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  لت3زم بين الخزانات ا+رضية والسدود الصحراوية ضرورة اقتصاديةا
  

  اخضير العبيد بالوھا عبد.د.م.أ
  قسم علوم التربة والمياه  -كلية الزراعة   - ا+نبارجامعة 

  
  

  المستخلص
  

، ب%ين المقام%ة والت%ي ھ%ي ف%ي ط%ور التنفي%ذ  ن س%داً ون وعش%رت%اتم في ھذه الدراسة جمع البيانات الخاصة بسدود الصحراء الغربية والبالغة اثن      
وقد شملت ھذه البيانات موقع وحجم وأبعاد كل سد ?ستخراج المساحة المعرضة للھ%واء ، ووفق%اً :طل%س . وجاھزة التصاميم والمخطط دراستھا  

الس%نوي ،ومق%دار الفاق%د ب%التبخر لعش%رين الجوية في الدول المجاورة قدر متوسط الھطول  ا:نواء،وبعض محطات ) ١٩٩٠هللا، عبد(مناخ العراق
  .من مجموع المياه الكلي % 75.89وھو يساوي .  3م191575108.80عاماً ،ومقدار الفاقد بالرشح وكان صافي الفقدين  السنوي ھو
دونم%اً   278382.58زراع%ة، فأن ھذه الكمي%ة المفق%ودة تكف%ي ل  Surge Irrigationووفقاً لطرق الري الحديثة فانه باتباع أسلوب الري الموجي 

  .دونماً من الشعير 589364.38   من محصول الحنطة ، و  
ف%ي حال%ة زراع%ة الش%عير ، أم%ا  ٣١٦٨٦عائلة في حال%ة زراع%ة الحنط%ة ، و ١٤٩٦٦دونما لشغلنا  ٢٠ولو شغلت كل عائلة مزرعة بمساحة       

 40181518ل%ري ) التجفيف الجزئي للمنطقة الجذرية (  PRDالري الحديثة أيضا  في حالة البساتين فان ھذه الكمية المفقودة تكفي وفقاً لطريقة 
  .مع مراعاة استھ�ك المجمعات السكنية المقترحة . شجرة عنب  ٥٢٢٤٧٧٥٦شجرة زيتون و 

       .   ئل%ة عا ١١٢٣٦٠عائل%ة ، وف%ي حال%ة زراع%ة العن%ب  ٨٦٤١١ش%جرة لش%غلنا ف%ي حال%ة زراع%ة الزيت%ون ٥٠٠ول%و أدارت ك%ل عائل%ة       
وان مرور عامين م%ن الجف%اف س%يؤدي إل%ى فش%ل                                                                                                                    

س%تكفي لعش%رين عام%ا م%ن  فإنھ%اة المغط%اة في ح%ين ل%و خزن%ت ھ%ذه المي%اه ف%ي الخزان%ات ا:رض%ية الكونكريتي%، أي مشروع يقام على ھذه السدود 
  :الجفاف لزراعة 

  دونم من الحنطة   19720.08
  دونم من الشعير   39073.83
  شجرة زيتون   846380 2
  شجرة عنب   701129 3

مس%احات الواس%عة الت%ي يمك%ن ف%ي ال موتجنبنا لھذه الخسارة الكبيرة الناجمة عن التبخر والرشح  سواء في ا:ي%دي العامل%ة الممك%ن تش%غيلھا ، أ      
اس%تثمارھا ،  فان%%ا نوص%ي بتحوي%%ل مي%اه الس%%دود إل%ى خزان%%ات أرض%ية ف%%ي المن%اطق  الص%%الحة للزراع%ة  ب%%القرب م%ن مواق%%ع ھ%ذه الس%%دود ، وإقام%%ة 

بيئ%ة الص%حراوية لك%ل علم%اً أن ھ%ذه الدراس%ة أخ%ذت بع%ين ا?عتب%ار متوس%ط ا?س%تھ�ك الم%ائي الس%نوي ف%ي ھ%ذه ال. مجمعات سكنية ?ستثمار ذلك 
  .عائلة عند إقامة مثل ھذه المجمعات 
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   ABSTRACT  

  
        In this study the specific data of twenty two desert plugging are gathered . some of the plugging were 
built , one of them is under construction , and the others are completely in  design stage. 
The surface water area which is exposed to the air in each plugging calculated from the volume and 
dimension measurements . 
       According to the atlas of Iraq climate, the average value of rainfall were calculated  for the data of 
twenty years ago,  the infiltration and evaporation loss value is of about 191575108.8 m3 / year. which 
equal to 75.89% of all plugging 
water.                                                                                                                           According to new 
irrigation system . using Surge irrigation , the value loss will sufficient for 278382.58 d . for Wheat crop  
and 589364.58 d. for Barley crop .in addition to human accumulation,                This leads us to say ; that  
14966 families can be  worked in the suggested area , supposing each family works in 20 d for Wheat crop 
and also, 31686 families worked in Barley crop.                                 In the trees field state, and according 
to (PRD)system the value of water loss sufficient for 40181518 Olive trees and 52247756 Grape trees . 
86411 and 112360 families can be worked in  Olive and  Grape field, respectively , when 500 trees were 
planted by each family. 
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       Any agricultural project may  failure in two sequence water deficit periods, but in the periods of water 
surplus(wet store) the reserved water in ground treasurers can be used for irrigation along twenty aridity 
years in the following : 
19720.08  of wheat crop 
39073.83  of Barley crop 
2 846380  of Olive trees 
3 701129  of Grape trees 

         To avoid the large loss caused by evaporation  and infiltration mechanisms and  to create work chances 
for people, this study which deals with water storage in ground treasurers. 
Water recommended to build agricultural villages for investment, finally study includes the  consumption of 
water for  human use at every years for every family . 
 

