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 ملخص البحث 
  المكاني  االمتداد  ضمن   الملح وبحر   دبس ابو  لهور الهيدرولوجي   التحليل  دراسة  تعد  

  اختيار  جاء  لذا   (للعراق  الفيز وغرافيه) الطبيعية  االقاليم ضمن  والواقعة   الرزازة لبحيره
  اهميه من  له  لما   (مقارنه دراسة )  المنخفضين   لهذين الهيدرولوجي التحليل  البحث  موضوع

  على تظهر  الجفاف اثار  بدأت  فَـ . العراقية المدن عن الفيضان خطر ودرء  كبرى اقتصاديه
  كما  المائية  حصتها  انخفاض  جراء   المائي المسطح  مساحه بتقلص  متمثلة  الرزازة  بحيره 

  الخصائص  في  حاصله تغيرات الى   ادت التي  المناخية الظروف  تأثير  الى الدراسة  توصلت 
  الشمالي   كربلء  بزل  مياه استخدام عن   فضلا  المائية البيئة  لهذه  والكيميائية الفيزيائية 

  ومن   الرزازة بحيره  من  الشرقية  الجنوبية  الجهة  من  دبس   ابو هور  لتغذيه  مصدر لكونه 
ا  عجزاا  المنخفض  يشهد  نتائجها    الفيزيائية  الخصائص على  السلبي اثره  ينعكس مائيا
  ولو   مائية بحصه الملح وبحر دبس   ابو  المنخفضين  لذلك يوصي بتزويد  للمياه والكيميائية 

ا  المنخفضين قاع  وتنظيف  الربيع فصل   نهاية  في السنه  خلل واحد  لموسم    لتقليل   سنويا
 الحيه.  الكائنات مخلفات  من تنتج  التي  العضوية   المواد

 

Abstract 
The current study is concerned with the hydrological analysis of Abu 

Debs and Bahr al-Malh within the spatial extension of the Razzazah 

Lake, which is located within the natural regions (Al-Fiz and the 

graphics of Iraq). Therefore, the selection of the research topic came 

to hydrological analysis of these two troughs (a comparative study) 

because of their great economic importance and to ward off the 

danger of flooding Iraqi cities. So the effects of drought began to 

appear on the Razzazah Lake represented by the shrinking of the 

water body due to the decrease in its water share. The study also 

found the effect of climatic conditions that led to changes in the 

physical and chemical properties of this water environment as well as 

the use of the northern Karbala drainage water as it is a source of 

feeding the Abu Debs marsh from The southeastern side of the 

Razazah lake and its results are witnessing a water deficit that 

negatively affects the physical and chemical properties of the water. 

The researcher recommends providing the two troughs of Abu Debs 

and the Salt Sea Bahr AL-Malh with a water share even for one 

season during the year at the end of the spring season and cleaning 

the bottom of the two trough annually to reduce the organic matter 

produced from Remnants of living organisms. 
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 المقدمة 
والتي ترجع جذورها الى حقب قديمة وما   حوض بحر الملح وهور ابو دبسألهمية      

تعرضتتتل الين مة قة الدرامتتتة مر تترار اتراا الالاط والرصوصة فيتتتوصتتتا اي العيتتتر 
الثالثي والرصتايي والتي تمثلتل بتقتدح بحر تا والتذر همر هتذن المة قتة بعتد تعرضتتتتتتتتتتتتتت تا  

 يعي  للعتتد تتد مر الحراتتاا ال ةدو تتة ادا اي اتيات تتا الة تتاذيتتة بتتو ر هتتذا المة ل  ال 
والذر  تتون مر مة ل  هور ابي دبس وصحر الملح والذر اان لن اهمية اقتيادية مةذ 
زمر بعدتتتد م امتتتا اتتتان لتتتن اهميتتتة ا درف اي درن ف ر الايعتتتتتتتتتتتتتتتتان ير المتتتدن العرا يتتتة 
وفيتتتتتوصتتتتتا ب داد والذر اان اي وقل متتتتتابف   ددها ف ر الايعتتتتتان ات  حلر قةاف اي 

لح تاايتة والتي تت فتذ ميتاه تا امفدرف مر ا ر اللراا الازن الشتتتتتتتتتتتتتتمتالي مة تا لترت   ب حدرف ا
الي اوقاا ارتلاع مةستتتوي ميان ا ر اللراا تمرر الميان الى بحدرف الرزازف ير صر ف قةاف  
وااظ  ت لية المارف م وفالل متتتتتةواا ليستتتتتل بعددن فيتتتتتوصتتتتتا اي اترف التستتتتتعدةياا اقد 

مستاحة المست ح الماذي جران بدأا أثار الالاط تظ ر يلى بحدرف الرزازف متمثلة بتقلص  
اا لتاض حيتتتتتتتتتتتتتتت تا المتاذيتة اعا متا يلمةتا اا تا تعت ر مر ال حدراا الم لقتة التي ليس ل تا  
مةلذ افر لتيتتتتتر ي الميان الدافلة ل ا لذا اتتعرض لت ثدر المةاه يلد ا وفيتتتتتوصتتتتتا اي 
ايتتتتتتتتتل اليتتتتتتتتتيي المتمثلة اي ارتلاع درجاا الحرارف وز ادف امية الت  ر مما يعمل يلى  

ادف امية اممالح الذاذ ة والتوصتتتتتتتتدلة الت رصاذية وترادز العةاصتتتتتتتتر الثقدلة الموجودف اي ز 
بةدت ا ال  يعية وماموية العدون الماذية المةتشتتترف دافل ا اي امجزان الشتتتمالية والشتتتمالية 
ال رصية والشتتتمالية الشتتتر ية والشتتتر ية وال رصية وتعرضتتتل المة قة لت ثدر الظروط المةافية  

الى ت در ال يتتتتتتتتتتتتتتتاذص التيميتاذيتة واللدز تاذيتة ال دولوجيتة لل د تة المتاذيتة ل حدرف  ادى علت   
الرزازف جران فروج هذن الميان مر مةاصف العدون الملحية ، اعتتتتتتتتتتتال ير امتتتتتتتتتتتت داح ميان  
م زل ارصالن الشتتتتتتمالي لتوان ميتتتتتتدرا  لت ذية هور أبو دبس مر الا ة الاةوصية الشتتتتتتر ية 

فيتتتتتاذص الميان التي يحمل ا هذا المورد الماذي جران   مر بحدرف الرزازف و بستتتتت ب ص يعة
صرح م للاا اليتتترط اليتتتحي واليتتتةايي والزرايي الم ااتتتر الى هذا الم زل ، استتتاه   
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هذا الم زل مع ت ثدر الظروط المةافية التي تتعرض ل ا مة قة الدرامتتتة الى ز ادف ترادز  

 ايل الييي. اممالح والعةاصر الثقدلة اي بحدرف الرزازف ومميما فالل
   -اوم: مشكلة ال حث: 

 ددرولوجية ما  يمكر صياهة مشكلة الدرامة باآلتي )) هل هةاك ت ا ر لل ياذص ال    
 اي بحدرف الرزازف؟ (( بدر حوض بحر الملح وهور ابو دبس

 - وممكر تقسي  المشكلة الرذيسة الى يدد مر المشكالا الثااو ة اامتي:  
 - المشكلة الثااو ة:  

اي بحدرف  ددرولوجية حوض بحر الملح  ت ثدر يلى ال ياذص الدرجة الحرارف  ل  هل - 
 الرزازف ؟ 

اي بحدرف    ددرولوجية حوض هور ابو دبسما هو ت ثدر امم ار يلى ال ياذص ال - 
 الرزازف ؟ 

هل للعوامل الا رافية ال  يعية أثر يلى ال ياذص ال ددرولوجية لحوض بحر الملح   -
 الرزازن.  وهور أبو دبس اي بحدرف

   -ثاايا: ارضية ال حث: 
 ددرولوجية حوض  ياذص الهةاك ت ا ر لل لما ااال مشكلة الدرامة الرذيسة ))هل      

دبس  ابو  وهور  الملح  المشكلة   بحر  مقابل  رذيسة  الرزازف(( اوضعل ارضية  بحدرف  اي 
 ددرولوجية ما بدر حوض بحر الملح وهور  الرذيسة متمثلة ي )) وجد ت ا ر لل ياذص ال

اي بحدرف الرزازف(( م اي حدر تمثلل اللرضية الثااو ة :  وجد يوامل ج رافية    ابو دبس
 لملح وهور أبو دبس . ص يعية أثرا يلى ال ياذص ال ددرولوجية لحوض بحر ا

 - ثالثا: هدط ال حث: 
 ددرولوجية حوض بحر الملح  ت دط الدرامة الى التعرط يلى ال ياذص ال -1

