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دراسة تحلیلیة لبعض العناصر المناخیة والھیدرولوجیة باالعتماد على قیاسات اإلمطار في غابة 
 نینوى 

  إبراھیم أنور إبراھیم
  العراق/  جامعة الموصل/  كلیة الزراعة والغابات /قسم الغابات

  
  الخالصة 

داً علyى بعyض ي غابات نینوى والتي تضمنت تحلیالً للمناخ المحلي اعتمافھذه الدراسة  أجریت
الھیدرولوجیة باالعتمyاد علyى  الدراسة إلى إضافة،  ٢٠٠٢لعام  العناصر المناخیة التي سجلت في الغابة

معدل الرطوبة النسبیة خyالل  أن، أظھرت النتائج  ٢٠٠٦یة نیسان اولغ ٢٠٠٣ أیلولالسواقط للفترة من 
  أشyھرخyالل . م  ه٢٤فقد زادت عyن  المؤثرةدرجة الحرارة  أما، % ٨٤ - ٦٦تتراوح بین الشتاء  أشھر

حزیران وتموز و آب كما لوحظ ارتفاع قیم الضغط البخاري خالل ھذه األشھر مقارنyة باألشyھر البyاردة 
ملیبار واقلھا خالل  ٣٥.٤ ، كما أن أعلى مقدار للنقص في التشبع الرطوبي ظھر خالل شھر تموز وبلغ

المحyرار  ومعدل قyراءة مه١٩.٥ فاع معدل درجة الندى، كما تمیز شھر آب بارتملیبار ١.٠٤شھر شباط 
٢٤.٣الرطب ، 

ه
ملyم وبلyغ مقyدار ٤٠٤.٧ – ٢٨٠.٥أما السواقط فتباینت خالل مyدة الدراسyة مyا بyین ، م 

  و ٣٤٢.١ و ٢٦٩.٢وصلت إلyى األرض لمشyجر الصyنوبر والكینyا والyدلب علyى التyوالي  األمطار التي
فyي حyین انخفyض ذلyك فyي السyنوات األخyرى ، أمyا   مقyدار  ٢٠٠٦ملم وذلك خالل السyنة المائیyة  ٣٦٣

 ٦٠و ٤٢ و ٤٦علyى التyوالي  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤األمطار الجاریة فقyد بلyغ فyي السyنوات المائیyة 
  .   ملم 

  
  المقدمة

فمyن الناحیyة  ,بالغة وخاصyة فyي منyاطق الغابyات  أھمیةتعد الدراسات الھایدرومترولوجیة ذات 
 أنكمyyا  ,الغابyyات فyyي المقدمyyة نظyyراً لضyyخامتھا  أشyyجارھالك المyyائي مyyن قبyyل تي االسyyیyyأت الھیدرولوجیyyة

الغابات ومن ثم تتعرض إلى التبخر دون  أشجارتحتجز من قبل  أنیمكن  األمطارمقادیر كبیرة من میاه 
مyن تعتبyر  واألخیyرة) Interception(  المحتجyزة باألمطارشجار وھذا ما یسمى تستفید منھا ھذه اال أن

  .األنھر المغطاة بالغابات  أحواضاحد عناصر الموازنة المائیة في 
التyي مyن خاللھyا یمكyن  األساسیة األموردراسة الموازنة المائیة الفصلیة والسنویة تعتبر من  إن

(  ألمyyyyوقعيالموازنyyyyة المائیyyyyة والمنyyyyاخ  تتyyyyأثركمyyyyا  ،المتوقعyyyyة للغابyyyyات  اإلنتاجیyyyyةالحصyyyyول علyyyyى 
Microclimate (واألشجارالغابة  بنوع  )Laurent رونyا،  ) ٢٠٠١، وآخyات  أمyص الدراسyا یخyفیم

الغابyات تyؤثر علyى العناصyر المناخیyة داخyل  أشyجارالمترولوجیة في منyاطق الغابyات فمyن المعلyوم بyان 
  الغابyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyة مكونyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyًة لھyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyا مناخyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyاً محلیyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyاً 