  
  

  :المقدمة
لق%%%%د ك%%%%ان الم%%%%اء و? زال ال%%%%ركن ا:س%%%%اس ف%%%%ي       

ا?ستراتيجيات الوطني%ة لك%ل دول%ة ب%ل لك%ل كي%ان مھم%ا 
ص%%%غر عن%%%د وض%%%ع مش%%%اريع حماي%%%ة البيئ%%%ة أو تنمي%%%ة 
الم%%وارد الطبيعي%%ة ، وذل%%ك ?ن الم%%اء ھ%%و أھ%%م الم%%وارد 

م%%ا يتمت%%ع ب%%ه  م%%ن دور فع%%ال ف%%ي ا:نش%%طة الطبيعي%%ة ل
ا?جتماعية وا?قتصادية لكل البشر ، بل لكل كائن حي 

وجعلنا من الماء ك%ل ش%يء ((فقد قال الخالق جل وع� 
  )).حي
ھذه ا:ھمية مع ارتفاع مع%د?ت ا?س%تھ�ك  تزداد      

ع التط%%%%%ور ا?قتص%%%%%ادي ـ%%%%%ـل%%%%%ه والت%%%%%ي ت�زم%%%%%ت م
نق%ص إم%دادات المي%اه  وا?جتماعي ، وقد ?ح%ت ب%وادر

وبروز ا:زم%ات المائي%ة وان تف%اوت حجمھ%ا م%ن دول%ة 
:خ%%رى ، وھ%%ذا نب%%%ه الع%%الم إل%%ى أھمي%%%ة ھ%%ذه المش%%%كلة 
وضرورة السعي لحلھا بكافة الوس%ائل العلمي%ة المتاح%ة 
مم%%ا زاد ف%%ي ا:بح%%اث الت%%ي ت%%ؤدي بنتائجھ%%ا إل%%ى ت%%وفير 

 مأالصناعية  ماستھ�كه سواء في المجا?ت الزراعية أ
المنزلية، وذلك من خ�ل زيادة كفاءة ال%ري أو تحس%ين 
طرق%%ه أو المحافظ%%ة عل%%ى م%%ا ھ%%و مت%%وفر، وھ%%و ھ%%دف 
دراس%%تنا ھ%%ذه ، والت%%ي ت%%دور ح%%ول الحف%%اظ عل%%ى مي%%اه 
ا:مطار المخزنة في السدود الصحراوية عبر تحويلھ%ا 
إل%%ى خزان%%ات أرض%%ية بعي%%دة ع%%ن فاق%%د التبخ%%ر والرش%%ح 

لمي%%اه ، وھ%%ذا ل%%يس ب%%ا:مر والمؤدي%%ة إل%%ى خس%%ارة ھ%%ذه ا
الجديد عالميا فھناك العديد م%ن ال%دول الت%ي تطب%ق ذل%ك 
كمصر والجزائر أما في فلسطين فتخزن مياه ا:مط%ار 

  .في ا¬بار ?ستثمارھا مستقب� 
اس%%تغل الع%%املون ف%%ي الزراع%%ة من%%ذ آ?ف الس%%نين       

المي%%%اه الموس%%%مية الجاري%%%ة ف%%%ي الودي%%%ان بجمعھ%%%ا ف%%%ي 
دية ، مما ساعد على نمو المدن حول ھ%ذه قرارات ا:و

المجمع%%ات المائي%%ة ، فف%%ي جن%%وب ا:ردن يعتق%%د أن ھ%%ذا 
سنة وفي وادي الرافدين من%ذ  ٩٠٠٠بدأ منذ  خداما?ست
قب%%ل الم%%ي�د ، وف%%ي ص%%حراء النج%%ف من%%ذ  ٤٥٠٠ع%%ام 

س%%نة قب%%ل الم%%ي�د ، كم%%ا إن ھ%%ذا ا:س%%لوب ك%%ان ١٠٠٠
ي الباكس%تان ك%ان متبعا في اليمن في منطقة تھامة ، وف%

ونظ%%ام   khuskabaو? ي%%زال يتب%%ع نظ%%ام خوش%%كابا 
واتب%%ع أس%%لوب حص%%اد المي%%اه عل%%ى   sailabaس%%اي�با 

نطاق واسع في شمالي أفريقيا ، كما اتبعت ھ%ذه التقني%ة 
ف%%ي المغ%%رب ، أم%%ا ف%%ي ت%%ونس فتع%%رف باس%%م المس%%قاة 

meskat  والجسورjesour   والمغودMgoud   وف%ي
                 .    Cisternsن%ات مصر تس%تخدم الخزا

ب%%ين المرك%%ز ال%%دولي للبح%%وث الزراعي%%ة ف%%ي             
تح%ت عن%وان حف%ظ )  ٢٠٠٧،ايك%اردا (المناطق الجافة 

الزراع%%%ي ف%%%ي  ا±نت%%%اجم%%%وارد المي%%%اه لص%%%الح  وإدارة
المن%%اطق الجاف%%ة ، أن الجري%%ان الم%%ائي الس%%طحي ال%%ذي 

يان ، يمكن أن ينساب نحو المنحدرات أو عبر احد الود
يوفر كمية مياه كافية لنمو أحد المحاصيل ، وعمل ھ%ذا 
المركز خ�ل العامين الماضيين مع الب%احثين ف%ي ش%تى 
بل%%%%دان غرب%%%%ي آس%%%%يا وش%%%%مالي أفريقي%%%%ا ، عل%%%%ى تقي%%%%يم 
المص%%%ادر الطبيعي%%%ة واس%%%تعما?تھا ف%%%ي مجمع%%%ات مي%%%اه 
مخت%%%%ارة نموذجي%%%%%ة مس%%%%%تفيدا م%%%%%ن نظ%%%%%م المعلوم%%%%%ات 

  . ) GIS(الجغرافية 
كم%%ا بين%%ت المنظم%%ة ا±س%%�مية للش%%ريعة والعل%%وم       

ف%%ي تقري%%ر لھ%%ا تح%%ت ) ايسيس%%كو( ISESCOوالثقاف%%ة 
إستراتيجية إدارة الموارد المائية رھان التنمي%ة  (عنوان

، أن الت%%%%دبير العق�ن%%%%ي للم%%%%وارد المائي%%%%ة )المس%%%%تدامة 
الس%%%بيل الوحي%%%د للمحافظ%%%ة عل%%%ى التنمي%%%ة ا?جتماعي%%%ة 

  .شكل مستمر وا?قتصادية ب
وق%%%د أج%%%رى المرك%%%ز العرب%%%ي للدراس%%%ات المائي%%%ة       
دراس%%%%%ات حال%%%%%ة ) ١٩٩٦الدراس%%%%%ات المائي%%%%%ة، إدارة(
)Case Studies  ( على شبكات الرص%د المناخي%ة ف%ي

ك%%ل م%%ن قط%%ر وا±م%%%ارات العربي%%ة المتح%%دة والع%%%راق 
وح%%وض ) الجزائ%%ر (وال%%يمن وح%%وض وادي الطوي%%ل 

السورية وحوض الحم%اد  والبادية) ليبيا (وادي الكوف 
، وح%وض دمش%ق ث%%م ق%ام بتط%وير ھ%%ذه الش%بكات وانش%%أ 
محطات مناخية ومطرية في مواق%ع مختلف%ة م%ن ال%دول 