 - اي بحدرف الرزازف مر فالل:  وهور ابو دبس
مة قة  يلى اممالح التلية الذاذ ة للميان اي العةاصر المةافية درامة أثر  -أ

 .الدرامة
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حوض ي _ تحد د المواقع الا رافية التي ترتلع اد ا امية اممالح التلية الذاذية اي 
 . بحر الملح وهور ابو دبس

 - رابعا: مة اية ال حث: 
ألجل تحقدف اهداط الدرامة ات ع ال احث المة ج الوصلي و المة ج التحلدلي الذر     

المةاه وتح لعةاصر  المةافية  ال ياااا  تحلدل  الامتعمل اي  ال ياذص   ددرولوجية  لدل 
اي بحدرف الرزازف مر فالل تحد د الت ا ر الليلي اي   حوض بحر الملح وهور ابو دبس

  ي  اممالح التلية الذاذ ة .  
 -فامسا: حدود مة قة الدرامة: 

°( اتتتتتتتتتتتمام وف ي صول  33,10-  –°32,30تقع بحدرف الرزازف التيا  بدر داذرتي يرض )
د يقة اتتتتتتتتتتترقا، اما ج رافيا  اع تقع ادار ا بدر محااظة ارصالن °(  43م  50- -  43 ̊م  20)

( حدث تقع اي الازن الشتتتتمالي ال رصي مر  2-1واما ار واما هو موضتتتتح اي ال ر  ة )
محااظة ارصالن، و حدها مر الشمال بحدرف الح ااية اما محااظة اما ار اتحدها مر ج ة  

مد ةة ارصالن والحستدةية اما هعت ة  الشتمال ال رصي ومر الشترو والاةوي اتحدها اراضتي  
 ال ادية الشمالية اتحدها مر ج ة ال ري. 
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 ( 1فر  ة )

 الموقع الللتي والا رااي لحدود مة قة الدرامة 
( الملتق ة 2017و   1990الميدر / يمل ال احث باميتماد يلى المرذية اللعاذية )

 . (Arc GIs 10.3)وم رجاا برماياا  8,7مر القمر ماد ماا 
  ددرولوجية حوض بحر الملح وهور ابو دبس تحدد الدرامتة زماايا  بدرامتة ال يتاذص ال

، بدةما ااال ال ياااا المةافية لدورف مةافية مر متتتتتتتتتتتتتتةة  2021اي بحدرف الرزازف لستتتتتتتتتتتتتتةة 
 مةة. 31( أر لمدف 2020 – 1990)

 ددرولوجية ما بدر حوض بحر الملح ذص الاما موضوعيا  اع تتمثل بدرامة ت ا ر لل يا
 اي بحدرف الرزازف .  وهور ابو دبس
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   -مادما : م رراا ال حث: 
 - ت  افتيار موضوع ال حث واقا لعدد مر الم رراا امتية: 

 ددرولوجية يدح الت رو الى ار درامتتتتتتتتتتتتتتة افرى تةاولل ت ثدرها ال يتتتتتتتتتتتتتتاذص ال -1
 . حوض بحر الملح وهور ابو دبس

ياذي الموجود اي مة قة الدرامة عاا المساحة الوامعة، واياية ت ثر  التةوع امح -2
 هذا التةوع مر فالل الظروط المةافية الحالية. 

امهمية امقتيادية لل حدرف، اع تعد بحدرف الرزازف مر المواقع السياحية الم مة اي  -3
 ة والتي تعت ر  محااظة ارصالن واما ار واحتوان هذن المة قة يلى العد د مر المواقع امثر 

 جاا ا هاما اي تةمية يالة امقتياد. 
امكااية تةمية الثروف السمكية اي بحدرف الرزازف والتي تعد راةا  مر اراان الةشاط   -4

 امقتيادر اي مة قة الدرامة.
 

 - مابعا : ف واا الدرامة وصر قة العمل: 
 - ال  واا هي: ألجل الوصول الى هدط الدرامة اقد مرا الدرامة بعدد مر 

    -العمل المكت ي :  – 1
وتمثلل بالعمل المكت ي والذر قاح ال احث فاللن بامع المعلوماا وال ياااا المتعلقة    

بموضوع الدرامة مر ميادر م تللة مثل )التتب واألصار ح والرماذل الاامعية والدور اا 
وامحياناا   والةشراا  والتقار ر  العلمية  وامبحاث  المةشورف  والماالا  هدر  العلمية 

 والمتعلقة بموضوع الدرامة(  
مرحلة جمع ال ياااا والمعلوماا ال اصة بموضوع الدرامة مر ميادرها الم تللة:   –   2
-   

والتي ت  جمع ا مر مكت اا م تللة مثل )المكت ة الوصةية والمكت ة المراز ة ومكت ة       
لعلوح ومكت ة الية الترصية لل ةاا ومكت ة  كلية الترصية ومكت ة الية اآلداي ومكت ة الية ا

كلية العلوح لل ةاا  اي جامعة ب داد والمكت ة المراز ة للاامعة المستةير ة ومكت ة الية  
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العلوح السياحية ومكت ة الية العلوح حياف ومكت ة الية الزراية  والمكت ة المراز ة اي جامعة 

ية والع امية اي محااظة ارصالن ، واذل   كرصالن ومكت ة اممااة العامة للعت تدر الحسدة 
جمع التتب والتقار ر وامبحاث العلمية  والمرذياا اللعاذية مر ا كة اماترادل والتي 

 ت ص موضوع الدرامة. 
   -اجران الدراماا المددااية:  – 3

أبو        ل ور  الماذية  ال د ة  اي  الس حية  المان  لعدةاا  التيمياذية  ال ياذص  لتحلدل 
حر الملح اع تمل الدرامة المددااية اي ال د ة الماذية ل حدرف الرزازف حدث ت  ااااز دبس وص

هذن المرحلة مر فالل امت داح ال احث ماموية مر امج زف وامدواا التي تتعلف اي 
ت    التي  المددااية وامت داح امدواا  الدرامة  الدرامة مر فالل  اتماح مت ل اا موضوع 

لعدح توارها اي الم ت راا العلمية وصامت داح امج زف والمعداا    تيةيع ا مر ق ل ال احث 
التي ت  امتعارت ا مر دواذر الدولة وصعد معا رف امج زف والت كد مر دقة يمل ا بدأا الدرامة 

   -يلى واف امتي  :
 Alpine Quest GPS Hiking  Lite( وصراامج  ) GPSامت داح ج از ) -1

2.0.7c صا ل لتث دل احداثياا المواقع التي ت  افذ يدةاا مة ا ( والمث ل اي ج از المو
 والرجوع الد ا بشكل م ل اي ال مرف مر الدرامة المددااية. 

وص ول   -2 المعداي  القياس  اي ال    8امت داح ار    الميان  مةسوي  لقياس  متر 
 يدةة. 

 حرارف الميان  درجة امت داح ج از التترواي لقياس درجة حرارف ال وان و  -3
ا -4 امية  لقياس  لقياس  الحقلي  الا از  امت دح  الحقل  اي  الذاذ ة  التلية  ممالح 

    T.D.Sاممالح التلية الذاذ ة
ت  وضع يدةة المان بعد  ياس درجة حرارت ا واممالح التلية الذاذ ة اد ا حقليا     -5

 لتر لقياس ال ياذص التيمياذية   1دافل قةااي بالمتيكية معة  
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 - ثامةا : هيكلية ال حث:  
تعمةل الدرامة ثالث م احث ، اع تمثل المقدمة وامصار الةظرر للدرامة والذر ااتمل 

رذيسية وت للت ا مشكالا ثااو ة  وارضدت ا وهدط ال حث ومة اية  يلى مشكلة ال حث ال
ال حث وحدود الدرامة واهمية ال حث وم رراا ال حث وصر قة العمل وهيكلة ال حث ،اع  
تحلدل  الثااي  الم حث  اما  م  الدرامة  ال  يعية لمة قة  الم حث امول ال ياذص  تةاول 

للميان مة قة والتيمياذية  اللدز اذية  التي    ال ياذص  األمتةتاجاا   الدرامة  اعال  ير 
توصلل ألد ا الدرامة والمقترحاا وقاذمة الميادر المؤثرف يلى مة قة الدرامة )معدل 
درجة الحرارف والعظمى والي رى وامم ار( اما الم حث ااان لد در ال ياذص التيمياذية  

تلية الذاذ ة فالل مر حدث ت ا ر امية اممالح ال  حوض بحر الملح وهور ابو دبس لميان  
الليلدر الشتور والييلي. اعال ير اممتةتاجاا التي توصلل الد ا الدرامة والمقترحاا 

 وقاذمة الميادر. 
 المبحث األول: الخصائص الطبيعية 

يقدح هذا ال حث درامة تحلدلية اي ال عد المكااي ل ور ابي دبس وصحر الملح، إع تة لف 
الدراماا التمية المقاراة بدر تلايل م تلف المت دراا الا رافية  هذن الدرامة مر م دأ  

وااعكاس اتاذا ا، إع مدت  بحث العالقة بدر ص يعة صوصوهرافية الس ح والظروط المةافية  
اللدز اذية والتيمياذية لةوعية ميان، وهذا األثر  ة  ي ان يكون لن  بالمت دراا  ويالقت ما 

 المت دراا ورصد تلايل ا.الدور الا رافية الم   اي رص  
 أوم : صوصوهرافية هور ابي دبس وصحر الملح واقساح الس ح. 

