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تغذية المياه الجوفية في الموازنة المائية المناخية لتقييم واقع  استخدام
 العراقغرب شمال / تكريت-ببجيحوض 

 

 

 نوفل حسن علي           عبد اهلل صالح     صبار                إبراهيمصباح  عمر
 جامعة تكريت  –كلية العلوم /  التطبيقية األرضقسم علوم 

 1/11/7111القبول: خيرات              72/1/7111تاريخ االستالم:
 

 الخالصة
لمعدالت السنوية والشهرية للساقط المطري ودرجة الحرارة للمحطتين )تكريتت و بيجت. ا ان   ينت اب 

ملم ف. شهر كانون الثتان.   5151ساقط مطري هو  وأقصى  ملم 181المعدل السنوي العام للساقط المطري )
  852ف. شهر آبا فيما تراوحت المعدالت الشهرية العامة لدرجة الحرارة بين)  ملم 1511واقل ساقط مطري )

حستب طريقتة    PEنتح الكامن -بعد حساب قيم التبخرو ف. شهر تموزا ºم 5.51 –ف. شهر كانون الثان. ºم
الجوفية لكل وذلك لتحديد كمية المياه المتغلغلة إلى مستويات المياه  WSثورنثويت ثم استنباط قيم الزيادة المائية 

قطاع وآخر على ضوء المعتادالت   لكلالعناصر الرئيسة لمعادلة الموازنة المائية  بعد تحديدقطاع ف. الحوض 
% من مياه الساقط المطري تتغلغل لتغذية المياه الجوفية ف. الحتوض  .7 نكما يل.: أ  الت. وضعت لكل منها

 BوAالمطري الى مستويات المياه الجوفية للقطاعين اعدم توفر فرصة تسمح بتغلغل مياه الساقط Aعند القطاع 
  هت.  SMإن رطوبة التربتة)   ا7111 – 1181)المراقبةباالعتماد على المعدالت الشهرية العامة لكامل مدة 

البحث ف. السنوات الت. يتجاوز فيها المعتدل   عندا Cو B  ملم لكل من القطاعين 21و) A  ملم للقطاع 71)
  سنوات تتجتاوز المعتدل   1هناك ) أنملم  وجد  181المعدل السنوي العام والبالغ ) السنوي للساقط المطري

  ملم وأقصى 737551%  من مدة المراقبة يكون فيها المعدل السنوي العام )35المذكور أعاله و تمثل حوال.)
هري تموز   ملم ف. ش1511  ملم ف. شهر آذار و اقل معدل يبلغ ).3158معدل شهري للساقط المطري يبلغ )

باالعتماد على السنوات المذكورة  تبين حصتول   Cو Bالزيادة المائية للقطاعين وعلى ضوء ذلك حسبت وآبا
  % متن  17553)   ملم و ان737551ملم  من معدل الساقط المطري السنوي البالغ ) 71515زيادة مقدارها )

%  كنسبة للسيل السطح. متن  2مدت النسبة )ا  اعتBالساقط المطري يتغلغل لتغذية المياه الجوفية ف. القطاع 
فت.  النسبة المئوية لتغذية الميتاه الجوفيتة    وان   ملما.1.51الساقط المطري السنوي والت. يبلغ فيها السيل )

 Cالى  Aقيم تغذية المياه الجوفية على امتداد الحوض من القطاع ف. تباين ملم ويرجع ال 17512ه.  Cالقطاع 
لنوع ونسيج هذه الرواسب من جهة وتباين أعماقها واالختالفتات الطبوررافيتة البستيطة    وما هو إال انعكاسا 

فيما  من جهة أخرى Cالمياه السطحية  وخاصة تلك الموجودة ف. الجزء الغرب. للنطاق وتطور شبكة تصريف 
متغلغلة ف. كل منها تقارب قيم الخزين المتجدد بين القطاعات الثالث ررم تباين مساحاتها وأعماق المياه ال يدل 
تناقص قيم أعمتاق الميتاه    يرافقه Cو  Bالى  Aمايبرر هذا التقارب هوان زيادة المساحات من القطاع  إنإال 

على التوال. ايضًا، والبد من االشارة هنا إلى إن فرصة تجدد خزين المياه   Aو C ،Bالمتغلغلة بين القطاعات 
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% من فرص تجدد خزين الميتاه فت.    37تبلغ  Cو Bاله للقطاعين الجوفية بالكميات المذكورة ف. الجدول أع
 اAفضال عن وجود كميات من متسربة من مياه اإلسالة والصرف الصح. للقطاع  Aالقطاع 

 
 :المقدمة
العراق من بلدان الشرق األوسط الغنية بالموارد المائية وباألخص البلدان  انالمعلوم  من 

ختزين   فضاًل عنث يمتلك نهرين كبيرين )دجلة والفرات  ذات المناخ الجاف وشبه الجاف حي
النزاعات الحاصلة بين البلدان المتشاطئة وخاصة )تركيا  على ان و  مهم جدا من المياه الجوفية

تعرضه ف. المستقبل القريب الى شتحة فت. الميتاه القابلتة      قدالحصص المائية من النهرين 
هذه البلدان وحقق تقدما ملحوظتا فت. مجتال إدارة    لالستخدام إال إذا توصل الى اتفاقيات مع 

هو معروف إن الموارد المائية المتاحة لالستخدام ف. تناقص مستمر نتيجة  وكما الموارد المائيةا
 تبرز اهمية  ، من هنابشكل خاص الطلب على مصادر المياه العذبة ومنها االنهاردة معدالت لزيا

لميتاه الشترب    أساستيا ، فهت. مصتدرا   اإلنستان اة دورا هاما ف. حي لتلعب المياه الجوفية
علتى   ابح لزامت يص عندهااألخرى ف. اإلنتاج الزراع. والحيوان. والصناع.  الستخداماتاو

ستبل  المياه الجوفيتة و اماكن وتوزيعات عن للتحري التوسع ف. الدراسات واألبحاث   الباحثين
. وكيفية عرف على الخزين الجوفمتنوعة لغرض التدراسات حتاج إلى هذا بدوره يستثمارها وا

المتزايدة  اإلنسانيةسد االحتياجات و الزراعية  األراض.لزيادة رقعة  تجدده وأسلوب استخراجه
 السكانا عدد للغذاء نتيجة لزيادة

 األرضيةتشكل المياه الجوفية جزءًا مهما من حجم المياه العذبة المخزونة ف. مسامات الطبقات 
خاصة بعد . بعض مناطق القطر الت. تكون فيها المياه السطحية شحيحة وتتجلى اهمية تواجده ف

، حيث ساعدت الظروف التركيبية والجيومورفولوجية ف. تكوين احتواض  توال. مواسم الجفاف
الصينية  بعدما خضع العديد متن   –جوفية متعددة منها منطقة الدراسة الحالية )حوض تكريت 

اسات مستفيضة لغرض استثمار مياهها الجوفية وجاء دور االحواض الجوفية ف. العراق الى در
منطقة الدراسة الحالية ليخضع الى تقييم واقع مياهه الجوفية من النتاحيتين الكميتة والنوعيتة    

الزراعية كونه يمتد ضمن مناطق تتاثرت كثيترا    أبرزهالغرض استثمارها ف. مجاالت عديدة 
 كل واضح ا بتوال. مواسم الجفاف وبروز ظاهرة التصحر بش
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     هدف الدراسة 
 المطري ساقطنوية للمياه الجوفية كنسبة من التقييم التغذية الس إلى تهدف الدراسة الحالية   

المعتدالت  اعتمتادا علتى    المائية المناخية ةعناصر الموازنتحليل  بعدالمنطقة،  علىالسنوي 
 ا ساقط المطري ودرجة الحرارةالشهرية لل

 
 ة  الموقع والمساح

نهتر  ررب ، شماال جنوبا وبيج.مابين تكريت  شمال ررب العراق منطقة الدراسة تقع 
 57' 11شرقا وبين " 35° 37' 11" –رربا  35° 77' 1الجغرافية " باإلحداثيات ةحددمدجلةا 

 -587.111شترقا و   587111-511111شتماال، مايعتادل    53° 11' 17" –جنوبا °53
مستطيلة تغط. مستاحة  شبه وه. منطقة  UTMحداثيات شماال بوحدات نظام اال 111..58

كم فت.  18كم وأقصى عرض حوال.  11يصل أقصى طول لها إلى حوال.  7كم 212حوال. 
كم، )شتكل  1وسط المنطقة، ويقل العرض ف. أقصى شمال وأقصى جنوب المنطقة ليصل إلى 

  ا1

 
 : موقع منطقة الدراسة(1)شكل 

  الموازنة المائية  
 من خاللالدورة الهيدرولوجية الطبيعية تحديد العالقة بين عناصر لمائية ه. الموازنة ا 

 بأشتكال العالقة بين االمطار الساقطة على منطقة ما، مع مجموع ما تفقده هذه المنطقة من مياه 
 ا تعد الموازنة المائية الي حوض مائ. احتدى  Domenico & Schwartz, 1998مختلفة )

تطبيقا عند البحث فت. مستتويات    أصعبهاد الزيادة المائية وه. من الطرائق المستخدمة لتحدي
  اSimmers, 1998تغذية المياه الجوفية لصعوبة قياس كل عناصرها بدقة )
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  والمخرجتات  Inputsيفترض ف. الموازنة المائيتة للنظتام الهيتدرولوج. ان المتدخالت )    
(Outputsين العنصرين فسيتحول الفرق   متساوية وف. حالة حدوث زيادة او نقصان الحد هذ

الجوفية ف. الحوض والذي يمكن التعبير عنه بالصتيغة   أوتغير ف. خزين المياه السطحية  إلى
 :اآلتية

Input – Output = Change in Storage 

 على البيئتة القاريتة    إذ ان االمطار والثلوج ه. عنصر المدخالت الوحيد ف. الموازنة المائية
يعكس التبخر عملية فقدان الميتاه  إذ بالتبخر والنتح،  اوال المخرجات متمثلةيقابلها مجموعة من 

من السطوح المائية او التربة فيما يكون النتح عملية لتبخر المياه من النباتات ومجموع العمليتين 
 -  الذي يتكون حسب صيغة حسابه من التبخرEvapo-Transpirationنتح ) -تدعى بالتبخر
  وهو المفقود من المياه بوجود كمية كافية منها Potential Evapotranspirationنتح الكامن )

