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)ٕٕٓٔ/ٕ/ ٖ قبل لمشذخ في، ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔ (قجم لمشذخ في
:ملخص البحث

ركدت ىحه الجراسة عمى تحميل العػامل والعسميات الييجروجيػمػرفػلػجية والتي قادت الى تذكيل وحجات جيػمػرفػلػجية

ومشيا إبخاز نذأة وتصػر الحػض مغ جية والتعخف عمى خرائرو الييجروجيػمػرفػلػجية الستسثمة بالترخيف واإلنتاج
.الخسػبي مغ جية أخخى
بخزت مذكمة الجراسة في صعػبة التعخف عمى الخرائز السػرفػمتخية وأثخىا في سيخ العسميات الجيػمػرفػلػجية
التي تسارس نذاشيا في الحػض واآلثار البيئية الستختبة عمييا والتي باإلمكان االستفادة مشيا في إعادة أعسار الشطام البيئي

 ) شساال وخصي°ٖ٘ ٕٛˉ  ـ°ٖٗ ٗٗˉ (  وقج تع اختيار حػض (شكخان) السؤقت الجخيان والػاقع بيغ دائختي عخض،لمحػض

 ) شخقا في محافطة اربيل اذ يشبع الػادي مغ سمدمة السشصقة الستزخسة ويرب في الداب°ٖٗ ٕ٘ˉ  ـ°ٖٗ ٖٛˉ ( شػل
 تأتي أىسية الجراسة في معالجة الذحة السائية في السشاشق الجافة وشبو الجافة والتي تداىع في إدارة مياه العػاصف،الرغيخ
.السصخية وشخائق استغالليا والتي باتت مغ تحجيات ىحا العرخ

Analysis of Morphometric Properties of the Shakran Basin in
Northern Iraq
Lect. Dr. Faaq Hassan Mhameed
University of Tikrit/College of Arts
Department of Applied Geography

Lect. Dr. Ali Khalaf Sayel
Ministry of Higher Education
and Scientific Research

Abstract:
This study focused on analyzing the hydrogomorphological factors and processes that led
to the formation of geomorphological units, including highlighting the origins and development
of the basin on the one hand, and identifying its hydrogomorphological characteristics
represented by drainage and sedimentary production on the other hand. The problem of the study
arose in the difficulty of identifying the morphometric characteristics and their effect on the
course of the geomorphological processes that exercise their activity in the basin and the
environmental impacts thereof which can be used in the reconstruction of the basin ecosystem.
Therefore, the temporary flowing (Shukran) basin was chosen, located between latitude 34 44 21
and 35 00 28 north, and longitudes 43 38 59 and 43 52 24 east in the governorate of Erbil, as the
valley originates from the chain of the damaged area and flows into the small Zab. The
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importance of the study comes in addressing water scarcity in arid and semi-arid regions. Which
contribute to the management of rainstorm water and the methods of its exploitation, which have
become among the challenges of this era.

السقدمة:
تدتحػذ دراسة االحػاض الشيخية عمى اىتسام كبيخ مغ الجيػمػرفػلػجييغ والييجرولػجييغ ألنيا تسثل ركشاً
أساسيا في ىحا الحقل مغ الجراسات  ،اذ تسثل وحجة شبيعية جيػمػرفػلػجية وىيجرولػجية متكاممة تتػاجج
فييا العجيج مغ الطػاىخ واالشكال االرضية التي تثيخ اىتساميع وتديع في فيع وتػضيح العالقة بيغ العػامل
الصبيعية  ،السؤثخة في رسع وتحجيج إشكال السعالع االرضية  ،التي تكػن ما بيغ عػامل ( جيػلػجية ،
وتزاريدية  ،ومشاخية  ،وىيجرولػجية  ،وتخبة ونبات ) ،وتأثيخىا عمى العسميات السشبثقة مغ تمظ العػامل
التي تؤدي الى احجاث مجسػعة تغيخات فيدياوية  ،وكيسياوية  ،تعسل عمى تذكيل الخرائز الذكمية
والتزاريدية والسداحية وخرائز الذبكة الشيخية  ،واألشكال األرضية لمحػض  ،فزالً عغ ان السػارد
السائية بخرائريا وشبيعة استغالليا مغ السػضػعات التي حطيت باىتسام متدايج مشح القجم.
يقع ىحا الحػض في مشصقة ذات مشاخ شبة جاف ىيجرولػجياً اذ تجخي فييا السياه فقط في مػاسع
األمصار بذجة عالية ومتػسصة  ،حيث ال تػجج محصات لكياس كسية األمصار الداقصة عمييا وال محصات
لكياس الجخيان الدصحي.
لحا فقج اعتسجت الجراسة عمى البيانات السشاخية لسحصة اربيل السشاخية ألجل اجخاء عسميات التحميل
الييجروجيسػرفػلػجية  ،وذلظ لقخبيا مغ مشصقة الجراسة.
بمغت مداحات الحػض (ٖٔ٘ كعٕ) وتتسيد بديادة التخب الجبدية الحرػية في الديػل مع وجػد
تخب مديجية غخيشية في القجمات  ،وانتذار التخب الرخخية في اعالي ىحه االحػاض مع نجرة في كثافة
الغصاء الشباتي.
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1ـــ 1ـــ اهداف البحث:
ييجف البحث الى ابخاز اىع الخرائز الصبيعية لسشصقة الجراسة ومجى تأثيخىا في السطاىخ والعسميات
الجيػمػرفػلػجية والييجرولػجية واجخاء التحميل الكسي لخرائز الذبكة الشيخية

ومعخفة اىسيتيا

الجيػمػرفػلػجية والييجرولػجية ورسع خخائط ليا.

