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تاريخ تدميم البحث 0202/9/6 :؛ تاريخ قبهل الشذر0202/9/02 :

امللد::

ان اليجف الخئيذ مؽ ىحه الجراسة ىؾ تحجيج الجخيان الدظحي ألودية حؾض وادي الثخثار

وتتبع مؾجة الفيزان في الخدانات السائية السقتخحة وتحجيج مقجار تغيخ الجخيان الخارج مؽ الخدانات

السائية وزمؽ تأخيخ مؾجة الفيزان والعالقة بيؽ حجؼ الجخيان الجاخل والخارج مؽ الخدان فزالً عؽ
الخدن السؤقت والتي تداعج عمى تحجيج ابعاد السديل السائي حيث ان مؾجة الفيزان الخارجة ىي
دالة لكل مؽ ارتفاع الساء فؾق السديل السائي والسداحة الدظحية لمبحيخة ،ان كسية الخدن السؤقت
لمخدان السائي تسثل الفخق بيؽ مقجار حجؼ الجخيان الجاخل والخارج فكمسا زاد الجخيان الجاخل مع
الدمؽ زاد مشدؾب البحيخة وبالتالي ازدياد السداحة الدظحية ليا والترخيف الخارج مؽ السديل السائي،
مؤديا الى انخفاض الترخيف االقرى الخارج عؽ الجاخل وتأخخ زمؽ مؾجة الفيزان مسا يتيح الؾقت

الكافي لتفادي الفيزان وتأثيخاتو الجانبية ،ومؽ خالل تظبيق انسؾذجيؽ حاسؾبييؽ تبيؽ ان زمؽ

التأخيخ تخاوح بيؽ( )033 – 633دقيقة لمخدانات السجروسة و انخفاض ندبة الترخيف االقرى
الخارج مؽ( )%07 - %17في الخدان الثامؽ واالول عمى التؾالي ،مسا يديؼ في تقميل ابعاد السديل
السائي وتحجيج ارتفاع الدجود ومشدؾب قسة السديل لتمػ الخدانات.
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Routing of Flood Wave for Reservoirs Suggested structural Dam on
AL-Tharthar Valleys to West of Nineveh Government.
Asst. Prof. Dr. Dali Khalaf Hamid Al-Juboori
University of Tikrit/ College of Education for Humanities/ Department of Geography

Abstract:
The main aim from this studies to limit runoff for valleys of Al-tharthar
basins and routing the flood wave in reservoir suggested ,and limit the amount
of outflow change from reservoir and the time of delay flood wave (lag time )
and the relation between the volume of in and out flow from the reservoir in
addition for temporary storage , which help to limit the dimension of
spillway; where the out flood wave function to height of water above of crest
of spillway and the surface area of reservoir. the amount of temporary storage
for reservoir represent the difference between the in and outflow, while the
increase of inflow with the time increase the raising of level of reservoir and
increase the surface area for it. And the outflow from the spillway let to
decrease of peak flow out from inflow and delay flood wave time to take
enough time to avoid the flood side affections.
In through use tow programs in computer, show the delay time between
(300 – 900) min. for studying reservoirs and reducing ratio of peak flow out
from (71% - 91%) for reservoir (8) and (1) respectively, which use to
reducing the dimension of spillway and limit the height of the dams and the
level of top crest of spillways.
Keywords: DEM ،WMS ،Global Mapper ،Hydrograph ،arithmetic integration ،Excel.
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 -1املكدمة:
٠ؼذ اٌّبء ػظت اٌؾ١بح ٚأؽذ اُ٘ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ اٌز٠ ٟغؼ ٝاالٔغبْ اٌ ٝاعزغالٌٙب ثّب ٠ؼّٓ
اعزّشاس٠خ ٌزٍه اٌّٛاسد ٚفك اعظ ػٍّ١خ ط١غذ ثٕب ًء ػٍٔ ٝزبئظ دساعبد ٚاثؾبس اػذد ِٓ اعً رٌه
اٌغشع ,ؽ١ش ٠ؼزجش اٌغش٠بْ اٌغطؾ )Runoff (ٟف ٟاٌج١ئبد اٌغبفخ ٚشجٗ اٌغبفخ ِٓ اُ٘ اٌّٛاسد
اٌّبئ١خ ٚاٌّظبدس اٌّغز٠خ ٌّ١بٖ االٔٙبس ٚاٌجؾ١شاد ٚاٌغذاٚي اٌّبئ١خ االِش اٌز٠ ٞؾزُ ػٍِ ٝزخزٞ
اٌمشاس ارجبع اٌظ١غ ٚاٌؾٍٛي اٌش٠بػ١خ اٌّزؼٍمخ ثؾغبة اٌغش٠بْ اٌغطؾٚ ٟخظبئظٗ االخشِٓٚ ٜ
اشٙش اٌؾٍٛي ف٘ ٟزا اٌّغبي ٘ ٟفشػ١خ ط١بٔخ اٌزشثخ االِش٠ى١خ ٚ ) )SCSاٌّخزظش ٌـ( Soil
ٚ ) Conservation Serviceاٌز ٟرؼشف ثطش٠مخ (CN) Curve Numberاْ ٘زٖ اٌفشػ١خ
رؾبو ٟاٌغ١ؼ اٌغطؾ ِٓ ٟخالي ِؾبوبح اٌخظبئض اٌ١ٙذسٌٛٚع١خ ٚاٌطٛثٛغشاف١خ ٚخظبئض اٌزشثخ
اٌغطؾ١خ ٌٍؾٛع فؼالً ػٓ اٌغم١ؾ ٚاٌغطبء االسػٚ ٟاٌز ٟعٛف رغبػذٔب ػٍ ٝرمذ٠ش ؽغُ اٌغش٠بْ
اٌغطؾٚ ٟرغّغ ِ١بٖ اٌغٛ١ي اٌمبدِخ ِٓ االؽٛاع اٌّبئ١خ ٌزٍه اٌٛد٠بْ ٚرّض ً١ػٍّ١خ اٌغ١ؼ اٌغطؾٟ
ٌٍؾٛع اٌّبئ ٟثشىً ٠زُ فِ ٗ١ؾبوبح عٍٛن إٌظبَ اٌ١ٙذسٌٛٚعٌٍ ٟؾٛع.