 Actual) نتتح الحقيقت.   -ف. الوقت التذي تتحتدد فيته الكميتة عنتد حستاب التبختر       

Evapotranspirationنتتح   -قيمة او يساوي التبخر أعلىنتح الكامن هو  - ، أي ان التبخر
ف. منطقة ما والذي تعكسه  اإلنبات ألرراضوافرها المحسوب وهو دالة لحجم المياه المطلوب ت

 / Precipitationالى المجموع السنوي للتبخر نتح الكتامن )  لألمطارنسبة المجموع السنوي 

Potential Evapotranspirationا  
فف. المناطق الصحراوية الخالية من الغطاء النبات. وفق هذه النسبة، نوع المنطقة  ويمكن تمييز

  157ف. المناطق متوسطة الكثافة النباتية فتكون النسبة بتين )  أما  151من ) أدنىبة تكون النس
والغطاء النبات. الكثيف كما هو الحال  األمطار ا وف. حالة توافر كميات كبيرة من مياه .15و)

نتتح الكتامن    -كمية التبخر أن ، أي 151حدود ) إلىف. المناطق االستوائية فان النسبة ترتفع 
(Potential Evapotranspiration نتتح   -ويتساوى عندئذ التبختر  لألمطار  تكون مساوية

  اDomenico & Schwartz, 1998نتح الحقيق. ) -الكامن مع التبخر
الموازنة المائية هو محتوى رطوبة التربة المعتمد علتى  مخرجات  العنصر الثان. من عناصر

صر ف. الجريان السطح. وتغذية المياه الجوفية نوع التربة ونسيجها ومدى عمقها ويؤثر هذا العن
اللذان يمثالن مخرجات عناصر الموازنة المائية، فال يتحقق الجريان السطح. او التغذية الجوفية 
اال بعد تشبع التربة أي وصول معدل ترشيحها للمياه الى ادنى مستوياته ف. الوقت الذي تكتون  

 ا يتنتاقص معتدل الترشتيح    Famiglitti et.al.,1998فيه سعة الترشيح باعلى مستوياتها )
يحدث الجريان الستطح.   تدريجيا مع استمرار ترشيح مياه االمطار الى نطاق التربة ويمكن ان

الترشيح أي قبل اكتمال محتوى رطوبتة   ف. أي وقت تكون فيها الشدة المطرية اعلى من معدل
 ا يقتاس  Domenico & Schwartz, 1998التربة ووصول سعتها الى مستتواها النهتائ. )  
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محتوى رطوبة التربة اما مختبريا بحساب نسبة تشبع نموذج التربة او ميدانيا عن طريق نصب 
(Lysimetersنتح الحقيق. ف. الحقل النه يمثل مجموع التبختر   - ا من الصعب قياس التبخر

الستاقطة علتى   من السطوح المائية والتربة مضافا اليه النتح من النبات محددا بكمية االمطار 
نتح الكامن هو الذي يمكن حسابه بالطرائق والمعادالت التجريبية مثل   -الحوض، رير ان التبخر

 ، وهذا المتغير رالبا ما يكون بقيم مرتفعة ف. الوقت Thornthwait, 1948طريقة ثورنثويت )
لد عجزا مائيا الذي ترتفع فيه درجات الحرارة ليكون اكبر بكثير من االمطار )ان وجدت  مما يو

مستوى ف. وقت انخفتاض   أدنى إلىهذا المتغير تنخفض قيم ف. الحوض وف. الوقت نفسه فان 
الساقطة مما يولد فائضا مائيا او زيادة  األمطاردرجات الحرارة الت. يصاحبها ارتفاع ف. معدل 

 مائيةا
يكتون مستاويا    نتح الكتامن -يفترض معظم الباحثين ف. مجال العلوم الهيدرولوجية ان التبخر

نتح الكامن وف.  -نتح الحقيق. ف. المدة الت. يكون فيها مجموع االمطار اكبر من التبخر-للتبخر
ضوء ذلك تنقسم الزيادة المائية المتحققة الى الجريان السطح. والتغذية الطبيعية للمياه الجوفيتة  

 بعد تشبع رطوبة التربة:
P > PE …… PE = AEt 

WS = P-AEt 

WS = Sr + Gr + SM 

: الزيتادة  WSنتح الحقيقت.،   -: التبخرAEtنتح الكامن،  -: التبخرPE: االمطار، P  إذ ان:
 : رطوبة التربةاSM: التغذية الجوفية، Gr: السيل السطح.، Srالمائية، 

نتح الكامن،  -اقل من التبخر األخيرةعندما تكون  لألمطارنتح الحقيق. مساويا  -ويكون التبخر
نتح الحقيق. ف. المدة الثانية المتميزة  -ان التبخر إذفتراض ال يمثل الواقع الفعل. رير ان هذا اال

كمية  إليهايضاف  وإنمافقط  األمطاريساوي  األمطارنتح الكامن وانخفاض  -بارتفاع قيم التبخر
رطوبة التربة الت. سيستغلها النبات تدريجيا ف. هذه المدة لسد النقص الحاصل ف. كمية الميتاه  

مطلوبة نتيجة انخفاض الساقط المطري من جهة وارتفاع معدالت التبخر والنتتح متن جهتة    ال
تفقد رطوبة التربة من التربة نفسها تلقائيا الرتفاع درجات الحرارة ف. هذه المدة،  ان، او أخرى

كما ف.  أيضانتح الكامن  -نتح الحقيق. سيساوي التبخر -التبخر إن إلى اإلشارةوهنا ال بد من 
مجموع محتوى رطوبة التربتة   إن ؛ وذلك األشهرولكن لمدة قصيرة خالل هذه ) األولىفترة ال

 األولىنتح الكامن فستكون هذه الحالة مشابهة للمدة -اذا ما كان اعلى من التبخر واألمطارالكل. 
تمثل مدة نقصان مائ. وليستت متدة    إنهانتح الكامن رير  -اكبر من التبخر اإلمطار إنحيث 
او كالهما باالنخفاض التدريج. التلقتائ.   األمطاررطوبة التربة او  بدأتمائية، ومتى ما  زيادة
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نتح الحقيق. مساويا لكميتة   -نتح الكامن فسيكون التبخر -ف. هذه المدة الى مستوى دون التبخر
ائيا نه األمطارا وبانعدام أمطارالمياه المتبقية سواء كانت مخزونة ف. التربة )رطوبة التربة  ام 

نتح الحقيق. ف. هذه الحالة مساويا للصتفر لعتدم    -او استنفاذ رطوبة التربة كليا يكون التبخر
تم سق. النبات بمصتدر   إذا إالوجود أية كمية مياه يمكن ان تتبخر أو تفقد عن طريق النبات )

 وهو عنصر خارج عن الموازنة المائية للحوض ا األمطاررير 
P > PE 

WS = P – PE 

AEt = PE 

P ≤ PE 

WS = 0 

AE = P 

 : النقصان المائ.اWDحيث ان: 
  عنصر مكتسب P>PE) األولىيالحظ من المعادالت اعاله ان رطوبة التربة ستكون ف. المدة 

قبل ان تكون فائض مائ. امتا   األمطارمن عناصر الموازنة المائية حيث يستغل كمية من مياه 
تكون عنصرًا مفقودًا من الموازنة المائية لمساهمتها   فان رطوبة التربة P<PEف. المدة الثانية )

 نتح الحقيق.ا  -ف. التبخر األمطارمع 
 الموازنة المائية : أساستقسيم الحوض على 

نتتائج التحليتل   ، الخارطتة الطبوررافيتة  دراستة كتل متن الخارطتة الجيولوجيتة،       بعد
الجيوكهربتائ. لمنطقتة   ونتائج وتفسيرالمستح   سجالت اآلبار المحفورة ،الهيدرومورفومتري

بهدف التوصل الى تقييم اكثر دقة لمعتدالت تغذيتة     Zones) انطقهتمييز ثالث  أمكن الدراسة
 : المياه الجوفية ف. منطقة الدراسة والت. توصف على النحو التال. 

من  يتألف  )متعري   تكوين انجانةجزء من مكشف وهو عبارة :  Zone Aالنطاق األول )  
مع القليل من الغرين ، ويتراوح سمك  Dunesوكثبان  sheetsة على هيئة صفائح رواسب رملي

القيس. الخارطة الجيولوجية للمنطقة و مشاهدات حقلية  و))  م 251 – 151هذه الترسبات بين )
  ا  7111وآخرون، 

تواجتد  متع    over land flowيتميزهذا القطاع بعدم وجود انظمة لتصريف المياه السطحية )
   ا7، الحظ الشكل )احات فيضية صغيرة نسبيالمس

بالتال. يمكن ان تترشح مياه الساقط المطري ف. هذا النطاق الى مستويات المياه الجوفية الضحلة 
سم من تربة رير ناضجة )التتابع الصخاري لبعض  71او العميقة بعد ان ترطب عمق اليتجاوز 

فقد من االمطارعن طريتق التبختر الحترمن    فضاًل عن ماي، اآلبار المحفورة ف. هذا النطاق 



 2201( 1العدد) -(7المجلد)الدراسات العلمية  -كركوك  مجلة جامعة

 
 

 08 

المناطق الفيضية والنتح من مايمتص بواسطة النباتات الموجودة ف. هذا الجزء متن الحتوض   
 عندها يمكن صيارة معادلة الموازنة المائية لهذا النطاق من الحوض بالصيغة التالية : ا

P – (AE + SM ) = ± S                                                                …   (1)   
 حيث :

 Sالتغاير بالخزينا : 
Pالساقط المطريا : 

SMرطوبة التربةا : 
وه. المنطقة الممتدة من الجزء الشمال. للحوض )شرق النطاق :  Zone Bالنطاق الثان. )  

A   مغطتى بترستبات العصتر الربتاع.     ألجزاء العليا من وسط ورترب الحتوض  ا إلى ،
(Quaternary Deposits  ( والت. رالبيتها من نوع الترسبات النهريتة  River Terraces   

   فقط ف. الجزء المحاذي لنهر دجلة ا  Flood Plainفضاًل عن رواسب السهل الفيض. )
  لكنها تنته. Dendriticتظهرف. هذا النطاق انظمة لتصريف مياه السيول من النوع الشجري )

   ا7طق فيضات داخل حدود النطاق نفسه الحظ الشكل )  الى منا 7بالرتبة )
، وتتالف من الرمل م 1521  م اي بمعدل 151 – 151بين ) يتراوح سمك التربة ف. هذا النطاق

تكون صيغة معادلة الموازنتة   لذلك   7111، القيس. وآخرون)  رمل ررين. وحصى وررين
 : Aعلى نفس الصيغة ف. النطاق المائية 

P – (AE + SM) = ± S                                                                 …   (2)   
الحوض واكبر االنطقتة مستاحًة يغطتى     أجزاء  : ويمثل باق. Zone C) الثالثالنطاق    

  ورواستب الستهل   river terraces)برواسب العصر الرباع. والت. رالبيتها رواسب نهرية 
  افقط الجزء المحاذي لنهر دجلة   Flood Plainالفيض. )

مايميز هذا النطاق وبشكل واضح هو كثافة انظمة التصريف من النوع الشجري وخاصتة فت.   
 األجزاءتتطور لتصل الى المرتبة الخامسة فيما التتعدى المرتبة الثالثة ف.  والت.الجزء الغرب. 

