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 القيمة الفعلية للمطر واملوازنة املائية يف منطقة سرت
 

  التهامي مصطفى أبوغرسةد.                                                         
    دابآلكلية ا - مصراتة جامعة                                                                 

 امللخص:      
وادلوازنة ادلائية يف منطقة الدراسة يف غاية األمهية  ،تعد دراسة القيمة الفعلية للمطر 

مطر أو لوالقيمة الفعلية ل ،نتيجة العالقة القوية بُت التوزيع الشهري للمطر خالل موسم ادلطر
 معامل اجلفاف، وضعف تلك العالقة ابنعدام فاعلية ادلطر خالل أشهر فصل الصيف اجلاف.

اليت تتأثر برطوبة عالية نظراً لقرهبا  ،وكما أن كميات التبخر النتح الفعلي دلنطقة الدراسة 
جع ذلك إىل سقوط ادلطر وير  ،فصل الشتاء حيث ميثل فائض مائي يف ادلوازنة ادلائية من البحر

 ، أم فصل الصيف اجلاف يعاين من العجز ادلائي يف ادلوازنة ادلائية يرجعواخنفاض درجة احلرارة
للزراعة  دلنطقة، حيث ال يوجد عامل مشجعإىل انقطاع ادلطر وارتفاع درجات احلرارة يف ا ذلك

لطبيعية وعمق الًتبة ال ال سيما عندما تكون الظروف ا ،البعلية ومن الضروري استخدام الري
 يسمح ابالحتفاظ ابدلياه اليت مت ختزينها أثناء موسم ادلطر.

 ــة:مقدم
إن أمهية ادلطر ليست أكثر من أمهية االنتفاع هبا يف الًتبة، وىذا ادلطر ميكن أن يتبخر  

أو  فقد عن طريق اجلراين السطحيورمبا يغذي ادلياه اجلوفية أو ي   ،أو يتسرب إىل أعماق األرض
واحتمال االحتفاظ ابدلاء يف طبقة الًتبة بدون ىطول متكرر يكون ضعيفاً  ،التبخر النتح ادلمكن

ألن ىذه الطبقة معرضة دائماً لفقد الرطوبة، تزداد الرطوبة يف ادلناخ الرطب الذي تكون فيو ادلطر 
 فر طول السنة.متوفر طول السنة وتقل الرطوبة يف ادلناخ اجلاف الذي يكون فيو ادلطر غَت متو 

ويتوقف نشاط عمليات التبخر النتح على عوامل كثَتة يتعلق بعضها بعناصر ادلناخ نفسو، مثل 
ونسبة الرطوبة يف اذلواء ويتعلق بعضها اآلخر بنوعية ادلطر وغزارتو،  وشدة الرايح، ،درجة احلرارة

 وطبيعة األرض اليت تتعرض للمطر من حيث التكوين اجليولوجي واالحندار.
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أما ادلوازنة ادلائية تعترب من ادلعايَت ادلهمة لتحديد االحتياجات ادلائية للمحاصيل الزراعية  
خاصة يف ادلناطق اليت تعاين من تباين وقلة ادلياه فيها كما ىو احلال يف منطقة الدراسة، ويف 

ائية ادلتاحة مبواردىا ادلالوقت نفسو تسعى الدولة الليبية لزراعة أكرب مساحة ممكنة من األراضي 
ين ادلستمر. وحتاول ىذه الدراسة التنمية الزراعية لتأمُت الغذاء دلواجهة التزايد السكا لتحقيق

 إلجابة على بعض التساؤالت التالية8ا
درجة جفافها؟ ما و  ؟ما نوع مناخهاو  ؟ماىي القيمة الفعلية للمطر يف منطقة الدراسة

السنة؟ وىل مياه ادلطر كافية لري احملاصيل الزراعية وىل يوجد عجز أو فائض مائي خالل شهور 
 دون االعتماد على الري؟ وما فاعلية ادلطر فيها؟

 أهداف البحث:
 ىذا البحث إىل اآليت8 هدف ي 

طر( الوقوف على انسب الطرق لقياس معامل اجلفاف )القيمة الفعلية للم .5
 السنة يف منطقة الدراسة.حتديد نوع ادلناخ السائد طوال وأيضاً  ،وادلوازنة ادلائية
التعرف على ادلوازنة ادلائية يف حالة العجز أو الفائض ادلائي فيما بُت ما حتصل  .2

 و ما تفقده عن طريق التبخر النتح الفعلي وعلى فاعلية ادلطر. ،عليو ادلنطقة من خالل ادلطر

من حتديد االحتياجات ادلائية للمحاصيل الزراعية خاصة يف ادلناطق اليت تعاين  .3
 تباين ادلطر وقلة ادلياه فيها كما ىو احلال يف منطقة الدراسة .