مشللة البخح

ّ٠ ً٘ :ىٓ رؾذ٠ذ ِمذاس رغ١١ش اٌغش٠بْ اٌخبسط ػٓ اٌذاخً ِٓ اٌخضأبد اٌّبئ١خ

اٌّمزشؽخ ٚصِٓ رأخ١ش ِٛعخ اٌف١ؼبْ.

فسضية البخح

ّ٠ :ىٓ رؾذ٠ذ ِمذاس اٌزغ١شاد ف ٟاٌغش٠بْ اٌذاخً ٚاٌخبسط ِٓ اٌخضأبد اٌّبئ١خ

اٌّمزشؽخ ٚرمذ٠ش ؽغُ اٌغش٠بْ اٌغطؾ ٟثبألػزّبد ػٍ ٝؽش٠مخ ( ِٓ )SCS - CNخالي اٌّؼبٌغخ
اٌؾبعٛث١خ ثبعزخذاَ ثشِغ١بد ِضً ( )ArcGISأ , )WMS( ٚفؼالُ ػٓ ؽش٠مخ اٌزىبًِ
اٌؾغبث )arithmetic integration(ٟألعضاء اٌضِٓ(ٚ , ).dtاٌز ٞاِىٓ رطج١مٗ ثشِغ١ب ً داخً ث١ئخ

ٍدف البخح

 :رأر ٟاّ٘١خ اٌجؾش ِٓ خالي رؾذ٠ذ عّ١غ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼب١٠ش اٌّؼزّذح ٚرٛف١ش لبػذح

ث١بٔبد ٘١ذسٌٛٚع١خ ٌؾٛع ٚاد ٞاٌضشصبس غ١ش اٌّشطٛد (غ١ش ِمٌ١ظ) ٚاٌز ٟعٛف رغبػذٔب ػٍٝ
ِؼشفخ ٚرمذ٠ش وّ١خ ؽغُ اٌغش٠بْ اٌغطؾٌ ٟألٚد٠خ ٚعّغ ِ١بٖ اٌغٛ١ي اٌمبدِخ ِٓ األؽٛاع اٌضبٔ٠ٛخ
ألٚد٠خ اٌضشصبس ٚرزجغ ِٛعخ اٌف١ؼبْ ف ٟاٌخضأبد اٌّبئ١خ اٌّمزشؽخ  ,فؼالً ػٓ اٌزٕجؤ ٚاٌزٛلغ
اٌّغزمجٌٍ ٟزٍه االؽٛاع ٚرمذ ُ٠اٌّمزشؽبد ٚاٌؾٍٛي اٌز ٟرذػُ خطؾ اٌزّٕ١خ اٌّغزمجٍ١خ اٌّزؼٍمخ ثٙب.

ميَج البخح

 :فمذ رُ اعزخذاَ إٌّٙظ االعزمشائِٕٙٚ ٟظ اٌزؾٍ ً١اٌىّ ٟفؼال ػٓ رٛظ١ف رمبٔخ GIS

ِٓ أعً اٌزٛطً إٌ٘ ٝذف اٌذساعخ ٚاٌّزّضٍخ ف ٟإِىبٔ١خ رمذ٠ش ؽغُ اٌغش٠بْ اٌغطؾ ٟاٌذاخً
ٚاٌخبسط ف ٟاؽٛاع اٌذساعخ.
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اٌجشاِظ ٚاألعبٌ١ت اٌّزجؼخ ف ٟإعشاءاد اٌجؾش  :اعزؼبْ اٌجبؽش ثطش٠مخ (ٚ )SCS-CNرٌه ف ٟعجً١
رمذ٠ش ؽغُ اٌغش٠بْ اٌغطؾ ٟفؼالً ػٓ ثشٔبِظ (ٚ )ArcGISثشٔبِظ (.)WMS

 -2املوقع اجلػسايف واملطاحة:
٠مغ ؽٛع ٚاد ٞاٌضشصبس ف ٟاٌمغُ اٌشّبٌ ٟاٌغشث ِٓ ٟاٌؼشاق ػّٓ اٌؾذٚد اإلداس٠خ ٌّؾبفظزٟ
ٔٚ ٜٕٛ١طالػ اٌذ ,ٓ٠ث ٓ١خط ٟؽٛي ( )E "44 '41 °14(ٚ )E "05 '05 °14ششلب ً  ٚدائشرٟ
ػشع ( )N "05 '98 °45(ٚ )N "0.8 '50 °40شّبالً ٚثّغبؽخ رمذس ثٕؾ )8445.0( ٛوُ,9
ٚوّب ِج ٓ١ف ٟاٌخبسؽخ سلُ ( ,)4إر ٠ؾذٖ ِٓ عٙخ اٌشّبي ؽ١خ عٕغبس ِٓٚ ,عٙخ اٌششق ٚادٞ
اٌىظت ِٓٚ ,عٙخ اٌشّبي اٌششلٚ ٟاد ٞأثِ ٛبس٠ب ِٓٚ ,عٙخ اٌغشة ؽٛع ٚاد ٞاٌؼغ١ظ ,ف ٟؽٓ١
ٕ٠ز ٟٙثجؾ١شح اٌضشصبس ِٓ عٙخ اٌغٕٛة ؽ١ش ِٕطمخ اٌّظت.
 -3التلوييات اجليولوجية مليطكة الدزاضة (: )1
ٌوجد فً م نطمة الدراسة تكوٌنات جٌولوجٌة متباٌنة من حٌث الخصائص الطبٌعٌة والمساحٌة ،كما
موضح فً الجدول رلم ( ) 1والخارطة ( ، )2وفٌما ٌلً نستعرض أهم تلن التكوٌنات :

