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الري في منطقة حوض الفراتمیاه على احتیاجاتالحسابات نظریة لتأثیر عامل  نوعیة 
    

عبود محمد هزیم الجمیلي

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة-قسم التربة والمیاه

  

  الخالصة

یجـب أخـذه فـي االعتبـار جنبـا الـى جنـب مـع عامـل الكمیـة فـي توزیـع تعد نوعیة میاه الفرات عامال اساسـیا

ستة مواقع علـى امتـداد الحصص المائیة بین الدول المتشاطئة على نهر الفرات ، ولدراسة تأثیر هذا العامل اختیرت 

مــن القطــر منطقــة دیــر الــزور مــن القطــر الســوري ومنــاطق القــائم وحدیثــة والرمــادي والســماوة والناصــریة (نهــر الفــرات

واالسـتهالك المـائي متطلبـات الغسـلقیست االیصالیة الكهربائیة للمیاه في هذه المحطـات السـت كمـا قـدرت ) العراقي

  .واالحتیاجات المائیة االروائیة وقدرت كمیة االمالح المضافة على اساس زراعة الحنطة تحت ظروف افتراضیة

باتجــاه المصــب وبلغــت فــي محطــة الناصــریة ثمانیــة اوضــحت النتــائج ان ملوحــة میــاه نهــر الفــرات ازدادت 

اضعاف قیمتها في منطقة دیر الزور ، وبذلك ازدادت كمیة االمالح المضافة للتربة بنفس االتجاه وتضاعفت بحدود 

واالحتیاجـــات المائیـــة االروائیـــة الكلیـــة لمحصـــول الحنطـــة قـــد متطلبـــات الغســـلكمـــا اوضـــحت النتـــائج ان . مـــرة 19

بأتجــاه المصــب وبلغــت اعلــى قیمــة لهــا فــي محطــة الناصــریة جنــوب العــراق وبحــدود الضــعف مقارنــة ازدادت ایضــا و 

بقیمتهــا عنــد دیــر الــزور ولجمیــع مســتویات االنتــاج النســبي ممــا قلــل مــن القیمــة النســبیة للوحــدة المائیــة نــزوال باتجــاه 

  .االفتراضیةالمصب تحت هذة الظروف 

  

Theoretical calculation for effective of water quality on the irrigation 
requirement in Euphrates zone

A. M. H. Al-Jumeily
Dept. of soil & water- College of Agriculture/ Al -Anbar University

  

Abstract
Quality of Euphrates water is one of the main factore which is important as well 

as quantity factore in distribution between countries of euphrates zone .In order to study 
this factor it choice six stations a long of Euphrates river (Der al zour in syria, al qaeem, 
haditha, ramadi, al semawh and al nasiryh in Iraq). Electrical  conductivity, leaching 
requirement, consumptive use and the quantity of addition salts were calculated.

The results showed that the euphrates water salinity, leaching requirement and 
the irrigation  requirement were increase from Der al zour in Syria  to al nasiryh in Iraq 
at all levels of relative yield of Wheat crop, there for the quantity of salts which addition 
to the soil was also increase (19) itration with the same direction and the relative value 
of water unit was decrease with the direction of  al nasiryh station in Iraq.
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  المقدمة

یكتســب موضــوع المیــاه أهمیــة خاصــة فــي الــوطن العربــي وتكمــن فــي الواقــع فــي صـــالته المباشــرة بجهــود 

التنمیة بوجه عام، وبصالته الوثیقة بالقطاع الزراعي بوجه خاص  وایضًا  لطبیعة الموقع االستراتیجي للبالد العربیة 

المائیـة خـارج األراضـي العربیـة، ممـا یجعلهـا خاضـعة لسـیطرة دول غیـر مـن المـوارد % 60، حیث تقع منابع حوالي 

.) 1(عربیة

وبسبب االزدیاد السكاني الهائل والتوسـع فـي الزراعـة االروائیـة فـي العـراق یقابلـه تنـاقص متزایـد فـي المـوارد 

