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 سلوك الجريان واالرساب لقنوات حوض مامراننمذجة 

 
 خطاب سعد محيميد  منهل عبدهللا حمادي  فائق حسن محيميد                                  

 كلية اآلداب  قسم الجغرافية التطبيقية 
 (   9/2022 / 9قبل للنشر في    2022 / 8  /8)قد للنشر في 

 الملخص  
،  شززكلا الواززااهااللززق دزز ده الززل ل الاجلززعالدراسززع ى ززل ل  لززا الوااعززا االوع لزز ه ال لدرركزز ه هزز        

 العلعث ع ب للصرلف ااإلال ج الرسابق عن ج ع أخرى .  الاجلعااللورف ى ل خص ئصه ال لدر

بر ه عشك ع الدراسع فق صوابع اللورف ى ل  جم اللص رلف الع ئلع ا جم الرسابل ه اع  ها أثر سلر      

الوع ل ه الجلاعارفالاجلع اللق لعزز رن اشزز ف   فززق ال ززا  اايثزز ر البلئلززع العلرلبززع ى ل زز  االلززق ب إلعكزز ن 

الك رلاكرافلع ال دلثع بكلفلززع االسززلف دة عززن  ، ل لم الفرق االسلف دة عا   فق إى دة أىع ر الاظ م البلئق ل  ا .

أس للب الاع جع ايللع لع لال ه الخرائف ا لك ب دف اسلوراء ال  لا العلغلراه اللق لفرأ ى ل عوزز لم اادزز للم 

الجغرافلع عن خالا ل دلد الوااعا العك الع اللق لرلب ى ل    ززداا اللغللززر ال  لززا عكزز اق للركلززب الوا صززر 
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                        Abstract            

This study focused on the analysis of the hydrological factors and processes 

that led to the formation of the canals, and the identification of its hydrological 

characteristics represented by drainage and sedimentary production on the 

other hand. The problem of the study emerged in the difficulty of identifying 

the volume of water discharges and the volume of sediments, and what is the 

effect of the course of geomorphological processes that exercise their 

activities in the basin and the environmental effects resulting from them, which 

can be used in the reconstruction of the ecosystem of the basin. Modern 

cartographic methods are concerned with how to take advantage of the 

methods of automatic modeling of the contents of the maps in order to 

extrapolate and analyze the variables that occur on the landmarks of 

geographical regions by identifying the spatial factors that resulted in the 

occurrence of change and a spatial analysis of the composition of the 

cartographic elements accompanying this change. 
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 :   Introductionالمقدمة 

تعتبر دراسة الخرائط ركيزة اساسية في  لميا الراراةيية اد نيا تفا تاليا الراراةيية اداة تعبير ية    
الخييرائط الط،ييالة التيي  تعفيير العن ييا  هاميية ففيي  تالييق العن يية نيييا اضت،ييا   اضر     

 التاييارا   دلييب ب،ييب  التابيقييية جااتبفييا لميي  اللالييية الخرائاييية الاراسييا  تركييز   الطكاتييية
( في  نيةية Digital Models الطتطثمة نبناء النطادج الر طيية   تلنياتفا ف  حصمت الت  مةالفائ

اضحصييائ    النطييادج ترر يياي لملقيليية اتيييق امكاتييية دراسيية  (.  التلمييي (ARC GISنرتييام  
  نيييا متايييرا   صصييائض الطاليياة الاراسيية  Spatial Relationshipالعن ييا  الطكاتييية 

  ،تخام ف  تعيا الطعماميا  الراراةيية في  رليط الخيرائط الر طيية الططثمية لمي   يك   ج النطاد
صييرائط قالييا  بعطميييا  مناقييية لمط،ييالاة فيي   يينا اللييرارا  ا  الاانيية مييا اسييتخاام النطييادج 
هيي  م،ييالاة العييامميا فيي  تعييا الطعمامييا  الراراةييية لميي  ادارة  ليياط العطيي   فطييا الصييع  

ادارة العطميا  الطكاتية  ترفيز الطعماما  نا ة  كااءة لاليية د    جااً  ما غير الطالاعية
.كطيا ناميم مصيامق  النطيادج( لمي  العاايا ميا الاعالييا  Building Modelsننياء النطيادج 

ف  تعا الطعماما  الراراةية  فالاالا  الت  تطث  نياتا  الطعفر اضرلي   تر،يا العن يا  
 Representationناميم لميفيا مصيامق  تطيادج التطثيي  الطكاتيية نييا العيااهر الراراةيية 

Model  ف  حيا ا  انراد الطناقم الطعرلة لمفيضاتا  استناداً إل  معااير معمامة التي   )
تلكييييا الااليييييا  فيييي  تعيييييا الطعمامييييا  الراراةيييييية نامييييم لميييييي  مصييييامق  تطيييييادج الطنءمييييية 

Suitability Modelا ع    هنالييب سييببيا لبنيياء    (. اد تليياك  النطييادج لطميييا  العييالا الييا
تركييي  هييلن النطييادج فطييا  جفيية النعيير الاا ذييية نريي  اتخيياد اللييرارا   ا جييراءا  بخصييا  

ا ا ال،يبي  او حيا لتلي العااهر الطكاتية.  ما  جفة النعر الام،فية فإ  هيلن النطيادج  يا ت يا  
ننيياء تطييادج  إليي  اللالييية اساسيياً  تفيياا الاراسيية إد (1  ففطنييا لم،ييمام الطعلييا لاتعطيية الطكاتييية

لمخييييرائط الفيار لاجييييية التطيييياداً لميييي  الطرئيييييا  الاضييييائية  الخييييرائط الاالاغراةييييية  الخييييرائط 

 
-  )1( Jamie Parrish, et al., Advanced Analysis with ArcGIS, ESRI Press, Redland, 

(2005). 
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الريالاجية لم  اساس نناء قالا  معماماتية   الاة نياتا  فعالة  ما ثا تصنيافا  تلميمفا  
  اتعكاس دلب لم  التااز  البية  لملا  . 

