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 محافظة نينوى -تحديد موعد بداية موسم المطر في منطقة تل عبطه 

 
 احمد يوسف حاجم زهراء غانم يونس سليمان

 قسم هندسة السدود والموارد المائية

 كلية الهندسة / جامعة الموصل

 

 المستخلص
( لمنطقدة تدل عبطدة الواقعدة Onset Rainfallالحدالي الدت تحديدد موعدد بدايدة موسدم  المطدر   يهدد  البحد  

اليوميدة والمعدد ر الردهرية لكددك كدل مد  درجدار الحددرار   األمطددارغدر  محافظدة نيندوى ع اعتمدددر الدراسدة علدت بياندار 

وقدد  ع2262والدت  6991متر والرطوبة النسبية في تل عبطة للفتر  م   2الصغرى والعظمت وسرعة الرياح علت ارتفاع 

ة المائيدة ا عتمداد علدت مبددأ الموازند األول األنمدوذجتم استخدام أربعة نماذج لتحديد موعد بداية الموسم المطريع تم في 

وقدد  تطلد   الثاني والثال  والرابع فاعتمدوا علت تحليل إحصدائي لممطدار اليوميدةع األنموذجأما  للطبقة السطحية للتربة،

 ( لكل طريقةعExcelامج حاسوبي   نتهيئة بر البح 

أداء وإن ،  األمطددارني قلددة اكثددر ممئمددة للمندداطف اللافددة التددي تعددهددو األ مددوذج األول األن أن ظهددرر النتددائجأ

النموذجي  الثاني والثال   كان متطابقا" مع اإلنموذج األول أما األنموذج الرابع فقد أعطت نتائج بعيد  جدا" عد  النمداذج 

نوصي بعدم اعتماد األنموذج الرابع وإنه باإلمكان اعتماد األنموذج الثداني والثالد  فدي التطبيقدار العمليدة  الثمثة األخرىع

  ذج األول هو األساس واألكثر دقة كونه يعتمد علت أسس علمية وواقعيةع ولك  يبقت األنمو

 كلمار مفتاحية: بداية الموسم المطري، الزراعة المطرية/الديمية، التبخر م  سطح التربة، الموازنة المائيةع
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Abstract                                         
The present research aims to identify the date of the start of the rainfall season 

(Onset Rainfall) at Tel- Abta area western of the province of Nineveh. The study relied 

on data for daily rainfall, mean maximum and minimum monthly temperatures, mean 

monthly relative humidity, and wind speed at 2 m height for the period (1996 to 2010). 

The study involved four models; three already available in the literature and one is 

developed in this study. The developed model depends on the principles of water balance 

in the top soil layer in the field. The previously proposed models depend on some sort of 

statistical analysis of the daily rainfall. A computer program using Microsoft Excel code 

is developed for each model. The results revealed that the proposed (developed) model is 

the most suitable one for the dry areas suffering rainfall shortage. The performance of 

the second and third model was very close to that of the proposed model. The fourth 

model, however, gave results that are very much different and far from the other three 

models. We recommend not to adapt Model 4 at all. Models 2 and 3 may be used for 

practical and quick applications. However, the proposed model (Model 1) stays the best 

and most accurate because it depends on sound scientific and realistic bases. 

Keywords: Onset rainfall, rain fed agriculture, soil surface evaporation, water balance.   
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 المقدمة
                                                                                                      تمتاز األمطار في المناطق الجافة كالعراق بقلتها وعشوائية توزيعها خالل موسم األمطاار فاي الةانة الوا اكذ وكا ل  

                                                                                                          بين الةنين. وبما أن للمطر أهميا  كييارذ معروفاة للميا اي  فاي ال راعاة المطرياة كاان مان المهام للمهنكساين والم ت اين 

                                                                  ويمكن تعريف بكاياة موسام المطار  فاي ال راعاة الكيمياة أو المطرياة  ب  ا    .                 بكاية موسم المطر       وتيكيك                  والم ارعين تعريف 

                                       ان موعاك وكمياة بكاياة موسام المطار لل راعاة                          إلى م ااطر الجاااو والهاال .    ه                                 الت ريخ ال ي  ال يتعرض المي ول بعك     ذل 

                              ى ماكار العااو وساوو توزيعهاا خاالل                       الجافة بتك ي كميتها عل         الكيمية                        يتمي  الهطول في المناطق                                الكيمية يةمى ميليا بـ اليلة  . 