يقع هور ابي دبس وصحر الملح ضمر اممتداد المكااي ل حدرف الرزازف ، والواقعة ضمر    
الوامع   ال رصية  اليحران  اقلي   ضمر  وتحد دا   للعراو،  )اللدزوهرافية(  ال  يعية  امقالي  

(  ت در  2ادو تقع ضمر اقلي  الوديان السللى، ويةد مالحظة ال ر  ة )  الة او، وصيورف
- 40اماحدار الحاد والملاجئ مر الا اا الاةوصية ال رصية والتي  تدرج ارتلاي ا ما بدر )

(ح؛ و عود عل  الى ياملي اماتسار والتعر ة، واا ما تمثل حااة ااتسار او صدع اي  20
الحظة مر فالل ال ر  ة ان موضع ال حدرف يقع بدر  هذن الا ة اعال  ير عل  يمكر م
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حااتدر مرتلعتدر تتمثل بماموية مر التالل وال اراا مر الا تدر الاةوصية ال رصية والا ة 

  (.1) الاةوصية الشر ية
الثرثار   المتتابعة مر مة ل   المة لعاا  المة لعدر ضمر ماموية  ان موقع  كما 

ومة ل  الرزازف وصوم  الى بحر الةاف وصارها؛ واتياة ل ذا مرورا  بمة ل  الح ااية  
الموقع اقد ااعكس يلى صوصوهرافية المة قة التي تة ل  ير بقية امجزان المحي ة ب ا  
ااحدار   فيكون  المة لعاا  تل   احو  الاااة  الموممية  الوديان  ااحدار  يةن  تةتج  مما 

بش اثر  مما  الشرقي  والشمال  الشرو  باتاان  ال  يعية  المة قة  ال ياذص  اي  ا در  كل 
للار ان، اما مايد هذا اماحدار يلى تشكدل مكامر م مة للميان الاوفية، و تلف عل   
مر فروج هذن الميان ارتواز ا  مر العد د مر المواقع لوجود اليدوع واللواصل مميما اي 

احو هور  مة قة الدرامة )هور ابي دبس وصحر الملح(، وايعا  اتياة لس ح ا المةحدر  
ال ر ر( -الرمال-ابي دبس وصحر الملح  اقد مايد يلى اقل التثدر مر الروامب )الحيى

 (.2) اي موم  مقوط امم ار مر الا ة ال رصية احو هور ابي دبس وصحر الملح  ارقا  
مر ال ر  ة ال وصوهرافية  الحظ ان قاع هور ابي دبس وصحر الملح المتيلدر ب حدرف  

( ح، اما  الحظ ان افل  20-14لاي ما واقا  ل  وط التةتور ما بدر )الرزازف  تراوح ارت
( ح ومميما اي امال ا ووم  هور ابي دبس وصحر الملح ، 14ارتلاع لقاي ا ييل الى ) 

( ح اما  الحظ 15اي حدر ان افل  ارتلاع ل ا اي اجزاذ ا الاةوصية الشر ية ييل الى )
بحدر در مةليلتدر ومميما اي اجزاذ ا الاةوصية  ان قاع هور ابي دبس وصحر الملح  ا ا ا  

( ح، ومر فالل هذا الوصف  الحظ وجود العد د مر 40والتي ييل ارتلاع قاي ا الى )
با ية ا راضي    Island)اماكال امرضية ال ارزف التي ل  ت  د ا الميان والتي تمثل جزرا  )

- 20تي  تراوح ارتلاي ا ما بدر ) مرتلعة اي امجزان الشر ية و الشمالية مر ال حدرف وال
( متر واي اجزان افرى وحسب ص يعة مستوى الميان ويلى الره  مر ارتلاع حااات ا  30

ال رصية ام ان العد د مر الوديان وجدا ث راا اي هذن الحااة لدةت ي ب ا الم اط اي 
رها  هور ابي دبس وصحر الملح  مثل )وادر امبي ، وادر اعدب، وادر العرجاور( وهد

 مر الوديان التي افترقل ال رط الاةوصي ال رصي. 
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تعت ر مظاهر الس ح مر احد العوامل ال  يعية الا رافية الم مة اي ار مة قة، ومة ا  
مة قة الدرامة التي تقع اي الازن امفر مر بحدرف الرزازف فيش ل مساحة مر الوديان  

ةس ي و كون ااحدارها بيورف يامة السللى مر )ال ع ة ال رصية( والتي تمتاز بارتلاي ا ال
باتاان الشمال ال رصي مواز ا  اي هور ابي دبس وصحر الملح  اي  مر الاةوي ال رصي 
الاةوي الشرقي مة ا، والتي تقع ضمةن ق اياا الوديان السللى الذر  تتون مر العد د 

التي   الوديان  العر تة مر  المملتة  اراضي  دافل  مر  ال رصي  والاةوي  ال ري  مر  صية   ع 
 . (3) السعودية ب تاان الازن الاةوصي والاةوي ال رصي مر هور ابي دبس وصحر الملح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ف وط التةتور 2.فر  ة )(4)( ت در اقساح الس ح الرذيسة لمة قة الدرامة2وال ر  ة )
 ) امرتلاياا اي مة قة الدرامة(  

( الملتق ة 2017و   1990المرذية اللعاذية )الميدر / يمل ال احث باميتماد يلى  
 . (Arc GIs 10.3)وم رجاا برماياا  8,7مر القمر ماد ماا 
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 ثاايا : ال ياذص المةافية ل ور ابي دبس وصحر الملح: 

يعد المةاه احد العوامل الرذيسة ال  يعية مر بد ية ماذية او يابسة، االتثدر مر الت دراا 
ار العاح للةظ  ال د ية وما تحتو ن مر ااظمة بدولوجية  الموضوعية التي تحدث ضمر امص 

. ادةتج  (5) للتاذةاا الحية الة اتية مة ا والحدوااية ت ثر ب  يعة ال ياذص المةافية للمة قة
المةافية   تلايل العوامل الاو ة حسب ص يعة تراب  ا ااماصا  م تللة مر الظروط  ير 

ف والر اح والع   الاور والرصوصة الةس ية  كالعالقة بدر اماعاع الشمسي ودرجة الحرار 
وامم ار والت  ر والتي تعكس مدلوما بد ية هامة واي فلف السماا ال د ية الاااة وا ن  
الاااة اي مة قة الدرامة اع  تحك  المةاه اي التياية التي ت تلف ب ا ظواهر الس ح  

اع الت در اي درجاا الحرارف  والة اا والحدواااا وامالدب ال قان وميادر الميان، اامرتل
. و ةعكس المةاه يلى ال د ة الحياتية اي بحر (6)وقلة امم ار الحاصلة والت  ر العالي

الملح وهور ابي دبس مر فالل ت ثدرن يلى ال ياذص اللدز اذية والتيمياذية للميان؛ ول يان  
افية ال امة الت ثر  إثر المةاه الحالي اي مة قة الدرامة مدت  الت رو الى العةاصر المة

يلى موازاة  الماذية المةافية وهي: )درجة الحرارف وامم ار والت  ر(، وإلتماح عل  اقد ت   
ووقع امفتيار يلى مح ة   2019الى مةة    1989افتيار دورف مةافية ا رى مر مةة  

( الادول  اي  م در  هو  واما  المةافية  بالةس ة  1كرصالن  الدرامة  مة قة  مح ة  موقع   )
ط ال ول ودواذر العرض وارتلاي ا ير مستوى م ح ال حر؛ و رجع م ب ايتماد  ل  و 

مح ة ارصالن هو محتواذ ا يلى ماالا مةافية ت  ي المدف المذاورف مابقا  وقرص ا مر  
 مة قة الدرامة ))هور ابي دبس وصحر الملح ((. 

