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  :مستخلص 
فض. عن تزايد عدد الس)كان ، يةإن التدھور البيئي الذي صاحب دورات الجفاف المتعاقبة على الكرة ا�رض     

حيان ?رتفاع حة مع صعوبة استغ.لھا في بعض ا�والضغط الشديد على الموارد المائية المتا، واحتياجاتھم للماء
 (Water Harvesting)مط)ار فقد اخذت تقني)ات حص)اد المي)اه ا� ،وللحفاظ على منسوب المياه الجوفية، التكلفة

  .والتي تعد الھضبة العراقية جزءا منھا ، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافةنصيبا وافرا من ا?ھتمام وب
. وھطولھا بغزارة لفترات قصيرة تسيل على اثرھا ا?ودي)ة والش)عاب، مطارإن التذبذب الشديد في ھطول ا�     

وھذا يعد محفزا للتوسع في ، بعد ان يفقد جزءا كبيرا منھا بالتسرب الى داخل التربة او يفقد بالتبخر ف. يستفاد منه
  .مجال الحصاد المائي

ختيار ا?سلوب إذ يجب ا، باخت.ف المناخ السائد ،مطار والسيول بدرجة كبيرةد مياه ا�ساليب حصاوتختلف أ     
  .ومنافع بيئية، ليكون العائد ذا جدوى اقتصادية، مثل إقتصاديا ومناخيا لمنطقة الدراسةا�

قام)ة الس)دود عل)ى ي في ھذا البحث على حصاد مياه ا�مط)ار والس)يول ع)ن طري)ق إ?ساسلذا ينصب الجھد ا     
الوديان وا?ستفادة من المياه المحصودة في مجال ا?ستثمار الزراعي وسد ا?حتياجات ا?خرى ل.نسان في تل)ك 

  .المنطقة
ولتحقيق ھدف البحث قسم الى ، قيةوقد أختير وادي ا�خضر كأنموذج لحصاد المياه في الھضبة الغربية العرا     

والتكوين))ات الجيولوجي))ة والمظ))اھر ، مح))ورين اح))دھما نظ))ري بحثن))ا في))ه ا?فك))ار النظري))ة لتقني))ة حص))اد المي))اه
  .الجيمورفولوجية ذات الع.قة بحصاد المياه في منطقة الدراسة والخصائص المطرية المميزة لتلك المنطقة

 ختي)ار الموض)ع المناس)ب للس)د وك)ان أفض)لجوانب التطبيقية والت)ي ب)دأناھا باالأما المحور الثاني فقد ضمناه      
جي)ة والجيمورفولوجي)ة إذ تحقق)ت في)ه الجوان)ب الجيولو، لتقاء وادي النفايل بوادي ا�خض)ر ال)رئيسموضعا ھو ا
b ٢كم) ٢٥٦(طقة وبھذا التحديد لموضع السد ستكون مساحة المن. قامة السد بما يؤمن مقاومته للسيولوالھندسية ،
  .٢كم) ٢٩٠(تقريبا من المساحة الكلية للحوض البالغة %) ٨٨(أي ما يعادل 

وبع))د ذل))ك ج))رت العملي))ات الحس))ابية لتق))دير م))ا يمك))ن حص))ده م))ن مي))اه ا�مط))ار بإعتم))اد المعطي))ات المناخي))ة      
ا�ي))ام المطي))رة فيھ))ا مل))م وبل))غ مع))دل ع))دد ) ١٤٢.٥(س))نة ) ٣٠(الت))ي بل))غ مع))دل أمطارھ))ا خ)).ل ، لمحط))ة حديث))ة

) ٣٦٤٨٠٠٠٠(وفي ضوء ھذه المعطيات بلغ حجم ا�مطار المساحية التي يستلمھا حوض التغذية ، يوما) ٢٢.٣(
تقريب)ا أي م)ا يع)ادل  ٣م) ٢٧١٢٨٢١٧(يتس)رب منھ)ا داخ)ل الترب)ة م)ا حجم)ه . خ.ل المدة المطيرة م)ن الس)نة ٣م
أم)ا الم)اء المتبخ)ر م)ن منطق)ة الخ)زن . لي لrمطار المساحيةيراد منطقة التغذية من المجموع الكمن إ%) ٧٤.٤(

 ٣م) ٨٩٦٧٧٦١.٨(وبھذا يصبح حجم الم)اء المحص)ود %). ٤.١(أي ما نسبته  ٣م) ٣٨٤٠٢٠(أمام السد فقد بلغ 
  .خ.ل المدة المطيرة من السنة

ن)ت الزراع)ة الھ)دف وف)ي ھ)ذا البح)ث كا، وبعد إتمام حس)ابات الحص)اد الم)ائي ت)م تحدي)د الھ)دف م)ن الحص)اد     
عتباره أقل أشھر فصول في لشھر تشرين الثاني بادونم في ضوء المخزون الصا) ٧٧٠٠(إذ يمكن زراعة ، ا�ول

خ.ل فصل نم)و  ٣م) ٧٠٦٤٨٠٠(فبلغت الحاجة لري تلك المساحة ريا تكميليا ، السنة نمو محصول القمح مطرا
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حتياج)ات اbنس)ان ا�خ)رى ھدف الثاني فكان س)د مختل)ف اإما ال. عتماد طريقة الري بالرشالمحصول المذكور با
  .   ٣م) ١٣٣٩٧٠٦.٨(وكان من نصيبه ما تبقى من حجم الماء المحصود والبالغ 

Abstract 
Water harvesting techniques received considerable attention especially in dry and 
semi-dry zones including the Iraqi western plateau due to the environmental 
deterioration which accompanied the  successive  dryness cycles on Earth, the 
increase of population and their need for water, the great pressure on  the available 
water resources which sometimes are difficult for use for high costs, and the need to 
preserve ground water. The severe oscillation in waterfall and the short term heavy 
rain lead to overflowing vales and valleys after the leaking of its great part into land 
or through evaporation. This motivates the expansion in the use of water harvesting. 
The methods of such harvesting differ according to climate. The chosen method must 
best suit the region economically and climatically to achieve economic and 
environmental benefits. 
This paper deals with harvesting rain water and floods through the building of dams 
on valleys in order to use the cornered water for agricultural investment and to meet 
other human needs in this area. The Green Valley is chosen for the study of water 
harvesting in the Iraqi western plateau. The study consists of two parts: the first is 
theoretical which surveys the theoretical ideas of water harvesting techniques, the 
geological formations and geo-morphological aspects relevant to water harvesting in 
the area of study, and the climate characteristics of this area.  
The second part is the applied word which starts with the choice of the suitable 
location of the dame which is situated at the intersection of Nefayl valley and the 
main Green valley. This location has all the main geological, geo-morphological and 
engineering requirements for the dam to ensure resisting floods. The dam basin would 
be 250 km or 80% of the total 290 km area of the dam.  
Calculations were carried then to estimate the amount of water harvesting by using 
the data of Haditha station which indicates a 142.5 m rain level for the last 30 years 
and the average of the rainy days to be 22.3 per year. In view of these data the amount 
of the water that the dam basin receives is about 36480000 sq. m during the rainy time 
of the year. The leaking water is 27128217 sq. m or about 74.4% of the total amount 
coming from the feeding area. The evaporating water from the basin is 384020 sq. m 
which is about 4.1%. The remaining water amount is 8967761.8 sq. m during the 
rainy time of the year. 
After finishing the calculations related to water harvesting the aims of this harvesting 
were set. Agriculture comes first in this study. 7700 acres of wheat can be grown in 
November as it is the least month of rain for wheat growing by using shower 
irrigation. Other human needs come second in the aims set for such water harvesting. 
Their share of water is 1339706.8 sq. m.  

  :المقدمة
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ھتمام بدراسة وبحث كل ما م)ن ش)أنه أن يدعو الى توجيه ا?، مية إقتصاديةإن ما تمثله الموارد المائية من أھ     
 ي))رةوحاج))ة الن))اس الكب، �ن ش))حة المي))اه المس))تديمة ف))ي المن))اطق الجاف))ة، وارديس))اھم ف))ي تنمي))ة وص))يانة تل))ك الم))

دف)ع اbنس)ان ال)ى التفكي)ر ف)ي كيفي)ة ، ستخدامھا بكف)اءةاظ بكل قطرة ماء متاحة واحتفللحصول على أية وسيلة ل.
ياه بإقامة السدود على ة حصاد المعددة لتحقيق ھذا الھدف ومنھا تقانتوفيره في المناطق التي تفتقر إليه بوسائل مت

  .الوديان
 كفاية وعدم، ھي جزء من الھضبة الغربية العراقية التي تغلب عليھا ظروف الجفاف وبما أن منطقة الدراسة     

م ب)أجراء قتضى ا�م)ر القي)اا، جات ا�ساسية �ي نشاط اقتصاديحتياما تحصل عليه من ھطول مطري لتلبية ا?
، القلي)لستفادة من كميات الھط)ول المط)ري ل مثل ھذه ا�راضي من خ.ل ا?غ.ستدراسات وبحوث تھدف الى ا

س)تخدامات دة منھ)ا ف)ي النش)اط الزراع)ي أو ا?س)تفاجائي)ة والغ)زارة اxني)ة وحجزھ)ا ل.الذي تغلب علي)ه ص)فة الف
  .البشرية ا�خرى

