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STELLINGEN

I
De gemiddelde grondwaterstandsdaling op de Veluwe gedurende de laatste
eeuwisinhoofdzaak eengevolgvanhetincultuur brengenvanwoeste gronden
en in het bijzonder van het aanleggen van 's winters groene naaldhoutbossen.
De invloed van de wateronttrekking ten behoeve van industrie en waterleidingbedrijven en diepere ontwatering van de lagere gedeelten rondom de
Veluwekomt op detweedeplaats.
(Lysimetergegevens P.W.N. Castricum).

II
Onder bepaalde omstandigheden is de reiniging van huishoudelijk of industrieel afvalwater door middel van landbehandeling economisch meer verantwoord dan de reiniging door middel van speciaal daarvoor ontworpen installaties.
Bevloeiinginbossenverdient hierbij veelalvoorkeur bovendievangrasland.
Ill
Een van de belangrijkste voorwaarden om het slagen van een landbouwkundig ontwikkelingsproject te verzekeren, is het tijdig organiseren van een
landbouwvoorlichtingsdienst gericht opditproject endedaaraan noodzakelijk
verbonden opleidingvandeskundigpersoneel inallerangen.
(G. H. v. D.KOLFF, „De sociale aspecten van het Gezira-project in
de Soedan".,.Indonesia", lOejaargang no.3).

IV
Beregeningophogezandgrondenindegematigdeluchtstrekeniseencultuurtechnische maatregel die op de lange duur rhinder noodzakelijk wordt, tengevolgevan biologische bodemverbetering.
V
De ontziltingssnelheid van zoute cultuurgronden mag niet te hoog worden
opgevoerd. Te sterke uitwassing kan opbrengstdaling tengevolge van uitspoeling van voedingsstoffen veroorzaken.
(Rapport BOUMANS 1958,Development Board Baghdad).

VI
Het klimaatvan enigerivierdalen in Columbia isuitermategeschiktvoor de
teeltvan oliepalmen.
(BROEKMANS, Growth, flowering and yield of the oilpalm in Nigeria.
Journ. of the W.A.I.F.O.R. vol.II-7 p. 187,1957).

Qissertatie L. Wartena,
iVageningen, 23 oktober 1959.

VII
Het bevloeien op grote schaal in een droog klimaat veroorzaakt een duidelijke toename van de absolute vochtigheid op 2m hoogte. Dit is echter veelal
vangeringeinvloedopdeverdamping.
(BUDYKO, The heat balance of the earth surface).

VIII
Het berekenen van de verdamping van een oppervlak met behulp van de
energiebalans geeft betrouwbaarderresultatendanhetbepalen ervan door middel van een verdampingsmeter.
(Ditproefschrift).
IX
Het gebruik van verdampingsmeters is nuttig voor het verkrijgen van aanwijzigingen omtrentdefluctuatiesindeverdampingvandagtot dagtenbehoeve
van de irrigatiepraktijk.
Welke verdampingsmeter de voorkeur verdient, hangt enerzijds af van de
meteorologische omstandigheden, anderzijds van de aard van het oppervlak
waaromtrent men iets wilweten.
(Dit proefschrift).