أ على هذین النهرین والتي المائیة لنهري دجلة والفرات بسبب المشاریع والسدود التركیة  التي أنشأت والتي سوف تنش

  ) .3( ,)2(% 75المساحة المزروعة في العراق بنسبة تؤدي الى انخفاضیتوقع ان 

لقد بدأت مشكلة المیاه في منطقة الشرق االوسط تتفاقم وخاصة فیما یتعلق بمیاه نهر الفرات حیـث انفـردت 

حصـة قلیلـة ال تغطـي احتیاجاتـه المائیـة الفعلیـة ، ) العـراق(بالحصة الكبرى تاركة لدولة المصب ) تركیا(دولة المنبع 

إذ مـن المتوقـع ان , فضًال عن التردي الحاصل  في نوعیة المیاه الواصلة للعـراق والـذي یترافـق مـع التنـاقص الكمـي 

ان تـردي نوعیـة ). 4(2020عـام 3ملیـار م9.5الـى سـنویا/3ملیـار م11.8ینخفض الوارد المائي لنهر الفرات من 

نهر الفرات تلحق ضـررًا بالغـًا بـالعراق ومسـتقبل زراعتـه كمـا انهـا تقلـل مـن القیمـة الفعلیـة النسـبیة للوحـدة المائیـة میاه 

ر العراقــي مقابــل قیمتهــا فــي تركیــا او فــي ســوریا وهــذه مســألة لــم تــول األهمیــة المطلوبــة فــي االتفاقــات طــالواصــلة للق

  .لدول المتشاطئةالدولیة القائمة حول توزیع الحصص المائیة بین ا

یهــدف هــذا البحــث الــى اجــراء حســابات نظریــة لالحتیاجــات المائیــة الكلیــة لمواقــع مختلفــة علــى نهــر الفــرات 

وحتــــى المصــــب تحـــت افتراضــــات محــــددة ألیضـــاح تــــأثیر التغـــایر فــــي عامــــل النوعیـــة علــــى هــــذه همــــن اعالیـــءاً بـــد

  . لمصب وكمیة االمالح المضافة للتربةاالحتیاجات وتاثیر ذلك على القیمة النسبیة للمیاه باتجاه ا

  

  المواد وطرائق العمل

دیـر الـزور ، القـائم، حدیثـة، (اختیرت سـتة مواقـع علـى نهـر الفـرات بـدءًا مـن اعالیـه وباتجـاه المصـب وهـي 

لدراســـة تـــأثیر نوعیـــة میـــاه نهـــر الفـــرات علـــى االحتیاجـــات االروائیـــة للحصـــول علـــى ) الرمـــادي، الســـماوة، الناصـــریة

تــم قیـــاس التوصـــیل الكهربـــائي . للمحصـــول المختـــار%) 86,%93, %100(ت مختلفـــة مـــن االنتــاج النســـبيمســتویا

)EC (تــم . لعینــات میــاه نهــر الفــرات لمواقــع الدراســة كمــا استحصــلت  البیانــات المناخیــة المطلوبــة عنــد هــذه المواقــع

كریــدل -ســتخدام معادلــة بلینــيفــي كــل موقــع با) Potential evapotranspiration(نــتح -حســاب مقــدار التبخــر

,FAO(-:اآلتیة  وفق العالقة) U.S.B.R(المطورة من قبل مكتب االستصالح االمریكي  1977(:-

ETP = P (0.0311Tc+0.24) (0.46Tc+8.13)

  :حیث ان

ETP :ملم(نتح -مقدار التبخر (  

P :النسبة المؤیة لعدد ساعات النهار في الشهر نسبة الى عددها في السنة  

Tc : معدل درجة الحرارة الشهري)oم(  

 & Ayers(وفقـًا للصــیغة التـي اقترحهـا ) Leaching Requirements(تـم حسـاب احتیاجـات الغسـل 