  .العربية 
وقد بين ھذا المركز في دراس%ته التنموي%ة لح%وض       

الحم%%%اد ف%%%ي المن%%%اطق الحدودي%%%ة ب%%%ين ك%%%ل م%%%ن ا:ردن 
وس%%%%ورية والع%%%%راق والس%%%%عودية ، أن مجم%%%%وع مي%%%%اه 

ملي%ار  ١٣مطار تبلغ على مس%توى الح%وض ح%والي ا:
  ل ـويسي. ي الرشح والتبخر ـــسنة يذھب معظمھا ف/ ٣م
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منھ%%ا عل%%ى س%%طح ا:رض ف%%ي ودي%%ان الح%%وض قراب%%ة 

تحج%%ز بواس%%طة  ٣ملي%%ون م ٣٥، منھ%%ا ٣ملي%%ون م ١٤٦
  .السدود السطحية بينما يضيع جزء كبير منھا بالتبخر 

ح%%ول الم%%وارد ) ١٩٩٣المك%%ي،(وف%%ي دراس%%ة ل%%ـ        
المائي%%ة العربي%%ة ب%%ين أن حج%%م ا:مط%%ار الھاطل%%ة عل%%ى 

ومم%%%%ا . س%%%%نة /٣ملي%%%%ار م ٩٩.٨٦٥٤٥٠الع%%%%راق ھ%%%%ي 
أوصى به عندما وضع مخطط%اً ل¶م%ن الم%ائي العرب%ي 

حص%اد المي%اه ، وال%ذي ل%ه : وترشيد استخدام المياه ھ%و 
ط%%%%رق كثي%%%%رة منھ%%%%ا اس%%%%تعمال الحف%%%%ائر والخزان%%%%ات 

  .ا:رضية المغطاة
فق%%د ب%%ين أن%%ه ف%%ي الع%%راق ل%%م ) ١٩٩٧الع%%اني،(أم%%ا       

تمارس طريقة حصاد المياه بص%ورة واس%عة، حي%ث أن 
  ه ـــراق تصنف ضمن أراضي شبــــمعظم أراضي الع

  
ل%%ذلك ف%%ان الجھ%%د المس%%تعمل لتقني%%ات حص%%اد الجاف%%ة ، 

المي%%اه يعتب%%ر قل%%ي�ً إ? ف%%ي بع%%ض المن%%اطق الجبلي%%ة ف%%ي 
، حي%ث تجم%ع المي%اه ف%ي  ش%مال وش%مال ش%رقي الع%راق

أح%%%واض عن%%%د س%%%فوح الجب%%%ال أو بطريق%%%ة ا:خادي%%%د أو 
  .الزراعة الكنتورية على سفوح الجبال

ف%%ي دراس%ته ح%%ول حص%%اد ) Joudeh,1994(وب%ين     
المياه ضرورة ا?ستفادة من مياه ا:مط%ار قب%ل تبخرھ%ا 

  .أو ذھابھا نحو البحار
أن ) Hassan,1994(وعن مقدار ھ%ذا التبخ%ر يب%ين    

س%%%نة ف%%%ي /مل%%%م ٣٣٠٠و  ٢٤٠٠معدل%%%ه يت%%%راوح ب%%%ين 
منطقة البادي%ة الس%ورية م%ن ش%مالھا إل%ى جنوبھ%ا والت%ي 
ھ%%%ي امت%%%داد للص%%%حراء الغربي%%%ة العراقي%%%ة،وأن مع%%%دل 

  .ملم١٣٨ا:مطار السنوي في ھذه البادية ھو 
  

  محاور الدراسة
  :تضمنت ھذه الدراسة ستة محاور 

 ًlالسدود:أو :  
الس%%دود م%%ن حي%%%ث ع%%ددھا وموقعھ%%%ا جم%%ع بيان%%%ات ت%%م 

  :ومميزاتھا الفنية وبمراحلھا ا:ربع 
            :عددھا أحد عشر سداً السدود المنجزة و  -١

                                                                  

أس%ماء ھ%ذه الس%دود ومواقعھ%ا إض%افة  ) ١-جدول(يبين 
الفني%%ة لھ%%ا م%%ن حي%%ث إل%%ى ت%%واريخ ا±نج%%از والص%%فات 

:ط%%%%%%ول جس%%%%%%م الس%%%%%%د وارتفاع%%%%%%ه وكمي%%%%%%ة الخ%%%%%%زن

  السدود الصغيرة المنفذة في الصحراء الغربية :١-جدول
 

طول جسم السد   تاريخ اlنجاز  الموقع  اسم السد  ت
  )م(

كمية الخزن   )م(ارتفاعه 
  )٣م(مليون

  ٣٢  ١٩  ٨٨٤  ١٩٨١  كم جنوب غرب الرطبة٣٢  الرطبة  ١
  ٤  ١١.٥  ٥٠٠  ١٩٧٣  طبةكم شمال الر١٥  اlبيلة  ٢
  ٦  ١١  ٥٢٥  ١٩٧٤  كم شمال غرب الرطبة٥٥  اlغري  ٣
  ٦  ١٣.٢٥  ٥١٢  ١٩٧٦  كم جنوب شرق الرطبة١٥٠  الحسينية  ٤
  ٨  ١٠.٥  ٧٢٠  ١٩٧٧  كم جنوب شرق الرطبة١٢٠  شبيجة  ٥
  ٤  ١٣  ٩٩٠  ١٩٨٢  كم شمال الرحالية١٤  الرحالية  ٦
  ٧  ١١.٦  ٩٩٠  ١٩٨٢  كم شمال غرب النخيب٤٠  ام الطرفان  ٧
  ٠.٣  ٥  ٥٧٠  ١٩٧٦  نوب الرطبةجكم ١٤٠  سري  ٨
  ٢٥  ٢٠  ١٢٥٠  ٢٠٠٢  كم جنوب شرق النخيب٦٠  اlبيض  ٩
  ٥.٣  ١٥  ٤٤٨  ٢٠٠٣  كم شمال شرق الرطبة٥٨  ٣/حوران  ١٠
  ٤.٢  ١١.٥  ١٠٥٠  ٢٠٠٥  جنوب غرب النجف ٧٠  حسب  ١١

  
  
                                                                                                         :  الس%دود تح%ت التنفي%ذ  - ٢ 

  .ا¬تي) ٢-الجدول(وتشمل سداً واحداً وكما مبين في
  

  
  