)Local climate    ( دyة ، وقyارج الغابyاورة خyة المجyن المنطقyا عyتمیزھyقأطل Marlatt  )١٩٦٧ (
  ، )  Ecoclimate(مصyyyطلح المنyyyاخ البیئyyyي  األشyyyجار أووالشyyyجیرات  األوراقعلyyyى المنyyyاخ ضyyyمن 

المنyyاخ الممثyyل لطبقyyة الھyyواء بyyالقرب مyyن سyyطح  بأنyyھ ألمyyوقعيفقyyد عyyرف المنyyاخ ) ١٩٥٨( Molga أمyyا
جھزة خاصة ألخyذ األرض والتي تحتاج إلى أ حم على سط ٢ – ١ ,٥وعند ارتفاع ال یزید عن  األرض

  .القیاسات 
مثyyل ھyyذه الدراسyyات فyyي غابyyة نینyyوى وخاصyyة فیمyyا یتلyyق بتحلیyyل بعyyض  دوبyyالنظر لعyyدم وجyyو

  .العناصر المناخیة تم القیام بھذه الدراسة 
  

  مواد البحث وطرائقھ
yوى  لyة نینyي غابyجلت فyي سyات التyطة  ٢٠٠٢عام ـفي ھذه الدراسة تم االعتماد على البیانyبواس

والyyyذي وضyyyع داخyyyل صyyyندوق ) Thermohygrograph(الحyyyرارة والرطوبyyyة النسyyyبیة  جھyyyاز مسyyyجل
yyyyyاریرـالمح)Thermometer screen (yyyyyا تyyyyyـ، كمyyyyyـم اسyyyyyـتخدام مyyyyyـساطر الyyyyyنزلقةـرطوبة الم              

)Humidity slide rule (اyyار المyyغط بخyyدى وضyyة النyyاب درجyyاري  ءلحسyyغط البخyyا الضyyي ، أمyyالفعل
العالقة التي تربط ما بین الرطوبة النسبیة مyن جھyة وضyغط بخyار المyاء الفعلyي  المشبع فقد استخرج من

  :والمشبع من جھة أخرى ومن العالقة أدناه 
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 100× 

 RH= e/es 
  .ضغط بخار الماء المشبع =  esضغط بخار الماء الفعلي ، =   eالرطوبة النسبیة ، =  RH أن إذ

  :وفق العالقة حسابھفقد تم )  Saturation deficit( العجز الرطوبي  أما
Sd = es-e                          

تyم حسyابھا لكyل سyاعتین خyالل الیyوم الواحyد لنحصyل علyى أثنyا عشyر  أعyالهعلماً بان المقاییس   
رارة ـة الحyـواحد وعلى مدار السنة ، أمyا درجyلقراءة للیوم الواحد تم حساب معدل ھذه القراءات للشھر ا

والتyي اعتمyدھا ) ١٩٤٨( Missenardبھyا  أوصyىفقyد تyم حسyابھا وفyق المعادلyة التyي )  ET( المؤثرة 
  :) ١٩٧٨،  Abeleو   Mayer(، كما مبینة في أدناه )Comfort indices(دالئل الراحة  كأحد

ET= Ta – 0.4(Ta – 10). (1- RF/100) 
  .الرطوبة النسبیة =   RFم ، ◌ْ   درجة حرارة الھواء=  Ta أن إذ

المحتجyزة والنافyذة مyن التyاج وذلyك  األمطارتقدیر مقدار  تضمنتفقد  الھیدرولوجیةدراسة ال أما
السyاقطة فyي المنطقyة المفتوحyة  األمطyارسyم لحسyاب مقyدار ١٢.٥ قطyره األمطyارباستخدام جھyاز قیyاس 

وان  فyي المعyادالت التyي سyبق تالبیانyاھyذه  إدخالوتم  ٢٠٠٦/ لغایة نیسان  ٢٠٠٣/  أیلولاعتباراً من 
المحتجyزة ، فلمشyجر الyدلب تyم اسyتخدام المعyادالت  األمطاروالتي یتم بواسطتھا حساب  إلیھاتم التوصل 

   اآلتیyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyة
   .) ١٩٩٤،  إبراھیم( 