1ـــ 2ـــ مذكلة البحث:
يتع تحجيج مذكمة البحث مغ خالل االتي-:
ما شبيعة العػامل والعسميات الصبيعية التي ادت الى تذكيل حػض وادي شكخان

بخرائرو

الجيػمػرفػلػجية وإشكالو األرضية ونطامو الييجرولػجي ؟ ثع ما اثخ العػامل والعسميات عمى تذكيل
الخرائز الييجروجػمػرفػلػجية لمحػض؟
1ـــ 3ـــ فرضية البحث:
ان شبيعة العػامل السؤثخة في سيخ العسميات الجيػمػرفػلػجية في الحػض تتسثل في البيئة االرضية
والتزاريذ  ،والسشاخ  ،والتخبة  ،والشبات الصبيعي.
1ـــ 4ـــ موقع مشطقة الدراسة:
السوقع االحداثي:
تقع مشصقة الجراسة ( حػض شكخان ) بيغ دائختي عخض ( ˉ °44 44ــ ˉ ) °43 86شساال وخصي
شػل ( ˉ °44 46ــ ˉ ) °44 38شخقا في محافطة اربيل اذ يشبع الػادي مغ سمدمة السشصقة الستزخسة
ويرب في الداب الرغيخ خخيصة (ٔ).
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لقج أثخ السػقع الجغخافي في بعج السشصقة مغ تأثيخات البحار مسا اثخ في وقػع السشصقة ضسغ اإلقميع
الجاف مشاخيا والحي مغ سساتو قمة األمصار وتحبحبيا وسيادة الجفاف والقارية العالية.
خريطة ( )1موقع مشطقة الدراسة

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الخخيصة االدارية لسحافطة أربيل.

2ــ 1ــ تكوين انجانة  Ingan formationالفارس االعلى  ،السايوسين األعلى:
يػجج ىحا التكػيغ في كافة الدالسل التي تتػاجج في مشصقة الجراسة  ،يتألف مغ الحجخ الخممي البشي
والخصاصي فزالً عغ الحجخ الصيشي البشي والحجخ الغخيشي البشي السحسخ وتطيخ في جدئو االسفل مشصقة
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انتقالية تحتػي باالضافة الى تمظ السكػنات عمى شبقة خفيفة مغ الحجخ الجيخي والجبدػم االبيس تجعى
ىحه السشصقة بتكػيغ الفارس االوسط  ،ويعكذ ىحا التكػيغ بيئة السياه الشيخية العحبة والجدء االسفل مشو
يعكذ االنتقال مغ بيئة االحػاض باتجاه البيئة القارية ويطيخ ىحا التكػيغ في السشصقة الذسالية الذخقية مغ
الحػض كسا مبيغ في الخخيصة (ٕ).
خريطة ( )2جيولوجية مشطقة الدراسة