 
  :Study problem and questionsمشكلة الدراسة وتساؤالتها 

ت،ييتنا الاراسيية لميي  جطميية حلييائم  ق  هييلن الللييائم تبييرز منفييا ت،ييا ض  تعتطييا لميي  لييام     
يفييا فيي  التنطييية لنحيياا  الطائييية  قيير  ادارتفييا   جيياد صييرائط هيار لاجييية تاصيييمية نعتطييا لم

  ما هنا تبرز الللائم  الت،ا ض  لفلن الاراسة  ه :
 ؟  ما ها حرا تأثير الطعايا  الابيذية ف  جات  اضرساب  الرر ا  ف  اللناا  النفر ة. 1
الفاايار جيامارفالاج   التعر ية  اضرسياب ه  ت،فا العر ا الرر اتية ف  تلااا ال،يمام . 2
 ؟ (
 .ه  نطكا الااد تطادج صرائا  لتصنيف سمام اللناا  النفر ة 3
 :The hypothesis of the studyالدراسة  اتفرضي .1-3

لمييي  لييياء الت،يييا ض  الطار حييية اتايييًا ليييطا حليييائم الطغيييكمة الرئي،ييية سييييتا  يييياغة       
 الارليا  التالية:

ا  لمطعايييا   تييأثير فييي  جاتيي  اضرسييياب  الرر ييا  فييي  اللنيياا  النفر ييية فيي  حيييا   -1
 منالة الاراسة 

عماميية للييارء نطكييا تصييطيا تطييادج لخييرائط هيار لاجييية فعاليية دا   ييارة لالييية لتا ييي  الط. 2
 الخر اة باستخاام التلنيا  اللااثة  لا ة لالية .

نطكيا ميا صنلفيا ننياء ا  نناء الخر اة  ائا لم   الاة معماماتيية ر يينة مكيا  ميا قاليا  
 .تطادج لمتا   ال  صر اة تلاد مناقم التنطية الط،تاامة لنحاا  النفر ة

 :Objectives of the studyأهداف الدراسة  .1-4

 : تفاا الاراسة إل  ما نأت     
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  الطغييكمة لمطعفيير اورليي  لملييا  الطييائ  مييا تاحييية البنييية الريالاجييية ال غييع لييا العااميي
  ارات  الطناخ    الت  اتعك،ت لم  تغيكي   تايار  غمي  الخصيائض الفيار لاجيية لمليا  

معرفة كيفية تغكي  اللنياا  النفر ية الرئي،ية  سيماكفا  تتيرية ضسيترانتفا لمطتاييرا  الرئي،ية . 
 البنية الريالاجية  التصر ف(  قل   ي ماى نطكا    تللم التيااز  البيةي  لمليا   تطثيمفيا 

 كارتاكراةيا. 
 االيييا نياتيييا  تاالميييية  قاليييا  معماماتيييية  اصتييييار رمييياز هيار لاجيييية مناسييياة  تطيييادج ننييياء 

 .احصائية بايت الا ال لمخصائض الفيار لاجية الطؤثرة ف  نيةة اللا   تطثيمفا صرائاياً 
 :Location of study areaموقع منطقة الدراسة  .1-5

تييييليييييييا منييييييييالة الييييييييياراسة فميييييييي يًا لييييطا اضحيييييااثيييييييا  الرييايييييييرافيييييييية نيييييا دائييرتييييييي  ليييير      
(  "49'8°45(   "24'29°45(   ييطاًض   ليييا صايي  قييال   "22'34°59(  "54'35°10 

لييية لييطا ملافعيية ال،ييميطاتية  يير ًا. نلييا اللييا  ادار ييًا فيي  اوجييزاء الرنالييية  الرنالييية الار
 تلتاي الطنالة لم  قيا  ملاب  قيا  ملعرة مطماءة بالر اس   2( كا307.18بط،احة  

   ما الرفا  الغطالية الغرقية دا  التضيرس الغيااا لطالية الاراسيةحيث ت ا  منابا اللا
 .  ( 1كطا ف  صر اة  

 ( موقع منطقة الدراسة1خريطة )
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 . 1/1000000   صر اة العرا  ا دار ة بطقياس رسا DEM تطادج اضرتااة الر ط  الطصار: التطاداً لم       

مطييييا ض  ييييب ةييييي     الطيييياء امعيييي  د ًرا حاسييييًطا فيييي  كيييي  الطرتطعييييا  الاغيييير ة   فيييي        
 تركييييز اضهتطامييييا  اضجتطاعييييية اوكثيييير  ليييياًحا حييييال الطيييييان لميييي   الطاليييي   اللاليييير.

ماكا الطناساة  ف  او  ييا  لطا  "تافير" ال طية الصليلة ما هلا الطارد اللياي ف  او
 .(1 الطناساة لملااظ لم   لة ا ت،ا   حيات 

 :Channel formation and behaviorتشكيل القناة وسلوكها . 1
لعن يية ا  حييا تتييائ عييا تغييكي  اللنيياا  النفر يية  ُ ُتطث  اللناا  النفر ة صرائايا ننطط صا        

 ت طيييا  هطيييية نييييا  يييك  اللنييياة  كطييييا  الرر يييا   تلييي  الر اسييي  لمييي  قيييال  نييياة الا يييال. 
 

1 1- C. Michael Barton, Isaac I. Ullah and Sean Bergin . Land use, water and Mediterranean 

landscapes: modelling long-term dynamics of complex socio-ecological systems. Phil. Trans. 

R. Soc. A (2010) 368, 5275–5297 
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دراسييتفا كاتفييا الط،ييؤ لة لييا تليي  الطيييان  الر اسيي  اليي  تلايية الطصيي  ففيي  جيياهر العطميييا  
الفيار لاجييييية   التيييي  تييييتلكا نفييييا البنييييية الريالاجييييية  التصيييير ف  التيييي  ُتعييييا بطثابيييية متايييييرا  

صيييينل الخييييرائط  نطكييييا التعييييرا لميييي   تعييييام الرر ييييا   الر اسيييي  فاتفطييييا مييييا  م،ييييتلمة.  مييييا
عميي  سييبي  الطثييال  الطتايرا  القيادنة إد  تفا تليييا تعيياا   ييك  اللنيياة لييطا  يير ا ملمييية   ف

  اسييعة     ةيضييي الييلي نلتيياي لميي  قاليية مييا الرمييال اتييافم لبيير سييفال   رل،ر ر النف  نطكا
د  ( confinement valley تفر يية مييا  ادي ملصييار نعييال  ييكم  ب،ييفالة  كبيير مييا  نيياة 