X
DeverdampingvaneenPiche-verdampingsmeter istengevolge vanzijn grote
windgevoeligheid sterk afhankelijk van deopstellingshoogte endeaard vanhet
grondoppervlak en daarom slechts zelden geschikt voor de praktijk.
(DE VRIES en VENEMA, Some considerations on the behaviour of the
Piche-Evaporimeter. Vegetatio Acta Geobotanica Vol. V-VI. 1-VIUp. 225,1954).
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INLEIDING
Inhetkader van eenvoor devoormaligeDevelopment Board van Irakingesteld onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van een natuurlijke
laagte in de woestijn, de Tharthar-depressie, in Centraal Irak als verzamelbekken voor irrigatiewater,moestdeverdampingvanhet eventueelaan teleggenmeerberekendworden.HiertoemoesthetklimaatvanCentraalIrakbestudCerd en een groot aantal gegevens verzameld worden. Bovendien werd een
aantal metingen verricht, ten dele op het vliegveld te Baghdad, ten dele in de
nabijheid van de genoemde laagte in de woestijn.
In hoofdstuk I wordt het klimaat van centraal Irak behandeld. Tevens zal
daar uiteengezet worden dat het klimaat van Baghdad zo weinig van dat van
het Tharthar-gebied afwijkt, dathetverantwoord isdeteBaghdad verzamelde
gegevensvoor mijn berekeningen te gebruiken.
In hoofdstuk II wordt vermeld welke gegevens beschikbaar waren, welke
aanvullende metingen gewenst geacht werden, welk instrumentarium hiervoor
werd gebruikt en hoe dit werd opgesteld. Tenslotte worden de betrouwbaarheid en deijkingen besproken.
De verdamping wordt door verschillende grootheden be'invloed. Algemeen
bekend verondersteld mag worden dat voor ieder verdampend oppervlak een
energiebalans isoptestellen,waardeverdampingdeelvanuitmaakt.
Debelangrijkste post isinhet algemeen dekortgolvige straling. Deze wordt
in hoofdstuk III behandeld. Hierbij worden enkele berekeningsmethoden getoetst. Het blijkt dat in Irak enige algemeen gebruikte methoden niet ongewijzigd kunnen worden toegepast.
Deverdamping wordt veelalbepaald metverdampingspannen enPiche-evaporimeters.Metbeideinstrumentenzijnmetingenuitgevoerd,waarbijgebleken
isdat dePiche-evaporimeters inhetklimaatvan centraal Irakvrijwel onbruikbaarzijn.Deverdampingspanisuitvoerigbestudeerdeneriseenpoginggedaan
om de energiebalans hiervan voor een geheeljaar op te stellen (hoofdstuk
IV en appendix).
In hoofdstuk Vtenslotte is eenmethode ontwikkeld waarmede de temperatuurverdeling in eenmeer berekend wordt. Uitvoerigisingegaan op de beginen randvoorwaarden. De ontwikkelde methode is getoetst aan een bestaand
meer,waarvoor dekeuzevielophetmeervan Tiberias (Israel) enwerd voorts
uitgevoerdvoortweenietbestaandemerenvanresp. 10men50mdiepin Irak.
Behalve de temperatuurverdeling wordt bij deze berekening bovendien de
verdamping gevonden.
Van de gebruikte symbolen enhet systeemvan samenvoegingisin eensymbolenlijst eenoverzichtgegeven.InhetalgemeenwerdhetpraktischeeenhedenstelselgebruiktenwerdenzoveelmogelijkdeindeNederlandsenormaalbladen
N 1268,N 1269, N 1221 t/mN 1224,V972aanbevolensymbolen gebruikt.
Een enkele maal werd bewust van het praktische stelsel afgeweken terwille
van de leesbaarheid en vergelijking met bestaande literatuur. Het is bijvoorbeeldgewoonte om op een bepaalde plaats de totale van de zon afkomstige
stralinguit tedrukkenincalcm"2etm"1en niet injoule nr"2 sec"1.Tegen dit
laatste zijn ook zekerbezwaren aan tevoeren.
(Aan het eindevan hoofdstuk Vwordteensamenvattinggegeven.)
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SYMBOLENLIJST
A
£
D
E
EQ
H
J
N
N
Nh
O
Q
R
Ri
Z

temperatuuramplitudo
Bowen's verhouding
dempingsdiepte
stabiliteit
verdampingvaneenzeerdunvrij wateroppervlak volgensPenman
energiefluxdichtheid
stralingssterkte of intensiteit
radiantie
gedeeltevan dehemeldoorwolken bedekt in achtsten
gedeeltevandehemeldoorlagewolkenbedektinachtsten
oppervlak
hoeveelheid straling over een geheeletmaal
straalverdampingspan
getalvan Richardson
diepte meer

le absorptiefactor
2etransmissiecoefficient van lucht op hoogtez
c
soortelijke warmte
d
diktepanwand
h
waterdiepte in verdampingspan
£o
constante van von Karman
/
le difference van de diepte
2eeen afstand
p
druk
po
gemiddelde luchtdruk herleid op zeeniveau
r
le relatieve zonneschijnsduur
2everdampingswarmte
3eradiusvector van de aarde
/
tijd
- to) tijdstipvanzonopkomstresp.zonsonderganggerekend
+toi vanaf het culminatie tijdstip
u
windsnelheid
u*
wrijyingssnelheid
v
horizontale stroomsnelheid van water
z
diepte
ZQ
ruwheidsparameter
'

°C
m
mmetm"1
calcm"2min -1
cal sr -1
cal si- 1 m - 2
min -1

m2
calcm -2 etm -1
m
m

a

a

P
4

cal g - 1°C"X
m
m
=0,4
m
m
mb
mb
cal g _1
secofweek
gewoonlijk:min
m sec -1
m sec -1
m sec -1
m
m

le gedeelte van door de panwand binnendringende
energie dat ter beschikking komt voor verdamping
(hoofdstuklV)
2egedeeltedatH]°hbedraagtvanQbijr= 0 (hoofdstuk
III)
verhouding tussen Hsh voortweeverschillende oppervlakten (appendix)
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Y
8
&j
e
£
9x
X

psychrometer constante
declinatie
dikte laminaire laag
constante verhoudingetc.
zenith-hoek
temperatuur
extinctiecoefncient
le warmtegeleidingsvermogen

v
£
p
a

2e golflengte
•kinematische viscositeit vanlucht
voor een hoek gebruikt symbool
dichtheid water
constante vanBoltzmann