 ميكن االستفادة من خالذلا يف رلاالت احلياة ادلختلفة. جيدةالتوصل إىل نتائج  .4

 الدراسات السابقة:
إما أن تكون يف معظمها جزءًا أو  سة،باحث على دراسة سابقة ذلذه الدرايعثر ال مل 

فصاًل يف بعض دراسات اجلغرافية ادلناخية أو اجلغرافية الزراعية أو اذليدرولوجية أو ادلناخ الزراعي 
ة الفعلية وتناولت القيم ،(1)(5963) شرف، راسات مشكلة األمطار يف ليبيا ومن بُت ىذه الد

                                                 

 .222،ص3741عبدالعزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، مطبعة ادلصري، االسكندرية، مصر  -1
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و اجلراين السطحي يف منطقة جبل نفوسة   طرة اليوغسالفية خلصائص ادلثودراسة البع ،لألمطار
ا تضمنت دراسة التساقط على وكم (1)(Hasija,1981وسهل اجلفارة، دراسة ىيدرولوجية )

وكما تناولت أيضًا دراسة  (2)(5996دراسة ادلوازنة ادلائية )حافظ، ،ادلرتفعات الشمالية الليبية
تقييم بعض ادلناطق ادلناخية يف ليبيا ودورىا يف حتديد أولوايت ادلناطق ادلروية والبعلية، دراسة 

 .(3)(2007ادلوازنة ادلائية )أبوغرسة،
 موقع منطقة الدراسة 8

وبويرات  وإىل كيلومًت شرقاً،  75ىراوة  إىل دتتد منطقة الدراسة من مدينة سرت  
كيلومًت جنوابً، أما فلكيًا تقع بُت دائريت   85وإىل خشم اليهودي  ،كيلومًت غرابً   85احلسون 
شرقاً ° 57´ 20، °55´ 45مشااًل،وبُت خطي طول °35´ 55، °30´23عرض 
وعيًا مقبواًل وذلك ( . إن اختيار منطقة سرت إلجراء ىذه الدراسة كان اختيار موض5)شكل

 ية8آلتلألسباب ا
 على ادلوازنة ادلائية يف السابق عليها أي دراسة علمية رجت إن ىذه ادلنطقة مل .5

 حسب علم الباحث.
ة أو عند التخطيط خطة للتنمي ةمثل ىذه الدراسة مهمة جدًا عند وضع أي .2

ألن ذلك حيقق عائدات اقتصادية كبَتة ويعود  ،أي مشروع من ادلشاريع ذيفالزراعي أو لتن
 ابلفائدة على ادلنطقة من جهة وعلى ليبيا من جهة أخرى .

 

                                                 
1- Hasija S.C, The precipation – Run off chartocter of Jiffara- Nefusa Region, Tripoli, 

1981. 

الشمالية الليبية، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة دمحم السيد حافظ، التساقط على ادلرتفعات  -2
 .73،ص3774االسكندرية، مصر، 

التهامي أبوغرسة، تقييم بعض ادلناطق ادلناخية يف ليبيا ودورىا يف حتديد أولوايت ادلناطق ادلروية والبعلية،  -3
 .23ص ،2005رللة جامعة سرت، العلوم التطبيقية، العدد األول، 
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 مصادر البياانت8

        مت احلصول على البياانت ادلناخية لدرجات احلرارة وكميات ادلطر والتبخر دلدة
الوطٍت لألرصاد ( حملطة األرصاد اجلوية سرت، من قبل ادلركز 2009-5975من )  اعام 38

