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اخلالصـــة:

جامعة البصرة /كلية اآلداب

ًدباًً الخصسٍف الظىىي والفصلي والشهسي في اللظم ألاطفل لدحلت حُث بلغ الخصسٍف
في مؤخسة طدة الىىث والعمازة وكلعت صالح وعىد البصسة خالٌ املدة السػبــت (،39 ،121 ،525
36م /زا) على الخىالي ،اهخفع خالٌ املدة املخىطؼت الى (35 ،38 ،111 ،414م/3زا) على
الخىالي ،واهخفع في الظىىاث الجافت الى (17 ،25 ،55 ،236م/3زا) على الخىالي .هما ًخميز
الخصسٍف الفصلي بالخباًً حُث ًمس معظم الخصسٍف همعدٌ عام ملحؼاث الدزاطت خالٌ مدة
الفُظان وبيظبت حىالي  : 72بِىما ًىخفع خالٌ مدة الصيهىد الى حىالي  ،: 28فظال ً عً
ذلً ًدباًً الخصسٍف الشهسي حُث جبلغ ذزوة الخصسٍف في شهسي هِظان – ماٌع إذ بلغ خالٌ
املدة السػبت (42 ،41 ،45 ،44 ،139 ،135 ،749 ،754م/3زا) على الخىالي في ول مً مؤخسة
طدة الىىث ،العمازة ،كلعت صالح ،وعىد البصسة على الخىالي.
3
بِىما بلغ عىد املدة املخىطؼت (43 ،48 ،51 ،49 ،155 ،134 ،435 ،425م /زا) على الخىالي،
وفي املدة الجافت بلغ (16 ،25 ،19 ،23 ،56 ،64 ،236 ،258م/3زا) على الخىالي ،بِىما اهخفع
الخصسٍف الى أدوى املظخىٍاث في آب ،حُث بلغ في املدة السػبت ( )36 ،39 ،91 ،367م/3زا على
الخىالي ،وفي املدة املخىطؼت ( 23 ،26 ،76 ،334م /3زا) على الخىالي ،وفي املدة الجافت بلغ (،228
14 ،17 ،51م/3زا) على الخىالي .مما ًخؼلب جىظُم الجسٍان بما ًخالءم مع مخؼلباث الخىمُت مً
خالٌ إكامت الظدود والخصاهاث واهجاش الخصاهاث امللترحت وخاصت بخمت على الصاب الىبير
والفخحت على دحلت شماٌ جىسٍذ.
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Abstract :
This paper argues that the annual and monthly discharge varies in the Tigris
lower basin at downstream of Kut dam , Amarah , QalatSalih and Basra, as it
reached 520 , 121 , and 36 m3/s respectively during the wet years period and it
decreased to 414 , 111 , 38 and 35 m3 /s respectively during the normal years
period. In the dry years, it decreased to 236, 55, 20 and 17 m3/s respectively.
Seasonal discharge was also characterized by variation. For instance, during the
flood period, its percentage was 72% whereas it is reduced to 28% during the
dry period. In addition to that, monthly discharge varied: whereas the peak was
during April and May when it was 754, 749, 135, 139, 44, 45, 41 and 42 m3/s
respectively, the monthly discharge reached 425, 435, 134, 150, 49, 51, 48 and
43 m3/s, respectively, at the stations during the normal years.
Discharge dropped to its lowest level in August. It was 367, 91, 39 and 36
m3/s respectively in the wet period, and 334, 76, 26 and 23 m3/s respectively
during the normal years and 228, 51, 17 and 14 m3/s respectively in the dry
years’ period.
Thus, the flux should be controlled in order to comply with the requirements
of development; this can be carried out by building suggested dams, especially
Bakhma on the greater zab and fatha on Tigris north Tikrit.
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املكدمة:
إن دزاطت الخصائص الهُدزولىحُت لنهس دحل ـت في اللظم ألاطف ـل م ـً الحىض املخمثلت
بالخصسٍف الظىىي والفصلي والشهسي لها أهمُت في معسفت الاخخالفاث الصماهُت واملياهُت
للخصسٍف مً خالٌ فتراث زصد مخخلفت شماها ً ومياها ً ملعسفت مدي جأزيرها في الاطدثمازاث املائُت
املخخلفت وخاصت الصزاعُت التي حظتهلً اللظم ألاعظم مً املُاه وبيظبـت  ) 1 (: 94للىػً
العسبي و( )% 46ملىؼلت الدزاطت حالُا ًملازهت بمعدٌ الخصسٍف ،مما ًخؼلب الظُؼسة على
املُاه وخصنها وجىظُم الجسٍان بما ًخالءم مع حاحت الاطدثمازاث املخخلفت وخاصت الصزاعُت.
وػبلا ً لرلً اعخمد البحث على أزبع محؼاث مخخلفت لدزاطـت الخصائص الهُدزولىحُت في
اللظم ألاطفل لدحلت هي الىىث ،العمازة  ،كلعت صالح وعىد حدود البصسة خازػت زكـم (+ 1
 )2ولفتراث زصد مخخلفت (زػبت ،مخىطؼت ،وحافت).

 -0أهمية البحح :
جأحي أهمُت البحث مً أهمُت املُاه بىصفها أطاض الحُاة ومؼلبا ً أطاطُا ً للخىمُت
املظخدامت لألوشؼت الصزاعُت والصىاعُت واملدهُت والظُاحُت والبُئُت ،الطُما في اللظم ألادوى
مً حىض دحلت.