ودواذر العرض وارتلاع المح ة ير م ح ( موقع مح ة ارصالن حسب الرق  اماواذي وف وط ال ول 1جدول )
 ال حر

الميدر: يمل ال احث ايتمادا  يلى وزارف الةقل والمواصالا، ال د ة العامة لألاوان الاو ة والرصد الزلزالي، 
 .  2019قس  المةاه، بياااا هدر مةشورفم

الرق   المح ة  ا 
 اماواذي 

 الموقع امحداثي
امرتلاع ير مستوى 

ف    م ح ال حر/ح 
 ال ول/ارقا /درجة 

داذرف 
 العرض/امام /درجة 

 29  32,34̊  44,03̊ 656 كرصالن  1
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 :Temperatureدرجة الحرارف   .1
الوضع الحرارر اي هور ابي دبس وصحر الملح م ت تلف ير ار بقعة مر بقاع العال   

تلايل ماموية مر العوامل، االموقع الللتي بالةس ة لدواذر العرض الذر  ا ي اتياة مر  
. واذل  (7) كان لن امثر الت در اي تحد د مةاه المة قة يموما  ودرجة الحرارف فيوصا  

واقا  ل  يعة م ح المة قة اي هور ابي دبس وصحر الملح المشار الين مابقا  مر حدث 
يل عل   اثر  لن  واا لاض ا  بالةس ة  ارتلاي ا  اما  الدرامة،  مة قة  اي  الحرارف  درجاا  ى 

للموقع الا رااي لليابسة والمس حاا الماذية فيقع هور ابي دبس وصحر الملح اي المة قة  
اليحراو ة والتي تحي  ب ا اليابس مر ارصعة ج اا مما ادى الى ت ا ر درجاا الحرارف 

وصحر الملح لذل  مدت  توضيح    بدر المةاصف المحي ة ب ا والمس ح الماذي ل ور ابي دبس
 درجة الحرارف العظمى والي رى لمة قة الدرامة.  

 .Mix Temp معدل درجة الحرارف العظمى: -أ
( ت ا ر المعدما الش ر ة لدرجة الحرارف العظمى اي مح ة 2يظ ر مر فالل الادول )

اا ر ايل مة قة الدرامة، اع ت دأ المعدما الش ر ة باما لاض التدر اي ابتدان مر  
( 40.4( اع تراوحل ما بدر ) 1ال ر ي اي مح ة ارصالن واما هو موضح اي الشكل ) 

التوالي فالل ا رر أ لول وتشر ر  23.9ْح احد اقيى وصحدود ) ْح احد اداى يلى   )
الثااي، و زداد اما لاض التدر اي للمعدما بالتقدح فالل اا ر ايل الشتان لتتراوح ما 

 ر اااون الثااي وهو اداى معدل ا ر لدرجة الحرارف العظمى ( ْح فالل ا16.2بدر )
( وصحدود  الدرامة  مدف  اا ر  ترتلع  19.41فالل  ا اط،  ا ر  فالل  قيى  احد  (ْح 

( ْح 24.0المعدما الش ر ة تدر ايا  بالتقدح فالل اا ر ايل الرصيع اع تراوحل ما بدر )
الل ا ر اعار و أيار، ( ْح  احد اقيى يلى التوالي ف31.37كحد اداى و بحدود )

(ْح  42.1وتيل المعدما الش ر ة عروت ا فالل ا ور ايل الييي اع تراوحل ما بدر ) 
( ْح فالل ا ر تموز و الذر يمثل ايلى  44.6كحد اداى فالل ا ر حز ران و بحدود )

 معدل ا رر لدرجة حرارف العظمى فالل ا ور مدف الدرامة.
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مية حدو ة اي هور ابي دبس وصحر الملح إع تؤدر ولدرجة الحرارف ب  يعة الحال عاا اه

الز ادف اي درجة الحرارف الى اا لاض اي يمف الازن العلور وفل  ص قاا المحي  وهذا 
.وتؤثر ايعا  ارتلاع درجة الحرارف يلى (8)  ؤثر يلى الدا توماا والعوالف الة اتية امفرى 

يلى ز ادف لزوجة الميان ادة ل  ال ياذص التيمياذية للميان، اما تعمل درجة الحرارف  
 .(9)بشكل حاد عوصان م تلف ال ازاا اي المان

( المعدما الش ر ة والمعدل السةور لدرجة الحرارف )درجة م و ة( للمدف 2جدول )
(1989 -2019) 

 معدل درجة الحرارف الي رى  معدل درجة الحرارف العظمى  الش ر
 24.9 40.4 أ لول
األولتشر ر   33.8 19.55 

 12.04 23.9 تشر ر الثااي
األولكااون   18 7.12 

 5.68 16.2 كااون الثااي
 7.91 19.41 ا اط 
 11.6 24 اعار 

 17.79 31.24 ايسان
 23.17 37.31 أيار

 27.04 42.1 حز ران
 29.57 44.6 تموز 
 29.03 44.52 اي

لألاوان الاو ة والرصد الزلزالي، وزارف الةقل والمواصالا، ال د ة العامة الميدر:       
 قس  المةاه، بياااا هدر مةشورف. 
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 ( المعدما الش ر ة لدرجة الحرارف)درجة م و ة( لمح ة ارصالن للمدف1اكل )
(1989 -2019) 

 
         

 (.2الميدر: باميتماد يلى جدول )
  
 .Min Tempمعدل درجة الحرارف الي رى:  .أ
(ان المعدما الش ر ة لدرجة الحرارف الي رى اي مح ة 2 ت در مر فالل الادول ) 

الي رى فالل  الحرارف  لدرجة  الش ر ة  المعدما  اتة ل   زماايا   ت ا ةا   الدرامة  مة قة 
( ْح احد 12.4( ْح احد اقيى و بحدود )24.9اا ر ايل ال ر ي لتتراوح ما بدر )

أ لو  الثااي اما المعدل الليلي فالل ايل اداى يلى التوالي فالل ا ر  ل و تشر ر 
( ان اا لاض المعدما 10( ْح و ظ ر مر فالل الشكل )18.83ال ر ي ادة ل  الى ) 

( ْح  5.68الش ر ة يستمر حتى تيل ادااها فالل ا ور ايل الشتان لتتراوح ما بدر )
ثااي و ا اط  ( ْح احد اقيى يلى التوالي فالل ا ر اااون ال7.91كحد اداى وصحدود )

( الشكل  فالل  مر  ادت در  الشتان  لليل  الليلي  المعدل  احو  11اما  الى  (  ة ل  
( ْح  و هو اداى معدل ايلي فالل ايول مدف الدرامة ، ث  ترتلع هذن المعدما 6.90)
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( ْح احد اداى و بحدود  11.6تدر ايا  بالتقدح فالل اا ر ايل الرصيع لتتراوح ما بدر )

يى يلى التوالي فالل ا ر اعار و ايار اما المعدل الليلي اي ( ْح احد اق23.17)
احو ) الى  ادرتلع  الرصيع  الشكل )17.52ايل  يظ ر مر فالل  اي حدر  ْح  ان 1(   )

المعدما الش ر ة ت لغ عروت ا بالتقدح فالل اا ر الييي )حز ران، تموز، اي( اع تراوح  
( ْح  احد اقيى يلى  29.57د )( ْح  احد اداى و بحدو 27.04المعدل الش رر ما بدر ) 

( ْحم 28,55التوالي فالل ا ر حز ران و تموز اي حدر وصل المعدل الليلي بحدود )
 ( ْح. 17.95( اع بلغ بحدود )2اما المعدل السةور واما هو م در اي الادول )

 Rain Fall. امم ار 5
( الش ر ة تت ا ر  ( ان معدل ماموع امية امم ار الساق ة )مل 3 ت در مر الادول )     

فالل اا ر وايول مدف الدرامة اع بلغ الماموع العاح لتمية امم ار الساق ة )مل ( اي 
( مل م و ترتلع المااميع الش ر ة تدر ايا  بالتقدح فالل اا ر 97.3مح ة ارصالن بحدود )

( مل  احد 0.3ايل ال ر ي اع تيل هذن المااميع فالل اا ر ايل ال ر ي احو ) 
الثااي  16.4حدود)اداى وص أ لول و تشر ر  ( مل  احد اقيى يلى التوالي فالل ا ر 

( 21( ان الماموع الليلي اي ايل ال ر ي  رتلع الى احو )3و تعح مر الادول )
مل م و ستمر ارتلاع المااميع الش ر ة لألم ار الساق ة حتى تيل اي مح ة مة قة  

( مل  17.1حد اداى و بحدود  )( مل  ا13.8الدرامة فالل اا ر ايل الشتان الى ) 
كحد اقيى يلى التوالي فالل ا ر اااون األول و اااون الثاايم و الحظ مر الشكل 

( ان ايلى ماموع ايلي لألم ار الساق ة تسالن مح ة مة قة الدرامة اي ايل 6)
 (مل .  44.9الشتان اع  رتلع الى احو )
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األم ار الساق ة )مل ( لمح ة ارصالن ( معدما الماموع الش رر لتمية 3جدول )
 ( 2019- 1989للمدف )

 المعدل الش رر  الش ر المعدل الش رر  الش ر
 17.5 اعار  0.3 ا لول

 11.8 ايسان  4.3 تشر ر امول
 2.1 ايار  16.4 تشر ر الثااي 
 0 حز ران  13.8 كااون امول
 0 تموز  17.1 كااون الثااي 

 0 اي  14 ا اط 
وزارف الةقل والمواصالا، ال د ة العامة لألاوان الاو ة والرصد الزلزالي، قس   الميدر:    

 المدلوما الماذية، بياااا هدر مةشورف. 
 