T
<p
JJ
co

differentie in de tijd
le fase vertraging
2e eenhoek, gewoonlijk een azimuth
voor eenhoek gebruikte symbolen
le radiaal frequentie
2e ruimtehoek

0
temperatuur
©2
temperatuur opdiepte z
®z, t temperatuur opdiepte z, optijdstip t
£1
een oppervlak

mb °C-i
rad
m
rad of°
°C
m-i
calm - 1 sec - 1
oC_i

m
m 2 sec - 1
rad of°
kg m - 3
cal c m - 2 °K~4
min-1
week
rad
rad
rad of°
rad sec - 1
sr
°K
°K
°K
m2

TOEVOEGINGEN AAN SYMBOLEN

*»X*'

X symbool uit symbolenlijst.
xi nadere aanduiding van X.
X2nadere aanduiding van x\.
X3 nadere aanduiding van een andere niet rechtstreeks met X verband houdende grootheid. x% wordt veelal gebruikt voor aanduiding
van het(opper)vlak waarvoor X beschouwd wordt. In het algemeen
wordt het wateroppervlak niet nader aangeduid.
Xi slechts bij uitzondering te gebruiken aanduiding; geen vaste betrekking. Voor detoevoegingen wordt van hetengels uitgegaan.

Bijvoorbeeld:
t"Hfh = energiefluxdichtheid der kortgolvige diffuse straling (short wave radiation) vallende opdepanwand, maar Hfh= energiefluxdichtheid der
kortgolvige diffuse straling opeen wateroppervlak.
i>aHs,00 = energiefluxdichtheid der langgolvige straling vanhet aardoppervlak
vallend opde panwand."
faabHdsi= energiefluxdichtheid derkortgolvige directe straling, ontvangen door
de panwand enhiervan hetgeabsorbeerde gedeelte.
Ook symbolen uit de symbolenlijst kunnen als toevoeging worden
gebruikt, bijv.
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5

*H\ = energiefluxdichtheid van destralingmet golflengte X opdiepte z.1
ab
ai
cl
en
co
di
df
ev
hn
ho
ht
oa
lo
ne
mo
pa
p
re
se
sh
sp
st
su
ve
vcp
tu
wp

geabsorbeerd
lucht
helder (relatievezonneschijnduur = 1)
climnolimnion
geleiding
direct
diffuus
verdamping
hypolimnion
horizontaal(vlak)
homotherm
buiten de atmosfeer
langgolvig
netto
maand
pan, gewoonlijk panwand
loodrecht
gereflecteerd
voelbaar
kortgolvig
surplus
opslag
zon
verticaal (vlak)
verticaal vlakje waarvan de normaal hetzelfde azimuth heeft als de zon
turbulent
waterin de verdampingspan

UlTSLUITEND IN DEBESCHOUWINGSWUZE VAN KOHLERVOOR DE CLASSA-PAN EN
EENMEERGEBEZIGDESYMBOLEN

Ap
A'p
Aw
Ea
EL
Ep
Q„
Qh
Q'h
fdu)
fp(u)
f'p(u)
tp
A
1

voor warmteoverdracht effectieve buitenoppervlak van de pan
totale buitenoppervlak van de p a n
wateroppervlak in de p a n
verdamping van een wateroppervlak bij temperatuur 0 ai verdamping van een meer
panverdamping
netto straling o p een horizontaal vlak
warmteoverdracht lucht-water voor de p a n
warmteoverdracht lucht-panwand voor de p a n
windfunctie voor een meer
windfunctie voor het panwater
windfunctie voor depanwand
„psychrometer constante" gewijzigd voor depan
d@/de voor 0 = &ai

Een toevoeging kan soms de dimensie veranderen.
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HOOFDSTUK I