بة الغربي)ة العراقي)ة الت)ي يسلط الضوء على ھذه المش)كلة بھ)دف إحي)اء ج)زء م)ن الھض)لومن ھنا جاء البحث      
قة اxنفة من مساحة العراق الكلية عن طريق تقانة حصاد المياه بالطري%) ٥٥(تشغل مساحة واسعة تقدر بحوالي 

  .قتصادية bقامة مثل ھذه المنشآتالذكر وبيان الجدوى ا?
س)تفادة م)ن مي)اه مث)ل ل.عل)ى الودي)ان ھ)و الخي)ار ا�ن إقام)ة الس)دود من ھذا المنطل)ق ف)إن البح)ث يفت)رض أو     

  .ستخدامات البشرية ا�خرىي مجال النشاط الزراعي وا?ستثمارھا فار تحت الظروف المناخية الجافة واا�مط
أم))ا ح))دود الدراس))ة فتمثل))ت بإقام))ة الس))دود عل))ى الودي))ان دون غيرھ))ا م))ن تقان))ات حص))اد المي))اه الت))ي تنوع))ت      

والمعطي)ات المناخي)ة لمحط)ة ، ح)وض وادي ا�خض)ر كح)دود مكاني)ةو، أشكالھا وصورھا كحدود علمية للدراسة
  .كحدود زمانية) ٢٠٠٩_١٩٨٠( حديثة للمدة

   -:زمة bنجاز ھذا البحث بشكل عام من مصدرين ھما.وقد جمعت البيانات ال     
 .الھيأة العامة لrنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية فيما يتعلق بالمتغيرات المناخية .١
تب والمج.ت العلمية والبحوث والرسائل الجامعية فيما يتعلق بالجوانب الجيمورفولوجية والجيولوجية الك .٢

والت)ي يش)ار إليھ)ا ك)ل ف))ي . ل)وادي ا�خض)ر والحق)ائق العلمي)ة ا�خ)رى ذات الع.ق)ة بتقني))ة حص)اد المي)اه
 .موضعه من ثنايا البحث

س)تخدام لى التحليل الوصفي ت)ارة والكم)ي باعحث القائمة ختبار فرضية وتحقيق أھدافه ركزت منھجية البو?     
  -:  بعض ا�ساليب اbحصائية والصيغ الرياضية تارة أخرى في بناء ھيكلية البحث التي تضمنت جانبين ھما 

 -:وفيه تم دراسة وتحليل اxتي ، الجانب النظري -١
 .ا�فكار النظرية لتقنية حصاد المياه . أ

مظاھر الجيمورفولوجية المتعلقة بحصاد المي)اه ف)ي مج)رى وح)وض التكوينات الجيولوجية وبعض ال . ب
 .تغذية وادي ا�خضر

 .الخصائص المطرية في منطقة الدراسة.ج
 -:وفيه تمت اbجراءات اxتية ، الجانب التطبيقي -٢

ختيار وتحديد موضع السد المقت)رح وف)ق المتطلب)ات الجيولوجي)ة والجيمورفولوجي)ة ال.زم)ة bقام)ة ا . أ
 .س ھندسية تضمن مقاومة السد للسيولالسد على أس

حساب كمية ا�مط)ار المحص)ودة حساب ما يمكن حصاده من مياه ا�مطار بموجب متغيرات معادلة  . ب
وحج)م الم)اء المتبخ)ر ، وحجم الماء المتس)رب داخ)ل الترب)ة، التي تتمثل بتقدير حجم ا�مطار الھاطلة

  .المتر المكعب بوحدة
وكمية ، زم لتحقيق الھدف ا�ول المتمثل بالزراعة.تم تقدير الماء الوفيه ، تحديد الھدف من الحصاد  . ت

 .ستخدامات البشرية ا�خرىاه المتبقية للھدف الثاني وھو ا?المي
 .بملخص النتائج والتوصياتوأختتم البحث 
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  -:ا.فكار النظرية لتقانة حصاد المياه -:او� 
الطفيف)ة ب)ين  خت.ف)اتا? ولكن عل)ى ال)رغم م)ن، ف عدةعاريبت (Water Harvesting)عرف حصاد المياه      

ول في فترات تلك التقنية التي تستخدم في حجز و تخزين مياه ا�مطار والسي تجمع على أننھا إ? أ، تلك التعاريف
سواء ، ستخدامھا عند الحاجة إليھاوإعادة ا، تجميعھا ومعد?ت ھطولھاخت.ف الغاية من ھطولھا بطرق تختلف با

  )١(.للشرب أو للري التكميلي او لتغذية المياه الجوفيةكان 

يتمث)ل الن)وع ا�ول بتجمي)ع مي)اه ا�مط)ار بع)د ، تتم عملية حصاد المياه إما بصورة طبيعية أو بتدخل اbنس)ان     
تم)د الت)ي يع) بالغ)دران(مكون)ا م)ا يع)رف محلي)ا ، العواصف المطرية الشديدة في المناطق المنخفض)ة غي)ر النف)اذة

دار الفاق)د منھ)ا ومق)حتياجات اbنسان ا�خرى لمدة تحددھا كمية ا�مطار المتجمعة ليھا البدو في ري الماشية واع
ستخدامھا وا) بالفيضات(الغدران تعرف محليا أو تجمعھا في مناطق منخفضة أكبر سعة من ، ببالتبخر أو التسر

العض)وية وق)درتھا  ة أو حديث)ة التك)وين غني)ة بالم)ادة�ن تلك الفيضات تتمي)ز بتربتھ)ا الفتي)، في الزراعة المطرية
رتفاع مقدار ما يصيبھا من المياه نس)بة وا، ترة أطول من غيرھا بسبب سمكھاحتفاض بالرطوبة لفالعالية على ا?

 ةإذ تنصرف إليھا مي)اه ا�مط)ار م)ن المن)اطق المج)اورة وم)ن من)اطق ق)د تك)ون بعي)د، اطقنإلى ما يجاورھا من م
د كميات اbنتاج من محصولي القمح والشعير التي أنتجتھا تل)ك الفيض)ات ف)ي الھض)بة الغربي)ة ض)من وتؤك. عنھا

ستخدامه في منطقة ھمية ھذا النوع من حصاد المياه واأ) ١٩٩٥-١٩٩٤(حدود محافضة ا�نبار للموسم الزراعي 
 ،اج المحافظة للموسم المذكورمن مجموع إنت%) ١٤.٣(أي ما نسبته ، طنا) ٥٩٦٠(إذ بلغ إنتاج القمح ، الدراسة

، اج المحافظة لنفس الموسم الزراعيتإن من%) ١٨.٨(طنا أي ما يعادل ) ١٠٤٤(أما إنتاج الشعير فقد وصل إلى 
حتفظ به الم)زارعين م)ن ك). و? يدخل من ضمنھا ما ا، دولة فقطوتمثل ھذه الكمية اbنتاج المسوق إلى مخازن ال

  )٢(.تقديرھا لعدم وجود د??ت رقمية عليھاوھي كمية ? يمكن ، المحصولين
، أما النوع الثاني من الحصاد الذي يتم بفعل اbنسان من خ.ل إقامة السدود والبحيرات المختلفة أو كليھما معا    

إذ مارس)ت ھ)ذه التقني)ة الكثي)ر ، السنينستخدامھا الى آ?ف وإنما يمتد تأريخ ا، العصر الحاضرفھي لم تكن وليدة 
 )٤٠٠٠(والدليل على ذلك في المنطقة العربي)ة س)د م)أرب ف)ي ال)يمن قب)ل ، عوب العالم ولكن بطرق مختلفةمن ش

  .سنة قبل المي.د) ٢٥٠٠(ستخدام ما يسمى بالصھاريج في فلسطين قبل وا، سنة
اوز ? يتج)، س)تخدام ھ)ذا الن)وع م)ن الحص)اد ح)ديث العھ)دف)إن ا، عراق وبخاصة في منطق)ة الدراس)ةأما في ال     

  )٣(.في الھضبة الغربية) سد الرطبة(وادي حوران  على حيث أقيم أول سد، )١٩٧٣(تأريخ بدئھا عن عام 
لربما يعود الى وفرة المياه السطحية متمثل)ة ، ھتمام به في العراقممارسة ھذا النوع من الحصاد وا? إن عدم     

زدياد الحاجة بسبب ا، م بحصاد المياه في العراقھتمااxونة ا�خيرة تزايد ا? في وإن بدى، بنھري دجلة والفرات
س)وبي العراق)ي رنتشرت في السھل الومظاھر التصحر التي ا، داد السكانإلى الغذاء في ظل التزايد المستمر �ع

  .ختيار البحثجاء ا ومن ھنا، إ? إنه ? يرقى الى المستوى المطلوب، رتفاع ملوحة التربة وشحة المياهبسبب ا
  -:حصاد المياهمعايير 

  )١(ير مختلفة كما يوضحھا الجدول وفق معاي على يصنف الحصاد المائي   
 سقوطھا منطقة خارج ا�مطار مياه وتجميع، فاعل كمعيار الصناعي المائي الحصاد نعتمد الدراسة ھذه وفي     

 كمعيار ا�ودية مياه وحصاد، حجمي كمعيار كبيرتين وتخزين تغذية منطقتي واعتماد، المكاني للبعد كمعيار
النطاق واسع النوع من مائي حصاد اعتماد يعني وھذا. للجريان . 