السرجر  :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى خخيصة العخاق الجيػلػجية ٔ.ٔٓٓٓٓٓٓ/
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2ــ 2ــ رواسب الدهل الفيزي:
وىي األراضي السدتػية التي قام الشيخ ببشائيا بخواسبو  ،ويشذأ الديل الفيزي في أول األمخ نتيجة
النحشاء السجخى الشيخي وتػسع االنحشاءة الشيخية  ،فيشحت الشيخ في الجانب الخارجي ويخسب في الجانب
الجاخمي مغ االنحشاءة  ،ويرحب ىحه العسمية اتداع في قاع الػادي وعشجما تفيس السياه خارج القشاة الشيخية
في وقت الفيزان وتغسخ األراضي السجاورة تمقي ما تحسمو مغ رواسب ويتكػن سيل مدتصيل ضيق يدسى
الديل الفيزي أو الديل الخسػبي.
2ــ 3ــ رواسب السراوح الغريشية:
يشتج ىحا الشػع مغ الخواسب نتيجة االنخفاض السفاجئ في سخعة جخيان الساء بدبب إتداع عخض
السجخى السائي كثي اًخ وانخفاض شجة االنحجار عشج مقجمة الجبل  ،وتأخح السخوحة الصسية
(الفيزية) شكالً
ّ
محجباً لألعمى يرل بيغ الجدء السشحشي الحي يسثل أشج انحجا اًر لمجبل مغ ناحية ومشحشى الػادي المصيف
االنحجار أو الديػل مغ ناحية أخخى  ،وتدػد السػاد الخذشة مغ الجالميج إلى الخمل عمى السشحجرات الحادة
العمػية مغ السخوحة  ،بيشسا تتكػن الخواسب الدفمية مغ رمال أكثخ دقة وغخيغ وصمرال وقج تتكػن عمى
قسة الجبل مخاوح شسػية (فيزية) أخخى مغ مجاري مائية والتي تستج عشج حزيس الجبال بذكل شسػي.
2ــ 4ــ رواسب متعددة االصول ( : )Polyfentic depositsبالتديوسين  -هولوسين:
وتعػد ىحه التخسبات الى فتخة البالستيػسيغ – اليػلػسيغ وتغصي نرف الى معطع مشصقة الجراسة
وتػجج في االراضي السدصحة والسشحجرات البديصة والديػل الستسػجة  ،وىي ذات انػاع كثيخة تختمف في
مرجر مػادىا لكشيا برػرة رئيدة تتكػن مغ الدمت والصيغ مع الخمل وخميط مغ الجبذ والحجيج الرخػر
الكبيخة والحرى الكبيخة السحمية والرخػر الستكدخة والسيذسة  ،السػاد الالحسة ليحه التجسعات عمى درجة
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عالية مغ االختالف وذات مشاشيء مختمفة أيزا ،سسكيا يتغايخ وىي في السعجل ال تقل عغ (ٔ م) ماعجا
بعس االستثشاءات  ،اذ يكػن اكبخ سسكاً  ،وغالباً فأن االرض التي تغصييا ىحه التخسبات ىي اراضي
زراعية.
2ــ 5ــ مشاخ مشطقة الدراسة:
يعج السشاخ مغ اىع العػامل السؤثخة في ىيجروجيػمػرفػلػجية الحػض الشيخي  ،اذ يمعب دو ار اساسيا في
تييئة الخواسب مغ خالل نذاط عسميات التجػية السختمفة مغ جية وما يحجثو مغ زخات مصخية متكخرة مؤدية
لفيزانات سيمية يخافقيا نقل كسيات كبيخة مغ الخسػبيات مغ جية اخخى.
وألجل تػضيح قجرات السشاخ الحالية  ،فقج تع تحميل معطع العشاصخ السشاخية وما يخافقيا مغ ضػاىخ
مشاخية لسحصة أربيل  ،كػنيا اقخب محصة الى مشصقة الجراسة حيث تبعج عغ مخكد الحػض بسدافة تقجر
(ٖ٘ كع ).
يكذف الجدول (  )1جسلة حقائق أساسية وهي-:
ــ تدتمع السشصقة كسيات كبيخة مغ اإلشعاع الذسدي يرل أقراه في شيخ حديخان وبسعجل (ٓ ٙٚممي
واط/سعٕ) وأدناه في شيخ كانػن األول ( ٖ ٜٔممي واط/سعٕ)  ،مسا يقػد إلى التدخيغ العالي لألرض في
أشيخ الريف وانخفاضو في اشيخ الذتاء.
ــ تتبايغ ساعات الدصػع الذسدي الشطخية والفعمية بيغ اشيخ الدشة  ،فيي ترل الى اقراىا في شيخي
حديخان وتسػز وتبمغ ( ٖ ٔٗ.ساعة) سصػع نطخية في شيخ حديخان و (  ٔٓ.ٚساعة) سصػع فعميـو في
شيخ تسػز وترل الى ادناىا في شيخي كانػن االول وكانػن الثاني وتبمغ (  ٜ.ٚساعة) سصػع نطخية في
شيخ كانػن االول ( و ٕ ٘.ساعة) سصػع فعميو في شيخ كانػن الثاني.
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ويعكذ ىحا التبايغ شػل ساعات التذسيذ في اشيخ الريف وبالتالي ارتفاع درجات الح اخرة وقمة ساعات
التذسيذ شتاءا ومغ ثع انخفاض درجات الح اخرة وىحا ما يديج مغ نذاط العسميات السػرفػمشاخية السيسا
التجػية السيكانيكية مشيا.
ــ تتبايغ درجات الح اخرة خالل اشيخ الدشة  ،فيي ترل الى اقراىا في اشيخ الريف وتبمغ ( ْ ٖٗ.ٛم )
في شيخ تسػز  ،في حيغ تشخفس الى ادناىا في اشيخ الذتاء لتبمغ ( ْ ٖ.ٛم ) في شيخ كانػن الثاني.
ــ قمة التداقط السصخي وتخكدىا بفتخات محجودة في االشيخ السصيخة ( الذتاء والخبيع ) وتشقصع في اشيخ
الريف  ،فيي ترل الى ( ٖ ٖٙ.ممع ) في شيخ كانػن الثاني  ،وترل الى صفخ في شيخي تسػز وآب.
ويعكذ ىحا التبايغ ارتفاع كسيات الخشػبة شتاءا لترل الى ( ٔ )% ٚٙ6في شيخ كانػن الثاني  ،وادناىا
في اشيخ الريف وتبمغ ( ٔ )% ٕٙ.في شيخ تسػز وىحا يقػد الى حجوث نذاط في عسميات التجػية
وتحخك السػاد السيسا في مشاشق السشبع مسا يشتج عشيا تذكيل مفتتات صخخية تُدال بالفيزانات الديمية
الشاتجة عغ العػاصف السصخية.
ــ يعكذ تبايغ درجات الح اخرة صيفا وشتاءا الى ارتفاع في كسيات التبخخ  ،فيي ترل الى (  ٕٗٔ6ٙممع )
في شيخ تسػز و ( ٖ ٗٚ.ممع) في شيخ كانػن االول  ،وىحا ما يدبب عج اد في السػازنة السائية.

جدول ( )1معدالت العشاصر السشاخية في محطة اربيل السشاخية ( 2112ـــ )2121
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الوذى

الرطوبت

كويت

سرعت التبخرهلن

سن 2

11

67.1

47.4

1.1

46.3

76.6

86.3

1.3

63.7

44.6

1.6

183.6

8.4

867.6
466

تشريه
األول

11.4

6.6

466

48.6

83

16.8

13.6

44.8

6.4

1.1

167.6

تشريه
الثاوي

11.8

7.6

836

84.6

6.6

17.6

14.6

36.6

81.7

6.6

66.6

كاوىن األول

6.6

3.4

164

17.6

3.8

11

11.7

61.6

86.4

1.1

46.4

المجمىع

-

-

-

-

164.7

-

8373

المعدل

-

6.6

46

13

-

1.6

814.6

448

14.4 88.64

46

السرجر :الييئة العامة لألنػاء الجػية العخاقية ،قدع السشاخ  ،بيانات غيخ مشذػرة.