طرابلس، وىذه احملطة ىي احملطة الرئيسية والوحيدة يف منطقة الدراسة، وتقع يف مركز   -اجلوية 
مًتاً، أما فلكياً فتقع على  53ادلدينة ابلقرب من شاطئ البحر، وترتفع عن مستوى سطح البحر 

 شرقاً.° 56´ 35مشااًل، وعلى خط الطول ° 35´ 52خط العرض 

 
 منطقة  الدراسة( خريطة ليبيا مبيناً عليها 5شكل )

 طريقة البحث واملناقشة:
ولتحقيق رلموعة األىداف السابقة من البحث وذلك إبتباع االسلوب الكمي وحتويل 
االحصاءات ادلناخية إىل أشكال بيانية وحتليلها حتلياًل دقيقاً، ودراسة ادلعامالت ادلناخية اليت 

الباحثُت لتحديد القيمة الفعلية للمطر وحلساب ادلوازنة ادلائية، ومقارنة نتائجها وضعها بعض 
 وتطبيقاهتا على منطقة الدراسة.

 
 

 راسةمنطقة الد



  القيمة الفعلية للمطر واملوازنة املائية يف منطقة سرت             العدد  اخلامس     - جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

539 

 

 أواًل: القيمة الفعلية للمطر:
 علم ادلياهنظراً ألمهية القيمة الفعلية للمطر فقد حاول الكثَت من علماء ادلناخ والنبات و 

يف اجياد معامالت ت بٌت على طرق رايضية لتقدير القيمة الفعلية للمطر، هبدف العالقة بُت 
 التوزيع اجلغرايف للنبااتت والكفاية الفعلية للمطر.

( من أشهر الباحثُت الذين اىتموا مبعرفة القيمة الفعلية Demartouneيعد دميارتون )
 ياة ادلختلفة فوق سطح األرض.لألمطار عند دراسة ادلناخ وأثره على مظاىر احل

رأى دميارتون أن القيمة الفعلية لألمطار أو كما يسميها معامل  5925ففي سنة 
 وىي كاآليت8 (1)(5975اجلفاف ميكن حساهبا ابدلعادلة )شرف، 

مق = 
   ح     

 

 ن 8 إ حيث
 عامل اجلفاف مق8 القيمة الفعلية لألمطار أو        

 م8 معدل ادلطر السنوي "ملم"        
 °(ح8 معامل درجة احلرارة السنوية )م       

 8 عامل اثبت50
وعلى ضوء ادلعادلة السابقة وضع دميارتون حدودًا معينة لألقاليم النباتية  

 8آليتوادلناخية كما يتضح من اجلدول ا
 
 

 واحلياة ادلناخيةنوع ادلناخ  ق )القيمة الفعلية لألمطار أو معامل اجلفاف(

 صحراوي -مناخ جاف       5أقل من          

                                                 

،              3753طريح شرف، اجلغرافيا ادلناخية والنباتية، دار اجلامعة ادلصرية، االسكندرية، عبدالعزيز  -1
 .254،255ص  
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 أعشاب فقَتة -مناخ شبو جاف  50 - 5من        

 استبس "أعشاب قصَتة" - امناخ رطب نسبي   20 - 50من       

 حشائش غنية خمتلط ابألشجار -مناخ رطب  30 - 20من       

 غاابت -مناخ شديد الرطوبة    30أكثر من        

، وذلك ابستخدام البياانت ادلناخية وبتطبيق معادلة دميارتون على منطقة الدارسة 
ملليمًت وادلتوسط السنوي لدرجة  20700كمية ادلطر السنوية    حيث ،(5ادلبينة يف اجلدول )

 درجة مئوية. 2503احلرارة 
    ( = قفالقيمة الفعلية لألمطار أو معامل اجلفاف ) 

   

       
  

ومن ىذه النتيجة يتضح أن مناخ منطقة سرت شبو جاف وابإلمكان تطبيق ىذه 
 ˣ 52أن نضرب قيمة )ق( الناجتة  ناعليولكن يف ىذه احلالة ا ى حدادلعادلة على كل شهر عل

 حىت ميكن مقارنتها ابحلدود ادلناخية العامة اليت سبق ذكرىا.