المياه حصاد نمط تحديد في المؤثرة العوامل  :- 
٤(منھا عدة عوامل على المياه حصاد أنماط من نمط أي إنشاء يتوقف      ) :- 
ا�رض طبوغرافية .1 . 
للتربة والكيمياوية الجيوفيزياوية الخواص .2 . 
الزراعي الموسم مدار على وتوزيعھا، ھطولھا وشدة، الھاطلة ا�مطار كمية .3 . 

  .ا?ستخدام وحجم نوع  .٤
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  نواع الحصاد المائي حسب مختلف المعاييرأ)١(جدول 

الحصاد المائي في ا�قاليم الجافة وشبه الجافة في الوطن ، عاطف علي الخرابشة وعثمان محمد غنيم: المصدر 
  .١٠١ص، ٢٠٠٩، عمان، الصفاء للطباعة والنشر والتوزيعدار ، العربي
  -:مكونات أنظمة حصاد المياه

  -:)٥(ھي المقامة على الوديان إن أھم مكونات نظام حصاد المياه
  (Catchment Area)منطقة المستجمع  -١
  .وھي تلك المنطقة التي تسھم ببعض أو كامل حصتھا من مياه ا�مطار لغرض الحصاد المائي     

 -: (Storage Facility)سيلة الخزن و -٢
  .وقد يكون خزانا سطحيا أو في طبقات صخرية ، وھو المكان الذي تحتجز فيه المياه المحصودة     

 -: (Target area)المنطقة المستھدفة  -٣
وق))د يك))ون ، ھ))و الھ))دف فيك))ون النب))ات، وھ))ي المنطق))ة الت))ي تس))تفيد م))ن المي))اه المحص))ودة �غ))راض الزراع))ة    
  .حتياجات اbنسان ھي الھدفوان أو االحي

 أھداف الحصاد المائي
الى  وشبه الجافة يعد الحصاد المائي أحد أھم التقنيات المستخدمة في تنمية الموارد المائية في المناطق الجافة     

اتيجية جتماعية والبيئية والستركا�ھداف ا?قتصادية وا?، ا في تحقيق مجموعة من ا�ھداف ا�خرىجانب دورھ
  -:التي تتمثل باxتي 

 .ستثمار ا�راضي التي ? تحصل على ھطول مطري كاف في النشاط الزراعيا -١
 .رواء الحيواناتا?ستخدامات البشرية وإ لمختلفتلبية حاجات اbنسان  -٢
 .ستقرار البدو وإقامة المستقرات الريفيةا -٣
 .تحسين الغطاء النباتي والحد من التدھور البيئي -٤
 .المياه الجوفية وزيادة مناسيب مياه اxبار تغذية مكامن -٥
 .وا�من الغذائي تعزيز ا�من المائي -٦
 .خاصة في المناطق الھامشيةتصحر والزحف الصحراوي الحد من ال -٧

  
  -:التكوينات الجيولوجية والمظاھر الجيمورفولوجية لمنطقة الدراسة  -:ثانيا 
جغرافي)))ة دراس)))ة التكوين)))ات الجيولوجي)))ة والمظ)))اھر  رقع)))ة ةيتطل)))ب تنفي)))ذ تقني)))ة الحص)))اد الم)))ائي ف)))ي أي)))     

ة ھوأح)د الودي)ان الرئيس)، ة الدراس)ةال)ذي يمث)ل منطق) فوادي ا�خض)ر، الجيمورفولوجية ذات الع.قة بھذه التقنية
تنص)رف ، ٢كم) ٢٩٠(تبلغ المساحة الكلية لحوض الوادي  إذ، سفلى في الھضبة الغربية العراقيةلوحدة الوديان ال

إن معظ)م مس)احة ح)وض ھ)ذا ال)وادي تق)ع ض)من الح)دود اbداري)ة و، بحيرة سد حديثة من جھة الغ)رب الىمياھه 
  .لقضاء حديثة
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وتنقس))م بحس))ب طريق))ة ، ك))م) ٣٤٣( رعي))ة فق))د يص))ل طولھ))ا إل))ىأم))ا أوديت))ه الف، ك))م)٤٤(ادي يبل))غ ط))ول ال))و     
  .درجة) ١.٥ -٠.٥(نحدار حوض الوادي بين يتراوح ا. مراتب نھرية) ٥(لر إلى يارست

فإنھا تتضمن طبق)ات ص)خرية تت)راوح ، أما التكوينات الجيولوجية المنكشفة ضمن المساحة الحوضية للوادي     
ادي تس)ود ف)ي ح)وض ال)و. فض). ع)ن ترس)بات ال)زمن الرب)اعي، أعمارھا ب)ين عص)ري اxيجوس)ين والمايوس)ين

 الت)ي تكون)ت منھ)ا المنطق)ة ف)ي فس)ھان الص)خور س)اس ت)رب محلي)ة مش)تقة م)نالت)ي ھ)ي با�، الترب الص)حراوية
  .فض. عن الترب الرسوبية حديثة التكوين، وه عنھا سابقاالعصور الجيولوجية المختلفة المن

أم)ا ، ف)ي منطق)ة كت)وف ال)وادي Bومزيجية طينية لrف)ق  Aفأنھا مزيجية لrفق ، أما بخصوص نسجة التربة     
إذ تت)راوح م)ا ب)ين ، وھ)ي م)ن الت)رب قليل)ة الملوح)ة. س)م) ٣٧(فأنھ)ا مزيجي)ة رملي)ة وعل)ى عم)ق ، خارج الوادي

تاح من مياه ستغ.ل ما مل.ستثمار الزراعي ويدفع باتجاه ا وھذا يؤكد ص.حيتھا. )٧(م/ منزيديس) ٢.٩٥ -٢.٢٠(
  .ستثمار بما في ذلك تنفيذ تقنيات حصاد المياهمن أجل تحقيق ھذا ا?

  
  -:راسة الخصائص المطرية في منطقة الد -:ثالثا 
ن مع)دل المجم)وع إذ إ، د منطقة الدراسة منطق)ة جاف)ةتع، )٢(لى كميات المطر الھاطلة سنويا جدول ستنادا إا     

) ٢٢.٣(كما أن عدد ا�يام الممطرة سنويا ? يزي)د ع)ن ، ملم سنويا) ١٤٢.٥(السنوي لھطول ا�مطار ? يتجاوز 
  .يوما 

  )٢(جدول 
  )٢٠٠٩-١٩٨٠(وعدد ا�يام في محطة حديثة للمدة المعد?ت الشھرية لكمية ا�مطار

  ا�يام المطيرة  ا�مطار  ا�شھر  ا�يام المطيرة  ا�مطار ملم  ا�شھر
  ٢.٩  ٢٤.٧  نيسان  ٠.٨  ٤.١  تشرين ا�ول
  ٠.٧  ٥.٥  مايس  ١.٥  ٩.١  تشرين الثاني
  ٠.٠  ٠.٠  حزيران  ٣.٤  ٢٣.٠  كانون ا�ول
  ٠.٠  ٠.٠  تموز  ٤.٢  ٢٣.٨  كانون الثاني

  ٠.٠  ٠.٠  آب  ٣.٦  ٢١.٠  طشبا
  ٠.٠  ٠.٠  ايلول  ٥.٢  ٣١.٣  آذار

  ٢٢.٣  ١٤٢.٥  المجموع
  بيانات غير منشورة، الھيأة العامة لrنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية: المصدر  

فأنھ)ا تتص)ف بالتذب)ذب حي)ث تتف)اوت كميات)ه ، وفض. عن قلة معد?ت الھطول المط)ري ف)ي منطق)ة الدراس)ة     
 )٨(%)٢٥.٣(إذ بلغ معامل التذبذب المطري نسبة تصل الى ، ه من عام xخر ومن فصل اxخر خ.ل العاموكثافت
  ).٣(جدول 

ا�مط)ار اbعص)ارية وتعزى أسباب ھذا التذبذب الع)الي ف)ي أمط)ار منطق)ة الدراس)ة إل)ى وقوعھ)ا عل)ى حاف)ة      
ل نسبة تذبذب ا�مطار في المناطق الرطبة رة عامة تصووبص. أن عموم مناطق العراق ا�خرىشأنھا في ذلك ش

وتزداد ھذه النسبة في المن)اطق الت)ي تك)ون أمطارھ)ا غي)ر مض)مونة لتص)ل ال)ى نس)بة تت)راوح ب)ين ، %)١٥(الى 
م)دد جف)اف عتماد على ا�مطار في الزراعة غير ممكن بسبب ظھور وھذه النسبة العالية تجعل ا?، %)٢٥-٢٠(

ولق))د أظھ))رت نت))ائج . )٩()٤٠(لمن))اطق الص))حراوية ش))ديدة الجف))اف حت))ى تتج))اوز طويل))ة وت))زداد ھ))ذه النس))بة ف))ي ا
  .تباينا كبير في مدد رجوع ا�مطار، )٤(الجدول 