 -7مشكلة البحح :
جخلخص املشيلت بشح املُاه في نهس دحلت ،الطُما في الحىض ألادوى بظبب مشازَع الخصن
والسي لدوٌ أعالي الحىض (جسهُا ،طىزٍا ،إًسان) ،فظال ً عً جأزير الجفا الىاج عً الخييراث
املىاخُت وشٍادة الؼلب على املُاه لألغساض املخخلفت.

 -3هدف البحح :

يهد البحث الى جلُُم الخصائص الهُدزولىحُت واملخمثلت بالخصسٍف الظىىي والفصلي
والشهسي ،ومعسفت الخباًً الصماوي واملياوي للخصسٍف مً خالٌ فتراث زصد مخخلفت.

 -4فرضية البحح :
ان مشيلت شح املُاه في اللظم ألادوى مً الحىض ًمىً معالجتها مً خالٌ الادازة املخياملت
للمُاه ،بالخخؼُؽ الظلُم وجؼىٍس هفاءة املؤطظاث والىىادز املعىُت بشؤون املُاه ،والحد مً
الخلىر والهدز ،فظال ًعً برٌ الجهىد لالجفاق مع دوٌ الحىض لخلظُم املُاه بشيل عادٌ بين
الدوٌ املدشاػئت.
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 -5احلدود املكاوية والزماوية :
جخمثل بدزاطت املُاه الظؼحُت املخمثلت بنهس دحلت في اللظم ألادوى مً الحىض في محافظتي
مِظان والبصسة للمدة الهُدزولىحُت (.)2512–1985

خصائص وهر دجلة يف الكشم االدوى من احلوض :

ًبلغ ػىٌ نهس دحلت بين الىىث والعمازة (257هم) وبين العمازة واللسهت (141هم) خازػت (،1
 ،)2اذ بلغ معدٌ اًساده الظىىي في حىىب بيداد ( )26,3ملُاز م 1998 –1985 3اهخفع في
مؤخسة طدة الىىث ال ـى ( 23,7ملُ ـاز)م )1998 –1985( ،3والـ ـى ( )6,8ملُاز م(2515 –31999
 ،) 2وكد اشداد الاهخفاض هحى الجىىب ،فلد بلغ اًساده في العمازة ( )3,7ملُاز م–1985 3
 1998اهخفع الى ( )1,8ملُاز م ،) 3 (2512 –1999 3اما في اللسهت فلد بلغ ( )6,5ملُاز م 3في
مدة الظبعُىاث(  ) 4اهخفع الى ( )1,1ملُاز م  2512 –32558خازػت ( )2 +1وهرا الاهخفاض
هاج عً جأزير مشازَع أعالي الحىض في جسهُا واًسان والعساق وجأزير الجفا .
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املصدز  :وشازة املىازد املائُت ،املسهص الىػني إلدازة املىازد املائُت ، 2515 ،وشازة السي ،الهُئت
العامت للظدود والخصاهاث.
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خارطة رقم (  ) 7احلوض األسفل لنهر دجلة والفرات

املصدز  :وشازة املىازد املائُت ،املدًسٍت العامت للمظاحت ،خازػت العساق الادازٍت ،ملُاض
السطــم ،1,555,555/1بيداد.2557 ،
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أوالً :خصائص التصريف الشنوي*- :

