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  الخالصة

أنماط الطقس وإنتاج  یلعب دورا ھاما في كال الدورات الھیدرولوجیة العالمیة واإلقلیمیة وتطویرالمحتوى المائي للتربة 

سنة  31وتغییر المناخ. الھدف من ھذا البحث ھو لمعرفة تأثیر األمطار على المحتوى المائي الحجمي للتربة خالل الھطول 

تم تنفیذ العمل مع البیانات . الثاني, شباط , آذار, نیسان , أیار) كانونتشرین األول , تشرین الثاني , كانون األول , ( لألشھر

 (ECMWF)المأخوذة مــن المركز األوربي ولمجموع األمطار الساقطة والمحتــوى المائي الحجمي للتربة ة الشھری

مثل  من خالل االستفادة من بعض التقنیات اإلحصائیة  2009إلى 1979للفترة من  )ERA- Interimوبالتحدید نموذج (

على قیمة لمجموع األمطار الساقطة قد سجلت في الموصل االنحدار الخطي البسیط ومعامل االرتباط . أظھرت النتائج أن أ

في شھر آذار , أما في البصرة  وبغداد فقد سجلت أعظم قیمة لمجموع األمطار الساقطة في شھر كانون الثاني , و تباینھ في 

في األشھر طردیة متوسطة إلى عالیة بوجود ارتباطات  بیرسنالرطبة في شھر تشرین الثاني وشباط . وبینت اختبارات 

, ما عدا البصرة فال توجد عالقة خطیة في شھر  لمدینة بغداد والبصرة (تشرین الثاني , كانون األول , كانون الثاني , شباط)

حیث یزداد المحتوى المائي الحجمي للتربة بزیادة األمطار الساقطة , وھذا ماتوضحھ قیم معامالت االرتباط تشرین الثاني , 

أما في األشھر (تشرین األول , آذار , نیسان , آیار) فال توجد عالقة خطیة بین المحتوى المائي الحجمي .وقیم میل االنحدار

اما في الموصل والرطبة فقد سجلت اعلى القیم لمعامالت االرتباط وكانت ذات  للتربة والمجموع الكلي لإلمطار الساقطة .

آذار لمدینة الموصل وشھر تشیرین األول وأیار لمدینة الرطبة فال  قیم متوسطة الى عالیة لجمیع اشھر الدراسة ما عدا شھر

توجد عالقة خطیة . یعتمد المحتوى المائي الحجمي للتربة على كمیة میاه األمطار وشدة التبخر وكذلك الترشیح , إذ ان 

ر الى األشھر الذي تلیھ ولذلك األمطار الغزیرة قد تسبب بزیادة كبیرة في المحتوى المائي الحجمي للتربة ویمتد ھذا التأثی

  فان ھطول األمطار الغزیر یساعد على إعادة شحن المیاه الجوفیة وزیادة تدفق المیاه الجاریة.

 

  بیرسن, المركز االوربي, المناخ.  اختبار ,رطوبة التربة, التساقط المطري: كلمــــــــات مفتاحیھ
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Abstract 

Soil Water content plays an important role in global hydrological cycles and regional climate 

of development weather patterns, plus its take part on production of precipitation and climate 

change. The aim of this research is to find out, influence of Rainfall on Soil Water Content in 

Iraq during 31 years at months (October, November, December, January, February, March, 

April and May). 

Work was carried out with the monthly data of temperature and soil water content taken from 

(ECMWF), specifically model (ERA-Interim) for the period from 1979 to 2009 through the 

use of statistical techniques such as simple linear regression and correlation coefficient. The 

results showed that the highest value of the total rainfall recorded in Mosul at March, while in 

Basrah and Baghdad has recorded the greatest value to the total rainfall at January, and the 

variability in Rutba at November and February. Pearson test showed there is an moderate to 

high positive relationship in (Baghdad, Basrah) at months (November, December, January 

and February), Except Basrah there are no linear relationship at November , when rainfall 

increasing will be increase the volumetric soil water content and this is evident from the 

values slope and values of the correlation coefficient. In the months (October, March, April 

and May), there is no linear relationship between volumetric soil water content and total 

rainfall. But in Mosul and Rutba has recorded the highest values of the correlation 

coefficients were of medium to high valuesfor all months, except March in Mosul and 

(November , May) in Rutba, there is no linear relationship. volumetric soil water content 

depends on the amount of rainfall and the intensity of evaporation as well as the nomination, 
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since the heavy rainfall may cause significant increase in the volumetric soil water content 

and extends this effect to the months that followed, therefore, the heavy rainfall helps to 

recharge ground water and increase the flow of running water. 