 ت)زداد ا�مط)ار رج)وع م)دة أط)وال إن الم)ذكور الج)دول م)ن ويتض)ح، سنة) ٣٣( و واحدة سنة بين تراوحت     
 يحتم)ل) ١٣٩.٦( ع)ن الس)نوي مجموعھ)ا يق)ل الت)ي ارفا�مط)،  قلتھ)ا م)ع وتق)ل كميتھ)ا زادت كلم)ا عامة بصورة
 يبل)غ تكرارھا احتمال فإن، سنويا ملم) ١٥٠( الى تصل حتى الحد ھذا عن تزيد التي ا�مطار أما. سنويا تكرارھا

 زاد وم)ا، س)نوات) ٧-٣( ب)ين يت)راوح تكرارھ)ا احتمال فإن ملم) ٢٣٠( وحتى الحد ھذا عن زادت ما وإذا سنتين
 ضروري المطرية الحدود لبعض الرجوع مدد ولتقدير. سنة) ٣٣-١٠( بين يتراوح تكرارھا تمالاح فإن ذلك عن
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 مج))ال وف))ي المج))اري وش))بكات المائي))ة والخزان))ات الس))دود تص))ميم مث))ل التطبيقي))ة المج))ا?ت م))ن كثي))ر ف))ي ج))دا
 عل))ى تعتم))د لت))يا التنموي))ة المج))ا?ت م))ن وغيرھ))ا المطري))ة الزراع))ة وف))ي ا?نج))راف م))ن الترب))ة عل))ى المحافظ))ة
  )١١.(ا�مطار

  
  
  

  )٢٠٠٩ -١٩٨٠(وات حساب معامل التذبذب المطري في محطة حديثة للمدة طخ )٣(جدول 
نحراف ا?  ا�مطار ملم  السنة

  | | Xi-Xالمطلق
  ا�مطار  السنة

  ملم
نحراف ا?

  | Xi-X|المطلق
٨٧.٧  ٢٣٠.٢  ٩٥  ٢٧.٤  ١٦٩.٩  ١٩٨٠  

٢٠.٩  ١٦٣.٤  ٩٦  ٤٨.٥  ٩٣.٧  ٨١  
١٢١.٤  ٢٦٣.٩  ٩٧  ٣٤.٢  ١٠٨.٣  ٨٢  
٣٢.١  ١١٠.٤  ٩٨  ٤٢.٧  ٩٩.٨  ٨٣  
٦٠.١  ٨٢.٤  ٩٩  ١٠.٠  ١٥٢.٥  ٨٤  
٢٨.١  ١١٤.٤  ٢٠٠٠  ٣٤.٩  ١٠٧.١  ٨٥  
٣.٠  ١٣٩.٥  ١  ٢٧.٦  ١١٤.٩  ٨٦  
١.٨  ١٤٠.٧  ٢  ٩.٠  ١٥١.٥  ٨٧  
٤٢.٠  ١٠٠.٥  ٣  ١٢٦.١  ٢٦٨.٦  ٨٨  
٢٧.٧  ١٧٠.٢  ٨٩  4 ٢٠.٧  ١٢١.٨  
٣٦.٠  ١٠٦.٥  ٥  ٢٦.٣  ١١٦.٢  ٩٠  
٨.٢  ١٥٠.٧  ٦  ٤٧.٠  ١٨٩.٥  ٩١  
٣.٠  ١٣٩.٥  ٧  ٠.٠  ١٤٢.٥  ٩٢  
٤٦.٢  ٩٦.٣  ٨  ٢.٣  ١٤٠.٢  ٩٣  
٥٢.٠  ٩٠.٥  ٩  ٥٢.٩  ١٩٥.٤  ٩٤  

  ٣٥.٩٩  ١٤٢.٥  المعدل
  

  %٢٥.٣=  ١٠٠×  = معامل التذبذب 
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  )٢٠٠٩ -١٩٨٠(حتمالية حدوثه في محطة حديثة للمدة مدة رجوع المطر وا )٤(جدول 

  -:ستخدام الع.قات أدناه با) ٣(من عمل الباحث اعتمادا على الجدول : المصدر 
P(Ei) = 1- (R/n+1) (10)            

R.P = 1/ P(Ei)               
R  =الرتبة  

P(Ei) = حتمال الحدث اProbability Event    
n  =عدد سنوات الرصد  

P.R  =مدة رجوع المطر.  
  -:التطبيق 

س))تثمار المن))اطق ص))اد المي))اه بطريق))ة علمي))ة يمك))ن ا?عتم))اد عليھ))ا ف))ي مج))ا?ت ام))ن أج))ل إتم))ام عملي))ة ح     
   -: تباع اbجراءات اxتيةينبغي إ، الصحراوية الجافة

  إختيار موضع السد  -:أو� 
?ب)د م)ن دراس)ة المواض)ع المقترح)ة bقام)ة الس)دود م)ن ، قبل بناء السدود على الوديان لغرض حص)اد المي)اه     

أس)س ھندس)ية  ىط)ة علمي)ة تق)وم عل)�ن إنش)اء الس)دود يتطل)ب وض)ع خ، والجيولوجي)ةالناحتين الجيمورفولوجية 
  )١٢(.نھيارمن ا? ا عليھاحفاظ

منفذ ضيق  على أن يكون للمنطقة التي يقام فيھا السد، كما يؤكد المختصون في حقل الجيمورفولوجيا التطبيقية     
فض). ع)ن إن ص).بة ، ك)ون منخفض)ة�ن تكاليف إقامته في مث)ل ھ)ذه المن)اطق ت، من صخور صلبة قاعه كونتت

  )١٣(.للضغط الذي تسلطه السيول خور وضيق المنطقة يزيدان من مقاومة السدالص
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لتقاء إن منطقة ا، ة والزيارة الميدانيةاسات الجيمورفولوجية والجيولوجية لمنطقة الدراسوتبين من خ.ل الدر     
ب ص))خرية ص))لبة حائطي)ة الش))كل يبل))غ تمث)ل خانق))ا ذا جوان)، )١(وادي النفاي)ل ب))وادي ا�خض)ر ال))رئيس خريط))ة 

  )١٤(.مترا) ٣٧ -٢٥(ضيق المجرى الذي يتراوح بين فض. عن ، مترا) ٩(رتفاعھا ا

وبتحديد موضع  السد يمكن رس)م الح)دود الفاص)لة ب)ين . وبھذا ستكون ھذه المنطقة أنسب موضعا bقامة السد     
إن المنطق)ة ا�ول)ى تش)مل خمس)ة ) ١(إذ يتض)ح م)ن الخريط)ة . والمنطق)ة المس)تھدفة، )المس)تجمع(منطقة التغذي)ة 

 ح))وض وادي ا�خض))ر، م))ن مجم))وع ا�ح))واض الس))تة الت))ي يتك))ون منھ))ا ح))وض ال))وادي وھ))ي ،أح))واض ثانوي))ة
وا�جزاء التي تق)ع م)ا ، وحوض وادي النفايل، وحوض وادي مبارك، وبيوحوض وادي ا�خضر الجن، الشمالي

) ٢٥٦( وفي ضوء ھذه الحدود تكون مساحة منطق)ة التغذي)ة. قبل موضع السد من حوض وادي ا�خضر الرئيس
  .٢كم) ٢٩٠(تقريبا من المساحة الكلية للحوض البالغة %) ٨٨(أي ما نسبته ،  (*) ٢مك

 

 
مراتب ا.ودية في حوض وادي ا�خضر)  ١( خارطة رقم   
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ھضبة الغربية جيمورفولوجية حوض وادي ا�خضر في ال، قيس سامي عبد الكريم الجميلي: المصدر 
جامعة ، كلية اxداب، رسالة ماجستير غير منشورة ،ستثماره في حصاد المياهالعراقية وإمكانية ا

 . ص، ٢٠١٠،ا�نبار
جل))ة التي))ل وا�ج))زاء ال))دنيا م))ن ح))وض وادي فأنھ))ا تش))مل ح))وض وادي ر، )لمس))تھدفةا( أم))ا المنطق))ة الثاني))ة     

ة م)ن المس)احة الكلي)%) ١٢(أي ما نس)بته ، ٢كم) ٣٤(وبھذه الحدود تكون مساحة تلك المنطقة ، ا�خضر الرئيس
  .للحوض
  حتساب ما يمكن حصاده من مياه ا.مطار ا -:ثانيا 
  -:حتساب كمية المياه التي تحصل عليھا أي رقعة جغرافية من معرفة وحساب متغيرات الع.قة اxتية يمكن ا     

HWQ = P – (I+E) 
  -:إذ أن 

HWQ  = ٣م(كمية مياه ا�مطار المحصودة(  
P  = ٣م(كمية ا�مطار المساحية(  
I  =٣م(الى داخل التربة  كمية الماء المتسرب(  

E  = ٣م(التبخر من منطقة الخزن(  
  وفيما يلي عرض لتلك المتغيرات

 -:ا.مطار المساحية  - ١
قبل الولوج ف)ي عملي)ات حس)اب تل)ك ا�مط)ار ?ب)د م)ن التنوي)ه ال)ى أفض)ل الط)رق المتبع)ة ف)ي تق)دير كمي)ات      

بإتب))اع ، حتس))اب متوس))ط ا�مط))ار الموزون))ة لمنطق))ة التغذي))ةة وھ))ي ااقطة عل))ى منطق))ة تغذي))ة معين))ا�مط))ار الس))
  :الخطوات التالية