ًمىً جىطُح خصائص الخصسٍف الظىىي لنهس دحلت في مىؼلت الدزاطت مً خالٌ دزاطت
وجحلُل الخباًً املياوي والصماوي ملخىطؽ الخصسٍف خالٌ فتراث شمىُت مخباًىت ،ملا لها مً أهمُت
في الدزاطاث الهُدزولىحُت ملعسفت جخابع الظىىاث السػبت واملخىطؼت والجافت والخعس على
حجم الجسٍان في النهس ليسض خصن املُاه مً الظىىاث السػبت ذاث الخصسٍف العالي والاطخفادة
منها خالٌ الظىىاث الجافت ذاث الخصسٍف الىاػئ بما ًخالءم مع املخؼلباث املائُت املخخلفت
وخاصت الصزاعُتً .ىضح (الجدوٌ  )1و (الشيل  )2 ، 1معدٌ الخصازٍف الظىىٍت في ول مً
مؤخسة طدة الىىث ،العمازة ،كلعت صالح وعىد حدود البصسة ،حُث ًخطح جباًً الخصسٍف
الظىىي مً مدة ألخسي ومً مىكع آلخس ،فلد بلغ معدٌ الخصسٍف الظىىي في مؤخسة طدة
الىىث ( 525م/ 3زا) ( 16;4ملُاز م )3للمدة ( )1992 –1982اهخفع الى ( 414م /3زا) (13
ملُاز م )3للمدة ( ،)2552– 1992زم هبؽ الى ( 236م /3زا) ( 7;4ملُاز م )3للمدة (–2552
 ،)2512وَعصي الاهخفاض الى جؼىز مشازَع السي والخصن في دوٌ أعالي الحىض في ول مً جسهُا
وطىزٍا وإًسان ،والى الخييراث املىاخُت التي أدث الى ازجفاع دزحاث الحسازة وكلت الدظاكؽ وشٍادة
الخبخس.
وفي العمازة ًدباًً معدٌ الخصسٍف مً طىت ألخسي فلد اهخفع الى ( 111م /3زا) (3;5
ملُـاز م )3للمدة ( )1992 –1982ازجفـع الى ( 121م /3زا) ( 3;8ملُـاز م )3للمدة (–1992
 )2552زم اهخفع الى ( 55م /3زا) ( 1;7ملُاز م .)3وَعصي الخفاوث في معدٌ الخصسٍف
الظىىي بين مىكعي مؤخسة طدة الىىث والعمازة الى الظُؼسة على الجسٍان في طدة الىىث
لخحىٍل املُاه الى حدولي اليسا والدحُلت ،فظال ًعً الاطدثمازاث املائُ ـت ال طُما الصزاعُت التي
حعخمد على مُاه نهس دحلت في املىؼلت.
وفي كلعت صالح اهخفع وجباًً الخصسٍف مً طىت ألخسي ،حُث بلغ ( 38م /3زا) ( 1;2ملُاز
م )3للمدة ( ،)1995 –1985اهخفع الى ( 25م /3زا) ( 5;6ملُاز م )3للمدة ( )2558 –1998زم
ازجفع الى ( 39م /3زا) ( 1;2ملُاز م )3للمدة ( .)2512 –2558وَعصي الاهخفاض لخحىٍل
الخصسٍف الى حداوٌ دحلت في مِظان (البخيرة ،العسٍع ،املشسح ،الىحالء ،املجس الىبير،
املجسٍت).
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وعىد حدود البصسة ًىخفع الخصسٍف الى أدوى مظـخىي وٍدباًً أًظا ً مً طـىت ألخسي،
حُث بلغ ( 35م / 3زا) ( 1;1ملُاز م )3للمدة ( ،)1995 –1985اهخفع الى ( 17م /3زا) (5;5
ملُاز م )3للمدة ( )2558 – 1998زم ازجفع الى ( 36م / 3زا) ( 1;1ملُاز م )3للمدة (–2558
 ،) 2512وذلً لظُؼسة حداوٌ نهس دحلت في مِظان على معظم الخصسٍف.
وجىحد عالكت بين مظاحت الحىض ومخىطؽ الخصسٍفً ،مىً الخعس عليها باطخخساج
كُمتي همىذج الخصسٍف (لخ ـس /زا /هم ،) * ()2ومخىطؽ ازجفاع املاء في الحىض مل ـم/
طىت(**)(.)5
حُث ًخطح مً (الجدوٌ  )2ان هىان عالكت ػسدًت بين مخىطؽ الخصسٍف وهمىذج
الخصسٍف الري ًسجفع خالٌ مدة ازجفاع حجم الخصسٍف وٍىخفع خالٌ مدة اهخفاض
الخصسٍف ،حُث بلغ مخىطؽ الخصسٍف في ول مً (مؤخسة طدة الىىث ،العمازة ،كلعت صالح،
وعىد حدود البصسة) ( 29 ،32 ،96 ،395م /3زا) على الخىالي ،بِىما بلغ همىذج الخصسٍف
( )5;15 ، 5;17 ، 5;51 ،2;19لتر  /زا  /هم 2على الخىالي ،وَعصي الاهخفاض حىىبا ً الى كلت
الخصسٍف ولما جلدمىا حىىبا ً بظبب الاطدثمازاث املائُت لألغساض املخخلفت.
وجىحد عالكت عىظُت بين مظاحت الحىض لياًت محؼت معُىت (هم )2ومخىطؽ ازجفاع املاء