  21على أن تصبح ادلعادلة على ىذا النحو 8  ق = 
م

 ح   2
 

 (.5يف اجلدول ) ادلبينة ظهرت النتائجوبتطبيق ىذه ادلعادلة 
 ( معامالت القيمة الفعلية للمطر يف منطقة الدراسة طبقاً دلعادلة دميارتون5جدول )

ادلتوسط الشهري  ادلتوسط الشهري الشهور
 لدرجة احلراة )م(

القيمة الفعلية للمطر 
 أو معامل اجلفاف

 النباتيةنوع ادلناخ واحلياة 

 رطب نسبيا          2004 5405 4500 يناير

 رطب نسبيا          5004 5407 2505 فرباير

 شبو جاف          800 5704 5802 مارس

 صحراوي جاف       504 5908 306 أبريل

 صحراوي جاف       503 2205 305 مايو

 جاف صحراوي       002 2404 006 يونيو

 جاف صحراوي          000 2402 000 يوليو

 صحراوي جاف          000 2800 000 أغسطس
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 صحراوي جاف          003 2702 5008 سبتمرب

 رطب نسبيا           5505 2409 2.32 أكتوبر

 نسبيارطب            5502 5907 2706 نوفمرب

 رطب             2203 5508 4800 ديسمرب

 نوع ادلناخ معامل اجلفاف السنويادلتوسط  اجملموع السنوي 

 شبو جاف 606 °()م 2503 )ملم( 20700

 طرابلس.  –ادلصدر8 البياانت ادلناخية من ادلركز الوطٍت لألرصاد اجلوية  -
 حسبت بياانت اجلدول من قبل الباحث. -

( نالحظ أن شهر سبتمرب وىو بداية موسم ادلطر، ميثل أقل 5ومن خالل جدول )
شهور موسم ادلطر أما شهر ديسمرب فيمثل أعلى قيم ىذا ادلعدل إذ يصل إىل القيم عن ابقي 

، ويرجع ذلك االرتفاع إىل زايدة كميات ادلطر، واخنفاض درجات احلرارة خالل ىذا ملم 2203
الشهر وتبدأ قيم ادلعامل يف االخنفاض التدرجيي يف ابقي شهور فصل الشتاء. مث خالل شهري 

و(، وذلك مع تناقص كميات ادلطر وارتفاع درجات احلرارة، حيث يًتاوح فصل الربيع )أبريل وماي
 .  504 -503ادلعامل خالل شهر ابريل ومايو بُت 

شرف يف دراسة مقارنة أجراىا دلعادالت القيمة  ريحأقًتح عبدالعزيز ط 5957ويف عام 
ليت مساىا )متوسط الفعلية للمطر ومن ضمنها  معادليت كوين ودميارتون ومعادلة شرف ادلعدلة وا

ادلعادالت( وقد دتيزت ادلعادلة ببساطتها اليت جتعل من السهل تطبقها يف الدراسات اجلغرافية 
للمناخ ولقد وضع ذلا حدود مناخية مطابقة للحدود ادلناخية اليت أقًتحها دميارتون، ومعادلة 

 يت8آلكا  (1)شرف
   

 

   
 

 ن8إحيث 
E  .القيمة الفعلية لألمطار = 

                                                 

 .  222، ص3741عبدالعزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، مطبعة ادلصري، االسكندرية، مصر،  -1



  القيمة الفعلية للمطر واملوازنة املائية يف منطقة سرت             العدد  اخلامس     - جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

542 

 

P  .)كمية ادلطر السنوية أو الشهرية )ملم = 
 T الشهري لدرجة احلرارة )م( = ادلعدل السنوي أو 
 =  عامل اثبت 9 

وعن طريق ىذه ادلعادلة ميكن معرفة القيمة الفعلية للمطر لكل شهر على حده  
 وادلعادلة كااليت8

   
 

   
   21  

 
 (.2)وبتطبيق ىذه ادلعادلة فظهرت النتائج يف اجلدول 

  ( معامالت القيمة الفعلية للمطر يف منطقة الدراسة طبقاً دلعادلة شرف2جدول )
توسط الشهري للمطر ادل الشهور