 -1تلويً الفتخة :
ٌتمٌز هذا التكوٌن بوجود طبمات من المارل والجبس واالنهدراٌت والطٌن االحمر والحجر
الجٌري ،إذ تبلغ مساحة هذا التكوٌن (4444كم )2ما نسبته ( ،)% 42,24وان هذا التكوٌن ٌعكس
ترسبات بٌئة األحواض وبداٌة التحول بإتجاه بٌئة لارٌة ترسٌبٌة مائٌة .

 -2تلويً اجناىُ :
ٌتكون من تعالب صخور الحجر الجٌري والحجر الغرٌنً والصخور الحمراء الغرٌنٌة والطٌنٌة،
وٌمثل أفضل التكاوٌن الخازنة للمٌاه الجوفٌة ،إذ بلغت مساحته (4044كم )2وتشكل مانسبته ()%52
من مساحة منطمة الدراسة .

 -3تلويً ذباٌ :
ٌتمٌز هذا التكوٌن بوجود كلس صدفً وطباشٌري ومدملكات لاعٌة ،تبلغ مساحته ()634,2
وتشكل ما نسبته ( )%4,62من مساحة منطمة الدراسة.
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اٌخبسؽخ سلُ ( )4اٌّٛلغ االؽذاصٚ ٟاٌغغشافٌٍ ٟخضأبد اٌّمزشؽخ ػٍٚ ٝاد ٞاٌضشصبس.

المصدر  :اعتمادا ً على خارطة العراق الطبٌعٌة بممٌاس ( )1:145444444وخارطة نٌنوى االدارٌة اعتماداً على
انموذج االرتفاع الرلمً DEM
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 -4تلويً بالضيب :
ٌتكون فً جزئه العلوي من حجر جٌري طباشٌري جٌد التطبٌك وطباشٌري هش مع عمد غٌر
منتظمة من حجر الصوان أما جزئه السفلً ٌتكون من حجر جٌري صلد وٌشغل مساحة (22كم )2بما
نسبته ( )%4,22من المساحة الكلٌة للمنطمة .

 -5تلويً شساىش :
ٌتكون من صلصال أزرق فً الجزء األعلى وحجر جٌري صلصالً رلٌك التطبك فً جزئه
السفلً ،وٌشغل مساحة صغٌرة من منطمة الدراسة تصل إلى (25كم )2ما نسبته ( )%4,24من
مساحة المنطمة الكلٌة .

 -6زواضب الطَل الفيطي :
تتكون من مفتتات متعالبة من الرمل والطٌن والجبس ،وتشغل مساحة (140كم )2وتشكل ما نسبته
( )%1,14من منطمة الدراسة .

 -7زواضب متعددة األصل للتكعسات :
تتكون من رواسب متنوعة وتجمعات حصوٌة ورواسب طٌنٌة غرٌنٌة حصوٌة وتشغل مساحة
(151كم )2ما نسبته ( )%1,62من المساحة الكلٌة للمنطمة .
الججول ( )7مداحة وندب التكؾيشات الجيؾلؾجية لحؾض مشظقة الجراسة.
ت

التكهين

1
2
3
4
5
6
7

رواسة انسهم انفيضي

0

السداحة كم
109.00
151.00
4900.00
4000.00
63.80
82.00
25.00

رواسة متعذدج االصم نهتقعراخ
انجانه
انفتحح
رتان
تالسثي
شيرانش

السجسؾع

9330.8

الشدبة السئهية%
1.17
1.62
52.51
42.87
0.68
0.88
0.27
100.00

السرجر :الخارطة الجيؾلؾجية لمعخاق بسكياس ( ،)063333/7ط ،7الرادرة السؤسدة العامة لمسدح الجيؾلؾجي
والتعجيؽ السعجني لعام .7006
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خارطة رلم ( )2التكوٌنات الجٌولوجٌة لحوض منطمة الدراسة

المصدر :الخارطة الجٌولوجٌة للعراق بممٌاس  )254444 /1ط ، 1الصادرة من المؤسسة العامة للمسح الجٌولوجً
والتعدٌن المعدنً لعام 1005م .
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 -4االحنداز بالدزجات حطب تصييف شىم :
تم االعتماد على تصنٌف زنن فً تحدٌد أنواع التضارٌس واالشكال االرضٌة ،إذ ٌمسم االنحدار
إلى خمسة مستوٌات كما ٌوضحه الجدول رلم ( )2والخارطة رلم ( ، )3كما فً األنطمة التالٌة :

 -1ىطاق األزاضي املطتوية :
ٌضم االراضً التً ٌبلغ انحدارها من (  ) 1,0 – 4وتكون أراضً سهلٌة وودٌان تشغل مساحة
واسعة بلغت ( 4544كم )2ما نسبته ( )%42,66من المساحة الكلٌة للمنطمة.

 -2ىطاق االزاضي ذات التنوج اخلفيف :
تضم االراضً التً ٌبلغ انحدارها ما بٌن ( )4,0 -2والتً تكون ذات تموج خفٌف وتصنف
أراضٌه بأنها سهول متموجة أو سفوح ألادم الجبال وتشغل مساحته (2021,6كم )2ما نسبته
( )%31,0من المساحة الكلٌة للمنطمة .