بالحىض ملم /طىت ،فلد بليذ مظاحت الحىض ملؤخسة طدة الىىث (177545هم )2ومخىطـؽ
ازجفاع املاء بلغ ( 5;569ملم /طـىت) ،في حين بليـذ مظاحت الحىض في العمازة ( 187265هم)2
ومخىطؽ ازجفاع املاء ( 5;516ملم /طىت) ،أما في كلعت صالح فلد بليذ مظاحت الحىض
( 189155هم )2وازجفاع املاء ( 5;5552ملم /طىت) ،وعىد حدود البصسة بليذ مظاحت الحىض
( 189155هم )2ومخىطؽ ازجفاع املاء بالحىض ( 5;554ملم /طىت) (الجدوٌ  ،)2للد هخ
ً
الاهخفاض بظبب شٍادة مظاحت الحىض باالججاه حىىبا وكلت الاًساد املائي لخىشَع املُاه على
الجداوٌ مً خالٌ الظدود آلاجُت-:
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 – 1طدة الىىث في مسهص الىىث .
 – 2طدة العمازة في مسهص العمازة .
 – 3طدة كلعت صالح على نهس دحلت في كلعت صالح .
 – 4طدة الىظازة على نهس دحلت شماٌ العصٍس .
ولخحدًد الظىىاث السػبت ذاث الخصسٍف العالي واملخىطؼت والجافت ذاث الخصسٍف
الىاػئ ،والفتراث الفاصلت بُنها ومدي جخابعها أو جباعدها اعخمد معُاز كُمت همىذج معامل
مخىطؽ الخصسٍف وفم املعادلت آلاجُت :
ˉ) 6 ( K = Q / Q
حُث ان :
 = Kهمىذج معامل مخىطؽ الخصسٍف .
 = Qمعدٌ الخصسٍف لظىت معُىت .
ˉ = Qمعدٌ الخصسٍف العام ملدة الدزاطت .
فئذا واهذ اللُمت ˂  1فاملدة زػبت
واذا واهذ اللُمت ˃  1فاملدة حافت
واذا واهذ اللُمت =  1فاملدة مخىطؼت .
وٍىضح (الجدوٌ  )3الفتراث السػبت واملخىطؼت والجافت وهمىذج معامل مخىطؽ الخصسٍف
ومخىطـؽ الخصسٍف لنهـس دحلت في مىاكـع مخعددة ولفتراث مخباًىت ،حُث ًخميز بتردد الظـىىاث
السػبت واملخىطـؼت والجافت ،ففي مؤخـسة طـدة الىىث حعـد املدة ( )1985 – 1983مخىطؼت
حُث بلغ مخىطؽ الخصسٍف ( 395م /3زا) وهمىذج معامل مخىطؽ الخصسٍف ( ،)1بِىما املدة
( )1997 –1995حعد زػبت ذاث جصسٍف ( 519م /3زا) وهمىذج معامل مخىطؽ الخصسٍف
( )1;3في حين حعد املدة ( )2511 – 2558حافت حُث الخصسٍف ( 173م / 3زا) ومعامل مخىطؽ
الخصسٍف (.)5;4
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أما في محؼت العمازة فخعد املدة ( )1985 –1982مخىطؼت حُث مخىطؽ الخصسٍف (154
م /3زا) وهمىذج معامل مخىطؽ الخصسٍف بلغ ( ،)1بِىما حعد املدة ( )1994 –1992مدة زػبت
حُث بلغ مخىطؽ الخصسٍف ( 151م /3زا) وهمىذج معامل مخىطؽ الخصسٍف ( ،)1;2بِىما حعد
املدة ( )2512 –2515حافت حُث بلغ مخىطؽ الخصسٍف ( 61م /3زا) وهمىذج معامل مخىطؽ
الخصسٍف (.)5;6
أما في محؼت كلعت صالح فخعد املدة ( )1983–1985مخىطؼت حُث بلغ مخىطؽ الخصسٍف
( 32م /3زا) وهمىذج معامل مخىطؽ الخصسٍف ( ،)1أما املدة (  ) 2559 – 2557فخعخبر حافت
حُث معدٌ الخصسٍف ( 23م /3زا) وهمىذج معامل مخىطؽ الخصسٍف ( )5;7في حين حعد املدة
( )2512 –2515مدة زػبت الزجفاع معدٌ الخصسٍف الى ( 52م /3زا) وهمىذج معامل الخصسٍف
(.)1;6
وعىد حدود البصسة حعد املدة ( )1986–1984مخىطؼت حُث مع ـدٌ الخصسٍف ( 29م /3زا)
وهمىذج معامل مخىطؽ الخصسٍف ( ،)1أما املدة ( )2551 –1999فخعد حافت حُث معدٌ
الخصسٍف ( 9م/3زا) وهمىذج معامل مخىطؼت الخصسٍف ( ،)5;3بِىما املدة ()2512 –2515
حعد زػبت حُث معدٌ الخصسٍف ( 49م /3زا ) وهمىذج معامل مخىطؽ الخصسٍف ( .)1;7
ٌعصي الخخابع الصمني للفتراث السػبت واملخىطؼت والجافت الى جربرب الظسو املىاخُت التي
جؤزس على مصادز الخيرًت والى الظُؼسة على الجسٍان مً خالٌ الظدود والاطدثمازاث املائُت في
أعالي الحىض في جسهُا وطىزٍا واًسان .