2ــ 2ــ الغطاء األرضي لسشطقة الدراسة:
تع ترشيف الغصاء االرضي اعتساداً عمى السخئية الفزائية

 Landsat TMوالسمتقصة بتاريخ

ٖ  ٕٓٔٚ / ٘ /عغ شخيق بخنامج  Erdas-V8.4وباستخجام الترشيف السػجو  ،وقج تع بشاء مخئية ممػنة
مغ الحدم ( ٕ )RGB ٚ6ٗ6واعتسجت كأساس لعدل انػاع الغصاء االرضي الدائج في السشصقة  ،كسا تصمب
اجخاء السدح التفريمي لمتغمب عمى صعػبات عسمية عدل األراضي الدراعية عغ الحذائر باإلضافة الى
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ان السخئية السمتقصة لدشة  ٕٓٔٚخالفا لسا ىػ مػجػد سابقا مغ غصاء ارضي في عام ٖٕٔٓ

حيث

شيجت السشصقة تػسعاً كبي اًخ في استثسار االرض وتحػيميا الى اراضي زراعية اروائية  ،كسا في خخيصة (ٖ)
ججول (ٕ).
خريطة ( )3الغطاء األرضي لسشطقة الدراسة

السرجر :اعتسادا عمى السخئية الفزائية Land sat TM 2017والجراسة السيجانية و بخنامج .Erdas Imaging v-8.4
جدول ( )2أصشاف الغطاء األرضي في مشطقة الدراسة
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االصشاف