 .(2)ملصار نيا سنس   مرتاعا     حافا  ليمم،ار 
  ففيي  الطتلكطيية فيي  مفييا   الفيار ليكييية تييافر الاا يية اد تعيياان  اللنيياا هنييام لن يية ن     

التيي   ا كال اللنيياا   اتطيياك تغييكيمفا  قيير  تطثييي  كيي  تطييط مييا اضتطيياك كارتاكراةيييا  فاوتفييار
بالااييياء متطاسيييكة  ليييااففات يييا     ( منخاضييية gradientsمتارجييية   منليييارا تتيييافم لمييي  

 boundary)اللا دنيية هييلن اللييياد بالغيير ك لييلا نامييم لميي  . الناييات  ت ييا  ملييا دة التعيياا 
conditions)الييياادي . اد تغيييط  اتلييياار slope valley))  الييياادي اتلصيييارvalley 

confinement) لنيييياة ال ة(  ركيييييز substrate   )   النفيييير لييييااا تااتييييا  Riparian 
vegetation). هييلا مييا تييا دكييرن سييابلا فيي  الخييرائط الطاليياعية  كخر ايية اضتليياار  صر ايية 

القيادنيية طتايييرا  مل الييلي االييق الطخاييط التاصيييم  (.1  الغييك   كطييا فيي  الاايياء الناييات  
 لم   ك  اللناة.  الطؤثرة العر ا الطلياة نفا 

. معييياحالة تييااز  لميي  ميياار تاييا  زمنيي   تا ال غع لا ا كال اللناا  الت  ت ا  ف      
النعييام ت،ييير ك  اللنيياا  فيي   ي غير الطتاازتة  اد ليس هنام العااا ما اومثمة لم  اللناا  

فتييرة قا ميية تفا صيينل اسييترانتتيريية  عيياد ال،ييب  فيي  دلييب إليي     اللنيياة تتاييار نفييلن اللاليية    
 لييا  الخارجيييةالالناجطيية لييا تايييير فيي   احيياة مييا ليياابط       الر اسيي الرر ييا    نعييامل

لمييي  اللنييياا  التييي  تلليييم حالييية  امثمييية  هنيييام. (3   النغييياك الت تيييات    تلنيييلب فييي  الت،يييا ط(

 
(2) Ro Charlton, Fundamentals of Fluvial Geomorphology, First published By 

Rutledge 2 , Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN, 2008, p117. 
(3) Otc, p118. 
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دا  ال،يير ر  اللنيياا   مييا  (aggrading)   البنيياء (   incisingالتعطيييم   نيياا     التااز  هيي 
وتفييا   حاليية لييام تييااز  دائطيية ت ييا  فيي اوراليي  الرافيية ( ال،ييائاة فيي  (bedrockالصييخري 
اد تبيييييا  .فيييي   ييييك  اللنيييياة التيييي  تلييييا  تعيييياان اضسييييتثنائية تييييافلا  الفيضيييياتا  ل تخضييييا 

ال ارتاكراةيييا  هييلن اللاليية التيي  تاييير مييا ا ييكال اللنيياا   سيييتا الالييث التاصيييم  فيي  مناليية 
 ة لما اا لم  الطناقم الت  تللم التااز   الطناقم الت  ض تللم تاازتًا نيةًا. الاراس
 التطيييادًا لميييي  الطريييرى  الطتاحييية لمييي  امتيييااد معيييييا ميييا الرر ييييا تيييا تلاايييا متايييير  ييياة      

 sub-reach الثاتاي عم  مقياس الا ال ف.  ل    ناة ما اللناا  الاادي   اتلاارالتصر ف  
scale لنيياةالالاا ة   الت  تنت  لييا اضصتنفييا  فيي   ييك   إتاا مكاتية ف     هنام اصتنفا 

عمييي  سيييبي  الطثيييال تتركيييز قا ييية ف .ترسيييي ال تطييياك التعر ييية    لمييي  ايييؤثر إد الرر يييا   ملا مييية 
تييزداد ملا ميية   لميي  العكييس مييا دلييب   قمكاتييا  التعر يية فيي  اوميياكا التيي  تضيييم فيفييا اللنيياة

  اللاييام الخغييب   مطييا  ييا اييؤدي  ييك  الليياةجز   الييا الالصييخار      هطفييا  لعيياة لااميي   الرر ا 
 .(4   مالع يإل  ترس

 
 
 
 
 
 

 ( المتغيرات القيادية والشروط الحدودية التي تتحكم بشكل القناة 1شكل )

 
(4)  Ro Charlton, Fundamentals of Fluvial Geomorphology, otc, p118. 
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Reference: Ro Charlton, Fundamentals of Fluvial Geomorphology, First published  By 

Rutledge 2 , Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN, 2008, p118. 

  سيتا التاصي  لنفا باآلت :
 : Driving variablesالمتغيرات القيادية. 3-1-1-1

 نطكا تاليق  ها الطتايرا  القيادنة الت  تؤثر لم  اللناة النفر ة ف  منالة الاراسة باآلت :
 : regime Flowنظام الجريان . 3-1-2   

ط  صصييائض تعييام تتغيي  إدالابيذييية غييير م،ييتلر  الطرييرى  ف   نيياا   نعا تعام الرر ا       
 الت،ييا طلطيياصن   ت اسييتران تتيريية   تلنييلب لبيير الييزما اضصتنفييا  الطاسييطية الرر ا  لميي   
قا ييية ايييؤثر التصييير ف لمييي   اد. ميييا حييييث  ال طيييية  الت يييرار  الطييياة( ف. صييير تفييي  حيييا  ال

تييأثير هييام لميي   ييك   الرر ييا خصييائض تعييام ل لييللب ت ييا   الطرييرى  سييرلت   ليياط الليياة 
 .(5 اللناة

 اآلليييييييييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييي اتية الرايييييييييييييييييييييييييراةية الطيييييييييان م،ييييييييترطعا  تلييييييييييييييييييييييييييييييا  داة  تعييييييييا          
 AGWA2)    تعنييAutomated Geospatial Watershed Assessment  التلييييا