ثاوياً :خصائص التصريف الفصل :
حعـد دزاطـت خصائص الخصسٍـف الفصلي لنهـس دحلـت في مىؼلـت الدزاطـت ذاث أهمُـت في معسفت
مميزاث الجسٍان ،حُث ًخخلف الخصسٍف الفصلي مً فصل آلخس جبعا ً لؼبُعـت الظـىت (زػبت،
مخىطـؼت وحافت) وما لرلً مً أهمُـت في وطـع الخؼؽ الخاصت باالطـدثماز املائي ملخخلف
حىاهب الخىمُـت وخاصت الصزاعُـت ،حُث ًخطح مً (الجدوٌ  )4جباًً الخصسٍف الفصلي في
مىاكع مخعددة للمدة ( )2512 –1985في ول مً (مؤخسة طدة الىىث ،العمازة ،كلعت صالح
وعىد حدود البصسة) حُث ًخميز بىحىد فترجين هما مدة الفُظان ومدة الصيهىد.
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 – 0مدة الفيضا
وجلظم الى فترجين هما :

أ  -مدة الفيضا الشتوي :

الىاج عً غصازة ألامؼاز الشخىٍت في أعالي الحىض وجمخد مً ( واهىن ألاوٌ – آذاز )( ،) 7
ففي محؼت مؤخسة طـدة الىىث خالٌ املدة السػبت ( )1992 –1982بلغ مخىطـؽ الخصسٍف
الشـخىي ( 539م /3زا) وبيظـبت حسٍـان ( ): 36أما املدة املخىطؼت ( )2552 –1992بلغ مخىطؽ
الخصسٍف  457م /3زا ووظبت الجسٍان ( ،): 35أما املدة الجاف ـت ( )2511 –2552فلد بلغ
معدٌ الخصسٍف (  232م /3زا) ووظبت الجسٍان (.): 32;7
وظهس خالٌ هره املدة العدًد مً الرزواث واللمم الخصسٍفُت العالُت خالٌ (آذاز ،هِظان،
ماٌع) خالٌ الظىت السػبت ( )1992 –1982حُث بلغ مخىطؽ الخصسٍف (754 ،754 ،657
م /3زا) على الخىالي (الجدوٌ .)1 ، 4
أما في محؼت العمازة فلد بلغ مخىطؽ الخصسٍف الشخىي للمدة املخىطؼت ()1992 –1982
( 125م /3زا) وبيظبت حسٍان ( ): 36وخالٌ املدة السػبت ( )2552 –1992بلغ مخىطؽ
الخصسٍف الشخىي ( 137م /3زا) ووظبت الجسٍان ( ،): 37;5أما املدة الجافت ()2512 –2552
فلد بلغ مخىطـؽ الخصسٍف ( 54م /3زا) ووظـبت الجسٍـان ( ،): 33وظهـسث الرزواث خالٌ شـهـسي
شـباغ وآذاز مً املدة السػبـت ( )2552 –1992حُـث بلـغ مخىطـؽ الخصسٍـف ( 139 ،148م/3
زا) على الخىالي (حدوٌ  )1 ، 4الشى ـل (.)4 ، 3
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وفي محؼت كلعت صالح بلغ مخىطؽ الخصسٍف الشخىي خالٌ املدة املخىطؼت (–1985
 42( )1995م /3زا) ووظبت الجسٍان ( ،): 36وفي املدة الجافت ( )2558 –1998بلغ مخىطؽ
الخصسٍف الشخىي ( 21م /3زا) ووظبت الجسٍان ( ،): 35أما في املدة السػبت ()2512 –2558
فلد بلغ الخصسٍف الشخىي ( 38م /3زا) ووظبت الجسٍـان ( ،): 32وظهـسث الرزواث العالُت خالٌ
املدة املخىطؼت ( )1995 –1985في شهسي هِظان وماٌع فلد بلغ مخىطؽ الخصسٍف (51 ،49
م /3زا) على الخىالي ( الجدوٌ . )1
وعىد حدود البصسة بلغ مخىطؽ الخصسٍف الشخىي للظىت املخىطؼت (39( )1995 –1985
م /3زا) وبيظبت حسٍان  ،: 36أما الظىت الجافت ( )2558 –1998فلد بلغ مخىطؽ الخصسٍف
الشخىي ( 18م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:36وفي املدة السػبت ( )2512 –2558بلغ معدٌ
الخصسٍف الشخىي ( 35م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:33وظهسث الرزواث العالُت خالٌ املدة
املخىطؼت ( )1995 –1985خالٌ شهسي هِظان وماٌع ( 48 ،46م /3زا) على الخىالي (الجدوٌ 4
.)1 +

ب  /الفيضا الرايع :
ًمخد مً شهس هِظان حتى نهاًت جمىش ،حُث جصداد الخصازٍف وجسجفع املىاطِب هدُجت
لظلىغ ألامؼاز السبُعُت مً حهت وذوبان الثلىج املخجمعت في مسجفعاث أعالي الحىض مً حهت
أخسي وجظهس الرزواث السبُعُت خالٌ شهسي هِظان وماٌع حُث بليذ في مؤخسة طدة الىىث
خالٌ املدة السػبت ( 749 ،754( )1992 –1982م /3زا) على الخىالي ،وبليذ في املدة املخىطؼت
( 435 ،425 ( ) 2552 –1992م /3زا) على الخىالي ،وفي املدة الجافت ( )2512 –2552بليذ
( 258 ،355م /3زا) على الخىالي (حدوٌ .)1
أما في محؼت العمازة بليذ خالٌ املدة املخىطؼت ( )139 ،135( )1992 –1982م /3زا على
الخىالي ،وفي املدة السػبت ( )2552 –1992بليذ ( 155 ،134م /3زا) على الخىالي ،واهخفع
خالٌ املدة الجافت ( ) 2512 –2552الى ( )64 ،77م / 3زا (حدوٌ .)1
وفي محؼـت كلعـت صالح بليذ خالٌ املدة املخىطؼت ( 51 ،49( ) 1995 –1985م/3زا) على
الخىالي ،وفي املدة الجافت ( )2558 –1998بليذ ( 23 ،35م /3زا) على الخىالي ،أما في املدة
السػبت ( )2512 – 2558فلد بليذ (45 ، 44م / 3زا) على الخىالي.
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وعىد حدود البصسة بليذ خالٌ املدة املخىطؼت ( 48 ، 46( )199 –1981م /3زا) على
الخىالي ،وفي املدة الجافت ( )2558 – 1998بليذ ( 25 ،27م /3زا) على الخىالي ،ازجفعذ في املدة
السػبت ( )2512 – 2558الى ( 42 ،41م /3زا) على الخىالي (حدوٌ .)1
للد بلغ مخىطؽ الخصسٍف السبُعي (هِظان– جمىش) في محؼت مؤخسة طدة الىىث خالٌ
الظىت السػبت ( 634( )1992 –1982م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:45وفي املدة املخىطؼت (–1992
 )2552بلغ ( 458م /3زا) وبيظبت حسٍان  ،:35وفي الظىت الجاف ـت ( )2512 –2552بلغ (258
م /3زا) ووظبت الجسٍان .:36;6
وٍىخفع مخىطؽ الخصسٍف السبُعي حىىبا ً في العمازة حُث بلغ في املدة املخىطؼ ـت
( 127( )1992 –1982م /3زا) وبيظبت حسٍان  ، :38وفي الظىت السػبت ( )2552 –1992بلغ (
 128م /3زا ) ووظبت الجسٍان  ، :35;3اهخفع خالٌ الظىت الجافت ( )2512 –2552الى (62
م /3زا) ووظبت الجسٍان ( :38الجدوٌ .)4
وفي محؼت كلعت صالح بلغ مخىطؽ الخصسٍف السبُعي خالٌ املدة املخىطؼت (–1985
 45( )1995م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:39اهخفع خالٌ املدة الجافت ( )2552 –1998الى (22
م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:38أما خالٌ املدة السػبت ( )2512 –2558بلغ (41م/3زا) ووظبت
الجسٍان .:36
وعىد حدود البصسة بلغ مخىطؽ الخصسٍف السبُعي للمدة املخىطؼت (42( )1995 –1985
م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:45اهخفع في املدة الجافت ( )2558 –1998الى ( 19م /3زا) ووظبت
الجسٍان  ، :38وفي املدة السػبت بلغ ( 38م /3زا) ووظبت الجسٍان .:35
ًخطح مما جلدم ان فترحي الفُظان الشخىي والسبُعي جدباًً مً طىت ألخسي حظب
الظىىاث (السػبت واملخىطؼت والجافت) مما ًؤزس على املخؼلباث املائُت املخخلفت.