I= 0.82 + 0.11p ……... 1 
I= 0.66 + 0.08p ……… 2      

المفتوحyة المنطقyة  أمطyاربداللة ) I(المحتجزة  األمطارتستخدم لحساب ) ١(المعادلة رقم  أن إذ  
)P ( مyyة رقyyري ، والمعادلyyو الخضyyدة النمyyالل مyyخ)بات ، ) ٢yyدة السyyالل مyyاز خyyاس االحتجyyتخدم لقیyyتس

  ) .١٩٨٧،  إبراھیم(فقد استخدمت المعادلة أدناه  ألكیناولمشجر 
I= 0.65 + 0.142p 

تyي ال األمطyاربتقدیر مقyدار ) ١٩٨٩(  Ibrahimو  Jabbouriولمشجر الصنوبر فقد استخدمت معادلة 
  :ھي  ةوھذه المعادل) Pg(المنطقة المفتوحة  أمطاربداللة ) Th( مشجر لتصل إلى ارض ا

Th= 0.68Pg – 0.765 
علyى طریقyة  دباالعتماالجاریة  األمطارتم حساب :   Runoff Estimationالجاریة   األمطارحساب 

عوامyل المyؤثرة علyى فyان ھyذا المعامyل یعتمyد علyى جمیyع ال )Runoff Coefficient (معامyل الجریyان
معتمyyدة علyyى مقyyدار  ٠ ,٢ – ٠ ,١الجریyان وعلyyى سyyبیل المثyyال یتyyراوح قیمتyyھ فyyي منyyاطق الغابyyات بyyین 

 – ٠ ,٨الصخریة غیر النفاذة تبلغ قیمyة المعامyل   األراضيذات  األنھر أحواضفي  ماكثافة الغابة ، بین
١  )Sharma، التالیة  ةالمعادلیقة یتم وفق لذا فان حساب مقدار الجریان بھذه الطر)  ١٩٧٩:  

R = KP  
  .معامل الجریان =  K، ) سم(  األمطارمقدار =   P، ) سم(مقدار الجریان =    R أن إذ
  

  ناقشةالنتائج والم
مقyدار معyدالت الرطوبyة النسyبیة  لدراسyة أن التبyاین فyيأظھyرت ا:  الرطوبة النس炳بیة ودرج炳ات الح炳رارة

نسyبیة بسyبب ارتفyاع درجyات لالجافyة انخفyض مقyدر الرطوبyة ا شyھراألاعتمد علyى فصyول السyنة ، ففyي 
وھyذا یyؤدي ) es(الحرارة ، حیث ان بارتفاع درجات الحyرارة یرتفyع مقyدار ضyغط بخyار المyاء المشyبع 

%  ٣٤.٥إلى خفض الرطوبة النسبیة ، لذا فقد كانت اقyل قیمyة للرطوبyة النسyبیة ھyي خyالل شyھر تمyوز 
المدى في قیم الرطوبة النسبیة فقyد كyان خyالل اشyھر  أمام ،  ه ٣٤.٩لحرارة عندما كانت معدل درجات ا

على معدالت درجات الحرارة من جھة ومقyدار  ةمعتمد %٨٤ – ٦٦  وآذاراء كانون الثاني وشباط تالش
وھyذه % ٨٥شyھر نیسyان فقyد بلyغ مقyدار الرطوبyة النسyبیة ، أما خyالل  أخرىالساقطة من جھة  األمطار

ھyyذا مyyا . ملyyم ٨٨.٧السyyاقطة خyyالل ھyyذا الشyyھر والبyyالغ مقyyدارھا  األمطyyارعyyة نسyyبیاً بسyyبب القیمyyة مرتف
  ). ١(یوضحھ الجدول 

 ٢٠٠٧/ ٩/  ٥وقبوله   ٢٠٠٧/   ٢/   ٢٦البحث   تسلمتاریخ 



 ٢٠٠٧) ٤(العدد ) ٣٥(المجلد                (ISSN 1815 – 316 X)       مجلة زراعة الرافدین                
 
 

لجھاز مسجل الحرارة والرطوبyة یتضyح أن ھنyاك تذبyذب ) Chart(ومن مالحظة الخطوط البیانیة       
لحyرارة ، لyذا فyأعلى القyیم في مقدار الرطوبة النسبیة إال أنھا عموماً كانت عالقتھyا عكسyیة مyع درجyات ا

