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 جامعة البعث-كمية الهندسة المدنية-أستاذ مساعد في قسم الري والصرف-*
 
 

 ممخص البحث
يتضمن البحث دراسةة تحميميةة لحسةال الم ةنن المةا ي فةي سةها عكةار الواقة  

اعتمةادًا عمةم معطيةان منا يةة  من الجمهورية العربية السةوريةية المنط ة الساحمفي 
 ETO, وذلة  عةن طريةح تحديةد اانفضةاب التب ةري المرجعةي  لفتران زمنيةة م تمفةة

بنمةان    –ايفةانوف  – اكةر يةد /) بالنةي معروفةة عالميةاً  باست دام عالقان تجريبية
الم ةنن المةا ي  ومةن مةم حسةال ,  CLASSE- A)وقياسه ح ميةًا باسةت دام حةوض 

بةةين م تمةةف الطةةرح المسةةت دمة ,  متحميميةةة لم ةةيم ارنةةة  ءو إجةةرا,  وفةةح كةةا طري ةةة
بهدف الوصوا إلم بعض النتةا   التةي تسةما باسةتممار المةوارد الما يةة المتةوفر  فةي 

وقةةةد بةةةين البحةةةث أن طري ةةةة )ايفةةةانوف  تعطةةةي قيمةةةًا  مشةةةاري  الةةةري بشةةةكا أمممةةةي .
  ارنة م  الطرح األ رى .أصغرية لمم نن الما ي بالم
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 دراسة المقىه المائي في سهل عكار  
 

 

 

 

 مقدمة : -1
إن التطةةةور السةةةري  الةةةذي تشةةةهدا الجمهوريةةةة العربيةةةة السةةةورية وازديةةةاد عةةةدد السةةةكان 

لتغطية متطمبةان ميةاا الةري والشةرل  , ا م عن موارد ما ية إضافيةيستدعي البحث بشكا د
ومتطمبةةان إنتةةاب وتوليةةد الطاقةةة الكهربا يةةة . ومةةن أجةةا ذلةة  ابةةد مةةن التفكيةةر بشةةكا جةةدي 

ومةةن مةةم  ,وم ارنتةةه مةة  ااحتياجةةان المتزايةةد  لمعرفةةة مةةدى كفايتةةه ,المةةا ي  بدراسةةة الوضةة
 ين المياا .البحث عن المصادر البديمة الالزمة لتأم

األسةةاس فةةي ت ةةةدير  mm/day  ETo) قةةيم اانفضةةاب التب ةةةري المرجعةةي د  تعةة  
    وتتعمةةح بجممةةة مةةن الظةةروف المنا يةةة السةةا د  , ااحتياجةةان الما يةةة لممحاصةةيا الزراعيةةة

   .السطوع الشمسي ..  –سرعة الرياح  –الرطوبة النسبية لمهواء  –) درجة الحرار  
التب ةةري تتغيةةر زمانيةةًا ومكانيةةًا فةة ن ت ةةديرتا يتطمةةل ااعتمةةاد وبمةةا أن قةةيم اانفضةةاب 

عمم التحميا اإلحصا ي استنادًا إلم قياسان منا ية فعميةة فةي منط ةة الدراسةة .  ومةن تنةا 
كةةان ابةةد مةةن إجةةراء دراسةةة تحميميةةة لمم ننةةان الما يةةة لممحاصةةيا الزراعيةةة ورسةةم منحنيةةان 

 . ]   3 [أشهر السنةبيانية تبين تغير الم نن الما ي  الا 
 معمومات أولية عن منطقة الدراسة : -2

سةةها عكةار جةةزءًا مةن حةةوض السةاحا الواقةة  فةي الجةةزء الغربةي مةةن الجمهوريةةة  د  يعة
ممتةةدًا مةةن مدينةةة طرطةةوس شةةماًا  , العربيةةة السةةورية عمةةم سةةاحا البحةةر األبةةيض المتوسةةط

.   1كمةا يبةين الشةكا) ,حمةص ظةةمحافباتجاا الحةدود المبنانيةة جنوبةًا ونحةو الشةرح باتجةاا 
تكتار أراضي تعتمد في ريها عمةم ميةاا  2222منها  ,ألف تكتار 22وتبمغ مساحته ت ريبًا 