                                                                                                                 موسم النمو وتياينها الكيير ما بين عاو وآخر. وإن التياين الكيير في توزيع الهطول المطري ضمن الموسم الوا ك إلاى اا ا  

                                              ً                                                             التياين من عاو إلى آخر يجع  من التنيؤ بها أمراً في غاية ال عوبة. لغرض تاادي م اطر مشكلة تعرض المي ول الكيمي 

                 ماك الم ارعاون إلاى  ت                                                                                 او وا يياس األمطار التاي داك تياكال خاالل أتاهر تشارين الكاا ي وكاا ون األول وكاا ون الكاا ي يع    للجا

                                      يؤثر سليا على اإل تااياة أو وفارذ اإل تاا          بالتالي      وه ا         المي ول                                                    ت خير موعك ال راعة مما يؤدي إلى تقلي  طول موسم  مو 

مواز اة مائياة يومياة باين ماا ياكخ  الاى الترباة بعم  لرطوبة التربة المتوفرذ  يمكن تيكيك موعك ال راعة المطرية تيعا   . [1]

                                      دراسااة إليجاااد طريقاا  لتيكيااك موعااك ال راعااة [ 3]    دااكو    .[2]  ماان مطاار ومااا ي اار  منهااا ماان عمااق تي اار ماان سااط  التربااة

 potential                   إلى النت  الكاامن         / actual transpiration                                                          المطرية في بكاية موسم األمطار باست كاو  ةية النت  اليقيقي  

transpirationيوماً بعك الي ار والتي تمك  المر لة االبتكائياة لنماو المي اول      03                                         , والتي سماها  ةية النت  خالل فترذ الـ                                                       ً    

                                     تاشا  فاي ال راعاة المطرياة إذا دلاة  ةاية                                                                           واست كاو  موذ  المواز ة المائياة لل ا ان الجا ري للترباة وتياين إن الميا اي 

                                               % خالل تل  الاترذ باست كاو ثالثة معايير م تلاة :    03                                 لنت  اليقيقي إلى النت  الكامن عن  ا

      أياو.   7           ملم مطر في     23      مجموع  - 1

     ً يوماً.    13           ملم مطر في     03      مجموع  - 2

      أياو.   0           ملم مطر في     03      مجموع  - 0

                                                                                                          وأوضية النتائج أن است كاو المعيار األول يؤدي إلى الاش  سنة من ك  سنتين  بينما المعيار الكاا ي كاان الاشا  فيا  

                    بتيليا  إ  اائي ألعمااق   [4]    دااو                                                                            ك  سنتين من سة سانوا  والمعياار الكالاح ا تمالياة الاشا  سانة مان كا  أرباع سانوا  . 

                                                                  م ال راعاة المطرياة فاي منطقاة الةانغال وذلا  باسات كاو الييا اا  اليومياة                                            األمطار للةالس  ال منية وذل  لتيكياك بكاياة موسا

                                            وداك اعتماك فاي بيكا  لتعرياف بكاياة موسام ال راعاة       1552-    1533              سان  للاتارذ مان     00           ميطاة ولماكذ     00               لهطول األمطاار لاـ

                       المطرية على اليا كين :

    ملام     15                         م يةتلم عمق مطر على األدا                                                                ال ين عرفوا بكاية موسم ال راعة المطرية ب    أول أسيوع من الموس[ 5] - 1

  .          ذل  األسيوع             أسابيع التي   0                                                     على أن ال ت تي بعكه فترذ أسيوعين متتاليين اااو خالل الـ

       بعاكه              أيااو متتالياة    3  لاـ                                   هاو التا ريخ الا ي يكاون مجماوع المطار                                          ال ي اعتير أن بكاية موسم ال راعة المطرية [ 6] - 2

       ت ريخ.      ذل  ال    ً          يوماً التي تلي     03   الـ      فترذ                       أياو متتالية اااو خالل   7          أن ال ت تي    ة ط ي               ملم على األد  تر    23