  ) .٥-٢(وضحھ الجداول تكانت خالل الصباح واقلھا في فترة الظھیرة ھذا ما 
ھي مرتفعة نسبیاً لكونھyا تمثyل االرتفyاع القلیyل مyن سyطح %  ٦٦.٩ن معدل الرطوبة السنویة إ  
إلyى قلyة  إضyافةة النyتح للنباتyات النامیyة فyي ارض الغابy وتأثیرإلى استخدام السقي  إضافةم ) ١( األرض

فyyي  أھمیتھyyاسyyاھمت فyyي ارتفyyاع الرطوبyyة النسyyبیة ، وھyyذه لھyyا  وامyyلكلھyyا ع الغابyyةحركyyة الھyyواء داخyyل 
 غyرضة لالمحافظة على رطوبة التربة ، وعنyد ربyط العالقyة مyا بyین الرطوبyة النسyبیة ودرجyات الحyرار

ھyذه القیمyة كمعyدل زادت  نأاتضyحت ) Missenard( المؤثرة حسب معادلة قیمة درجة الحرارة  إیجاد
، علماً بان زیادة درجyة الحyرارة المyؤثرة عyن وآبوتموز  حزیرانخالل اشھر ) ١جدول ال( م ه ٢٤عن 

 Abeleو  Mayerحسyب مyا حyدده  األشyھرھذا المقدار یعطینا شyعوراً بعyدم الراحyة النفسyیة خyالل ھyذه 
مyyن السyyنة  األخyyرى لألشyyھرم  ه٢٤ھyyذه القیمyyة كمعyyدل لyyم یزیyyد عyyن  أن، فyyي حyyین نالحyyظ )  ١٩٧٨(
  .)١جدول ال(

اقyل مقyدار  إن)  ٥ -٢( أظھرت الدراسة كمyا موضyح  فyي الجyداول :  الضغط البخاري الفعلي والمشبع
ني سyجلت اقyل ماء الفعلي سجل بصورة عامة عند الصباح الباكر فخالل شyھر كyانون الثyاللضغط بخار ا

، وخyالل شyھر شyباط بلyغ ملیبyار ٦.٢حاً كمعدل وبلغ مقداره الرابعة والسادسة صبا قراءة ما بین الساعة
 األخyرىلجمیyع اشyھر السyنة  بالنسyبةملیبار عنyد السyاعة الرابعyة صyباحاً ، وھكyذا  ١٢.٨المقدار كمعدل 

صyباحاً ، أمyا فyي الوقyت الyذي تلyي فتyرة الظھیyرة   ٦-٤ فان اقل قیمة للضغط البخاري كانت عند الفتyرة 
yyي مقyادة فyyیالحظ زیyنة دارفyھر السyyع اشyاري لجمیyyغط البخyھریة الضyyدالت الشyى المعyyاد علyا باالعتمyyأم ،

  .الحارة مقارنة مع األشھر الباردةفنالحظ ارتفاع قیم الضغط البخاري في األشھر 
اللیyyل یعyyود إلyyى تكyyون النyyدى والyyذي یسyyاھم فyyي خفyyض نسyyبة  أثنyyاءانخفyyاض الضyyغط البخyyاري  إن      

ى ، ومع بدایة النھار فان النتح یبدأ ویبدأ النyدى بyالتبخر لyذا فyان ضyغط بخyار الرطوبة من الطبقات السفل
التyي سyاھمت فyي ارتفyاع قیمyة  لالعوامyالدراسة یعتبر مyن  ةمنطقالسقي في  أنالماء سوف یزداد ، كما 

  .اضغط البخاري 
قyة وثیقyة مyا بyان ھنyاك عال) ١(ضyح لyدینا مyن الجyدول تأما فیما یخص الضغط البخاري المشyبع فی      

بازدیyاد درجyة الحyرارة فلyوحظ  األخیyربین درجات الحرارة والضغط البخاري المشyبع حیyث زاد معyدل 
ملیبyار بینمyا بلyغ  ٤٧.٢بلغ معyدل الضyغط البخyاري الشyبع )  وآبحزیران وتموز ( صیفال أشھرخالل 

