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أثر المناخ في تقدير اإلحتياجات المائية لمشروع الجرتوػية في 

 محافظة تاتل
 
 

 م. باحث : عماد راتب كتاب &أ.م. د. صالح عاتي الموسوي 

 كلية األداب / جامعة القادسية

تاريخ قبول النشر                                      1/2/2016تاريخ استالم البحث :
:7/2/2016 

 الخالصة:

يعد مشروع الجربوعية من المشاريع االروائية الميمة في محافظة بابل , وتأتي أىميتو من موقعو 
نخفاض معدل الرطوبة النسبية وقمة التساقط  ضمن المنطقة الجافة التي تتصف بأرتفاع درجة الحرارة وا 

راضي المشروع , لذا المطري , االمر الذي اليمكن معو االعتماد عمييا في تمبية االحتياجات المائية أل
فأن التطمع الى وضع خطط زراعية تنموية يعتمد أساسا" عمى موازنة المياه المتاحة لممشروع من جية 
واحتياجاتو المائية من جية اخرى , وىذه االخيرة تتأثر كثيرا" بالخصائص المناخية السائدة في منطقة 

النتح( واالحتياج المائي الذي يشمل باالضافة الى الدراسة , التي تحدد االستيالك المائي النظري )التبخر/
االستيالك المائي , الضائعات المائية الحقمية وضائعات النقل ومتطمبات غسل المحاصيل , كما تحدد 
الخصائص المناخية المحتوى الرطوبي لمتربة ومن ثم تحديد كمية المياه التي يحتاجيا كل محصول من 

 لمشروع .المحاصيل المزروعة في أراضي ا

 المقدمة

يعد المناخ أحد الظاىرات الجغرافية التي ترتبط بعالقات وثيقة وتأثير متبادل مع الظاىرات والنظم 
البيئية االخرى , وان ايجاد ىذه العالقات والتفاعل بينيم يعد موضوع جدير باالىتمام والدراسة , خاصة 

مرتكزات التنمية االقتصادية واالجتماعية , السيما عندما يتعمق االمر بالموارد المائية التي تعد من اىم 
في المناطق ذات المناخ الجاف وشبو الجاف , حيث التساقط المطري القميل , وزيادة نسبة الضائعات 
المائية بوساطة عممية )التبخر/النتح( , االمر الذي يتطمب الحفاظ عمى كمية المياه المتاحة وصيانتيا 

, وىذا يتطمب تحديد االحتياجات المائية والسيما الزراعية منيا بشكل دقيق ,  واستثمارىا بكفاءة عالية
وخفض نسبة الضائعات المائية , واعتماد االساليب والطرائق االروائية الحديثة , لتقنينيا ورفع كفاءة 

 استخداميا , ومن ثم التوسع في مساحة االراضي الزراعية المروية .
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 مشكلة البحث

أن نمخص مشكمة البحث الرئيسة بالتساؤل اآلتي : )ىل لممناخ أثر في تقدير  من الممكن  
االحتياجات المائية لمشروع الجربوعية في محافظة بابل( ومنيا تنبثق مجموعة من التساؤالت الثانوية 

 االتية :
لمائي لممحاصيل ما ىو واقع الموازنة المائية المناخية في منطقة الدراسة ؟ وماتأثيرىا في االستيالك ا -1

 الحقمية ؟
 ما حجم االحتياجات المائية لممشروع ؟ وما سبب تباينيا من موسم الخر ؟ -2
 ما ىو واقع كفاءة ري المشروع ؟ وما ىو واقع موازنتو المائية السطحية ؟ -3
 قوتو ؟أي العناصر المناخية أكثر تأثيرا" في تحديد االستيالك المائي ؟ وما درجة تأثيرىا وأتجاىو و  -4

 فرضية البحث

 يمكن صياغة فرضية البحث الرئيسة عمى النحو االتي :
لمخصائص المناخية أثر كبير في تحديد وتباين االحتياجات المائية لممحاصيل الحقمية المنتجة في   

 أراضي مشروع الجربوعية .
 أما الفرضيات الثانوية فتمثمت باالتي :  
الجافة , مما يعني وجود عجزا" مائيا" يؤدي الى زيادة االستيالك تقع منطقة الدراسة ضمن المنطقة  -1

 المائي لممحاصيل وزيادة الطمب عمى مياه المشروع .
 تتباين االحتياجات المائية لممشروع موسميا" بسبب تباين الخصائص المناخية لمنطقة الدراسة . -2
مائية , كما التتوازن كمية المياه المتاحة تنخفض كفاءة ري المشروع , نتيجة لزيادة نسبة الضائعات ال -3

 لممشروع مع احتياجاتو المائية .
تعد عناصر االشعاع الشمسي والسطوع الفعمي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح , االكثر تأثيرا" في  -4

رات تحديد االستيالك المائي , ويكون اتجاه تأثيرىا طرديا" موجبا" , كما انيا تفسر نسبة كبيرة من التغي
 الحاصمة في مقدار االستيالك المائي , والتنبؤ بيا مستقبال" .

 هدف البحث

ييدف البحث الى تحميل أثر الخصائص المناخية في تقدير حجم االستيالك المائي واالحتياجات 
المائية لممحاصيل الحقمية المنتجة في المشروع , وأثرىا في تباين ىذه االحتياجات موسميا" , ومعرفة واقع 
الموازنة المائية المناخية لمنطقة الدراسة , وتحديد حجم الضائعات المائية وكمية العجز المائي الفصمي 
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والسنوي , حتى يمكن عمل تحسينات من شأنيا ان تقمل نسبة الضائعات المائية , وترفع من كفاءة 
 لمتزايدة لممياه .أستثمار مياه المشروع , لزيادة المساحة المروية وتمبية المتطمبات البشرية ا

 
 منهج البحث

أعتمد المنيج النظامي)النسقي( الذي يركز عمى تحديد العوامل المناخية المؤثرة في االحتياجات المائية    
لممحاصيل الحقمية , وأستكمل بالمنيج التحميمي من خالل جمع البيانات الخاصة بالبحث ووصفيا 

ج الكمي  في عمل موازنة مائية مناخية وحساب االستيالك وتحميميا تحميال" دقيقا" باألستعانة بالمني
المائي ومتطمبات الغسل , ثم أستخدم االسموب االحصائي التحميمي ألعطاء البحث قالبا" قياسيا" ورقميا" 

 يحدد االتجاىات والعالقات السببية بين الخصائص المناخية واالحتياجات المائية لممشروع .
 موقع منطقة الدراسة

تقع منطقة الدراسة في المنطقة الوسطى من العراق ضمن الحدود اإلدارية لمحافظة بابل ,         
وتحديدا" المناطق الجنوبية منيا , ضمن مركز قضاء القاسم وناحية الطميعة , وىي األراضي التي تروى 

 من مشروع الجربوعية الذي يمتد من شط الحمة شماال" إلى مبزل الفرات الشرقي جنوبا" .
( شماال" , وخطي طول   32 20( و )08  32أما الموقع الفمكي فيمتد بين دائرتي عرض )     

(36  44( و )44  44 ( شرقا" , خريطة )أما الحدود الزمانية لمدراسة فتمثمت بدورة مناخية  1 , )
ى محطة رصد ( , معتمدة في تحميل العناصر المناخية عم2013 – 1983أمدىا إحدى وثالثون سنة )

 ( .2013-1983الحمة لممدة )
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 (    موقع مشروع الجربوعية1خريطة )

 .2008سم( , لعام90( بدقة )Econose( المرئية الفضائية لمحافظة بابل )1المصدر : )
والبزل , قسم المرسم , الري  ( جميورية العراق , وزارة الموارد المائية , مديرية الموارد المائية في محافظة بابل , خريطة مشاريع2)        
2014 

 أوال" : مشروع الجربوعية اإلروائي

يعد نير الفرات بمجراه الرئيس المغذي االول الذي يوفر الماء لشط الحمة ومنو يأخذ مشروع 
الجربوعية موارده المائية , حيث يتم التحكم بكمية المياه الداخمة لممشروع عن طريق ناظم الصدر الذي 

, وبعد أن تدخل المياه عن طريق ناظم  (1)سم(  440ابتين من نوع )روماين ( وبعرض )يتكون من بو 
الصدر تتوزع عمى شبكة ري المشروع التي محورىا القناة الرئيسة , ومنيا عمى عشرة قنوات ثانوية , 

( , تخدم عشرة مقاطعات زراعية , خمس منيا تقع ضمن مركز قضاء القاسم , أما الخمسة 1جدول )
( , وتبمغ المساحة الكمية ألراضي المشروع 2( وخريطة )2خرى فتقع ضمن ناحية الطميعة , جدول )اال



 
تقدير أثر المناخ في                             م. تاحث : ػماد راتة كتاب &أ.م. د. صالح ػاتي الموسوي 

 اإلحتياجات المائية ...

 

818 
 

المجلد التاسغ                                                               نسانية     مجلة القادسية للؼلوم اإل

 م2/2102ػشر: الؼدد 

دونما"( في حين بمغت المساحة  70495دونما"( , أما المساحة المخصصة لألرواء فتبمغ ) 123476)
 (2)دونما"( .  37146المروية فعال" )

 ة وفروعوصميمية لمشروع الجربوعيالمعمومات الت (1جدول )  

المساحة  الموقع الكيمو متري اسم الجدول
طول  عدد المنافذ المروية)دونم(

 /ثا3التصريف م الجدول)كم(

الجربوعية 
 الرئيس

أيمن شط 621120
 9.633 291350 51 14639 الحمة

 01510 41690 13 3911 أيمن المشروع6170 جدول السمط

أيسر 71760 جدول الفياضية
 01634 81660 15 4680 المشروع

 جدول الجنابيين
أيمن 101090

 01748 71920 20 5608 المشروع

أيسر 91960 جدول القاسم
 11752 111050 43 12567 المشروع

جدول البو شيخ 
 عمي

أيمن 101960
 01120 21460 4 912 المشروع

 جدول الدلي
أيمن 151200

 01858 71150 25 8399 المشروع

 جدول النكابية
أيمن 171200

 11339 151170 44 12509 المشروع

أيسر 211600 جدول النواعير
 01520 71320 13 3932 المشروع

أيمن 251550 جدول ال بشارة
 01323 31470 8 2502 المشروع

أيمن 271520 جدول ال مغيطي
 01111 11760 3 836 المشروع

 - 99 239 70495 - المجموع
مديرية الموارد المائية في محافظة بابل , سجل  ,جميورية العراق , وزارة الموارد المائية  المصدر:

 .2013, لعام  , بيانات غير منشورة ديوانية -مشروع حمة
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 ( المقاطعات الزراعية التي يخدميا مشروع الجربوعية2جدول )
 المزروعة فعال الصالحة لمزراعة المساحة الكمية المقاطعة

 8000 8050 13254 /الدلي25
 3500 3590 7852 /ابوحيايا26
 4250 7578 8578 /السمط27
 8000 12002 13102 /الجوذرية30
 5000 9727 10727 /الفياضية38

 948 1979 2497 /خريعة12
 1700 2765 3950 /اليميبية20
 2700 6808 9768 /الوعواعة21

 1100 4960 7286 /اليور22
 1948 5655 8151 /النكابية23

 37146 63114 85165 المجموع
صدر: جميورية العراق , وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , قسم االنتاج النباتي , بيانات غير الم

 . 2013منشورة , لعام 
محاصيل شتوية وصيفية ومعمرة , اذ بمغت المساحة المستثمرة بزراعة  مستثمرة بزراعة

ن محصول الى اخر , دونما"( , وىي متباينة من مقاطعة الى اخرى وم 23231المحاصيل الشتوية )
دونما"( , فيما حل محصول الشعير  9535حيث جاء محصول الحنطة بالمرتبة االولى بمساحة بمغت )

دونما"( , أما محصول الجت فقد جاء بالمرتبة الثالثة , اذ شغمت  7005بالمرتبة الثانية بمساحة مقدارىا )
لخضر الشتوية التي شغمت زراعتيا دونما( , ثم تأتي بعده محاصيل ا 4090زراعتو مساحة بمغت )