 SWAT    KINEROSالطكات  وحاا  الطيان.   تتضطا  داتيا هطا  اضت 

 
(5) R.J.Garde(2006), River Morphology, New Age International (P) Limited, Publisher 

4835/24, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 110002, p32. 
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 . داة تلييا الترلة  الطيان   SWAT   ( Soil Water Assessment Tool )تعن    د

 .ة كيالتعر ة الاانامي KINEROS  ( Kinematics Erosion ) تعن  

 تييا الراراةييية الطعماما  تعا لم   ائطةمتلييا اآلل  ل  هيار لاجية  تطلجة  را لم  اتفا  داة تع
 بالاضنييا  البيةيية حطانيية لاكاليية التييابا   التنطييية الالييا  مكتيي   بيي  مييا مغييترم بغييك  تاا رهييا
  جامعيييية   اومر كييييية الزراليييية لييييازارة التابعيييية الزراعييييية الالييييا   صاميييية   اومر كييييية الطتليييياة
 نتاييييير الطرتااييية الفيار لاجيييية التيييأثيرا  لتليييييا بليييث كيييأداة  الباانييية فييي  تصيييطيط  تيييا.  ر ز تيييا
 إليي  الط،ييتناة النطييادج ةييي  تعييا الييلي ال،يييا   هييا   متعييادة م،ييتا ا  لميي  الابيذييية الطنييا ر
 تلااييا  تييا  ليياًحا   كثيير  ليياداة   الطلتطميية  ا دارة  تابيلييا     ييالت  لناما.  لر ر ة  العطميا 
 اضسيييتخااما  متعيييادة  داة  إلييي  2AGWA تلا ييي  تيييا   مليييادة إدار ييية  هيييااا لييياافا  يييركاء
   تييااة النطييادج مختمييع نيييا الييرلط الطييار س  البرتييام   تصييطيا  ن،ييف .  البيةيي    التخايييط  لإلدارة

 تايييا ر ميييا كييي  االيييق. التخصصيييا  متعيييادة التعا تيييية التنطيييية تعز يييز  لالتيييال    البياتيييا 
AGWA2  ييلاب نلركيي  الييلي  النطييادج اوساسيي  الالييث نيييا الرطييا  لطمييية تا،ييفا  اوداة   
 التخايييط  اصراجفييا  ا دارة  د ا  مييا مت امميية مرطاليية لبنيياء البرمريييا   تاييا ر الطصييملة

لم   ك  صرائط مالاعية صا ة الار   التنبؤ بالتايرا  اللا   لمعنا ر الفيار لاجية 
 . (2  فم البياتا  الطتاحة  التلييا الط،تلبم  لفا 

تا ح،اب الرر ا  لم  م،تاى اوحاا  الثاتا ة  م،تاى اللناة ف  منالة الاراسيية اد تييا     
لميييي   ييييك  صييييرائط ماليييياعية  (AGWA2)لييييطا  داة  (SWAT)اضلتطيييياد لميييي  امتييييااد 

نطكا ما صنلفا ال غع لا التااز  البية  لملييا   كطيييا  اضاييراد الرسييال   اضاييراد الطييائ  
 Continuous)تطيييييادج اسيييييتطراري   الطنييييياقم اضكثييييير صايييييارة . إد نطكيييييا تعر اييييي  بأتييييي 

Modeling)     تايير حاا  الطيان لنا   ضسترابة ا  تاز ع   هاف  التلييا اآلت   الط،تلبم
 1مييا    كثيير لميي  ميياى فتييرا  قا ميية مييا الييزما اور (  الاايياء  اسييتعطاض  اوراليي   

اضرتايياة الر طيي   تييرب الاييا   الاايياء  اتطييادج  ا تا تالنة هلا اضمتييااد بييالطتايرا     .(2 سنة(

 

 )2(AGWA Manual , Op.Cit., p  18 
)1) USDA-ARS Southwest Watershed Research Center Tucson, Arizona, USEPA, 

Automated Geospatial Watershed Assessment (AGWA) Manuel, p12. 
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لطييائ   لميي  م،ييتاى اللييا  ُبغية اللصال لم  اضاراد ااورل   درجا  اللرارة  الت،ا ط( 
سنة لطلاة درلناصا   30الثاتاي  اللناة.  لعام  جاد نياتا  مناصية  اضماار  اللرارة( لطاة 

لإلاييراد الطييائ   اضاييراد  SWATفلا تا اضلتطاد لم  ملاة كركام لملصال لم  مخرجا   
  كطا نأت :  .(2 الرسال  ل   ما اوحاا  الثاتا ة  اللناا  الرئي،ة فيفا

 Water Yield. االيراد المائي )ملم(  3-1-3
الطتطثميية بيياضلترا   التاخيير    او لييية  اف  ماء الطار بعا قرح كافة الااا ا نلصا ب       

حييياا  هيييا دالييية لمتاز يييا اضايييراد الطيييائ  فييي  او ميييا الرييياار باليييلكر     . غيرهيييا  اضرتغييياح
(  حلييييائم ليييا نطكييييا 1(   الريييا ل  2الخر اييية    إد اتبيييييا ميييا منحعيييية الطكيييات  لامايييار

 تاليلفا بطا ام  : 

امييا ةيطييا نخييض اضاييراد الطييائ  لميي  م،ييتاى اللنيياة فتلتيير  ال طيييا  العالييية مييا اضحيياا  
التيي  ت،ييتما  الرناليييةالثاتا ة الت  ت،تما كطيييا   كبيير  إد نميي   لميي  كطييية لفييا فيي  اللنيياا  

 كطيا   كبر ما اوماار.