( معدما الماموع الش رر لتمية األم ار الساق ة )مل ( لمح ة ارصالن  2اكل )
 ( 2019- 1989للمدف )

 
 (.3الميدر: باميتماد يلى جدول )
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وتعت ر اميتة األم تار الستتتتتتتتتتتتتتاق تة م متة للترصتة والة تاتتاا والتتاذةتاا الحيتة اي مة قتة      

الدرامتتتتتتتتتة اما أا ا تعت ر الميتتتتتتتتتدر الرذيستتتتتتتتتي للميان الستتتتتتتتت حية والاوفية اي هذا اإلقلي   
اليتتتتتتتتتتتتتحراور الااط والشتتتتتتتتتتتتت ن الااط الذر تقع ضتتتتتتتتتتتتتمةن هور ابي دبس وصحر الملح ، 

تلاع درجاا الحرارف لن ت ثدر ا در يلى الةظ   ااا لاض معدما متتتتتتتتتتقوط األم ار مع ار 
األيكولوجيتتة حدتتث  ؤدر إلى اقتتدان المواذتتل وت دراا اي ترادتتب الماتمع ال د ي الةتتاتاتتة  
ير اا لاض مةستتتتتتتتتتتتتتوي الميان اي ال حدرف وحدوث ت دراا اي ترادب الشتتتتتتتتتتتتتت كة ال ذاذية  

 .(10)الةاجمة ير ز ادف الملوحة وت در ال ياذص التيمياذية 
ياة الت ا ر المومتتتتتتمي لتمية األم ار الستتتتتتاق ة اي مة قة الدرامتتتتتتة، اقد تيتتتتتت ح  وات   

امثار ال ددرولوجية يلى ال حدرف أكثر وضتتتوحا  يةد الةظر اي اماماط المومتتتمية لستتتقوط  
األم ار اتؤدر درجاا الحرارف المة لعتتتتتة اي الشتتتتتتان إلى ت در توازن مدفالا متتتتتقوط  

األم ار الشتتتتتو ة إما اي ايتتتتل اليتتتتيي ف ستتتت ب  األم ار بحدث يكون هةاك المز د مر  
ز ادف درجة حرارف ال وان والمان استتتتتتتدز د مر الت  ر المحتمل إلى جااب اا لاض متتتتتتتقوط 

 .  (11)األم ار مما متؤثر يلى مستو اا المان اي ال حدرف 
 Evaporation (Actual). الت  ر مر حوض الت  ر 6

الش ر ة والليلية للت  ر تت ا ر زماايا  اي (اع  ت در ان المعدما  4مر الادول )      
مح ة مة قة الدرامة اتة ل  المعدما الش ر ة اي اا ر ايل ال ر ي اع تراوحل 

( مل  احد اداى يلى التوالي 101.83( مل  احد اقيى وصحدود  )305.33ما بدر )
فالل ا ر أ لول و تشر ر الثااي و ة ل  المعدل الليلي لليل ال ر ي اي مح ة  

( مل  م و  الحظ مر  203.39( الى )4مة قة الدرامة اما هو موضح اي الادول )
( ان معدما الت  ر تة ل  فالل اا ر ايل الشتان لتيل الى ادااها  3فالل الشكل )
( مل  60.96( ومميما اي ا ر اااون الثااي لييل الى )2016- 1986فالل المدف )

( مل  93.6فالل ا ر ا اط لت لغ بحدود )كحد اداى اي حدر ت دن بامرتلاع تدر ايا  
( مل  م  72.66( بلغ بحدود )3كحد اقيى فالل اا ر ايل الشتان ادتعح مر الشكل)

ث  بعدها ت دأ المعدما الش ر ة فالل اا ر ايل الرصيع  بامرتلاع التدر اي اع تراوحل 
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اقيى    ( مل  احد 335.93( مل  احد اداى فالل ا ر اعار وصحدود)166.52ما بدر )
فالل ا ر أيار واتياة لالرتلاع التدر اي للمعدما الش ر ة  رتلع المعدل الليلي لش ر 

( 4( مل  و ظ ر مر الادول )247.74الرصيع تدر ايا  مقاراتا  بليل الشتان لييل بحدود)
ان المعدما الش ر ة تيل الى عروت ا فالل ا ور ايل الييي  اي مح ة مة قة  

ه ترتلع  اع  )الدرامة،  الى  المعدما  تموز 456.2ذن  ا ر  فالل  اقيى  احد  مل    )
 ( مل  احد اداى فالل ا ر اي.402.1وصحدود)

 ( 2019- 1989( المعدما الش ر ة للت  ر )مل ( لمح ة ارصالن للمدف )4جدول )
 المعدل الش رر  الش ر المعدل الش رر  الش ر
 166.52 اعار  305.33 ا لول

 240.77 ايسان 203.01 تشر ر امول
 335.93 ايار 101.82 تشر ر الثااي
 412.86 حز ران 63.43 كااون امول
 456.2 تموز  60.96 كااون الثااي

 402.1 اي 93.6 ا اط 
الزلزالي، الميدر:       الاو ة والرصد  العامة لألاوان  ال د ة  الةقل والمواصالا،  وزارف 

   مةشورف.قس  المدلوما الماذية، بياااا هدر 
 ( 2019- 1989( المعدما الش ر ة للت  ر )مل ( لمح ة ارصالن للمدف )3اكل )
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الت  ر عاا أهميتتة لمعراتتة اميتتة الميتتان الملقودف مر ال زااتتاا المتتاذيتتة وال حدراا   ان   

واذل  يعد أمرا  أمتتتامتتتيا  لمعراة الملقودف مر الة اا وم يحدث إم يةد توار المان واذل  
متتتعرف حرار ة والتي   580ال اقة الحرار ة ات  ر هراح واحد مر المان يحتاج صاقة بحدود 

، لذا ا ن معدما الت  ر ل ا أهمية ا درف  (12)مس )ال اقة الشمسية( ، ميدرها حرارف الش
اي أدارف الموارد الماذية ومتت  ا  رذيستتيا  اي اا لاض مستتتوى الميان اي ال حدراا وال زاااا 
اتياتة الت  ر مع الز تادف اي ال لتب يلى الميتان لتذا ات ن  يتاس وتقتد ر الت  ر وأاشتتتتتتتتتتتتتتتان 

. (13)لمةاصف القاحلة والشتتتتتتتت ن قاحلة امة قة الدرامتتتتتتتتة المعدما هو الم   فاصتتتتتتتتة اي ا
و ظ ر هةاك ت ثدر أفر مر الت  ر يلى مة قة الدرامتة اي الستةواا الاااة  ت  ر المان 
الموجود اي مة قتة الدرامتتتتتتتتتتتتتتة تاراا  األمالح ممتا  ؤثر يلى الترادتب التيميتاذي للميتان اي 

التوصتتتتتتتتدلة الت رصاذية واأل وااا الموج ة   ال حدرف وز ادف ترادز اممالح والعكارف وز ادف اي
 (.14)والسال ة اتياة اا لاض مستوى الميان بس ب الت  ر
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 المبحث الثاني : الخصائص الفيزيائية والكيميائية 
 لميان هور ابي دبس وصحر الملح 

مدت  اي هذا الم حث درامة أه  ال ياذص اللدز اذية والتيمياذية ل ور ابي دبس     
وصحر الملح؛ وعل  مر فالل اتاذج اللحوصاا الم ت ر ة لعدةاا الميان الس حية  

 ( 3المددااية التي ت  الحيول يلد ا مر مواقع م تللة والم دةة اي فر  ة )

 
( الملتق ة 2017و   1990باميتماد يلى المرذية اللعاذية ) الميدر / يمل ال احث   

 . (Arc GIs 10.3)وم رجاا برماياا  8,7مر القمر ماد ماا 
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 وتشمل ال ياذص اللدز اذية والتيمياذية لميان هور ابي دبس وصحر الملح ما  لي: 

 :  E.Cالتوصدلة الت رصاذية   .1
( ان  ي  التوصدلة الت رصاذية تراوحل فالل مدف الدرامة 5 ت در مر فالل جدول )     

( ديسيسمةز/ح 5.29اي يدةاا المان الس حية اي هور ابي دبس وصحر الملح ما بدر )
( ديسيسمةز/ح احد أيلى  204.3( فالل ايل الشتان وصحدود ) 1كحد أداى اي يدةة )

اي بحر الملح هي    E.Sمقاراة  ت در أن معدما  ( فالل ايل الييي. ولل5اي يدةة )
 اميلى مر هور أبو دبس.  