 

Key words: rainfall, soil moisture, ECMWF, Pearson test, climate. 

 

 المقدمة

, ویعتبر متغیراً  [1] [2]المحتوى المائي للتربة دورا ھاما في كال الدورات الھیدرولوجیــة العالمیـة واإلقلیمیة یلعب    

رئیساً على نطاق واسع في العدید من الدراسات البیئیة , بما في ذلك األرصاد الجویة والھیدرولوجیا والزراعة وتغیر المناخ 

وھو مفتاح التفاعل ما بین األرض والغالف ,  لتربة وخصوصا على عمق من واحد إلى اثنین متر. ویؤثر على سطح ا

الجوي , ویعد من المتغیرات الرئیسة التي تسیطر على تبادل المیاه والطاقة الحراریة بین سطح األرض والغالف الجوي 

مع المتغیرات األنوائیة األخرى مما یجعلھ فعاال من  عن طریق التبخر والنتح النباتي . یمتلك ھذا المتغیر ارتباطات متعددة

النماذج التنبؤیة, ) ii( القیاسات الحقلیة, )i( محتوى المائي للتربة عن طریققیمة ال , ویمكن تحدیدالناحیة التنبؤیة بشكل كبیر

)iii(  لموجودة داخل مسام التربة ویعرف المحتوى المائي للتربة بأنة كمیة الرطوبة (أو الماء ) ا ,[3]االستشعارعن بعد

. بالرغم من كونھ یشكل طبقة ضئیلة جدا بالمقارنة مع [4]وحول سطح حبیبات التربة منسوبة الى كتلة التربة الجافة تماما

المقدار اإلجمالي العالمي للماء ولكنھا مھمة جدا في العدید من العملیات األساسیة للكثیر من علماء الھیدرولوجیا والكیمیاء 

, وھو متغیر مھم یستخدم في العدید من التطبیقات مثل (التنبؤات العددیة بالطقس ورصد تغیر المناخ العالمي  حیاءواأل

والتنبؤ في الجریان السطحي و نمذجة التبخر) , لذلك فمن المھم الرصد الدقیق وتقدیر االختالفات المكانیة والزمانیة 

  .[5]للمحتوى المائي للتربة

  

ل على التباین وتأثیر المحتوى المائي للتربة والتوصل إلى التطبیقات العملیة المختلفة من خالل الرصد یمكن الحصو    

  المستمر ونمذجة العملیات الھیدرولوجیة , ومن األمثلة على ھذه التطبیقات ما یأتي :

لعملیة الموارد المائیة واتخاذ  االنحراف بین القیم الفعلیة والمرغوب بھا من المحتوى المائي للتربة أمر بالغ األھمیة .1

 القرارات السیاسیة واإلداریة .

التنبؤ بالتغیرات المناخیة والطقسیة مثل ھطول األمطار ودرجة الحرارة عن طریق تقدیر المیاه وانتقال الحرارة بین  .2

 سطح األرض والغالف الجوي بعملیة التدفق.

 تشبع سطح التربة.التنبؤ بالفیضانات على أساس التوزیع المكاني لدرجة  .3

 تطویر الري عن طریق معرفة التوزیع المكاني والزماني للمحتوى المائي للتربة . .4

التخطیط الریفي والحضري, والذي یكون قبل اختیار المزارع ونوع المحاصیل والذي یعتمد على أساس مستوى  .5

 تماعیة.رطوبة التربة وذلك لتحقیق أقصى قدر من االقتصادیة والمنفعة البیئیة واالج
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 التنبؤ في تغیر المناخ العالمي من خالل استمرار أو التغییر في ارتفاع أو انخفاض نسبة المحتوى المائي للتربة. .6

 التطبیقات الزراعیة عن طریق تقدیر نمو العشب بمعرفة المحتوى المائي للتربة . .7

 [6][7].عملیات بیئیة أخرى من خالل النمذجة الھیدرولوجیة والتنبؤ بالتعریة  .8

  