 )ملم(

توسط الشهري لدرجة ادل
 احلرارة )م(

 القيمة الفعلية للمطر
 أو معامل اجلفاف

 نوع ادلناخ واحلياة النباتية

 رطب نسبيا 2503 5405 4500 يناير

 رطب نسبيا 5009 5407 2505 فرباير

 شبو جاف 803 5704 5802 مارس

 صحراوي ،جاف 505 5908 306 أبريل

 صحراوي -جاف 503 2205 305 مايو

 جاف صحراوي 002 2404 006 يونيو

 جاف صحراوي 000 2402 000 يوليو

 صحراوي-جاف 000 2800 000 أغسطس

 صحراوي-جاف 306 2702 5008 سبتمرب

 رطب نسبياً  5504 2409 2.32 أكتوبر

 رطب نسبياً  5505 5907 2706 نوفمرب

 رطب 2302 5508 4800 ديسمرب

 نوع ادلناخ معامل اجلفاف ادلتوسط الشهري اجملموع السنوي 

 شبو جاف 608 2503 207
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 طرابلس. -ادلناخية من ادلركز الوطٍت لألرصاد اجلوية  بياانتادلصدر8 ال -
 بياانت اجلدول من حساب الباحث. -

 يت8آل( تتضح النتائج كا2خالل جدول ) ومن
ابختالف أشهر  اجلفاف دلعاملين الزمٍت ابلتفإن اشبو جاف، أن مناخ منطقة سرت،  

 505 - 503السنة فنجد شهري أبريل ومايو ميثالن أقل القيم حيث يًتاوح ادلعامل ما بُت 
ويرجع ذلك إىل قلة كميات ادلطر وإىل ىبوب رايح القبلي احلارة من اجلنوب يف فصل الربيع مما 

 2302يؤدي إىل زايدة قيم التبخر، أما شهر ديسمرب فيمثل أعلى قيم ادلعامل حيث يصل إىل 
يسمرب ىو قمة ادلطر، واخنفاض وميكن أن يعزى ذلك إىل ارتفاع كميات ادلطر، لكون شهر د

وتبدأ القيم على مستوى منطقة الدراسة يف االخنفاض التدرجيي خالل ابقي  ،جات احلرارة فيودر 
 .503اية موسم ادلطر يف شهر مايو شهور فصل الشتاء حىت تصل إىل أقل معامل ذلا يف هن

لقيمة الفعلية ومما سبق ومن خالل ادلقارنة بُت نتائج ادلعاملُت دميارتون وشرف إلجياد ا 
 8يتنتج ما أيللمطر نست

ىناك عالقة قوية بُت التوزيع الشهري للمطر خالل موسم ادلطر، والقيمة الفعلية  .5
 للمطر وضعف تلك العالقة ابنعدام فاعلية ادلطر خالل أشهر فصل الصيف اجلاف.

( اختالف القيمة العددية لفاعلية ادلطر يف ادلعاملُت ) دميارتون وشرف .2
 يف حتديد للقيمة ادلذكورة، ويرجع ذلك االختالف لُتعامن الذيادلستخدمُت رغم تشابو أسس ى

حيث  ،رتأثَت العناصر ادلناخية كاحلرارة، والتبخر والرطوبة النسبية يف حتديد القيمة الفعلية للمطل
 أن منطقة سرت مناخها شبو جاف.أظهرت نتائج ادلعادلتُت 

 اثنياً: املوازنة املائية:
يقصد ابدلوازنة ادلائية مدى العالقة بُت كميات ادلطر، وكمية ادلياه ادلتبخرة من خالل  

اليت ذلا أتثَت مباشر أو غَت مباشر على  رخاالخذ يف االعتبار العوامل األدراسة مقارنة بينهما مع 
 قيم التبخر النتح وادلطر.
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  ادلقاسة أبنبوبة بيش  ت التبخرد على كميااعتم ازنة ادلائية يف منطقة الدراسةوإلجياد ادلو
(Piche حملطة االرصاد اجلوية سرت وعلى كميات ادلطر لتحديد كمية العجز أو الفائض )