 – 7مدة الصيهود :
جمخد مً (اب– حشسًٍ الثاوي) وجمخاش بشح املُاه الهخفاض معدالث الخصازٍف واملىاطِب
بظبب كلت مصادز الخيرًت في أعالي الحىض هدُجت الهلؼاع ألامؼاز واعخماد الخيرًت على املُاه
الجىفُت وعلى بلاًا الثلىج الرائبت في الرزي املسجفعت مً الجباٌ( .) 8
للد بلغ مخىطؽ الخصسٍف في مىطـم الصيهىد (آب– ث )2في محؼت مؤخسة طدة الىىث
خالٌ املدة السػبت ( 389( )1992 –1982م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:24وفي املدة املخىطؼت
( )2552 –1992بلغ ( 379م /3زا ) ووظبت الجسٍان  ،:35وخالٌ املدة الجافت ()2512 –2552
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بلغ ( 218م /3زا) ووظبت الجسٍان ( :35;7الجدوٌ .)4وسجلذ أدوى الخصازٍف خالٌ شهسي
حشسًٍ ألاوٌ وحشسًٍ الثاوي مً الظىت الجافت ( )2512 –2552بملداز ( 222 ،255م  /زا) على
الخىالي (الجدوٌ .)1
وفي محؼت العمازة بلغ مخىطؽ الخصسٍف خالٌ مدة الصيهىد في املدة املخىطؼت (–1982
 85( )1992م /3زا) ووظبت الجسٍان  ، :26وفي املدة السػبت ( )2552 –1992بلغ ( 98م /3زا)
ووظبت الجسٍان ( ،): 27;2أما في املدة الجافت بلغ ( 48م /3زا) ووظبت الجسٍان .:29
وسجل شهسي حشسًٍ ألاوٌ وحشسًٍ الثاوي أدوى الخصازٍف خالٌ الظىت الجافت (–2552
 )2512بمعدٌ ( 44 ، 47م /3زا) على الخىالي (الجدوٌ .)1
وفي محؼت كلعت صالح بلغ مخىطؽ جصسٍف مدة الصيهىد خالٌ املدة املخىطؼ ـت (–1985
 28( )1995م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:25وخالٌ املدة الجافت ( )2558 –1998بلغ ( 16م /3زا)
ووظبت الجسٍان  ،:27ازجفع خالٌ املدة السػبت ( )2512 –2558الى ( 37م/3زا) ووظبت الجسٍان
 ،:32وسجل أدوى جصسٍف في املدة الجافت خالٌ شهسي حشسًٍ ألاوٌ والثاوي بمعدٌ (15 ،14
م /3زا) على الخىالي (الجدوٌ .)1
وعىد حدود البصسة بلغ مخىطؽ الخصسٍف في مىطم الصيهىد خالٌ املدة املخىطؼت
( 25( )1995 –1985م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:24وفي املدة الجافت ( )2558 –1998بلغ (13
م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:26ازجفع خالٌ املدة السػبت ( )2512 –2558ال ـى ( 34م /3زا) ووظبت
الجسٍان .:32
ًخطح مما طبم طىء الخىشَع الفصلي للجسٍان في نهس دحلت حُث ًمس معظم الخصسٍف خالٌ
مدة الفُظان وبيظبت حىالي  :72همعدٌ ملحؼاث الدزاطت ،بِىما ٌشيل الجسٍان حىالي :28
خالٌ مدة الصيهىد ،مما ًخؼلب الظُؼسة على جىظُم الجسٍان بما ًخالءم مع املخؼلباث املخخلفت
وخاصت خالٌ مدة الصيهىد التي حعد مً الفتراث الحسحت لشح املُاه.

ثالجاً  :خصائص التصريف الشهري :