 -3ىطاق االزاضي املتنوجة :
ٌضم االراضً التً ٌبلغ انحدارها بٌن ( )15,0 -2وتكون االراضً معتدلة االنحدار ذات تالل
منخفضة وتشكل مساحة (1124,4كم )2ما نسبته ( )12,43من المساحة الكلٌة للمنطمة .

 -4ىطاق االزاضي املكطعة اجملصئة :
تضم االراضً التً ٌبلغ انحدارها بٌن ( )20,0 -16وتشكل التالل المرتفعة وتتواجد بمساحات
صغٌرة وتشكل مساحة (554كم )2ما نسبته ( )%5,04من المساحة الكلٌة لمنطمة الدراسة .

 -5ىطاق االزاضي املكطعة بدزجة عالية :
تضم االراضً الجبلٌة الممطعة بدرجة عالٌة والتً ٌبلغ انحدارها ( )34فأكثر ،وتشكل مساحة
صغٌرة جدا ً تصل إلى (64,2كم )2ما نسبته ( )%5,60من المساحة الكلٌة للمنطمة .
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الجدول ()0

أصشاف االنحدارات ومدتهيات تزرس األرض حدب ترشيف ( (Zink
0

ت

شكل التزرس

درجة االنحدار

ترشيف الدطح

السداحة/كم

-1

مشطح-مشتوٍ

ْ0 -ْ91.

-2

متوج خفيف

20 - ْ97.

-3

متنوج

80 -ْ915.

سهول-وديان
سهول نهرية -سفوح-أقدام
جبال
تالل مهدفضة

ْْ454ْ.
ْ2981.6

48.66
31.95

-4

مقطعة-جمزأة
مقطعة بدرجة
عالية

160 - ْ929.

تالل مرتفعة

+ْ30

جبال

ْ1187.4
ْْ557.
ْ64.8

12.73
5.97
ْ.69

933ْ.8

ْْ1ْْ.

-5

اجملنوع

الشدبة السئهية %

- Stam Marin Ed 1999,GIS Solution in Natural Resource Management, Tene wable Natural
Resources Foundation and National Academy of Sciences-National Research
Council, Washington.P88
خارطة رقم ( )0أصشاف االنحدارات حدب ترشيف زنك

المصدر :اعتمادا ً على انموذج التضرس الرلمً  DEMوبرنامج WMS
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 -6الينرجة احلاضوبية:
يسكششا
السقرؾد بالشسحجة ( )Modellingىؾ عسل محاكاة لمؾاقع عؽ طخيق بشاء أنسؾذج لوّ ،

مؽ فيؼ مؾقف محجد أو يتشبأ بالشتائج السدتقبمية الشاتجة مؽ العسميات الييجرولؾجية ويكؾن ىحا
األنسؾذج عبارة عؽ مجسؾعة مؽ الخظؾات والقؾاعج بسا فييا القؾاعج السكانية ،الخاصة بشغؼ السعمؾمات

الجغخافية (.)0

إذ يسكؽ مؽ خالل الشساذج التعخف عمى خرائص ومؾاصفات األحؾاض السائية في مشظقة الجراسة،

إن إجخاء الجراسات السيجانية الؾاسعة والسدتسخة والتجارب الحقمية عمى أرض الؾاقع غالباً ما تكؾن

مكمفة اقترادياً وصعبة التحقيق وليحا فإن الشساذج تعج أساساً لحل السذكالت السعقجة .إذ إن األساس
في الشسحجة الييجرولؾجية ىؾ تسثيل رياضي جؾىخي ومشظقي لمعسميات الييجرولؾجية السختمفة ،لحلػ
فإن الشتائج التجخيبية والتحميمية يسكؽ أن تدتعسل لتداعج في اختيار وإنذاء بعض العالقات الخياضية

التي تثسل في األنسؾذج.
في ىحا البحث تؼ استخجام أنسؾذجيؽ حاسؾبييؽ االول ىؾ طخيقة مشحشي االرقام ( ) SCS-CNوىي

احج اىؼ الظخق واالساليب الخياضية السدتخجمة في الجراسات الييجرولؾجية وتدسى اخترا اًر() RCN
وقج طؾر ىحا الشسؾذج مؽ قبل ادارة صيانة التخبة ( Soil Conservation Service (SCSوالتابع
إلدارة الدراعة بالؾاليات الستحجة االمخيكية عام  7013ووضعت صيغتو السذيؾرة في عام

.)6(7066إن ىحا األنسؾذج يسكؽ تظبيقو أو إدارتو خالل أنغسة السعمؾمات الجغخافية مثل بخنامج

( )ArcGISأو بخنامج،)Watershed Modeling System ((WMS(4لحداب الجخيان الدظحي
فزال عؽ تقجيخ ذروة الجخيان الدظحي( )Inflowفي الخدانات( .)6اما االنسؾذج الثاني فتسثل بظخيقة

)
(6
التكامل الحدابي ( )arithmetic integrationألجداء الدمؽ( ) ، dt.والحي امكؽ تظبيقو بخمجياً

داخل بيئة بخنامج

(  )Excelلحداب وتقجيخ ذروة الجخيان الدظحي الخارج مؽ

الخدانات(.)Outflow

 -4حتليل البياىات االولية املتعلكة بالػطاء االزضي والرتبة:
 1-4اضتددامات االزض والػطاء االزضي:

كل عاىخة طبيعية ليا خرائريا السدتقمة وبالتالي فان ليا مشاىج واساليب لمترشيف خاصة

بيا ،ويسكؽ مؽ خالليا الؾصؾل الى شخح وتفديخ مختمف جؾانب الغاىخة الظبيعية فقج تؼ ترشيف