               ب  ا  ذلا  الياوو  (Onset rainfall)                                    ال راعاة المطرياة أو بكاياة موسام المطار[ موعك بكاية الموسام 8[ و]7عرفة ]

                           ملام بشارط أن ال يا تي بعاك ذلا      13                                                                              ال ي ييلغ في  العمق التراكمي للماو الميا ول مان الطيقاة الةاطيية يةااوي أو ي ياك عان 

                                   بتعرياا  ليكاياة موسام ال راعاة المطاري   [5]                                                                        اليوو عشرذ أياو متتالية اااو خالل الـشهر ال ي يلي ذل  اليوو باالعتماد على 

                                        تي بعكها فترذ تهر اااو  أي بكون مطر . ي   ال    لتي                    ب    ت ريخ المطرذ ا

                                      وداة باكو المطار الماياك لل راعاة أو بكاياة تيكياك المقار ة بين ه ه الطرق الم تلااة فاي لقك استهكفة الكراسة اليالية 

    ياا                                                                          وال ي تةتمر بعكه األمطار بييح تيتاظ التربة بكمية رطوباة كافيا  تجعا  النOnset Rainfall Date            موسم المطر  

                                         ينمو  موا مقيوال وال يتعرض للجااو والمو . 

 

 المواد وطريقة البح 

 والبيانار موقع الدراسة
 تارداً وخا  عارض '33 °42 منطقاة تا  عيطا  الوادعاة غارف ميافناة  يناوع الوادعاة علاى خا  طاول تام اختياار

وسااي  اختيااار هاا ا المودااع يعااود الااى أن المعااكل الةاانوي و فااوق مةااتوع سااط  اليياار.   221ارتااااع  تااماالً و  '56 35°

وداك ملم وه ه الكمية غير كافية إل تا  زراعي مطري   ديمي  مجكي ادت اديا" في معنام الةانوا .  160لألمطار في  هو 

ية لاـ كا  مان اما المعكال  الشهر تم الي ول على الييا ا  اليومية لألمطار من  ميطة اال واو الجوية في  ا ية ت  عيط   

مكيرياة متار والرطوباة النةايية فاتم الي اول عليهاا مان  2دراا  اليرارذ ال غرع والعنمى وسرعة الرياح على ارتااع 

  يوضا  خارطاة 1. الشاك   2313-1556. اسات كمة الييا اا  المتاوفرذ للاتارذ اال واو الجوية والر ك ال ل الي في بغاكاد

 نطقة الكراسة .ودع ممل

 الهطوال  المطرية فايالناام عن دلة الجااو  يتيم تم اعتماد مي ول الشعير في الكراسة اليالية لكو   مي والً 

 الكراسة. منطقة
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 منطقة الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 النماذج الرياضية 

  -:األنموذج ا ول -أ

مواز ة مائية يومية بين ما يكخ  الى التربة مان مطار وماا ي ار  بعم   مطرالموسم تيكيك موعك بكاية تم في ه ه الطريقة 

وذل  باالعتماد على بيا ا  االمطار اليومية لك  سنة من فتارذ الكراساة المطر لتيكيك بكاية موسم منها من عمق تي ر من سط  التربة  

ملم    133عمقها  تيودك افترضنا ان بكاية الموسم هو ذل  اليوو  ال ي ت   في  الطيقة الةطيية للتربة   والسنة.  10اليالغة 

وداك تام اعتمااد طريقاة  Silt loam  [13]  إن  وع التربة الةائك فاي منطقاة الكراساة هاو طمياة غرينياة الةعة اليقلية.  الى

المةاتنكذ علاى  اآلتياةوباعتمااد الارضايا   [2]فاي  ةااف التي ار مان ساط  الترباة     (Allen, et al., 1998 36 الاااو 

   -ظروو المنطقة و وعية التربة :

 %03الةعة اليقلية للتربة    جمي   = -1

 %10 قطة ال بول للتربة    جمي   = -2

 %7الرطوبي االبتكائية =   ف  قطة ال بول = الميتوع  -3

 عنكما ي ي  الميتوع الرطوبي للطيقة الةطيية = الةعة اليقلية  المطر ييكأ موسم -4

طريقاااة  الييا ااا  الشااهرية مااع  نااراً لعااكو تااوفر الييا ااا  المناخيااة اليوميااة لمنطقااة تاا  عيطااة, فقااك تاام اعتماااد -5