ًدباًً الخصسٍف الشهسي خالٌ الظىت املائُت لنهس دحلت ،حُث جخصف بعع ألاشهس بازجفاع
الخصسٍف بِىما ًىخفع بعظها آلاخس الى الحدود الدهُا (الجدوٌ .)5
ان الخصسٍف الشهسي ًبدأ باالزجفاع مً شباغ الى حصٍسان ،حُث سجل شهس هِظان أعلى
معدٌ في محؼت الىىث للمدة السػبت ( )1992 –1982ذاث الاًساد ( 16;4ملُ ـاز م /3طىت) حُث
بلغ مخىطؽ الخصسٍف ( 754م /3زا) ووظبت الجسٍان  :11;4بظبب ألامؼاز السبُعُت ومدة ذوبان
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الثلىج في مسجفعاث حىض دحلت ألاعلى ،بِىما سجل شهس آب أوػأ جصسٍف ( 367م /3زا) ووظبت
الجسٍان  :6املدة هفظها.
أما املدة املخىطؼت ( )2552 –1992سجل أعلى جصسٍف في شهس شباغ ( 468م/3زا) ووظبت
الجسٍان  ،:8وأوػأ جصسٍف خالٌ شهس آب وأًلىٌ ( 334م /3زا) ليل منهما ووظبت الجسٍان ( ،6
 ):6;6على الخىالي.
أما املدة الجافت ( )2511 –2552ذاث الاًساد  7;4ملُاز م 3سجل أعلى جصسٍف في شهس
هِظان ( 355م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:15;7وأدوى جصسٍف في شهس حشسًٍ ألاوٌ ( 255م /3زا)
ووظبت الجسٍان ( :7;4الجدوٌ .)5 + 1
وفي محؼت العمازة بلغ أعلى جصسٍف في شهس ماٌع ( 155م /3زا) ووظبت الجسٍان :11;5
خالٌ املدة املخىطؼت ( )1992 –1982وأدوى جصسٍف في شهس آب ( 76م /3زا) ووظبت الجسٍان
 ،:6وفي املدة السػبت ( )2552 –1992سجل أعلى جصسٍف في شهس شباغ ( 148م /3زا) ووظبت
الجسٍان  ،:15وأدوى جصسٍف سجل في شهس آب ( 91م /3زا) ووظبت الجسٍان  :6;4وخالٌ املدة
الجافت (.)2512 –2552
بلغ الخصسٍف ألاعلى في شهس هِظان ( 77م /3زا ) وبيظبت حسٍان  ،:11;7وأدوى جصسٍف في
شهس حشسًٍ الثاوي ( 44م /3زا ) وبيظبت حسٍان .:6;7
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وفي محؼت كلعت صالح سجل أعلى جصسٍف في ماٌع بمعدٌ ( 51م /3زا) ووظبت الجسٍان
 :11;3خالٌ املدة املخىطؼت ( ،)1995 –1985وأدوى جصسٍف في شهس حشسًٍ ألاوٌ ( 26م /3زا)
ووظبت الجسٍان  ،:5;7أما في املدة الجافت ( )2558 –1998فلد سجل شهس هِظان أعلى
جصسٍف بمعدٌ ( 35م /3زا) ووظبت الجسٍان  ،:15;6وأدوى جصسٍف في شهس حشسًٍ ألاوٌ (14
م /3زا) ووظبت الجسٍــان ( : 6;7الجدوٌ  ،)5 + 1وٍفلد معظم الخصسٍف في هرا املىكع الى
الجداوٌ املخعددة في العمازة (البخيرة ،العسٍع ،املشسح ،الىحالء ،املجس الىبير ،واملجسٍت).
أما خالٌ املدة السػبت ( )2512 –2558فلد سجل أعلى جصسٍف خالٌ شهس ماٌع ( 45م/3
زا) ووظبت الجسٍان  :9;5بِىما سجل شهس حشسًٍ الثاوي أوػأ جصسٍف ( 28م /3زا) ووظبت
الجسٍان .:6
وعىد حدود البصسة سجل أعلى جصسٍف خالٌ املدة املخىطؼت ( )1995 –1985في ماٌـع
( 48م /3زا) وبيظـبت حسٍـان  ،:11;7وأدوى جصسٍف في شهس حشسًٍ ألاوٌ ( 23م/3زا) ووظبت
الجسٍان ( ،):5;6وفي املدة الجافت ( )2558 –1998سجل أعلى جصسٍف في شهس هِظان ( 27م/3
زا) ووظبت الجسٍان  ،:9وأدوى جصسٍف في شهس حشسًٍ ألاوٌ ( 11م/3زا) وبيظبت حسٍان ( ،):8أما
املدة السػبت ( )2512 –2558فلد طـجـل أعلى جصسٍف خالٌ شـهـس ماٌـع ( 42م /3زا) ووظـبت
الجسٍـان  ،:8وأدوى جصسٍف في شـهـس حشـسًٍ الثاوي ( 25م /3زا ) ووظـبت الجسٍـان (( ):7الجدوٌ
.)5 + 1
ًدبين مما طبم ان املدة مً (ن –1جمىش) جمخاش بازجفاع الخصسٍف الشهسي وَعصي ذلً الى
طلىغ ألامؼاز الشخىٍت والسبُعُت وذوبان الثلىج .بِىما املدة (آب– ث )2جخصف باهخفاض
الخصسٍف الشهسي الى الحدود الدهُا الهلؼاع ألامؼاز وازجفاع دزحاث الحسازة وشٍادة وظبت
الخبخس ،مما ًؤزس في مخؼلباث الخىمُت املخخلفت وخاصت الصزاعُت وٍخؼلب الظُؼسة على جىظُم
الجسٍان .
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االستنتاجات :