استعساالت األرض والغظاء األرضي وباعتساد السخئية الفزائية ( Landsat 5. PATH 169. Row

 )35 - ACOUSMON DATE 15/5/2017وباستخجام الترشيف السؾجو الى خسدة اصشاف مؽ
استخجامات لألرض والغظاء األرضي ،وتبيؽ ان الرشف الدائج في الحؾض ىؾ صشف األعذاب (

 ،)%60.17تميو األراضي الجخداء ( ،)%66.66ثؼ السياه بشدبة ( ،) %3.16ومؽ ثؼ السباني
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والظخق بشدبة ( )%3.66واخي اًخ السحاصيل الدراعية بشدبة ( )%3.66مؽ إجسالي مداحة الحؾض،
وكسا مؾضح في الخارطة رقؼ (.)6

اٌخبسؽخ سلُ ( )1رظٕ١ف اعزخذاِبد االسع ٚاٌغطبء االسػٌ ٟؾٛع ِٕطمخ اٌذساعخ

اٌّظذس :اػزّبدا ً ػٍِ ٝشئ١خ فؼبئ١خ (ِٚ )Land sat8 2019خشعبد ثشٔبِظ ()Arc Gis

 2-4اخلصائ :اهليدزولوجية للرتبة:

لخرائص التخبة تأثيخ عمى عسمية تؾليج الجخيان الدظحي نتيجة التداقط السظخي ويجب ان يؤخح نؾع
التخبة في نغخ االعتبار اثشاء طخائق تقجيخ الجخيان الدظحي ( .)1ومؽ حيث السجسؾعات الييجرولؾجية

لمتخبة  ))Hydrologic Soil Groups HSGفقج حجدت طخيقة ( )SCSأربعة مجسؾعات

ىيجرولؾجية لمتخبة وفقاً لسعجل سخعة انتقال الساء مؽ خالليا وبالتالي فيي تكذف عؽ مجى تأثخ نديج

التخبة في نذؾء الجخيان السائي ( ،)6والسجسؾعات ىي ( )A-B-C-Dلكل مشيا صفاتيا الخاصة
بخرؾص نذؾء الجخيان الدظحي وكسا مؾضح في الججول (.)6
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جدول رقم ( )0السجسهعات الهيدرولهجية لمتربة حدب طريقة ()SCS

د
4

اٌّغّٛػبد اٌ١ٙذسٌٛٚع١خ
ٌٍزشثخ
A

9

B

4

C

1

D

طفبد اٌزشثخ
ؽجمخ سٍِ١خ ػّ١مخ ِغ وّ١خ لٍٍ١خ عذا ً ِٓ اٌطٚ ٓ١اٌغشٓ٠
ؽجمخ سٍِ١خ ألً ػّك ِٓ طٕفِ Aغ ِؼذي اسرشبػ ِزٛعؾ
ثؼذ رشؽت اٌزشثخ
ؽجمخ ؽ١ٕ١خ ِؾذدح اٌؼّك ِغ ِؼذي اسرشبػ د ْٚاٌٛعؾ لجً
ٚطٛي اٌزشثخ إٌ ٝؽبٌخ اٌزشجغ
ؽجمخ ؽ١ٕ١خ راد ٔغجخ أزفبؿ ػبٌ١خ ِغ ٚعٛد ؽجمخ ػؾٍخ ِٓ
اٌزشثخ إٌبػّخ اٌغش١ٕ٠خ ف ٟاٌغطؼ

واستشاداً إلى معظيات خارطة تخبة الفاو ( .)0تؼ إعجاد خارطة لسجاميع التخب الييجرولؾجية وكسا

مؾضح في الخارطة ( )6ومؽ مالحغتيا تبيؽ أن السجسؾعة الييجرولؾجية لمتخبة ( )Bىي الفئة التي
تسثل حؾض الجراسة ،إذ تدؾد في معغؼ أجداء الحؾض وىي تخبة طفالية ( ،)Loamوىحا ما يدسح

لتخبة ىحه السجسؾعة بتحقيق جخيان متؾسط في مشاطق تؾاججىا نغ اًخ الرتفاع معجل االرتذاح بدبب

الحرات الخذشة لمخمل لسكؾناتيا السختمفة.

انخريطح ( )3تىزيع مجمىعح انترب انهيذرونىجيح نحىض انذراسح.

اٌّظذس :اػزّبدا ً ػٍ ٝخبسؽخ اٌفب ٚثّم١بط ( )4:055555عٕخ َ9551
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 3-4اضتدالص قيه ميخين اجلدولة :CN
تعبخ قيؼ  ))CNعؽ مقجار نفاذية الدظح واالستجابة السائية لسكؾنات غظاءات األرض في
أحؾاض الترخيف ،وىي قيسة ال بعجية تتخاوح بيؽ (صفخ ،)733 -فكمسا اتجيت الكيؼ ناحية 733

تكؾن األسظح أكثخ صساتو أي أنيا غيخ مشفحة لمساء ،وإذا اتجيت الكيؼ نحؾ الرفخ فإن األسظح

تكؾن نفاذة أكثخ لمساء ( .)73وقيسة ( )CNتعتسج عمى ثالث عشاصخ ىي الحالة السدبقة لخطؾبة التخبة،
غظاءات األرض والسجسؾعة الييجرولؾجية لمتخبة .حيث تؼ الحرؾل عمى قيؼ ( )CNلحؾض الجراسة

داخل بيئة بخنامج ( ،)Arc Gisوباعتبار أن الحالة السدبقة لخطؾبة التخبة ىي الحالة السعتجلة ،حيث

بمغ عجد الكيؼ السعبخة عؽ قيؼ ( )CNفي احؾاض مشظقة الجراسة ( )6قيؼ تخاوحت بيؽ قيسة ()66