 800دونما"( , ىذا وقد حل محصول البرسيم بالمرتبة االخيرة بمساحة بمغ مقدارىا ) 1801مساحة )
 ( .3دونما"( . جدول )

دونما"( , وىي االخرى  8265أما بالنسبة لممحاصيل الصيفية فقد شغمت زراعتيا مساحة بمغت )
حصول الى اخر , اذ تصدر محصول الذرة الصفراء عمى باقي متباينة من مقاطعة الى اخرى ومن م

دونما"( , فيما جاءت بعده محاصيل  5603المحاصيل الصيفية من حيث المساحة المزروعة التي بمغت )
دونما"( , فيما حل محصول الدخن ثالثا"بمساحة  2327الخضر الصيفية بمساحة مزروعة بمغ مقدارىا )

دونما"( , أما  80بعده محصول الماش الذي شغل مساحة بمغت ) دونما"( , ثم جاء 225بمغت )
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دونما"( , ويرجع سبب قمة المساحة المروية  30محصول الذرة البيضاء فقد شغل مساحة قميمة بمغت )
صيفا" , الى قمة التصريف المائي لممشروع فضال" عن ان المتاح منو يتعرض لمضياع نتيجة الرتفاع 

دل سرعة الرياح وقمة الرطوبة النسبية ومن ثم زيادة معدل كمية )التبخر/النتح(  , درجة الحرارة وزيادة مع
كما تستثمر أراضي المشروع بزراعة االشجار المعمرة )النخيل والفاكية( التي تمتد عمى شكل شريط طولي 

 دونما"( . 3776مع أمتداد المشروع وجداولو بمساحة بمغت )

 
 والجداول التي تخدميا في منطقة الدراسةالمقاطعات الزراعية  (2خريطة )
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المقاطعات   shap file( ,   GISالمصدر : جميورية العراق , وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , شعبة ال )
 الزراعية .

 2013لعام  )دونم(( المحاصيل الحقمية المزروعة في أراضي مشروع الجربوعية3جدول )
 المشروع ة الطميعةناحي مركز قضاء القاسم التفاصيل

 المحاصيل الشتوية
 9535 3685 5850 الحنطة
 7005 4652 2353 الشعير
 4090 940 3150 الجت

 800 350 450 البرسيم
 1801 926 875 خضر شتوية

 المحاصيل الصيفية
 5603 1918 3685 ذرة صفراء
 30 30 - ذرة بيضاء

 80 80 - ماش
 225 225 - دخن

 2327 592 1735 خضر صيفية
 3776 86 3690 معمرة وبساتين

( جميورية العراق , وزارة الزراعة , شعبة زراعة القاسم , قسم االنتاج النباتي , بيانات غير منشورة , لعام 1المصدر: )
2013 . 

نشورة , ( جميورية العراق , وزارة الزراعة , شعبة زراعة الطميعة , قسم االنتاج النباتي , بيانات غير م2)         
 . 2013لعام 

 ثانيا" : أثر المناخ في تقدير االحتياجات المائية لمشروع الجربوعية

تؤثر الخصائص الطقسية والمناخية في مايتوفر في البيئة من موارد مائية سواء كانت السطحية        
ءة منظومة الري , حيث في كفا ", فالمناخ بعناصره المتعددة , يعد عامال" رئيسا" مؤثرا (3)منيا ام الجوفية

تظير تأ ثيراتو بشكل مباشر وغير مباشر في الوضع المائي اإلروائي , من خالل تحديده لمعدالت 
عن ان كفاءة أساليب  "التصريف المائي , وتحديده اإلحتياجات المائية لممحاصيل الزراعية , فضال
قل المياه من مصدرىا إلى وطرائق الري تتوقف كثيرا" عمى خصائص عناصر المناخ , سواء في ن

 . (4)األراضي الزراعية أم عند توزيعيا عمى الحقول الزراعية
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وعمى وفق ماتقدم ستتضمن دراستنا لمعناصر المناخية بقدر تعمقيا بموضوع الضائعات المائية , سواء     
ظومة الري , لألمطار أم مياه الري من شبكة ري المشروع وحقولو الزراعية , وتأثير ىذا في كفاءة من

 وكاآلتي :
 
 

 أ :اإلشعاع الشمسي    

أثر موقع منطقة الدراسة بالنسبة لدوائر العرض في مقدار االشعاع الواصل , من خالل تحكمو 
( أن مقدار  4في زاوية سقوط االشعاع الشمسي وعدد ساعات النيار النظري , ويتضح من الجدول ) 

(  ثم يزداد ىذا المقدار 2ممي واط/سم 11314ون االول )االشعاع الشمسي يصل الى ادناه في شير كان
( ويتأثر مقدار 2ممي واط/سم23115من االشعاع تدريجيا" الى ان يصل الى اعاله خالل شير حزيران )

االشعاع الشمسي بعدد ساعات السطوع الفعمية التي تتأثر بصفاء السماء من السحب والظواىر الغبارية , 
)كانون االول وكانون الثاني وشباط( حيث تتمبد السماء بالغيوم ويقصر النيار ,  ففي أشير الشتاء النظري

( لألشير الثالث عمى 711و  612و  611يقل معدل عدد ساعات السطوع الفعمي بحيث يصل الى )
التتالي , في حين تزداد ىذه المعدالت خالل اشير الصيف النظري )حزيران وتموز واب( نتيجة لصفاء 

( عمى التتالي , ويتأثر االستيالك 1112و  1115و  1114ول النيار لتصل مقاديرىا الى )السماء وط
المائي بمقدار االشعاع الشمسي الواصل وبعدد ساعات السطوع الفعمية , اذ ان تباينيا زمانيا" يؤدي الى 

تربة والنبات تباين معدل درجة الحرارة ومن ثم تباين مقدار الضائعات المائية )التبخر/النتح( من ال
 والسطوح المائية , وبالتالي تتباين االحتياجات المائية لممحاصيل الحقمية .

 ب : درجة الحرارة 

تبدأ معدالت درجة الحرارة باالرتفاع التدريجي وفقا"لزوايا االشعاع الشمسي ومقادير عمميات 
حيث يصل معدل درجة االكتساب مع قدوم أشير الفصل الحار من السنة والذي يبدأ من شير نيسان 

( خالل اشير مايس م3419و 33و 2912( وتزداد بعد ىذا الشير لتصل الى )م2316الحرارة فيو الى )
وحزيران وتموز , اذ يمثل شير تموز اعمى معدل حرارة , الن الشمس التزال قريبة من الوضع العمودي 

اع المكتسب اكثر من مقداره المفقود باالضافة الى طول مدة االشعاع , االمر الذي يجعل مقدار االشع
 ( .5)وبالتالي زيادة التراكم الحراري

وبعد ىذه االشير يبدأمعدل درجة الحرارة بالتناقص تدريجيا" اعتبارا" من شير تشرين الثاني الذي 
 1018و 1216( ثم يتناقص ىذا المعدل اكثر بحيث يصل الى )م1719بمغ معدل درجة حرارتو )

شير كانون االول وكانون الثاني وشباط عمى التتالي , ويمثل شير كانون الثاني أقل ( خالل ام1314و
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معدل حرارة بسبب ميالن زاوية سقوط االشعة وقصر مدة االشعاع لقصر النيار مما يجعل من مقدار 
االشعاع المفقود اكثر من مقدار االشعاع المكتسب , وينعكس تباين معدالت درجة الحرارة عمى تباين 

الحتياجات المائية لممحاصيل الحقمية, اذ تزداد االحتياجات المائية لممحاصيل خالل فصل الصيف ا
تزامنا" مع ارتفاع معدالت درجة الحرارة وزيادة نسبة الضائعات المائية )التبخر /النتح( , بينما تقل نسبيا" 

 ضائعات المائية .خالل فصل الشتاء تماشيا" مع انخفاض معدالت درجة الحرارة وقمة نسبة ال
 2013-1983( معدل عناصر المناخ لمحطة الحمة لممدة  4جدول ) 

 الشير
االشعاع 

الشمسي)ممي 
 (2واط/سم

السطوع 
 الفعمي)ساعة/يوم(

درجة الحرارة 
 )م(

سرعة الرياح 
 )م/ثا(

الرطوبة 
 االمطار )ممم( النسبية )%(

 1918 72 114 1018 612 106 2ك
 1213 63 118 1314 711 12711 شباط
 1315 53 211 1718 717 14712 اذار

 1212 47 119 2316 814 17818 نيسان
 311 37 211 2912 9.3 19416 مايس
 010 31 214 33 1114 23115 حزيران
 010 31 3 3419 1115 21714 تموز
 010 33 210 3418 1112 21219 اب

 012 38 115 3114 1010 18916 ايمول
 316 48 112 26 812 15413 1تش
 19 62 111 1719 617 13414 2تش
 1819 71 113 1216 611 11512 1ك

 10216 49 118 2318 818 16714 المعدل
المصدر: جميورية العراق , وزارة النقل والمواصالت ,الييأة العامة لألنواء الجوية , قسم المناخ , بيانات 

 . 2014غير منشورة , لعام 
 ت : الرياح

(  4سرعة الرياح خالل موسم نمو المحاصيل الحقمية , اذ يتضح من الجدول )  تتباين معدالت
م/ثا( وبعده يبدأ معدل سرعة الرياح باالزدياد 111ان أقل معدل لسرعة الرياح كان في شير تشرين الثاني)

م/ثا( ويستمر ىذا  118و 114و 113تدريجيا"في اشير كانون االول وكانون الثاني وشباط ليصل الى )
م/ثا( ,  3لمعدل بالزيادة باالتجاه نحو اشير الصيف الى ان يصل الى اعمى معدل خالل شير تموز)ا

وتؤثر سرعة الرياح في االحتياجات المائية لممحاصيل الحقمية من خالل تأثيرىا في كمية )التبخر/النتح( 
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اكثر جفافا" مما يؤدي الى التي تزداد بأزدياد معدل سرعة الرياح وازاحتو لميواء الرطب ليحل محمو ىواء 
نقص تشبع اليواء بالرطوبة وبذلك تزداد ضائعات )التبخر/النتح( من التربة والنبات والمياه , االمر الذي 

 يؤدي الى زيادة االستيالك المائي لممحاصيل الحقمية المزروعة في أراضي المشروع .
 