HET KLIMAAT VAN CENTRAAL IRAK
1. INLEIDING

Irakligtin desubtropen ongeveertussen 29°en 37°N.B.en 39°en48° O.L.
Van N.W. naar Z.O. loopt een flauw naar de Perzische golf hellende laagte,
waardoor de Eufraat en deTigris stromen (Mesopotamia). Naar het W. loopt
het gebied geleidelijk op tot ± 500meterlangs de Syrische grens.'Verder naar
het Westen ligt o.a. het Libanongebergte. In het Noorden en Oosten neemt de
hoogte dicht bij de Turkse en Perzische grens sterk toe. Daar ligt een zeer
ontoegankelijk woestbergland, dat ten delealshooggebergte kan worden aangemerkt. In hetZuidenwordtde 500menmeerookgrotendeelsbereikt.In het
Z.O. loopt de centrale laagte uit in een moeras- en merengebied aan de Perzische Golf. Medetengevolge van de overwegend geringe, geleidelijk verlopende
hoogteverschillen zijn de klimaatsverschillen over grote afstanden zeer gering
te noemen.
Hoewel in dit hoofdstuk voornamelijk op het klimaat van een gedeelte van
Mesopotamia' (voortaan met Centraal Irak aangeduid,ziefig.1) wordt ingegaan, heeft het ten dele een meer algemene betekenis. Alleen in het bergland,
d.i.hetN.O.enN.ishetklimaat sterkafwijkend. Deindevolgende paragrafen
verwerktecijfers zijn ontleend aan (10)en(11),welkemet toestemmingvanhet
Meteorological Department van het Ministry of Communications and Works
van Irak hier worden gepubliceerd, waarvoor op deze plaats gaarne dank gezegd wordt.
In dit en volgende.hoofdstukken wordt voorts herhaalde malen speciaalgenoemd het Tharthar-gebiQd (fig. 1). Dit is het gebied van het toekomstige
Thartharmeer, benevens een strook van enige tientallen kilometers daaromheen. Het gehele Tharthargebied is eenwoestijn, behoudens een klein meertje,
dat reeds gevormd is.In het Tharthargebied zijn gedurende eenjaar metingen
verricht bij een tijdehjk kamp, Kamp 2 genaamd. Voor zover plaatsnamen
worden genoemd, worden steeds debij dezeplaatsen liggende meteorologische
waarnemingsposten bedoeld. Te Baghdad is dat het meteorologisch hoofdstation op deluchthaven.
Het klimaat is continentaal subtropisch met een uitgesproken tekort aan
regenval. Zonder wateraanvoer van elders is het uitoefenenvanlandbouwniet
mogelijk. Delangehetedrogezomer,diemeestalvanbeginmeitoteindoktober
of begin november duurt is kenmerkend. Bewolking komt zeer weinig voor,
regen zeerweinigin het beginenhet eindeen overigens sporadisch. Het op de
zomer volgende seizoen duurt tot ongeveer half maartenkandaaromgevoegelijk winter worden genoemd. In de winter trekken depressies over het gebied,
die enige regen brengen. Over het geheel genomen is de winter regenarm en
wisselen perioden met mooi weer, regen, hagel, nachtvorst en mist ('s nachts)
elkaarafindebijdesubtropischewinterbehorendeonregelmatigheid.Deovergangnaar dezomerisveelminder abrupt dan het beginvan dewinter enmen
kan van 2maanden voorjaar spreken. (In die tijd „bloeit" dewoestijn.) In het
voorjaar valtnogenigeneerslag.Dein dewinterregelmatig optredende nachtvorst beperkt demogelijkheid van decultuur vanvelegewassen.
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FIG. 1.