تةا حةوش   –الشةهيد باسةا  –اآلبار , وال سم األ ةر يةروى مةن شةبكان ري سةدود )  ميفةة 
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الفةةةةةوا  –الحمضةةةةيان  –الةةةةةذر   –  . وأتةةةةم المزروعةةةةان فةةةةةي سةةةةها عكةةةةةار تةةةةي ) ال مةةةةا 
 . 4]    [ ال ضار الباكورية ....  –وداني الس

 
 في الجمهورية العربية السورية خريطة توضح موقع سهل عكار :(1الشكل)

 المناخية : المعطيات -3
شةتاء معتةدا بالةذي يتميةز  , مناخ البحر األبةيض المتوسةط في منط ة الدراسة يسود

 ةأشةةهر السةةني  ةةالا بتةةوزع ريةةر منةةتظم لمهطةةوا المطةةر  و , ورطةةل وصةةيف حةةار وجةةاف
بةين  200mويبمغ معدا ال يم السنوية لدرجة حرار  الهواء عمم سةاحا البحةر وحتةم ارتفةاع 

درجةة م ويةة بينمةا تبمةغ  2556وتصةا درجةة الحةرار  العظمةم إلةم  ,درجة م ويةة  (19-20)
اعتمةةادًا عمةةم وذلةة   ,درجةةة م ويةةة 2259درجةةة م ويةةة والوسةةطم  1654درجةةة الحةةرار  الةةدنيا 

اسان محطة بحوث الري في زاتد ) سها عكار   . أما المعدا السنوي لمرطوبةة النسةبية قي
)36.54%6.71(%فيتةةةةراوح بةةةةين  ويتميةةةةز المسةةةةار السةةةةنوي ل مطةةةةار فةةةةي سةةةةها عكةةةةار .
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تتعمةةةح بشةةةكا أساسةةةي بالعوامةةةا المنا يةةةة السةةةا د  بةةةال رل مةةةن البحةةةر  , با تالفةةةان كبيةةةر 
  1272mm-682التغيةةةةر السةةةةنوي لمهطةةةةوا المطةةةةري بةةةةين )يتةةةةراوح األبةةةةيض المتوسةةةةط , و 

موزعةةًا بشةةكا ريةةر منةةتظم  ةةالا أشةةهر السةةنة , حيةةث تتركةةز قةةيم الهطةةوا األعظمةةي  ةةالا 
بينمةةا تكةةون  , آذار  –شةةباط  –كةةانون مةةاني  –كةةانون أوا  –أشةةهر الشةةتاء ) تشةةرين مةةاني 

 ةة ريةاح رربيةة يبمةغ ويسةود فةي المنط .آل  جافةة تمامةاً  –تمةوز  –أشهر الصيف )حزيران 
ويسةةجا أقصةةاتا فةةي فصةةا الشةةتاء وأدناتةةا فةةي  m/sec 2.48المتوسةةط السةةنوي لسةةرعتها 

ويبمةةغ  , 8.45hrكمةةا يبمةةغ المتوسةةط السةةنوي لسةةاعان السةةطوع الشمسةةي ) .فصةةا الصةةيف
 يةةرًا تتةةراوح قةةيم التب ةةر فةةي سةةها عكةةار بةةين أ  و 12hrأعمةةم معةةدا  ةةالا شةةهر حزيةةران )

(50-150mm/month 2  [تطوا األمطار  تي ت ا  الا فتر   و  [ . 
 مواصفات التربة : -4

تنتشةةةر فةةةي منط ةةةة سةةةها عكةةةار األراضةةةي الطينيةةةة الداكنةةةة الف يةةةر  بالمةةةاد  العضةةةوية 
ن احتواء تذا التربة عمم نسبة عالية من فمةز يةؤمر ال تةذا والغنية بفمز المونتموريولينين . وا 

حيةةةةث تنةةةةتفط عنةةةةد ترطيبهةةةةا وتةةةةنكمش عنةةةةد  , يجةةةةدًا عمةةةةم نشةةةةاطها الفيزيةةةةا ي والهيةةةةدرولوج
 مما يؤدي لتشكا الش وح األف ية العمي ة وتصبا قاسية . , الجفاف
  الحةةاوي عمةةم نسةةبة A1وتمتةةاز أراضةةي المنط ةةة باحتوا هةةا عمةةم األفةةح السةةطحي ) 