، مثل بالعوامل المناخیة والبیئیة تتأثر, و[8]حركة المیاه في التربة غیر المشبعة ھي عملیة غیر خطیة وغیر متجانسة 

توزیع المیاه في التربة عن طریق الھطول یتم التحكم في التربة, وخصائص والتبخر والغطاء النباتي  ھطول األمطار و

ارة الھواء والرطوبة , ویمكن أن یكون الغطاء النباتي بمثابة درع یعترض بدرجة حرواضحة وتربطھ عالقة ,  والتبخر

  .[9]ھطول األمطار ویمكن أن یسبب الجفاف بسبب عملیة التبخر والنتح النباتي 

تؤدي كثافة ھطول األمطار وتكرارھا دورا ھاما في تحدید حركة المیاه في التربة من حیث عملیات التسرب والترشیح, 

, التسرب والترشیح یمكن ان یغیر من عدم تجانس التربة وملمسھا ومسامیتھا ومحتواھا [10]یتھا وتوقیتھا وبالتالي كم

. وعلى سبیل المثال عندما تكون كمیة المحتوى المائي عالیة فان حركة المیاه النازلة تؤدي الى تحفیر التربة  [11]المائي 

لمائي قلیلة فانھا تؤدي الى الحفاظ على مساماتھا , وتؤثر مسامیة التربة وزیادة حجم مساماتھا وعندما تكون كمیة المحتوى ا

  .  [12] وقدرة التربة على االحتفاظ بھوحجمھا في حركة المیاه 

  

 (ECMWF)المتوسط المدى  المركز االوربي للتنبؤ الطقسيیتم تقسیم التربة الى اربعة مستویات حسب تقسیمات     

European Centre for Medium-range Weather Forecasts ) وحسب مشروعTESSEL(  Tiled 

ECMWF Scheme for Surface Exchange over Land  المستوى األول وھي الطبقة السطحیة من التربة وتكون

وھو أیضا طبقة قریبة من سطح األرض  أما المستوى الثاني SWVL1متر) ویرمز لھا بالرمز  0.07-0على عمق (

-0.28أما المستوى الثالث فیكون علــــــــــى عمق ( SWVL2متر) , ویرمز لھا بالرمز  0.28-0.07وتكون على عمق (

متر) , ویرمز لھ  2.89-1أمــــا المستوى الرابـــــــع فیكون علـــــى عمق ( SWVL3متر) ویرمز لــــــھ بالرمــــــز  1

) لذلك یطلق علیھ بالمحتوى المائي الحجمي للتربة m 3m-3, وتقاس ھذه البیانات بالوحدات الحجمیة (SWVL4مز بالر

)Volumetric Soil Water Content([13]  وقد تم اخذ معدل القراءات للمستویات األربعة من التربة لبیانات ,

وى المائي الحجمي للتربة واألمطار. وتم دراسة المحتوى المحتوى المائي الحجمي للتربة لغرض دراسة العالقة بین المحت

  .[14]المائي الحجمي للتربة وللمستویات األربعة للمناطق (بغداد, البصرة, الموصل, الرطبة)

  

(كانون الثاني, شباط, آذار, نیسان, أیار, یھدف البحث الى دراسة تأثیر األمطار على المحتوى المائي الحجمي للتربة لألشھر

للمناطق (بغداد ) 2009) إلى (1979) سنة تمتد من (31ھي ( خالل فترة زمنیة ن األول, تشرین الثاني, كانون األول)تشری

  ., بصرة , موصل , رطبة) من خالل االستفادة من التقنیات اإلحصائیة
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 البیانات ومنطقة الدراسة

لمناطق الدراسة  طة والمحتــوى المائي الحجمي للتربةمجموع الكلي لألمطار الساقللتم تنفیذ العمل مع البیانات الشھریة 

, Interim -ERA (nalysesAe R cmwfE [15]وبالتحدید نموذج ( (ECMWF)المأخوذة مــن المركز األوربي و

  الى مجموعة متكاملة شھریة لغرض إظھار تأثیر التغیر الشھري . تم تحویل البیاناتوقد 
رطبة) لھذا العمل الواقعة (وسط , جنوب , شمال , غرب) العراق على الموصل , ال,  بصرةالتم اختیار المناطق (بغداد , 

) , إذ تتكون تربة ھذه المنطقة من أربعة أنواع من الترب كما موضح في تفاصیل 1التوالي كما موضح في الشكل (

 1962في عام  الیونسكو وفقا لتصنیف منظمة األغذیة والزراعة / منظمة) 1ومواصفات مناطق الدراسة في الجدول (

[16].  