  تحت التنفيذ التي السدود :٢-جدول
 

تاريخ   الموقع  اسم السد  ت
  اlنجاز

مليون (كمية الخزن   )م( ارتفاعه   )م ( طول جسم السد 
  ) ٣م 

شمال شرق كم  ١٨  ٢/ حوران   ١
  الرطبة

 -----  ٤.٩  ١٥  ٥٠٠  
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                                                        :   الس%%%%%%%%%%%%%%%%%%دود ج%%%%%%%%%%%%%%%%%%%اھزة التص%%%%%%%%%%%%%%%%%%%اميم  -٣

  :ا¬تي ٣وعددھا سبعة سدود وھي مبينة في جدول
  

  السدود الصغيرة جاھزة التصاميم : ٣-جدول
 

تصريف المسيل   معلومات فنية  موقع السد  الوادي  السداسم   ت
الخزن مليون   اlرتفاع م  الطول م  ثا/٣م

  ٣م
  ٢٦٧  ٦.٨٢  ١٧.٥  ٨٠٠  كم جنوب الرطبة ١٩  ا+نبار  المساد  ١
  ١٩٦٢  ١٩  ١٤.٥  ٤٩٠  كم شمال شرق النخيب١١٠  تبال  تبال  ٢
  ١٦٢٥  ٦.٩  ١١.٥  ١٢٥٠  كم جنوب غرب الفلوجة٧٠  الغرف  الروضة  ٣
  ٧٢٤  ٤.٢  ١٦  ٦٥٠  كم شمال الرطبة١٥٠  العوجة  ٢/كعرة  ٤
  ٨٠٩  ٣.٧٥  ١٣  ٧٠٠  كم شمال غرب الرطبة١٥٠  الملضي  ٤/كعرة  ٥
  ٣٣٠٠  ٣٢.٩  ٢٥.٥  ٥٠٠  كم جنوب غرب حديثة٥٥  حوران  )١/٤(حوراني  ٦
  ٢٠٠٠  ٢٨.٢  ٣١.٥  ٤٠٠  كم جنوب غرب حديثة١٠٠  حوران  )١/٢(حوران   ٧

  
                             :الس%%%%%%%%%%%%%%%%%%%دود المخط%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ط دراس%%%%%%%%%%%%%%%%%%%تھا -٤

  . ٤وعددھا ث�ثة سدود ، وكما موضحة في جدول 
  

  السدود الصغيرة المخطط دراستھا : ٤-جدول
  

كمية الخزن    )م(ارتفاعه   )م(طول جسم السد   الموقع  اسم السد  ت
  ) ٣مليون م(

  ٢١  ١٤.٧٥  ٩٦٠  كم جنوب شرق الرطبة ٢٥٠  الغدف  ١
  -----   -----   ------   كم جنوب غرب النخيب ٦٠  حامر  ٢
  ----   ----   -----   كم جنوب غرب النخيب ١٢٥  عرعر  ٣
  

  :مواقع ھذه السدود مع مواقع محطات ا:نواء الجوية المعتمدة في الدراسة) ١-الشكل(بين وي
  

  

  سدود منجزة  

  سدود في طور ا�نجاز

  سدود جاھزة التصاميم

  سدود مقترحة

 الشمال

 محطة أنواء جوية 

مواقع سدود الصحراء  خارطة توضح :١-شكل
  الغربية
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                                                                                                                 :البيان��������ات المناخي��������ة : ثاني��������اً 
الخاص%%ة بھ%%ذه الص%%حراء م%%ن س%%ت  تالبيان%%ات%%م جم%%ع 

وق%د تض%منت ( محطات ھ%ي الرم%ادي وحديث%ة وعن%ه ،
رجات الح%%%%رارة ھ%%%%ذه البيان%%%%ات المع%%%%دل الس%%%%نوي ل%%%%د

  ). ٥-جدول(لتبخر ، وكما ھي مبينة في ا:مطار واو

بع%%%ض المعلوم%%%ات م%%%ن محط%%%ة التن%%%ف زي%%%ادة عل%%%ى 
السورية الواقعة ضمن ھذه الص%حراء ومحط%ة ص%بحا 

  .ا:ردنية ، ومنطقة الرطبة 
  
  

  *٢٠٠٥ولغاية  ١٩٧٤لبيانات المناخية لث3ث محطات وللمدة من ا  :٥-جدول
  

  المحطة
  الشھر

  )م ١٧٦(عنه   )م  ١٤٦(حديثة   ) **م  ٤٨(ادي الرم
  م ت  م أ  م د  م ت  م أ  م د  م ت  م أ  م د

  ٣.١  ٢٢.٦  ٦.٥  ٤.٨  ١٨.٣  ٧.٧  ٧.٤  ١٧  ٩.٣  انون الثانيك
  ٧.٤  ٢٧.٤  ٩.٤  ١٠.٢  ١٩.٣  ١٠.٤  ١١.٣  ١٥.٥  ١١.٠  باطش
  ٢٧.٦  ٢٩.٧  ١٤.٣  ٢٩.٢  ١٩.١  ١٤.٥  ٣٤.٦  ١٥.٦  ١٥.٧  ذارآ
  ٦٤.٩  ٣١.١  ١٩.٤  ٨١.٤  ٢١.١  ٢١.١  ٨٤.٦  ١٩.٦  ٢١.٥  يسانن

  ١٦٧.٣  ٦.٢  ٢٦.٣  ١٦٩.٨  ٦.٤  ٢٧  ١٧٢.٤  ٩.٤  ٢٧.٢  أيار
  ٢٣٢.٩  -  ٣٠.٣  ٢٥٢.٩  -  ٣١.٥  ٢٥٠.٣  -  ٣١.٢  حزيران

  ٢٨٦.٥  -  ٣٢.٨  ٣١٥.٧  -  ٣٤.١  ٣١٢.٣  -  ٣٣.٧  موزت
  ٢٥٩.٧  -  ٣٢  ٣١٥.٧  -  ٣٤.١  ٣١٢.٣  -  ٣١.٧  آب

  ١٦٩.٠  -  ٢٨.٦  ١٩٣.٥  -  ٢٩.٨  ١٩٤.٩  -  ٣٠.٠  أيلول
  ١٩.٠  ١.٣  ٢٢  ١٥.٧  ٧.٤  ٢٢.٩  ٩٢.١  ٩.٧  ٢٣.٢  شرين أولت
  ٢٣.٨  ٩.٠  ١٥.٢  ٩.٧  ١٥.٤  ١٤.٣  ٣٢.٧  ١٣.٢  ١٦.٣  شرين ثانيت