  .رسم خطوط المطر المتساوي لمنطقة الدراسة بدقة -أ
 .تحسب المساحة المحصورة بين كل خطي مطر متساويين ومتجاورين -ب
 .اورينبي لكمية ا�مطار الساقطة لكل خطي مطر متساويين ومتجستخراج الوسط الحساا-ج 

 ).ت(بنتيجة الخطوة ) ب(الخطوة  يتم ضرب نتيجة -د
 .وتقسم على مجموع مساحة منطقة التغذية) ث(تجمع حواصل ضرب الخطوة  -ه
 )١٥(.الذي يعتمد في حساب ا�مطار المساحية، يكون الناتج ھو متوسط ا�مطار الموزونة لمنطقة التغذية -و

. سط الحسابي لھذين الخطينعتماد الوورة بين خطي مطر متساويين فيمكن اأما إذا كانت منطقة التغذية محص     
  .عتماد بيانات محطة مناخية إذا كانت تلك المحطة تقع ضمن منطقة التغذية أو بالقرب منھاويمكن ا

غة ومساحة منطقة التغذية البال) ٢(عتمد على المعد?ت الشھرية لrمطار الھاطلة جدول وفي ھذه الدراسة سن     
  :بإتباع الع.قة التالية  ٢كم) ٢٥٦(

  .٢مساحة منطقة التغذية م X) م(كمية ا�مطار الھاطلة ) = ٣م(ا�مطار المساحية 
الذي يتضح منه إن حوض التغذية يستلم أمط)ارا يص)ل حجمھ)ا إل)ى ). ٥(وجاءت النتائج كما ھي في الجدول      

، الھاطلة في كل ا�شھرتتباين بحسب مقادير ا�مطار  موزعة على ا�شھر المطيرة بكميات، ٣م) ٣٦٤٨٠٠٠٠(
  .وأدناھا في شھر تشرين ا�ول، ل في شھر آذارفأع.ھا يص

  
  )٥(جدول 

  )٢٠٠٩ -١٩٨٠(في منطقة الدراسة للمدة  ٣معدل كمية ا�مطار المساحية م
  ٣ا�مطار المساحية م  ا�شھر  ٣ا�مطار المساحية م  ا�شھر

  ٦٣٢٣٢٠٠  سانني  ١٠٤٩٦٠٠  تشرين ا�ول
  ١٤٠٨٠٠٠  مايس  ٢٣٢٩٦٠٠  تشرين الثاني
    حزيران  ٥٨٨٨٠٠٠  كانون أول
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    تموز  ٦٠٩٢٨٠٠  كانون ثاني
    أيلول  ٥٣٧٦٠٠٠  شباط
      ٨٠١٢٨٠٠  آذار

  ٣٦٤٨٠٠٠٠  المجموع
  .٢كم    ) ٢٥٦(ومساحة منطقة التغذية البالغة ) ٢(عتمادا على معطيات الجدول ا، من عمل الباحث: المصدر 

 -:التسرب  - ٢
وي)رتبط ، يعبر اصط.ح التسرب ھنا عن كمية مياه ا�مط)ار الت)ي تغ)ور داخ)ل الترب)ة بع)د الھط)ول المط)ري     

  :حجم الماء المتسرب بجملة من العوامل أھمھا 
إذ تقل معد?ت . ووجود الغطاء النباتي وخصائص الھطو?ت المطرية ، نحدار سطح ا�رضنسجة التربة وا     

أم)ا خص)ائص . وقل)ة الغط)اء النب)اتي، نح)دار س)طح ا�رضب ذات المسامية الواطئ)ة وم)ع ش)دة اي الترالتسرب ف
: ومن أھم تلك الخصائص تأثيرا ھي، وأساسي في معد?ت التسرب فإنھا تؤثر بشكل رئيس، ت المطريةالھطو?

)١٦(  

لمط)ر الھاط)ل ف)ي وح)دة ال)زمن ف)ي بل تعني مقدار ا، ? تعني كمية المطر الھاطل على مكان ما -:شدة المطر  -أ
 .ومع ھذه الشدة يتناسب التسرب تناسبا عكسيا). ساعة/ملم(ذلك المكان وتقاس ب

 .تعني الفترة الزمنية التي يستمر فيھا الھطول بھذه الشدة وتقاس في وحدة الزمن -:ديمومة المطر  -ب
وھ))ذا ض))روري ف))ي ) واتالس))ن(تعن))ي تك))رار ش))دة المط))ر وديمومت))ه ف))ي وح))دة ال))زمن  -:التك))رار-ج

تصميم السدود لتكون قادرة على الثبات أما الجريان السطحي ال)ذي يح)دث بس)بب الزخ)ات المطري)ة 
 .الشديدة

وتشير المصادر العلمية الى أن معدل النفاذية الھيدرولوجي)ة المش)بعة للت)رب تتب)اين وف)ق العوام)ل الت)ي س)بق      
  ).٦(ذكرھا كما في الجدول

  )٦(جدول 
  نفاذية الھيدرولوجية المشبعة للتربمعدل ال

  واطئة  معتدلة واطئة  معتدلة عالية  سريعة  سريعة جدا  درجة النفاذية 
  ٠.٠٠٣٦  ٠.٠٣٦  ٠.٣٦   ٣.٦   ٣٦  ساعة/سم/السرعة

   U. S. D. A, Soil Survey Manual, USA, 1993, P.37  -:المصدر 
ا كم))ا ذك))ر س))ابقا اء المتس))رب ف))ي منطق))ة التغذي))ة البالغ))ة مس))احتھس))اب حج))م الم))حتن أج))ل إتم))ام عملي))ة اوم))     

  -:بد من معرفة ا�مور اxتية ?، ٢كم) ٢٥٦(ب
  .شدة المطر -أ

 .معدل النفاذية الھيدرولوجية المشبعة للتربة -ب
ة ف))ي منطق))ة ل ع))دد ا�ي))ام المطي))رة لع))دم ت))وفير البيان))ات الس))اعيعتم))دنا مع))ديتعل))ق بالعام))ل ا�ول ا فيم))ا 

عتمدنا المتوسط الحسابي للفئتين ا�خيرتين لكون المنطقة غير مستوية أما فيما يتعلق بالعامل الثاني فا.الدراسة
فض. عن طبيعة التھاطل المطري ، وقليلة في غطاءھا النباتي وسطحھا أما معرى أو تغطيه تربة قليلة السمك

تكون درج)ة النفاذي)ة المعتم)دة ف)ي وبھذا ، ات شدة عاليةالذي معظمه يكون على شكل زخات مطرية فجائية ذ
بع)د تحويلھ)ا ال)ى ، /س)اعة/ مس)) ٠.٠١٩٨(حتساب التسرب ما بين معتدلة واطئة و واطئة وبس)رعة مع)دلھا ا

 (**)وتم التعامل مع ھذين المتغيرين في تقدير حجم التسرب بموجب الع.قة اxتية . يوم / متر
  ٢مساحة منطقة التغذية م× عدد ا�يام المطيرة× ٢٤× ١٠٠/  النفاذيةدرجة ) = ٣م(الماء المتسرب 

  ٣م) ٢٧١٢٨٢١٧.٦(إذ يتضح إن حجم الماء المتسرب بلغ ). ٧(وجاءت نتائج التطبيق كما في الجدول 
ومن الموازن)ة . يراد منطقة التغذية من المجموع السنوي لrمطار المساحية الھاطلةمن إ%) ٧٤.٤(أي ما يعادل 

أي بطرح ا�ول من ) ٥(جدول ) م(وا�مطار المساحية الھاطلة ) ٣م(لمعد?ت الشھرية لحجم الماء المتسرب بين ا
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) ٩٣٥١٧٨٢.٤(إنھا بلغت ) ٧(إذ يتضح من الجدول ، )السيول(الثاني نحصل على حجم الماء المتجمع أمام السد 
  .طقة التغذيةطلة على منمن حجم ا�مطار المساحية الھا%) ٢٥.٦(أي ما يعادل ، ٣م
  

  )٧(جدول 
  ٣معدل عدد ا�يام المطيرة في محطة حديثة وحجم الماء المتسرب والمتجمع أمام السد م

حجم الماء المتجمع امام   حجم الماء المتسرب  عدد ا�يام المطيرة  ا�شھر
  ٣السد م

  ٧٦٣٩٠.٤  ٩٧٣٢٠٩.٦  ٠.٨  تشرين ا�ول
  ٥٠٤٨٣٢.٠  ١٨٢٤٧٦٨.٠  ١.٥  تشرين الثاني

  ١٧٥١٨٥٩.٢  ٤١٣٦١٤٠.٨  ٣.٤  �ولكانون ا
  ٩٨٣٤٤٩.٦  ٥١٠٩٣٥٠.٤  ٤.٢  كانون الثاني 

  ٩٩٦٥٥٦.٨  ٤٣٧٩٤٤٣.٢  ٣.٦  شباط
  ١٦٨٦٩٣٧.٠  ٦٣٢٥٨٦٢.٤  ٥.٢  آذار

  ٢٧٩٥٣١٥.٢  ٣٥٢٧٨٨٤.٤  ٢.٩  نيسان
  ٥٥٦٤٤١.٦  ٨٥١٥٥٨.٤  ٠.٧  مايس

  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  حزيران
  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  تموز
  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  آب