  

  . [16]: مناطق الدراسة وتفاصیل ومواصفات الترب 1-جدول

  المنطقة

االرتفاع عن 

سطح البحر 

  )متر(

ً   خط العرض شماال  خط الطول شرقا

  مواصفاتھا  نوع التربة
  درجة  دقیقة  درجة  دقیقة

  43''  34' 33''  14'  31.7  بغداد

 Siltyالمزیجیة الطینیة الغرینیھ (

clay loams والطینیة الغرینیھ (

)Silty clay(  

ترب متوسطة النسجة تكونت نتیجة تراكم 

التربة لفترات طویلة بفعل فیضانات نھري 

  دجلھ والفرات نتیجة لعوامل التعریة والتآكل

  بصرةال
 

2.4 

 

  )Sandرملیة (  47''  47'  30''  34'

تربة محلیة نسیجھا خشن متكونة من 

مع التجویة المیكانیكیةالصخور نفسھا بسبب 

  . وجود بعض الجبس وبعض األمالح

  43''  09'  36''  19'  223.5  موصلال
  التربة البنیة الحمراء

)reddish brown(  

ً مشتقة من نفس  نسیجھا خشن وغالبا

الصخور تحتوي على قلیل من المواد 

  .غیر صالحة للزراعة ھيالعضویة و

  )Sandرملیة (  40''  15'  33''  00' 630.8  رطبةال

نسیجھا خشن استقرت بسبب الغطاء النباتي 

تمتاز التربة بارتفاع خالل العصر الجلیدي  

  .نسبة مركبات الكلس
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  : مناطق الدراسة1-شكل 

  

  طریقة التحلیل

حلیل تلھذا العمل , وقد تم اختیار  )person( من بین العدید من االختبارات اإلحصائیة المتوفرة قد تم اختیار اختبار بیرسون

للتنبؤ بالعالقة بین المحتوى المائي  )Simple Linear Regression( االنحدار وبالخصوص االنحدار الخطي البسیط

لحساب االختبارات على  SPSSالحجمي للتربة والمجموع الكلي لإلمطار الساقطة , وتم استخدام البرنامج اإلحصائي 

بطریقة االنحدار  p-valueلحساب قیمة میــل االنحدار وقیمـة  SigmaPlotبیانات المحتوى المائي واألمطار وبرنامـــج 

  الخطي البسیط .
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 Correlation Coefficient)(  معامل االرتباط -1

وھو یبین وجود عالقة خطیة بین متغیرین واتجاه تلك العالقة , ویسمى معامل  1و 1-معامل االرتباط ھو رقم یتراوح بین 

, ویتم حساب معامل االرتباط بالمعادلة )Pearson Correlation Coefficient(ط لبیرسون االرتباط بـمعامل االرتبا

  :  [17] اآلتیة

  

    ……………………………………………...       (1) 

  

  . n, ... , x 2x , 1xالوسط الحسابي للبیانات : 

  . ny, ..., 2y ,1y للبیانات الوسط الحسابي   :

   . n, ... , x 2x , 1x: االنحراف المعیاري للبیانات  

 . n, ... , y 2y , 1y : االنحراف المعیاري للبیانات  

  

 )Simple Linear Regressionاالنحدار الخطي البسیط ( -2

 

قة خطیة (أي معادلة خط مستقیم) بین ھذین لوصول إلى عالل االنحدار الخطي البسیط ھو دراسة العالقة بین متغیرین فقط

وھو اختبار حدودي حیث یفترض ان البیانات تتوزع توزیعا طبیعیا ولمعرفة قیمة االنحدار یتم حساب میل  المتغیرین

  [18] :االنحدار من خالل المعادلة الخطیة اآلتیة

  

   ……………………………………….……………….     (2) 

 

 

  ……………………………………………….    (3) 

  