 
 
 
 
 
 

 ( لمنطقة الدراسة بحسب األحواض والقنواتWater yield( االيراد المائي )2خريطة )
 

لبا اللم تانف ملطاد    النطلجيية الفيار جيامارفالاجييية لاحيياا  غييير الطقي،يية فيي    (2)
 –حا  الطمق   AGWA2الطناقم الرافة باستخاام تلنيا  اضستغعار لا بعا  اضمتااد  

دراسة حالة اقر حة دكتاران   غير منغارة  جامعيية ت ر ييت   كمييية الترلييية لمعمييام اضت،يياتية 
2014  107 . 
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 .ARC GIS10.3.1  باستخاام نرتام   AGWA SWAT2000الطصار: التطادًا لم  امتااد 

( ممييا 195.93اضاراد الطائ  لم  م،تاى اللناة النفر ة فلييا نميي  الميي  كطييية    اتاااا    -
 هييلا نعتطييا لميي  العااميي  الطييتلكا فيي   ييك  اللنيياا   سييماكفا التيي  تييا قرحفييا سييابلا 

 ( مما .182.94 لمات ا   كطية 
اوحييياا   كطييييًا اد نمايييت  لمييي  ا ايييرادا  فييي  معييياض  اضايييراد الطيييائ  مكاتييييا  تايييااا -

الغييطالية الارلييية    عيياد ال،ييب  إليي  لاميي  اضتليياار الغييااا  مااجفتفييا لمطنخاضييا  
الرا يية   مييا فيي  مناليية الطصيي  ففيي  ترطيييا لإلاييراد الطييائ  ال ميي . اد نميي   لميي  ااييراد 

 ( بكطييية نماييت  8    دتاهييا فيي  حييا   ا( مميي 204.73( بكطييية  20مييائ  للييا   
 لم  م،تاى اللا  الثاتاي .  ا( مم176.92
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 ( االيراد المائي/ملم وخصائصه في منطقة الدراسة بحسب األحواض الثانوية والقناة  1جدول )

 للقناة  االيراد المائي/ملم للحوض االيراد المائي/ملم رقم الحوض والقناة 

1 185.3 188.3 

2 183.1 184.2 

3 187.4 189.2 

4 185.4 186.2 

5 183.3 186.1 

6 176.9 183.1 

7 184.8 186.1 

8 178.0 184.1 

9 180.9 182.9 

10 185.4 186.7 

11 177.0 185.3 

12 181.2 183.4 

13 189.1 185.6 

14 181.6 187.4 

15 188.3 186.4 

16 185.9 186.0 

17 184.1 184.9 

18 181.0 185.7 

19 180.3 185.5 

20 204.73 195.93 

21 187.1 192.9 

22 185.7 185.3 

23 181.0 184.2 

24 184.3 184.6 

25 182.8 183.5 

26 177.5 183.8 

27 184.6 184.6 

28 181.5 183.6 

29 187.7 184.7 

30 177.9 187.3 

31 183.5 186.0 

32 184.2 185.9 

33 184.6 187.9 

34 185.1 184.5 

35 186.8 185.8 

36 187.1 186.9 

37 180.6 186.0 
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38 191.0 186.3 

 7066.8 6996.9 المجموع 

المعدل    184.1 186.0 

 .ARC GIS10.6.1  باستخاام نرتام  AGWA SWAT2000الطصار: التطادًا لم  مخرجا          

 :Sediment regimeالرواسب  نظام .3-1-4
 العالليييية  اللاعيييييةتاجييييا فيييير   دا  دضليييية إحصييييائية فيييي  سييييمام  مارفالاجييييية اللطاليييية      

تلييا  إد بطيير ر الا ييت   مييا حيييث حرطفييا  تاز عفييا  بالر اسيي   ةتز  ييا اللنييا ختمع      لملناا .
الر اسيييي  ب،ييييب  اضصتنفييييا  فيييي  ترفيييييز الر اسيييي  مييييا حييييا   كطيييييةالتلماييييا  فيييي  حرييييا   

 . (6 الرر ا ما تعام   كللبالتصر ف  لطميا  تل  الر اس  لبر  اكة اللناا  
لميي  م،ييتاى لل،يياب كطييية الر اسيي  فيي  مناليية الاراسيية   SWATميي  امتييااد  تا اضلتطيياد ل  

( اد تا ال غع 3(  الخر اة  2 الطاللة ف  الرا ل    اللا  الثاتاي  لم  م،تاى اللناة.
 لا لاة حلائم  كطا ام  : 

لملنييياا  فييي  الرفيييا  الارليييية لنيييان تلاييية الطصييي   سييير  المييي  كطيييية إايييراد ارسيييان  -
( قييا لميي  م،ييتاى اللنيياة   ييا نميي  مرطيياة كطييية الر اسيي  523.400لملييا   نميي   

.  تبمييي   لمييي  كطيييية لفيييا فييي  اللنييياا  الارليييية     ( 97.8( قيييا  لطعيييال  3715.9 
ب،ييب  الترطييا اللا يي  نفييلا اضترييان. كطييا ت ييا  اللنيياا  فيي  اوجييزاء الاسييا  هيي  

 ابة  ناا  تل  نينطا ت ا  اللناا  الغطالية بطثابة  ناا  مصار ة لفلن الر اس .بطث
( 0.57( اد نميي   7 مييا  لميي  اوحيياا  فيي  كطييية النييات  الرسييال  فلييا سيير  حييا    -

    لميي  م،ييتاى اللييا  الثيياتاي نماييت مرطيياة كطييية الر اسيي  فيي  مناليية 2قييا/ كييا
.   عاد ال،ب  ف  دلييب 2قا/كا(  0.078605   لطعال  2( قا/ كا2.99الاراسة  

إل  تضرس اللييا    ارتايياة ت،يياة اضتليياار ةييي   فضييًن لييا ارتايياة ت،يياة اضرتغيياح 
 الناادنيية لالييية  اتعكاسيي  لميي  تاييااا فيي  النييات  الرسييال  لاحيياا  الغييطالية مطييا  يياد 

 إل  تغكي  تعام تضار ،  معلا اتعكس لم  كطية الر اس  ف  هلن الطنالة.
 