( المعدما الليلية لقي  التوصدلة الت رصاذية ديسيسمةز/ح اي يدةاا الميان 5جدول )
 الس حية  

 ( 2020ل ور ابي دبس وصحر الملح  لسةة )
ان الس حية المعدما الليلية لقي  التوصدلة الت رصاذية ديسيسمةز/ح اي يدةاا الم  

 بحر الملح  هور أبو دبس
رق   
 العدةة

ال رر 
 ط

الشتا
 ن

رق    الييي الرصيع
 العدةة

ال رر 
 ط

 الييي الرصيع الشتان

1 8.06 5.2
9 

7.11
3 

9.627 4 124 81 110 145.5
1 

2 8.62 5.5
1 

7.48 10.11 5 174 115 154 204.3
2 

3 8.87 5.6
9 

7.74 10.40
3 

6 165 107 146 194.3
5 

المعد
 8.52 ل

5.5
0 7.44 10.05 

المعد
 ل

154.
3 

101.
0 

136.
7 181.4 

الميدر: اتاذج التحلدالا الم ت ر ة لعدةاا الميان الس حية والقاعية ل ور ابي دبس     
 وصحر الملح  اي م ت ر اليحة العامة اي ارصالن.
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و رجع م ب اا لاض  يمة التوصدلة الت رصاذية فالل أا ر ايل الشتان إلى اداى  يمة 
ز ادف س حية اي هور ابي دبس وصحر الملح  إلى  فالل مدف الدرامة اي يدةاا المان ال

مقوط األم ار والتي تعمل يلى راع مةسوي ميان هور ابي دبس وصحر الملح  وصذل   
تعمل يلى ت ايي ترادز المواد اليل ة التلية الذاذ ة اي الميان مما  ؤدر إلى اا لاض 

لر اح ورصوصة الترصة التوصدلة الت رصاذية اما ان ارتلاع الع   الاور واا لاض مرية ا
عراا  اتقل  وصذل   والعالف  اليايد  والغ ار  الترابية  العواصف  تقلدل حدوث  تعمل يلى 
األترصة والشواذب اي الاو مما يعمل يلى اا لاض  ي  التوصدلة الت رصاذية اي مان الم ر 
يةد مقوصن مر فالل ا فالل هذا الليل. و رجع م ب ارتلاع  ي  التوصدلة الت رصاذية  

الل ايل الييي اي يدةاا المان الس حية اي هور ابي دبس وصحر الملح  إلى ف
ارتلاع درجة حرارف الميان واا لاض الرصوصة الةس ية وز ادف امية الت  ر مما  ؤدر إلى 

المواد اليل ة الذاذ ة اي ميان هور ابي دبس وصحر الملح  اما أن ااعداح مقوط ز ادف  
ز ادف اي التوصدلة الت رصاذية والتي تتةامب مع ز ادف األم ار فالل ايل الييي يس ب  

كمية األمالح الذاذ ة وأيعا  يعمل يلى ارتلاع درجاا الحرارف الى اا لاض  ي  الع   
الاور مما  تس ب بز ادف مرية الر اح والتي تيل عروت ا مع درجاا الحرارف والت  ر اي 

ا تحملن مر عراا غ ار وأمالح ا ر تموز مما  ؤدر الى ه وي العواصف الترابية وم 
يالقة اي الاو والتي  تس ب ترم  ا اوو مة قة الدرامة اي ارتلاع  ي  التوصدلة الت رصاذية  

 لز ادف ترادز الشواذب واألمالح الذاذ ة اي الميان. 
 
 ( T.D.S )المواد اليل ة التلية الذاذ ة  .2

الذاذ ة تراوحل اي يدةاا ( أن  ي  المواد اليل ة التلية  6 تعح مر فالل جدول )    
( فالل 1(مل  /لتر احد أداى اي يدةة ) 3385المان الس حية فالل مدف الدرامة ما بدر) 

( فالل ا ر 5( مل  /لتر احد أيلى اي يدةة )130764.8ا ر اااون الثااي وصحدود ) 
ح تموزاي الييي، وللمقاراة ان  ي  اممالح الذاذ ة اي بحر الملح ااقل بكثدر  ي  اممال

 اي هور أبو دبس. 
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( المعدما الليلية لقي  المواد اليل ة التلية الذاذ ة مل  /لتر اي يدةاا  6جدول )
 الميان الس حية  

 ( 2020اي بحدرف الرزازف لسةة ) 
 المعدالت الفصلية لقيم التوصيلة الكهربائية ديسيسمنز/م في عينات الماء السطحية 

 بحر الملح  هور أبو دبس 
رقم 
 العينة 

رقم  الصيف  الربيع  الشتاء  الخريف 
 العينة 

 الصيف  الربيع  الشتاء  الخريف 

1 5158.4 3385.6 4550.4 6163.2 4 79360 51840 70400 93126.4 

2 5516.8 3526.4 4787.2 6470.4 5 111360 73600 98560 130764.8 

3 5676.8 3641.6 4953.6 6656 6 105600 68480 93440 124384 

 116091.7 87466.6 64640 98773.3 المعدل 6429.9 4763.7 3517.9 5450.7 المعدل 

الميدر: اتاذج التحلدالا الم ت ر ة لعدةاا الميان الس حية والقاعية ل حدرف الرزازف اي 
 م ت ر اليحة العامة اي ارصالن.

 
و رجع م ب اا لاض  ي  المواد اليل ة التلية الذاذ ة تدر ايا  إلى أداى  ي  ل ا اي     

ا ر اااون الثااي وارتلاي ا قلدال  اي ا ر ا اط إلى اا لاض درجة حرارف الاو واا لاض 
الاعية العون اي الميان وقلة امية الت  ر وارتلاع الع   الاور واا لاض مرية الر اح  

مع اا لاض  ي  المواد اليل ة التلية الذاذ ة اي ا ر اااون الثااي وارتلاي ا  و تةامب عل   
 تدر ايا  اي ا ر ا اط  

    
الييي اي   أا ر ايل  الذاذ ة فالل  التلية  اليل ة  المواد  ارتلاع  ي   و رجع م ب 

  يدةاا المان الس حية والقاعية ل حدرف الرزازف إلى ز ادف امية اإلاعاع الشمسي إلى مة قة 
الدرامة مما  ؤدر إلى ز ادف درجة حرارف الاو حتى تيل إلى عروت ا اي ا ر تموز  
و تةامب عل  مع حدوث اميتدال الييلي مما  ةعكس عل  يلى راع درجة حرارف ال وان  
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الذر يعمل يلى تس در م ح مان بحدرف الرزازف مما يعمل يلى ز ادف امية الت  ر وصالتالي 
  ة التلية الذاذ ة اي الميان.ز ادف ترادز المواد اليل

 : ( T.H )العسرف التلية   .3
( أن  ي  العسرف التلية لعدةاا المان الس حية اي 7أع  ت در مر فالل جدول )      

( مل  / لتر احد 951هور ابي دبس وصحر الملح  فالل مدف الدرامة تراوحل ما بدر )
( مل  /لتر احد 23100)  بحدود واي الشتان  ( فالل ا ر اااون الثااي  2أداى اي يدةة )

( يدةة  اي  بدر  5أيلى  للمقاراة  والمالحظ  الييي،  ايل  اي  تموز  ا ر  فالل   )
 المة لعدر اي  ي  العسرف التلية اي بحر الملح هي ايلى مر هور أبو دبس. 