  ).) وتبین میل الخط المستقیم (slope: میل االنحدار (

 ).للمستقیم ( : ثابت االنحدار وتبین قیمة الجزء المقطوع من المحور 
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  النتائج والمناقشة

 )Behavior Rainfall( سلوك األمطار -1

تم تحلیل بیانات مجموع األمطار الساقطة خالل فترة الدراسة ألربعة مناطق مختارة من العراق . أظھرت النتائج أن أعلى 

مستوى لمجموع األمطار الساقطة قد سجلت في الموصل في شھر آذار , أما في البصرة  وبغداد فقد سجلت أعظم قیمة 

اني , و تباینھ في الرطبة في شھر تشرین الثاني وشباط كما واضح في الشكل لمجموع األمطار الساقطة في شھر كانون الث

)2.(  

 

  
  

  مجموع األمطار الساقطة خالل فترة الدراسة ألربعة مناطق مختارة من العراق :2-شكل

  

 The Relationship Between Rainfall and)( المحتوى المائي الحجمي للتربةواألمطار  بین عالقةال -2

Volumetric Soil Water Content  

 

عالقة األمطار بالمحتوى المائي الحجمي للتربة لمدینة بغداد والبصرة , وھي ) 2) والجدول رقم (4) و (3األشكال ( تبین

عالقة طردیة متوسطة إلى عالیة في األشھر (تشرین الثاني , كانون األول , كانون الثاني , شباط) , ما عدا البصرة فال 

حیث یزداد المحتوى المائي الحجمي للتربة بزیادة األمطار الساقطة, وھذا ة في شھر تشرین الثاني , توجد عالقة خطی
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 0.7كانت تساوي  Pearsonماتوضحھ قیم معامالت االرتباط وقیم میل االنحدار التي نالحظ ان اعلى قیمة لمعامل ارتباط 

في شھر تشرین األول لمدینة بغداد  0.05ھو  Pearsonط لمدینة بغداد في شھر تشرین الثاني وادنى قیمة لمعامل ارتبا

أما في األشھر (تشرین األول , آذار , الواطئة .  p-valueایضا , وھذا واضح ایضا من قیم میل االنحدار الموجبة وقیم 

اما في  . نیسان , آیار) فال توجد عالقة خطیة بین المحتوى المائي الحجمي للتربة والمجموع الكلي لالمطار الساقطة

الموصل والرطبة فقد سجلت اعلى قیم لمعامالت االرتباط وكانت ذات قیم متوسطة الى عالیة لجمیع اشھر الدراسة ما عدا 

) و 5شھر آذار لمدینة الموصل وشھر تشیرین األول وأیار لمدینة الرطبة فال توجد عالقة خطیة كما موضح في األشكال (

لى زیادة عملیة تبخر الماء من التربة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وقلة كمیة األمطار ) . ویعود السبب ا2) والجدول (6(

 الساقطة في ھذه األشھر بالمقارنة مع األشھر األخرى .

  

 Variation Volumetric(  تباین المحتوى المائي الحجمي للتربة مع المجموع الكلي لإلمطار الساقطة -3

Soil Water Content with the Total Rainfall )     

  

) سلوك تباین معدل المحتوى المائي الحجمي للتربة بالمزامنة مع كمیة األمطار الساقطة لمجموعة مختارة 7یبین الشكل (

). على سبیل المثال 2006,  2005,  1998,  1997,  1993,  1990,  1989,  1980من السنوات لمدینة بغداد وھي (

نالحظ زیادة في كمیة المحتوى المائي الحجمي للتربة مع قلة في كمیة األمطار الساقطة ,  1980في شھر كانون الثاني لسنة 

ویعود السبب الى زیادة كمیة األمطار الساقطة في شھر كانون األول الذي یؤدي الى احتفاظ التربة بالماء الى شھر كانون 

سطحي , ونالحظ ذلك ایضا في شھر آذار لنفس السنة الثاني باإلضافة الى قلة التبخر بسبب انخفاض درجة حرارة الھواء ال

) مع احتفاظ التربة بالماء بنسبة عالیة بالمقارنة مع األمطار الساقطة ویعود millimeter 4.5حیث تكون كمیة األمطار(

نالحظ ذلك السبب الى زیادة كمیة األمطار في شھر شباط الذي یساعد ایضا على شحن التربة بالماء الى األشھر الالحقة , و