  7الحتظ الشتكل )  نهر دجلة  ف مياهها الىيتصرب  األنظمة الشرقية منه وتشترك جميع هذه
  كاحدى مخرجات معادلتة الموازنتة   Surface Runoffبالتال. سيضاف الجريان السطح. )

 ا المائية للحوض
التربة ف. هذا النطاق فتمثل امتدادا لسمك ، نوع ، التركيبة الكيميائية والصفات الفيزياويتة   أما

-B و 'A-Aالمقطعين   و) Cف. النطاق المحفورة  ) التتابع الصخاري لآلبار Bلتربة النطاق 

B'–   الفصل الرابع   بالتال. تكون المعادلة الخاصة بالموازنة المائية ف. هذا النطاق بالصتيغة
 التالية :
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P – (AE + SM + Sr) = ± S                                                         …   (5) 
 الموازنة المائية المناخية للحوض:

ن نقطة البداية ألرلب دراسات الموازنة المائية ه. إيجاد معدل عمق الساقط المطتري علتى   إ
األحواض المائية المدروسة والحسابات الدقيقة لكميته ه. الخطوة الرئيسة ف. عملية الموازنتة  

(Hickel & Zhang, 2003   ا ونظرا الختالف قيمة الساقط المطري الفعلية من منطقتة إلتى 
حوض الواحد الختالف العوامل المؤثرة ف. ميكانيكية األمطار وتستاقطها لتذا   أخرى ضمن ال

  يتم استخدام Basinsوعند وجود ضرورة لتحديد معدل عمق األمطار على األحواض المائية )
إحدى ثالث طرائق ه. األكثر استخداما وه.: )المتوسط الحساب.، مضلعات ثايسن، وخطتوط  

عها يحسب الساقط المطري بوصفه معداًل موزونتًا لمحطتات   التماطر  وف. هذه الطرائق جمي
 ا Chow, 1964)متقاربة 

بعد االطالع على جدول و خارطة توزيع المحطات المناخية للمنطقة بشكل عام بهدف التعترف  
المطرية )خارطة توزيع المحطات المناخية ف. العراق /  أوعلى واقع توزيع المحطات المناخية 

 ، تبين ان محطت. 5  والشكل )1نواء الجوية والرصد الزلزال.  الحظ الجدول )الهيئة العامة لأل
)بيج. وتكريت  المناخيتين هما األكثر تمثياًل لواقع الحوض المناخ. لكونهما األقرب للحوض و 

  عندها يكون استخدام طريقة 7يقعان بشكل مباشر على حدوده الشمالية والجنوبية الحظ الشكل )
ب. أكثر مالئمة لحساب معدل عمق الساقط المطتري  وذلتك لصتعوبة تطبيتق     المعدل الحسا

الطريقتين األخيرتين من جهة أخرى باالعتماد على محطتين فقط، فضتاًل عتن عتدم وجتود     
اختالفات واضحة من الناحية الطبوررافية على إمتداد مساحة الحوض )الخارطة الطبوررافية ا 

يج. وتكريت للمعدالت الشهرية بالنسبة لعنصري الساقط بعد إجراء تقييم لكامل سجل محطت. ب
  المستحصلة من الهيئة العامتة لألنتواء   temperature  ودرجة الحرارة )rainfallالمطري )

الجوية وذلك لكونهما العنصرين األساسيين الداخلين ف. طريقة حسابات الموازنة المائية المناخية 
مية المياه الواصلة إلى مستتويات الميتاه الجوفيتة    المعتمدة ف. هذه الدراسة لغرض حساب ك

  الستنباط قيم التبخر نتح الحقيقت. بعتد   Thornthwait, 1948والمعتمدة أصال على طريقة )
حساب قيم التبخر نتح الكامن، كونها طريقة سهلة التطبيق باعتمادها على عنصر الحرارة فقطا 

 -1181ن آنفا ه. )طتين وللعنصرين المذكوريوقد تبين أن المدة المتجانسة بين تسجيالت المح
  والت. على أساسها تتم حستاب   1-7  و )3-7)  ،5-7 ، )7-7، الحظ الجداول )  7111

    ا 2-7و) و  .-7المذكورة الحظ الجدولين ) المعدالت الشهرية للعنصرين ولكامل المدة
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 ا
 قة الثالثالخارطة األساس لمنطقة الدراسة مبينا عليها األنط :(2)الشكل 
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 88شمال دائرة عرض لمحطات المناخية في العراق ل األساسيةالمعلومات  :(1)الجدول 
 والرصد الزلزالي العراقيةألنواء الجوية ل العامة هيئةال

 خط العرض خط الطول اسم المحطة رقم المحطة
)م ( عن  االرتفاع

 سطح البحر

602 RABIAH 42.06 36.47 382 

605 ZAKHO 42.43 37.08 433 

608 MOSUL 43.09 36.19 223 

609 TEL-ABTA 42.34 35.55 200 

610 AL-BAAJ 41.44 1075 321 

611 SALAHADDIN 44.12 36.23 1075 

616 ARBIL 44.00 36.09 420 

619 MAKHMOUR 43.36 35.45 270 

621 KIRKUK 44.24 35.28 331 

631 BAIJI 43.32 34.54 115 

633 TIKRIT 43.42 34.34 107 

634 HADITHA 42.21 34.08 108 

635 SAMARRA 43.54 34.11 75 

637 KHANAQIN 45.23 34.21 175 

638 AL-KHALIS 44.32 33.5 44 

640 KILO-160 41.47 33.13 400 

642 RUTBA 40.17 33.02 630 

643 AKASHAT 40.08 33.48 526 

644 H-1 41.38 33.47 409 

645 RAMADI 43.19 33.27 48 

650 BAGHDAD 44.24 33.18 31 

 

 

 

 توزيع المحطات المناخية في العراق / )الهيئة العامة لألنواء الجوية( :(8الشكل )
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–1707لساقط المطري لمحطة بيجي المناخية للمدة )لالمعدالت الشهرية  :(2الجدول )
2007 )(mm) 

Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total 

1989 3.7 11.2 86.9 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.001 39.1 22.7 164.6 

1990 6.9 55.2 19.6 16.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.9 10.4 115.0 

1991 30.2 36.4 82.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 59.5 24.4 241.7 

1992 48.5 54.6 24.1 11 15.1 0.3 0.0 0.001 0.001 0.0 92.0 20.5 266.1 

1993 52.7 18.6 24.9 112.1 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 26.2 20.7 376.7 

1994 38.0 24 22 10 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 66.7 34.9 206.7 

1995 25.4 61.9 28.2 24.2 5.7 11.5 0.0 0.0 3.4 0.4 0.7 6.6 168.0 

1996 46.3 10.9 76.6 3.6 19.2 0.0 0.001 0.0 2.0 1.2 8.2 51.4 219.4 

1997 51.6 42 25.7 3.6 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 54.7 63.4 257.8 

1998 69.9 17.3 17.2 7.9 3.2 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.001 6.8 122.3 

1999 40.1 27.7 2.4 8.8 0.001 0.0 0.0 0.1 0.0 8.4 0.2 23.5 111.2 

2000 26.3 2.2 6.9 4.4 10.9 0.0 0.0 0.0 0.001 19.7 25.1 57.1 152.6 

2001 23.8 25.8 29.8 24.0 7.1 0.0 0.3 0.0 1.1 0.3 13.0 29.5 154.7 

2002 31.2 8.8 48.9 21.9 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 25.4 44.8 211.4 

2003 38.0 35.0 19.3 15.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 46.3 76.3 237.0 

2004 44.6 71.8 0.6 36.1 14.4 0 0 0 0 0.001 7.3 14.3 189.1 

2005 42.7 54.5 25.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 15.2 0.001 0.001 1.0 142.2 

2006 62.1 116.8 0.0 68.8 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 1.0 18.3 313.1 

2007 39.9 44.1 7.9 22.5 57.0 0 0 0 0 0 0 1.7 173.1 

2008 26.9 24.0 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 11.0 11.0 20.1 376.7 

2009 24.5 4.6 20.8 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.400 32.8 37.5 28.0 176.0 

AVG. 36.8 35.6 29.1 19.8 13.0 0.6 0.0 0.0 1.2 8.6 24.7 27.4 196.8 
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–1707لساقط المطري لمحطة تكريت المناخية للمدة )لالمعدالت الشهرية  :(8الجدول )
2007) (mm) 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

1989 7.5 12.0 104 1.5 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 100.7 19.0 246.6 

1990 5.6 58.4 27.9 9.3 2.6 0.0 0.0 0.001 0.0 0.7 1.3 9.3 115.1 

1991 27.9 47.1 61.8 2.1 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 27.4 16.8 228.9 

1992 36.6 41.5 15.5 7.1 33.2 0.001 0.0 0.0 0.2 0.0 75.2 72.7 282.0 

1993 45.8 29.7 6.8 54.1 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 19.2 12.7 198.0 

1994 37.0 16.9 11.2 4.5 2.8 0.0 0.0 0.0 0.001 27.6 75.4 62.5 237.9 

1995 27.3 73.0 56.5 33.2 1.4 1.0 0.0 0.0 3.8 0.1 0.2 4.9 201.4 

1996 68.6 2.9 80.8 11.8 12.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.5 25.3 203.1 

1997 33.1 29.1 16.5 6.4 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 82.2 59.1 244.0 