Hargreaves ت  المراعي.  -في  ةاف التي ر  

 : [2] ت  المراعي  –في  ةاف التي ر   Hargreaves  معادلة  تم است كاو المعادلة االتية

 

          (          )(         )
                                                                       ( ) 

 

  يح ان:

  ت  الكامن  ملم/يوو . –: التي ر        

Tmean : .معكل دراا  اليرارذ الشهرية 

Tmax .دراة اليرارذ العنمى الشهرية  : 

 ( : يوضح موقع منطقة الدراسة.1الشكل )

 ( : يوضح موقع منطقة الدراسة.1الشكل )
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 Tmin .دراة اليرارذ ال غرع الشهرية  : 

Ra   : اإلتعاع األرضي اإلضافي  ميكااول/و
2
  يوو . 

 

    
   (  )

 
        [      ( )   ( )      ( )   ( )   (   )]                                    ( )   

Gsc :  ميكااول/و 3.382اإلتعاع =ثابة 
2
  يوو .ـ  

 δ: . مي  اإلتعاع الوا   إلى األرض  زاوية   ف دطرية  

 .   بالكراا   موا  للن ف الشمالي وسال  للن ف الجنوبي من الكرذ األرضية  ك اوية خ  العرض : 

Dr :   ف دطرية . زاويةالمةافة العكةية النةيية بين األرض والشمس   

     زاوية الغروف 
     من :δ  وتية  ديمة

           (
  

   
      )                                                                                                         ( ) 

J  الةنة.في : تةلة  اليوو 

   فتية  من:drأما ديمة  

              (
  

   
  )                                                                                                            ( ) 

   من:    وتية 

          ⌊     ( )     ( )⌋                                                                                                     ( ) 
   فتية  من:фأما ديمة  

  
 

   
[                           ]                                                                                       ( ) 

مةاوية  المعتمك على  وع التربة وعمقها  و ة  تربة  منطقة الكراسة (REW)الماو المتاح للتي ر  اخ   ديمةكما 

 :[2] فهي  المعادال  المةت كمة في اال موذ أما . [1]  1  و ةيما ميين في الجكول ملم 13 لـــ
                                                                                                                                                ( )  
                                                                                                                                            ( ) 

       [
      

       
]     for  De>REW                                                                                ( ) 

Kr=1.15                                  for De < REW                                                                       (10)         

 : Kr   التربة يعتمك على مقكار التي ر التراكمي  استنااذ ماو التربة  من التربة               الةطيية من سط   تي رالمعام

  بكون و كا  .

: ETo ملم/يوو  او القياسي  النت  الكامن -التي ر  

Eso  معكل التي ر الكامن  من سط  التربة  ملم/يوو : 

Es  معكل التي ر الاعلي  ملم/يوو : 

 : Deاستنااذ  عمق التي ر التراكمي  

: TEW  2المر لتين  ملم   الشك   أد ى عمق ماو داب  للتي ر من الطيقة الةطيية للتربة ويمك  مجموع . 

 REW: من عملية التي ر األولى لتي ر االستنااذ  في  هاية المر لة لوهو العمق الاعلي التراكمي   ملم  الماو المتاح للتي ر

  .2الشك   من سط  التربة 

 

 -األنموذج الثاني: - 
في تيكيك موعك بكاية موسم المطر اذ  [3]تم في ه ه الطريقة تيكيك موعك بكاية موسم المطر وذل  باالعتماد على 

سنة , اذ تم تعريف موعك بكاية موسم المطر  10تعتمك ه ه الطريقة على االمطار اليومية ولك  سنة من سنوا  الكراسة  

 ملم. 23اياو متتالية ييلغ  7ولـ  بعكه ب    ذل  اليوو ال ي يكون مجموع عمق المطر

 

 -األنموذج الثال : -جك

اذ تعتماك ، في تيكيك موعك بكاية موسام المطار   [5]الطريقة تيكيك موعك بكاية موسم المطر باالعتماد على تم في ه ه

   هاو سانة, اذ تام تعرياف موعاك بكاياة الموسام المطاري  10ه ه الطريقة على االمطار اليومية ولك  سنة من سنوا  الكراساة 

   0                                                         ملم على أن ال ت تي بعكه فتارذ أسايوعين متتااليين ااااو خاالل الاـ    15                                           أول أسيوع من الموسم يةتلم عمق مطر على األد  

                            أسابيع التي تلي ذل  األسيوع.
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 من سط  التربة  للتي ر ييين القيم النموذاية للماو الكلي القاب  للتي ر والماو المتيةر  : 1  الجكول

 .[2]أل واع م تلاة من الترف 

*TEW=(FC - 0.5WP)*Ze ;   Ze= 100 mm. 