 

 ث : الرطوبة النسبية

النسبية ودرجة حرارة اليواء , اذ انو بثبات معدل الرطوبة  ىناك عالقة وثيقة بين مقدار الرطوبة
, وسبب ذلك ىو ( 6)المطمقة تنخفض الرطوبة النسبية بأرتفاع معدل درجة الحرارة , وترتفع بأنخفاضيا

عندما ترتفع درجة حرارة اليواء صيفا"تزداد قابميتو عمى استيعاب بخار الماء وبالتالي يقل معدل الرطوبة 
, لقد جرت العادة عمى ان يعد اليواء  (7)بينما يحدث العكس عندما تنخفض درجة الحرارة شتاءا"النسبية , 

%( 70-60%( ومتوسط الرطوبة إذا كانت رطوبتو تتراوح مابين )70رطبا" إذا كانت رطوبتو أكثر من )
كانون الثاني  , ووفقا" لذلك فان شيري كانون االول  (8)%( 50, بينما يعد جافا إذا قمت رطوبتو عن )

%( في حين يعد شير شباط 72و 71ىما الشيران الرطبان فقط اذ بمغ معدل الرطوبة النسبية فييما )
%( , وما تبقى من 53%( اما شير اذار فيو قميل الرطوبة بمعدل)63متوسط الرطوبة بمعدلو البالغ )

, ويقل معدل الرطوبة كثيرا" %( 50اشير السنة فيي تعد اشيرا" جافة اذ يقل معدل الرطوبة فييا عن )
%( لكالىما , بسبب ارتفاع معدل درجة الحرارة وانعدام التساقط 31في شيري حزيران وتموز ليصل الى )

 (  4المطري , جدول ) 
 ح : األمطار

تعد دراسة األمطار وفصميتيا ذات أىمية كبيرة خاصة في المجاالت التطبيقية مثل الزراعة 
, حيث يؤثر نمط تركز األمطار في فعاليتيا الزراعية وفي الجريان السطحي لممياه والييدرولوجيا والتربة 

وفي تغذية المياه الجوفية , وفي تصميم قنوات الري , كما يؤثر في معدل انجراف التربة ووسائل 
 ( .9)عن تاثيرىا في الحياة النباتية والحيوانية "المحافظة عمييا , فضال

موسم سقوط االمطار يتركز في الفصل البارد من السنة اوال" ,  ( ان 4ويتضح من الجدول ) 
وبكميات قميمة ثانيا" , اذ يمثل شير كانون الثاني قمة التساقط المطري الذي بمغ معدل مجموعو 

ممم( وبعده يبدأ ىذا المجموع باالنخفاض التدريجي خالل أشير شباط واذار ونيسان ومايس الى ان 1918)
أشير الصيف , وبحمول شير تشرين االول تبدأ االمطار بالسقوط ثانية" بكميات قميمة ينعدم نيائيا" في 

ممم( خالل شيري تشرين الثاني وكانون االول ,  1819و 19ممم( ثم يزداد سقوطيا ليصل الى )316)
تجاه محدد نحو الزيادة او نحو القمة او  ومن الجدير بالذكر ان شيور الموسم المطري التسير وفق نظام وا 
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حتى الثبات واألستقرار , بل تتفاوت زمانيا" ومكانيا" , وىذه الصفة غالبا" ماتالزم المناخ الجاف وشبو 
الجاف , الذي يتصف بدرجة عالية من القارية والتطرف والشذوذ , ولو تتبعنا مقدار التساقط المطري 

دل عمى انتماء منطقة الدراسة لممناخ ممم(  نجده مقدارا" قميال" وي10216السنوي في الجدول ذاتو والبالغ )
 الصحراوي الجاف .

 
 

 ثالثا": الموازنة المائية المناخية

رتباطيا بمجاالت تنمية الموارد إلخاصة , وذلك  أىميةتكتسب الدراسات الخاصة بالموازنة المائية 
وارد المائية المائية ومشروعات التنمية الزراعية , خاصة في المناطق الجافة وشبو الجافة ذات الم

, ويطمق مصطمح الموازنة المائية المناخية عمى العالقة الكمية بين التساقط وكمية  (10)المحدودة
تحديد مقدار  إلىالتبخر/النتح , لمعرفة مناطق الفائض المائي ومناطق العجز المائي التي تحتاج 

ي ببعض العناصر المناخية وخاصة الحاجات الفعمية من مياه الري , وتتأثر الموازنة المائية بشكل اساس
التساقط والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة , تمك العناصر التي من خالليا يمكن معرفة مقدار التبخر/النتح 

 . (11)بالطرق الرياضية 
المحاصيل الزراعية لممياه بحجم الضائعات المائية بواسطة  إحتياجاتمن  كبرويرتبط القسم األ

تسميط الضوء عمى  إلىىذا المبحث ييدف  فإن, والتي تعوض بمياه الري ,  لذا  التبخر/النتح الكامن
, وقد  اإلروائيةواقع الموازنة المائية المناخية التي تحدد كمية المياه الالزمة لمري وتقدير الحاجات 

 احتسبت الموازنة المائية كما ياتي :
 ETOأ : حساب التبخر / النتح الكامن   

الدراسات التي تشغل فكر العاممين بالزراعة , فيي المحددة لنوع  أىمر/النتح من تعد دراسة التبخ
 أكبر, كما في حال الزراعة المروية , فعندما تكون كمية التساقط  "وموعدا "النبات ومعامالت الري كما

د العالم , ويع (12)من كمية مياه )التبخر/النتح( في مدة معينة تنتفي الحاجة لمياه الري والعكس صحيح
ثورنثويت أول من استخدم مصطمح التبخر/النتح الكامن ليعبر من خاللو عن الحاجات المائية لمنبات , 
وعرف التبخر/النتح الكامن بإنو : كمية المياه التي يفقدىا حقل ما مغطى تمأما بمزروعات خضراء وفي 

عاني نقصا في الرطوبة في موسم مرحمة نشطة من مراحل النمو , والمحدد أساسا باألحوال الجوية والي
, كما عرف بنمان التبخر/ النتح الكامن بإنو : كمية المياه التي تفقد عن طريق التبخر/النتح من  (13)النمو

سم( يغطي سطح 15-8مسطح مائي مزروع بحشيش أخضر منتظم اإلرتفاع , يتراوح اإلرتفاع مابين )
 . (14)ا في المياهاألرض بصورة كاممة , فعال النمو واليعاني نقص
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إن عممية قياس المياه المتبخرة تعد من أكثر األمور التي تيتم بيا الدراسات المناخية الحديثة 
وذلك لما ليا من آثر مباشر في كمية المياه الالزمة إلستعماالت االنسان المختمفة السيما الزراعية منيا 

ية التبخر/النتح يؤدي دورا" رئيسا" في تخطيط وادارة , إذ إن تقدير كميات المياه المفقودة بواسطة عمم (15)
انظمة الموارد المائية مثل تقييم كفاءة الري لممشاريع المقامة وتخمين متطمبات تجييز المياه لمشاريع الري 

, وىناك العديد من طرق حساب وتقدير التبخر/النتح اال اننا اعتمدنا واحدة منيا , تمثل  (16)المقترحة
 الرياضية لظروف منطقة الدراسة المناخية وىي كاالتي : أنسب الطرق

 
 N . Kharrufa Methodب : طريقة نجيب خروفة    

, وتعتمد عمى معدل درجة الحرارة الشيري بالمئوي والنسبة المئوية  وكريدل بمينيوىي تعديل لطريقة      
 -: (17)ي كاألتيلعدد ساعات السطوع الشمسي في الشير بالنسبة لعددىا في السنة , وى

 
 إذ ان :
ETO)التبخر/النتح الكامن )ممم= 

P النسبة المئوية لعدد ساعات سطوع الشمس في الشير بالنسبة لعددىا في السنة= 
C)معدل درجة الحرارة الشيري )مئوي = 

 "مائيا "(, اظيرت نتائجيا وجود عجزا5بعد تطبيق ىذه الطريقة في منطقة الدراسة جدول )
ممم( , -335194و -4311ممم( , وبمقادير عجز شيرية تراوحت بين ) 2215199-يا بمغ )سنو  "مناخيا

%( لشيري كانون الثاني وتموز عمى التتالي , كما توضح نتائج ىذه الطريقة 1512و 119اي مانسبتو )
إلى ان زيادة مقدار العجز المائي المناخي في اشير الصيف الحار الجاف وخاصة في شيري حزيران 

 1411ممم( وبنسبة بمغت ) -324120و -312119العجز المائي فييما ) المذين بمغ مقدار  واب
%( لمشيرين عمى التتالي , ويرجع سبب ذلك إلى إرتفاع معدل درجة الحرارة وزيادة معدل عدد 1416و

من , عن زيادة معدل سرعة الرياح ومعدل التبخر /النتح الكا "ساعات السطوع الفعمية والنظرية , فضال
 -61181أما بالنسبة الشير الشتاء فتنخفض فييا مقادير العجز المائي المناخي حيث وصل مقداره إلى )

%( , في شيري شباط وكانون األول عمى التتالي, ويعود 214و 218اي مانسبتو ) ممم ( , -52193و
 "النظرية , فضالسبب ذلك إلى إنخفاض معدل درجة الحرارة وقمة معدل عدد ساعات السطوع الفعمية و 

رتفاع معدل الطوبة النسبية , وبالتالي قمة معدل التبخر /النتح الكامن  عن قمة معدل سرعة الرياح وا 
 والعجز المائي المناخي فييما .

 رابعا" : اإلحتياجات المائية للمشروع
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جات تمثل الحاجات االروائية كمية المياه التي تتطمبيا اراضي مشروع الجربوعية لأليفاء بحا
المحاصيل الحقمية المزروعة مضافا" الييا الضائعات الحقمية وضائعات النقل , فضال" عن متطمبات 

 , ويتطمب تحديد االحتياجات المائية لممشروع أحتساب مايأتي :( 18)غسل التربة
 ETOأ : إحتساب التبخر/ النتح الكامن 

ئية ألي مشروع زراعي , ألنو يمثل يعد التبخر النتح عامال" رئيسا" في تحديد الحاجات اإلروا
اقصى الضائعات المائية في مساحة معينة تحت احوال مثمى من رطوبة التربة , وتظير أىميتو كذلك 

,  لذا فيو يعد قرينة (19)كونو عنصرا" متغيرا" يعتمد عمى العناصر المناخية السائدة في المنطقة أو األقميم
اعي ضمن حدود إمكاناتيا المائية , ويعول عميو كثيرا" في تعيين قوية لصالحية المنطقة لألستثمار الزر 

جدوى مشاريع الري الحالية والمستقبمية , وفي برمجة الري وترشيد إستخدام المياه بغية توفيرىا والمحافظة 
 . (20)عمى التربة من التدىور والتصحر

 2013-1983( الموازنة المائية المناخية لمنطقة الدراسة لممدة  5جدول ) 

 الشير
كمية االمطار الفعالة 

 )ممم(  
كمية التبخر/النتح 

 الكامن )ممم(
الموازنة المائية 

 المناخية
النسبة المئوية لمعجز 

 المائي %
 119 -43.1 56100 1219 كانون الثاني

 218 -61181 69181 810 شباط
 5 -111105 121125 1012 آذار
 718 -173115 182135 912 نيسان
 1119 -263145 265195 215 مايس
 1411 -312119 312119 010 حزيران
 1512 -335194 335194 010 تموز
 1416 -324120 324120 010 أب

 1116 -255195 255195 010 أيمول
 816 -190145 192175 213 تشرين االول
 411 -91177 105107 1313 تشرين الثاني
 214 -52193 65123 1213 كانون االول

 100 -2215199 2286169 7017 جموعالم
 ( معامل المطر الفعال الذي حددتو شركة سمخوزبروم لممنطقة الوسطى من العراق.1المصدر : )   

 .106-105, ص 2014, جامعة بغداد ,  1ينظر: سالم ىاتف الجبوري , عمم  المناخ التطبيقي , ط
 ( معادلة نجيب خروفة2)             

( , لكونيا أكثر 5التبخر / النتح الكامن المحسوبة بطريقة خروفة جدول ) وقد أعتمدت معدالت
 إستخداما ومالئمة لمظروف المناخية في العراق السيما في المنطقة الوسطى .