  الطينةةةي الم يةةةا ذي المةةةون B2متوسةةةطة مةةةن المةةةواد العضةةةوية , يميةةةه فةةةي العمةةةح األفةةةح )
يتحةةةةوا إلةةةةم  , كتمةةةةي مضةةةةم  بنةةةةاء ذيحمةةةةر  والمشةةةةول بةةةةالمون األصةةةةفر و الضةةةةارل إلةةةةم ال

ممةةةا يةةةؤدي إلةةةم مسةةةامية  , الف يةةةر  بالمةةةاد  العضةةةوية اآلفةةةاح السةةةفمممتةةةراص فةةةي ري موشةةةو 
 . 3mm/hrعةةةن  دوبمعامةةةا نفاذيةةةة ضةةةعيف ا يزيةةة (%52-%45)من فضةةةة تتةةةراوح بةةةين 

وتال ةةم جميةة   , مالحةةةشةكا عةةام فةة ن تربةةة أراضةةي سةةها عكةةار معتدلةةة الحموضةةة وريةةر بو 
 .]  1[  المحاصيا الزراعية

 : ETo المرجعي لحساب االنفضاج التبخري المستخدمةالطرق  -5
 مغطةم أ ضةرالممكةن مةن مسةطا  األعظميبأنه اانفضاب التب ري   EToف يعر  
, والغايةةة مةةن تحديةةد قيمتةةه تةةي  مةة  رطوبةةة تربةةة بالسةةعة الح ميةةة بشةةكا تةةام وسةةميم بالعشةةل

دلةةة يمكةةن بواسةةطتها حسةةال معةةدا ااسةةتهال  المةةا ي لمحصةةوا مةةا فةةي ظةةروف إيجةةاد معا
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الةذي يةتم الحصةوا عميةه مةن  , منا ية محدد  بااسةتعانة ب ةيم معامةا المحصةوا التجريبةي
 : اآلتية الا تجارل ح مية . ويحسل ااحتياب الما ي لممحصوا بالعالقة 

ET  = Kc . ETo                    (1) 
 

 : ن  إحيث 
ET –  ًلااحتياب الما ي لمنبان  الا فتر  النمو م درا mm  أوm

3
/ha . 

ETo –  اانفضاب التب ري األعظمي المرجعي محسوبًا ب حةدى العالقةان التجريبيةة أو مةن
mm , m)  وي در لClasse- A)حوض 

3
/ha.   

Kc –    ويعطم بجداوا  اصة.معاما المحصوا )  الا فتر  محدد , 
 نذكر مايمي :]  5  [لمست دمة في حسال اانفضاب التب ريومن العالقان ا

 : Penmanعالقة بنمان  -آ
 

ETo = [W.Rn + ( 1 - W ) F(u) (ea - ed )]           (2)                        
  

 :  ن  إحيث 
ETo -  اانفضاب التب ري األعظمي المرجعي محسةوبًا ب حةدى العالقةان                  

mm , m)وي درل  Classe- A)ية أو من حوض التجريب
3
/ha.   

 - W بدرجةة الحةرار عاما الوزن ويعبر عن تأمير اإلشةعاع عمةم التب ةر األعظمةي ويتعمةح 
 وباارتفاع عن سطا البحر.

Rn- وتةو الفةةرح بةين اإلشةعاع الةةوارد  , اإلشةعاع الصةافي المكةافق ل يمةةة التب ةر األعظمةي
   .mm/dayوالمنعكس عن سطا التربة )

F(u)-  اآلتيةبالعالقة  يحددعاما الرياح و : 
F(u) = 0.27 [ 1 + (U/100)]               (3) 

 : ن  إحيث 
U-  2سرعة الرياح عمم ارتفاعm ( km/day.   
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(ea - ed)-  الفةرح بةين ضةغط ب ةار المةاء المشةب  وضةغط ب ةار المةاء الح ي ةي           

   . barأو  mbarالسا د عند متوسط درجة الحرار  )
- C  عامةا تصةحيا , يتعمةح بمعةدا الرطوبةة النسةبية العظمةم وسةرعة الريةاح             

 والسطوع الشمسي ويعطم بجداوا  اصة . 
 : Criddle –Blaneyكريدل  –عالقة بالني  -ب

وتةةي عالقةةة تجريبيةةة تعتمةةد فةةي تحديةةد قيمةةة التب ةةر األعظمةةي عمةةم معةةدا درجةةة الحةةرار  
 : اآلتيوتأ ذ الشكا  , وع الشمسياليومي والسط