  ٦.٧  ٣٢.٩  ٨.٩  ٧.٣  ٢١.٤  ٩.١  ١٢.٤  ١٨.٥  ١١.٤  انون أولك
  ١٠٥.٦  ١٣.٣  ٢٠.٤  ١١٧.٣  ١٠.٧  ١١.٩  ١٢١.٢  ٩.٨  ٢١.٨  المعدل السنوي
  ١٢٦٧.٢  ١٥٩.٦    ١٤٠٧.٦  ١٣٩.١    ١٤٥٤.٤  ١٢٨.٣    الكمية السنوية

         )ملم ( للتبخرل الشھري المعد: م ت   )ملم ( المعدل الشھري ل¢مطار : م أ     )درجة مئوية ( المعدل الشھري لدرجات الحرارة : د  م    
 ارتفاع المحطة عن سطح البحر**         الھيئة العامية ل¢نواء الجوية والرصد الزلزالي: المصدر *    

  
مع مراع%اة مع%دل الھط%ول ) ٥-جدول(بالعودة إلى و   

س%%%نة / مل%%%م  ٥٠ والب%%%الغف%%%ي ك%%%ل م%%%ن محط%%%ة التن%%%ف 
   ،ذه الصحراءـــال ھـــشم  Hassan (1994)بحسبو
  
  
  
  
  
  

  : الفاقد المائيثالثاً 
وفق%%%%%ا للطريق%%%%%ة  :المس%%%%%احة المعرض%%%%%ة للھ%%%%%واء  -١

الھيدرولوجي%%%ة ف%%%ان ھ%%%ذه المس%%%احة تحس%%%ب م%%%ن 
ي%%ة والت%%ي يع%%رف فيھ%%ا المي%%ل ، الخريط%%ة الكنتور

البيان%%ات المت%%وفرة  ويمك%%ن معرف%%ة ھ%%ذا المي%%ل م%%ن 
الحج%م وط%ول الس%د وارتفاع%ه وبق%ي :  وھ%يللسد 

وذل%ك ) طول سطح الم%اء ( مجھو?ً طول الوادي 
  :وعليه فان المساحة  ھذه لحساب

 ×حج%م الخ%زن =( طول الوادي المغم%ور بالمي%اه 
  جبھة السد÷ )  ٢
ط%%%ول ال%%%وادي = معرض%%%ة للھ%%%واء المس%%%احة ال إذا

  طول جسم السد* المغمور بالمياه 
ف%أن مس%احة  )١-لج%دولا( وحس%بعلى ذلك  مثا?

  :سطح سد الرطبة المعرضة للھواء ھي 

  :تم حساب المساحة الكلية  وأخيرا       
         ٢٧٢٦٦٢٨١.٢٠= ٢٢ × ١٢٣٩٣٧٦.٤١٨ 

  ٢م

  :حساب حجم الفاقد بالتبخر  -٢
مناخي%ة المبين%ة ف%ي أطل%س من%اخ وفقاً للمعلومات ال

العراق فأن متوسط التبخ%ر الس%نوي لمنطق%ة الق%ائم 
،  ٣٥٠٠مل%%م وجن%%وب غ%%رب النج%%ف  ٣٠٠٠ھ%%و 

 ٣٢٥٠فمتوس%%%%ط التبخ%%%%ر لھ%%%%ذه الص%%%%حراء ھ%%%%و 
  .سنة /ملم

ر المق%در م%ن قب%ل خوھو قريب من معدل التب      
)Hassan (1994   لجن%%وب البادي%%ة الس%%ورية
س%%%نة وھ%%%ذه /مل%%%م ٣٣٠٠وھ%%%و ) منطق%%%ة التن%%%ف ( 

غ%رب ( زيادة على محطة  ص%بحا الزراعي%ة ا:ردني%ة 
س%%%%%%%%نة وحس%%%%%%%%ب أب%%%%%%%%و / مل%%%%%%%%م ١٥٠) : الرطب%%%%%%%%ة 

يض%%اف إل%%ى ذل%ك الخريط%%ة المطري%%ة ) ١٩٩٠(مش%رف
من%اخ الع%راق والم%ار بمنطق%ة الرطب%ة،  وبحسب أطلس

يظھر أن متوس%ط الھط%ول لھ%ذه الص%حراء ھ%و ح%والي 
  .سنة / ملم  ١٠٠
  

 

  ٢م١٦٧٩٦=١٩×٨٨٤= مساحة جبھة السد       

= ط%%%%%%%%%%%ول ال%%%%%%%%%%%وادي المغم%%%%%%%%%%%ور بالمي%%%%%%%%%%%اه 
  م ٣٨١٠.٤٣=١٦٧٩٦÷ ) ٢*000000٣٢(

=  ٨٨٤*  ٣٨١٠.٤٣= اذاً مس%%احة س%%طح الم%%اء 
  ٢ م ٣٣٦٨٤٢٠

اب المساحة المعرضة للھ%واء لعش%رين وقد تم حس
س%%%%%%%%%دا معل%%%%%%%%%وم البيان%%%%%%%%%ات وك%%%%%%%%%ان مس%%%%%%%%%او 

  ٢م ٢٤٧٨٧٥٢٨.٣٦:إلى 

ولحس%%اب مس%%احة الس%%دين المقت%%رحين فق%%د ت%%م اخ%%ذ 
÷  ٢٤٧٨٧٥٢٨.٣٦متوس%ط العش%%رين س%داً وھ%%و 

  ٢م ١٢٣٩٣٧٦.٤١٨=  ٢٠
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ا ــ%%المنطق%%ة واقع%%ة ض%%من الص%%حراء الغربي%%ة ولم
  راءــــذه الصحــــول لھــــــمتوسط الھطان ــــــك

  
  : إذاسنة /ملم ١٠٠ھو 

=  ١٠٠ – ٣٢٥٠ص%%%افي التبخ%%%ر الس%%%نوي ھ%%%و 
  سنة،/ م  ٣.١٥= سنة /ملم ٣١٥٠

  
مق%دار التبخ%ر الش%ھري م%ع  )٦ -الجدول(يوضحو

حة المعرض%ة للھ%واء م%ن مراعاة التغير في المس%ا
  :شھر ¬خر 

  
  

  المساحة المعرضة للھواء و معدل التبخر الشھري :٦-جدول
  

  شھر/ مقدار التبخر م   ٢المساحة المعرضة للھواء م  ٣حجم الفاقد م   الشھر
  ٠.٠٠٧٩٥  ١٥٢٩٠٧٢.٢٠  ١٢١٥٦.١٢٤  ٢ك