1998 56.6 10.4 4.5 6.0 2.6 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 83.3 

1999 11.1 48.0 2.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 0.001 28.4 109.4 

2000 25.1 1.1 6.2 10.7 5.9 0.0 0.0 0.0 0.001 24.3 27.2 66.2 166.7 

2001 49.2 30.1 30.1 9.9 12.5 0.0 0.001 0.0 0.001 0.001 19.5 28.8 180.1 

2002 33.3 7.0 39.9 19.7 0.001 0.0 0.0 0.0 0.001 19.3 27.3 30.8 177.3 

2003 14.9 32 9.0 1.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 24.0 41.6 126.3 

2004 54.8 46.3 0.1 14.6 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 5.5 9.3 135.1 

2005 45.8 32.5 33.5 3.4 3.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.001 0.001 1.7 121.5 

2006 41.3 85.4 0.001 31.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12 0.4 15.8 196.9 

2007 49.9 28.5 5.9 26.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 113.8 

2008 30.9 19.8 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 61.8 16.3 6.7 158.8 

2009 17.0 2.8 28.4 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 19.9 22.4 9.4 111.7 

AVG. 34.3 31.2 26.6 12.8 5.5 0.0 0.0 0.0 0.6 12.2 25.0 25.1 173.2 
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 (2000–1707محطة تكريت المناخية للمدة )المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة ل :(8)الجدول
 (°)م

Year Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 

1989 6 9.8 16.6 25.3 30.3 33.7 37.3 36.3 31.2 25.2 16.2 9.1 

1990 7.1 10.3 15.6 21.1 28.9 33.3 37 34.4 31.3 24.6 17.5 11.1 

1991 8 9.8 15.4 23.1 26.5 34.1 35.4 34.2 30.6 24.5 16.8 8.9 

1992 5.6 7.7 11.8 19.9 25.7 32.4 34.3 35.2 30.6 23.8 14.7 8.1 

1993 7.3 9.3 14.6 20.6 25.9 32.6 36.5 35.8 31.5 25.5 13.8 11.5 

1994 10.9 11.3 16.8 24.7 28.9 33.2 35.5 34.5 32 25.7 14.9 7.3 

1995 9.9 12.1 16.1 20.8 29.9 33.3 35.2 35.5 30.5 24 15.2 9.8 

1996 10.2 12.6 14.6 20.9 30.3 33.4 38.1 36.5 31 23.7 17.2 13.1 

1997 9.5 8.5 12.5 20.6 29.6 34.5 35.7 33.5 30.1 24.9 16.1 10.7 

1998 7.9 10.5 14.7 22.7 29 36 37.8 38.3 32 25.2 19.2 12.8 

1999 11.1 13 16.8 22.7 30.1 34.4 36.8 37.2 31.2 25.2 15.9 11 

2000 8.2 10.9 15 24.4 28.8 33.5 39.2 37.3 30.9 22.9 15.8 10.5 

2001 9.7 12 15.9 23.6 29.5 34 38 27.3 31.1 24.1 15.5 10.8 

2002 8.4 12.6 17.2 21 28.1 33.9 37.3 35.3 32.1 26.5 15.6 9.3 

2004 10.5 11.3 17.8 21.4 27.8 33.8 37.1 35.2 32.1 26.7 15.8 8.2 

2005 8.9 10.1 16.3 23.7 28.2 32.9 36.9 35.2 30.9 24.1 15.3 13.5 

2006 8.8 12.6 17.8 22.1 29.4 36.4 36.7 38.4 31.6 30 14.7 8.5 

2007 7.7 11.8 16.2 20.3 32.3 35.1 37.1 36.9 33 26.7 16.5 9.9 

2008 6.2 10.9 20 25 28.2 34.4 36.8 37.4 32.8 24.4 16.5 10.4 

av 8.5 10.9 15.9 22.3 28.8 33.9 36.8 35.5 31.4 25.1 16.0 10.2 
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 (2000–1707المناخية للمدة ) المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة لمحطة بيجي :(8الجدول )
 (°)م

Year Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 

1989 6.3 9.7 16.5 24.7 29.2 32.4 36.1 34.8 29.9 24.4 15.8 9.1 

1990 7.1 10.3 16.3 20.9 28.3 33.1 36.5 34.2 30.8 24.1 17.5 11.2 

1991 8.8 9.4 15.6 22.8 26.4 33.4 35.2 34.2 30.3 24.2 16.9 9.3 

1992 5.9 7.7 11.9 19.7 25.2 32.1 34.2 34.7 30 23.3 14.6 8.3 

1993 7.7 9.6 14.3 20.1 24.9 32.1 35.9 32.6 30.7 24.8 14 11.7 

1994 11 11.3 16.6 24.1 28.6 32.9 35.3 34.2 31.4 25.2 15.1 7.4 

1995 10.2 12.3 16.2 20.6 29.4 33.1 34.6 34.6 30.1 23.2 14.9 9.7 

1996 10.2 12.7 14.6 20.3 29.4 32.8 37.5 35.6 30.4 23.2 16.5 13.1 

1997 9.7 8.5 12.3 20.2 29 33.6 35.2 33.1 29.5 24.2 16.2 10.7 

1998 7.9 10.6 14.7 22.2 28.4 35.6 37.3 37.3 31.6 24.4 19 12.7 

1999 11.1 12.9 16.8 22.6 29.9 34.1 36.5 36.6 30.7 24.8 15.5 11.2 

2000 8.3 11 15 24.1 28.8 33.3 38.5 36.4 30.3 22.7 15.8 10.7 

2001 9.7 12 18.4 22.6 27.7 33.3 36.3 36.8 31.5 24.7 15.2 12 

2002 8.6 12.7 17.4 21 28.2 33.8 37.4 36.6 30.9 23.7 15.5 11.4 

2004 10.7 10.8 17.7 21 27.4 32.9 35.7 34.8 31.4 26.6 15.9 8.6 

2005 9 10.5 16.2 23.1 28.2 32.7 35.8 34.2 30.5 24.2 16.1 14.2 

2006 9.5 13.2 18.1 22.5 28.9 35.2 35.8 37.2 30.8 25.9 15.3 8.6 

2007 8.2 12.1 16.9 21.1 31.3 35.2 37.4 36.5 33 26.5 17.3 9.6 

2008 6.9 11 20 25 28.3 34.1 35.8 37 32.5 25.2 17.8 11.8 

av 8.8 11.0 16.1 22.0 28.3 33.5 36.2 35.3 30.9 24.5 16.0 10.6 

 (mm) (2001–9191ل الساقط المطري للمحطتين  للمدة )معد :(6الجدول )
Year Jan Feb Mar Apr May Jun June Aug Sep Oct Nov Dec Total 

1989 5.6 11.6 95.45 0.9 0.25 0.1 0 0 0 0.95 69.9 20.9 205.6 

1990 6.25 56.8 23.75 13.1 1.35 0 0 0 0 0.85 3.1 9.85 115.05 

1991 29.1 41.8 72.15 1.4 0 0 0 0 0 26.9 43.5 20.6 235.3 

1992 42.6 48.1 19.8 9.05 24.2 0.15 0 0 0.1 0 83.6 46.6 274.05 

1993 49.3 24.2 15.85 83.1 52.5 0 0 0 0 23.2 22.7 16.7 287.35 

1994 37.5 20.5 16.6 7.25 1.4 0 0 0 0 19.4 71.1 48.7 222.3 

1995 26.4 67.5 42.35 28.7 3.55 6.25 0 0 3.6 0.25 0.45 5.75 184.7 

1996 57.5 6.9 78.7 7.7 15.8 0 0 0 1.3 0.75 4.35 38.4 211.25 

1997 42.4 35.6 21.1 5 8.1 0 0 0 0 9.1 68.5 61.3 250.9 

1998 63.3 13.9 10.85 6.95 2.9 0 0 0 0 0 0 5 102.8 

1999 25.6 37.9 2.2 8 0 0 0 0.05 0 10.6 0.1 26 110.3 

2000 25.7 1.65 6.55 7.55 8.4 0 0 0 0 22 26.2 61.7 159.65 

2001 36.5 28 29.95 17 9.8 0 0.15 0 0.55 0.15 16.3 29.2 167.4 

2002 32.3 7.9 44.4 20.8 2.3 0 0 0 0 22.6 26.4 37.8 194.35 

2003 26.5 M 14.15 8.1 2.8 0 0 0 0 2.55 35.2 59 181.65 

2004 49.7 59.1 0.35 25.4 8.75 0 0 0 0 0.7 6.4 11.8 162.1 

2005 44.3 43.5 29.25 1.7 3.45 0 0 0 8.35 0 0 1.35 131.85 

2006 51.7 101 0.0 50.2 19.3 0 0 0 0 15.1 0.7 17.1 255 

2007 44.9 36.3 6.9 24.3 29.3 0 0 0 0 0 0 1.85 143.45 

2008 28.9 21.9 29.3 0 0 0 0 0 2.75 36.4 13.7 13.4 267.75 

2009 20.8 3.7 24.6 16.6 0 0 0 0 3.2 26.4 30 18.7 143.85 

AVG. 35.5 33.4 27.82 16.3 9.23 0.31 0.01 0 0.95 10.4 24.8 26.3 0.581 
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 ( °)م  (2000–1707للمدة ) معدل درجة الحرارة للمحطتين  : (7جدول )
Year Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 