لمسشاطق األكثخ نفاذية وبيؽ ( )733لمسشاطق األقل نفاذية ،وىحا يعظي انظباع عمى أن سظح الحؾض
يسيل نحؾ إنتاج جخيان مائي سظحي ،كسا مؾضح في الججول (  ،) 6والخارطة (.)6

اٌغذٚي ( )1رٛص٠غ ل ))CN ُ١اٌّغزخٍظخ ف ٟؽٛع ِٕطمخ اٌذساعخ
د
1
2
3
4
5
اٌّؼذي

اٌّغبؽخ(وُ)9
4917.90
30.82
29.41
4283.88
68.81
9330.82

لِٕ ُ١ؾٕ ٟاٌغذٌٚخ( )CN
65
75
81
86
100
81.0

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ %
52.71
0.33
0.32
45.91
0.74
100.00

اٌخبسؽخ سلُ ( )0رٛص٠غ ل CN ُ١ف ٟؽٛع ِٕطمخ اٌذساعخ

اٌّظذس :اػزّبدا ً ػٍ ٝخبسؽخ اٌغطبء االسػٚ ٟثشٔبِظ ()Arc Gis
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 -5احملاكاة احلاضوبية للطيح الططخي الداخل للدصاىات املائية املدزوضة.
٠ؼذ ٚاد ٞاٌضشصبس اٌز٠ ٞظت ف ٟثؾ١شح اٌضشصبس ِٓ اٌٛد٠بْ غ١ش اٌّشطٛدح .إر رُ اٌؾظٛي ػٍٝ
أّٔٛرعِ ٓ١زىبٌٍٍِ ٓ١زٕجؤ ثزمذ٠ش ػّك اٌغ١ؼ اٌغطؾٚ ٟؽغُ اٌغ١ؼ اٌغطؾ ٟف ٟأٚلبد ٚفشح األِطبس
ٚفظً اٌزغبلؾ اٌّطش ٞاٌّؤصش السرجبؽّٙب ثخظبئض اٌؾٛع اٌغغشاف١خ ٚاٌّٛسفٌٛٛع١خ ٛ٠ٚ ,ػؼ
اٌشىً (ِ )0خطؾ األّٔٛرط اٌؾبعٛثٔٚ ,ٟز١غخ ٌظؼٛثخ دساعخ ٘زٖ اٌخٛاص ؽمٍ١ب ٌىٙٔٛب رؾزبط إٌٝ
ِذح صِٕ١خ ؽٍ٠ٛخ ٚوٍفخ الزظبد٠خ ػبٌ١خ فمذ رُ اٌٍغٛء إٌ ٝاعزخذاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ GIS
ٌزؾ ً٠ٛاٌج١بٔبد اٌشاداس٠خ ثظ١غخ

HGTإٌٝ

(11

 , )DEMثبعزخذاَ ثشٔبِظ Global Mapper

ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ثٛطفٙب ِؼط١بد إدخبي إٌ ٝأّٔٛرط ِؾبوبح اٌخٛاص اٌّٛسفٌٛٛع١خ ثبعزخذاَ
ثشٔبِظ( ) ArcGISأ ٚثشٔبِظ ( )WMSاٌز ٞاعزخذَ ف٘ ٟزا اٌجؾش .ار رُ رمذ٠ش ػّك اٌغش٠بْ
اٌغطؾ ))Q ٟف٘ ٟزٖ اٌذساعخ اػزّبدا ً ػٍ ٝصالس ػٕبطش ٘ ٟاٌؾبٌخ اٌّغجمخ ٌشؽٛثخ اٌزشثخ ,غطبءاد
األسع ٚاٌّغّٛػخ اٌ١ٙذسٌٛٚع١خ ٌٍزشثخ ٌٍؾٛع ٚاٌّؼجشح ػٕٙب ثمّ١خ ( ,)CNفؼالً ػٓ ؽغبة
اٌؼبطفخ اٌّطش٠خ اٌغبلطخ ػٍ ٝأعضاء اٌؾٛع اٌّخزٍفخّ٠ٚ ,ضً ػّك اٌغش٠بْ اٌغطؾِ )Q( ٟمذاس ِب
٠غش١ِ ِٓ ٞبٖ األِطبس ػٍ ٝاٌغطؼ ِٓ ػبطفخ ِطش٠خ ِؼٕ١خ ثغغ إٌظش ػٓ اٌّغبؽخ اٌزغّ١ؼ١خ
ٌٍؾٛع ٘ٚزٖ اٌّّ١ضاد رغؼٍٗ ٠خزٍف ػٓ ؽغُ اٌغش٠بْ اٌغطؾٚ )QV( ٟثبٌزبٌ ٟؽغبة ٚرمذ٠ش
رسٚح اٌغش٠بْ اٌذاخً ٌٍخضاْ(ّ٠ٚ .)Inflowىٓ اٌزؼج١ش ػٓ ػّك اٌغش٠بْ اٌغطؾٚ ٟفك اٌّؼبدٌخ
اٌزبٌ١خ (:)49

ؽ١ش أْ:
 : Qػّك اٌغش٠بْ اٌغطؾ : P .)ٍُِ( ٟػّك اٌّطش (ٍُِ) : S ,ألظ ٝلذسح ِؾزٍّخ ِٓ االؽزفبظ ثؼذ
أْ ٠جذأ اٌغش٠بْ اٌغطؾ.)ٍُِ( ٟ
٠ٚزُ ؽغبة لّ١خ ( )Sثبٌظ١غخ اٌش٠بػ١خ اٌزبٌ١خ:
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ٚرؾغت لّ١خ  Iaوبالر:ٟ