  ٠.٠١٧٥٩  ١٥٢٧٢٩٠٣.٨٠  ٢٦٨٦٥٠.٣٧٨  ش
  ٠.٠٧٠٧٩  ١٥٢٣٥٩٨.٠٢  ١٠٧٨٥٥.٥٠٤  آذار

  ٠.١٦٦٤٥  ١٥١١٥٢٤.٥٢  ٢٥١٥٩٣.٢٥٦  نيسان
  ٠.٤٢٩٠٨  ١٤١٨١٢١٧.٠٥  ٦٣٥٥٦٠.٦١٢  ايار

  ٨٥٣٣٤٣.٩٠٩  حزيران
  

١٤٢٨٦٢١.٠٢  
  

٠.٥٩٧٣٢  

  ٠.٧٣٤٧٩  ١٣٤٧٣٨٧.١٩  ٩٩٠٠٤٦.٦٣٣  تموز
  ٠.٦٦٦٠٦  ١٢٨٦٩٤٥.٨٧  ٨٥٧١٨٣.١٦٦  آب

  ٠.٤٣٣٤٤  ١٢٣٠٤٧٧.٦٧  ٥٣٣٣٣٨.٢٤٣  ايلول
  ٠.٠٤٨٧٣  ١٢٠٥٩٩٣.٢٩  ٥٨٧٦٨.٠٥٣  ١تشرين 
  ٠.٠٦١٠٤  ١٢٠٠٤٠٦.٨٧  ٧٣٢٧٢.٨٣٥  ٢تشرين 

  ٠.٠١٧٠١٨  ١١٩٦٤٢٦.٠٨  ٢٠٥٥٤.٦٠٠  ١ك 
  ٣.٢٥٠    ٤٦٦٢٣٢٣.١٣١  المجموع لكل سد

      ١٠٢٥٧١١١.٢٩  سد ٢٢المجموع لـ 
  

  
دار الھط%%%%ول عل%%%%ى ـــــ%%%%ـا ك%%%%ان مقــــ%%%%ـولم      

المس%%%%%%%احة المتغي%%%%%%%%رة لس%%%%%%%%طح ھ%%%%%%%%ذه المي%%%%%%%%اه 
  ٣م ٣١٥٦٠٣٤.٢٤٢:ھو 

: لتبخ%%ر الس%%نوي لھ%%ذه الس%%دود ھ%%و ف%%أن ص%%افي ا
  ٣م٩٩٤١٥٠٧٨.٧٨

  :حساب الفاقد بالرشح  -٣
اق%%ل مع%%د?ت الغ%%يض واعتبرن%%اه  أخ%%ذنال%%و        

س%اعة ف%أن عم%ق / مل%م  ٠.٥بطيئاً جداً أي بح%دود 
م م%%ع  ٣.٣٨الغ%%يض التراكم%%ي الس%%نوي س%%يكون 

مراعاة التغير في المساحة التي يغيض منھا الم%اء 
المق%%%%دار يس%%%%اوي م%%%%ن ش%%%%ھر ¬خ%%%%ر ف%%%%أن ھ%%%%ذا 

  . ٣م ٩٢١٦٠٠٣٠
  :الفاقد السنوي بالتبخر والرشح  -٤

ھ%%ذا المق%%دار  أنم%%ن الفق%%رتين الس%%ابقتين يت%%بن لن%%ا 
س%%نة وذل%%ك م%%ن /  ٣م ١٩١٥٧٥١٠٨.٨: يس%%اوي 
مجم%%%%%وع مي%%%%%اه الس%%%%%دود الكل%%%%%ي وھ%%%%%و  أص%%%%%ل

  . ٣م) ٢٥٢٤١٧٠٠٠(
  

  :لبعض المحاصيلاlحتياجات المائية : ابعاً ر
طيھ%%ا ھ%%ذه الكمي%%ة عن%%د مس%%احة ا:راض%%ي الت%%ي تغ -١

 :زراعة الحنطة 
ف%%أن مق%%دار ا?س%%تھ�ك  (AL-Kawaz)وفق%%اً ل%%ـ 

الم%%ائي للحنط%%ة ف%%ي محط%%ة أبح%%اث الخ%%الص ھ%%و 
ملم ، وكانت كف%اءة ال%ري ف%ي ھ%ذه الدراس%ة  ٤٤٥

،وعلي%%ه ف%%ان اس%%تھ�ك الم%%اء %  ٦٠اوي ــــــ%%ـتس
  :الفعلي ھو 

مل%%%%%%%%م وھ%%%%%%%%و نف%%%%%%%%س  ٢٦٧.٠=  ٦٠* %٤٤٥
ذي حص%%%%%ل علي%%%%%ه ــ%%%%%ـعل%%%%%ي ال�ك الفـــ%%%%%ـا?ستھ

(Ismail et al ,1971)    ملم ٢٦٦والذي كان.  
 ١٧٨=  ٢٦٧-٤٤٥:اقد ھ%%و ــــــ%%ـوعلي%%ه ف%%أن الف

  .موسم / ملم 
أس%اليب ال%ري الحديث%ة ومنھ%ا ال%ري   إتب%اعلذا عند 

الم%%وجي وال%%ذي يتمت%%ع بكف%%اءة ري عالي%%ة مق%%دارھا  
ل%%%%ذا س%%%%تكون الخس%%%%ارة ف%%%%ي ھ%%%%ذه الحال%%%%ة  % ٨٠
  ملم ٨٩%= ٤٠÷)  ١٧٨% * ٢٠=(  
=  ٨٩+  ٢٦٧: ة الم%%%اء المطلوب%%%ة ھ%%%ي  ــ%%%ـفكمي
  موسم/ملم ٣٥٦

ولم%ا ك%%ان مق%%دار الھط%%ول ف%ي ھ%%ذه الص%%حراء ھ%%و 
س%%%نة وھ%%%ي أمط%%%ار ش%%%توية تتناس%%%ب /مل%%%م  ١٠٠

  :وموسم زراعة الحنطة فان 
:   ھ%%%و ) ري تكميل%%%ي ( ا?حتي%%%اج الم%%%ائي الفعل%%%ي 

  ملم ٢٥٦=  ١٠٠ – ٣٥٦
= زراعتھ%%%%%%%%%%%ا فالمس%%%%%%%%%%%احة الت%%%%%%%%%%%ي يمك%%%%%%%%%%%ن 