 ( KCب : أحتساب معامل نمو المحاصيل )
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نتح -( , الى التبخرETCنتح المحصول )-يعرف معامل المحصول بانو النسبة بين التبخر
( , وىو يعكس خصائص المحصول , مثل ارتفاع المحصول ونسبة تغطيتو لمتربة ETOعي )المرج

, وتبعا" لتمك الخصائص تختمف االحتياجات المائية لممحصول من مرحمة (21)ومرحمة النمو والمناخ السائد
نمو الى مرحمة أخرى , ففي مرحمة النمو المبكرة حيث تكون نسبة تغطية المحصول لألرض أقل من 

% , يكون االحتياج المائي قميال" وىو عبارة عن ريات خفيفة ومتباعدة , ثم يزداد االحتياج المائي 10
لممحصول بعد ىذه المرحمة تدريجيا" بزيادة نسبة تغطيتو لألرض وبتزايد النمو الخضري , الى أن يصل 

ثمار ,وبعد ىذه المرحمة يقل الى اقصاه في مرحمة ثبات النمو التي تشمل مرحمة االزىار والتمقيح وعقد ال
,  كما يتباين اإلستيالك المائي  (22)االحتياج المائي لممحصول بالوصول الى مرحمة النضج والحصاد

بإختالف موسم نمو النباتات , وبإختالف شكل وحجم اوراقيا , فالمحصول المعمر يستيمك كمية كبيرة 
يوما" , كما ان  180ي التزيد مدة نموه عمى من المياه تفوق تمك التي يستيمكيا محصول القمح الذ

المحاصيل الصيفية المعرضة لمحرارة المرتفعة واإلشعاع الشمسي الشديد , تستيمك كمية من المياه تزيد 
 , وفيما يمي معامل نمو المحاصيل المزروعة في المشروع . (23)عمى التي تستيمكيا المحاصيل الشتوية

 ممحاصيل المزروعة في أراضي مشروع الجربوعية( الشيرية لKCمقادير)( 6جدول )

تش  التفاصيل
1 

تش 
 ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 2ك  1ك  2

 الشتوية
 - - - - - 015 110 112 112 018 014 - حنطة
 - - - - - 013 018 112 112 018 014 - شعير
 019 110 111 111 111 110 110 018 015 019 019 019 جت

 - - - - 012 018 110 017 016 112 111 014 برسيم
 017 - - - - - - 016 015 015 015 017 خضرشتوية

 الصيفية
 018 110 110 - - - - - - - 012 015 ذرة صفراء
 017 019 110 - - - - - - - - 014 ذرة بيضاء

 016 111 018 015 - - - - - - - - ماش
 016 111 018 015 - - - - - - - - دخن

 - 019 110 019 018 018 018 - - - - -خضر 
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 صيفية
معمرة 
 017 019 110 019 018 018 018 016 015 015 015 017 وبساتين

المصدر: نبيل إبراىيم الطيف وعصام خضير الحديثي , الري أساسياتو وتطبيقاتو , وزارة التعميم العالي 
 .224, ص 1988والبحث العممي , جامعة بغداد , 

 ET cropت : حساب اإلستهالك المائي 

يقصد باإلستيالك المائي : كمية المياه التي يحتاجيا النبات الخالي من األمراض , والنامي في حقل  
واسع تحت احوال مثمى بضمنيا توافر الرطوبة , واالسمدة الكافية لموصول إلى الطاقة المتاحة لغمة 

ن طريق النتح مضافا الييا الكمية المفقودة عن طريق التبخر المحصول لمتعويض عن المياه المفقودة ع
, أحتسبت مقادير اإلستيالك المائي لممحاصيل المزروعة في المشروع , باعتماد  (24)من سطح التربة 

 Kc( , ومقادير معامل النمو  5مقادير التبخر/النتح الكامن المحسوبة بطريقة نجيب خروفة جدول ) 
 رىا , وعمى وفق المعادلة االتية :لممحاصيل التي مر ذك

 إذ ان:                                                               
ETcrop =المائي لممحصول اإلستيالك 

ETO التبخر/النتح الكامن = 
Kc معامل نمو المحصول = 

ألخر , ومن محصول ألخر  ( تباين مقدار االستيالك المائي من موسم 8ويتضح من الجدول ) 
ممم( , وىو متباين من  526114, اذ جاءت المحاصيل الصيفية بأعمى استيالك مائي بمغ مقداره )

محصول صيفي الى اخر ,حيث جاءت محاصيل الخضر الصيفية بالمرتبة االولى من حيث استيالكيا 
فراء بأستيالك مائي مقداره ممم( , بعدىا يأتي محصول الذرة الص 140817المائي الذي بمغ مقداره )

ممم( , وجاء محصولي الماش والدخن بالمرتبة الثالثة حيث بمغ االستيالك المائي لكل" منيما  101314)
 91213ممم( , أما محصول الذرة البضاء فقد حل بالمرتبة االخيرة بأستيالكو المائي البالغ مقداره ) 963)

لمائي لممحاصيل الصيفية الى ارتفاع معدل درجة الحرارة ممم( , ويرجع سبب زيادة مقدار االستيالك ا
وزيادة معدل سرعة الرياحالحارة الجافة , االمر الذي يؤدي الى زيادة مقدار الضائعات المائية 
)التبخر/النتح( , لذا يزداد االستيالك المائي لممحاصيل لتعويض مافقدتو ب)التبخر/النتح( الكمال 

 عممياتيا الحيوية .
ممم( , وىو مقدار قميل نسبيا"  310415محاصيل الشتوية فقد بمغ مقدار استيالكيا المائي )أما ال

, بسبب انخفاض معدل درجة الحرارة وارتفاع معدل الرطوبة النسبية ومعدل التساقط المطري , االمر 
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ن الجدول ) الذي يؤدي الى قمة نسبة الضائعات المائية ومن ثم قمة حاجة النبات لمياه الري , ويتضح م
ممم( , وبعده  1041( , ان محصول الجت جاء بالمرتبة االولى باستيالكو المائي الذي بمغ مقداره ) 8

ممم( , ثم محاصيل الخضر الشتوية التي بمغ مقدار  696يأتي محصول البرسيم بأستيالك مائي مقداره )
مغ مقدار استيالكيما المائي ممم( , أما محصولي الحنطة والشعير فقد ب 48317استيالكيا المائي )

ممم ( عمى التتالي , ىذا وقد بمغ مقدار االستيالك المائي لألشجار المعمرة والبساتين  41015و 47313)
 ( . 8ممم ( . جدول )  189214المزروعة في أراضي المشروع )
 Leaching Repuirementث : إحتساب متطلبات الغسل   

إلى التربة , إضافة إلى  الجزء من مياه الري المضافيقصد بمتطمبات الغسل : انيا ذلك 
اإلستيالك المائي , والذي يجب ان يمر خالل المنطقة الجذرية لمحفاظ عمى مموحة تمك المنطقة عند حد 
معين والمحافظة عمى توازن ممحي مناسب لنمو النبات , ويعبر عن متطمبات الغسل كنسبة مئوية من 

المائي الفعمي , وقد اقترح مختبر المموحة األمريكي معادلة بسيطة لحساب  اإلستيالك المائي او المقنن
 : (25)متطمبات الغسل وىي كاألتي 

     
 حيث ان:

LR% متطمبات الغسل= 
ECwمموحة مياه الري = 
ECeمموحة التربة = 
 Leachingلغسل )ثم طورت المعادلة من قبل مجموعة من الباحثين , حيث أدخل معامل كفاءة ا    

Efficiency Factor ( ويرمز لو بالرمز , )F لكي تعطي المعادلة نتائج أكثر دقة , لذا اصبحت , )
 :(62)المعادلة بالشكل االتي

  
 

( بالنسبة لمتربة 012( يتراوح بين )Fوفي العراق أثبتت التجارب الحقمية ان معامل كفاءة الغسل )     
, واعتمادا" عمى  (27)( بالنسبة لمتربة الغرينية المزيجية وىي تربة السيل الفيضي العراقي016الطينية , و )

 ( 8( , أحتسبت متطمبات الغسل لممحاصيل المزروعة في اراضي المشروع , جدول ) 7بيانات الجدول ) 
 ( المتغيرات الخاصة بمعادلة حساب متطمبات الغسل 7جدول ) 

 القياس المتغير
 ناحية الطميعة قاسمقضاء ال
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 - - التربة-1
 712 515 المموحة)مميموز/سم(

 - - مفصوالت التربة)غم/كغم(
 370 410 طين
 420 410 غرين
 210 180 رمل

 شتاءا صيفا مياه الري-2
 114 115 المموحة)مميموز/سم(

راء في بعض ترب محافظة بابل , مجمة جامعة كربالء ( صباح كدر احمد , دراسة جاىزية الحديد ومحتواه في نبات الذرة الصف1المصدر: )
 . 70, ص 2013( , 2( , العدد )11العممية , المجمد )

 ( دائرة بيئة بابل , قسم المختبرات , نتائج تحميل مياه المشروع لمموسمين الصيفي )تموز( والشتوي )كانون الثاني(.2)
 2013( لعام 3المزروعة في أراضي المشروع ) م( االستيالك المائي ومتطمبات الغسل لممحاصيل 8جدول )

 المحاصيل
االستيالك 

 ممم( المائي)

 ناحية الطميعة مركز قضاء القاسم
االستيالك 

 3المائي م
تطمبات الغسل م

 3م
االستيالك المائي 

 3م
متطمبات الغسل 

 3م
  الشتوية الشتوية
 282454106 4215732113 595636162 6692546125 457161 الحنطة
 309260166 461583017 207788178 2334705143 396189 الشعير
 158512179 236586215 705605191 7928156125 1006175 الجت

 39498159 589531125 67459122 757968175 673175 البرسيم
 72767151 1086082125 91337164 1026265163 469115 خضر شتوية

  الصيفية الصيفية
 339125180 4710080155 868737128 9049346163 982129 ذرة صفراء
 4773155 66299125 - - 883199 ذرة بيضاء

 37869112 525960 - - 935104 دخن
 13464158 187008 - - 935104 ماش

 145383100 201920814 568107101 5917781138 1364133 خضر صيفية
معمرة 
 27593187 39419812 1572988133 16913853 1833148 وبساتين

 ( .7( و)6( و )5( و)3المصدر: جدول )   
 خامسا" : حساب كفاءة الري والضائعات المائية في المشروع
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نسبة ماتم تحقيقو فعميا" إلى المراد انجازه أصال" , و اليدف من عممية تقاس فعالية أي عممية ب
,  (28)الري ىو إضافة المياه إلى التربة بغرض تعويضيا عما فقدتو من رطوبة اساسية لنمو النبات

تحقيق ىذا اليدف عمى األستخدام االمثل لمياه الري وخاصة في المناطق الجافة وشبو الجافة  ويتوقف
ي من نقص شديد في مياه الري الصالحة لألستثمار الزراعي , لذا فإن زيادة كفاءة الري اثناء التي تعان

, ويقصد بكفاءة الري : نسبة  (29)استخراج الماء ونقمو وتوزيعو عمى النباتات يقمل كثيرا من تكاليف االنتاج
لمصدر إلى الحقول الزراعية , الماء المستيمك من قبل المحاصيل الزراعية إلى كمية المياه المنقولة من ا

% نتيجة إلرتفاع نسبة 60 – 40وىذه النسبة منخفضة في الري السطحي وغالبا ماتكون في حدود 
, وتتأثر كفاءة الري بعوامل عديدة اىميا توفر المصدر  (30)الضائعات المائية التي ترافق ىذا االسموب

روائي وطريقة واسموب الري المتبع وعناصر المائي وخصائص التربة المروية ودقة تصميم النظام اال
المناخ , وتحدد ىذه العوامل مقدار الضائعات المائية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الري , إذ تزداد 

 ,  (31)كفاءة الري بقمة الضائعات المائية وتنخفض بزيادة الضائعات المائية
فق اي طريقة من طرائق الري , اعتمادا" عمى تحدد كفاءة الري ألي مشروع او اي مزرعة , وو      

 : (26)المعادلة االتية
 الضائعات المائية المياه الكمية المستخدمة                   

 X 100= _____________________________  كفاءة الري
 المياه الكمية المستخدمة            

ري المشروع بشكل عام , كما أحتسبت كفاءة ري وباألعتماد عمى ىذه المعادلة أحتسبت كفاءة       
المشروع ضمن امتداده في مركز قضاء القاسم وضمن امتداده في ناحية الطميعة , فعمى مستوى المشروع 

( , وىي تشمل اإلستيالك الزراعي لممياه , 3م 86428416187بمغت االستخدأمات الكمية لممياه )
( , كما تشمل اإلستيالك المنزلي لممياه 3م77504780187ومتطمبات المياه لغسل المحاصيل )

( , وبتطبيق المعادلة وحساب 3م 162676( , واإلستيالك المائي لمثروة الحيوانية )3م 7860960)
( , بمغت كفاءة ري المشروع 3م 54253346161الضائعات المائية لممحاصيل الصيفية التي بمغت )