 
(6)  Ro Charlton, Fundamentals of Fluvial Geomorphology, otc, p119. 
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 ( كميات الرواسب على مستوى الحوض والقناة2جدول )
رقم الحوض  

 والقناة 
 االيراد الرسوبي/طن، على مستوى القناة  ، على مستوى الحوض 2االيراد الرسوبي طن/كم

1 0.06 14.3 

2 0.01 16.3 

3 0.30 42.0 

4 0.14 45.0 

5 0.08 17.5 

6 0.00 18.5 

7 0.57 29.5 

8 0.00 30.5 

9 0.03 51.5 

10 0.27 40.3 

11 0.00 42.3 

12 0.01 95.1 

13 0.12 169.4 

14 0.05 48.5 

15 0.14 50.5 

16 0.12 26.5 

17 0.06 28.5 

18 0.01 81.0 

19 0.01 252.2 

20 0.00 13.3 

21 0.09 15.3 

22 0.19 13.4 

23 0.01 14.4 

24 0.05 26.1 

25 0.01 28.1 

26 0.00 48.5 

27 0.05 17.4 

28 0.01 18.4 

29 0.12 72.3 

30 0.00 92.5 

31 0.03 358.9 

32 0.01 383.0 

33 0.04 380.0 
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34 0.03 29.8 

35 0.09 522.2 

36 0.10 28.6 

37 0.01 30.6 

38 0.18 523.4 

 3715.9 2.99 المجموع 

 97.8 0.078605 المعدل

 .ARC GIS10.6.1باستخاام نرتام    SWATالطصار: التطادًا لم  مخرجا  امتااد       

 *لمنطقة الدراسة ( االيراد الرسوبي بحسب الحوض الثانوي وبمستوى القناة 3خريطة )

 
 ARC GIS10.6.1باستخاام نرتام    SWATالطصار: التطادًا لم  مخرجا  امتااد       

 
ان النتائج التي وردت في الخريطتين بوحدات طن / هكتار ولذا فقد ظهرت في مفتاااا الخريطاام ذااين بات   اا    * 

. كمااا ترهاار القااين فااي مفتاااا الخريطاام 100. وبلااب بباارا  تائجهااا    2طن / كاان إلىذليلم وباإلمكان تحويلها 

م ظهورهااا فااي الخريطاام.  بااد الحاا  اصفارا ولكنها بات ذين مح وبم في البر ااامج لكباار المراتاا  العددياام و ااد

 .129محمود  ايف ح ين، مصدر ساب ، ص
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ما صنل تلمي  الخر اة تا التا   ال  النتائ  الت  تا دكرها هلا نعن  ا  الخر ايية لييا تعييا 
 ييارة تطثيي  العيياهرة فلييط نيي  ا ييالت اداة تلمييي   تا،ييير د يييم نطكييا صنلفييا الايياء تتييائ  
دقيلة ت،ييالا لميي   يينا اللييرار فيي  اتغيياء مغييار ا تنطا يية  اسييتانل الطييارد الابيعيي  فيي  دلييا 

 لة . اض تصاد لا  

 التوازن بين قوة الجريان وتجهيز الرواسب  .3-2
 Balance between stream power and sediment supply 

 حا النطادج الطااهيطية اوكثر  فرة ف  الريامارفالاجية النفر يية    ها Lane  لياتطادج      
و ل مييرة  هييلن العن يية   ييا   ييات نيا الر اس  الطتاحة  الاا ة الطتاحة اللي نقيس العن ة  

ل ييا تييا التعيياا  لميفييا ليييتا معرفيية ميياى  1955لميي   تفييا معادليية تاعييية مييا  بميي  فيي  لييام 
ااجييا   ييتا ح،يياب   فييم الطعادليية  دتييا هيي  . العن ة نيا  اة الرر ا   ترفيز    امييااد الر اسيي 

 (7  حيية لنلمفيياالطتا الرر ييا  نيياة الا ييال  قا يية  فيي لطاليية اللاعييية التييااز  مفييا نيييا ترفيييز 
 (:2 الطاللة ف  الغك   

(Load sediment*size sediment) = (stream slope* stream discharge) 

 تصريف المجرى(   )ا حدار المجرى  =حجن الرواس (   ميزان الن= )حمولم الرواس  

 وبتعبير اخر يمكن صياغم المعادلم باآلتي:

(Q) (S) ∝ (Qs) (D50) 

 (discharge  3التصر ف/م=   Qحيث 
S   اللاة= منلار  bed slope) 

Qs  = ا  ما ن،ط  بلطالة الر اس    تصر ف مااد اللاةbed-material discharge) 
 D50  الليياة  = متاسييط حرييا حايية مييادةmedian grain size of bed material )  

 .Finer)ما مااد اللاة ه  مااد دقيلة  ي تالطة   %50مغيرًا إل     

 
(7) Allan, J.D. 1995. Channels and flow, the transport of materials, in Stream ecology, 

structure and function of running waters. Chapman & Hall Publishing, London. p.8-

12 
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 للعالقة بين كمية التصريف وكمية الرواسب  Lane)( الية عمل نموذج )2شكل )

 
Reference: https://www.researchgate.net/profile.  

مضيير لًا بلطاليية  حرييا الر اسيي  هييا نطث  الراتيي  اون،يير تبن  الطعادلة لم  متاير ا او ل  
(   الراتيي  اونطييا هييا اتليياار الطرييرى load sediment*size sedimentالر اسيي   

ة زمنييية صيينل فتيير  (stream slope* stream discharge)مضيير لًا بكطييية التصيير ف 
ا لنليي  حطاليية الر اسيي   فييإ  كيين جيياتب  الطيييزا   لطرييرى كاتييت قا يية ا فييادا .ماحيياة كاةييية تطامييً

ض نعنيي   تيي  ض ل ييا هييلا .  ناة الا  لم  قال تأك   ترسي   افييا    ا ي ض ااجمتاازتا   
اسييترابة كااجييا تلكيي     ترسيي  لميي  ا قيين   و  هييلن العطميييا  تلييا  لميي  تاييا  ملميي  

تلكيي     مييا اللييا ن،يييار  ي ل ييا بغييك  لييام لمتايييرا  الطلمييية فيي  العيير ا الفيار ليكييية. 
 .(8  يترسال

قا يية حطاليية الر اسيي  بالن،يياة إليي   caliberز ييادة حرييا    عيييارفيي   صميي  امييا اد حييا     
نعنيي   ففييلا  (تلميي الطاماليية  الرر ييا الطتاحة  عيييار الرسيياليا  مفييا وتيي  نليياد كايياءة   الرر ا 

 نيياة اتا ترسي  الاائض لميي  قييال   لالتال  الر اس  لام  جاد قا ة تيار كاةية لنل  جطيا  
  مييا حييا   الترسيي  aggradationsفا  الطاازتة تطي  إل  البناء  اللالة الا ال. ف  هلن  
 حييا   طكييا    اللنيياة. ر اسيي  اؤدي إل  ز ييادة قاليية ما ثا  الا ال ناة الصاف  لم  قال 