٨. ٧٤٨٣٤٠٢٦٨= ٠.٢٥٦/١٩١٥٧٥١٠٨.٨ 
٢م

  .دونم ٢٩٩٣٣٦.١١=  
مس%%%احة ا:رض الت%%%ي تغطيھ%%%ا ھ%%%ذه الكمي%%%ة عن%%%د  -٢

  :زراعة الشعير
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ف%%%أن المق%%%نن ) ١٩٨٥الس%%%عد وآخ%%%رون،(وفق%%%اً ل%%%ـ 
الم%%%ائي لمحص%%%ول الش%%%عير حس%%%ب ال�يس%%%يمترات 

  .ملم  ٣١٥.٦ھو  ١٩٨٣-١٩٨٢للموسم 
 إتب%%اعه عن%%د وب%%نفس طريق%%ة الحس%%اب الس%%ابقة فأن%%

  :أسلوب الري الموجي فأن الكمية المفقودة ھي 
  

٩٤.٦٨=  ٣٠* % ٣١٥.٦  
=  ٩٤.٦٨  – ٣١٥.٦: فا?س%%%تھ�ك الم%%%ائي ھ%%%و 

  ملم ٢٢٠.٩٢
 ٢٢٠.٩٢:  فا?حتياج الم%ائي لل%ري التكميل%ي ھ%و 

  ملم ١٢٠.٩٢=  ١٠٠ –
  :فالمساحة التي يمكن زراعتھا ھي 

١٥٤٣١٢٨٤٢=٠.١٢٠٩٢/١٩١٥٧٥١٠٨.٨ 
  دونم٦٣٣٧٢٥.١٤ = ٢م

الزيت%%ون الت%%ي يمك%%ن زراعتھ%%ا بھ%%ذه  أش%%جارع%%دد  -٣
  : ةالمياه المفقود

اد ا?حتي%اج الم%ائي :ش%جار الزيت%ون متم اعت      
في ھ%ذا الج%زء الغرب%ي م%ن ھ%ذه الص%حراء وعن%د 

وذل%%ك  ا:ردنس%%نة داخ%%ل /مل%%م ٢٥٠خ%%ط مط%%ري 
لعدم وج%ود مقنن%ات مائي%ة لل%ري ب%التنقيط ف%ي ھ%ذه 

ش%جرة /  ٣م ٦.٠٣٤?حتياج ھو الصحراء وكان ا
س%%نين وم%%ع مراع%%اة مق%%دار الھط%%ول ف%%ي  ٧وبع%%د 

سنة فأن مقدار / ملم ١٠٠مواقع ھذه السدود وھو 
الھط%%%%%%ول عل%%%%%%ى مس%%%%%%احة الش%%%%%%جرة الواح%%%%%%دة 

 ل%%%%%ذا ف%%%%%أن ا?س%%%%%تھ�ك ٣م ١.٦=  ٠.١٠٠*٤*٤

  :الفعلي المطلوب ھو 
  .سنة /شجرة/ ٣م ٤.٤٣٤=  ١.٦- ٦.٠٣٤

 =٤٣٢٠٥٩٣٣= ٤.٤٣٤/١٩١٥٧٥١٠٨.٨ 
  شجرة زيتون

  :العنب التي يمكن زراعتھا  أشجارعدد  -٤

قدر ا?حتياج المائي لشجرة العنب في غ%رب ھ%ذه 
  = العدد  سنة وعليه فأن/ ٣م ٣.٤١الصحراء ھو 

  
  

  
ش%%%جرة  ٥٦١٨٠٣٨٣= ٣.٤١/١٩١٥٧٥١٠٨.٨
  .عنب 

  

اlس��تھ3ك الم��ائي الس��نوي للعائل��ة : خامس��اً 
  :الواحدة 

  

مك%%ن إيص%%ال مي%%اه ا±س%%الة إل%%ى ب%%افتراض ان%%ه ? ي      
ھ%%ذه المجمع%%ات الس%%كنية وب%%افتراض أن متوس%%ط ع%%دد 
أفراد ا:سرة الواحدة التي ستعيش ف%ي ھ%ذه المجمع%ات 

  :أشخاص فأن ا?ستھ�ك المائي السنوي  ٥مكون من 
ف%أن حص%ة ) ٢٠٠٦(وفقاً للمنت%دى الع%المي للمي%اه  -١

يوم فلو افترضنا / لتر  ٢٠الفرد في الدول الفقيرة 
س%%%%تھ�ك ا?خمس%%%%ة أض%%%%عاف ھ%%%%ذه الكمي%%%%ة ف%%%%أن 

ھ%%%و  أش%%%خاص ٥الس%%%نوي للعائل%%%ة المكون%%%ة م%%%ن 
  ٣م ١٨٢.٥

 :استھ�ك المبردات الصحراوية  -٢
الحاجة في ھذه الص%حراء ذات الط%ابع الق%اري  إن

?س%%%تخدام المب%%%ردات الھوائي%%%ة ھ%%%ي نھ%%%اراً وف%%%ي 
) ٥-الج%%دول(ا:ش%%ھر الح%%ارة وعن%%د الع%%ودة إل%%ى 

بمع%دل ،إلى تش%رين ا:ول أشھر من أيار ٦نجدھا 
ولما ك%ان اس%تھ�ك الم%ائي لھ%ذه ، ساعات يومياً  ٨

ساعة فأن استھ�ك السنوي /لتر ٢٠المبردات ھو 
   ٣م28.8  : ھو

وعليه ف%ان مجم%وع ا?س%تھ�ك الس%نوي لك%ل       
  ٣م 211.3: عائلة ھو

وعل%%ى ض%%وء ذل%%ك ف%%ان مجم%%وع ا?س%%تھ�ك       
ية س%يكون وف%ق المائي لكل ھذه المجمع%ات الس%كان

  :ا?تي) ٧-الجدول( 

  اlستھ3ك المائي المنزلي للمجمعات السكنية: ٧-جدول 
  

  )٣م(اlستھ3ك المائي السنوي   عدد العوائل  نوع المحصول
  ٣١٥٨٢٧٤.٩٨  ١٤٩٦٦  الحنطة
  ٦٦٨٦٦٩٦.٥٨  ٣١٦٨٦  الشعير
  ١٨٢٣٥٣١٣.٣٣  ٨٦٤١١  الزيتون
  ٢٣٧١١٣٣٠.٨  ١١٢٣٦٠  العنب

  
ا الجدول أن ھذا ا?ستھ�ك المائي وي�حظ من ھذ

و %  ١.٦لھ%%ذه المجمع%%ات الس%%كنية يت%%راوح ب%%ين 
م%%ن مجم%%وع ھ%%ذه % ٧بمتوس%%ط مق%%داره % ١٢.٤