( , 3م44952772190ممحاصيل الشتوية فقد بمغت )( صيفا" , أما الضائعات المائية ل37123%)
 ( .9( شتاءا" , جدول ) %47199حيث بمغت كفاءة ري المشروع )

أما بالنسبة لكفاءة ري المشروع ضمن امتداده في مركز قضاء القاسم , فقد بمغ مجموع       
 ائي لممحاصيل( , وىي مجموع كل من اإلستيالك الم3م64136434111االستخدأمات الكمية لممياه )

( , 3م 8760960(, واإلستيالك المنزلي لممياه )3م55298284111الزراعية  , ومتطمبات غسميا )
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( , وبحساب الضائعات المائية لممحاصيل الصيفية التي 3م 77190واإلستيالك المائي لمثروة الحيوانية )
حتسبت الضائعات ( صيفا , كما أ%39165( , وقد بمغت كفاءة الري )3م38708798188بمغت )

%( شتاءا , وفيما 49199( , وبكفاءة ري )3م32073004178المائية لممحاصيل الشتوية وقد بمغت )
يخص كفاءة ري المشروع ضمن امتداده في ناحية الطميعة , فقد بمغ مجموع االستخدامات الكمية لممياه 

, ومتطمبات غسميا  ( , وىي تشمل اإلستيالك المائي لممحاصيل الزراعية 3م 22291982176)
أما اإلستيالك  ( ,3م 85486( , كما تشمل اإلستيالك المائي لمثروة الحيوانية )3م22206496176)

المنزلي لممياه فال توجد مجمعات مائية قائمة عمى المشروع ضمن امتداده في ناحية الطميعة لشحة المياه 
( 3م 15544547173, وبتطبيق المعادلة وحساب الضائعات المائية لممحاصيل الصيفية التي بمغت )

( , 3م 12879768112قد بمغت ), أما الضائعات المائية لممحاصيل الشتوية ف%30127وبكفاءة ري )
 (. %42122حيث بمغت كفاءة الري )

مما تقدم يتضح إنخفاض كفاءة ري المشروع , نتيجة لكثرة الضائعات المائية التي تشمل ضائعات       
التسرب والرشح التي تمثل نسبة قميمة بسبب طبيعة التربة ذات النسجة الناعمة وذات النفإذية البطيئة , 

ائعات التبخر والتبخر/ النتح التي تمثل النسبة االكبر من الضائعات المائية , بسبب طبيعة كما تشمل ض
مناخ المنطقة , حيث اإلرتفاع الكبير لمعدالت درجة الحرارة  وسيادة الرياح الشمالية الغربية الحارة وزيادة 

 عن قمة الرطوبة النسبية واالمطار . "معدل سرعتيا , فضال
 لموازنة المائية لمشروع الجربوعية .سادسا" : حساب ا

بعد ان اتضح مجموع المتطمبات المائية لمنطقة الدراسة ولمختمف االستخدأمات البد من اجراء      
موازنة بين مقدار اإلحتياجات المائية مع مقدار االيرادات المائية لمنطقة الدراسة بغية معرفة مدى تطابق 

 المختمفة وباألخص اإلحتياجات الزراعية . النظام الييدرولوجي مع اإلحتياجات
 التصريف المائي لمشروع الجربوعية-أ

حتساب كفاءة       توفر لنا قياسات المياه إمكانية األستخدام العقالني والعممي لمصادر الثروة المائية وا 
اه الري بالكميات إستعمال مياه الري وتقدير نسبة الضائعات المائية , كما إنيا تتيح لنا إمكانية توزيع مي

المحسوبة لمحقول الزراعية وحسب إحتياجاتيا الفعمية , وبالتالي تمكن من إتباع سياسة سميمة في إدارة 
 (33)عمميات الري .

 2013لعام  كفاءة ري مشروع الجربوعية( 9جدول ) 
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 التفاصيل
األحتياج المائي 

 3لممحاصيل م

األستيالك 
المائي 
 3المنزلي م

األستيالك 
ي المائ

لمثروة 
الحيوانية 

 3م

مجموع األحتياجات 
 3الضائعات المائية م 3الكمية م

كفاءة الري 
% 

مركز 
قضاء 
 القاسم

55298284111 8760960 77190 64136434111 
 %39165 38708798188 ص

 %49199 32073004178 ش

ناحية 
 %30127 15544547173 ص 22291982176 85486 - 22206496176 الطميعة

 %42122 12879768112 ش

 %37123 54253346161 ص 86428416187 162676 8760960 77504780187 المشروع
 %47199 44952772190 ش

 . 2013( جميورية العراق , مديرية ماء ومجاري بابل , بيانات غير منشورة  , لعام 2( .       ) 8( جدول رقم ) 1المصدر : )  
 . 2013عراق , وزارة الزراعة , مديرية زراعة بابل , شعبة الثروة الحيوانية , بيانات غير منشورة , لعام ( جميورية ال3)   
% من األستيالك المائي    عمى التتالي , كما 40% و 33( تقدر الضائعات الحقمية لممحاصيل الشتوية والصيفية بما نسبتو 4)   

 لمقنن الحقمي االروائي .% من ا30% و25تقدر ضائعات النقل بما نسبتو 
ينظر: نبيل ابراىيم الطيف وعصام خضير الحديثي , الري اساسياتو وتطبيقاتو , وزارة التعميم العالي والبحث العممي , جامعة بغداد , 

 . 155, ص 1988

يعد شط الحمة الممول الرئيس لممشروع بالمياه , لذا فيو يؤثر تأثيرا" مباشرا" في نظام الجريان  
( تباين معدل تصريف المشروع  10صريف الوارد لممشروع شيريا" وسنويا" , إذ يتضح من الجدول ) والت

 5103من سنة إلى أخرى , كما انو يتجو نحو اإلنخفاض ففي الوقت الذي بمغ معدل تصريف المشروع )
مائي  , وخالل ىذه المدة بمغ أقل تصريف 2013/ثا( عام 3م 4141, انخفض إلى ) 2009/ثا( عام 3م

, أما بالنسبة ألعمى تصريف فقد كان في شير  2013/ثا( في شير حزيران من عام 3م 2140لممشروع )
 /ثا( , األمر الذي يعني ان معدل التصريف المائي3م 7165إذ بمغ مقداره ) 2009إذار من عام 

ا عمى قمة /ثا(  , مما انعكس سمب3م 91930لممشروع لم يصل إلى التصريف التصميمي لو البالغ ) 
نخفاض كفاءة ريو  . المساحة المزروعة وعدم اإليفاء باإلحتياجات المائية لممشروع وا 

 . 2013-2009/ثا لممدة 3( معدل التصريف المائي لمشروع الجربوعية م 10جدول ) 

 2013 2012 2011 2010 2009 الشير
ناظم 

(   17قاطع)
 الطميعة

 01450 6127 6127 6145 6170 6110 2ك
 01480 4198 6173 6106 6106 6110 شباط
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 01520 5163 6106 4198 5141 7165 إذار
 01300 5150 4198 4112 4155 6170 نيسان
 01275 3105 4134 4155 4112 5197 مايس
 01325 2140 3148 4134 3169 4177 حزيران
 01250 2162 3148 3148 3148 3169 تموز
 01275 3148 4112 3105 4177 4112 اب

 01300 3191 3144 3191 4173 3105 أيمول
 01500 4198 5120 5120 4198 3148 1تش
 01600 5184 5163 4198 5184 3191 2تش
 01450 4136 5184 5163 4185 4190 1ك

 01394 4141 4196 4172 4193 5103 المعدل السنوي
 المصدر: من عمل الباحث باألعتماد عمى :

 .2013ية الموارد المائية في محافظة بابل , قسم المدلوالت المائية , بيانات غير منشورة , لعام , مدير 17100تصريف ناظم قاطع  (1)
 المناسيب المسجمة لناظم صدر مشروع الجربوعية , ممحق. (2)
 معادلة األورفس الخاصة بحساب التصريف من البوابات والفتحات وىي كما يمي : (3)

 
 إذ ان :     

Q ثا .3= التصريف المائي م/ 
C ( حسب دليل التشغيل لممشروع . 0161= ثابت تشغيل وىو يساوي ) 
A ( = عرض البوابات 2= مساحة مقطع بوابات ناظم الصدر)مX . عمق الماء 
g ( 918= التعجيل األرضي. ) 
h ( 0110= فرق منسوب الماء بين مقدم الناظم ومؤخره . )م 

 . 305, ص 2002, مركز الدلتا لمطباعة , االسكندرية ,  1لحقمي , طينظر : سمير محمد اسماعيل , تصميم وادارة نظم الري ا

 الموازنة المائية السطحية لمشروع الجربوعية -ب

( الموازنة المائية في منطقة الدراسة والتي تقارن بين الوارد المائي لممياه  11يتبين من الجدول ) 
اصيل الزراعية الصيفية والشتوية والمعمرة السطحية المتمثمة بمياه المشروع  والمتطمبات المائية لممح

, إذ يتضح ان 2013ومتطمبات الغسل الواجب اضافتيا من المياه لمموسمين الصيفي والشتوي لعام 
خالل الموسم الشتوي عند مقارنة الوارد المائي  3م-39729321121المشروع يشيد عجزا" مائيا" بمغ 

,   3م43884297121ستخدامات الكمية البالغة مع مجموع اال 3م 4154976لممشروع الذي يبمغ 
عند مقارنة الوارد المائي  3م-39827703166ويزداد ىذا العجز خالل الموسم الصيفي ليصل إلى 

, أما  3م42544119166ومجموع االستخدامات الكمية البالغة  3م 2716416لممشروع الذي يبمغ 
مركز قضاء القاسم فإنو يشيد عجزا" مائيا" شتويا" يبمغ  بالنسبة لمموازنة المائية لممشروع ضمن امتداده في
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مع مجموع  3م352810018وذلك من خالل مقارنة الوارد المائي الشتوي البالغ  3م-26443116165
, كما ان ىناك عجزا" مائيا" صيفيا"بمغ  3م29971217145االستخدامات الكمية الشتوية لممياه البالغة 

مع مجموع االستخدامات  3م2339928الوارد المائي الصيفي البالغ بعد مقارنة  3م-31825288166
 ,  3م34165216166الكمية الصيفية لممياه البالغة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2013لمشروع الجربوعية لعام ( الموازنة المائية السطحية  11جدول ) 

 التفاصيل
مجموع الوارد 
المائي لمموسم 

 3الشتوي م

مجموع االستيالك 
م المائي لمموس

 3الشتوي م
 3العجز المائي م

مجموع الوارد 
المائي 
لمموسم 
 3الصيفي م

مجموع االستيالك 
المائي لمموسم 

 3الصيفي م
 3العجز المائي م

مركز قضاء 
 -31825288166 34165216166 2339928 -26443116165 29971217145 352810018 القاسم

ناحية 
 -8002415 8378903 376488 -13286204156 13913079176 62687512 الطميعة

 -39827703166 42544119166 2716416 -39729321121 43884297121 4154976 المشروع
 ( .  10( و جدول )  7( جدول ) 1) :المصدر 
 ( يعمل المشروع بنظام المراشنة )اسبوع عالي واسبوع واطىء( 2)        

               لوارد المائي لممشروع _ الوارد المائي لناحية الطميعة( الوارد المائي لمركز قضاء القاسم = ا3)         
( ان  11أما بالنسبة لمموازنة المائية لممشروع ضمن امتداده في ناحية الطميعة فيتضح من الجدول ) 

خالل الموسم الشتوي عند مقارنة الوارد المائي الشتوي  3م-13286204156ىناك عجزا" مائيا" بمغ 
, ويزداد ىذا العجز  3م13913079176مع مجموع االستخدامات الكمية البالغة  3م 62687512البالغ 
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بمجموع  3م 376488بعد مقارنة الوارد المائي الصيفي البالغ  3م-8002415صيفا" ليصل مقداره الى 
 . 3م8378903االستخدامات الكمية البالغة 

حتياجاتو المائية , األمر الذي ادى إلى وجود  يتضح مما سبق أن الوارد المائي لممشروع اليتناسب     وا 
عجزا" مائيا" سنويا" , يزداد مقدار ىذا العجز خالل فصل الصيف بسبب ارتفاع معدل درجة الحرارة 
ومعدل سرعة الرياح ومن ثم ارتفاع معدل التبخر/النتح )االستيالك المائي( لممحاصيل الحقمية المزروعة 

 في أراضي المشروع .