 ETo = C [ P ( 0.46 t + 8 ) ]               (4)                            
 : ن  إحيث 

t  - .  المعدا اليومي لدرجة الحرار  )درجة م وية 
P – . النسبة الم وية لعدد ساعان السطوع الشمسي 
C – دنيا , وبالسةطوع عامةا تصةحيا يتعمةح بمعةدا الرطوبةة النسةبية الة                      

 الشمسي النظري والفعمي وسرعة الرياح .
 :  Ivanovعالقة ايفانوف  -ج

ETo = 0.0018 (25 + t )
2
 (100 - a) . Ka         (5)                     

 :  ن  إحيث 
ETo – ( اانفضاب التب ري األعظمي المرجعيmm/mounth.   

t  - لوسطية الشهرية بالدرجان الم وية .درجة الحرار  ا 
a – .  %( متوسط الرطوبة النسبية 

Ka –  تةأمير الةةري  تحةةنالجويةة معامةا المنةاخ وتةو عبةار  عةن معامةةا يبةين تغيةر العوامةا
   .1 - 0.75ويتراوح بين )

 : (Classe- A)جهاز قياس التبخر  –د 
مصةنوع مةن الحديةد   25.5cmوعم ةه  121cmوتو عبار  عن حوض دا ري الشكا قطرا 

ممبةةةن عمةةةم قاعةةةد   شةةةبية بوضةةة  أف ةةةي , يمةةة  بالمةةةاء  0.8mmالمطمةةةي بالزنةةة  بسةةةماكة 
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, يةةتم تجديةةد المةةاء بانتظةةام لمةةت مص مةةن العكةةار  والمةةواد العال ةةة األ ةةرى .  20cmارتفةةاع 
 : اآلتيةيتم تحديد التب ر األعظمي من تذا الجهاز وفح العالقة

ETo = KP . E                                 (6)                        
 : ن  إحيث 

E  - 2 [كمية الماء المتب ر من الحوض وت اس بواسطة الميكرومتر   [. 
KP-  معاما التصحيا لمحوض ويتعمح بمعدا الرطوبة النسةبية , سةرعة                     

 الرياح , البي ة المحيطة والغطاء النباتي .
    قةةةةةيم اانفضةةةةةاب التب ةةةةةري وفةةةةةح الطةةةةةرح المةةةةةذكور  اعتمةةةةةادًا عمةةةةةم  1)  ويوضةةةةةا الجةةةةةدوا

 المعطيان المنا ية لمحطة بحوث الري في سها عكار .
 )نتائج البحث( ETo( : قيم االنفضاج التبخري 1الجدول)

درجة حرارة الهواء   الشهر
 (درجة مئوية)

 ةالرطوب
 (%)النسبية 

عدد 
ساعات 
السطوع 

الشمسي  
 (ساعة)

سرعة 
 الرياح

(m/sec) 
عمى 
ارتفاع 

2m 

الهطول 
المطري  

mm)) 

 ETo االنفضاج التبخري 
(mm) 

بالني  ايفانوف بنمان وسطية دنيا وسطية صغرى عظمى
 كريدل

حوض 
Classe 

A 

 5955 5457 5656 54.1 17951 354 16758 7257 5355 12 852 1655 2ك

 6954 6852 7457 6255 15854 353 16659 7255 5251 1255 852 17512 شباط

 8458 9251 8358 8159 13354 255 22657 7252 5258 1457 958 1959 آذار

 11157 11352 9352 12453 42 254 24657 7352 5258 1759 1258 2353 نيسان

 14553 16254 11251 14956 1259 252 33652 7152 5154 2156 1559 27 ايار

 15552 17954 11253 16353 252 252 35956 7354 5656 2458 1956 2951 حزيران

 16955 18252 12753 17454 252 252 36254 7751 6451 2757 2258 3151 تموز

 16653 17159 12759 14652 252 252 33952 7357 6157 2853 2451 3155 آب

 14859 14652 14552 14255 1856 252 29556 6752 5352 2655 2154 3256 ايمول

 11452 12258 12652 9953 3859 159 24951 6852 4851 2353 18.4 2858 1ت

 8451 9253 11459 7353 8852 255 19754 6656 5252 1855 1359 24 2ت

 6755 6254 7552 6253 17558 356 15251 7257 5552 1355 959 1755 1ك

 ةةةة  ةةةالا أشةةةهر السةةةنة تبعةةةًا لطري EToنفضةةةاب التب ةةةري اتغيةةةر قةةةيم ا   2الشةةةكا)  يبةةةينو 
 الحسال المتبعة 
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ET0االنفضاج التبخري
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 خالل أشهر السنة  EToتغير قيم االنفضاج التبخري  :(2الشكل)
 )نتائج البحث(المتبعة تبعًا لطريقة الحساب