ؽ١ش أْ:
 : Iaاٌزغش٠ذ األ :S ,)ٍُِ( ٌٟٚلّ١خ االؽزغبص اٌمظ.)ٍُِ( ٜٛ
اِب ؽغُ اٌغش٠بْ اٌغطؾ ٟاٌذاخً فزُ ؽغبثٗ ػٍٚ ٝفك اٌّؼبدٌخ اٌزبٌ١خ:

 : QVؽغُ اٌغش٠بْ اٌغطؾ : Q ,)4َ(ٟػّك اٌغش٠بْ اٌغطؾِ : A ,)ٍُِ(ٟغبؽخ ؽٛع
اٌزظش٠ف(َ,)9
ِ : 4555ؼبًِ اٌزؾ.ً٠ٛ
انشكم ( )1مراحم تقذير حجم ورروج انجريان انسطحي انذاخم( )Inflowوفق طريقح(.)SCS
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 -6تتبع موجة الفيطاٌ للدصاىات املائية املدزوضة:
ٌززجغ ِٛعخ اٌف١ؼبْ اٌخبسعخ ِٓ خضاْ ِبئٚ ٟثؼذ ِؼشفخ اٌغش٠بْ اٌذاخً()Inflow
ٚاٌٙب٠ذسٚوشاف إٌبرظ ٚاٌز ٞرُ اعزخشاعٗ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ ( )WMSؽ١ش ٠ؼزجش اٌغش٠بْ اٌ ٝخضاْ
ِبئ ٛ٘ ٟأؽذ أٛاع اٌغش٠بْ غ١ش اٌضبثذ (ِ ٛ٘ٚ )unsteady flowزغ١ش ؽغت اٌؼبطفخ اٌّطش٠خ ػٍٝ
ؽٛع اٌخضاْ( )catchmentفؼالً ػٓ رغ١شٖ ِغ اٌضِٓ ٚاٌز٠ ٞؼزّذ ػٍ ٝشىً ٚ ً١ِٚؽٛي
اٌؾٛع ٌزا فبْ اٌغش٠بْ اٌخبسط ِٓ اٌخضاْ اٌّبئ٠ ٟؼزّذ ػٍ ٝشىً اٌّغ ً١اٌّبئٛٔٚ ٟػٗ ٚاسرفبع
اٌّبء فٛق لّزٗ.
اْ اٌفشق ف ٟرظش٠ف اٌغش٠بْ اٌذاخً ٚاٌخبسط ّ٠ضً اٌخض ٓ٠اٌّبئ ٟاٌّؤلذ ٌٍجؾ١شح ٚاٌز٠ ٞؼزّذ ػٍٝ
اٌّغبؽخ اٌغطؾ١خ ٌٍجؾ١شح ٚاٌز ٟرزغ١ش ؽغت إٌّغٛة ٚاٌزّ٠ ٟىٓ رّضٍٙ١ب ػٍٚ ٝفك اٌّؼبدالد اٌزبٌ١خ
إل٠غبد اٌزظش٠ف اٌخبسط ِٓ اٌخضاْ ِغ اٌضِٓ (:)44
)ِؼبدٌخ (5

Qin . dt = Qout . dt+A.dh ------------------------------------

ؽ١ش اْ:

اْ اٌزظش٠ف اٌذاخً ٌٍخضاْ اٌّبئ ٛ٘ ٟداٌخ ٌٍضِٓ وزٌه اٌّغبؽخ اٌغطؾ١خ ٌٍخضاْ ٘ ٟداٌخ ٌٍّٕغٛة
ِٚؼبًِ اٌزظش٠ف ) ٛ٘ (Cداٌخ السرفبع اٌّبء فٛق لّخ اٌّغ ً١اٌّبئٚ ٟرُ اػزجبسٖ صبثزب ً.
) ِؼبدٌخ -------------------------------------------------------- (6

)Qin=Ø'(t

)ِؼبدٌخ (7

--------------------------------------------------------

)A= Ø"(h

)ِؼبدٌخ(8

-------------------------------------------------------

)C= Ø'''(h

ٚثبعزخذاَ رٍه اٌّؼبدالد ٚرطج١ك أّٛرط اٌزىبًِ اٌؾغبث ٟداخً ث١ئخ ثشٔبِظ( )Excelرجِٓ ٓ١
اٌغذٚي (ٚ )0اٌشىً (ِ )0مذاس رغ١ش اٌزظبس٠ف اٌمظٌٍ ٜٛغش٠بْ اٌذاخً ٚاٌخبسط ثؼذ اعززجبع ِٛعخ
اٌف١ؼبْ ٚاْ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزمٍ ً١اٌغش٠بْ اٌذاخً اٌ ٝاٌخضأبد اٌّبئ١خ رشاٚؽذ ث)%84 - %14( ٓ١
ٌٍخضاْ اٌضبِٓ ٚاالٚي ػٍ ٝاٌزٛاٌ ,ٟوّب ٠ج ٓ١اٌشىً ( )4اٌّخطؾ االٔغ١بث ٟالعززجبع ِٛعخ اٌف١ؼبْ
ف ٟاٌخضأبد اٌّبئ١خ اٌّذسٚعخ.
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انجذول ( )5مقذار تغيّر انتصاريف انقصىي نهجريان
اٌفشق ثٓ١
اٌخضاْ
اٌّبئٟ

اٌّغبؽخ

ؽٛي

صِٓ رأخ١ش

اٌزظش٠ف

اٌّغً١

اٌّٛعخ

اٌذاخً

(َ)

(دل١مخ)

ٚاٌخبسط

9

وُ

اٌزظش٠ف

اٌزظش٠ف

اٌذاخً

اٌخبسط

4

(َ /صب)