ادلائي لكل شهر من شهور السنة ومن خالل تطبيق ىذه الطريقة وكما ىو مبُت يف اجلدول 
 8آليتعلى النحو ا النتائجوكانت  ( 3)

يصل إىل  حيث الفائض ادلائي يف ادلوازنة ادلائيةميثل فصل الشتاء أعلى معدالت  
أشهر فصل الشتاء  ملم لشهر ديسمرب، وتقل معدالت الفائض ادلائي زمنياً ابالنتقال من 4203

مث يتحول يف الشهرين اآلخرين من فصل الربيع إىل معدالت نقص مائي وذلك إىل شهر مارس، 
تساعد على رفع قيم التبخر، ويستمر ىذا اليت نتيجة ىبوب رايح القبلي احلارة من اجلنوب 

ملم يف شهر يوليو، ويرجع  708 -النقص خالل شهور الصيف اجلاف ليصل العجز ادلائي إىل 
أما على  ،جات احلرارة وما يصاحبها من ارتفاع يف قيم التبخرر وارتفاع در طذلك إىل انعدام ادل

إذ يقل الفاقد  ،ادلوازنة ادلائية مستوى شهور  السنة فيمثل شهر ديسمرب أفضل الشهور لسنة
ويالحظ أن الفائض ادلائي أيخذ يف التناقض  ،ابلتبخر ويسجل فائض مائي يف منطقة الدراسة

، وتقل األمطار خالل شهري ابريل ومايو ملم 5507خالل فصل الربيع ليصبح يف شهر مارس 
 ،مع انقطاع ادلطرويستمر ىذا العجز ادلائي خالل شهور الصيف  ممايؤدي إىل عجز مائي،

ويصل العجز ادلائي أعلى معدل لو بينما أتخذ معدالت الفائض ادلائي خالل شهور فصل 
 واليت تعترب أشهر انتقال بُت فصلي النقصان والزايدة يف ادلوازنة ادلائية. ،اخلريف يف الزايدة

خر)ملم( ادلقاسة ( ادلوازنة ادلائية يف منطقة الدراسة تبعًا لقيم ادلتوسط الشهري لتب3جدول )
 .(2009 – 5975لم( خالل )أبنبوبة بيش ومتوسط الشهري للمطر )م
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 يونيو مايو بريلأ رسام فرباير يناير عناصر التوازن ادلائي

 66.2 66.2 56.5 44.3 44.0 33.0 التبخر

 00.4 11.3 11.4 336.2 223.3 223.0 التبخر

لعجزا  
ئيالفائض ادلا أو   ++14.0  +33.3 + ++33.5  -2.3 - -2.5 - -5.4 - 

 
 

موع اجمل ديسمرب نوفمرب كتوربرأ سبتمرب غسطسأ وليوي عناصر التوازن ادلائي
 السنوي

 662.0 33.5 44.2 55.2 55.4 55.5 55.6 التبخر
 2205.0 226.0 225.4 112.2 330.6 00.0 00.0 التبخر

      العجز
5.6- أو الفائض ادلائي - --5.5  +1.2 + +23.0 + +23.2 + +22.1 + +321 + 

 طرابلس –ركز الوطٍت لألرصاد اجلوية ادلصدر8 البياانت ادلناخية من ادل -
                      بياانت اجلدول من حساب الباحث. -

 ملم
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( الفائض والعجز ادلائي يف ادلوازنة ادلائية دلنطقة الدراسة تبعًا لقيم التبخر من 2شكل )
 .(3بياانت اجلدول ) شكل يعتمد علىأنبوبة بيش وال
 ةأما الطريق ( األخرى تعتمد أواًل على معادلة مكلورىMiclory إلجياد قيم )

 يت8آلفهي كا (1)( Abougharsa,1996التبخر النتح ادلمكن )

ETP = 1.18 X E 

 8 التبخر النتح ادلمكن )ملم( ETPن إحيث 
E ( من جدول )( .83 التبخر من مقياس بيش )ملم 

 اثبتة8  قيمة 5058
وبعد احلصول على قيم التبخر النتح ادلمكن ميكن إجياد قيم التبخر النتح الفعلي من  

 يت8آل. وادلعادلة كا 2(Wallenمعادلة والُت )
                           ETA = 0.7 X ETP   