1989 6.15 9.75 16.55 25 29.75 33.05 36.7 35.55 30.55 24.8 16.0 9.1 

1990 7.1 10.3 15.95 21 28.6 33.2 36.75 34.3 31.05 24.35 17.5 11.15 

1991 8.4 9.6 15.5 22.95 26.45 33.75 35.3 34.2 30.45 24.35 16.9 9.1 

1992 5.75 7.7 11.85 19.8 25.45 32.25 34.25 34.95 30.3 23.55 14.7 8.2 

1993 7.5 9.45 14.45 20.35 25.4 32.35 36.2 34.2 31.1 25.15 13.9 11.6 

1994 10.95 11.3 16.7 24.4 28.75 33.05 35.4 34.35 31.7 25.45 15.0 7.35 

1995 10.05 12.2 16.15 20.7 29.65 33.2 34.9 35.05 30.3 23.6 15.1 9.75 

1996 10.2 12.65 14.6 20.6 29.85 33.1 37.8 36.05 30.7 23.45 16.9 13.1 

1997 9.6 8.5 12.4 20.4 29.3 34.05 35.45 33.3 29.8 24.55 16.2 10.7 

1998 7.9 10.55 14.7 22.45 28.7 35.8 37.55 37.8 31.8 24.8 19.1 12.75 

1999 11.1 12.95 16.8 22.65 30 34.25 36.65 36.9 30.95 25 15.7 11.1 

2000 8.25 10.95 15 24.25 28.8 33.4 38.85 36.85 30.6 22.8 15.8 10.6 

2001 9.7 12 17.15 23.1 28.6 33.65 37.15 32.05 31.3 24.4 15.4 11.4 

2002 8.5 12.65 17.3 21 28.15 33.85 37.35 35.95 31.5 25.1 15.6 10.35 

2004 10.6 11.05 17.75 21.2 27.6 33.35 36.4 35 31.75 26.65 15.9 8.4 

2005 8.95 10.3 16.25 23.4 28.2 32.8 36.35 34.7 30.7 24.15 15.7 13.85 

2006 9.15 12.9 17.95 22.3 29.15 35.8 36.25 37.8 31.2 27.95 15.0 8.55 

2007 7.95 11.95 16.55 20.7 31.8 35.15 37.25 36.7 33 26.6 16.9 9.75 

2008 6.55 10.95 20 25 28.25 34.25 36.3 37.2 32.65 24.8 17.2 11.1 

AVG. 8.7 10.9 16.0 22.2 28.6 33.7 36.5 35.4 31.1 24.8 16.0 10.4 
 

  :Thornthwaite Method, 1948طريقة ثورنثويت )
تتضمن هذه الطريقة استخدام المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة ودائرة العرض والذين يكونتان  

النتح الكتامن كمتا    -  ويحسب التبخرKijne, 1974نواتج المعدل الشهري لسطوع الشمس )
 يأت.:
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   ساعةا17لنهار يبلغ )ًا   يوم51نتح الكامن )ملم  ف. شهر )-: التبخرPE    إذ ان:
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PEc = k × PE 

PEcالكامن الشهري المصححا -: التبخر نتح 
  نسبة الى دوائر العرض لكل شهر الحظ الجتدول  PEنتح الكامن ) -وقد صححت قيم التبخر

وذلك الختالف ساعات السطوح الشمس. بين الليل والنهار مع اختالف الموقع الجغراف.   7-8)
من الجدير بالتذكر أن    اKijne, 1974المحسوبة ) نتح -قيم التبخر علىالذي تنعكس تاثيراته 

  ْم أمتا  7.51ه. لدرجات الحرارة الت. ال تتجاوز ) PEحدود تطبيق المعادلة الخاصة بإيجاد 
بشكل مباشر، بعد  PE ، الذي يمكن من استنباط قيم 1-7عند تجاوزها فيمكن استخدام الجدول )

  ا11-7ن الجدول )إيجاد قيم المعامالت الشهرية لدرجة الحرارة م
 

 نتح الكامن المحسوب بطريقة ثورنثويت عن-( للتبخرKقيم معامل التصحيح ) :(0جدول )
(Kijne, 1974) 

Lat. 2ك 1ت ايلول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط  2ت  1ك   
0 1.04 .94 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 

5 1.02 .93 1.03 1.02 1.06 1.03 1.06 1.05 1.01 1.03 .99 1.02 

10 1.00 .91 1.03 1.03 1.08 1.06 1.08 1.07 1.02 1.02 .98 .99 

15 .97 .91 1.03 1.04 1.11 1.08 1.12 1.08 1.02 1.01 .95 .97 

20 .95 .90 1.03 1.05 1.13 1.11 1.14 1.11 1.02 1.00 .93 .94 

25 .93 .89 1.03 1.06 1.15 1.14 1.17 1.12 1.02 .99 .91 .91 

26 .92 .88 1.03 1.06 1.15 1.15 1.17 1.12 1.02 .99 .91 .91 

27 .92 .88 1.03 1.07 1.16 1.15 1.18 1.13 1.02 .99 .90 .90 

28 .91 .88 1.03 1.07 1.16 1.16 1.18 1.13 1.02 .98 .90 .90 

29 .91 .87 1.03 1.07 1.17 1.16 1.19 1.13 1.03 .98 .90 .89 

30 .90 .87 1.03 1.08 1.18 1.17 1.20 1.14 1.03 .98 .89 .88 

31 .90 .87 1.03 1.08 1.18 1.18 1.20 1.14 1.03 .98 .89 .88 

32 .89 .86 1.03 1.08 1.19 1.19 1.21 1.15 1.03 .98 .88 .87 

33 .88 .86 1.03 1.09 1.19 1.20 1.22 1.15 1.03 .97 .88 .86 

34 .88 .85 1.03 1.09 1.20 1.20 1.22 1.16 1.03 .97 .87 .86 

35 .87 .85 1.03 1.09 1.21 1.21 1.23 1.16 1.03 .97 .86 .85 

36 .87 .85 1.03 1.10 1.21 1.22 1.24 1.16 1.03 .97 .86 .84 

37 .86 .84 1.03 1.10 1.22 1.23 1.25 1.17 1.03 .97 .85 .83 

38 .85 .84 1.03 1.10 1.23 1.24 1.25 1.17 1.04 .96 .84 .83 

39 .85 .84 1.03 1.11 1.23 1.24 1.26 1.18 1.04 .96 .84 .82 

40 .84 .83 1.03 1.11 1.24 1.25 1.27 1.18 1.04 .96 .83 .81 

41 .83 .83 1.03 1.11 1.25 1.26 1.27 1.19 1.04 .96 .82 .80 

42 .82 .83 1.03 1.12 1.26 1.27 1.28 1.19 1.04 .95 .82 .79 

43 .81 .82 1.02 1.12 1.26 1.28 1.29 1.20 1.04 .95 .81 .77 

44 .81 .82 1.02 1.13 1.27 1.29 1.30 1.20 1.04 .95 .80 .76 

45 .80 .81 1.02 1.13 1.28 1.29 1.31 1.21 1.04 .94 .79 .75 

46 .79 .81 1.02 1.13 1.29 1.31 1.32 1.22 1.04 .94 .79 .74 

47 .77 .80 1.02 1.14 1.30 1.32 1.33 1.22 1.04 .93 .78 .73 

48 .76 .80 1.02 1.14 1.31 1.33 1.34 1.23 1.05 .93 .77 .72 

49 .75 .79 1.02 1.14 1.32 1.34 1.35 1.24 1.05 .93 .76 .71 

50 .74 .78 1.02 1.15 1.33 1.36 1.37 1.25 1.06 .92 .76 .70 
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( ْم والمحسوبة بشكل مباشر من قيم 2868) ة المقابلة لدرجة الحرار PEقيم  :(7الجدول )
(T( عن )Kijne, 1974) 

T(C

) PE (mm) T(C


) PE (mm) 

26.5 135.0 32.5 175.3 

27.0 139.5 33.0 177.2 

27.5 143.7 33.5 179.0 

28.0 147.8 34.0 180.5 

28.5 151.7 34.5 181.8 

29.0 155.4 35.0 182.9 

29.5 158.9 35.5 183.7 

30.0 162.1 36.0 184.3 

30.5 165.2 36.5 184.7 

31.0 168.0 37.0 184.9 

31.5 170.7 37.5 185.0 

32.0 173.1 38.0 185.0 
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 (Kijne, 1974( )ْم( عن )i(: قيم المعامل الحراري الشهري )90الجدول )

TC 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

0 - - 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 
1 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.21 0.23 
2 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 
3 0.46 0.48 0.51 0.53 0.56 0.58 0.61 0.63 0.66 0.69 

4 0.71 0.74 0.77 0.80 0.82 0.85 0.88 0.91 0.94 0.97 
5 1.00 1.03 1.06 1.09 1.12 1.16 1.19 1.22 1.25 1.29 
6 1.32 1.35 1.39 1.42 1.45 1.49 1.52 1.56 1.59 1.63 
7 1.66 1.70 1.74 1.77 1.81 1.85 1.89 1.92 1.96 2.00 
8 2.04 2.08 2.12 2.15 2.19 2.23 2.27 2.31 2.35 2.39 
9 2.44 2.48 2.52 2.56 2.60 2.64 2.69 2.73 2.77 2.81 
10 2.86 2.90 2.94 2.99 3.03 3.08 3.12 3.16 3.21 3.25 
11 3.30 3.34 3.39 3.44 3.48 3.53 3.58 3.62 3.67 3.72 
12 3.76 3.81 3.86 3.91 3.96 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 
13 4.25 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 
14 4.75 4.81 4.86 4.91 4.96 5.01 5.07 5.12 5.17 5.22 
15 5.28 5.33 5.38 5.44 5.49 5.55 5.60 5.65 5.17 5.76 
16 5.82 5.87 5.93 5.98 6.04 6.10 6.15 6.21 6.26 6.32 
17 6.38 6.44 6.49 6.55 6.61 6.66 6.72 6.78 6.84 6.90 
18 6.95 7.01 7.07 7.13 7.19 7.25 7.31 7.37 7.43 7.49 
19 7.55 7.61 7.67 7.73 7.79 7.85 7.91 7.97 8.03 8.10 
20 8.16 8.22 8.28 8.34 8.41 8.47 8.53 8.59 8.66 8.72 
21 8.78 8.85 8.91 8.97 9.04 9.10 9.17 9.23 9.29 9.36 
22 9.42 9.49 9.55 9.62 9.68 9.68 9.75 9.82 9.95 10.01 
23 10.08 10.15 10.21 10.28 10.35 10.41 10.48 10.55 10.62 10.68 
24 10.75 10.82 10.39 10.95 11.02 11.09 11.16 11.23 11.30 11.37 
25 11.44 11.50 11.57 11.64 11.71 11.78 11.85 11.92 11.99 12.06 
26 12.13 12.21 12.28 12.35 12.42 12.49 12.56 12.63 12.70 12.78 
27 12.85 12.92 12.99 13.07 13.14 13.21 13.28 13.36 13.43 13.50 
28 13.58 13.65 13.72 13.80 13.87 13.94 14.02 14.09 14.17 14.24 
29 14.32 14.39 14.47 14.54 14.62 14.69 14.77 14.84 14.92 14.99 
30 15.07 15.15 15.22 15.30 15.38 15.45 15.53 15.61 15.68 15.76 
31 15.84 15.92 15.99 16.07 16.15 16.23 16.30 16.38 16.46 16.54 
32 16.62 16.70 16.78 16.85 16.93 17.01 17.09 17.17 17.25 17.33 
33 17.41 17.49 17.57 17.65 17.73 17.81 17.89 17.97 18.05 18.13 
34 18.22 18.30 18.38 18.46 18.54 18.62 18.70 18.79 18.87 18.95 
35 19.03 19.11 19.20 19.28 19.36 19.45 19.53 19.61 19.69 19.78 
36 19.86 19.95 20.03 20.11 20.20 20.28 20.36 20.45 20.53 20.62 
37 20.70 20.79 20.87 20.96 21.04 21.13 21.21 21.30 21.38 21.47 
38 21.56 21.64 21.73 21.81 21.90 21.99 22.07 22.16 22.25 22.33 
39 22.42 22.51 22.59 22.68 22.77 22.86 22.95 23.03 23.12 23.21 
40 23.30 - - - - - - - - - 