 (7جدول )
المعدما الليلية لقي  العسرف التلية مل  /لتر اي يدةاا الميان الس حية والقاعية  

 ( 2020ي دبس وصحر الملح  لسةة )ل ور اب
 المعدالت الفصلية لقيم العسرة الكلية ملغم/ لتر في عينات الماء السطحية 

 بحر الملح هور أبو دبس
رقم 
 العينة 

رقم  الصيف  الربيع  الشتاء الخريف 
 العينة 

 الصيف  الربيع  الشتاء الخريف 

1 1295 951 1141 1355 4 13901 10169 12202 14260 
2 1594 1455.33 1746 2065 5 17100 16500 19800 23100 
3 1701 1270 1524 1778 6 15600 13200 15840 18480 

 18613.33 15947.33 13289.67 15533.67 المعدل  1732.667 1470.333 1225.443 1530 المعدل 

ابي دبس الميدر: اتاذج التحلدالا الم ت ر ة لعدةاا الميان الس حية والقاعية ل ور 
 وصحر الملح  اي م ت ر اليحة العامة اي ارصالن.

  
و رجع م ب اا لاض  ي  العسرف التلية الى أداى  يمة ل ا فالل ايل الشتان الى       

اا لاض درجة حرارف الاو والذر  ةعكس يلى اا لاض درجة حرارف المان فيقل عوصان  
ر تاا وهدرها فيقل ترادزها اي الميان  العةاصر مثل اليود وح والتالسدوح والم ةسدوح والت 

الليل يعمل يلى ارتلاع   الت  ر ومقوط األم ار فالل هذا   اا لاض امية  كما أن 
مةامدب الميان اي ال حدرف مما  ؤدر الى ت ايي ترادز العةاصر والتي تؤدر الى اا لاض 
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ج والتي تعمل  ي  العسرف التلية ، اما أن اا لاض مرية الر اح  ؤدر الى اا لاض األموا

يلى التقلدل مر يملياا الحل اي ماحل هور ابي دبس وصحر الملح  مما  ؤدر الى 
التقلدل مر اعابة العةاصر اي الميان باإلضااة الى أن اشاط الدا توماا فالل ايل الشتان  

اي حدر  يعمل يلى امت الك العةاصر مثل الم ةسدوح والتالسدوح والتي تت ذى يلد ا م
لاع  ي  العسرف التلية اي العدةاا القاعية مقاراتا  بالعدةاا الس حية بس ب  رجع م ب ارت

والتالسدوح   االم ةسدوح  العةاصر  أعابن  يلى  يعمل  والذر  المان  حرارف  درجة  ارتلاع 
اي  التلية  العسرف  ز ادف  يلى  تعمل  والتي  العةاصر  مر  وهدرها  والت ر تاا  واليود وح 

ازدهار الدا توماا اي ال  قاا الس حية يلى يمف  العدةاا القاعية باإلضااة إلى إن  
م  وأا لاض ا اي العدةاا القاعية يعمل يلى امت الك هذِن العةاصر مقاراتا  بالعدةاا 30

 القاعية والتي تة ل  اد ا إيداد الدا توماا. 
و رجع م ب ز ادف  ي  العسرف التلية تدر ايا  فالل أا ر ايل الييي إلى ز ادف      

العون و تةامب عل  مع حدوث ظاهرف اماقالي الييلي أع ت دأ درجاا الحرارف  الاعية  
بالز ادف تدر ايا  حتى ت لغ عروت ا اي ا ر تموز ث  ت دأ باما لاض اي ا ر آي و ؤدر  
عل  إلى ز ادف  ي  العسرف التلية بس ب ز ادف قابلية العةاصر يلى الذوصان اي ميان هور  

  –  تس ب ارتقاع اس ة الت  ر ترادز العةاصر ) الم ةسدوح  ابي دبس وصحر الملح  اما  
الت ر تاا( وهدرها اي الميان واا لاض مةسوي ميان هور ابي دبس وصحر    –التالسدوح  

الملح  ويدح مقوط األم ار التي تعمل يلى ت ايي تراكدز هذن األ وااا والعةاصر اي 
اض الع   الاور وز ادف مرية  الميان، اما تس ب الز ادف اي درجاا الحرارف يلى اا ل

الر اح والتي تعمل يلى حل الي ور التي تحتور يلى ا ر تاا التالسدوح وحار التلس 
بس ب اشاط األمواج الماذية اي ميان هور ابي دبس وصحر الملح  مما  تس ب اي ز ادف 

بالعدة مقاراتا   القاعية  العدةاا  اي  اا لاض  يم ا  م ب  و رجع  التلية،  العسرف  اا  ي  
عوصان   تقلدل  يعمل يلى  الميان اي األيماو مما  اا لاض درجاا حرارف  الى  الس حية 
العةاصرم اما تعمل العواصف الترابية والغ ار العالف واليايد والتي  زداد حدوث مثل 
هذن الظواهر فالل ايل الييي وفاصتا  اي ا ر تموز بس ب جلاط مة قة الدرامة 



 

 453   | مجلة مداد اآلداب 

 )دراسة مقارنه( التحليل الهيدرولوجي لحوض بحر الملح وهور ابو دبس في بحيره الرزازة

 

ا بوام ة الر اح وترم  ا اوو هور ابي دبس وصحر الملح  ما  ؤدر الى تلت  الترصة واقل 
  ؤدر عل  الى ز ادف  ي  العسرف التلية اي الميان.  

جزن بالملدون تتون   200ولعل ارتلاع العسرف اي ميان هور ابي دبس وصحر الملح الى   
واد  يالية جدا  أع تعمل يلى تقلدل أعابن األواسادر المذاي اي المان اما يقل أعابن الم

ال ذاذية العرور ة لحياف التاذةاا الحية وتحتاج التاذةاا الحية للعسرف التلية وما تحتو ن  
مر االسدوح وم ةسدوح ل ةان العظاح اما هو الحال اي اللقر اا اما تحتاج فاليا ال حالب 

 .  (15) والة اتاا الماذية الى الم ةسدوح المةام ة لإلاتاج التلوروادل
 :PHاألس ال ددروجدةي  .4

( ان  ي  األس ال ددروجدةي اي يدةاا المان الس حية  8 ت در مر فالل جدول )     
( اي ايل الييي  9( احد أداى اي يدةة ) 3,2فالل مدف الدرامة تراوحل ما بدر )

( فالل ا ر تموز واااون الثااي اي ايل الشتان، و كشف 2( احد أيلى ) 9,24وصحدود)
   امس ال ددروجدةي اي هور أبو دبس هو األيلى مر بحر الملح.( أن  ي9جدول )

 ( المعدما الليلية لقي  امس ال ددروجدةي اي يدةاا الميان الس حية 8جدول )
 ( 2020اي هور ابي دبس وصحر الملح لسةة )  

 المعدالت الفصلية لقيم التوصيلة الكهربائية ديسيسمنز/م في عينات الماء السطحية
دبس هور أبو   بحر الملح 

رقم 
 العينة 

الخري 
 ف

رقم  الصيف الربيع  الشتاء
 العينة 

الخري 
 ف

الصي الربيع  الشتاء
 ف

1 8.98
3 

9.24
9 9.103 8.39 4 4.26

7 4.375 4.35 3.98 

2 8.88
3 

9.07
3 9.049 8.15 

5 3.47
2 3.51 

3.48
9 3.25 

3 8.68
4 

8.95
1 8.73 8.1 

6 3.82
9 3.859 

3.82
8 3.57 

المعد
 8.85 ل

9.09
1 

8.96066
7 

8.21333
3 

المعد
 ل

3.85
6 

3.91466
7 

3.88
9 3.6 

ابي دبس   الس حية والقاعية ل ور  الميان  لعدةاا  الم ت ر ة  التحلدالا  اتاذج  الميدر: 
 وصحر الملح  اي م ت ر اليحة العامة اي ارصالن.
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و رجع م ب ارتلاع  ي  امس ال ددروجدةي لعدةاا المان الس حية فالل أا ر ايل     

الشتان إلى اما لاض درجة حرارف المان مما  ؤدر ارتلاع امية األواسادر المذاي اي 
المان وان ز ادف امية األواسادر المذاي اي المان  ؤدر إلى التقلدل مر امية هاز ثةاذي  

اتة   الترصون  قايد تناواسدد  وتزداد  المان  التتلة   (16) ل  حموضة  اي  الز ادف  ان  اما 
الم ذياا مر  امت الك  يلى  تعمل  الشتان  )الدا توماا( فالل ايل  الة اتية  ال اذماا 
اللوملاا والةتراا )اللسلور والةدتروجدر( وأصالو األواسادر المذاي اي المان اي الة ار 

كارصوااا واا لاض  ي  العسرف التلية مما  يعمل يلى فل   يم ا واما تة ل   ي  ال ي
يسايد يلى عوصان المز د مر األواسادر المذاي اي المان اتة ل   ي  الحموضة وتزداد  

اما ان ز ادف امية الرصوصة الةس ية واا لاض امية الت  ر وز ادف امية   (17)  ي  القايدية
ابي دبس وصحر الملح    األم ار الساق ة اي ايل الشتان تعمل يلى ارتلاع مةامدب هور

القايدية واا لاض  المان مما يعمل يلى راع  ي   المذاي اي  وز ادف امية األواسادر 
 حموضة المان . 