 

(8)  Ro Charlton, Fundamentals of Fluvial Geomorphology, otc, p119. 

https://www.researchgate.net/profile/Massimo_Rinaldi3/publication/283538764/figure/fig14/AS:613448840929287@1523269009117/Lanes-balance-one-of-the-most-recognized-conceptual-models-and-graphics-in-Fluvial.png
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  لمييي ز يييادة إمييياادا  الر اسييي  ليييا قر يييم تعر ييية اللنييياا  فييي   ميييا صييينل البنييياء بعييياة قييير  
 الطرييرى ز ييادة  ييارة   مييا فيي  حاليية      اوتغاة الاغر ة مث  التعااا.اادتلرم الط      اللا  
ف،ييت ا  هنييام كطييية زائيياة مييا  كطييية التصيير ف  درجيية اتليياارن  فيي مييا صيينل ز ييادة الطتاحيية 

التيي  اييتا تا يييمفا مييا الطناييا. سيياا ال،يير ر  بالن،اة إل  تصر ف ر اس  مادة  الطررى  قا ة  
سيير ر  ت،يياة اتلييااراتخاييا  فيي   :(9 تتلك  الر اس  ا لاةية ما حا د اللناة مطا اييؤدي إليي 

ز ييادة فيي  تصيير ف مييااد الليياة إليي  كطييية تتناسيي  مييا   ي اصييتنا فيي  م،ييتاى اللاليياة.  اللناة 
الطتزاااة.     ترار ا  ييارة لميي  ليير رة اضتتاييان إليي  تاعييية ر اسيي  سيير ر النفيير  اة الطررى  

كاتييت ر اسييا  صغيينة   نيياة الرر ييا  إدا ف  سيير ر  (Degradation)هام  إد ض نطكا    نلا   
نطكييا     ض الطتييافرة.  الرر ييا بليييث ض نطكييا تلر كفييا نااسيياة قا يية   فأكبر    ي حص   جًاا

  طكا اللصال لم  معايييا   .(10 الر اس  لرر ا  كطيةإدا ترا ز  قا ة انكا  هلا  ليًلا حت  
تطييييادج ض  مييييا صيييينل معايييييا  اضستغييييعار لييييا بعييييا   تعطيييية الطعمامييييا  الراراةييييية  تلاايييياًا امتييييااد 

 AGWA2 SWAT  4( االق هلن الطعايا    الططثمة ف  الخر اة  3(.  الرا ل.) 
 ( للقنوات النهرية الرئيسة في منطقة الدراسةLane( تطبيق نموذج )3جدول )

رقم 

 القناة 

االيراد المائي  

 للقناة/ملم 

(Q ) 

 درجة االنحدار 

(S) 

حمولة  

 الرواسب/طن 

(Qs) 

حجم  

 اسب/ملم روال

(D) 

Q * s Qs * D Q*S _ Qs*D  الوصف 

 مائي  4010.0 343.4 4353.4 24 14.3 23.1 188.3 1

 مائي  8269.6 174.5 8444.1 10.7 16.3 45.8 184.2 2

 مائي  6646.2 449.8 7096.0 10.7 42.0 37.5 189.2 3

 مائي  5622.9 1081.2 6704.1 24 45.0 36.0 186.2 4

 مائي  4697.4 187.7 4885.1 10.7 17.5 26.3 186.1 5

 مائي  3488.1 445.2 3933.3 24 18.5 21.5 183.1 6

 مائي  3406.0 316.2 3722.2 10.7 29.5 20.0 186.1 7

 مائي  8749.7 916.5 9666.2 30 30.5 52.5 184.1 8

 مائي  6717.9 1236.2 7954.1 24 51.5 43.5 182.9 9

 مائي  5753.8 967.4 6721.2 24 40.3 36.0 186.7 10

 مائي  5397.7 1015.4 6413.1 24 42.3 34.6 185.3 11

 مائي  630.4 2283.1 2913.5 24 95.1 15.9 183.4 12

 ارسابي  2446.4- 6776.0 4329.6 40 169.4 23.3 185.6 13

 مائي  2558.9 1938.8 4497.7 40 48.5 24.0 187.4 14

 

(9)  R.J.Garde(2006), River Morphology, otc , p276. 
(10) Ro Charlton, Fundamentals of Fluvial Geomorphology, otc, p119. 
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 مائي  2030.5 1211.3 3241.8 24 50.5 17.4 186.4 15

 مائي  5343.6 634.8 5978.4 24 26.5 32.1 186.0 16

 مائي  2580.0 682.8 3262.8 24 28.5 17.6 184.9 17

 مائي  3514.0 2429.1 5943.1 30 81.0 32.0 185.7 18

 ارسابي  2858.7- 6052.8 3194.1 24 252.2 17.2 185.5 19

 مائي  740.0 318.0 1058.0 24 13.3 5.4 195.9 20

 مائي  791.4 366.0 1157.4 24 15.3 6.0 192.9 21

 مائي  3144.0 208.2 3352.2 15.5 13.4 18.1 185.3 22

 مائي  3459.5 223.5 3683.0 15.5 14.4 20.0 184.2 23

 ارسابي  441.8- 626.4 184.6 24 26.1 1.0 184.6 24

 مائي  3051.0 435.6 3486.5 15.5 28.1 19.0 183.5 25

 مائي  841.8 1455.6 2297.4 30 48.5 12.5 183.8 26

 مائي  1279.6 418.3 1698.0 24 17.4 9.2 184.6 27

 مائي  1105.3 313.3 1418.7 17 18.4 7.7 183.6 28

 مائي  1541.5 1229.1 2770.6 17 72.3 15.0 184.7 29

 مائي  3399.4 1434.4 4833.7 15.5 92.5 25.8 187.3 30

 ارسابي  3222.7- 5562.9 2340.2 15.5 358.9 12.6 186.0 31

 ارسابي  3086.3- 6511.0 3424.7 17 383.0 18.4 185.9 32

 ارسابي  3117.3- 9120.0 6002.7 24 380.0 31.9 187.9 33

 مائي  4961.4 716.2 5677.5 24 29.8 30.8 184.5 34

 ارسابي  8713.1- 12532.8 3819.7 24 522.2 20.6 185.8 35

 مائي  5464.8 657.6 6122.3 23.0 28.6 32.8 186.9 36

 مائي  2861.5 734.2 3595.6 24.0 30.6 19.3 186.0 37

 ارسابي  2906.7- 8112.7 5206.0 15.5 523.4 27.9 186.3 38

 .ARC GIS10.3.1  باستخاام نرتام  Lane تابيم معادلة    SWATالطصار: التطادًا لم  مخرجا  امتااد 

