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  :(Abstract) الخالصة
ليت �شهدها �و�ب األرض ومو�ة اجلفاف ا�ك�رية اليت تعـاين مهنـا املنطقـة �ـالوة �ـىل قـ� الـواردات س�ب التغريات املناخ�ة ا�ك�رية ا� 

 موضـوع األهنار أصبح �ر�يا وسور� �ىل جماري هذه أقامهتا السدود اليت أو سواء �س�ب اجلفاف األ�ريةاملائية �هنري د�� والفرات يف الس�نوات 
   .یقة املثىل یعد من األمهية مباكنوفر �لطر إجياد مصادر �لمياه مع اس�تغالل املت

 ا�اكم�ة حلصاد املياه وهـذه اجلابيـات اإلماكنيات يف املنطقة �راسة اخلصائص الهيدرولوج�ة وحتدید األكرب �ابيات تعد أربعةمت اخ�يار 
د املياه يف املنطقة واملمتـث� �لـسدود ح�ث تظم هذه الود�ن ا�لب مشاریع حصا) وادي تبل ، األبيضوادي ، وادي الغدف، وادي حوران(يه 

 لغـرض تقـد�ر مكيـات م�ـاه الـس�يح الـسطحي يف هذا البحث مت إجراء دراسة هيدرولوج�ة �ىل ضوء البيا�ت املتـوفرة.ة يف املنطقةالصغرية املنفذ
 حلـساب مكيـات الـواردات طـط املـايئ الق�ـايسا�طریقـة  اع�دالع�د �ىل البيا�ت الهيدرولوج�ة حملطات املنطقة مع � اليت من املمكن حصادها

  .املائية �ل�ابيات موضوع ا�راسة
 م�طقة ملشاریع حـصاد امليـاه مـن ح�ـث �ـدد املـرات الـيت أفضليه   �ابية وادي الغدفأن ا�راسة أوحضت) 1996-1971(�لفرتة 

مبعـدل حـصاد �لميـاه یبلـغ ) 106m3*1047 (أ�ـالهفـرتة �ـالل الف�ضان وحبجم م�اه ) 44 ( مسا�ة اجلابيةإىل �س�بة حيصل فهيا جر�ن سطحي
(7098.64 m3/km2)  106*2033.29(ف�ــضان وحبجـم م�ــاه ) 33(مث وادي حــورانm3 (     6115.16)اي مبعــدل حـصاد �لميــاه یبلــغ 

m3/km2)  106*405.197( ف�ـضان وحبجـم م�ـاه )21 (األبيضمث واديm3( مبعـدل حـصاد �لميـاه (2493.52 m3/km2)  ادي تبـل  مث و
   .(m3/km2 2231.6) ومبعدل حصاد �لمياه یبلغ )106m3*909.36(ف�ضان وحبجم م�اه ) 18(
  

Hydrologic study for Iraqi Western Desert to Assessment 

of Water Harvesting Projects 

 

Abstract: 
 The look for the new water resources and the optimal using of available water is very 

important because of high change in the climate of the earth, the dry wave in the region as 

well as the decreases of the water inflow to the Euphrates and the tigress river because of the 

building of the dams upstream the basin in Turkey and Syria. 

 In the present study, four biggest catchments area in the Iraqi western desert (wadi 

Horan, wadi AlGhadaf, wadi Ubayiad, wadi Tubul) were selected to study the hydrologic 

properties to determine the best region for the water harvesting because these areas include 

the most water harvesting project such as the small dams. 
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 Present hydrologic study was depended on the available data to determine the amount 

of runoff that can be harvested according to measuring data of metrological station in the 

region with the method of hydrograph for analysis. 

 For the period (1971-1976) the study showed wadi Al-ghdaf is the best region for 

water harvesting according to the number of floods to the cathment area (44 floods) with 

water volume (1047*106m3), and the average water harvesting (7098.64 m3/km2). The 

second is wadi Horan the number of floods to the cathment area (33 floods) with water 

volume (2033.29*106m3), and the average water harvesting (6115.16 m3/km2). Then wadi al 

Ubyaid number of floods to the cathment area (21 floods) with water volume 

(405.197*106m3) and the average water harvesting (2493.52 m3/km2). The last one is wadi 

Tubul with number of floods to the cathment area (18 floods) with water volume (909.36 and 

the average water harvesting (2231.6 m3/km2)*106m3)  