2. DE LUCHTDRUKVERDELING

Deverwarmingvan eencontinent heeft ten opzichtevan dezeein dezomer
steeds de ontwikkeling van een laag drukgebied ten gevolg. Het is algemeen
bekend, dat dit ook in degordelvan de subtropischemaximahet gevalis. Dit
is het gevolg van deverschillenin deenergiebalans tussenland enzee.Opzee
wordt een groter gedeelte van de energie omgezet in latente warmte door de
verdamping, terwijl de watermassa een veel grotere hoeveelheid warmte vastlegt dan het land.
Indien eenuitgestrektgebied met geringeverdamping grenst aan een gebied,
8
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waarin de verdamping groter is,
dusmeerbewolkingoptreedt,kan
zichhetverschijnselvoordoen,dat
bovenhetdrogeregebiedeenthermisch lage drukgebied ontstaat.
TijdensdezomerisditbovenCentraal Irak, evenals boven Saoedi
Arabiehetgeval.HetbovenSaoediArabie'aanwezige lagedrukgebied heeft daardooreenvore-vormigeuitloper overCentraal Irak.
Duidelijk blijkt dat b.v. uit de
gemiddelde drukverdeling in juli
(fig.2). Aangezien inde voor- en
nazomer de verwarming van SaoediArabiesterkerisdaninCentraal Irak is de vore dan minder
sterkontwikkeldenistevensdeas
minder uitgesproken Z.O.-N.W.
gericht en tevens meer naar het
Westenverschoven.Ditblijkt b.v.
uit de gemiddelde luchtdrukverFIG. 2. Gemiddeldeluchtdruk injuli.
Mean airpressurein July.
delinginmei(fig.3).Hetlagedruk
gebied is echter degehele zomer
permanent aanwezig.
Tengevolgevanhetietswestwaartsverschuivenvanhetlagedrukgebieddringt
voornamelijk in augustus het intertropisch front vrij vernaar het Noorden op,
zonder echter Irak te bereiken.
Wei kan somsenigebij het front
behorende hogere bewolking tot
in Centraal Irak binnendrijven.
Somssnoertzicheen afzonderlijke
kern van lage druk in het N.W.
boven het enige aaneengesloten
stuk woestijn van Centraal Irak
af(fig.3, 4)In dewinterisdeneigingtotvormingvaneenthermisch
lagedrukgebiedinSaoediArabie,
zijhetinveelgeringerematedanin
de zomer,tochnogaanwezig.Het
volgens H. NEUMANN (32) optredende hogedruk gebied boven
SaoediArabiewerddoormijnimmerlangetijd standvastigaangetroffen. Herhaaldelijkvormt zich
eenlagedrukgebiedmeteenuitlopernaarhetN.overCentraalIrak.
Invergelijking metdezomerisde
uitloper zwakker ontwikkeld en
FIG. 3. Gemiddeldeluchtdruk in mei.
sterk naar het W. verschoven.
Mean airpressurein May.
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FIG. 5. Gemiddelde luchtdruk te
Baghdad.
Mean airpressureat
Baghdad.

Herhaaldelijkwordtditbeeldnuverstoord door depressies,dieover Centraal
Iraktrekken.Tendelezijn dit Middellandse Zeedepressies,diemeestalbetrekkelijk weinigregenbrengen.Vaak ontstaat ten O.van de Sinaiin debuurt van
degolfvanAkabaeendepressie,diemetvrij grotesnelheidinW.ofN.W.richtingtrekt ensomsvrij veelregenbrengt.De Akaba-depressie ontstaat wanneer
polaireluchtoverhet Middellandse Zeegebied Egyptebinnenstroomten stoot
op de warmeArabischeluchtmassa. Dat dit juist in de omgeving van de golf
van Akaba tot depressievorming leidt is waarschijnlijk toe te schrijven aan de
richtingsverandering van deaanvankelijk naar het O. ofZ.O. stromendekoude
lucht, tehgevolge van het stromen rond het Sinai schiereiland. Het is bekend,
dat dit in soortgelijke situaties elders eveneens geschiedt. Volgens KOPPENGEIGER(26)isdat b.v. dereden van hetveelvuldig ontstaan van depressies aan
deZ.O.puntvan Groenland. Ookishetnietuitgesloten, dathier eenregeneratie-proces van een occlusie optreedt (zie o.a. 6). Aan de voorzijde van deze
depressiesdringtwarmelucht N.-waarts. Ditgeeft overeengrootdeelvanIrak
somsaanleidingtotflinkeregenval. Somswordt ditnogversterkt door hetbinnenstromenvankoudeluchtuitN.ofO.,diezichonderdewarmeluchtdringt.
Het komt vooral aan devoet van bergen voor en geeft tot zwareneerslag aanleiding.(Isvoor N. Irak door BOESCH(7)reedsopgemerkt.)
In het voorjaar krijgt het thermische lagedruk gebied meer enmeer deoverhand, gepaard gaande met de toenemende straling.
Over het gehelejaar genomen is een sterke jaarlijkse gang in de luchtdruk
aanwezig(fig.5).

10
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3. WIND

De windrichting wordt in de zomer geheelbepaald door de liggingvan net
lagedrukgebied.Omdatdeasvandevoregewoonlijk tenOostenvanCentraal
Irak ligt, ongeveer evenwijdig aan de Perzische grens, is de heersende windrichtingN.W.TenO,van deasisdeheersendewindrichtingZ.O.Tengevolge
van deW.-waartseverschuivingvan deasishet waarschijnlijk, dat bij deverdehng van de frequenties uit de verschillende richtingen naast een top bij de
N.W. richtingeentopbij deZ.O.richtingtevoorschijn komt in de betreffende
tijdenvanhetjaar.Ditblijktookzotezijn(fig.6).Tevensishetteverwachten,
dat ditverschijnselzichdeste sterkerzalvoordoennaarmateeenstationmeer
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FIG. 6a. Aantal dagen met overheersende
windrichting teBaghdad injanuari.
Number of days with prevailing
winddirectionatBaghdadinJanuary.
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FIG. 6b. Aantal dagen met overheersende
windrichting teBaghdad injuli.
Number of days with prevailing
winddirection at Baghdadin July.
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FIG. 7. Aantal dagen met overheersende windrichting
voor verschillende weerstations in Irak voor
juni.
Number of days withprevailingwinddirection
of different meteorologicalstations in Iraq for
June.