هظسا ملىكع املىؼلت في الجصء ألادوى مً الحىض مما له ألازس في جباًً الخصسٍف الظىىي
والفصلي والشهسي.
اهخفع الاًساد الظىىي في مِظان مً ( )3,7ملُاز م /3طىت للمدة مً ( )1998 –1985الى
( )1,8ملُاز م /3طىت للمدة مً ( .)2512 –1999أما في اللسهت فلد اهخفع مً ( )6,5ملُاز
م /3طىت خالٌ فترة الظبعُىاث الى ( )1,1ملُاز م /3طىت (.)2512 –2558
ًدباًً الخصسٍف الظىىي جبعا ً لخخابع الظىىاث السػبت واملخىطؼت والجافت ،إذ ًخأزس
بالظسو املىاخُت ،فظال ً عً طُؼسة مشازَع السي والخصن في دوٌ أعالي الحىض (جسهُا،
طىزٍا ،اًسان).
ًدباًً الخىشَع الفصلي للجسٍان في نهس دحلت مً فصل آلخس ،حُث ًمس معظم الخصسٍف
خالٌ مدة الفُظان بيظبت حىالي ( )% 72همعدٌ ملحؼاث الدزاطت  ،بِىما ٌشيل الجسٍان
( )%28خالٌ مدة الصيهىد.
جمخاش املدة مً (ن –1جمىش) بازجفاع الخصسٍف الشهسي وَعصي ذلً الى طلىغ ألامؼاز
الشخىٍت والسبُعُت وذوبان الثلىج ،بِىما املدة مً (آب– ث )2جخصف باهخفاض الخصسٍف
الشهسي الى الحدود الدهُا الهلؼاع الامؼاز وازجفاع دزحاث الحسازة وشٍادة وظبت الخبخس.
ًجب الاهخمام بدىظُم الجسٍان بما ًخالءم مع املخؼلباث املخخلفت الطُما الصزاعُت مً خالٌ
جىفُر الظدود الىبيرة امللترحت ،مثل طد بخمت على الصاب الىبير وطد الفخحت على دحلت شماٌ
جىسٍذ وطد على الصاب الصيير وغيرها وجىظُم الجسٍان .فظال ً عً الخىصل الى اجفاق عادٌ
ً
لخلظُم املُاه بين دوٌ الحىض وطمان حصت العساق املائُت هما ً هىعا.
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هوامش البحح:
 - 1محمىد الاشسم ،اكخصادًاث املُاه في الىػً العسبي والعالم  ،مسهص دزاطاث الىحدة العسبُت ،بيروث،
 ،2558ص. 149
 - 2وشازة املىازد املائُت ،الهُئت العامت للدزاطاث والخصامُم الهىدطُت ،املسهص الىػني الدازة املىازد املائُت،
سجالث جصازٍف الانهاز (.)2515 –1985
 - 3وشازة املىازد املائُت ،مدًسٍت املىازد املائُت في مِظان ،بُاهاث غير ميشىزة. 2512 –1999 ،
 – 4داود حاطم السبُعي ،املىازد املائُت الظؼحُت في محافظت البصسة ،مجلت الخلُ العسبي ،املجلد ،22
العدد ( ،)1حامعت البصسة ،1995 ،ص. 155
( * ) الخصسٍف الظىىي هى معدٌ همُت املُاه الجازٍت في النهس باألمخاز املىعبت في الثاهُت ملدة طىت .
 - 5وشازة املىازد املائُت ،مدًسٍت املىازد املائُت في البصسة  ،بُاهاث غير ميشىزة 2512 – 2558 ،
( * ) همىذج الخصسٍف :هى همُت املُاه الجازٍت على وحدة مظاحُت مً الحىض في الثاهُت وجلدز عادة باللتر
على الىُلى متر املسبع الىاحد مً الحىض بالثاهُت  ،وَظخخسج وفم املعادلت الخالُت:
مخىطؽ الخصسٍف م / 3زا
همىذج الخصسٍف = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ × 3 15
مظاحت الحىض لحدود املحؼت هم2
( ** ) ازجفاع املاء بالحىض ملم  /طىت وَظخخسج وفم املعادلت الخالُت:
الاًساد الظىىي ملُاز م2
ازجفاع املاء بالحىض = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مظاحت الحىض لحدود املحؼت هم2
 - 6مهدي الصحا  ،املىازد املائُت في العساق وصُاهتها مً الخلىر ،بيداد ،داز الحسٍت ،1976،ص. 78
 - 7واظم مىس ى محمد ،املىازد املائُت في حىض دًالى في العساق واطدثمازاجه ،أػسوحت دهخىزاه ،ولُت
آلاداب ،حامعت بيداد  ،1986ص.82
 - 8مهدي الصحا  ،املىازد املائُت في العساق وصُاهتها مً الخلىر ،مصدز طابم ،ص.91
 - 9مهدي الصحا  ،املىازد املائُت في العساق وصُاهتها مً الخلىر ،مصدز طابم ،ص .92 –91
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املصـــــادر :
 -1طعُد حظين علي ،هُدزولىحُا حىض نهس دحلت في العساق ،أػسوحت دهخىزاه ،حامعت
بعداد ،ولُت آلاداب . 1981
 – 2السبُعي ،داود حاطم ،املىازد املائُت الظؼحُت في محافظت البصسة ،مجلت الخلُ
العسبي ،املجلد  ،22العدد  ،21حامعت البصسة. 1995 ،
 – 3الاشسم ،محمىد ،اكخصادًاث املُاه في الىػً العسبي والعالم ،مسهص دزاطاث الىحدة
العسبُت ،بيروث ،الؼبعت الثاهُت . 2558
 – 4الصحا  ،مهدي محمد علي ،املىازد املائُت في العساق وصُاهتها مً الخلىر ،داز الحسٍت،
بيداد. 1976 ،
 – 5محمد ،واظم مىس ى ،املىازد املائُت في حىض دًالى في العساق واطدثمازاجه ،أػسوحت
دهخىزاه ،حامعت بيداد ،ولُت آلاداب . 1986
 – 6وشازة املىازد املائُت ،املسهص الىػني إلدازة املىازد املائُت ،كظم املدلىالث املائُت ،سجالث
جصازٍف ألانهاز بُاهاث غير ميشىزة (.)2512 –1985
 -7وشازة املىازد املائُت ،مدًسٍت املىازد املائُت ،البصسة ،بُاهاث غير ميشىزة (.)2512 –2558
 -8وشازة املىازد املائُت ،مدًسٍت املىازد املائُت ،مِظان ،بُاهاث غير ميشىزة (.)2512 –1999
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