 = التبخر النتح الفعلي )ملم( 8ETA   نإحيث 
 8 قيمة اثبتة 007
ETP .)8 التبخر النتح ادلمكن )ملم 

وبتطبيق معادلة والُت حلساب ادلوازنة يف منطقة الدراسة فظهرت النتائج كما ىو مبُت  
 8آليت( وعلى النحو ا3( والشكل )4دول )يف اجل

حيث يصل إىل أعلى  ،فصل الشتاء ميثل أعلى معدالت الفائض ادلائي يف ادلوازنة ادلائية 
ملم يف شهر ديسمرب، وتقل معدالت الفائض ادلائي زمنياً ابالنتقال من أشهر فصل  4303قيمة 

ومت يتحول أواخر فصل الربيع إىل معدالت نقص مائي  ،شهري فصل الربيعبداية الشتاء إىل 
يف شهر ملم  604-نتيجة ىبوب رايح القبلي احلارة النقص خالل شهور الصيف اجلاف حوايل 

                                                 
 1- Abougaharsa, T. , Metrological Aspects Favoring Sustainable Development in Libya. 

Cairo University, 1996, p 56.  
 2- Wallen, C. , Study of Agroclimatology and Semi-Arid zones of the Near East, 

W.M.O, 1963. 
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ويرجع ذلك إىل انعدام ادلطر وارتفاع دراجات احلرارة، وما يصاحبها من ارتفاع يف قيم  ،يوليو
 التبخر.

أما على مستوى شهور السنة فيمثل شهر ديسمرب أفضل شهور السنة يف ادلوازنة ادلائية  
ويالحظ أن يف منطقة الدراسة، إذ يقل فيو الفاقد ابلتبخر النتح الفعلي ويسجل فائض مائي، 

ويتميز شهر أبريل ابلعجز  ،ملم 5208الفائض ادلائي أيخذ يف التناقص ليصبح يف شهر مارس 
ادلائي، إذ أيخذ ىذا العجز يف الزايدة خالل شهور فصل الصيف ويصل إىل أعلى معدل لو يف 
 شهر يوليو يف ادلنطقة، وذلك يرجع إىل انقطاع ادلطر، وارتفاع درجات احلرارة، بينما تقل

أيخذ الفائض ادلائي يف  ويتم أخذمعدالت العجز ا دلائي خالل فصل اخلريف يف شهر سبتمرب 
الزايدة خالل شهور فصل اخلريف، واليت تعترب أشهر انتقال بُت فصلي النقصان والزايدة تزداد 

واليت تعترب أشهر انتقال بُت فصلي النقصان  ،معدالت الفائض يف شهري أكتوبر ونوفمرب
 يف ادلوازنة ادلائية. والزايدة

 لقياس التبخر النتح الفعلي )ملم(( ادلوازنة ادلائية دلنطقة الدراسة تبعاً دلعادلة والُت 4جدول )   
 ونيوي ايوم بريلأ ارسم فرباير يناير عناصر التوازن ادلائي

 00.4 11.3 11.4 336.2 232.3 323.0 ادلطر
 99.7 99.7 99.1 77.1 77.1 33.7 التبخر النتح ادلمكن
 44.6 44.6 44.2 33.2 33.0 22.3 التبخر النتح الفعلي

 -4.2- -1.1- -2.6- 32.6++ +34.3+ 14.7++ لعجز أو الفائض ادلائيا

 
موع اجمل ديسمرب نوفمرب كتوربرأ سبتمرب غسطسأ وليوي عناصر التوازن ادلائي

 السنوي
 2205.0 226.0 225.6 112.2 330.6 00.0 00.0 اادلطر

 999.3 66.7 77.6 88.5 99.0 99.1 99.2 لتبخر النتح ادلمكنا
 447.3 32.5 33.1 44.0 44.1 44.1 44.2 التبخر النتح الفعلي
العجز أو الفائض 

 +342.3+ +21.1+ +22.1+ +24.2+ +2.3+ 4.1-- -4.2- ادلائي

 بياانت اجلدول من عمل الباحث
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ادلائية يف منطقة الدراسة تبعًا دلعادلة والُت  ( الفائض والعجز ادلائي يف ادلوازنة3شكل )
 (.4يف قياس التبخر النتح الفعلي، اعتماداً على جدول )

