجيات المسؤولة دورىا في الحفاظ عمى كميات 
الوارد المائي لمعراق بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص والوقوف عمى أىم المشاكل 

يجاد سبل التعاون والمعوقات وتحديد العالقة ال مترابطة بين المياه والنشاط السياحي، وا 
 المشترك والحمول المناسبة ومنيا:

موازنة خاصة لخدمة قطاع السياحية في العراق الستخداميا في بشكل صحيح يعمل  .ٔ
عمى اعادة السياحة الى سابق عيدىا وذلك لكون ان االستثمار في ىذا المجال يدر اضعاف 

 ما يمكن صرفو
خدام األمثل لمموارد السياحية وزيادة نوعية اإلنتاج وتقميل اليدر في استخدام تمك االست .ٕ

الموارد، واستغالل ىذه الموارد في منتجات سياحية فعالة، وتنمية وتطوير ودعم منظمي 
 الرحالت السياحية لتسويق المنتجات السياحية المختمفة . 

ية لتنمية السياحة المستدامة من خالل حماية وتطوير المواقع األثرية التاريخية والدين .ٖ
شركات التنمية السياحية وتخصيص األراضي السياحية ، ودعم شركات التمويل والتطوير 
العقاري لتنمية البنية التحتية ليا من خالل توعية المجتمعات من خالل برامج إعالمية تحسن 

 مفيوم المجتمعات ونظرتيا لمسياحة بشكل عام . 
واألبحاث االجتماعية واالقتصادية لمحفاظ عمى ثقافة المجتمعات  إعداد الدراسات .ٗ

المحمية ورصد األثر االقتصادي والبيئي لتنمية السياحة، إضافة إلى بناء آلية التعاون بين 
الييئات والمنظمات الحكومية والغرف التجارية والجمعيات المينية لدعم صناعة السياحة بما 
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ي تخطيط وتنمية السياحة بشكل فاعل ويذلل ما قد ينشأ يضمن مشاركة أصحاب األعمال ف
 من عقبات يواجييا القطاع الخاص السياحي 

تدعيم شبكة البنية التحتية الحالية بين الدول العربية بما يتناسب مع احتياجات المواقع  .٘
 السياحية شاممة كافة أشكال ىذه البنية من طرف و مطارات داخمية وكيرباء ومياه وغيرىا .

اللتزام بالمبادئ األساسية لمتنمية المستدامة والمحافظة عمى المقومات البيئية وعمى ا .ٙ
التراث الطبيعي والحضاري، وترسيخ قيم التواصل والتعارف بين الدول والشعوب، والمحافظة 
عمى الحرف اليدوية الموجودة، ودعم وتنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التنمية تمك 

نشاء و  دعم شركات التنمية السياحية المحمية لتطوير صناعة السياحة من خالل الحرف، وا 
 الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير مفاىيم تخدم السياحة . 

إقرار قانون خاص يتم بموجبو إنشاء اتحاد غرف سياحية عربية يوكل إلييا وضع   .ٚ
 سياسات واستراتيجيات السياحة العربية .

كأداة فاعمة لتحسين دخل المواطن والحد من الفقر والبطالة اعتماد قطاع السياحة  .ٛ
 وتفعيل مشاركة المجتمعات المحمية ودمجيا في عممية التنمية السياحية .

 االستنتاجات:
، وىي ٖمميونم ٚٔٗبمغ مجموع الضائعات السنوية المحسوبة بطريقة ايفانوف حوالي  .2

التي تبين سابقا أن حجم الضائعات المائية  قيم أقل من تمك المحسوبة بطريقة الموازنة المائية
 .  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓلمسنة المائية  ٖمميون م ٔٛ٘المحسوبة بالتبخر خالليا ىي 

أن حجم الضائعات في منطقة الدراسة يأخذ بالتزايد في أشير الصيف والسيما في  .1
من بحيرة الحبانية والسبب في  ٖ(م180368400شير تموز حيث بمغ حجم الضائعات )

 زيادة حجم الضائعات يعود الى زيادة نسبة التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة صيفًا .
اثبتت الدراسة ان استخدام التقانات الحديثة في حساب المساحة السطحية لبحيرة  .3

لخصائص يعد طريقة سيمة تعتمد عمى ا NDWIالحبانية باستخدام المرئيات الفضائية ودليل 
الطيفية لممياه في تحديد حدود المسطحات المائية وحساب درجة حرارتيا وذلك باستخدام 
المرئيات الحرارية، والتي بينت أن كمية الضائعات المائية من البحيرة كبير جدا وىذه 
الضائعات يمكن االستفادة بالجوانب الزراعية والصناعية كما انيا تؤثر بشكل كبير عمى تردي 

 ع السياحي في منطقة الدراسة .الواق
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 التوصيات:
 تضميل سطح الماء عن طريق زراعة االشجار حول الخزان.    .ٔ
وضع مواد عاكسة عمى سطح الماء لتخفيف الطاقة الممتصة وتقميل درجة الحرارة،  .ٕ

 ومن المواد العاكسة البالستك االبيض.  
 زراعة مصدات الرياح لتخفيف من سرعة الرياح.  .ٖ
 المياه باستعمال صبغة أوزيت لتقميل التبخر.    تغيير خصائص .ٗ
أمكانية توسيع مساحة المسطح المائي، ألن المساحة الواسعة سوف تمنع االشعاع  .٘

من التركز في منطقة معينة وبذلك سوف تنتشر االشعة عمى كافة أرجاء المسطح المائي 
 وبذلك يقل التبخر. 

باالعتماد عمى الطاقة الشمسية حيث  أمكانية نصب محطات لتوليد الطاقة الكيربائية .ٙ
تعمل تمك المحطات عمى امتصاص جزءًا كبيرًا من الطاقة لذلك سوف يكون نصيب المسطح 

 المائي من االشعاع قميل وبالتالي يقل التبخر.
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