4

(َ /صب)

ِمذاس رغ١ش
اٌزظش٠ف
اٌخبسط ػٓ
اٌذاخً

(َ/4صب)

Qin

Qout

557

300

278

3128

2850

91

563

600

384

3193

2809

88

3

128.9

560

300

383

3223

2840

88

4

259.4

414

300

191

971

780

80

1303

300

295

2616

2321

89

1018

900

1385

788.5

650

82

7

3563.9

471

300

345

2740

2395

87

8

279.5

94

600

67

233

166

71

3766

367

900

603.2

4020

3416.8

85

1
2

5
6

ALBaga

73.5
582.6

85.5
581

610

)(%
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اٌشىً (ِ )9خططبد ِمذاس رغ١ش اٌزظبس٠ف اٌمظٌٍ ٜٛغش٠بْ ف ٟاٌخضأبد اٌّذسٚعخ.
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اٌشىً ( )4اٌّخطؾ االٔغ١بث ٟالعززجبع ِٛعخ اٌف١ؼبْ ف ٟاٌخضأبد اٌّبئ١خ اٌّذسٚعخ

ٚثٕب ًء ػٍِ ٝب عبء ف ٟاٌغذٚي (ٚ )0اٌشىً (ٌّ )9خططبد ِمذاس رغ١ش اٌزظبس٠ف اٌمظٌٍ ٜٛغش٠بْ
فؼالً ػٓ اٌشىً ( )4اٌّخطؾ االٔغ١بث ٟالعززجبع ِٛعخ اٌف١ؼبْ ف ٟاٌخضأبد اٌّبئ١خ اٌّذسٚعخ ,رُ
اعزٕزبط اٌخش٠طخ سلُ (ٚ )5اٌز ٟرج ٓ١افؼً اٌّٛالغ إٌّزخجخ ٌٍخضأبد اٌّبئ١خ فِٕ ٟطمخ اٌذساعخ
ٚاٌز ٟرٕز ٟٙثغذ اٌجىخ ؽ١ش أٗ اوجش اٌغذٚد ِغبؽخً.
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اٌخبسؽخ ( )5أفؼً اٌّٛالغ إٌّزخجخ ٌٍخضأبد اٌّبئ١خ فِٕ ٟطمخ اٌذساعخ.

اٌّظذس :اػزّبدا ً ػٍ ٝثشٔبِظ . WMS
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االضتيتاجات:
 -4أخفبع اٌزظش٠ف اٌخبسط ِٓ اٌخضأبد اٌّبئ١خ اٌّذسٚعخ ػٓ اٌزظش٠ف اٌذاخً ثٕغجخ رشاٚؽذ
ثٌٍ )%84 - %14( ٓ١خضاْ االٚي ٚاٌضبِٓ ػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٟ
 -9رأخش صِٓ اٌزظش٠ف االلظ ٝاٌخبسط ػٓ اٌذاخً ثفزشح صِٕ١خ رزشاٚػ ث)855 – 455( ٓ١
ٌٍخضأبد اٌّذسٚعخ.
 – 4اْ أخفبع اٌزظش٠ف اٌخبسط ٚرأخش اٌضِٓ ٠ؤد ٞاٌ ٝأخفبع ِٕغٛة اٌغش٠بْ أعفً رٍه
اٌخضأبد ِؤد٠ب ً اٌ ٝغّش ِغبؽبد طغ١شح ػٍ ٝػفز ٟاٌٛادِّ ٞب ٠ز١ؼ فشطخ وبف١خ ٌزفبد ٞاٌف١ؼبْ
ٚرأص١شارٗ اٌغبٔج١خ.
 -1اْ شىً اٌجؾ١شح ِٚغبؽزٙب اٌغطؾ١خ فؼالً ػٓ فشق اٌغش٠بْ اٌذاخً (ِزّضالً ثأثؼبد اٌّغ ً١اٌّبئ)ٟ
ػٓ اٌخبسط ِٓ اٌخضأبد اٌّبئ١خ ٠ؤصش ف ٟؽغُ اٌخضْ اٌّؤلذ.
 ِٓ -0خالي اعززجبع ِٛعخ اٌف١ؼبْ رُ رٛل١غ أفؼً اٌّٛالغ إٌّزخجخ ٌّٕطمخ اٌذساعخ ٚلذ رج ٓ١اْ عذ
اٌجىخ ٘ ٛأوجش اٌغذٚد ِٓ ٔبؽ١خ اٌّغبؽخ اٌغطؾ١خ ٚاٌجبٌغخ ( )4155وُ.9

التوصيات:
ٌ -4زخف١غ اٌغش٠بْ اٌخبسط ِٓ اٌخضأبد اٌّبئ١خ اٌّذسٚعخ ٠غت رغ١١ش ِٕغٛة لّخ اٌّغ ً١اٌّبئٟ
ثبعزخذاَ إٌّبرط ٚاٌزمبٔبد اٌؾبعٛث١خ ٌٍؾظٛي ػٍ ٝالً رظش٠ف خبسط ِّىٓ.
 -9اػبدح ؽغبة رزجغ ِٛعخ اٌف١ؼبْ ثزغ١١ش ِؼبًِ رظش٠ف اٌّغ ً١اٌّبئ( ٟاٌّؼبدٌخ ِ )0غ اسرفبع
اٌّبء فٛق لّخ اٌّغ ً١اٌّبئ.ٟ
 – 4اػبدح رمٍ  ً١اٌفزشح اٌضِٕ١خ ٌٍؾظٛي ػٍ ٝدلخ ٌٕزبئظ اٌزظش٠ف اٌخبسط ِٓ اٌخضأبد اٌّبئ١خ
اٌّذسٚعخ.
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