naar het O.ligt.Ookditblijkt zotezijn. MeerinhetN.bijhetuiteindevande
vorekomen ook meerN.O.en O.richtingenveelvuldigvoor (fig.7).
Grote verschillen in windsnelheid treden niet op,wat gezien de gemiddelde
luchtdrukverdeling ook niet te verwachten is.De windsnelheid is 's zomers in
het O. gedeeltevan Centraal Irak wat kleiner dan hetW., omdat de asvande
voredandikwijlsindenabijheid ligt(fig.8).
4. NEERSLAG

De gemiddeldejaarlijkse regenval varieert over Centraal Irak van 100-200
mm(fig.9).Duidelijk blijkt detoenamevan deregenvalmet dehoogtein het
N.O. bergland.Uit het aantal regendagen per jaar blijkt, dat de gemiddelde
hoeveelheid neerslag per regendag toeneemt met de jaarlijkse hoeveelheid.
De gemiddelden zijn gebaseerd op 20jaar waarnemingen. De verschillen van
12
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TABEL I.

Jaar
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

Regenval in mm
117,8
129,6
82,5
84,8
120,4
137,6
141,5
146,2
85,7
171,3
120,8
225,5
72,3
97,1
277,2
167,7
91,5
335,8

jaar tot jaar zijn groot. De over
een 18-jarige periode gevonden _ . _, . , , , , . ,..,
,.
J
°
„ 1J i •• • FIG.9. Gemiddeldejaarhjkseregenvalinmm.
jaarsommenvoorBaghdad zyn m
Meanannualamountofprecipitationinmm.
tabel I weergegeven.
Volgens H. NEUMANN (32) is in

1894 zelfs een jaarsom van 483 mm waargenomen. Er is echter niet meer na
te gaan in hoeverre de toen verrichte waarnemingen betrouwbaar zijn. De kans
op een dergelijkejaarsom isweluitermate gering. Delaagste jaarsom bedraagt
51 mm in 1892. Voorts zijn een aantal duurlijnen geconstrueerd (fig. 10).
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FIG. 10. Duurlijnen voor Baghdad. Durationlinesfor Baghdad.

5. TEMPERATUUR

In het begin van dit hoofdstuk werd reeds gewezen op het continentale subtropische karakter van het klimaat. De verschillen tussen winter- en zomertemperatuur, evenals tussen gemiddeld dagelijkse minimum en maximum zijn
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (9), 1-90 (1959)
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dan ook aanzienlijk. In fig. 11
zijn demaandgemiddelden van
deluchttemperatuuruitgezet en
^s
door een vloeiende lijn verbonden. De gemiddelde amplitudo
-blijkt in de zomerbijna 10°Cte
s
bedragen tegen 6°C in de win\
\
ter. Degemiddeldetemperatuur
••••.
/
\v ^
indekoudstemaand komtjuist
/
*. \ \
beneden 10°C, in de warmste
/
maand bedraagt zij 35°C. De
\
verschillen in gemiddelde temV
peratuurzijnvoorCentraalIrak
niet groot,hetgeenblijkt uitfig.
0
12. Ook de verschillen in max.
—t
temperatuur
zijn gering.DemiFIG. 11. Temperatuur te Baghdad.
nima kunnen van plaats tot
Temperatureat Baghdad: mean maximum,
plaatsuiteraard weliets grotere
meanandmean minimum.
verschillen opleveren.
De temperaturen in de onderste luchtlagen kunnen tot zeer hoge waarden
oplopen.Deamplitudinesnemennaar debodemtoe.
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Als bijzonderheid kan hier genoemd worden degeringe dichtheid van delucht, tengevolge
van de hoge temperaturen. Injuli ligt de gemiddelde dichtheid rond het middaguur beneden
1,10 kgm - 3 eneenwaarde van 1,06 kgm~3wordt zonu en dan gevonden.