  :المقدمة
ح�ـث أن أقـدم احلـضارات منـت وتطـورت يف أحـواض األهنـار يف ، تعد املواد املائية وا�دة من أمه مقومات بنـاء ا�متعـات وتطورهـا

املنـاطق اجلافـة تقد�ر املوارد املائية والتخطيط إلدارة هذه املواد أصبح وا�دا من أمه املواضيع يف ح�اة اإل�ـسان �اصـة يف . العراق ومرص والصني
  .وش�به اجلافة م�ل م�طقة الصحراء الغربية العراق�ة �س�ب حمدودیة �ساقط األمطار وق� املتوفر من املاء اجلويف

�متزي م�اخ املنطقة الغربية من العراق �كونه �ار �ـاف صـيفا و�رد رطـب �ـس��ا يف فـصل الـش�تاء ولك ال�ـساقط املطـري حيـدث يف 
  ).ما�س-أیلول(ألشهر فصيل الش�تاء والربيع يف ا

من مسا�ة العراق ا�لكية وا�لهبـا م�ـاطق حصراویـة �ـري مـأهو� �ـساكن �ـس�ب قـ� امليـاه الالزمـة % �55شلك هذه املنطقة حوايل 
وادي  (تن�رش يف املنطقة العدید من الود�ن ا�ك�رية اليت �س�تق�ل مكيات �برية �س��ا من م�اه الـس�يول م�ـل.�لزرا�ة أو أي �شاطات �رشیة أخرى

یوحض مواقع هذه الود�ن مضن املنطقة الغربيـة ) 1(الشلك رمق ).األعوج ووادي الغدف ووادي األبيض ووادي تبل ووادي �امج وواديحوران 
م�ـاه ) وحفـظ ،خـزن،جتميـع (یعرف حـصاد امليـاه بأنـه معليـة أو طریقـة . ميثل حصاد املياه أمه وأقدم التق�يات املعروفة يف هذا ا�ال.من العراق

  . اإلمطار الساقطة �ىل م�طقة معينة إلغراض الري والزرا�ة يف املناطق اجلافة وش�به اجلافة
�لرمغ من العدید من احملاوالت اجلادة لتطو�ر املنطقة من �الل مرشوع الوا�ـات الـصحراویة ومـشاریع تـوطني البـدو يف سـ�بعي��ات 

اليت �متثل بإقامة العدیـد مـن الـسدود الـصغرية �ـىل جمـاري الـود�ن املومسيـة لتجميـع م�ـاه ومثان��ات القرن املايض من �الل مشاریع حصاد املياه 
الس�يح الناجت من األمطار إال أن هذه املشاریع مل تؤدي الغرض اليت أ�ش�ت من ا�� مقارنة مع ا�لكف العالية �س��ا لهذه املشاریع واليت تعـاين �البـا 

  .اصة �ملنطقة الالزمة ألي تصممي و�شغيل �حجمن مشلكة ق� الق�اسات والبيا�ت اخل
  : املشاریع اخلاصة حبصاد املياه مبحور�ن �مني هامإلقامة�متثل املشلكة الرئ�س�ية لتقد�ر جحم الواردات املائية لوضع أي تصممي 

 ،حساب وتقد�ر جحم الس�يح السطحي جلابية معينة الناجت من �اصف مطریة .١
 . �ل�ابية والناجت من �اصفة مطریة معينةقىصاأل الترصیف أومعرفة اجلر�ن  .٢

 Mathematical and( هنا� العدید من الطرق وال�ذج الر�ضية واحلاسوبية األقىصملعرفة وتقد�ر جحم اجلر�ن واجلر�ن 
Computer Models ( اس�ت�دام ا�طط املايئ الق�ايسم�ل) Unit Hydrograph(،ومنوذج س�نایدر  )Snyder Synthetic 

Hydrograph (معرفة معق املطرالفعال �لعاصفة املطریة وا�ي ميكن حسابه بعد معرفة الضائعات من العاصفة املطریة فهيا من البد واليت 
 depression(وخزن املنخفضات  )vapotranspiration(التبخر )infiltration(�ر�شاح )interception(واملمتث� �الح��از السطحي 

storage ( دا ويه تعمتد �ىل اخلربة �كرث من أي يشء ود حمدحتتاج اىل بيا�ت وق�اسات مس�مترة لفرتات طوی� ب�� املتوفر مهنا �لمنطقةواليت� 
  .[1]آخر
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 empirical(فأن اس�ت�دام املعادالت والعالقات الوضعية ، �س�ب �ون الق�اسات والبيا�ت املتوفرة عن املنطقة قلي� وحمدودة �دا
equations ( � لمناطق القریبة اليت لها بيا�ت وق�اسات واملعمتدة اساسا �ىل اخلصائص الهندس�ية �ل�ابية ميكن ان یعوض عن النقص احلاصل