 : تحليل العالقة  بين عناصر المناخ واإلستهالك المائي للمحاصيل الحقليةسابعا" 

تعد مسألة ادراك العالقات بين الظاىرات الجغرافية أىم مشكمة تعنى بيا االبحاث الجغرافية , وقد 
حدثت الثورة الكمية الجغرافية  أن إلىت ىذه االبحاث تكتفي بأسموب الوصف الدراك ىذه العالقات كان
ساليب والتقنيات ألمن ا "دقة وتحديدا وذلك بأدخاليا عددا أكثرجعمت من الوصف والتحميل الجغرافي  التي

ية التي تعنى بدورىا بتحديد كانلدراسة وأدراك العالقات الم أكبرالحديثة التي أعطت طموحا"  اإلحصائية
تظام الواقع أو أنئولة عن مدى ي وتقديم تفسير وشرح عن العمميات المسكانتظام التوزيع المأنو  أىميةمدى 

 (23)أظطرابو

أربعة أىداف ىي ,  إلىىو الوصول  اإلحصائيةالجغرافية لألساليب  إستخداماليدف من  أن
 "سقاط أو التنبؤ بحدوث الظاىرة في المستقبل أستناداإلأو المعنوية وا ألىميةستنتاج وقياس اإلالوصف وا

ىداف استخدم البرنامج أل, ولتحقيق ىذه ا (35)محددة  ماضييا أو وضعيا الراىن وفي ظل ظروف إلى
المائي  اإلستيالكبين عناصر المناخ و  األنحدارو  اإلرتباطمعامل  إليجاد (spss 20) اإلحصائي

 ( , وكما يأتي:12لممحاصيل الحقمية المنتجة في المشروع  جدول ) 
 ( متغيرات الدراسة 12) جدول 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 
االستيالك 

 المائي
االشعاع 
 الشمسي

الرطوبة  سرعة الرياح درجة الحرارة السطوع الفعمي
 النسبية

 األمطار

 المصدر : عمل الباحث .

 Pearson Correlation Coefficientمعامل إرتباط بيرسون  

واثبات وجود ىذه العالقة  "اإحصائيالمائي  اإلستيالكبين عناصر المناخ و  اإلرتباطعالقة  إليجاد
بيرسون لدقتو من جية , ولكونو يستخدم في قياس درجة  إرتباطم وجودىا , أستخدم معامل من عد
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بيرسون من تطبيق المعادلة  إرتباطويستخرج معامل ,  (36)بين المتغيرات الكمية من جية اخرى  اإلرتباط
 : (37)االتية 

 (-ص( )ص-س/ن( مج )س1)
 ر= ______________________________

 ع ص Xع س                  
 :أنأذ 

 اإلرتباطر= معامل 
 ن= عدد القيم

 حرافات القيم عن الوسط الحسابيأن= -ص, ص -سس
 حراف المعياري لقيم س وقيم صنع س , ع ص= األ

 "اإرتباطيعكس  اإلرتباطمعامل  كاننحكم فيما اذا  أننستطيع  اإلرتباطستخراج معامل إوبعد 
التوزيع  أن( , خاصة و Tا عن طريق اختبار )إحصائيالصدفة , بأختباره و ناتج عن عامل أنأم  "حقيقيا

نختبره عند مستويات  أننرسم حدود ثقة و  أنبيرسون توزيع طبيعي , ويمكننا  إرتباطالتكراري لمعامل 
 : (39)( عن طريق المعادلة االتية Tية )اإلختبار , وتحسب القيمة (38)المعنوية المطموبة

 
 Multiple Linear Regressionلمتعدد    األنحدار الخطي ا

ىذا  كانبينيما سواء أ اإلرتباطاليكتفي الجغرافيون عند دراسة العالقة بين متغيرين بتحديد درجة 
يضعوا تمك العالقة عمى شكل معادلة رياضية محددة تمخص  أنموجبا أم سالبا , بل يفضمون  اإلرتباط

 (40)تيا التنبؤ بالمتغير التابع من خالل المتغير المستقل تشار , ويمكن بواسطنخصائص وسمات شكل األ
 :(41), وتمثل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع عمى شكل معادلة خطية كما يأتي

 
 : أناذ 
Y( اإلستيالك= المتغير التابع )المائي 
X)المتغير المستقل )عناصر المناخ = 
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b  الجزئي األنحدار= معامل 
a بالمحور  األنحدارة تقاطع خط = نقطy 

 The Coefficient of ولقياس القوة التوضيحية لمنموذج المقدر استخدم معامل التحديد      
Determination  في تقدير القيم  األنحدار, وىو مقياس وصفي يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة

المتوسطات  إستخداممن  "بدال األنحدارمعادلة  إستخدامند خطاء عألخفاض في األنو يمثل نسبة اأن, كما 
حرافات نعمى المربع الكمي لأل (SSR)األنحدارجمالي مربعات إ, ويمثل معامل التحديد حاصل قسمة 

(SST) (42). 
داللة نسبة التباين الذي يفسره المتغير المستقل من  إلختبار( F) اإلحصائي اإلختباركما أستخدم      
المتغير المستقل لو قدرة كبيرة عمى التنبؤ  أنت ىذه النسبة كبيرة فيذا يعني كانلمتغير التابع , فاذا تباين ا

 ت ىذه النسبة صغيرة .كانبمقدار المتغير التابع , وبالعكس اذا 
 العالقة بين عناصر المناخ واإلستهالك المائي للمحاصيل الشتويةتحليل :  أ

قوة واتجاه العالقة بين عناصر المناخ واإلستيالك المائي لممحاصيل  في ىذه الفقرة قمنا بتحديد    
الشتوية  بإستخدام معامل بيرسون لإلرتباط الخطي البسيط ثم  قمنا بوصف تمك العالقة بإستخدام وسيمة 

( , يعرض معامالت 13جدول )  Multiple Linear Regression).األنحدار الخطي المتعدد )
يتضح منو أن العالقة  عناصر المناخ واإلستيالك المائي لممحاصيل الشتوية والذي اإلرتباط البسيط بين

بين اإلستيالك المائي وعناصر المناخ )اشعاع شمسي, سطوع فعمي, معدل الحرارة, سرعة الرياح( ىي 
ا ؤدي إلى زيادة في اإلستيالك المائي والنقصأن فييتعالقة طردية اي أن الزيادة في احد ىذه العناصر 

يؤدي إلى نقصأن في اإلستيالك المائي , و من جية اخرى نجد أن العالقة بين اإلستيالك المائي و 
عناصر المناخ )الرطوبة النسبية و األمطار( ىي عالقة عكسية , اي أن الزيادة في الرطوبة النسبية او 

التأكد من الداللة  ؤدي إلى نقصأن في اإلستيالك المائي لممحاصيل الشتوية ,  ولغرضتفي األمطار 
( حيث وجد أن 6( ودرجة حرية ) 0.05اإلحصائية ليذه المعامالت تم اختبارىا تحت مستوى معنوية )

 جميع معامالت اإلرتباط ىي  دالة إحصائيا عند ىذا المستوى باستثناء األمطار
 محاصيل الشتويةمعامالت اإلرتباط الخطي البسيط بين عناصر المناخ واإلستيالك المائي لم (13جدول )

 عناصر المناخ
اإلستيالك المائي 
 لممحاصيل الشتوية

الداللة اإلحصائية عند مستوى 
 0.05معنوية 

 دالة 0.981* اشعاع شمسي
 دالة *0.925 سطوع فعمي
 دالة 0.863* معدل الحرارة
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 دالة 0.746 سرعة الرياح
 دالة 0.926-* الرطوبة النسبية

 الةغير د 0.675- األمطار

 Stochastic search variableبإستخدام دالة البحث العشوائي عن المتغيرات الميمة )و 
selection في معادلة أنحدار  اإلستيالك المائي  لممحاصيل الشتوية عمى عناصر المناخ وجد أن )

في جميع عناصر المناخ المدروسة باستثناء األمطار كان  ليا أىمية كبيرة في تفسير التغيرات الحاصمة 
 ( . 14اإلستيالك المائي لممحاصيل الشتوية , وكما موضح في الجدول ) 

 
 ( أىمية عناصر  المناخ في تفسير التغيرات الحاصمة 14جدول ) 

 في اإلستيالك المائي لممحاصيل الشتوية

 عناصر المناخ
 أىمية عناصرالمناخ في تفسير التغيرات الحاصمة

 % ةفي اإلستيالك المائي لممحاصيل الشتوي
 %100 اشعاع شمسي

 %81 سطوع فعمي

 %68 معدل الحرارة
 %69 سرعة الرياح

 %59 الرطوبة النسبية
 %43 األمطار

 
( نجد أن جميع متغيرات عناصر المناخ باستثناء األمطار كان ليا أىمية كبيرة في  14من جدول )      

وية , وأتضح أن األشعاع الشمسي تفسير التغيرات الحاصمة في اإلستيالك المائي لممحاصيل الشت
 والسطوع الفعمي كانا ليما األىمية العظمى في تفسير تمك التغيرات.

كما يتضح  أن أكثر المتغيرات أىمية في تفسير التغيرات الحاصمة في اإلستيالك المائي لممحاصيل     
التي تصف العالقة بين متغير  , حيث وجد أن المعادلة  (الشتوية ىو متغير األشعاع الشمسي )

 :(  يمكن كتابتيا بالشكل األتي )( واإلستيالك المائي  لممحاصيل الشتوية األشعاع الشمسي )
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( يؤدي إلى زياده متغير األشعاع الشمسي )تشير المعادلة أعاله أن زيادة وحدة واحدة في 
فسرت المعادلة أعاله  ما نسبتُو قد و في اإلستيالك المائي لممحاصيل الشتوية ,   وحدة 0.266 مقدارىا 

( المحسوب Fوقد بمغ مقدار ) ( 15) , جدول من اإلستيالك المائي لممحاصيل الشتوية%( 9613)
( وبدرجة 0.01( عند مستوى معنوية )13175( وىو أكبر من مقدارىا الجدولي )154.9لممعادلة أعاله )

( وىذا يؤكد أىمية المعادلة أعاله في تفسير التغيرات الحاصمة في اإلستيالك المائي 6,  1حرية )
 لممحاصيل الشتوية.

 -تم تقدير نموذج األنحدار الخطي المتعدد األتي: ()وعند إضافة متغير السطوع الفعمي   

 
اإلستيالك المائي لممحاصيل %( من التغير الحاصل في 96.6فسرالنموذج أعاله  ما مقدارُه )

%( و بمغ 0.3في زيادة تفسيرالنموذج  وبزيادة بمغت ) ()الشتوية  حيث ساىم  متغير السطوع الفعمي 
( 0.01( عند مستوى معنوية )13.27( أذ فاق مقدارىا الجدولي )70.87( المحسوب لممعادلة )Fمقدار )

تغيرات المستقمة الداخمة في النموذج أعاله ليا أىمية كبير في أن الميدل ( , وىذا 5, 2وبدرجة حرية )
 تفسير التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لممحاصيل الشتوية.

( عمى  اإلستيالك المائي لممحاصيل ) معدل درجات الحرارةوعند تقدير تأثير اضافة متغير     
 -الشتوية تم التوصل إلى المعادلة اآلتية:

 
%( من التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لممحاصيل 97.9النموذج أعاله  ما مقدارُه ) فسر

في زيادة القوة التفسيرية لمنموذج  وبزيادة بمغت  ()الشتوية حيث ساىم  متغير معدل درجة الحرارة 
من مقدارىا الجدولي البالغ  ( وىو أكبر63.77( المحسوب لممعادلة أعاله )F%( و قد بمغ مقدار )1.6)
( وىذا يشير إلى أن المتغيرات المستقمة 4, 3( وبدرجة حرية )0.01( عند مستوى معنوية )16.69)

الداخمة في النموذج أعاله ليا أىمية كبير في تفسير التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لممحاصيل 
 الشتوية.