Hoe standvastig de Irakse zomer ook is, de temperatuurverschillen van dag tot dag kunnen
aanzienlijk zijn.
Uit fig. 13 blijkt hoe vaak de
temperatuur beneden 0°C komt.
De laagste ooit waargenomen
temperaturenliggentussen4°Cin
hetZ.van het gebiedtot-10°Cin
het midden en N. Het hoogste
minimum ligt voorhet gehelegebiedtussen33en35°C.Delaagste
max. temperaturen liggen tussen
8°Cin hetZ. tot4°Cinhet Midden en 3°C in het N. van het
gebied.Usdagenkomenblijkbaar
hoogst zelden voor en zijn in de
waarnemingsperiode nog nooit
opgetreden. Het hoogste maximum ligt rond 51°C. In de gebruikelijke observatiehutten worden^de-laatste jarenop enkele
stations geaspireerde Assmann
psychrometers gebruikt.Waar dit
14
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nognietgeschiedtwordenbijweinigwindzekertehogetemperaturen gemeten. Vast staat echter
wel, dat te Baghdad gemiddeld
eenmaal per jaar detemperatuur
boven50°Cstijgt.
Merkwaardigerwijs blijkt uit
(10),dat netwoestijngebiedinhet
N. van CentraalIrak overhet gehele jaar gemiddeld de hoogste
luchttemperatuur heeft.
De hoge zomertemperaturen
toe te schrijven aan een fohnefect over de Libanon en Turkije
(32)isonjuist omdatin dezeberglanden in de zomer slechts bij
uitzonderingeen geringehoeveelheid neerslag valt.
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De dampspanning vertoont in
FIG. 13. Gemiddeld aantal vorstdagen per jaar.
de loop van het jaar een matig
Mean annualnumberof days with frost.
verloop(fig.14).Degroteredampspanning in de zomer is een gevolg van de grotere verdamping in gebieden,
waar delucht over is gestroomd alvorens in Irak te zijn gekomen. De totale
verdamping over Centraal Irak is des zomers, ook als men debevloeiing in
aanmerkingneemt, nl. zeker geringer dan deswinters. De bevloeiingheeft wel
invloed op korte afstand. Zo blijkt in een eenjarige periode de dampspanning
te Baghdad hogere waarden te bezitten dan op 200 kmafstand indewoestijn
in kamp2(fig. 14). Overigens
zij hier reeds opgemerkt, dat
deopstellingvandeobservatie'\
hut te Baghdad allesbehalve
ideaaliste noemen.Tengevol'/ ' \1 1 X
,
1
ge van de hoge temperatuur
t \ ! '
\
isdegemiddelderelatievevochi
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\
\
) \/
\S
tigheidindezomer echtertoch
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7. BEWOLKING'
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FIG. 14. Dampspanning voor Baghdad en Kamp 2
van 1-3-1957tot 1-3-1958.
Vaporpressurefor BaghdadandCamp2 from
1-3-1957 to 1-3-1958.

De bewolking vertoont een
sterke jaarlijkse gang. In de
zomermaanden isvrijwelgeen
bewolkingaanwezig.OverCentraalIrakisgemiddeldoverhet
jaar debewolkingin het Z.W.
geringerdaninhet N.O.,welk
verschildusinhoofdzaak door
winter en voorjaar bewerkt
wordt (fig.16).
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8. STOF

In Centraal Irak komen regelmatigstofstormen voor. Erisweinig bekend over de omstandigheden waaronderstofaangevoerd
wordt. Ongetwijfeld hangt deze
aanvoer samen met deweerssituatie in de grote brongebieden van
stof, waarvan enkele in Saoedi
Arabie' liggen.In destofproducerende gebieden zijn geen weerstations zodat maar weinig bekend
is omtrent de oorzaken van „risingdust". „Risingdust"gaatniet
altijd gepaard met de grootste
windsnelheden, terwijl ook vaak
FIG. 15. Relatieve vochtigheid voor Baghdad en
Kamp 2van 1-3-1957tot 1-3-1958.
de lucht „betrekt"en dezonsoms
Relativehumidityfor BaghdadandCamp
volledig schuil gaat, voordat van
2from 1-3-1957to 1-3-1958.
eenaanzienlijkevermindering van
het horizontale zicht sprake is.
Dit type stofstorm komt meestal
uit Arabie. Bij harde N.W. wind
en grote onstabiliteit van delucht
fungeren ook de woestijngebieden
van W. enN.W.Irak en Syrie als
stofproducenten. Het zicht is gewoonlijk ook het slechtst midden
overdag bij de grootste windsnelheid.
Hoe groot deverbreidheid van
het stof in het jaar is blijkt wel
uit het feit, dat te Baghdad de
kans, dat het zicht rond het middaguur geringer is dan 3 km ten
gevolge van stof in de maanden
Jan., febr., maart, le en 2edecade
van april,juli, oktober ennovember, groter is dan 5%. In de
woestijngebieden treedtveelvaker
vermindering van zicht op door
zandhozen en opwaaiend zand en
FIG.16.Gemiddelde totale bewolking in achtsten
stof bij sterke wind. In tegenstelover het jaar.
ling met het stof, dat niet scherp
Meanannualamountoftotalcloudsinoktas.
voelt aan het gezicht, snijdt de
harde wind, die zand meevoert,
vaak ondraaglijk. De hoogte, waarop dit zand wordt opgevoerd is meestal zeer
beperkt, soms slechts enkele meters. Dit opwaaiend zand heeft een veel meer
lokale betekenis.
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. KEUZE VAN DE PLAATSVOOR AANVULLENDEMETINGEN