السداحة  /كعٕ

الشدبة السئػية

اراضي زراعية

٘ٔ٘6

٘ٔٔٚ6

نبات شبيعي

ٓٔٔٛ6

ٕٓ

اراضي صخخية

ٕ٘٘6ٚ

ٕٓ٘ٛ6

اراضي جخداء

ٖٔ

ٖٖٔٗ6

السجسػع

ٖٜ٘ٓ6

ٓٓٔ

ويعػد ذلظ لسجسػعة اسباب اىسيا -:
 مج شبكات الكيخباء في معطع اجداء الحػض عمى نفقة الجولة والدساح لمفالحيغ بسج الخصػط الىاراضييع الدراعية مسا ساعج عمى تذغيل االبار وشجع االىالي لالستقخار في السشصقة.
 تحدغ الػضع السادي والسعيذي مسا انعكذ ايجاباً عمى سيػلة تػفيخ وسائط الدراعة مغ مكششةومدتمدمات زراعية اخخى.
 الكيسة الذخائية الجيجة التي تػفخىا الجولة لتدػيق محاصيل الحبػب. تحدغ الػضع األمشي والحي عدز مغ استقخار أىالي السشصقة  ،فزال عغ ندوح أعجاد كبيخة مغ العػائلإلى السشصقة والعامميغ في مجال الدراعة.
 انتذار التكشػلػجيا الدراعية الحجيثة والتي تذسل آالت الحخاثة والدراعة والخي والتدسيج والحراد. فتح القخوض الدراعية لمفالحيغ بجون فائجة والتدجيج لسجة خسذ سشػات والتي شسمت ( حفخ اآلبار ،نربمشطػمات الخش  ،تخبية األغشام والعجػل  ،خاليا الشحل  ،نرب البيػت الدجاجية  ،مكائغ زراعية  ،سيارات
الخجمة ).
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 دعع الجولة ألسعار الػقػد. دعع الجولة ألسعار االسسجة.ان التغيخ في استخجام االرض وتحػل اغمب اراضي السخاعي والحذائر الى اراضي زراعية سػف يؤثخ
في كسية ونػعية االيخاد السائي والخسػبي لحػض الجراسة فيحه الغصاءات تعسل عمى تقميل سخعة الجخيان
الدصحي وبالتالي تاثيخىا في تقميل اثخ التعخية في الحػض  ،فزال عغ زيادة ارتذاح السياه في التخبة ومغ
ثع تخفيس ذروة الفيزان وااليخاد السائي االجسالي لمحػض.
 3ــ  1التحليل السورفومتري للذبكة الشهرية:
تيتع الجراسات الييجروجيػمػرفػلػجية بتحميل الخرائز السػرفػمتخية ألحػاض الرخف السائية لسا ليا
مغ دالئل بيئية كثيخة تعبخ عغ العالقات بيغ العسميات الجيػمػرفػلػجية واالشكال السختبصة بيا والتعخف عمى
السخاحل التصػرية لألحػاض نتيجة لتبايغ في نذاط عسميتي التعخية والتخسيب  ،وتتزسغ الجراسة السػرفػمتخية
كل مغ ( الخرائز السداحية والتزاريدية والترخيفية ) وسشتشاوليا بالتفريل كاالتي.
 3ــ  2الخرائص السداحية والذكلية للحوض:
تؤثخ ال خرائز السداحية والذكمية تأثي اخ واضحا عمى حجع الجخيان السائي وعالقتيا بتصػر إعجاد
وأشػال الذبكة الشيخية فسغ السعخوف ان التبايغ السداحي ألي حػض يعػد سببو الى تبايغ الخرائز
الصبيعية لو (الرخػر ،السشاخ  ،التزخس ) وتعكذ زيادة مداحة الحػض زيادة في كسيات االمصار
السدتمسة وبالتالي زيادة االيخاد السائي والشاتج الخسػبي.
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يتزح مغ الججول ( ٖ ) بان مداحة حػض الجراسة تبمغ (ٖ٘ ٜٓ6كعٕ) ويرشف ضسغ فئة
األحػاض الرغيخة ( ٔ).
وقج بمغ شػل الحػض الحكيقي ( ٕٗ كع ) وىػ عبارة عغ مدار ترخيفي تذكل بفعل التغيخ الحاصل
في درجة االنحجار والحي يبجأ مغ مشصقة خط تقديع السياه وانتياءاً بالسجخى الخئيدي لمحػض  ،كسا يتأثخ
شػل السجخى بالحخكات التكتػنية التي شكمت الرجوع والسفاصل والذقػق مؤدية الى تغيخ مجارييا وكحلظ
تتخح مشاشق الزعف مدا اًر ليا.
اما عخض الحػض فمو أىسية في معخفة تصػر الػديان واألحػاض ضسغ الجورة الشحتية ومجى تأثخىا
بالشحت التخاجعي  ،بدبب التغيخات التي تعخضت ليا ( تغيخ السشدػب العام  ،تغيخات السشاخ  ،التشذيط
التكتػني ) وىحا لو تأثيخ عمى شبيعة ومقجار الجخيان الدصحي لألحػاض ومعخفة حجع السػاد الستعخية  ،وقج
بمغ معجل عخض الحػض ( ٖٔ كع ).
مغ السعخوف انو كمسا زاد شػل محيط الحػض ازداد اتداعو ويعػد ذلظ الى البشية الجيػلػجية
واالختالف في عجد السخاتب الشيخية لألحػاض  ،كحلظ يختبط في شكل الحػض ومجى استصالتو او استجارتو
ويالحظ مغ الججول ادناه بان محيط الحػض قج بمغ ( ٕٔٔ كع ).
اما الخرائز الذكمية فيي ذات تأثيخ كبيخ في نطام الترخيف السائي  ،إذ تفيج في معخفة كسيات
السياه التي تجيد السجخى الخئيذ  ،وقياس معجالت الحت السائية وتأثيخ ذلظ في األشكال األرضية الشاتجة
ومداحة أحػاضيا (ٕ).
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 يذيخ معجل االستجارة الى مجى اقتخاب الحػض مغ الذكل الجائخي وانتطام خط تقديع السياه اذ ان الكيعالتي تقتخب مغ الػاحج الرحيح تجل عمى اقتخاب الحػض الى الذكل الجائخي وكمسا ابتعجت الشدبة عغ الػاحج
الرحيح ابتعج الحػض عغ الذكل الجائخي ويحدب معجل االستجارة مغ خالل الصخيقة اآلتية (ٖ).
ٕ

مداحة الحػض  /كع
ندبة االستجارة =

ٕ

مداحة دائخة يداوي محيصيا محيط الحػض نفدو  /كع

الجدول ( )3الخرائص الهيدرولوجية والسورفومترية لحوض مشطقة الدراسة

الخرائز السداحية والذكمية

يدية

ضار

الت

ئز

صا

مداحة الحػض (كعٕ)

ٖ٘ ٜٓ.كعٕ

عخض الحػض (كع)

ٖٔ كع

شػل الحػض الحكيقي (كع)

ٕٗ كع

شػل الحػض السثالي (كع)

ٖ٘ كع

ندبة االستجارة

٘ٓ.

ندبة االستصالة

ٓ.ٚ

معامل شكل الحػض

ٕٖٓ.

أعمى نقصة في الحػض (م)

ٜ٘ٗ

الخ

محيط الحػض (كع)

ٕٔٔ كع
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الخرائز الترخيفية

اوشئ نقصة في الحػض (م)

ٓٚ

ندبة التزخس (م/كع)

ٖٔ6ٚ

قيسة الػعػرة

ٔٓٓ.

عجد السخاتب الشيخية

ٗ

عجد السجاري السائية

ٕٜٓ

اشػال السجاري (كع)

ٓ٘ٙ

معجل ندبة التذعب

ٖ٘ٔ.

الكثافة الترخيفية الصػلية كع/كعٕ

ٕٕ.

ندبة التقصع

ٜ٘.

معامل االنعصاف

ٓ.ٜ

السرجر  :اعتسادا عمى شخق الكياس السػرفػمتخية لمحػض .