Westcot (7) (حي والمعتمــدة مــن قبــل یبأســتخدام طریقــة الــري الســ)إذ تــم اعتمــاد ثــالث قــیم مختلفــة لملوحــة ) 4

حصــول علـى مسـتویات االنتــاج النسـبي المطلوبـة وفــق القـیم التـي حصــل المنطقـة الجذریـة التـي یــتم بموجبهـا تـأمین ال

  ).9(علیها 
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لموسم النمـو كمـا تـم حسـاب ) Field Irrigation Requirements(حسبت االحتیاجات المائیة االروائیة 

 Pene and(اآلتیــةمــن المعادلــة )  Field Water use Efficiency(كفــاءة اســتعمال المــاء  فــي  الحقــل 

Edi,1996:(  

WUE f = Y/ F. I. R

  :حیث ان 

WUE f:3م/كغم(كفاءة استعمال الماء  في  الحقل(  

Y :كغم( االنتاج الكلي.(  

F.I.R : 3م(االحتیاجات  المائیة االروائیة الكلیة(

  :تم انجاز العمل تحت افتراض أن

  .ان المحصول المزروع هو الحنطة -1

  .اقع ان المساحة المزروعة متماثلة في جمیع المو -2

  .لكافة المواقع % 70ان كفاءة الري هي -3

  .ان نوعیة التربة متماثلة -4

  .االنتاجیة لحاصل الحبوب متماثلة لجمیع المواقع وفق مستویات االنتاج النسبي المطلوبة-5

متماثلـة %) 86,%93, %100(ت المختلفـة لالنتـاج النسـبيان ملوحـة المنطقـة الجذریـة التـي تحقـق المسـتویا-6

  .دراسةفي مواقع ال
  

  النتائج والمناقشة

أن ملوحـة میـاه نهـر الفـرات تـزداد باتجـاه المصـب حیـث بلغـت أعلـى ) 2(والجـدول ) 1(تبین نتائج الجـدول 

مـرات بقـدر )8(م وهذه القیمة تعـادل حـوالي /دیسیسمنز)4.65(قیمة لها في محطة الناصریة جنوب دولة المصب 

وتبعًا لذلك سـوف تـزداد كمیـة األمـالح الداخلـة الـى مقـد التربـة وخاصـة ملوحة النهر في محطة دیر الزور في سوریا 

هكتار واعلى قیمة لهـا فـي /طن) 1.40(في دولة المصب إذ بلغت أوطأ قیمة لها في محطة دیر الزور في سوریا 

فت أي ان كمیة االمالح المضـافة للتربـة تضـاعبافتراض عدم وجود غسیل هكتار /طن) 26.43(محطة الناصریة 

، وهــذه الزیــادة الحاصــلة فــي كمیــة األمــالح المضــافة ) 11(مــرة وتتفــق هــذه النتــائج مــع مــا توصــل الیــه 19بحــدود 

ستؤثر سلبًا على انتاجیة االراضي الزراعیة وربما تخرجها مستقبًال من نطاق االستغالل الزراعي اذا لم تـول األهمیـة 

وعیة میاه نهر الفرات الى اسباب ِعـّدة  تتحملهـا الـدول المتشـاطئة الیجاد الحلول المناسبة ، ویعود السبب في تردي ن

على النهر حیث أن إنشاء السدود العدیدة والخزانات وخاصة في دولة المنبع انعكس على الكمیة الواصلة مـن المیـاه 

كیـز األمـالح زاد مـن معـدالت التبخـر والـذي بـدوره زاد مـن تر قلـل مـن سـرعة حركـة المـاء لكل من سوریا والعراق ممـا 

الذائبة ، ُیضاف لذلك رجوع تصاریف المبـازل والمخلفـات الصـناعیة الـى مجـرى النهـر، وممـا یزیـد مـن حـدة المشـكلة 

هو االنخفاض الحاصل في الوقت الحاضر والمتوقع زیادتـه فـي المسـتقبل القریـب فـي مقـدار التصـریف المعطـى مـن 