 

 

 

Soil type 

(USA Soil 

Texture 

Classification) 

Soil water characteristics Evaporation 

parameters 
Field 

Capacity 

(FC)  

Wilting 

Point (WP) 
FC - WP Amount of water that 

can be depleted by 

evaporation 

 stage 1 الماء المتيسر نقطة الذبول السعة الحقلية

REW 

stages 1 and 

2, TEW* 

 m
3
/m

3
  m

3
/m

3
  m

3
/m

3
  mm  mm  

Sand  0.07 - 0.17  0.02 - 0.07  0.05 - 0.11  2 - 7  6 - 12  

Loamy sand  0.11 - 0.19  0.03 - 0.10  0.06 - 0.12  4 - 8  9 - 14  

Sandy loam  0.18 - 0.28  0.06 - 0.16  0.11 - 0.15  6 - 10  15 - 20  

Loam  0.20 - 0.30  0.07 - 0.17  0.13 - 0.18  8 - 10  16 - 22  

Silt loam  0.22 - 0.36  0.09 - 0.21  0.13 - 0.19  8 - 11  18 - 25  

Silt  0.28 - 0.36  0.12 - 0.22  0.16 - 0.20  8 - 11  22 - 26  

Silt clay loam  0.30 - 0.37  0.17 - 0.24  0.13 - 0.18  8 - 11  22 - 27  

Silty clay  0-30 - 0.42  0.17 - 0.29  0.13 - 0.19  8 - 12  22 - 28  

Clay  0.32 - 0.40  0.20 - 0.24  0.12 - 0.20  8 - 12  22 - 29  

De 

REW 

Kr 

Stage1 

Drying 

 

1.15 

Es / ETo 
Stage2 

Drying 

 

0.5WP 3 

3 

Depth of  Soil Water Evaporated, De, mm 

TEW 

 

مع الماء المتاح للتبخر من سطح تربة الطبقة السطحية البالغ  Krيبين تغير معامل التبخر : ( 2الشكل)
 .ملم 111عمقها 
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 -الرابع: األنموذج -د

         اذ تعتماك    ,          موسام المطار                  تيكيك موعك بكاية    في  [6]    على          باالعتماد             موسم المطر                                   تم في ه ه الطريقة تيكيك موعك بكاية 

                     المطار ب  ا  ذلا  الياوو             بكاياة موسام                 سنة, اذ تم تعرياف     10                                                         ه ه الطريقة على االمطار اليومية ولك  سنة من سنوا  الكراسة 

                      أياو متتالية اااو خالل    7                                ملم ترط أن ال ي تي بعك ذل  اليوو     23                       اياو متتالية بعكه ييلغ      7                             ال ي يكون مجموع عمق المطر لـ 

     ً           يوماً التي تلي .    03    الـ 

 المناقرةالنتائج و
 النتائج المستحصلة  م  اإلنموذج ا ول

اليومياة  والتي ار مان ساط  الترباة و لكا  سانة مان فتارذ  األمطاارتم ايجاد موعك بكاية موسم المطار باالعتمااد علاى 

 سنة. ودك افترضنا ان بكاية الموسم هو ذل  اليوو  ال ي ت   في  الطيقة الةطيية للتربة  10الكراسة اليالغة 

ن النتاائج المةتي الة ان مواعياك باكو الموسام تتاااو  تيعااً ملم   الي الةعة اليقلياة. فقاك تياين ما 133وال ي عمقها  

ريخ بكاياة الموسام المطاري واالمطاار الةانوية والموسامية. اذ اتاو  2ـ . ييين اكولعلى االمطار اليومية ومقكارها وتوزيعها

بعاك  غيار مجكياة ال راعة الكيمياةاذ تعتير   منت ف تياط ال ظ   ول فش  في سنتين فق   بةي  ت خر بكاية الموسم عن 

  ."ادت اديا مو المي ول وإ تاا  بشك  مجكي  إلكمالبةي  عكو كااية الودة الالزو  ه ا التاريخ

 

 يوض  النتائج المةتي لة من اإل موذ  األول موضياً في  االمطار الةنوية والموسمية   : 2 الجكول 

 وتواريخ بكاية موسم المطر.