كسا يالحظ ان ندبة االستجارة قج بمغت ( ٘ )ٓ.وىي ندبة بعيجة ندبيا عغ الذكل الجائخي  ،أي اقتخاب
شكل الحػض الى السثمث اوالسدتصيل  ،مسا يعكذ تأخخ وصػل السياه  ،وذلظ لبعج السديالت عغ
السرب (ٗ) .فزالً عغ ضعف التخابط بيغ اجداء الحػض كسا انيا تسثل بجاية لجورة التعخية.
تعشي ندبة االستصالة مجى ابتعاد او اقتخاب الحػض الى شكل السدتصيل وتقع ندبتو بيغ (ٓ – ٔ)
فكمسا قاربت الكيع مغ الرفخ دل ذلظ عمى شجة استصالة الحػض والعكذ صحيح.
وتدتخخج ندبة االستصالة وفقاً لمصخيقة اآلتية (ٖ)-:
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ٕ

 ×ٔ6ٕٛمداحة الحػض /كع
ندبة االستصالة =

شػل الحػض /كع
وقج بمغت ندبة االستصالة ( )ٓ.ٚوىحا يجل عمى اقتخاب الحػض الى الذكل السدتصيل وىحا ما يؤثخ في
تأخيخ وصػل الجخيان ومػجات الفيزان الى السرب (٘) .ويػضح الذكل (ٔ) اختالف وصػل ذروات
الجخيان اعتسادا عمى شكل الحػض.
شكل ( )1معامل االستطالة واالستدارة واثره في استجابة الحوض السائي
حوضB
حوض A

هنحني الحوضA

هنحني الحوضB

التصريف
Nancy D. Gordon & Thomas A. McMahon, Stream Hydrology, Introduction for Ecologists ,
Library of Congress , Chichester, England , 2004 , P67 .
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يذيخ معامل شكل الحػض إلى مجى العالقة بيغ كل مغ مداحة الحػض بالشدبة لصػلو  ،ويدتجل مشو

عمى تشاسق أج ادء الحػض ،ففي حالة اقتخاب قيسة السعامل مغ الػاحج الرحيح يجل عمى زيادة ندبة
السداحة إلى الصػل أما انخفاضو فيجل عمى صغخ مداحة الحػض بالشدبة لصػلو  ،ويدتخخج معامل شكل

الحػض وفق الصخيقة اآلتية-:

ٕ

مداحة الحػض /كع

معامل شكل الحػض=
ٕ

مخبع شػل الحػض /كع

بمغ معامل شكل الحػض ( ٕٖ )ٓ.وىي داللة عمى صغخ مداحة الحػض بالشدبة لصػلو  ،أي يقتخب

لذكل السثمث  ،وىػ مغ األحػاض التي يكػن فييا رأس السثمث مشصقة السرب وقاعجتو عشج السشبع  ،مسا
يجعل وصػل مياه الفيزان بذكل متعاقب ،لبعج الججاول والسديالت عغ السرب وكسا في الذكل (ٕ ).
شكل ( )2معامل الذكل وأثره في استجابة الحوض السائي

هنحني الحوضB

هنحني الحوضA

حوضB

التصريف

حوض A

Nancy D. Gordon & Thomas A. McMahon, Stream Hydrology, Introduction for Ecologists ,
Library of Congress , Chichester, England , 2004 , P65 .
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 3ــ  3الخرائص التزاريدية:
تعج مغ الخرائز السيسة في الجراسات الييجرولػجية والجيػمػرفػلػجية ،لسا ليا مغ أىسية في تأثيخ
نذاط العسميات السػرفػمشاخية ( التجػية وتحخك السػاد ) والعسميات السػرفػديشاميكية الستسثمة بشذاط العسميات
السائية واليػائية والتي تعكذ تأثيخىا في تذكيل مطاىخ تزاريدية مختمفة ( .)ٙكسا تعكذ تصػر االحػاض
ودوراتيا الشحتية  ،ومغ الخرائز السيسة ىي (ندبة التزخس  ،قيسة الػعػرة  ،معجل االنحجار)
بمغت ندبة التزخس (ٖ٘ٔ6م/كع) وىي ندبة عالية ندبيا ويجل ذلظ عمى زيادة سخعة جخيان السياه في
مجخى الػادي ونذاط عسميات الحت الشيخي.
اما قيسة الػعػرة فيي تعكذ مجى تزخس الحػض مغ جية ومجى انحجاره مغ جية أخخى وىػ يػضح
مخاحل الجورة الشحتية  ،فانخفاض قيستيا تعشي بجاية الجورة  ،ثع تبجا بالتدايج التجريجي حتى ترل أقراىا في
مخحمة الشزج وتشخفس مخة اخخى في مخحمة الذيخػخة  ،وتدتخخج وفق الصخيقة االتية :

تضاريس الحىض × كثافح الصرف الطىليح /كم
قيمح الىعىرج = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1666
بمغت قيسة الػعػرة ( ٔٓ ) ٓ.وىي قيسة قميمة ججا  ،وىي داللة عمى قمة التزخس الى جانب زيادة اشػال
السجاري السائية  ،بدبب تخكد تزاريذ الحػض في مشصقة السشبع مقارنة بأشػال الذبكة السائية.

 3ــ  4الخرائص الترريفية:
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تعج شبكة االودية مغ العشاصخ األساسية الستحكسة بكسية الترخيف  ،وقج تع ترشيف السخاتب الشيخية
تبعا لسخاتبيا اعتسادا عمى شخيقة ستخيمخ  ،إذ إن دراسة مخاتبيا تفيج في معخفة حجع الترخيف وتقجيخ سخعة
الجخيان وإمكانية التشبؤ بسخاشخ الفيزان وارتباط ذلظ في زيادة حجع الشحت واإلرساب.
يقرج بالسخاتب الشيخية بانيا جسيع الخوافج التي يتكػن مشيا حػض الػادي  ،وقج اعتسجت شخيقة
ستخايمخ التي تعج االكثخ تصبيقا في الجراسات الجيػمػرفػلػجية و السػرفػمتخية  ،وترشف السجاري السائية
التي ال ترب فييا اية روافج ثانػية مغ مجاري السختبة االولى  ،و تتكػن السختبة الثانية مغ التقاء رافجيغ مغ
السختبة االولى  ،و ىكحا الحال بالشدبة لبكية السخاتب كسا في خخيصة (ٗ).
خريطة ( )4السراتب الشهرية لحوض مشطقة الدراسة