المياه المفقودة  وھي ليس%ت ذات ت%أثير كبي%ر عل%ى 
مق%%%%%دار ا?نخف%%%%%اض س%%%%%واء ف%%%%%ي مس%%%%%احة أرض 
المحاص%%%%%يل او ع%%%%%دد ا:ش%%%%%جار إذ أن المس%%%%%احة  

  :الجديدة ستكون 
  نم في حالة زراعة الحنطةدو  ٢٧٨٣٨٢.٥٨
  دونم في حالة زراعة الشعير  ٥٨٩٣٦٤.٣٨

م%ع حص%ة المجمع%ات ( أما الع%دد الجدي%د ل¶ش%جار
  :فھو ) السكنية 

  شجرة زيتون    ٤٠١٨١٥١٨
  شجرة عنب    ٥٢٢٤٧٧٥٦

  

  : النتائج: سادسا 
م%%%ن % ٧٥.٨٩يمث%%%ل  ا:ول%%%ىالفاق%%%د ف%%%ي الس%%%نة       

 ٣م ٦٠٨٤١٨٩١.٢مجموع مياه الس%دود والمتبق%ي ھ%و 
وھ%%ي كمي%%ة تكف%%ي بش%%كل تقريب%%ي لل%%ري لع%%ام ث%%اٍن فق%%ط 

م%رت  إذابمعن%ى ان%ه . للمشاريع الزراعية قيد الدراس%ة 
سنتين من الجفاف فان كل المشاريع الزراعي%ة ستفش%ل 
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 إذالنف%%اد ھ%%ذه الكمي%%ات المحتج%%زة ف%%ي الس%%د ، ف%%ي ح%%ين 
 أرض%%%يةخزن%%%ت ھ%%%ذه المي%%%اه ف%%%ي خزان%%%ات كونكريتي%%%ة 

الحج%م الكل%ي لمي%اه ھ%ذه الس%دود وال%ذي ھ%و مغطاة ف%أن 
تكف%%%%ي لم%%%%دة عش%%%%رين عام%%%%اً م%%%%ن   ٣م ٢٥٢٤١٧٠٠٠
  :الجفاف لزراعة 

  دونم من الحنطة           ١٩٧٢٠.٠٨
  دونم من الشعير           ٣٩٠٧٣.٨٣

  
  :وفي حالة البساتين فھي تكفي للمدة المذكورة أع�ه 

  

  شجرة زيتون      ٢  ٨٤٦٣٨٠
  رة عنبشج      ٣  ٧٠١١٢٩

  
  :التوصيات : ا بعسا

  

لق%%د بين%%ت ھ%%ذه الدراس%%ة الكمي%%ة الكبي%%رة المفق%%ودة       
بالتبخر من ھذه السدود سنوياً يضاف إل%ى ذل%ك 
ما يفقد بالرشح وما ي%نجم ع%ن ذل%ك م%ن خس%ارة 
كبي%%رة لع%%دم  اس%%تثمار مس%%احات كبي%%رة م%%ن ھ%%ذه 
ا:راضي الصالحة للزراع%ة وم%ن تش%غيل :ي%د 

م%%ن الم%%ردود ا?قتص%%ادي ،  عامل%%ة كثي%%رة ترف%%ع
  :لذلك نوصي با¬تي

تحوي%%ل مي%%اه ھ%%ذه الس%%دود إل%%ى خزان%%ات أرض%%ية  -١
كونكريتية مغط%اة تق%ام ب%أقرب مواق%ع م%ن الس%دود 

  .تكون صالحة ل�ستثمار الزراعي
ح%%ث المختص%%ين ب%%الثروة الحيواني%%ة والص%%ناعات  -٢

الغذائي%%ة والنبات%%ات الطبي%%ة  عل%%ى تق%%ديم دراس%%ات 
 ل الدواجن ومحط%ات ا:بق%ارمتشابھة :عداد حقو

التي يمكن إقامتھ%ا ح%ول ھ%ذه  ا:لبانوعدد معامل 
المجمع%%%%%ات الس%%%%%كنية الزراعي%%%%%ة ، والمحمي%%%%%ات 

والت%%%ي  أدوي%%%ةمص%%%نع  ±قام%%%ةالطبيعي%%%ة الكافي%%%ة 
  .تتناسب وكميات المياه المتوفرة في ھذه السدود 

  
  العربية المصادر

 
ف%%ي ا:ردن  ائيـ%%ـالحص%%اد الم .١٩٩٠ .أب%%و مش%%رف ، جھ%%اد   -1
  ).٣٩(العدد  مجلة المھندس الزراعي ،                 ، 
  

أنشطة المركز العربي ف%ي .  ١٩٩٦ .إدارة الدراسات المائية   -٢
، مجلة الزراعة والمياه بالمناطق الجافة ف%ي  مجال دراسات المياه

  .العربي، العدد السادس عشر  الوطن 
زي مجيد ؛ وال%دليمي، السعد،طالب محمد حسين ؛والكواز، غا -٤

.  ١٩٨٥. ؛وك%%اظم ،ف%%وزي عب%%د الحس%%ين حس%%ن يوس%%ف 
  ±نتاج الحبوب  من الري والتسميد  تحديد أنسب مستوى 

  

  Hardeum Vulgare Lوالق%%ش لمحص%%ول الش%%عير
والموارد المائي%ة مجلة البحوث الزراعي%ة. نومار  صنف 
  . ٣العدد  ٤المجلد 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

حص%%اد المي%%اه ف%%ي ال%%وطن .  ١٩٩٧ .الع%%اني ، محم%%د يحي%%ى   -٦
. والتنمي%%ة ف%%ي ال%%وطن العرب%%ي  مجل%%ة الزراع%%ة. العرب%%ي 

  .العدد ا:ول 
المرك%%%%ز ال%%%%دولي للبح%%%%وث الزراعي%%%%ة ف%%%%ي المن%%%%اطق الجاف%%%%ة  -٧

وإدارة م%%وارد المي%%اه لص%%الح  حف%%ظ.٢٠٠٧) . ايك%%اردا( 
  .الجافة  ا±نتاج الزراعي في المناطق

الم%%%وارد المائي%%%ة العربي%%%ة .  ١٩٩٣ .المك%%%ي ، إب%%%راھيم احم%%%د   -٨
اس%%تخدامھا ، أدارة ا±نت%%اج النب%%اتي ،  وض%%رورة ترش%%يد

الزراعة  الزراعية ، مجلة        المنظمة العربية للتنمية 
الس%نة الثاني%ة . الع%دد الث%اني . والتنمية في الوطن العرب%ي 
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