  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  أيلول
  ٩٣٥١٧٨٢.٤  ٢٧١٢٨٢١٧.٦  ٢٢.٣  المجموع

  
 -:التبخر - ٣

وإن معرفة حجم المياه المتبخرة تتطلب معرفة ، ةلث في عملية تقدير المياه المحصودتبخر المتغير الثايمثل ال     
  -:العاملين اxتيين

 .ةرييالطاقة التبخ -أ 
 .المساحة السطحية للماء المتجمع أمام السد -ب 

 عتم)دناوق)د ا، ورطوبة وحركة الرياححدده الظروف المناخية السائدة في منطقة الدراسة من حرارة فا�ول ت     
  .على ما سجلته محطة حديثة من معد?ت شھرية للتبخر

أما الثاني فيمكن تحديده بطرق ھندسية ورياضية عن طريق إقامة خزان معروف ا�بع)اد يتس)ع �كث)ر مع)دل      
( عتم)دنا ف)ي ذل)ك عل)ى ذل)ك عل)ى م)ا ت)م جمع)ه ف)ي ش)ھر نيس)ان والب)الغ وا، أم)ام الس)دي لrمطار المتجمع)ة شھر

الحج)م نس)تطيع تص)ميم الش)كل الھندس)ي لخ)زان الم)اء يمك)ن مع)ه  ھ)ذا وفي ض)وء) ٧(جدول  ٣م) ٢٧٩٥٣١٥.٢
  ).١(المساحة السطحية للماء المتجمع كما في الشكل معرفة 
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  .الماء المتجمع أمام السدمخطط يوضح الشكل الھندسي لخزان ) ١(شكل 

  
وتص))بح المس))احة الس))طحية للم))اء ، م))ن الم))اء ٣م)٢٨٠٠٠٠٠(وف))ي ض))وء ھ))ذه ا�بع))اد يتس))ع ھ))ذا الخ))زان ل      

م)ع مراع)ات أن ت)بطن جوان)ب . وسنعتمد ھذه المس)احة ف)ي حس)اب حج)م الم)اء المتبخ)ر، ٢م)٣٥٠٠٠٠(المتجمع 
  .الحوض وقاعدته لمنع التسرب الى باطن ا�رض

إن حج))م الم))اء المتبخ))ر م))ن منطق))ة الخ))زن لrش))ھر المطي))رة فق))ط بل))غ ، )٨(ويتض))ح م))ن معطي))ات الج))دول       
وبط)رح الم)اء المتبخ)ر م)ن الم)اء المتجم)ع ، من الماء المتجمع أم)ام الس)د %)٤.١(أي ما يعادل ، ٣م) ٣٨٤٠٢٠(

ن)ه بل)غ أ) ٨(ض)ح م)ن الج)دول إذ يت، المطي)رةنحصل على حجم الماء الذي يمكن حصاده طيلة الم)دة ، )٧(جدول 
  .٣م) ٨٩٦٧٧٦١.٨(

  )٨(جدول 
المعد?ت الشھرية للتبخر في محطة حديثة و حجم الماء المتبخر والماء المحصود في منطقة الدراسة خ.ل 

  ).٢٠٠٩ -١٩٨٠( ةا�شھر المطيرة للمد
  ٣حجم الماء المحصود م  ٣حجم الماء المتبخر م  التبخر ملم  ا�شھر

  ١٤١٦٠.٤  ٦٢٢٣٠  ١٧٧.٨  تشرين ا�ول
  ٤٧٣٦٨٢.٠  ٣١١٥٠  ٨٩.٠  تشرين الثاني
  ١٧٣٤٠٠٩.٢  ١٧٨٥٠  ٥١.٠  كانون ا�ول
  ٩٦٧٢٧٩.٦  ١٦١٧٠  ٤٦.٢  كانون الثاني

  ٩٧٠٢٠١.٨  ٢٦٣٥٥  ٧٥.٣  شباط
  ١٦٤٢١٧٢  ٤٤٧٦٥  ١٢٧.٩  آذار

  ٢٧٢٤٠٢٠.٢  ٧١٢٩٥  ٢٠٣.٧  نيسان
  ٤٤٢٢٣٦.٦  ١١٤٢٠٥  ٣٢٦.٣  مايس

  ــ  ــ  ٤١٨.٧  حزيران
  ــ  ــ  ٤٨٢.٤  تموز
  ــ  ــ  ٤٢٤.٣  آب

  ــ  ــ  ٢٨٣.٩  أيلول
  ٨٩٦٧٧٦١.٨  ٣٨٤٠٢٠  ٢٧٠٦.٥  المجموع
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  -:تحديد الھدف من الحصاد  -:ثالثا
بعد إتمام عمليات تقدير حجم الماء المحصود با�متار المكعبة ننتقل الى آخر مرحلة وھ)ي تحدي)د الھ)دف م)ن      

  .حتياجات اbنسان ا�خرى ھي الھدف الثانيالھدف ا�ول وا ستكون الزراعة ھي وفي ھذه الدراسة، الحصاد
 الھدف ا.ول -أ 

  -:إن تحقيق ھذا الھدف يتطلب سلسلة من اbجراءات منھا      
وف))ي ھ))ذه الدراس))ة س))يكون محص))ول القم))ح ھ))و المحص))ول  ،وم زراعتھ))اإختي))ار المحاص))يل الت))ي ن))ر -١

فض). ع)ن ، م فص)ل نم)وه م)ع الم)دة المطي)رةيت)واءأسباب منھا كونه محصول ش)توي المختار وذلك لعدة 
كونه محصول ستراتيجي مھم يش)كل ج)زءا مھم)ا م)ن غ)ذاء اbنس)ان وم.ئم)ة الظ)روف الطبيعي)ة لنج)اح 

 .خ والتربةازراعته كعامل المن
ل الظروف المناخية السائدة خ.ل فصل نموه الذي عادة يبدأ حصول في ظستھ.ك المائي للمتقدير ا? -٢

عتماد معادل)ة التقدير باوسيكون . حيث يحين وقت فطامهتشرين الثاني وحتى نھاية شھر نيسان من شھر 
ومعام))ل  (ETO)الك))امن  الت))بخ ن))تح ب.ن))ي كري))دل ف))ي تق))دير الت))ي تع))د تع))دي. لمعادل))ة) نجي))ب خروف))ه(

 )١٧(:عتماد الصيغة اxتيةبا (Kc)المحصول 
Cu = [P/3C1.31] Kc 

  :إذ إن 
Cu  =?مائي للمحصول ستھ.ك الا(Consumptive use) 

P  =الى عددھا بالسنة نسبة النسبة المئوية لعدد ساعات سطوع الشمس الشھرية.  
C  = م(معدل درجة الحرارةº.(  

Kc  =المعامل النباتي للمحصول.  
ص)ل مل)م خ).ل ف) ٣٥٣(عمق)ه  إذ يتبين منه أن المحصول يستھلك م)اءً ، )٩(ما في الجدول وجاءت النتائج ك     
دونم يأخذ قسما منھا م)ن الم)اء المتس)رب ف)ي المنطق)ة المس)تفيدة والقس)م اxخ)ر / ٣م) ٨٨٣.١(أي ما حجمه . نموه

، ولكي تتم عملي)ة الحس)اب ?ب)د م)ن تحدي)د مس)احة المنطق)ة المس)تفيدة). ١٠(يعطى على شكل ري تكميلي جدول 
وبھذا تكون ، سمته على حجم الري التكميليم تحديدھا على ضوء المخزون الصافي لشھر تشرين الثاني بقت حيث

نس))تطيع ، دون)م/ ٣م) ٨٨٣.١(دون))م تقريب)ا وبموج)ب الحاج)ة النھائي))ة البالغ)ة ) ٧٧٠٠(مس)احة المنطق)ة المس)تفيدة 
  .٣م) ٦٧٩٩٨٧٠(إذ يتضح من الجدول السابق أنھا تبلغ ،تقدير تلك الحاجة با�متار المكعبة

  )٩(جدول 
  خ.ل فصل نموه في منطقة الدراسة) ملم(قمح ستھ.ك المائي لمحصول الا?