 ييك   قليي   ي ميياىالتعر يية   ض تغير الطعادلة إل  مكا  حا   التلك   ما ها مليياار  دلبما  
  تا،يييط التيي  تعبيير لنفييا معادليية ضالعن يية الطااهيطييية   ييا  ال طييية تطثيي   يتايراد سيي لنيياة ال

 Q)  (Qsتلايية اتايين  لاميية لمتا ييير فيي  ال يفييية التيي   ييا تييؤدي نفييا التاييييرا  فيي  هائيي    
مطييا از ييا   لييااففا كثيير ملا ميية لمتعر يية مييا  هاسيير ر . ففنالييب  نيياا  نكييا  داص  مرييرى النفيير

  دا  سيير ر رمميي   تفر يية كعطيي  تعيياام  لملنيياة   هنالييب  نيياا   ضً  تعر يية الضييااا مييا احتطالييية
 .ما لااا متطاسكة  فطا اورجق    نكا  التعاا  او ل  ها تنعيف ال،ر ر

 ( على القنوات الرئيسة في منطقة الدراسة(Lane( تطبيق نموذج 4خريطة )
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 . ARC GIS10.6.1  باستخاام نرتام   LANEالطصار: التطادًا لم  تابيم تطادج  

 :  ( ما ام4(  الخر اة  3( ف  الرا ل  (Lane  نحظ ما تابيم تطادج 
تركز  اللناا  الطائية ف  الطرييرى الرئي،يي  لمنفيير مييا الطناليية الغييطالية لملييا  اليي   -

الطنييياقم الارليييية حتييي  تلاييية الطصييي    عيييزى دليييب الييي   مييية اضتلييياار  ز يييادة حريييا 
 الر اس  الافة ال  لعع التيار  .

اات   اة الرر ا  اكثر ما اضرسانية  تتازة هييلن اللنيياا  فيي  الرفييا  نطي  اللا  بلن -
الغييطالية  الرنالييية مييا اللييا  التيي  ت ييا  مصييار ة لتالنيية اللييا  بييا اراد الطييائ  

  هلا انابم لم  صر اة اضاراد الطائ  الت  ت ا  ماابلة لناس الطناقم . 
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الارلييية مييا اللييا  ادا االييق اما اللناا  اض رب ال  التعادل فلا  جا  فيي  الرفيية  -
ا  هنييام تييااز  مييا نيييا كطييية الرر ييا   كطيييا  الر اسيي  تييات  لييا  ميية اضتليياار   ميية 

 الر اس  .

 االستنتاجات 
كطييييية اضاييييراد الطييييائ  لميييي  م،ييييتاى اللييييا  الثيييياتاي اد نميييي   AGWA2كغييييع امتييييااد  .1

مما   نينطا نم  اضاراد الرسال  لم  م،ييتاى اللييا   195.2 اللناة فلا نم     204.73
 ( قا / هكتار . 523.4( قا / هكتار  لم  م،تاى اللناة  0.56 
بفييا لميي  اللنيياا  الرئي،يية فيي  اللييا   اد اتضييق بييأ   غم LANEللييا تييا تابيييم تطييادج  .2

 صا ة ف  الطناقم الغطالية ما اللا  كاتفييا  كثيير  ماييارًا  اتليياارًا ه   ناا  مائية 
ميييا جفييية    ييي  حرطيييًا لمر اسييي  ميييا جفييية  صيييرى    هيييلا ايييال لمييي  ا  الليييا  ن،يييتما 
كطيا  كبيرة ما الطيان اكثر ما كطيا  اضرساب اد نطكا اسييتثطارن فيي  لطميييا  حصيياد 

 الطيان .
اكييياة الخصيييائض الفيار لاجييية لمليييا   لنييياء الااليييا  لمييي  تصييطيا لييياة تطيييادج  لطل .3

 ك  صرائط ت غع حلائم لرطيا العااهر داصيي   حيياة اللييا   مييا ثييا تلمييي   تا،ييير 
 هلن الخرائط .

 التوصيات 
فييييي  الطغيييييار ا اضستغيييييار ة ليييييطا فييييي  الاراسيييييا  الفييييييار لاجيا  (AGWA2)اسيييييتخاام .1

لار  د ة وت  نلار حرييا اضاييراد الطييائ  الطناقم الربمية   ا  الربمية  كات  ما  كثر ا
  اضاراد الرسال   هلا نعتطا لم  د ة البياتا    .

دراسيية العن ييا  ا حصييائية اضرتااقييية نيييا الطتايييرا  الطييؤثرة فيي  لطمييية الرر ييا   مييا  .2
تعك،يي  مييا تيياة لنسييتخااما  الاغيير ة.  لميي  ليياء هييلن النتييائ  تبنيي  تطييادج  معييااير 

 الار .صا ة لفلا 
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تصييطيا نرتييام  صييا  لقييياس كطيييا  الرر ييا   بييالار  الطختمايية  تيياص  ةييي  إجييراءا   .3
 صييرى كالقياسييا  الللمييية  التلالييي  الطختبر يية م،ييتخامًا فيفييا تطييادج هيار لاجييية   دلييب 

 للم  العااا ما الطغاك  ف  التصنيف  ي اتتطاء العنصر لصنع معيا.

 الطصادر 
لبييا اللييم تييانف ملطيياد    النطلجيية الفيار جيامارفالاجييية لاحيياا  غييير الطقي،يية  .1

حييا   AGWA2ف  الطناقم الرافة باستخاام تلنيا  اضستغعار لا بعا  اضمتييااد 
دراسيية حاليية اقر حيية دكتيياران   غييير منغييارة  جامعيية ت ر ييت   كمييية الترلييية  –الطمييق 

 . 107  2014لمعمام اضت،اتية 
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