 

 النتائج المستحصلة  م  اإلنموذج الثاني 
سانة. يعتيار الياوو  10تم ايجاد موعك بكاية موسم المطر باالعتماد االمطار اليومية  لك  سنة من فترذ الكراسة اليالغة 

 ال اظ  [3].ملام  ةا    23ايااو متتالياة بعاكه مةااوي لـاـ 7االول ليكاية  الموسم هو ذلا  الياوو الا ي يكاون مجماوع أمطاار 

   الا ي يوضا  االمطاار الةانوية والموسامية 0  ول فش  بكالال سنوا  لعكو تيقق الشرط كما هو موضا  فاي الجاكول  

 سنة. 10وت ريخ بكاية الموسم لك  سنة من سنوا  الكراسة اليالغة 

 

 النتائج المستحصلة  م  اإلنموذج الثال   
يعتير اليوو االول سنة.  10مطار اليومية  لك  سنة من فترذ الكراسة اليالغة االتم ايجاد موعك بكاية موسم المطر باالعتماد 
       أساابيع    0                                                           ملم على أن   ال ت تي بعكه فترذ أسيوعين متتاليين اااو خالل الـ    15                                                ب    أول أسيوع من الموسم يةتلم عمق مطر على األد  

بةاي  عاكو تيقاق  الجا و الكاا ي مان الشارط كماا هاو موضا  فاي   ال اظ   اول فشا  فاي بعاس  الةانوا  [5].          التي تليها

 سنة. 10ال ي يوض  االمطار الةنوية والموسمية وتاريخ بكاية الموسم لك  سنة من سنوا  الكراسة اليالغة   0 -الجكول 

 

 

 

 

No. year  Total Rain mm Onset rainfall Rain from Onset  mm 

1 1996-97 215 9/12/1996 188 

2 1997-98 151 14/1/1998 75 

3 1998-99 59 21/1/1999 38 

4 1999-00 119.5 15/12/1999 94 

5 2000-01 232 21/11/2000 215 

6 2001-02 254 2/12/2001 236 

7 2002-03 217.1 21/12/2002 131.1 

8 2003-04 222 26/11/2003 191 

9 2004-05 184 19/11/2004 164 

10 2005-06 272 8/1/2006 206 

11 2006-07 158 3/11/2006 131 

 )منت ف تياط(فش  بةي  تجاوز تاريخ بكو الموسم  76 2007-08 12

 )منت ف تياط(فش  بةي  تجاوز تاريخ بكو الموسم  50.3 2008-09 13

14 2009-10 147.5 3/11/2009 133.5 



 محافظة نينوى -في منطقة تل عبطه موعد بداية موسم المطر  تحديد حاجم :  
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 ية                                                ً                           يوض  النتائج المةتي لة من اإل موذ  الكا ي  موضيا  في  االمطار الةنوية والموسم  : 0 الجكول 

 وتواريخ بكاية موسم المطر

No. year  Total Rain mm Onset rainfall Rain from Onset  mm 

1 1996-97 215 08/12/1996 215 

2 1997-98 151 12/01/1998 100 

  ملم  23فش  بةي  عكو تيقق ترط تجمع  35 1998-99 3

4 1999-00 115.3 15/12/1999 94 

5 2000-01 232 01/12/2000 199 

6 2001-02 254 01/12/2001 236 

7 2002-03 217.1 20/12/2002 183 

8 2003-04 222 25/11/2003 219 

9 2004-05 184 18/01/2005 136 

10 2005-06 272 07/01/2006 257 

11 2006-07 158 07/11/2006 131 

   )منت ف تياط(فش  بةي  تجاوز تاريخ بكو الموسم  76 2007-08 12

   )منت ف تياط(فش  بةي  تجاوز تاريخ بكو الموسم  50.3 2008-09 13

14 2009-10 147.5 24/01/2010 75.5 

 

 

 النتائج المةتي لة من اإل موذ  الكالح  موضياً في  االمطار الةنوية والموسمية   0  لجكولا

 وتواريخ بكاية موسم المطر

 

   : النتائج المةتي لة من اإل موذ  الرابع  موضياً في  االمطار الةنوية والموسمية 3الجكول  

 وتواريخ بكاية موسم المطر للةنوا  التي بكأ فيها موسم المطر.