بالنسyبة  أمyاوالي ، ملیبyار علyى التy ٢٣.١و  ١١.٣و  ٢٦ كمعدل خالل فصyل الخریyف والشyتاء والربیyع
درجyات الحyرارة  ت بازدیyادتغیرات الیومیة في قیم الضغط البخاري المشبع فقد تبین بان ھذه القyیم زادلل

من النھار وكان ھyذا التبyاین  األولىومنخفضة خالل الساعات  ةفكانت لھا قیم مرتفعة خالل فترة الظھیر
) ٥-٢(عھyا عنyد الصyباح ، ویظھyر مyن الجyداول الرطوبة النسyبیة فyي فتyرة الظھیyرة ورف ضفخسبباً في 

بان ھنyاك تقyارب مyا بyین قyیم الضyغط البخyاري الفعلyي والمشyبع خyالل سyاعات الصyباح وخاصyة خyالل 
 ابعضyیھمالحارة والجافة ومن الجyدیر بالyذكر انyھ كلمyا تقاربyت القیمتyان مyن  األشھرالشتاء بعكس  أشھر

أمyا عنyد دراسyة . %١٠٠الرطوبة النسبیة تصyبح قیمتین فان تساوي الكلما زادت الرطوبة النسبیة وعند 
 أنإلyyى ) Scharlau( أشyyارفقyyد  اإلنسyyانروف السyyائدة علyyى راحyyة ظyyالضyyغط البخyyاري تحyyت ال تyyأثیر

، وعنyyد مقارنyyة ھyyذه تyyور ١٤.٠٨راحyyة عنyyدما تزیyyد قیمyyة الضyyغط البخyyاري علyyى لیشyyعر بعyyدم ا اإلنسyyان
yول علیھyدالت ا القیمة مع القیم التي تم الحصyیم كمعyذه القyان ھyدینا بyح لyوى یتضyة نینyي غابyدالت فyكمع

تyyور ، فyyي حyyین انخفضyyت ) ١٧( وآبتyyور ، ) ١٤.١(تyyور خyyالل شyyھري حزیyyران  ١٤.٠٨زادت عyyن 
أم إذا مyا الحظنyا تذبyذب الضyغط البخyاري خyالل سyاعات الیyوم كمyا  ١٤.٠٨عyن  األخyرى لألشyھرالقیم 

وتشyyرین  وآذار وشyباطلكyانون الثyyاني  األشyyھر أیyامھ خyyالل فyyنالحظ انy) ٥-٢(موضyح ذلyك فyyي الجyداول 
 األشyھرخالل  أماملیبار ، ) ١٨.٧(تور ١٤.٠٨لم یترفع فیھا الضغط البخاري عن  األولالثاني وكانون 

وخاصyة فyي فتyرة الظھیyرة  أعyالهالبخاري خyالل بضyع سyاعات عyن المقyدار  الضغطفقد ارتفع  األخرى
لبخyار المyاء التyي  ألجزیئyيوبعدھا ویعود سبب ذلك إلى انھ بارتفاع درجyة الحyرارة سyوف یزیyد النشyاط 

  . تعتمد على المحتوى الحراري
بyان أعلyى مقyدار للyنقص فyي التشyبع كyان ) ١( یظھر الجدول:  Saturation deficit العجز الرطوبي

 ملیبار في حین كyان اقyل القyیم خyالل شyھر شyباط ٢٧.٣م في شھر آب ملیبار ث  ٣٥.٤خالل شھر تموز 
ان ارتفاع الرطوبة النسبیة یقلل من الفرق بین ضغط بخار الماء الفعلي والمشبع أي بمعنyى . ملیبار ١.٠
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لرطوبyة آخر فانyھ یقلyل مyن العجyز الرطyوبي ، أمyا عنyد تسyاوي الضyغط البخyاري الفعلyي والمشyبع فyان ا
  .% ١٠٠تكون النسبیة عندھا 