 

  (Groundwater Rechargeتقييم مقدار تغذية المياه الجوفية لكل قطاع في الحوض: )

حرارة ولكامل المدة بعد استحصال المعدالت الشهرية العامة لعنصري الساقط المطري ودرجة ال
حسب طريقتة   PEنتح الكامن -تم حساب قيم التبخر ،للمحطتين المذكورتين  1181-7111)

وذلك لتحديد كميتة الميتاه    WSالزيادة المائية  فاصيلها آنفا ثم حساب قيمذكورة تثورنثويت الم
لتبتاين العناصتر     Cو A ،Bلمياه الجوفية لكل قطاع ف. الحتوض  مستويات ا إلىالمتغلغلة 
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الرئيسة لمعادلة الموازنة المائية بين قطاع وآخرا لذلك سيتم تحديد مقدار تغذية المياه الجوفيتة  
(Grوكما يل. :  المذكورة على ضوء المعادالت   أيضا لكل قطاع 

 متع  نتح الحقيق. ومقارنتها-نتح الكامن ومن ثم التبخر-بعد أجراء حسابات التبخر :Aالقطاع 
على المستوى الشهري وحساب مجموع حساب الزيادة  ت الساقط المطري الشهري ومن ثممعدال

)    هتو  WS متوع الزيتادة المائيتة     تبين إن مقدار مج11-7) جدول ،الزيادة المائية السنوية
 املم    385.1

بالتال. يجتب طترح   ،أجزائه  عموم بين وصف هذا القطاع وجود طبقة من التربة تغط.وقد 
 هذه الطبقة كشرط لتغلغل مياه االمطار مقدار من كمية الساقط المطري على هذا القطاع إلشباع

ة كرقم ف. هذا الحوض مجهولة وذلك لعدم إن رطوبة الترب إال إلى مستوى المياه الجوفية فيها 
، و بعد االطالع علتى العديتد متن    تناولت هذا الجانب ف. هذا الحوض توافر دراسات سابقة

مثتل   الدراسات العراقية على أنواع ترب مشابهه ف. أحواض العظيم وديالى والزاب األستفل 
،   )المنم. 7117تميم.، الو )) 7111، امة لدراسات وتصاميم مشاريع الري)شركة الفرات الع

 111سم من )التربة والرواسب  تستاوي   111تبين ان كمية المياه المطلوبة إلشباع    7117
  سم كما تم ذكره،بالتال. 71تكريت ال يتجاوز )–ملم وبما ان عمق هذه الطبقة ف. حوض بيج.

دها ستيكون مقتدار   ملم ، عن 71فان مقدار المياه المطلوبة ألشباع التربة ف. هذا النطاق ه. )
 :تغذية المياه الجوفية كما يل.

WS=   48.61 mm 

Gr % = (WS/P)*100 = 26.27   % 

تكريت –% من مياه الساقط المطري تتغلغل لتغذية المياه الجوفية ف. حوض بيج.26أي حوال. 
 التسترب ، إضافة التى  ة المياه المترشحة من ري المزارعهذا فضاًل عن كميا Aعند القطاع 

 اصل من مياه الصرف الصح. لمدينت. بيج. والصينية الواقعتين شمال الحوض كما ذكتر الح
(Al-Kaisy, 1995 ا  

ستم اي ان كميتة الميتاه     21بين وصف هذا القطاع ان معدل سمك التربة هتو   : Bالقطاع 
 21المطلوبة الشباع هذا الجزء كشرط لحدوث عملية التغلغل لمستويات المياه الجوفية فيه هو )

وبعد اجراء   WS = Gr + SMيكون على الصيغة التالية)  اي ان مقدار الفائض المائ.ملم   
بين ان مقدار الزيادة المائية يبلتغ    ت17-7، الحظ الجدول )وازنة المائيةالحسابات الخاصة بالم

 مياه الساقط المطري الى مستويات المياه الجوفية تغلغلتسمح ب رصة  ملم اي عدم توفر ف151)
وذلك لتماثل سمك وخصائص التربة فيهما كما   Cو B)لقطاعين وهذا األستنتاج ينسحب على ا

، إال ان وجود المياه الجوفية ف. المنطقة وبمستويين )ضتحل فت. بعتض    سبقت االشارة لذلك
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نهر دجلتة الحتدود    ف. عموم اجزائه   وتحرك هذه المياه باتجاه نسبيًا مناطق القطاع و عميق
   وعدم وجود اي مصتدر لتغذيتة الميتاه    7111، القيس. وآخرونقة الدراسة )الشرقية لمنط

 الجوفية ف. المنطقة باستثناء مايترشح من مياه االمطار كمصدر اساس. لهذا المورد وهتذا متا  
يتجاوز فيها  السنوات الت. ف.البحث  يتطلبا بالتال.  7111، )القيس. وآخرون     أيضًا اكده

ف. محاولة أليجاد المدة   ملم 181والبالغ ) المطري المعدل السنوي العام للساقط المعدل السنوي
عند مراقبتة  و، يتم تغلغل مياه الساقط المطري لمستويات المياه الجوفيه ف. القطاعين المذكورين

  %35 حتوال.)  تمثلتتجاوزالمعدل المذكور اعاله وسنوات   1)المدة المذكورة وجد ان هناك 
وهنا البد من االشارة الى انه لم يتطلب مقابلة السنوات  ، 15-7حظ الجدول )المن مدة المراقبة 

عند اجراء حسابات الموازنة المائية وذلك المذكورة بالسنوات المماثلة لها لعنصر درجة الحرارة 
لعدم وجود فرق يذكر بين المعدالت الشهرية العامة والمعدالت الشهرية للسنوات المذكورة و بلغ 

 ا 157  المذكورة ) Medianقيم )وسيط ال
 الحتظ  لسنوات المذكورة أعتاله بأألعتماد على ا Cو Bللقطاعين  اب الزيادة المائيةحس وبعد 

  من معدل الساقط المطري الستنوي  ملم 71515حصول زيادة مقدارها )ين تب  13-7الجدول )
لمعتدل   بة المئويتة ست تكون النلسم ا 21د ترطيب تربة معدل عمقها بع    ملم737551البالغ )

 على النحو التال. ا  Bتغذية المياه الجوفية ف. القطاع و معدل ائية السنويةالزيادة الم
WS = Gr = 29.93 mm 

WS % = Gr % = (WS/P) * 100  

          = 12.34 % from P 

هذا مع االخذ بنظر االعتبار حاالت التغذية الت. قد تحصل للخزان المائ. ختالل العواصتف   
 لمطرية اليومية القصوى للمدة الت. تكون معدالتها السنوية دون المعدل السنوي العام ا ا

 التالية :  األجزاء  يتكون من WSمقدار ) أنلقد بين وصف هذا القطاع :  Cالقطاع 
WS = Gr + SM + Sr  

 أوحستابه     مطلتوب surface runoffعنصر السيل السطح. ) أن أعالهيالحظ من المعادلة 
ملتم   21بت  Bيمه لهذا القطاع من الحوض لكون قيمة رطوبة التربة قد قدرت من القطاع يتق

 الألسباب الت. تم ذكرها سابقًا  أيضاوالت. يمكن اعتمادها لهذا القطاع 
قامت بدراسة الت.   SOGREA, 1983)شركة وف. هذا الصدد هناك صيغة وضعية اعتمدتها 

 ة على الشكل التال. : مناطق أعال. حوض العظيم وضعت الصيغ
Sr=0.168 (P–180) 

P: Annual Rainfall in (mm) 
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شرط تحقق السيل السطح. ف. المنطقة هو تجاوز مجموع الساقط  إن أعالهيالحظ من الصيغة 
كانتت    تكريت–وبعد تطبيقها على منطقة الدراسة حوض )بيج.،   ملم181المطري السنوي )

 : النتيجة كما يل. 
Sr = 0.168 (242.39 – 180( 
= 10.48 mm 
= 3.57 % from P  

 للسنوات الت. تتجاوز المعدل السنوي العام % من مجموع الساقط المطري السنوي  4أي حوال. 
بواقع شبكة التصريف ف. هذا هذه القيمة تبدو قليلة مقارنة  إن إال اهو سيل سطح.  ملم  181)

نسبة ك%  2عندها يمكن اعتماد النسبة ) اةالنطاق خاصة ف. الجزء الذي يحتوي الرتبة الخامس
  لمناطق حتوض  7112، لسيل السطح. من الساقط المطري السنوي والت. اعتمدها )التميم.ل

عند محطة طوزخورماتو المناخية الت. تعكس سجالتها جزءًا من حوض العظتيم   األوسطديالى 
عندها تكون النتيجتة كمتا   لهاجيا والت. تمثل منطقة الدراسة الحالية امتدادا فيزيوررافيا وجيولو

 :  يأت. 
Sr =0.07* P 

= 16.96 mm 
 21باعتماد القيمة للسنوات الت. تتجاوز المعدل السنوي العام  ساب معدل الزيادة المائيةوبعد ح

نسبة ، تكون ال 13-7الحظ الجدول )  Cملم أيضًا كمقدارألشباع نطاق التربة ف. القطاع 
 وفية كاآلت. : تغذية المياه الجالمئوية ل

 
WS = Gr + Sr 

29.93 = Gr + 16.96 

Gr = 12.97 mm 

Gr % = 5.35 from P 

% من مجموع الساقط المطري السنوي للسنوات الت. تتجاوز المعدل السنوي  153اي حوال. 
 ا C  ملم تتغلغل لتغذية المياه الجوفية ف. القطاع 181العام )