 ملطر يف منطقة الدراسة: فاعلية ا
ما يًتتب على تلك العناصر من آاثر و  ية ادلطر والتبخر و التبخر النتحمن بياانت كم

قول أبنو ال يوجد فاعلية مطرية دائمة يف منطقة ميكن ال ،يف حتديد فاعلية ادلطر وادلوازنة ادلائية
الدراسة على أساس أن اجلفاف حيدث عندما تكون كميات ادلياه ادلطلوبة للتبخر تزيد عن كمية 
ادلياه ادلوجودة فعاًل يف الًتبة، لذلك ال بد من توفَت مياه الري يف الفًتات اليت يسود فيها اجلفاف 

طقة ذات فاعلية مطرية شبو دائمة ك وميكن القول أن ادلنواال تعرض احملصول الزراعي للهال
تتمشى حدودىا مع كميات ادلطر السنوية وتتسع مساحتها يف السنوات الرطبة ذات ادلطر 
الغزير، وتتقلص يف السنوات اجلافة ذات ادلطر القليل وتباين ادلطر مما يؤثر بشكل واضح يف 

 الكفاءة الزراعية .
ر تكون ادلياه كافية لقيام الزراعة اليت تعتمد على ادلطر بشكل الغزي ففي سنوات ادلطر
ولكنها يف سنوات ادلطر القليل تكون على  ،وأوائل فصل الربيع ،جيد خالل فصل الشتاء

العكس دتاماً، وينخفض انتاجها الزراعي عندما تكون ذات فاعلية مطربة متذبذبة حسب موسم 
 ادلطر وذلذا فهي حتتاج دلياه ري يف شهور فصل الصيف اجلاف.
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 نتائج والتوصيات :
لمطر لالقيمة الفعلية  السابقة إلجياد مما سبق ومن خالل ادلقارنة بُت الطرق وادلعادالت

 8يتوحلساب ادلوازنة ادلائية دلنطقة الدراسة نستنتج ما أي
قيم الفعلية للمطر أو النتائج معادليت )دمارتون وشرف( تظهر وجود تطابق يف  .5

معامل اجلفاف دلنطقة الدراسة خالل شهور السنة، كما أوضحت النتائج أن مناخ ادلنطقة شبو 
 جاف.

التوزيع الشهري للمطر خالل موسم ادلطر، والقيمة الفعلية توجد عالقة قوية بُت  .2
 للمطر وضعف تلك العالقة ابنعدام فاعلية ادلطر خالل أشهر فصل الصيف اجلاف.

وجود تطابق إىل حد كبَت بُت نتائج الطريقة اليت تعتمد على قيم التبخر من  .3
ادلة والُت الرايضية يف حتديد أنبوبة بيشى وبُت قيم التبخر النتح الفعلي احملسوبة عن طريقة مع

شهور الفائض وشهور العجز ادلائي رغم اختالف عناصر القياس بينهما بوجود قيم التبخر النتح 
 .طريقة التبخر )بيشى(يف معادلة والُت وعدم وجوده يف 

ومن خالل نتائج الطريقتُت، فإن ادلوازنة ادلائية يف فصل الشتاء دتثل فائض  .4
إىل انقطاع ادلطر وارتفاع درجات احلرارة يف يتمثل عجز مائي يرجع ذلك أما يف فصل الص مائي،

واليت  ،والزايدة يف قيم التبخر النتح، بينما تقل معدالت العجز ادلائي خالل شهور فصل اخلريف
 تعترب أشهر انتقال بُت فصلي النقصان والزايدة يف ادلوازنة ادلائية.

العتماد على مياه الري ويفضل يف النهاية أوصى يف فصل الصيف اجلاف اب .5
 زراعة احملاصيل الصيفية يف ىذه الفًتة من السنة.

ميكن االكتفاء ابستصالح األراضي اجلديدة يف ادلناطق اليت فيها التبخر النتح  .6
 يوم يف ادلوسم األكثر جفافاً. - ملم 7ادلمكن يساوي أو يقل عن 
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