لك سیكون للعامل الكمي جنبا الى جنب مع عامل النوعیة دورًا كبیـرًا فـي الحـاق الضـرر لمسـتقبل لذ) 2(دولة المنبع 

  .ل درجة اساسیة وفي سوریا بدرجة اقالزراعة األروائیة في العراق ب
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  خالل الموسم للمواقع المدروسةالمتوقع إضافتها األمالحكمیة ) 2(جدول 

  المحطات

Stations  

  )هكتار/طن(المضافة األمالحكمیة   هكتار/ 3روائیة ماالحتیاجات المائیة اال 

  %100حاصل نسبي   %100حاصل نسبي 

  1.40  4370  دیر الزور

  3.11  5400  القائم

  3.53  5460  حدیثة

  4.54  6010  الرمادي

  24.66  8660  السماوة 

  26.43  8880  الناصریة

  

التــي یجــب ان تضــاف للحفــاظ علــى غســلمتطلبــات الإن حجــم ) 1(والشــكل ) 1(كمــا تبــین نتــائج الجــدول 

سـة قـد ازدادت باتجـاه المصـب ، علمـًا الدر اتوازن ملحي الجل الحصول على نفـس نسـبة االنتـاج فـي جمیـع محطـات 

إن كمیة هذِه االحتیاجات التمثل الواقع الفعلي ألن ملوحة التربة لیسـت متشـابهة كمـا أفترضـت فـي هـذا البحـث وانمـا 

األدنــى المحســوبة فــي هــذا البحــث تمثــل الحــد متطلبــات الغســلد وباتجــاه المصــب لــذلك فــان متفاوتــة وتأخــذ باالزدیــا

  .للحفاظ على التوازن الملحي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لإلنتاجلجمیع المحطات المختارة للحصول على مستویات مختلفة ) ملم(عمق احتیاجات الغسل) 1(شكل رقم 
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ت المائیـــة االروائیـــة الكلیـــة الالزمـــة للحصـــول علـــى  نســـبة االنتـــاج ونتیجـــة لـــذلك ازدادت كمیـــة االحتیاجـــا

وذلــك بســبب الزیــادة ) 2(المطلوبــة مــن محصــول الحنطــة فــي جمیــع المحطــات باتجــاه المصــب والموضــحة بالشــكل 

الحاصــلة فــي درجــة ملوحــة نهــر الفــرات والــذي أثــر فــي زیــادة عمــق االحتیاجــات الغســیلیة التــي تضــاف الــى عمــق 

المــائي للحصــول علــى مســتوى االنتــاج النســبي المطلــوب لمحصــول الحنطــة وبالتــالي تــزداد االحتیاجــات االســتهالك 

/3م)8880,8570,8310(المائیـة االروائیـة الكلیـة باتجـاه المصـب اذ بلغـت اعلـى قیمـة لهـا فـي محطـة الناصـریة 

, %100(ستوى االنتـاج النسـبي  هكتار لم/3م)4370,4360,4350(هكتار وأوطأ قیمة لها في محطة دیر الزور

  .على التوالي %) 86,93%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لجمیع المحطات المختارة للحصول على مستویات مختلفة ) ملم(عمق االحتیاجات االروائیة ) 2(شكل رقم 

  لإلنتاج

  

ت باتجـاه المصـب الحقلیة للمحطات المدروسة قـد انخفضـالمیاهان كفاءة استعمال) 3(تبین نتائج الجدول 

هكتــار واوطــأ قیمــة لهــا فــي محطــة /كغــم) 0.692, 0.80,0.746(وبلغــت اعلــى قیمــة لهــا فــي محطــة دیــر الــزور 

علـــــى %) 86,%93, %100(هكتـــــار لمســـــتوى االنتـــــاج النســـــبي  /كغـــــم)0.394,0.380,0.362( الناصـــــریة 

  . باتجاه المصب تحت الظروف االفتراضیة للبحثالتوالي وهذا یعني انخفاض القیمة النسبیة للوحدة المائیة نزوالً 
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  سةاالماء الحقلیة لمواقع الدر كفاءة استعمال ) 3(جدول 