 Cالى  Aاه الجوفية على امتداد الحوض من القطاع يالحظ وبشكل واضح تباين قيم تغذية المي
واالختالفات الطبوررافية  أعماقهاجهة وتباين  من الرواسب لنوع ونسيج هذهانعكاسا  إالوما هو 
وخاصة تلك الموجودة ف. الجزء الغرب. للنطاق  وتطور شبكة تصريف المياه السطحية  البسيطة

C  اأخرىمن جهة 
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 (Aعند القطاع ) تكريت –بيجي وازنة المائية المناخية لحوضعناصر الم :(11الجدول )
 (2007-1707للمدة ) 

WS 

(mm) 

SM 

(mm) 

AEt 

(mm) 

PEc 

(mm) 
K 

PE 

(mm) 

T 

(c) 

P 

(mm) 
 األشهر

 9ت 0181 .818 .58. 18.0 3838. 0181 181 181

 2ت .818 0.81 ..808 18.0 81835 81835 1815 181

 9ك 8.83 0181 .88. ..18 ..08 ..08 0.800 181

 2ك 3585 80. ..58 ..18 5800 5800 8581 21.90

 شباط 3381 .018 01810 18.5 ..8. ..8. 8581 21.49

 آذار 808.8 0.81 ..808 0813 8.8.8 808.8 8181 181

 نيسان 0.83 8888 5811. .081 ..018 0.83 181 181

 أيار 883. .8.8 05080 088 0.8811 883. 181 181

 حزيران 1830 3380 00.81 088 .8018 1830 181 181

 تموز 1810 3.85 0.180 0888 885833 1810 181 181

 آب 1811 3581 0.380 .080 .80381 181 181 181

 أيلول 18.5 3080 81..0 0813 003811 18.5 181 181

 المجموع 994.0    92.2.22   19.69

 

 ( (B ينعند القطاع تكريت –اخية لحوض بيجي عناصر الموازنة المائية المن :(12الجدول )
 (2007-1707للمدة ) (Cو)

WS 

(mm) 

SM 

(mm) 

AEt 

(mm) 

PEc 

(mm) 
K 

PE 

(mm) 

T 

(c) 

P 

(mm) 
 األشهر

 9ت 0181 .818 .58. 18.0 3838. 0181 181 181

 2ت .818 0.81 ..808 18.0 81835 81835 1815 181

 9ك 8.83 0181 .88. ..18 ..08 ..08 0.800 181

 2ك 3585 80. ..58 ..18 5800 5800 1.80 181

 شباط 3381 .018 01810 18.5 ..8. ..8. 038.0 181

 آذار 808.8 0.81 ..808 0813 8.8.8 808.8 088.0 181

 نيسان 0.83 8888 5811. .081 ..018 0.83 0.818 181

 أيار 883. .8.8 05080 088 0.8811 883. 181 181

 حزيران 1830 3380 00.81 088 .8018 1830 181 181

 تموز 1810 3.85 0.180 0888 885833 1810 181 181

 آب 1811 3581 0.380 .080 .80381 181 181 181

 أيلول 18.5 3080 81..0 0813 003811 18.5 181 181

 المجموع 994.0    92.2.22   
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ي)ملم( التي تتجاوز المعدل السنوي المعدالت الشهرية و السنوية للساقط المطر :(18الجدول )
 (2007 -1707العام لمحطتي بيجي وتكريت المناخيتين للمدة )

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

1989 5.6 11.6 95.45 0.9 0.25 0.1 0 0 0 0.95 69.9 20.9 205.6 

1991 29.1 41.8 72.15 1.4 0 0 0 0 0 26.9 43.5 20.6 235.3 

1992 42.6 48.1 19.8 9.05 24.2 0.15 0 0 0.1 0 83.6 46.6 274.05 

1993 49.3 24.2 15.85 83.1 52.5 0 0 0 0 23.2 22.7 16.7 287.35 

1996 57.5 6.9 78.7 7.7 15.8 0 0 0 1.3 0.75 4.35 38.4 211.25 

1997 42.4 35.6 21.1 5 8.1 0 0 0 0 9.1 68.5 61.3 250.9 

2002 32.3 7.9 44.4 20.8 2.3 0 0 0 0 22.6 26.4 37.8 194.35 

2006 51.7 101 0.001 50.2 19.3 0 0 0 0 15.1 0.7 17.1 255 

2008 28.9 21.9 29.3 0 0 0 0 0 2.75 36.4 13.7 13.4 267.75 

Avg. 37.71 33.22 41.86 19.79 13.61 0.03 0.00 0.00 0.46 15.0 37.04 30.31 242.39 

 

للمعدالت السنوية التي  تكريت–( عناصر الموازنة المائية المناخية لحوض بيجي 18) الجدول
 (2007-1707للمدة ) (C( و) (Bعند القطاعين تتجاوز المعدل السنوي العام 

WS 

(mm) 

SM 

(mm) 

AEt 

(mm) 

PEc 

(mm) 
K 

PE 

(mm) 

T 

(c) 

P 

(mm) 
 األشهر

 9ت 15.0 .818 .58. 18.0 3838. 0581 181 181

 2ت 30811 0.81 ..808 18.0 81835 81835 92.61 181

 9ك 31830 0181 .88. ..18 ..08 ..08 4.02. 181

 2ك 30800 80. ..58 ..18 5800 5800 62.46 181

 شباط 33888 .018 01810 18.5 ..8. ..8. 24.0 96.91

 آذار ..108 0.81 ..808 0813 8.8.8 8.8.8 0581 01..9

 نيسان .0.80 8888 5811. .081 ..018 .0.80 .838 181

 أيار 038.0 .8.8 05080 088 0.8811 038.0 181 181

 حزيران 1813 3380 00.81 088 .8018 1813 181 181

 تموز 1811 3.85 0.180 0888 885833 181 181 181

 آب 1811 3581 0.380 .080 .80381 181 181 181

 يلولأ .181 3080 81..0 0813 003811 .181 181 181

 المجموع 1..212    92.2.22   .21.1

 

 ة الدراسة :زين مكامن المياه الجوفية في منطقحسابات خ
يعن. بالخزين الجوف. حجم المياه الموجودة ف. الفرارات الفعالة للطبقة الجيولوجيتة بالنستبة   

بالنستبة  للمكمن المفتوح وحجم المياه المخزونة ف. المسامات تحت ضغط الطبقات االرتوازية 
للمكمن المحصور، وف. كلتا الحالتين يمثل هذا الخزين كميتين تختلف نسبة حجميهما من مكمن 
آلخر، األولى كمية لها صفة داينمية ودالة زمنية تتأثر بظروف الطبقتة الطبيعيتة والحدوديتة    

يتة  وتعرف بالخزين المتجدد، والثانية كمية استاتيكية حجمية دالتة ألبعتاد الطبقتة الجيولوج   
 ا وبالنظر لعتدم تتوافر كامتل    1111)مساميتها وضغطها  وتعرف بالخزين الثابت )الجواد، 
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المعلومات المطلوبة لحساب خزين المياه الجوفية الثابت ف. منطقتة الدراستة فقتد اقتصترت     
 الحسابات على كمية خزين المياه الجوفية المتجددة ف. المنطقة وه. كما يل. : 

تحسب كمية المياه الجوفية المتجددة ف. األحواض  ي منطقة الدراسةة: حساب الخزين المتجدد ف
  ا7111المائية وفق المعادلة اآلتية: )احمد وآخرون، 

 عمق المياه المترشحة )م(( × 2/سنة( = مساحة منقطة التغذية )م8الخزين المتجدد )م     
ل قطاع ف. منطقة وبعد حساب عمق المياه المترشحة كما سبق ذكره والمساحة السطحية لك

م ومعالجتة خترائط   والذي استخدم اصاًل لرس Arc GIS V.3.2الدراسة بأستخدام برنامج 
الدراسة الحالية ، طبقت المعادلة أعاله لحساب الخزين المتجدد وكانت النتائج كمايل. الحظ 

   ا11-7الجدول)
 

 ة الداخلة في حسابه قيم الخزين المتجدد للمياه الجوفية والعناصر الرئيسي :(18الجدول )
 لمنطقة الدراسة

مساحة النطاق  Gr (m) (Zoneالنطاق )
 108*(2)م

 خزين المياه الجوفية
 (MCM) 

A 0.0486 118.598 5.763 

B 151711 145.843 4.365 

C 0.013 428.651 5.572 

يالحظ وبشكل واضح ف. الجدول أعاله تقارب قيم الخزين المتجدد بين القطاعات التثالث  
إال ان هذا التباين والمتمثل بزيادة رم تباين مساحاتها وأعماق المياه المتغلغلة ف. كل منها ر

على التوال. يرافقه تناقص ف. قتيم اعمتاق الميتاه     Cو A ،Bالمساحات بين القطاعات 
، والبد من االشتارة هنتا التى ان    على التوال. ايضًا Aو C  ،Bالمتغلغلة بين القطاعات 

تبلغ  Cو Bالمياه الجوفية بالكميات المذكورة ف. الجدول اعاله للقطاعين  فرصة تجدد خزين
المتسربة متن ميتاه    الكمياتفضال عن  A% من فرص تجدد خزين المياه ف. القطاع  37

 اكما وسبقت اإلشارة Aاالسالة والصرف الصح. للقطاع 
 

 االستنتاجات:  
لى األسس المميتزة لكتل قطتاع    استنادا إأمكن تمييز ثالث قطاعات داخل حدود الحوض و ا1

 صيغ لمعادلة الموازنة المائية لكل قطاع وه. كما يل. :  توضع
 : Aالقطاع 

P – (AE + SM) = ± S 
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 :  Bالقطاع 
P – (AE + SM) = ± S 

 : Cالقطاع 
P – (AE + SM + Sr) = ± S 

   B   للقطاع A  ≠ (SM   للقطاع SMعلما ان مقدار رطوبة التربة )
  ا)بيج. وتكريت  المناخيتين هما األكثر تمثياًل لواقع الحوض المناخ.  ان محطت. ا7
ملتم فت.    5151  ملم واقصى ساقط مطري هو 181المعدل السنوي العام للساقط المطري ) ا5

  ملم ف. شهر آبا فيما تراوحتت المعتدالت   1511شهر كانون الثان. واقل ساقط مطري )
فت. شتهر    ºم 5.51 –ف. شهر كانون الثتان.  ºم  852الشهرية العامة لدرجة الحرارة بين)

 تموزا
حسب طريقة ثورنثويت ثم استنباط قيم الزيادة المائية  PEنتح الكامن -بعد حساب قيم التبخر ا3

WS   وذلك لتحديد كمية المياه المتغلغلة إلى مستويات المياه الجوفية لكل قطاع ف. الحتوض
A ،B وC  زنة المائية بين قطاع وآخر علتى ضتوء   لتباين العناصر الرئيسة لمعادلة الموا

  ا كانت النتائج كما يل. : 7المعادالت المذكورة ف. الفقرة )
 ا أي SM  ملم إلشباع نطتاق التربتة )  71  ملم بعد طرح )A :WS ( =385.1القطاع   ا1

 اA% من مياه الساقط المطري تتغلغل لتغذية المياه الجوفية ف. الحوض عند القطاع .7
 ا SM  ملم إلشباع نطاق التربتة ) 21 ملم بعد طرح )C  :WS ( =1511 و Bالقطاعين   ا.