حجم   ملم Cu  )١٩( ETO Kc  )١٨( P ºC  ا�شھر
 ٣اbستھ.ك م

  دونم/
  ٧٩.٣  ٣١.٧  ٠.٤  ٧٩.٢  ١٤.٩  ٦.٩  تشرين الثاني 
  ٨٦.٧  ٣٤.٧  ٠.٨  ٤٣.٤  ٩.٥  ٦.٨٢  كانون ا�ول
  ١١٧.٥  ٤٧  ١.٢  ٣٩.٢  ٨.٥  ٧.١٣  كانون الثاني

  ١٦٤.٤  ٦٥.٥  ١.٢  ٥٤.٦  ١١.١  ٧.٠  شباط
  ٢٥١.٧  ١٠٠.٧  ١.٠  ١٠٠.٧  ١٥.٤٥  ٨.٣٧  آذار

  ١٨٣.٥  ٧٣.٤  ٠.٥  ١٤٦.٨  ٢٠  ٨.٧  نيسان
  ٨٨٣.١  ٣٥٣          المجموع

  ا?ستھ.ك المائي للمحصول با?عتماد على معادلة المصدر من عمل الباحث
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  )١٠(جدول 
  ونمد/ ٣حجم الماء المتسرب والري التكميلي في المنطقة المستفيدة والحاجة النھائية م

تشرين   ا�شھر
  الثاني

كانون 
  ا�ول

كانون 
  الثاني

  حجم الماء  المجموع  نيسان   آذار  شباط
المستخدم في 

  ٢٥٥.٣  ٦١.٨  ٤٢.٥  ٤٢.٩  ٤٩.٩  ٤٠.٤  ١٧.٨  الماء المتسرب  ٣م/الزراعة
الري 
  )٢٠(التكميلي

٦٢٧.٨  ١٢١.٧  ٢٠٩.٢  ١٢١.٥  ٦٧.٦  ٤٦.٣  ٦١.٥  

الحاجة النھائية 
  دونم/٣م

٧٩.٣  
  

٦٧٩٩٨٧٠  ٨٨٣.١  ١٨٣.٥  ٢٥١.٧  ١٦٤.٤  ١١٧.٥  ٨٦.٧(***)  

  عمل الباحث: المصدر
 -:الھدف الثاني -ب 

حتياجات اbنسان ا�خرى وإرواء الحيوانات ويمكن حسابه اعتماده في سد ا  يمكن، إن المتبقي من المحصود     
  :من معرفة المتغيرات اxتية

 ).٨(جدول  ٣م) ٨٩٦٧٧٦١.٨(الماء المحصود البالغ  -١
 ).١٠(جدول  ٣م) ٦٧٩٩٨٧٠(الماء المستخدم �غراض الزراعة البالغ  -٢
 )٢١( ٣م) ٥٦٣٢٥٥(والبالغ . نقطاع المطرحجم الماء المتبخر في أشھر ا -٣

بمس)احة وفي حالة عدم كفاية ھذا المقدار من تحقيق الھدف فيمكن زيادته عن طريق حفر خزان خلف الس)د و     
ه ص))غر المس))احة الس)طحية وزي))ادة العم))ق تعن))ي تخف)يض لكمي))ة الم))اء المتبخ))ر �ن))، س)طحية أص))غر وعم))ق أكب)ر

قبل السد من الرواسب الطينية والرملية  ولوجود مثل ھذه الخزانات فائدة أخرى تتمثل بإعادة تنظيف الخزانات ما
 .وما تجلبه  المسي.ت في طريقھا من بقايا النبات اليابسة ومواد أخرى

? يمك)ن إن الحصاد المائي على أساس المعد?ت السنوية لrمطار الھاطلة ، bشارة إليه ھو ومما تجدر ا          
وتلبي))ة  ،س))تثمار الزراع))ي بش))كل مس))تديمام ھ))ذه التقني))ة المتمثل))ة ھن))ا با?س))تخداھ))داف عتم))اد علي))ه ف))ي تحقي))ق اا?

ى قيم))ة أق))ل م))ن ھ))ذه م))اد عل))عتوإنم))ا با?، رية وإرواء الحيوان))اتس))تخدامات البش))حاج))ات اbنس))ان لمختل))ف ا?
  ).٤(حتمالية حدوث عالية أي مدة رجوع قصيرة جدول المعد?ت ذات ا

ل)م ت)وزع عل)ى م)دى م) ٨٢.٤(الذي بلغ، )١٩٩٩(ي لعام طرومن أجل ذلك سنعتمد على مجموع الھطول الم     
  -:يةالسابقة توصلنا الى الحقائق اxتتباع الخطوات وبا. يوما) ١٣.٥(

طيلة المدة المطيرة لھذا الع)ام  ٣م)٢١٠٩٤٤٠٠(حوالي  ٢كم) ٢٥٦(ة التغذية البالغة مساحتھا تستلم منطق -١
 .كأمطار مساحية

من %) ٧٧.٨(أي ما يعادل ، ٣م) ١٦٤٢٢٩١٢(يتسرب من ھذا الحجم الى داخل التربة ما مقداره تقريبا  -٢
 .مجموع ا�مطار المساحية التي يحصل عليھا حوض التغذية

يجة الخطوة الثانية من ا�ولى نحصل على حجم المسي.ت المائية التي تتجمع أمام الس)د البالغ)ة وبطرح نت -٣
 .٣م) ٤٦٧١٤٨٨(

والطاق))ة  ٢ك))م) ٣٥٠٠٠٠(عت))دناھا س))ابقا والبالغ))ة احة الس))طحية للم))اء المتجم))ع الت))ي اف))ي ض))وء المس)) -٤
فقود بالتبخر ح)والي الماء الم ملم يبلغ حجم) ١٠٩٧.٢( التبخيرية خ.ل فصل نمو محصول القمح البالغة

 .للمدة نفسھا ٣م) ٣٨٤٠٢٠(
وبطرح نتيجة الخطوة الرابعة من الخط)وة الثالث)ة نحص)ل عل)ى الحج)م الص)افي للم)اء المحص)ود والبالغ)ة  -٥

 .٣م) ٤٢٨٧٤٦٨(
قمح  دونم) ٣٠٠٠(فإن زراعة . كري تكميلي كما بينا سابقا دونم) ٨٨٣.١(بما أن محصول القمح يستھلك  -٦

طيلة فصل نموه من البذار وحتى الفطام في نھاية شھر نيسان وھ)ذه الكمي)ة  ٣م) ٢٦٤٩٣٠٠(تحتاج الى 
 .ستثمار الزراعيتحقيق الھدف ا�ول المتمثل با?من المياه التي تستخدم ل
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يتبخ)ر منھ)ا ف)ي ض)وء  ٣م )١٦٣٨١٦٨(بطرح نتيجة الخطوة السادسة من الخطوة الخامسة نحصل عل)ى  -٧
والمس)احة الس)طحية لح)وض ، مل)م) ١٦٠٩.٣(بخيرية في فترة إنقطاع المطر الب)الغ مجموعھ)ا الطاقة الت

ي))ق لتحق، ٣م)١٠٧٤٩١٣(ويبق))ى م))ا حجم))ه . ٣م) ٥٦٣٢٥٥(م))ا حجم))ه ، ٢م) ٣٥٠٠٠٠(الخ))زن البالغ))ة 
  .حتياجات اbنسان ا�خرىالھدف الثاني المتمثل بتلبية ا

حت)ى وإن ، ھا منطق)ة الدراس)ةة مطري)ة تس)تلمعتم)اد عل)ى أعل)ى ش)دا? ج)بفي، أما ما يتعلق بتصميم منشآت السد      
وبھ)ذا .سد الضغط الذي تسلطه مياه الس)يولكي يقاوم الل، حتمالية حدوثھا قليلة ومدة رجوعھا طويلة ا�جلكانت ا

وھ))ي تش))كل م))ا نس))بته ، )١٩٨٨(مل))م ع))ام ) ٤١.٤(الخص))وص بلغ))ت أعل))ى كمي))ة ھط))ول مط))ري ف))ي ي))وم واح))د 
  )٢٢(.ملم) ٢٦٨.٦(ن المجموع السنوي لrمطار في ذلك العام والبالغة م%) ١٥.٤(

يتسرب منھ)ا ، ٣م)١٠٥٩٨٤٠٠(ستلم حوض التغذية أمطارا بلغ حجمھا في ذلك اليوم وبھذه الشدة المطرية ا     
وعل)ى ، ٣م)٩٣٨١٨٨٨(وعليه يك)ون حج)م مي)اه الس)يول المتجمع)ة أم)ا الس)د ، ٣م) ١٢١٦٥١٢(الى داخل التربة 

  .ندسين وضع تصاميم السد المقترحا الحجم من السيول ينبغي على المھساس ھذأ
  
  
  

  :اMستنتاجات 
  -:ستنتاجات التي توصلت إليھا ھذه الدراسة باxتي يمكن إيجاز ا?     