NO. year  Total Rain mm Onset rainfall Rain from Onset mm 

1 1997-98 151 12/01/1998 100 

2 2004-05 184 18/01/2005 136 

 

 

No. year  Total Rain mm Onset rainfall Rain from Onset mm 

1 1996-97 215 12/08/1996 215 

2 1997-98 151 12/01/1998 100 

  فش  بةي  تجاوز تاريخ بكو الموسم  منت ف تياط  35 1998-99 3

4 1999-00 119.5 15/12/1999 94 

5 2000-01 232 01/12/2000 199 

6 2001-02 254 01/12/2001 236 

7 2002-03 217.1 20/12/2002 183.1 

8 2003-04 222 25/11/2003 219 

9 2004-05 184 
ييكال اااو لاترذ اسيوعين  فش  بةي  عكو تيقق ترط ان ال

 ملم 13اسابيع بعك تاريخ المطرذ  التي عمقها  0متتالين خالل الـ

10 2005-06 272 07/01/2006 257 

11 2006-07 158 
اسيوعين ييكال اااو لاترذ  فش  بةي  عكو تيقق ترط ان ال

 ملم 13اسابيع بعك تاريخ المطرذ  التي عمقها  0متتالين خالل الـ

12 2007-08 76 13/02/2008 47 

 فش  بةي  تجاوز تاريخ بكو الموسم  منت ف تياط  94.5 2008-09 13

14 2009-10 147.5 19/01/2010 99.5 
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 النتائج المستحصلة  م  اإلنموذج الرابع 
سانة. يعتيار الياوو  10تم ايجاد موعك بكاية موسم المطر باالعتماد االمطار اليومية  لك  سنة من فترذ الكراسة اليالغة 

 7ملام  تارط ان ال يكاون هناا   23اياو متتالية بعكه يةاوي  5االول ليكاية  الموسم هو ذل  اليوو ال ي يكون مجموع أمطار 

 ال ظ   ول فش  ألغل  الةنوا  بةي  عكو تيقق الجا و  [6].يوماً بعك ذل  اليوو  ة   03أياو متتالية اااو خالل الـ 

موسام للةانوا  ال ي يوضا  االمطاار الةانوية والموسامية وتااريخ بكاياة ال 3 -الكا ي من الشرط كما هو موض  في الجكول 

 .التي بكا فيها موسم المطر

 

 ا ستنتاجار
من خالل النتائج التي تم الي ول عليها من الطرق االرباع لتيكياك موعاك بكاياة موسام المطار لمنطقاة تا  عيطاة فاي 

التربة ب  وص التي ر من سط   36على ما ااو في الااو    يح أ   اعتمك ميافنة  ينوع, فإن النموذ  األول هو األساس

وتطييق ميكأ المواز ة المائية اليومياة للطيقاة الةاطيية للترباة التاي يي ا  منهاا التي ار. وعليا  فقاك تام مقار اة أداو النمااذ  

األخرع بالنموذ  األول. ودك بينة النتائج ب ن أداو النموذاين الكا ي والكالح  كان متطابقا" مع اإل موذ  األول أما األ ماوذ  

 تائج بعيكذ اكا" عن النماذ  الكالثة األخرع وعلي   و ي بعكو اعتماده في تيكيك بكاياة موسام المطار فاي  الرابع فقك أعطى

ملم. ويمكن االستنتا  أيضا"  ب ن موعك زراعة مي اول الشاعير  233المناطق الجافة التي تق  معكل أمطارها الةنوية عن 

 الكا ي. في منطقة ت  عيطة هو تشرين الكا ي ولغاية  هاية كا ون
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