السرجر :اعتسادا عمى بخنامج  Arc gis 10.3ونسػذج االرتفاع الخقسي ذات دقة تسيدية (٘ؤٕ متخ).
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تعج ندبة التذعب مغ الخرائز السيسة والستحكسة بسعجل الترخيف السائي لالنيار  ،وكحلظ في تحجيج
العسخ الدمشي لمجورة الحتية لحػض الرخف السائي ،حيث انو كمسا قمت ندبة التذعب ارتفعت مؤشخات و
دالالت حجوث الفيزان  ،بدبب زيادة حجع السػجات السائية بعج العاصفة السصخية  ،وتتخاوح قيستيا بيغ (ٖ
ـ ٘ ) في األحػاض التي لع تذػه فييا التخاكيب الجيػلػجية نسط الترخيف  ،وىػ مؤشخ عمى التجانذ
الرخخي والتذابو السشاخي  ،في حيغ االرتفاع أو االنخفاض عغ ىحه الكيع دليل عمى عجم تذابو الحػض
مشاخياً وتزاريدياً  ،و تع تصبيق الصخيقة اآلتية :
عجد السجاري مغ مختبة ما
ندبة التذعب =
عجد مجاري السختبة الالحقة

يػضح الججول (ٗ) ندب التذعب لمذبكة السائية  ،وتخاوحت بيغ ( ٕ ) ٖ.ٗ – ٔ.في السخاتب االولى
والثانية والثالثة  .في حيغ بمغت (٘ )ٗ.في السختبة الخابعة  ،اما معجل التذعب لمسخاتب الشيخية بالكامل فقج
بمغ (  ، ) ٘.ٜوىحا داللة عمى تصابق الطخوف السشاخية والتزاريدية لمحػض.
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جدول ( )4خرائص السراتب الشهرية وندب التذعب لحوض مشطقة الدراسة
وسة التشعة

المراتة الىهريح لحىض مىطقح الدراسح
المرتثح

المرتثح

المرتثح

المرتثح

المرتثح

األولً

الثاويح

الثالثح

الراتعح

الخامسح

63

46

86

1

164

148

77

46.3

1/8

8/4

4/4

4/3

المعدل

الطىل

السرجر  :اعتسادا عمى نسػذج التزخس الخقسي وبخنامج .ArcGIS

تعج الكثافة الترخيفية مؤش اخ عمى مجى تعخض سصح حػض الترخيف الى التقصع او التعخية السائية
ويعصي مؤش اخ عمى درجة صالبة الرخػر ونفاذيتيا  ،وتعكذ انخفاض قيسيا الى تبايغ في صالبة
التكػيشات الرخخية وارتفاع ندبة الشفاذية في األحػاض والعكذ بالعكذ.
وتدتخخج وفق الصخيقة االتية -:

مجسػع أشػال السجاري السائية لجسيع السخاتب  /كع
كثافة الرخف السائي الصػلية = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مداحة الحػض  /كعٕ
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بمغت كثافة الترخيف ( ٕ ٕ.كع  /كعٕ ) مسا يجل عمى زيادة كثافتيا حدب رأي (  )Hortonوىي
قيسة مالئسة لصبيعة الطخوف الدائجة وتعكذ الكثافة الترخيفية عالقة كسية األمصار الداقصة والخرائز
السداحية والذكمية بخرائز الذبكة السائية  ،وكحلظ شػل السجاري السائية وسخعة مخور العاصفة السصخية
ومجى تغصيتيا لسداحة الحػض  ،فالسشاشق التي تيصل عمييا كسيات كبيخة مغ األمصار تختفع فييا
الكثافة الترخيفية مقارنة بالسشاشق التي تقل فييا ندبة األمصار  ،وتتسيد السجاري السائية بصػل مجخاىا
مقارنة بالحػض بدبب شبيعة التزاريذ في مشصقة السشبع  ،وانعكذ ىحا الصػل عمى تأثيخ العػامل السشاخية
وعػامل السدامية والشفاذية لمتخبة والرخػر.

معامل االنعصاف ىػ ندبة الصػل الحكيقي لمسجخى السائي الى الصػل السثالي  ،فغالباً ما يكػن الصػل
الحكيقي اكبخمغ السثالي ،ويقرج بالصػل الحكيقي ىػ السدافة التي يقصعيا الشيخ مغ مشبعو الى مربو عمى
اليابدة ،اما الصػل السثالي فيػ يسثل اقرخ مدافة يدمكيا السجخى مابيغ السشبع والسرب  ،ويدتخخج وفق
الصخيقة االتية.