و رجع م ب اا لاض  ي  األس ال ددروجدةي إلى اداى  يمة ل ا اي يدةاا المان      
لمان ما الس حية فالل أا ر ايل الييي إلى ارتلاع درجة حرارف الاو ودرجة حرارف ا

 تس ب اي اا لاض امية األواسادر المذاي اي المان وأن اا لاضن  ؤدر إلى ز ادف  ي   
الحامعية بس ب ز ادف ترادز هاز ثةاذي اواسدد الترصون باإلضااة إلى ز ادف ال يكارصوااا 
ويسرف المان باإلضااة إلى ان اا لاض يدد ال اذماا الة اتية )الدا توماا وال حالب( 

اا لاض امية األواسادر التي تةتا ا مر فالل يملية التمثدل العوذي إلى   تس ب اي
أداى  يمة ل ا فالل ايل الييي اما  تس ب اي ز ادف الم ذياا اي حدر ان اا لاض 
كمية الرصوصة الةس ية وارتلاع امية الت  ر ويدح مقوط األم ار  ؤدر إلى اا لاض  ي   

ا ان اشاط ال كتر ا والتي تقوح بامت الك األواسادر  قايدية المان وز ادف  ي  الحامعية ام
المذاي للمان لتحلل وتلت  المواد الععو ة المت للة مر التاذةاا الحية المدتة  ؤدر إلى 
اا لاض  ي    إلى  عل   ادؤدر  الترصون  أواسدد  ثةاذي  األواسادر وز ادف هاز  اا لاض 

 األس ال ددروجدةي.
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 المةافية لمح ة ارصالن صر قة  امت راج الموازاة الماذية 
( و ت لب هذا ال راامج crop watت  أمت راج  ي  الت  ر / اتح بوام ة براامج ) -1

 ي  الس وع الةظرر ودرجة الحرارف العظمى والي رى والرصوصة م ومرية الر اح بشرط 
مر فالل ضري ال  يمن مر  ي  مرية الر اح اي معامل    2mتحو ل ا يلى أرتلاع  

 0,784تيحيح   
ل ا    -2 الش رر  المعدل  وامت راج  لتل ا ر  األم ار  مر  اتح  الت  ر/  صرح  ي  

 (9يمثل  ي  الموازاة الماذية المةافية لمح ة ارصالن. اما هو م در اي جدول )  والةاتج
 (2019- 1989( الموازاة الماذية المةافية لمح ة ارصالن للمدف   )9جدول ) 

االمطار   الشهر
 ملم

معدل 
درجة 
  الحرارة م

الرطوبة  
 %النسبية

التبخر  
النتح 
الكامن  

 ملم

التبخر النتح 
 الكلي ملم 

التبخر /  
لنتح الحقيقي ا  

الموازنة  
 المائية

 -16.11 -58.876 59.866 0.99 73.52 10.44 17.1 كانون الثاني

 -12.55 -102.894 104.344 1.45 60.81 13.46 14 شباط
 -15.26 -160.741 162.981 2.24 50.71 17.86 17.5 اذار 

 -8.57 -251.194 254.424 3.23 42.29 24.49 11.8 نيسان
 -1.98 -355.332 359.412 4.08 34.16 30.07 2.1 ايار 

 -4.89 -433.698 438.588 4.89 31.52 34.65 0 حزيران
 -5.05 -493.845 498.895 5.05 28.36 37.2 0 تموز 
 -4.74 -478.951 483.691 4.74 29.55 36.76 0 اب

 -3.61 -376.922 380.832 3.91 36.23 32.6 0.3 ايلول

 -1.33 -256 258.97 2.97 45.16 26.22 4.3 تشرين االول

 -14.77 -118.101 119.731 1.63 63 17.4 16.4 تشرين الثاني

 -12.77 -69.587 70.617 1.03 71.42 12.05 13.8 كانون االول 

 101.63 3156.141 3192.351 36.21 47.2275 24.433 97.3 المعدل

 الميدر: مر يمل ال احثة 
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 والتوصياا اممةتاجاا 
يقع هور ابي دبس وصحر الملح ضمر اممتداد المكااي ل حدرف الرزازف ، والواقعة  .1

ضمر امقالي  ال  يعية )اللدزوهرافية( للعراو، وتحد دا  ضمر اقلي  اليحران ال رصية الوامع  
الة او، إع يش الن مساحة مر الوديان السللى مر )ال ع ة ال رصية( والتي تمتاز بارتلاي ا  

 لةس ي و كون ااحدارها بيورف يامة مر الاةوي ال رصي باتاان الشمال ال رصي. ا
أن الوضع المةافي اي مةاه مة قة ال حث اي هور ابي دبس وصحر الملح اان   .2

 تمدز بارتلاع درجاا الحرارف، لدةعكس عل  يلى ارتلاع الت  ر مر المس حاا الماذية  
ال التساق   الذر  ةعدح  الييي،  لليل  المة لعدر  مميما  ان  يعةي  وهذا  فين،  م رر 

 يش دان يازا ماذيا  ةعكس اثرن السل ي يلى ال ياذص اللدز اذية والتيمياذية للميان.
تراوحل المعدما الليلية لقي  التوصدلة الت رصاذية اي يدةاا المان الس حية   .3

 ( ديسيسمةز/ح 5.29اي هور ابي دبس وصحر الملح ما بدر )فالل ايول مدف الدرامة  
( ديسيسمةز/ح احد أيلى  204.3( فالل ايل الشتان وصحدود ) 1كحد أداى اي يدةة )

 ( فالل ايل الييي، ووجد أا ا األيلى اي بحر الملح. 5اي يدةة )
تراوحل اي يدةاا    T.D.Sأن  ي  المواد اليل ة التلية الذاذ ة  اظ را الةتاذج    .4

( فالل 1احد أداى اي يدةة )   (مل  /لتر3385المان الس حية فالل مدف الدرامة ما بدر) 
( فالل ا ر 5( مل  /لتر احد أيلى اي يدةة )130764.8ا ر اااون الثااي وصحدود ) 

 تموزاي الييي، و سال بحر الملح   ي  تلوو باضعاط لما مالن هو أبو دبس.
لعدةاا المان الس حية اي    TH ي  العسرف التلية    اظرا  للمت دراا السابقة بل ل   .5

( مل  / لتر احد 951وصحر الملح  فالل مدف الدرامة تراوحل ما بدر )هور ابي دبس  
( مل  /لتر احد 23100)  واي الشتان بحدود ( فالل ا ر اااون الثااي  2أداى اي يدةة )
( فالل ا ر تموز اي ايل الييي، وصحر الملح يسال القي  األيلى  5أيلى اي يدةة )

 مر العسرف التلية مقاراة  ب ور أبو دبس. 
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اي يدةاا المان الس حية فالل مدف الدرامة   PHان  ي  األس ال ددروجدةي  . وجد  10
( احد 9,24( اي ايل الييي وصحدود)9( احد أداى اي يدةة )3,2تراوحل ما بدر )

( فالل ا ر تموز واااون الثااي اي ايل الشتان، واظرا  مرتلاع التوصدلية  2أيلى ) 
اي بحر المح اا لعل  ي  امس ال ددروجدةي مقاراة   واممالح الذاذ ة والعسرف والتلية  

 ب حر الملح. 
 
 

 المقترحاا 
 
العمل يلى تزو د المة لعتتتدر ابي دبس وصحر الملح بحيتتتة ماذية و لو لمومتتت   .1

واحد فالل الستةة اي ا اية ايتل الرصيع فالل ات ر ايار و فالل اات ر ايتل اليتيي  
هذن امات ر ممتيما فالل ات ر تموز   و التي يكون ت ثدر الظروط المةافية ااتدها فالل

 و اي.
العمتل يلى تةظيي قتاع المة لعتتتتتتتتتتتتتتدر متتتتتتتتتتتتتتةو تا مر فالل امتتتتتتتتتتتتتتت تداح المكتاذر   .2

الم يتص لذل  م ا ذا يستاه  اي تقلدل المواد الععتو ة التي تةتج مر م للاا التاذةاا  
 الحية و يساه  اي تقلدل اممالح و العةاصر الثقدلة لتي تتراك  يلى القاع.

 ة مةافية وصد ية لقياس مت دراا المة لعتتتتتتتتتتتتتتدر، وصعد تحقدف هذن ااشتتتتتتتتتتتتتتان مح .3
 المقترحاا يمكر العمل يلى ااشان مةتاع مياحي ب ما.
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