( عمى  اإلستيالك المائي لممحاصيل الشتوية تم ) سرعة الرياحوبتقديرنا لتأثير اضافة متغير 
 -التوصل إلى المعادلة اآلتية:

 
%( من التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لممحاصيل 99.6فسرالنموذج أعاله  ما مقدارُه )

%( 1.7وبزيادة بمغت )  في زيادة القوة التفسيرية لمنموذج () سرعة الرياحالشتوية حيث ساىم  متغير 
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( عند مستوى 28.71( وىو يفوق مقدارىا الجدولي )203.9( المحسوب لممعادلة أعاله )Fو كان مقدار )
( وىذا يشير إلى أن المتغيرات المستقمة الداخمة في النموذج أعاله 3, 4( وبدرجة حرية )0.01معنوية )

 المائي لممحاصيل الشتوية. ليا أىمية كبير في تفسير التغير الحاصل في اإلستيالك
( عمى  اإلستيالك المائي لممحاصيل الشتوية تم )الرطوبة النسبية وعندما قدرنا تأثير اضافة متغير 

 -التوصل إلى المعادلة اآلتية:
 

%( من التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لممحاصيل 99.8فسرالنموذج أعاله  ما مقدارُه )
في زيادة القوة التفسيرية لمنموذج  وبزيادة بمغت  () الرطوبة النسبيةساىم  متغير  الشتوية حيث

( وىو أكبر من المقدار الجدولي ليا 240.6( المحسوبة لممعادلة أعاله )F%( , أما مقدار )0.2)
ستقمة الداخمة أن المتغيرات الميؤكد ( وىذا 2, 5( وبدرجة حرية )0.01( عند مستوى معنوية )99.30)

 في النموذج أعاله ليا أىمية كبير في تفسير التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لألشجار المعمرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممحاصيل الشتويةنتائج التحميل الكمي لمعالقة بين عناصر المناخ واإلستيالك المائي ل( 15جدول )
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 لصيفيةعناصر المناخ واإلستهالك المائي للمحاصيل اب : تحليل العالقة بين 

في ىذه الفقرة قمنا بتحديد قوة واتجاه العالقة بين عناصر المناخ واإلستيالك المائي لممحاصيل 
الصيفية  بإستخدام معامل بيرسون لإلرتباط الخطي البسيط ثم  قمنا بوصف تمك العالقة بإستخدام وسيمة 

رض معامالت اإلرتباط ( يع16) جدول ,Multiple Linear Regression) األنحدار الخطي المتعدد )
يتضح أن العالقة بين , ومنو  البسيط بين عناصر المناخ واإلستيالك المائي لممحاصيل الصيفية

اإلستيالك المائي وعناصر المناخ )اشعاع شمسي, سطوع فعمي, معدل الحرارة, سرعة الرياح( ىي عالقة 
ستيالك المائي والنقصأن فييا يؤدي طردية اي أن الزيادة في احد ىذه العناصر يؤدي إلى زيادة في اإل

من جية اخرى نجد أن العالقة بين اإلستيالك المائي و عناصر , و  إلى نقصأن في اإلستيالك المائي
اي أن الزيادة في الرطوبة النسبية او في  , المناخ )الرطوبة النسبية و األمطار( ىي عالقة عكسية

من الداللة اإلحصائية ليذه  لمتأكدلممحاصيل الصيفية و  األمطار يؤدي إلى نقصأن في اإلستيالك المائي
حيث وجد أن جميع معامالت  (6 )ودرجة حرية (0.05)المعامالت تم اختبارىا تحت مستوى معنوية 

 دالة إحصائيا عند ىذا المستوى باستثناء الرطوبة النسبية واألمطار . اإلرتباط 
 عناصر المناخ واإلستيالك المائي لممحاصيل الصيفيةمعامالت اإلرتباط الخطي البسيط بين  (16جدول )

   معامل األنحدار المتغيرات
                       األشعاع الشمسي 

X1 0.125 0.981 0.963 

 X2 -14.424 0.983 0.966السطوع الفعمي  
       معدل درجة الحرارة               

X3 8.464 0.989 0.979 

      سرعة الرياح                      
X4 

54.304 0.998 0.996 

    الرطوبة النسبية                    
X5 2.568 0.999 0.998 

  253.962- الحد الثابت
 (معامل التحديد الكمي لمنموذج )

 0.998  

  240.6 ( المحسوبةFقيمة)
 ,2عند درجة حرية ) ( الجدولية Fقيمة)

  99.30 0.01)( ومستوى معنوية )5
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 عناصر المناخ
اإلستيالك المائي 
 لممحاصيل الصيفية

الداللة اإلحصائية عند مستوى 
 0.05معنوية 

 دالة 0.977* اشعاع شمسي
 دالة *0.856 سطوع فعمي
 دالة 0.820* معدل الحرارة
 غير دالة 0.642 سرعة الرياح

 دالة 0.871-* الرطوبة النسبية
 الةغير د 0.696- األمطار

 Stochastic search variableبإستخدام دالة البحث العشوائي عن المتغيرات الميمة )و 
selection في معادلة أنحدار  اإلستيالك المائي  لممحاصيل الصيفية عمى عناصر المناخ وجد أن )

سير التغيرات الحاصمة في اإلستيالك المائي جميع عناصر المناخ المدروسة  كان  ليا أىمية كبيرة في تف
 ( . 17) لممحاصيل الصيفية  وكما موضح في الجدول 

 عناصر  المناخ في تفسير التغيرات الحاصمة أىمية (17جدول )
 في اإلستيالك المائي لممحاصيل الصيفية

 عناصر المناخ
 أىمية عناصرالمناخ في تفسير التغيرات الحاصمة

 % ي لممحاصيل الصيفيةفي اإلستيالك المائ
 %100 اشعاع شمسي

 %100 سطوع فعمي

 %99 معدل الحرارة
 %84 سرعة الرياح

 %48 الرطوبة النسبية
 %41 األمطار

باستثناء الرطوبة النسبية و  نجد أن جميع متغيرات عناصر المناخومن بيأنات الجدول أعاله 
,  الحاصمة في اإلستيالك المائي لممحاصيل الصيفية كان ليا أىمية كبيرة في تفسير التغيرات ,  األمطار

األىمية العظمى في تفسير تمك  مااألشعاع الشمسي والسطوع الفعمي كان لي عنصري وجد أن كما
 التغيرات.
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يتضح  أن من بين اىم  أكثر المتغيرات أىمية في تفسير التغيرات الحاصمة في اإلستيالك كما 
( حيث وجد أن المعادلة التي تصف العالقة غير األشعاع الشمسي )ىو متالصيفية المائي لممحاصيل 

(  يمكن كتابتيا بالشكل  )( واإلستيالك المائي  لممحاصيل الصيفية بين متغير  األشعاع الشمسي )
 األتي:

 
( يؤدي إلى زياده شمسي )متغير األشعاع التشير المعادلة أعاله أن زيادة وحدة واحدة في 

قد فسرت المعادلة أعاله  ما نسبتُو و وحدة  في اإلستيالك المائي لممحاصيل الصيفية ,  0.779مقدارىا  
( المحسوب F, وقد بمغ مقدار )( 18جدول ) ,%( من اإلستيالك المائي لممحاصيل الصيفية 95.5) 

( وبدرجة 0.01( عند مستوى معنوية )16.26رىا الجدولي  )( وىو أكبر من مقدا106.7لممعادلة أعاله )
( وىذا يؤكد أىمية المعادلة  في تفسير التغيرات الحاصمة في اإلستيالك المائي لممحاصيل 5,  1حرية )

 الصيفية.
 -تم تقدير نموذج األنحدار الخطي المتعدد األتي: ()وعند إضافة متغير السطوع الفعمي 

 
%( من التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لممحاصيل 96.4فسرالنموذج أعاله  ما مقدارُه )      

%( و 0.9النموذج  وبزيادة بمغت ) في زيادة تفسير ()الصيفية  حيث ساىم  متغير السطوع الفعمي 
د مستوى معنوية ( عن18.00( أذ فاق مقدارىا الجدولي )53.38( المحسوب لممعادلة )Fكان مقدار )

وىذا يشير إلى أن المتغيرات المستقمة الداخمة في النموذج أعاله ليا  , (4, 2( وبدرجة حرية )0.01)
 أىمية كبير في تفسير التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لممحاصيل الصيفية.

الك المائي لممحاصيل ( عمى  اإلستي) الحرارة ةمعدل درجتأثير اضافة متغير  ما قدرناوعند
 -الصيفية تم التوصل إلى المعادلة اآلتية:

 
من التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لممحاصيل %( 97.2فسرالنموذج أعاله  ما مقدارُه )
في زيادة القوة التفسيرية لمنموذج  وبزيادة بمغت  ()الحرارة  ةالصيفية حيث ساىم  متغير معدل درج

( عند 29.46مقدارىا الجدولي ) وىو أكبر( 34.83( المحسوب لممعادلة أعاله )Fمقدار ) بمغو  %(0.8)
أن المتغيرات المستقمة الداخمة في النموذج وىذا يؤكد ( 3, 3( وبدرجة حرية )0.01مستوى معنوية )

 أعاله ليا أىمية كبير في تفسير التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لممحاصيل الصيفية.
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( عمى  اإلستيالك المائي لممحاصيل الصيفية تم التوصل إلى ) سرعة الرياحمتغير وعند اضافة تأثير 
 -المعادلة اآلتية:

 
من التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لممحاصيل %( 99.6فسرالنموذج أعاله  ما مقدارُه )

في زيادة القوة التفسيرية لمنموذج  وبزيادة بمغت  () سرعة الرياحالصيفية  حيث ساىم  متغير 
البالغ ( أذ فاق مقدارىا الجدولي 109.8( المحسوب لممعادلة أعاله )Fو كان مقدار )%( 2.4)
أن المتغيرات المستقمة الداخمة يدل ( وىذا 2, 4( وبدرجة حرية )0.01( عند مستوى معنوية )99.25)

 في تفسير التغير الحاصل في اإلستيالك المائي لممحاصيل الصيفية. في النموذج أعاله ليا أىمية كبير
 نتائج التحميل الكمي لمعالقة بين عناصر المناخ واإلستيالك المائي لممحاصيل الصيفية (18جدول )          

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخالصة
تبين من البحث ان لعناصر المناخ المتمثمة باإلشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والرياح والرطوبة     

وعة في أراضي المشروع , من النسبية واالمطار تأثير في االحتياجات المائية لممحاصيل الحقمية المزر 
خالل تأثيرىا في مقدار االستيالك المائي لممحاصيل , والمحتوى الرطوبي لمتربة , كما أتضح أن ىناك 
تباين في كمية االحتياج المائي من موسم الى اخر , ومن مرحمة نمو الى اخرى , بسبب تباين مقدار 

ا" تبعا" لزيادة مقدار اإلشعاع الشمسي وعدد ساعات االستيالك المائي )التبخر /النتح( الذي يزداد صيف

   معامل األنحدار المتغيرات
 0.963 0.977 360.116- اشعاع شمسي             )(
 0.966 0.982 0.601 سطوع فعمي              )(

 0.979 0.986 14.804- )معدل درجات الحرارة   (
 0.996 0.998 4.405 سرعة الرياح             )(

  59.686 الحد الثابت
معامل التحديد الكمي لمنموذج 

() 
99.6  

  109.8 حسوبة( المFمقدار)
عند درجة  ( الجدولي Fمقدار)
( ومستوى معنوية 5 ,2حرية )

((0.01 
99.25  
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رتفاع درجة الحرارة وزيادة سرعة الرياح وقمة الرطوبة النسبية , بينما يحدث العكس  السطوع الفعمي وا 
شتاءا" , في حين يكون مقدار االستيالك المائي لممحاصيل قميال" في المرحمة االولى من نموىا , حيث 

فقط , في حين يزداد مقدار االستيالك المائي في مرحمة النضج , حيث يكون  يكون التبخر من التربة
يحدث التبخر من التربة والنتح من المحاصيل , ونتيجة لزيادة نسبة الضائعات المائية وتباينيا إنخفضت 

,  %( صيفا" , وارتفعت نسبيا" خالل الشتاء نتيجة لقمة الضائعات المائية37123كفاءة ري المشروع الى )
%( , كما تبين أن ىناك عدم توازن بين االيراد المائي واالحتياجات المائية لممشروع , 47199اذ بمغت )

( , وعجزا" مائيا" شتويا" مقداره        3م 39827703166-اذ تبين وجود عجزا" مائيا" صيفيا" مقداره )
 ( .3م 39729321121-)
 رح مايأتي :وفي ضوء الحقائق التي توصل الييا البحث نقت  
تحديد االحتياجات المائية لممحاصيل الحقمية بشكل دقيق , واعداد بيانات عن مقدار االستيالك -1

المائي لممحاصيل وخاصة" الرئيسة منيا , وذلك باألعتماد عمى المعمومات المناخية والتركيب المحصولي 
 , وتحديد الدورات الزراعية المالئمة لمتربة والخصائص المناخية .