فیتضyح ) ٥-٢الجyداول ( مالحظة التغیرات في قیم العجyز الرطyوبي خyالل سyاعات الیyوم  دأما عن       
أن ھyذه التغیyرات أخyذت نفyس مسyyار درجyات الحyرارة الیومیyة فكانyت أعلyyى القyیم للعجyز الرطyوبي عنyyد 

د الظھر أما اقل القyیم فكانyت درجات الحرارة العظمى والتي انحصرت ما بین الساعة الثانیة والرابعة بع
  .سجلت عندھا درجة الحرارة الصغرى قریبة من الفترة التي
بyان أعلyى معyدل ) ١الجyدول (أظھرت الدراسة :   Dew point temperature  درجة حرارة الندى

 ٢.١درجة مئویة في حین أن ھذا المعدل انخفض لیصyل إلyى ) ١٩.٥(لدرجة الندى كان خالل شھر آب 
انخفاض درجة الحرارة إلى اقل من درجة الندى یؤدي إلyى تكyون النyدى ، وعyادة مقyدار النyدى  ، إنم ◌ْ 

یھمل عند حساب الموازنة المائیة للغابات وخاصة في المناطق الرطبة عنyد تكونھyا فإنھyا نyادراً مyا تزیyد 
غابyة  إال أن تحyت ظyروف )١٩٨٠، (Leeمن حیث الكمیة علyى عyدة أعشyار مyن الملیمتyرات لكyل لیلyة 

  .ألنھا واقعة ضمن البیئة شبھ جافةنینوى فإننا نعتقد أنھا ذات أھمیة 
أمyyا التغیyyرات فyyي درجyyات النyyدى فقyyد تبyyین لنyyا أن درجyyة النyyدى وصyyلت إلyyى تحyyت الصyyفر خyyالل بعyyض 

) Frost point(  الساعات الیومیة خالل اشھر كانون األول وكانون الثyاني وھyذه تسyمى درجyة الصyقیع
، وعموماً كانت درجة حرارة الندى مرتفعة خالل األیام الغائمة بعكس األیyام ) ٢(جدول لاوھذا یوضحھ 

  .الصالحة 
أن قyyراءة المحyyرار :   Wet and dry bulb temperature ق炳炳راءة المح炳炳رار الرط炳炳ب والج炳炳اف

للسyyعة التجفیفیyyة الكامنyyة  الرطyyب وكyyذلك الفyyرق بyyین قyyراءة المحyyرارین الجyyاف والرطyyب تعطینyyا مقیyyاس
زادت خyالل األشyھر الحyارة  یتضح لدینا أن قyراءة المحyرار الرطyب) ١(، وعند مالحظة الجدول لھواءل

م كمyا الحظنyا أن ◌ْ  ٤.١م خالل شھر آب بینما بلغت القیمة خالل شھر كyانون الثyاني ه ٢٤.٣ى للیصل إ
صyyة معyyدل درجyyات الحyyرارة للمحyyرار الجyyاف اقتyyرب مyyن قیمyyة المحyyرار الرطyyب لألشyyھر الرطبyyة وخا

األشھر كانون الثاني وشyباط وكyانون األول وكyان الفyرق بyین معyدل قyراءات المحyرار الجyاف والرطyب 
م خyالل شyھر  ◌ْ  ١٢.٥ان ھذا الفارق وصyل إلyى على التوالي ، في حین  م ◌ْ  ١.١ و ١ و ١.٤لألشھر 

  .تموز
لyى األمطyار تyأثیر الغابyة ع:  The hydrologic cycle of forestال炳دورة الھیدرولوجی炳ة للغاب炳ة 

الساقطة تتضمن في قیامھا باحتجاز مقدار من میاه األمطyار عyن طریyق األغصyان واألوراق وتعرضyھا 
إلى التبخر ، وأیة دراسة للموازنة المائیة في أحواض األنھر المغطyاة بالغابyات ال بyد أن تتضyمن دراسyة 

 Lee(لمائیyة عyن طریyق التبخyر مقدار األمطار المحتجyزة ألنھyا تضyیف مقyداراً معنویyاً مyن الضyائعات ا
، كمyyا تعتبyyر ھyyذه الضyyائعات مyyن العوامyyل الرئیسyyیة المyyؤثرة فyyي اإلنتyyاج المyyائي فyyي أحyyواض ) ١٩٨٠،