, وفي شھر تشرین  1993, و في شھر شباط لسنة  1990, وفي شھر كانون الثاني لسنة  1989ایضا في شھر شباط لسنة 

 . 2006و سنة  2005, وفي شھر شباط لسنة  1998, وفي شھر كانون األول وشھر شباط لسنة  1997الثاني لسنة 
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  : عالقة المحتوى المائي الحجمي للتربة بجموع األمطار الساقطة لمدینة بغداد لألشھر3-شكل

)a) ,تشرین األول(b) ,تشرین الثاني(c) ,كانون األول(dانون الثاني, ()كe) ,شباط(f) ,آذار(g) ,نیسان(hآیار(  
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  : عالقة المحتوى المائي الحجمي للتربة بجموع األمطار الساقطة لمدینة البصرة لألشھر4-شكل

)a) ,تشرین األول(b) ,تشرین الثاني(c) ,كانون األول(d) ,كانون الثاني(e) ,شباط(f) ,آذار(g) ,نیسان(hآیار(  
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  : عالقة المحتوى المائي الحجمي للتربة بجموع األمطار الساقطة لمدینة الموصل لألشھر5-شكل

)a) ,تشرین األول(b) ,تشرین الثاني(c) ,كانون األول(d) ,كانون الثاني(e) ,شباط(f) ,آذار(g) ,نیسان(hآیار(  
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  الساقطة لمدینة الرطبة لألشھر : عالقة المحتوى المائي الحجمي للتربة بجموع األمطار6-شكل

)a) ,تشرین األول(b) ,تشرین الثاني(c) ,كانون األول(d) ,كانون الثاني(e) ,شباط(f) ,آذار(g) ,نیسان(hآیار(  
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  : عالقة المحتوى المائي الحجمي للتربة بجموع األمطار الساقطة لمدینة بغداد للسنوات7-شكل

)a(1980) ,b(1989) ,c(1990) ,d(1993) ,e(1997) ,f(1998) ,g(2005) ,h(2006 
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   االستنتاجات

تم تحلیل بیانات مجموع األمطار الساقطة لألشھر (تشرین األول , تشرین الثاني , كانون األول , كانون الثاني , شباط , آذار 

ج ان أعلى , نیسان , أیار) , ألربعة مناطق مختارة من العراق وھي (بغداد , بصرة , موصل , رطبة) . أظھرت النتائ

مستوى لمجموع األمطار الساقطة قد سجلت في الموصل في شھر آذار , أما في البصرة  وبغداد فقد سجلت أعظم قیمة 

أما عالقة األمطار  لمجموع األمطار الساقطة في شھر كانون الثاني , و تباینھ في الرطبة في شھر تشرین الثاني وشباط .

عالقة طردیة متوسطة إلى عالیة في األشھر (تشرین الثاني , كانون األول , كانون بالمحتوى المائي الحجمي للتربة فھي 

حیث یزداد المحتوى المائي الحجمي للتربة الثاني , شباط) ما عدا البصرة فال توجد عالقة خطیة في شھر تشرین الثاني , 

 .نحداربزیادة األمطار الساقطة , وھذا ماتوضحھ قیم معامالت االرتباط وقیم میل اال

إذ ان األمطار الغزیرة قد .  یعتمد المحتوى المائي الحجمي للتربة على كمیة میاه األمطار وشدة التبخر وكذلك الترشیح

تسبب بزیادة كبیرة في المحتوى المائي الحجمي للتربة ویمتد ھذا التأثیر الى األشھر التي تلیھ, كما في شھر كانون الثاني 

في كمیة المحتوى المائي الحجمي للتربة مع قلة في كمیة األمطار الساقطة , ویعود السبب الى اذ نالحظ زیادة  1980لسنة 

زیادة كمیة األمطار الساقطة في شھر كانون األول الذي یؤدي الى احتفاظ التربة بالماء الى شھر كانون الثاني باإلضافة الى 

ولذلك فان ھطول األمطار الغزیر یساعد على إعادة شحن  ذلك , قلة التبخر بسبب انخفاض درجة حرارة الھواء السطحي ,

  المیاه الجوفیة وزیادة تدفق المیاه الجاریة.
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