 : لممحاصيل الزراعية االحتياجات المائية تقدير -6
 حسال ااحتياب الما ي الكمي : ويعبر عنةه بكميةة الميةاا  التةي يسةتهمكها النبةان  ةالا -آ

m أو mmحةةدد  )موسةةم النمةةو, شةةهر, طةةور , يةةوم أو عشةةري م ةةدرًا فتةةر  م
3
/ha وتحةةدد  

قمةةةةا , ذر  ,  وقةةةةد تةةةةم ا تيةةةةار عةةةةد  محاصةةةةيا زراعيةةةةة فةةةةي منط ةةةةة الدراسةةةةة )  1)بالعالقةةةةة
و بااعتمةةاد عمةةم معطيةةان محطةةة بحةةوث الةةري  .  3كمةةا يبةةين الجةةدوا)باذنجةةان بةةاكوري  
كمةا تةومبين فةي  , لممزروعةان المةذكور  تحديةد قةيم معامةا المحصةوا تةم  في سةها عكةار

    2الجدوا)
 ]   2 [لبعض المزروعات في سهل عكار  K Cقيم معامل المحصول  :(2الجدول)

 1ك 2ت 1ت أيمول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط 2ك 
 0.45 0.32 - - - - - 1.3 1.15 1.02 0.85 2566 قمح

 - - - - 2594 2589 1522 1528 2578 0.50 - - ذرة
باذنجان 
 باكوري

- - - 2542 2559 2593 1526 2579 - - - - 
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 : اآلتيةوقد تم حسال ااحتياب الما ي الصافي بالعالقة 

ETnet=ET-Pact.                           ( 7  )                  
 :  ن  إحيث 

ET –  ااحتياب الما ي لمنبان  الا فتر  النمو م درًاmm  أوm
3
/ha . 

ETnet- لمنبان  الا فتر  النمو م ةدرًا  ااحتياب الما ي الصافيmm أوm
3
/ha   ب تمةاا(

 تأمير المياا الجوفية والرطوبة اابتدا ية لمتربة 
Pact. -  الهطوا المطري الفعاا م درًاmm  ونظرًا لعدم تةوفر قياسةان فةي منط ةة الدراسةة .
 : ]  6 [ يأتي تم حسابه كما ف د
 ةبالعالق .Pactيعطم  P < 75mm/monthكانن كمية الهطوا المطري الكمي  إذا - 1

      :اآلتية
               ( 8  )                     258.0  PPact 

 ةبالعالق .Pactيعطم  P > 75mm/monthكانن كمية الهطوا المطري الكمي  إذا -2
      :اآلتية
             ( 9   )                      106.0  PPact  

قيم ااحتياب الما ي الصافي  ةالا موسةم النمةو لكةا مةن ال مةا  (3,4,5)وتوضا الجداوا 
 والذر  والباذنجان الباكوري

  لمحصول القمح ETnet الصافي االحتياج المائي :(3الجدول)
 )نتائج البحث(خالل موسم النمو

الهطول  ET , mm االحتياج المائي الكمي الشهر
 الفعال

mm)) 

 ETnet , mm االحتياج المائي الصافي

بالني  ايفانوف بنمان
 كريدل

حوض 
Classe 

A 

بالني  ايفانوف بنمان
 كريدل

حوض 
Classe 

A 

 - - - - 118.28 39.27 36.10 37.36 35.71 2ك

 - - - - 101.72 58.99 57.8 63.5 53.13 شباط

 4.78 12.22 3.76 1.82 81.72 86.5 93.94 85.48 83.54 آذار

 113.25 114.98 91.98 124.75 15.2 128.45 130.12 107.18 119.95 ويسان

 188.90 211512 145.73 194548 0.0 188.9 211.12 145.73 194.48 ايار

 - - - - 45.56 26.91 28.9 36.77 34.46 2ت

 - - - - 115.64 30.38 27518 33.75 27.14 1ك
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 )نتائج البحث(الذرة خالل موسم النمولمحصول  ETnet الصافي االحتياج المائي :(4الجدول)