  .األنھر المغطاة بالغابات 
أظھرت قیاسات أمطار المنطقة المفتوحة تباینا ً في مقدار األمطار السنویة حیyث بلyغ أعلyى مقyدار        

األیyام وكانyت  بعyض وشھدت خاللھا أمطyار جیyدة خyالل  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥لسنة ملم خالل ا ٤٠٤.٧لھا 
 ٢٠٠٦/  ٤/ ١٨-١٧ملyyم وبتyyاریخ  ٧٩وبلغyyت  ١/٢٠٠٦/ ٩-٧أكثyyر المقyyادیر تلyyك التyyي سyyجلت للفتyyرة 

ملyyم وخyyالل ھyyذه السyyنة فyyان مقyyدار األمطyyار التyyي وصyyلت إلyyى ارض مشyyاجر  ٥٢ رحیyyث بلغyyت المقyyدا
 ,٣٤٢١ ,٢٦٩٢ ملyyم ، وھyyذه تشyyكل٣٦٣.٠ و  ٣٤٢.١ و٢٦٩.٢التyyوالي الصyyنوبر والكینyyا والyyدلب علyyى

والتyي  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤، أما خالل السyنة المائیyة كتار للمشاجر الثالث على التواليھ/ متر مكعب  ٣٦٣
ملyم وأعلyyى مقyدار سyyجل ٢٨٠.٥كانyت األمطyyار خاللھyا اقyyل مyن المعyyدل إذ بلyغ مقyyدار األمطyار السyyنویة 

ملم أما مقyدار ١٠.٥لم، وشھد شھر آذار انحسار لألمطار حیث لم تسقط سوى م ٧٠ساعة بلغ  ٤٨خالل 
ملyم  ٢٥٢.٥ و ٢٢٤.٣ و ١٨٤.٢ جر الصyنوبر والكینyا والyدلب فكانyتمشا األمطار الواصلة إلى ارض

األمطار التي وصلت إلى ارض الغابة خالل السنة المائیyة  أما .)٦(على التوالي كما موضح في الجدول 
الجyدول (ملyم ،  ٢٧٦.١ و ٢٥٩.٦١ و ٢٠٣.٩لمشاجر الثالث علyى التyوالي ل تقد بلغف ٢٠٠٤ -٢٠٠٣

مشyاجر الyثالث علyى التyوالي ، لھكتyار ل/ متyر مكعyب  ٢٧٦١و ٢٥٩٦ و ٢٠٣٩عادل ـیم تـ، وھذه الق)٦
وبمقyyدار  ٢٩/١٠/٢٠٠٣تyyاخراً فyyي سyyقوط األمطyyار حیyyث بyyدأت بتyyاریخ  أعyyالهوشyyھدت السyyنة المائیyyة 

وبمقyدار  ٢٠٠٣/ ١١/  ٢٢-٢١سyاعة فكyان بتyاریخ  ٤٨الساقطة خyالل  لألمطارمقدار  ىأعلملم أما ١٩
الفyرق بyین  أسyاسالغابات والتي تم حسyابھا علyى  أشجارالتي احتجز من قبل  األمطارملم أما مقدار  ٧٤

المائیyة مشاجر الصنوبر للسyنوات لالنافذة من التیجان فقد بلغ مقدارھا  واألمطارالمنطقة المفتوحة  أمطار
ملyyم ١٣٥.٥ و  ٩٦.٣ و ١٠٤.١علyyى التyyوالي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥،  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤،  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣
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ملم على التyوالي وألشyجار الyدلب وللفتyرة  ٦٢.٦ و ٥٦.٢ و ٤٨.٤ أعالهفترة ـنفس الـولمشاجر الكینا ول
  .ملم على التوالي ٤١.٦ و ٢٨.٠ و ٣٢.٠نفسھا 

العتماد على طریقة معامل الجریان واعتماداً على قیمة باانھ الدراسة  أظھرت:  حساب األمطار الجاریة
وھي معدل قیمة المعامل المسyتخدم فyي منyاطق الغابyات ، فyان مقyدار الجریyان بلyغ فyي ) ٠.١٥(المعامل 