اي عدم توفر فرصة تسمح بتغلغل مياه الساقط المطري الى مستويات المياه الجوفية للقطاعين 
  ا7111 – 1181المذكورين باالعتماد على المعدالت الشهرية العامة لكامل المدة )

 ا Cو Bملم لكل من القطاعين   21و) A  ملم للقطاع 71ه. ) SM ةقيم ا2
بعد البحث ف. السنوات الت. يتجاوز فيها المعدل السنوي للساقط المطري المعدل الستنوي   ا8

  سنوات تتجاوز المعدل المذكور أعتاله و تمثتل   1ملم  وجد ان هناك ) 181العام والبالغ )
م وأقصى معدل   مل737551%  من مدة المراقبة يكون فيها المعدل السنوي العام )35حوال.)

  ملم فت.  1511  ملم ف. شهر آذار و اقل معدل يبلغ ).3158شهري للساقط المطري يبلغ )
 شهري تموز وآبا

  8باالعتماد على السنوات المذكورة ف. الفقرة ) Cو Bبعد حساب الزيادة المائية للقطاعين  ا1
لبتالغ  ملم  من معتدل الستاقط المطتري الستنوي ا     71515تبين حصول زيادة مقدارها )

  % من الساقط المطري يتغلغل لتغذية الميتاه الجوفيتة فت.    17553  ملم و ان)737551)
 ا Bالقطاع 
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 يتكون من األجزاء التالية :  WSان مقدار  Cبين وصف القطاع  ا11
WS = Gr + SM + Sr 

  وكانت النتيجتة   SOGREA،1983بالتال. تم تقدير قيمة السيل السطح. اعتمادا على )
  % من قيمة المعدل السنوي للساقط المطتري للستنوات التت.    3557أي )  ملم 11538)

  ملما لكن بدت هذه القيمة قليلة مقارنة بواقتع  181تتجاوز المعدل السنوي العام والبالغ )
شبكة التصريف ف. هذا النطاق خاصة ف. الجزء الذي يحتوي الرتبة الخامستةا عنتدها   

من الساقط المطري السنوي والت. يبلغ فيهتا   %  كنسبة للسيل السطح.2اعتمدت النسبة )
   ملما.1.51السيل )

بعد حساب معدل الزيادة المائية للسنوات الت. تتجاوز المعدل السنوي العام باعتماد القيمتة   ا11
، كانت النسبة المئوية لتغذية الميتاه  Cملم أيضًا كمقدار إلشباع نطاق التربة ف. القطاع  21

 الجوفية كاآلت. : 
 Gr = 12.97 mm 

Gr % = 5.35 from P 

ومتا هتو إال    Cالى  Aتباين قيم تغذية المياه الجوفية على امتداد الحوض من القطاع  ان ا17
انعكاسا لنوع ونسيج هذه الرواسب من جهة وتباين أعماقها واالختالفات الطبوررافية البسيطة 

 Cرب. للنطتاق  وتطور شبكة تصريف المياه السطحية  وخاصة تلك الموجودة ف. الجزء الغ
 من جهة أخرىا 

تقارب قيم الخزين المتجدد بين القطاعات الثالث ررم تباين مستاحاتها وأعمتاق الميتاه     ا15
 Bالى  Aالمتغلغلة ف. كل منها إال ان مايبرر هذا التقارب هوان زيادة المساحات من القطاع 

على التوال. ايضًا،   Aو C ،Bيرافقه تناقص قيم أعماق المياه المتغلغلة بين القطاعات  Cو 
والبد من االشارة هنا إلى إن فرصة تجدد خزين المياه الجوفية بالكميات المذكورة ف. الجدول 

فضال عن  A% من فرص تجدد خزين المياه ف. القطاع  37تبلغ  C و  Bأعاله للقطاعين 
 اAوجود كميات من متسربة من مياه اإلسالة والصرف الصح. للقطاع 

 
 : التوصيات

تحليل بيانات العواصف المطرية اليومية لسجالت المحطتين ) بيج. وتكريت  المناخيتين  – 1
لوصف حاالت التغذية ف. السنوات الت. تكون معدالت الساقط المطري السنوي دون المعدل 

 السنوي العام ا
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  لمناطق تشمل عموم SMإجراء قياسات لكميات المياه المطلوبة الشباع نطاق التربة ) – 7
 جزاء الحوض اأ

إجراء قياسات لتصريف المياه ف. االودية الموسمية لشبكة التصريف ف. الحوض وخاصة  – 5
 تلك الت. تنته. بمراتب متقدمة ا

  الضحلة والعميقة بهدف Monitoringإجراء مراقبة دورية لمناسيب المياه الجوفية ) – 3
مستويات المياه الجوفية ف. الحوض من  الوصول الى تقييم اكثر دقة لكمية المياه المتغلغلة الى

 جهة وتقييم حالة التسرب الحاصلة مع مدينت. بيج. والصينية ا 
عمل مقاطع جيولوجية وهيدروجيولوجية مفصلة للحوض بهدف الوصل الى تصور اكثر  – 1

 وضوحًا عن الوضع الهيدروجيولوج. للحوض وحدوده الطبيعية السطحية وتحت السطحية ا
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 المصادر:
 دراستة  7111د ،خالتد ستلمان )  أحمد، عدنان محمود وعبد الرزاق ،محمد إبراهيم وداو : 

المديرية العامة ، هيدروجيولوجية لمنطقة )أعال. حوض نهر ديالى  ا وزارة الموارد المائية
 مركز دراسات المياه الجوفية ا ، الدارة الموارد المائية

 ( الجزء  – : تقييم الموارد المائية ف. حوض نهر ديالى 7112التميم.، عمر صباح إبراهيم
    صا1.1سالة دكتوراه رير منشورة، كلية العلوم/ جامعة بغداد )االوسطا ر

 ( تقييم واقع المياه الجوفية ف. حوض ديبكة شتمال شترق     7117التميم. ، عمر صباح :
   ص ا11العراق ا رسالة ماجستير منشورة ، كلية العلوم / جامعة بغداد )

 راسة   : د7111عمرصباح )  ،. و التميم.، مصطفى عللقيس.، صبار عبد اهلل و النعيم.ا
ا وزارة التعليم العال. والبحث العلم. الصينية شمال العراق –هيدروجيولوجية لمنطقة تكريت

 المكتب االستشاري لكلية العلوم  ا  –

 ( دراسة كيميائية وبيئية للمياه الجوفية فت. مدينتة    7117المنم.، دياري عل. محمد امين :
 )711، )جستير رير منشورة، كلية العلوم / جامعتة بغتداد  ضواحيهاا رسالة ماالسليمانية و

 ا ص
    الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزال. العراقية: تسجيالت محطت. بيجت. وتكريتت

 المناخيةا
 التوسع ف. استثمار المياه الجوفية ف. القطر، بحث رير منشور  :1111صادق باقر)، الجواد 
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Abstract  
 

 The Annual and monthly averages of rainfall and temperature of the tow tikrit and 

baiji meteorological stations showed that the general annual rainfall is (185) mm. The 

maximum rainfall is 35.5 mm in January and the minimum is (0.0) mm in august while 

the general monthly averages of temperature ranging between (8.7 C° in January - 36.5 

C° in july ). After calculating the potential evapotranspiration values PE by thornthwait 

method then derive the values of water surplus WS in order to determined the amount of 

water that permeates to the groundwater level for each zone in the basin. After the main 

elements was selected  depending by equations that has been developed for each zone as 

follows : 26 % of rainfall permeates to replenish the groundwater in the basin when the 

zone A lack o opportunity to allow infiltration of rainfall  to the groundwater level for 

both A and B zones are based on monthly averages of whole surveillance period ( 1989 

– 2009 ). The soil moisture amount (SM) is 25 mm for the zone A and 75 mm for each 

of A and B zones. When we search in the years that exceeds the general annual averages 

of rainfall  ( 185 ) mm , founded that there are (9) years beyond the mentioned averages 

and account for about (43 %)  of surveillance period where the general annual average 

equal to (242.39) mm and maximum monthly average of the rainfall is ( 41.86) mm in 

march and lowest average is (0.0) mm in july and august. Depending on these years 

mentioned, the water surplus for both zones C and B , showed that an increase about ( 

29.93) mm from the average of annual rainfall equal to (242.39) mm and (12.34 %) 

from the rainfall permeates   to fed the groundwater in B zone. 7 % adopted as a surface 

runoff from the rainfall equal to (16.96) mm and the ratio groundwater recharge in C 

zone is equal to (12.97 ) mm. The variation in groundwater values of recharge along the 

basin ( A,B and C ) is only a reflection  for the type and texture of the deposits on the 

hand and varying depths, simple differences in topography and evolution of surface 

water drainage especially in the western part of C zone on the other hand . while the 

demonstrating convergence of inventories renewed  values   for the three zones although 

they have different area and water depths pervasive in all of them but the justification 

for this approach the increase in area of zones A , B and C, accompanied by decreasing 

values of deep water permeates for each zone must be noted here that the opportunity to 

renew stocks of ground water for both B and C amounting to 42 % of the prospect  for 

renewed stocks of water in the zone A as well as the presence of large quantities of 

leaked water from the liquefaction and  sewage water in zone A . 