شػل السجخى السثالي
معامل االنعصاف = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
شػل السجخى الحكيقي
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بمغت قيسة معامل االنعصاف ( ) ٓ.ٜوىحا يعشي ان الحػض مدتكيسا وال تػجج فيو تعخجات تعيق مغ
جخيان السياه في االودية  ،وليذ ىشاك فػاقج بالتبخخ او االرتذاح بدبب قرخ السدافة التي يقصعيا السجخى
في الحػض.
أن ندبة التقصع ىي عجد السجاري السائية والسدافات التي تفرل بيشيا  ،وىػ مؤشخ عغ مجى نسػ
الذبكة السائية ومجى تقصع الحػض بالسجاري  ،والسخحمة الجيػمػرفػلػجية التي وصمت ليا دورة التعخية (.)ٚ
ندبة التقصع = مجسػع أعجاد السجاري في الحػض  /محيط الحػض  /كع.
لقج بمغت ندبة التقصع ( ٘ )ٜ.وبشاءا عمى ترشيف ( سسيث ) فان الحػض يقع ضسغ الشدجة
الستػسصة والتي تتسيد بجخيان سصحي متػسط ونفاذية ومدامية متػسصة.

االستشتاجات:
ٔ ـ أثبتت بخامج نطع السعمػمات الجغخافية ( )GISوالتحدذ الشائي أىسيتيا في الجراسات الجيػمػرفػلػجية
والييجرولػجية لسا تػفخه ىحه البخامج مغ سيػلة في بشاء قػاعج البيانات ووسائل التحميل السكاني والتحميل
الذبكي وسيػلة قياس السداحات والسدافات بدخعة ودقة عاليتيغ ،مسا يجعل أمام الباحث كع كبيخ مغ
السعمػمات السيسة.
ٕ ـ أضيخ التحميل السػرفػمتخي لذبكة صخف الػديان الجافة وجػد أربع مخاتب  ،مع انخفاض كثافة الرخف
عمى التػالي مسا يعكذ نديجاً تزاريدياً خذشاً  ،مع تبايغ في ندبة التذعب والبالغة (٘) وارتفاعيا في
السخاتب الكبيخة ويجل ذلظ عمى تأثخ الػديان الكبيخة بالػضع التخكيبي.

- 746 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
ٖ ـ أثبت استخجام الرػر الجػية والسخئية الفزائية أىسيتيا بجراسة ضػاىخ سصح األرض السيسا الطػاىخ
الستبايشة في مشصقة الجراسة.
ٗ ـ يالحظ أن ندبة االستجارة قج بمغت (٘ )ٓ6وىي ندبة بعيجة ندبيا عغ الذكل الجائخي  ،أي اقتخاب شكل
الحػض الى السثمث أو السدتصيل  ،مسا يعكذ تأخخ وصػل السياه وبعج السديالت عغ السرب.
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التوصيات:
ٔ ـ إنذاء سج تخابي لحجد أكبخ كسية مغ السياه لغخض االستثسار الدراعي والخعي وكحلظ إعادة تغحية السياه
الجػفية لسشصقة التغحية الغشية بالفػالق والفػاصل.
ٕ ـ االىتسام بالصخق وتعبيجىا كخصػة إلنذاء شبكة مغ شخق الشقل في السشصقة لتذجيع السػاششيغ عمى
االستثسار الدراعي واالستثسارات االقترادية األخخى.
ٖ ـ امكانية إقامة مذاريع لحراد السياه في حػض وادي شكخان لمسحافطة عمى الكسيات الترخيفية العالية
مغ السياه.
ٗ ـ ضخورة تػضيف بخمجيات نطع السعمػمات في الجراسات التصبيكية والستعسقة بالخرائز الييجرولػجية
ألحػاض الترخيف الكبيخة الجافة غيخ السخصػدة لسا تػفخه مغ نتائج دقيقة فزال عغ ما تػفخه مغ وقت
وجيج.
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السرادر:
ٔ ـ محسػد دمحم عاشػر ،شخق التحميل السػرفػمتخي لذبكات الرخف السائي  ،مجمة اإلندانيات والعمػم
االجتساعية  ،العجد  ، ٜجامعة قصخ ، ٜٔٛٙ ،صٖ.ٗٙ
2- M.G.Andreson, Modeling Geomorphological Systems. New York. John Wiley,
1985, p180.
ٖ ـ حدغ رمزان سالمة  ،الخرائز الذكمية وداللتيا الجيسػرفػلػجية  ،نذخة دورية ترجر عغ قدع
الجغخافية  ،الجسعية الجغخافية الكػيتية  ،العجد ٖٗ ،ٜٕٔٛ ،ص.ٕٜ
ٗ ـ عجنان باقخ الشقاش  ،ميجي الرحاف  ،الجيػمػرفػلػجيا  ،كمية التخبية  ،ابغ رشج  ،ٜٜٔٛ ،ص.ٙٚ
٘ ـ صباح تػما جبػري  ،عمع السياه وإدارة أحػاض األنيخ ،و ازرة التعميع العالي ،جامعة السػصل،ٜٔٛٛ ،
صٔ.ٙ
 ٙـ عمي حسجي ابػ سميع  ،التحميل الجيسػرفػلػجي لمسعصيات الصبيعية السحجدة لطاىخ الفيزانات الشيخية
في وادي الجخذان  ،السجمة األردنية لمعمػم االجتساعية  ،عسان  ،مجمج ٕ  ،العجدٔ  ، ٕٜٓٓ ،صٔ٘ٔ.
 ٚـ خمف حديغ عمي الجليسي ،الجيػمػرفػلػجيا التصبيكية  ،عمع إشكال األرض التصبيكية  ،األىمية لمصباعة
والشذخ  ،عسان  ،االردن ،ٕٓٓٔ ،ص.ٜٙ
 ٛـ الييئة العامة لألنػاء الجػية العخاقية ،قدع السشاخ  ،بيانات غيخ مشذػرة.

- 748 -