 -:ستخدام المعدل السنوي لrمطار في حساب الحصاد المائي اxتي أظھرت نتائج ا -١
 .سنويا ٣م)٣٦٤٨٠٠٠٠(را مساحية بلغ حجمھا تستلم منطقة التغذية أمطا -أ

      م)))ن %) ٧٤.٤(أي م)))ا يع)))ادل ، س)))نوي ٣م)٢٧١٢٨٢١٧.٦(يتس))رب ال)))ى داخ)))ل الترب)))ة م)))ا حجم))ه  -ب
 .حجم ا�مطار الھاطلة على منطقة التغذية

 .سنويا ٣م)٩٣٥١٧٨٢.٤(يبلغ حجم السيول المتجمعة أما السد  -ج
 .من حجم الماء المتجمع أمام السد%) ٤.١(يعادل  أي ما، ٣م)٣٨٤٠٢٠(ما حجمه  يفقد بالتبخر -د
  .سنويا ٣م)٨٩٦٧٧٦١.٨(يصل حجم الماء المحصود الى  -ه
 

 -:أظھرت نتائج تحديد الھدف من الحصاد المائي اxتي  -٢
من الم)اء المحص)ود ل)ري  ٣م)٦٧٩٩٨٧٠(ستثمار الزراعي صرف يتطلب تحقيق الھدف المتمثل با? -أ
 ).الري بالرش(ستخدام الطرق الحديثة حصول القمح ريا تكميليا بانم من مدو) ٧٧٠٠(

  .٣م)١٦٠٤٦٣٦(ستخدامات اbنسان ا�خرى حوالي ى لتحقيق الھدف الثاني المتمثل بايتبق -ب
 

مل)م س)نويا ف)ي حس)اب الحص)اد ) ٨٢.٤( ة غلل قيمة سنوية للھطول المطري الباستخدام أقأظھرت نتائج ا -٣
 -:المائي اxتي 

 .في تلك السنة ٣م)٢١٠٩٤٤٠٠(ستلمت منطقة التغذية أمطارا بلغ حجمھا ا -أ
م)ن مجم)وع ا�مط)ار %) ٧٧.٨(أي م)ا يع)ادل ، ٣م)١٦٤٢٢٩١٢(يتسرب منھ)ا ال)ى الترب)ة ح)والي  -ب

 .المستلمة
 .٣م)٤٦٧١٤٨٨(بلغ حجم السيول المتجمعة أمام السد  -ج
 .خ.ل ا�شھر المطيرة ٣م)٣٨٤٠٢٠(فقد منھا بالتبخر  -د
 .٣م)٤٢٨٧٤٦٨(بلغ حجم الماء الذي يمكن حصاده في ذلك العام  -ه
 ٣م)٢٦٤٩٣٠٠(محصول القمح صرف دونم ب) ٣٠٠٠(ول المتمثل بزراعة يتطلب تحقيق الھدف ا� -و

 .ستخدام طريقة الري بالرشكري تكميلي با
 .٣م)١٠٧٤٩١٣(حتياجات اbنسان ا�خرى حوالي تحقيق الھدف الثاني المتمثل باليتبقى  -ز
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  -:أظھرت نتائج الحصاد المائي �على شدة مطرية اxتي  -٤
 .خ.ل يوم واحد ٣م)١٠٥٩٨٤٠٠(الى  م منطقة التغذية أمطارا يصل حجمھاتستل -أ

 .٣م)١٢١٦٥١٢(يفقد منھا بالتسرب الى التربة  -ب
  .٣م)٩٣٨١٨٨٨(يصل حجم السيول المتجمعة أمام السد في ذلك اليوم  -ج
  
  

  
  :التوصيات

  -:في ضوء النتائج التي توصل إليھا البحث نوصي باxتي      
، س)تخدام عملي)ة حص)اد المي)اهبا) الودي)ان(طحية إنشاء وإعداد قاعدة بيانات عن المجاري المائي)ة الس) -١

ستش)عار ع)ن تقني)ات ا?ھتم)ام بمع ا?، بالموارد المائية وتركيزھا في إدارة وحدة فنية متكاملة متخصصة
 .علومات الجغرافيةونظم الم، بعد
والترويج لتقانات حصاد مياه ا�مطار لسھولتھا وقل)ة تكاليفھ)ا وآثارھ)ا ، التوعية بأھمية الوارد المائية -٢

 .الواضحة في توفير ا�من الغذائي والمائي
را كبيرا ف)ي ترش)يد ستخدام المياه المحصودة لما لھا من دوبإدخال تقنيات الري الحديثة في ا ھتماما? -٣
 ستخدام تلك المياهرفع كفاءات واو

وتوجيھھ)ا برص)د وتس)جيل البيان)ات بالش)كل ، زيادة عدد محطات الرصد الجوي في الھض)بة الغربي)ة -٤
م)ا يتعل)ق بالخص)ائص المطري)ة الم)ؤثرة ف)ي عملي)ة  الذي يخدم عمليات حساب الحصاد الم)ائي وبخاص)ة

 .الزمن المطر وديمومته وتكرارھا عبر شدة الحصاد المائي وبخاصة
�نھ)ا تمث)ل ، إجراء مسح ش)امل للت)رب الص)حراوية وتحدي)د مع)د?ت نفاذيتھ)ا الھيدرولوجي)ة المش)بعة -٥

 .حتساب المحصودسيا من أركان اركنا أسا
 .مع توصية وحث المستثمرين لتبني مثل ھذه المشاريع، إجراء دراسات مماثلة على وديان أخرى -٦

  
  
  
  

   :المصادر
المؤتمر ، حصاد مياه ا�مطار والسيول وأھميته للموارد المائية في المملكة العربية السعودية، الرحمن آل الشيخعبد الملك بن عبد  - ١

 .٢ص، الرياض، جامعة الملك سعود، كلية علوم ا�غذية والزراعة، ٢٠٠٦، الدولي الثاني للموارد المائية والبيئة الجافة
 .غير منشورةسج.ت وجداول ، مديرية فرع زراعة ا�نبار -٢
المجلة العراقية لدراسات ، الت.زم بين الخزانات ا�رضية والسدود الصحراوية ضرورة إقتصادية، عبد الوھاب خضير العبيد-٣

  .١١٣ص،٢٠٠٨،العدد ا�ول، المجلد ا�ول، الصحراء
      ٤-                      www.Ipdsudn.Org/ download/ tgant%207 asad.pdf.  

         ٥ -                               http:Kacst Edu. Sa/edoc/1427/157139_1.pdf. 
  الحصاد المائي في ا�قاليم الجافة وشبه الجافة في ، عاطف علي الخرابشة وعثمان محمد غنيم -٦

 .١٠١ص،٢٠٠٩، عمان، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الوطن العربي
ستثماره في حصاد ھضبة الغربية العراقية وإمكانية اجيمورفولوجية حوض وادي ا�خضر في ال، جميليقيس سامي عبد الكريم ال -٧

  .٥٩ -١ص، ٢٠١٠،جامعة ا�نبار، كلية اxداب، رسالة ماجستير غير منشورة، المياه
   -:ستخدام الع.قة اxتيةتم حساب معامل التذبذب با -٨

  .١٠٠×  = معامل التذبذب  



ا�نسانية للعلوم ا�نبار جامعة مجلة  
٢٠١٢ - حزيران  -ثاني  ال العدد  

139                  ا.ھمية ا�قتصادية لحصاد المياه باقامة السدود على الوديان في المناطق الجافة
                                                                                             مھدي حمد فرحان. د. م.أ

دار المعارف ، عوديةسالمملكة العربية ال، جامعة اbمام محمد بن سعود، الجغرافية المناخية والنباتية، عبد العزيز طريح شرف -٩
  .٢٢٦ص، ١٩٩٦، الجامعية

(10    S. Petterssen, Introduction to Metrology, Mc. Gro _ Hill, New York, 1985, p271. 
 .٩٠ص، ١٩٧٣، عمان، الجامعة ا�ردنية، ٢ط، ميالمناخ العل، نعمان شحاذة) ١١  
العدد ، ا�نبار  اbنسانية      جامعة ، أھمية المعلومات الجيمورفولوجية في تخطيط المشاريع الھندسية، خلف حسين الدليمي) ١٢  

  .٤٣١ص ، ٢٠٠٦، الثاني
، ١٩٨٠، بغداد، التعليم العالي والبحث العلميوزارة ، ١ط، ٢ج، الجيمورفولوجيا التطبيقية، وفيق حسين الخشاب وآخرون) ١٣  

  .١٣١ص
  .١٢٠ص، مصدر سابق، قيس سامي عبد الكريم الجميلي) ١٤  
  . ArcGIS10تم حساب المساحة بإستخدام برنامج (*)   
  .٩٨ص ، مصدر سابق، عاطف علي الخرابشة وعثمان محمد غنيم) ١٥  
  ١٦ (http:// ipac. Kacst. Edu. Sa/op,cit.      
فالغرض منھا تحويل سرعة التسرب من ) ٢٤(والضرب في ) ١٠٠(أما القسمة على ، تم صياغة ھذه الع.قة من قبل الباحث(**)   

  .يوم ليتناسب مع ما يتوفر من شدة المطر في محطة حديثة/ ساعة الى متر/ سم
، ٣٢مجلد ، مجلة العلوم الزراعية العراقية، بةستھ.ك المائي للباق.ء تحت ظروف تغطية الترا?، عصام خضير حمزة الحديثي) ١٧ 

  .٥٦ص، ٢٠٠١، ٦العدد
  .بيانات غير منشورة، ة لrنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقيةالھيأة العام) ١٨
١٩ (N. Kharrufa, and B. AL-Kawaz, and Ismail : studies on crops consumptive use of water in Iraq, 

unpublished, 1975, pp. 12-18. 
من حجم اbستھ.ك المائي جدول ) ١٠(حتساب الري التكميلي من طرح حجم الماء المتسرب في المنطقة المستفيدة جدول تم ا )٢٠

)٩.(  
  .دونم) ٧٧٠٠(دونم مساحة المنطقة المستفيدة البالغة / ٣م) ٨٨٣.١(حجم ا?ستھ.ك المائي البالغ  حتسابه من ضربتم ا(***) 

 ١٠٠٠وقسمت على . ١٠٠٠/ نقطاع المطر جمع في الطاقة التبخيرية في مدة اه من ضرب المساحة السطحية للماء المتتم حساب) ٢١
  .لغرض تحويلھا من الملم الى المتر

  .بيانات غير منشورة، الھيأة العامة لrنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية) ٢٢
      

             
 