  المحطات

  )3م/كغم(كفاءة استعمال الماء الحقلي   هكتار/ 3االحتیاجات المائیة االروائیة م

حاصل نسبي 

100%  

حاصل نسبي 

93%  

حاصل نسبي 

86%  

حاصل نسبي 

100%  

حاصل نسبي 

93%  

حاصل نسبي 

86%  

  0.692  0.746  0.800  4350  4360  4370  دیر الزور

  0.563  0.606  0.648  5350  5370  5400  القائم

  0.556  0.560  0.641  5410  5430  5460  حدیثة

  0.506  0.545  0.582  5950  5970  6010  الرمادي

  0.367  0.388  0.404  8200  8390  8660  السماوة 

  0.362  0.380  0.394  8310  8570  8880  الناصریة

  

ویســـتنتج ممـــا ســـبق ان نوعیـــة میـــاه نهـــر الفـــرات تتـــردى بأتجـــاه المصـــب وبـــذلك تـــزداد االحتیاجـــات المائیـــة 

االروائیــة نتیجــة الضــافة االحتیاجــات الغســیلیة للحصــول علــى مســتوى الحاصــل النســبي المطلــوب وتبعــًا لــذلك تــزداد 

  .ة النسبیة للوحدة المائیة نزوًال باتجاه المصب كمیة االمالح المضافة للتربة مع مالحظة انخفاض القیم

  :وألجل وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة یوصى بما یلي

یجب ان یؤخذ عامل النوعیة للمیاه بنظر االعتبار جنبًا الى جنب مـع عامـل الكمیـة فـي توزیـع الحصـص المائیـة -1

ین همــا االنتفــاع ألمیــاه الــذي یعتمــد علــى مبــدللــدول المتشــاطئة علــى نهــر الفــرات وتفعیــل اداء القــانون الــدولي ل

والمشاركةالمنصفان والمعقوالن بمیاه المجرى المائي وعدم الحاق الضرر بدول المجرى المائي بالحبس السـفلي 

  .عن طریق التعاون والتفاوض

یانة وتطــویر وصــرفــع كفـاءة:ترشـید اســتخدام المـوارد المائیــة المتاحــة مـن خــالل عــدة اسـالیب یمكــن اتباعهـا مثــل-2

م والنوعیة الحالیة لنهر الفـرات او اسـتخدام مـوارد ءشبكات نقل وتوزیع المیاه، تطویر نظم الري الحقلي بما یتال

مائیـــة بدیلـــة للمیـــاه العذبـــة، رفـــع كفـــاءة الـــري الحقلـــي، تغییـــر التركیـــب المحصـــولي وكـــذلك اســـتنباط ســـالالت 

.لمیاه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة وأصناف جدیدة من المحاصیل تستهلك كمیات اقل من ا

  

  المصادر
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  دراسة لنسب مختلفة للحاصل النسبيلمواقع ال) ملم(االستهالك المائي وعمق االحتیاجات المائیة الغسیلیة واالروائیة) 1(دول ج

  المحطات

Stations  

االیصالیة 

الكهربائیة لمـاء 

  النهر

(Ec)ds.m-1  

  االستهالك المائي

ET (mm)  

  )ملم(احتیاجات الغسل

LR (mm)  

  )موسم/ملم(ائیةاالحتیاجات المائیة االرو 

FIR (mm season)  

حاصل نسبي 

100%  
  %86حاصل نسبي   %93حاصل نسبي 

حاصل نسبي 

100%  
  %86حاصل نسبي   %93حاصل نسبي 

  435  436  437  4  5  6  300  0.5  دیر الزور

  535  537  540  9  10  11  366  0.9  القائم

  541  543  546  10  11  13  369  1.01  حدیثة

  595  597  601  12  14  16  404  1.18  الرمادي

  820  839  866  71  84  103  503  4.45  السماوة

  831  857  888  71  90  112  510  4.65  الناصریة
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