Bij de bestudering van de verdamping in een bepaald gebied spelen vrijwel
alleklimaatsfactoren eennietteverwaarlozen rol.Hetlagvoor dehand nabestudering van het klimaat van het gehele gebied na te gaan of een van debestaandemeteorologischewaarnemingsstationsrepresentatiefvoorhetTharthargebiedgeachtkonworden.Hetbestaanvaneendergelijk stationzoutweegrote
voordelenhebben.
le. Het oprichten van een klimatologischewaarnemingspost in de woestijn
zouzeerkostbaar zijn,zeerveeltijd vergen en haast onoverkomelijke moeilijkhedenvoor depersoneelsbezetting geven.
2e. Erzouslechtseenkortereekswaarnemingenterbeschikkingkomenomde
berekeningen opte baseren.
Nu is in de voorafgaande paragrafen gebleken, dat de meeste klimaatsfactoreninCentraalIrakslechtsweinigverschillenvertonen.Inhetbijzondergeldt
dit voor detemperatuur en dewaterdampspanning.De gemiddelde bewolking
vertoont een geringe toename naar het N. Dit is echter vrij gemakkelijk in
rekening te brengen. De windrichting en kracht vertoont in O.N.O.-W.Z.W.richtingverschillen,langsN.N.W.-Z.Z.O.richtingzijndeverschillenechtergering (resp.loodrecht en evenwijdig aan de as van de in de zomer permanente
vorevanlagedruk).Ermoetdusgezochtwordennaar eenbestaandmeteorologisch waarnemingsstation niet te ver van het Tharthar-gebied en ten N.W. of
Z.O. ervan gelegen. De enige stations, die aan deze eisvoldeden waren BaghdadenHabbaniyah.Laatstgenoemdewasinfeitehetmeestgeschikt,maarditis
een militaire post en het zelf verrichten van aanvullende metingen was daar
uitgesloten. Anders stond hetmetBaghdad. Dit ishetmeteorologische hoofdstation in Irak met het uitgebreidste meetprogramma en een mogelijkheid om
dedoor mij opgesteldeinstrumenten door aanweziggetraind personeeltelaten
aflezen. Uit het voorgaande weten we, dat dewindsnelheid te Baghdad iets te
laagis, evenalsdetemperatuur, terwijl devochtigheidietsaan dehogekantis.
Dezebezwarenwegenechternietoptegendevoordelengebruiktekunnenmaken van lange waarnemingsreeksen en de outillage van het weerstation op de
luchthaven.DestationsBaijienHaditha,waarvaninhetvoorgaandeeenaantal
waarnemingenwerdengebruikt,zijninmiddelsopgeheven.

H O O F D S T U K II

WAARNEMINGEN EN INSTRUMENTARIUM
1. BESCHIKBAREWAARNEMINGEN

Te Baghdad waren bij de aanvang van de studie medio 1956een aantal gegevensbeschikbaar over een tijdvak van 15jaar van dewaarnemingstijden03,
06 en 12uur G.M.T. (Greenwich mean time). Dit betrof temperatuur, waterdampspanning, luchtdruk, bewolkingsgraad (lage wolken), bewolkingsgraad
(totaal), verdehng in windrichting en windsterkte, max. en min. temperatuur
op 1,50 mhoogte,regenvalenaantalregendagen, hagel,sneeuw,mist, onweer,
stof, windkracht.Demeestegegevenswarenmaandgemiddelden. Eenklimatologischeatlasvanmeerdan200kaartenwasinbewerking.Hierinwerden 16tot
20jaar waarnemingen verwerkt. Voorts waren enige studies over het optreden
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van mist, stof, windrichting en kracht, bewolking en wolkenbasis, luchtdichtheid en horizontaal zicht in bewerking. Hier werden uurwaarden in verwerkt.
Er werd aan mij inzage gegevenin alhet gevraagde materiaal terwijl zodra de
concepten gereed waren dezeter beschikking werden gesteld met toestemming,
Meruit gegevens over tenemen.