ضرورة ارشاد المزارعين الى اتباع طرائق الري الحديثة ذات الكفاءة العالية , كالري بالتنقيط والري -2
 بالرش , لتقميل نسبة الضائعات المائية الناجمة عن أتباع طرائق الري التقميدية ذات الكفاءة المتدنية .

, بما فييا القناة الرئيسة  تحديث وتطوير منشآت ري المشروع كتبطينيا عمى مختمف مستوياتيا -3
والفرعية والسواقي الحقمية , واعادة تاىيل النواظم والبوابات لمسيطرة عمى مياه الري وتوفيرىا حسب الحاجة 

 الفعمية لممحاصيل , والحد من االسراف وتقميل الضائعات المائية .
لتي يقل معيا االستيالك التوسع بزراعة المحاصيل الشتوية , وتشجيع زراعة البيوت الزجاجية ا -4

المائي لممحاصيل الحقمية , نتيجة لقمة الضائعات المائية , زيادة" عمى سقوط االمطار وزيادة المحتوى 
 الرطوبي لمتربة .

تفعيل دور دائرتي )الزراعة والموارد المائية( لتنظيم مدخالت المشروع من الموارد المائية ومخرجاتو -5
 من االنتاج الزراعي .

 -:امشاليو 
جميورية العراق , وزارة الموارد المائية , دائرة الموارد المائية في محافظة بابل , قسم التشغيل والصيانة , بيانات  -1

 .2014غيرمنشورة , لعام 
 .2014جميورية العراق , وزارة الموارد المائية , دائرة الموارد المائية في قضاء القاسم , بيانات غير منشورة , لعام  -2
 .38, ص2009, جامعة الكوفة ,  1عمي صاحب الموسوي , جغرافية الطقس والمناخ , ط -3
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عمي صاحب الموسوي , الخصائص الجغرافية في محافظة المثنى وعالقتيا المكانية بمنظومة الري القائمة , بحث  -4
 .6,ص2002مقدم الى مؤتمر كمية التربية )المثنى( االول , 

وماجد السيد ولي , عمم الطقس والمناخ , وزارة التعميم العالي والبحث العممي , جامعة البصرة  عبد االلو رزوقي كربل -5
 .74, ص1986, مطبعة جامعة البصرة , 

 . 145المصدر نفسو , ص -6
 . 148, ص 2007, دار المسيرة لمنشر والطباعة والتوزيع , عمان , ,  2عمي احمد غانم , الجغرافية المناخية , ط -7
احمد سعيد حديد وعمي حسين الشمش وماجد السيد ولي , عمم الطقس , وزارة التعميم العالي والبحث العممي , مطبعة  -8

 . 219, ص1979جامعة بغداد , بغداد , 
9. Muamer . H . Ali , Analysis of Records of Rain Full and Evaporation in Babylon , Athesis 

of Master , College of Enginerring , University of Babylon , 2009 , p1-2.                                                                               
محمد عبد الرحيم عبد المطمب , الخصائص الييدرولوجية لألودية في البيئات الجافة , مجمة جيوماتيكس , العدد  -10

 . 14, ص2012الثالث , 
عم مجيد الحماده , الموازنة المائية المناخية في شمال العراق , مجمة ابحاث البصرة )العموم االنسانية( , المجمد من -11

 . 318, ص2011( , 2( , العدد )36)
فواز احمد الموسى , الخصائص المناخية لمحرارة واالمطار في منطقة شرقي البحر المتوسط , اطروحة دكتوراه ,  -12

 . 250, ص2002جامعة عين شمس ,  كمية البنات ,
باقر احمد كاشف الغطاء , عمم المياه وتطبيقاتو , وزارة التعميم العالي والبحث العممي , مؤسسة دار الكتب لمطباعة  -13

 . 346, ص1982والنشر , بغداد , 
( , 48العراقية , العدد )محمد جعفر السامرائي , الحاجات المائية الراضي بحر النجف , مجمة الجمعية الجغرافية  -14

 . 100-99, ص2001
 –طو رؤوف شير محمد , التباين المكاني في قيم الضياع المائي بوساطة عممية التبخر/النتح الممكن في العراق  -15

( , 33دراسة نقدية مقارنة الستخدام معادلتي ثورنثويت وخوسال , مجمة ابحاث البصرة )العموم االنسانية( , المجمد )
 . 118, ص2008( , الجزء )ب( , 1د)العد

النتح المرجعي عن طريق التنبؤ بدرجات الحرارة -تيمور عبد المجيد آوجي واحسان فصيح حسن , تقدير التبخر -16
 . 83, ص2013( , 3( , العدد)21باستخدام نموذج عشوائي , مجمة ىندسة الرافدين , المجمد)

, دار صفاء لمنشر والتوزيع , عمان,  1الغريري , البيئة والمياه , طسعدية عاكول الصالحي وعبد العباس فضيخ  -17
 . 42, ص2008

نبيل ابراىيم الطيف و عصام خضير الحديثي , الري أساسياتو وتطبيقاتو , وزارة التعميم العالي والبحث العممي ,  -18
 . 241, ص1988جامعة بغداد , 

الموازنة المائية المناخية والحاجات االروائية في البحوث والدراسات محمد جعفر السامرائي , تقييم طرائق احتساب  -19
 . 339, ص2002( , 44االكاديمية في العراق , مجمة الجمعية الجغرافية العراقية , العدد )

 . 152, ص 2001- 2000, منشورات جامعة دمشق ,  2جياد عمي الشاعر , عمم المياه )الييدرولوجيا( , ط -20
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ذنون النعيمي , نمذجة احتياجات الري لمحصول الذرة الصفراء العروة الربيعية والخريفية في المنطقة  أحمد أزىر-21
 . 4, ص 2002الشمالية , رسالة ماجستير , كمية اليندسة , جامعة الموصل , 

, 2002, , مركز الدلتا لمطباعة , االسكندرية 1سمير محمد اسماعيل , تصميم وادارة نظم الري الحقمي , ط -22
 . 84-83ص

, نماذج تقدير االستيالك  محمد شطناوي وغازي النقشبندي وعبد النبي فردوس ومحمد زىدي شعبان وميشيل راىبة -23
, 1998المائي لممحاصيل الزراعية في االردن , مركز الدراسات والبحوث المائية والبيئية , الجامعة االردنية , 

 . 11ص
 . 101, مصدر سابق , ص حاجات المائية الراضي بحر النجفمحمد جعفر السامرائي , ال -24
عصام خضير الحديثي واحمد مدلول الكبيسي وياس خضير الحديثي , تقانات الري الحديثة ومواضيع اخرى في  -25

 . 45-43, ص2010, وزارة التعميم العالي والبحث العممي , جامعة االنبار , كمية الزراعة ,  1المسألة المائية , ط
 . 47المصدر نفسو , ص-26
, الدار  1رياض وصفي الصوفي , الطرق العممية واليندسية الحديثة لبزل االراضي في المناطق الرطبة والجافة , ط -27

 . 129, ص2002,  العربية لمموسوعات , بيروت
عربية , مطبعة المنظمة المنظمة العربية لمتنمية الزراعية , دراسة سبل تطوير الري السطحي والصرف في الدول ال -28

 . 26, ص2002العربية لمتنمية الزراعية , 
, نماذج تقدير االستيالك  محمد شطناوي وغازي النقشبندي وعبد النبي فردوس ومحمد زىدي شعبان وميشيل راىبة -29

 . 87, مصدر سابق , ص المائي لممحاصيل الزراعية في االردن
 . 28-27, مصدر سابق , ص نظم الري الحقميسمير محمد اسماعيل , تصميم وادارة  -30
31- Sherien . F . AL- Rubaiyee , Optimum Design For Level Border Irrigation Systems , 

Thesis Of Master , College Of Engineering , University Of Baghdad , 2000 , p.42-43 .  
                                                                                                

عمي صاحب الموسوي , العالقة المكانية بين الخصائص المناخية في العراق وأختيار اسموب وطريقة الري  . -32
 . 313, ص1996المناسبة , اطروحة دكتوراه , كمية االداب , جامعة بغداد , 

  89, مصدر سابق , ص حديثي , الري أساسياتو وتطبيقاتونبيل ابراىيم الطيف و عصام خضير ال -33
 . 9, ص1999, دار المعرفة الجامعية , االسكندرية ,  2عيسى عمي ابراىيم , االساليب االحصائية والجغرافيا , ط -34
 . 7المصدر نفسو , ص -35
صفاء لمنشر والتوزيع , عمان , , دار  1نعمان شحادة , االساليب الكمية في الجغرافية بأستخدام الحاسوب , ط -36

 . 339, ص1997
, مطبعة العبيكان , مكة  2ناصر عبد اهلل الصالح ومحمد محمود السرياني , الجغرافيا الكمية واألحصائية , ط -37

 . 344, ص1999المكرمة , 
التوزيع , عمان , , دار صفاء لمنشر و  2نعمان شحادة , االساليب الكمية في الجغرافيا بأستخدام الحاسوب , ط -38

 .343, ص 2002
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, دار صفاء لمنشر والتوزيع , عمان  1حسن ياسين طعمة و ايمان حسين حنتوش , أساليب االحصاء التطبيقي , ط -39
 .183, ص2009, 

  367, مصدر سابق , ص2نعمان شحادة , االساليب الكمية في الجغرافيا بأستخدام الحاسوب , ط -40
, 2002, غزة , جامعة االزىر ,  1في تحميل البيانات االحصائية , ط spssاستخدام نظام  محمود خالد عكاشو , -41

 . 410ص
, دار وائل  2, ط spssصالح الدين حسن الييتي , االساليب االحصائية في العموم االدارية تطبيقات باستخدام  -42

 . 431, ص2006,  لمطباعة والنشر , عمان
 

                                                        Summary 

The Jerboiya  project of important irrigation projects in the province of Babylon, come 

significance of his position within the dry area that is to high-temperature and low relative 

humidity and lack of precipitation is rain, which can not be with him relied upon to meet the 

water needs of the territory of the project, therefore, look to develop plans agricultural 

development mainly depends "on the balance of water available for the project on the one 

hand and the needs of water on the other hand, the latter being much affected by" climatic 

characteristics prevailing in the study area, which determine water consumption theoretical 

(evaporation / transpiration) of water and the need which includes in addition to water 

consumption, Aldhaiat water field and Dhaiat transport requirements and washing crops, and 

climatic characteristics determine the moisture content of the soil and then determine the 

amount of water needed by each crop of cultivated crops in the project lands. 

 