الهطول  ET , mm االحتياج المائي الكمي الشهر
 الفعال

(mm) 

 ETnet , mm االحتياج المائي الصافي

بالني  ايفانوف بنمان
 كريدل

حوض 
Classe 

A 

بالني  ايفانوف بنمان
 كريدل

حوض 
Classe 

A 

 - - - - 81.72 42.4 46.05 41.9 40.95 آذار

 71.93 73.1 57.5 66.15 15.2 87.13 88.3 72.7 81.35 ويسان

 150.9 175.4 121.07 161.6 0.0 150.9 175.4 121.07 161.6 ايار

 158.1 183.0 112.5 166.56 0.0 158.1 183.0 112.5 166.56 حسيران

 150.86 162 95.5 155.22 0.0 150.86 162 95.5 155.22 تموز

 156.32 161.59 120.22 137.43 0.0 156.32 161.59 120.22 137.43 آب

 لمحصول الباذنجان الباكوري  ETnet الصافي االحتياج المائي :(5الجدول)    
 )نتائج البحث( خالل موسم النمو

الهطوا  ET , mm ااحتياب الما ي الكمي الشهر
 الفعاا

mm)) 

 ETnet , mm ااحتياب الما ي الصافي

بالني  ايفانوف بنمان
 كريدا

حوض 
Classe 

A 

بالني  ايفانوف بنمان
 كريدا

حوض 
Classe 

A 

 29.48 30.08 22.08 26.52 15.2 44.68 45.28 37.28 41.72 نيسان

 85.73 95.82 66.14 88.26 0.0 85.73 95.82 66.14 88.26 ايار

 144.15 166.84 102.3 151.86 0.0 144.15 166.84 102.3 151.86 حسيران

 179.67 192.92 113.74 184.86 0.0 179.67 192.92 113.74 184.86 تموز

 131.38 135.8 101.04 115.5 0.0 131.38 135.8 101.04 115.5 آب

 حساب المقنن المائي لممحاصيل الزراعية : -7
المةةةةا ي عمةةةةم كميةةةةة التصةةةةريف الواجةةةةل إعطاؤتةةةةا  ةةةةالا مانيةةةةة واحةةةةد   نيةةةةدا الم ةةةةن

 :  ]  7  [اآلتيةر الواحد من األرض المروية ويحدد بالعالقة لمهكتا

               (10 )            
T

ET
q net






864

100   

hal  م درًا الم نن الما ي) التدفح المميز - q :ن  إحيث  sec// 
          netET-  م درًا  الشهريالما ي الصافي ااحتيابmonthmm/ 

          T- 5 عدد أيام شهر الس اية 

وقةةد تةةم حسةةال الم ةةنن المةةا ي لكةةا مةةن محصةةوا ال مةةا والةةذر  والباذنجةةان البةةاكوري ودونةةن 
   .6النتا   في الجدوا )
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(مقدرًا  qقيم المقنن المائي  :(6الجدول ) hal sec//  لبعض المحاصيل  )
 )نتائج البحث( في سهل عكار

 آب تموز حزيران أيار نيسان آذار  المحصول

 قمح

 - - - 0.726 0.404 0.007 بنمان
 - - - 0.544 0.355 0.014 ايفانوف

 - - - 0.788 0.444 0.046 كريدل-بالني
CLASSE 

A 
0.018 0.437 0.705 - - - 

 ذرة

 0.513 0.580 0.643 0.603 0.255 - بنمان

 0.449 0.357 0.434 0.452 0.222 - ايفانوف

 0.603 0.605 0.706 0.655 0.282 - كريدل-بالني

CLASSE 

A 
- 0.278 0.563 0.610 0.563 0.584 

 باذنجان
 باكوري

 0.431 0.690 0.586 0.330 25122 - بنمان

 0.377 0.425 0.395 0.247 0.085 - ايفانوف

 0.507 0.720 0.644 0.358 0.116 - كريدل-بالني

CLASSE 

A 
- 0.114 0.320 0.556 0.671 0.491 

 تغيةةر قةةيم الم ةةنن المةةا ي لمحصةةولي الةةذر  والباذنجةةان البةةاكوري (5,4,3)وتوضةةا األشةةكاا
 . تبعًا لمطرح الحسابية المطب ة  الا موسم النمو وال ما