إذا قارنyا قyyیم  أمyا. سyyنة/ ملyم ٦٠و  ٤٢ و ٤٦علyyى التyوالي  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤السyنوات المائیyة 
yا یحصyي الجریان ھذه مع مyان فyن جریyواضل مyر أحyان  األنھyاذة ، فyر النفyخریة غیyة الصyذات الطبیع

لyى التyوالي یبلyغ ع) ٠.٩(مقدار الجریان خالل السyنوات المائیyة السyابقة واعتمyاداً علyى معامyل الجریyان 
  .ملم ٣٦٤ و ٢٥٢ و ٢٧٧

  

ن مشyاجر الصyنوبر مyن تیجyا) Th(واالمطار النافذة ) Pg(مقدار امطار المنطقة المفتوحة  :)٦(جدول ال
  الكینا والدلب في غابة نینوى و

  )ملم(االمطار   اشھر السنة
Pg 

  مشاجر الصنوبر
Th  ملم  

  مشاجر الكینا
Th ملم 

  مشاجر الدلب
Th ملم 

٠  ٠  ٠  ٠  ٩/٢٠٠٣  
١٦.٠  ١٥.٥٦  ١٢.١  ١٩  ١٠/١٠٠٣  
٧٣.٨  ٦٨.٨٤  ٥٤.٣١  ٨١  ١١/٢٠٠٣  
٧٤.٦  ٦٩.٥٣  ٥٤.٨  ٨١.٨  ١٢/٢٠٠٣  
٤٧.٠  ٤٣.٨٨  ٣٤.٥  ٥١.٩  ١/٢٠٠٤  
٢٧.٣  ٢٥.٤  ١٩.٩  ٣٠.٤  ٢/٢٠٠٤  
١١.٨  ١١.٥  ٨.٩  ١٤.٢  ٣/٢٠٠٤  
٢٥.٦  ٢٤.٨  ١٩.٤  ٢٩.٧  ٤/٢٠٠٤  

  ٢٧٦.١  ٢٥٩.٦  ٢٠٣.٩  ٣٠٨  المجموع السنوي
٣.٦  ٣.٦  ٢.٦  ٥.٠  ١٠/٢٠٠٤  
٩٠.٤  ٨٤.٣  ٦٦.٥  ٩٩.٠  ١١/٢٠٠٤  
١٧.٧  ١٦.٥  ١٢.٨  ٢٠.٠  ١٢/٢٠٠٤  
٦٧.٤  ٦٢.٨  ٤٩.٥  ٧٤.٠  ١/٢٠٠٥  
٥٢.٠  ٤٦.٩  ٣٦.٩  ٥٥.٥  ٢/٢٠٠٥  
٨.٥  ٨.٣٥  ٦.٣  ١٠.٥  ٣/٢٠٠٥  
١.٨  ١.٩٣  ١.٢  ٣.٠  ٤/٢٠٠٥  
١١.١  ١٠.٩  ٨.٤  ١٣.٥  ٥/٢٠٠٥  

  ٢٥٢.٥  ٢٢٤.٣  ١٨٤.٢  ٢٨٠.٥  المجموع السنوي
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ABSTRACT 
            Analytical study of local climate and hydrology of forest stands were 
done at Nenevah plantations. The study involved analysis of some climatic 
parameters  of 2002 and gross precipitation data since September (2003) till 
April (2006). The results indicated that the mean of relative humidity during 
winter months ranged between 66% - 84% and effective temperature was more 
than 24  ْ◌ C  during June and July which caused sultriness feeling, also 
increasing of vapor pressure was noticed in these months as compared to winter 
months, maximum and minimum amounts of saturation deficit in July and 
February were 35.4, 1.04 mb respectively , means of dew point and wet bulb of 
these months were 19.5  ْ◌ C and 24  ْ◌ C respectively. Amount of precipitation 
varied from 285 mm to 404mm during study period. maximum throughfall of 
Pinus brutia, Eucalyptus camaldulensis , and Platanus occidentalis were 
respectively 269,342,363mm during 2006 water year, but amounts of runoff  
estimated by depending on runoff coefficient method of 2004,2005,2006 water 
years were 46, 42, 60 mm respectively. 
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