المقنن المائي لمحصول الذرة

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

نيسان ايار حزيران تموز آب

أشهر موسم النمو

q
(l

/s
e
c
/h

a
بنمان(

ايفانوف

بالني- كريدل

classe-A

 

 )نتائج البحث( بحسب طريقة الحسابالمقنن المائي لمحصول الذرة  :( 3ل) الشك    
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المقنن المائي لمحصول الباذنجان الباكوري

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

نيسان ايار حزيران تموز آب

أشهر موسم النمو

q
(l

/s
e
c
/h

a
بنمان(

ايفانوف

بالني-كريدل

classe-A

 

 المقنن المائي لمحصول الباذنجان الباكوري :( 4الشكل )
 )نتائج البحث(طريقة الحساببحسب  

المقنن المائي لمحصول القمح

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

اذار نيسان أيار
أشهر موسم النمو

q
(l

/s
e
c
/h

a
بنمان(

ايفانوف

بالني-كريدل

classe-A

 )نتائج البحث(بحسب طريقة الحساب القمحالمقنن المائي لمحصول  :( 5الشكل ) 
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 النتائج والتوصيات:-8
فةي الحسةال دورًا تامةًا فةي صةحة قةيم  ةدي الدقة في قياس العواما المنا ية الدا مةتؤ   -1

 . مست دمة بحسل كا طري ة حسابية ET0اانفضاب التب ري المرجعي 
-classeحةوض  - بنمةان -كريةدا /)بالني المحسوبة وفح ET0يوجد ت ارل بين قيم  -2

A   . يبةةدأ مةةن نيسةةان ويسةةتمر   فايفةةا نةةو  )ةبينمةةا يالحةةظ تباعةةدًا فةةي ال ةةيم بالنسةةبة لطري ةة
 حتم نهاية تشرين األوا .  

باذنجةةان بةةاكوري   وقةةد  –ذر   -تةةم حسةةال الم ةةنن المةةا ي لممحاصةةيا الزراعيةةة ) قمةةا -3
)//sec(أظهةةةرن النتةةةا   تباينةةةًا فةةةي قةةةيم  halq  والطةةةرح األ ةةةرى ,   ايفةةةانوف)بةةةين طري ةةةة
  . classe-A –كريدا  /بالني –)بنمان  لطرححسابية وكان تنا  ت اربًا بين ال يم ال

تعطةةي قيمةةًا أصةةغرية لمم ةةنن المةةا ي بالم ارنةةة مةة  الطةةرح   ايفةةانوف )لةةوحظ أن طري ةةة -4
 , األ رى , وتذا يؤدي إلم توفير في كمية المياا المست دمة في الري من الناحيةة النظريةة

 تأكيد تذا النتا   بتجارل ح مية . يتم إن لم
العناصر المنا ية الالزمة لحسةال اانفضةاب التب ةري المرجعةي متةوفر  لفتةر   نوحظ أل -5

 في منط ة الدراسة , وتذا يؤمر عمم دقة الحسال (2005-1996)زمنية قصير  
اتتوفر في منط ة الدراسة معمومان عن الهطوا المطري الفعةاا , وقةد تةم حسةابه فةي  -6

الدقةةة المطموبةةة ابةةد مةةن  إلةةمتجريبيةةة , ولموصةةوا البحةةث اعتمةةادًا عمةةم بعةةض العالقةةان ال
   توفر قياسان فعمية لممطر الفعاا. 

تصما نتا   تذا البحث لالسةت دام ف ةط فةي منط ةة سةها عكةار فةي طرطةوس, ويجةل  -7
تةةو ي الحةةذر عنةةةد اسةةت دامها فةةي منةةةاطح أ ةةرى , حيةةث أمبتةةةن الدراسةةان أن قةةيم الم ةةةنن 

   ا ية لمنط ة الدراسة .الما ي ت تمف با تالف الظروف المن
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SUMMARY 

This research includes an analytical study for calculation of 

water course in Akkar plain located in costle region in S.A.R 

depending on a climatic data registered for various period of 

time. 

The water course is calculated by determining Potential 

Evapotransporation ET0 ,using experimental 

equations(Blaney-Criddle,Ivanov,Penman) and measuring it in 

the field by using evaporation pan (classe-A) .   

An analytical comparison among the different used methods is 

made to achieve some results concerning the optimum 

investment of the available water resources in the irrigation 

projects.  

This research  has shown that  Ivanov
 
‘s method gives 

minimum values for Water Course comparing with the other 

methods . 

 

 

 