  .�لبيا�ت �لمنطقة موضوع ا�راسة

  : طبيعة التربة في منطقة الدراسة 
 الرتب أن األ�لبو�ىل �لزرا�ة ق�و� نظرً� ويه �ربة م ) silty sand(و) sandy loam( طبيعة الرتبة ملنطقة ا�راسة تقع مابني أن

 خمتلفة أعامق انضامم م�كررة �ىل إىلويه م�تظمة املسام�ة وم�لبدة ويه نو�ا ما رواسب م�عرضة ) sandy loam(يف م�طقة الصحراء الغربية 
  .یوحض انواع الرتب يف العراق واملنطقة موضوع ا�راسة) ٢( الشلك رمق .[2] لكس�يهبطبقات 

  :)Rainfall (اراألمط
یتأ�ر م�اخ الصحراء الغربية مبناخ البحر املتوسط ش�تاءاً، ح�ـث تـصل إ�هيـا الـر�ح احملمـ� �لرطوبـة مـن اجتـاه الغـرب ممـا ی�ـس�ب يف 

يف ) 72.81mm(يف حمطـة عنـه إىل ) 143.5mm(و�كون األمطار بصورة قلـي� �ـس��اً ح�ـث یـرتاوح املعـدل الـس�نوي بـني . هطول األمطار 
) %14.8(و يف الربيـع ) %36.3(و  حيدث يف الش�تاء )%49.5حوايل ). (115mm(أما املعدل الس�نوي لألمطار �لك املنطقة . النخيبحمطة
  .یوحض خطوط توزیع املطر يف العراق وم�طقة ا�راسة) ٣(الشلك رمق . [3] اخلریفيف 

  :)Runoff (السيح السطحي
�ر�ـشاح ( �ىل معدل الـضائعات األمطار �زید معدل أن�رى الرئ�س �لوادي بعد  اإىلميثل الس�يح السطحي جزء املطر ا�ي یصل 

 األغـراض السدود لغرض خزنه وجتميعه �تلف بإقامة �ملطر الفعال وا�ي ميكن �س�تفادة م�ه أیضا�� یعرف ) والتبخر، خزن املنخفضات، 
  .[4]اه ة ف� یعرف مبشاریع حصاد امليالزراعية و�روائية ا�تلف

  :)Theory of Hydroraph (نظرية المخطط المائي القياسي
 ی�ـ�ج عهنـا خمطـط أنميكـن ) اخل.....امليل ، املسا�ة، شلك اجلابية(  �ابية ألي يدرولوج�ة اخلصائص اله أن أساستقوم هذه النظریة �ىل 

  .[1]) لشدة املطریة ومعق املطر الفعالمن �ح�ة ا(م�شابه يف الشلك لنفس العواصف املطریة امل�شاهبة اخلصائص ) hydrograph(مايئ 
عنـد )  1mm,1cm( النـاجت مـن معـق مطـر فعـال مقـداره Runoff)( ا�طط املايئ �لـس�يح الـسطحي بأنها�طط املايئ الق�ايس یعرف 

یـرضب معـق ) direct runoff( معـق مطـر فعـال أليوالش�تقاق ا�طط املايئ ، مة التوزیع �ىل لك مسا�ة اجلابيةحصول �اصفة مطریة م�تظ
 إ�ـدايث التناسب خطي مابني معـق املطـر الفعـال وقـمي أن ح�ث تفرتض النظریة يف ا�طط املايئ الق�ايس) ترصیف (إ�دايثاملطر الفعال يف لك 

  .الترصیف يف ا�طط املايئ
 عـن أي �اصـفة مطریـة وا�ي ميكـن مـن �ـال�  اس�تعامال لتقد�ر مكيات السطح الـسطحي الناجتـةواألكرث ان�شارا األوسعهذه النظریة يه 

  . حتدید الس�يح السطحيكفاءهتاح�ث متتاز �سهو� التطبيق وق� لكفة �س�ت�دام مع ،  �ابيةأليالس�يح السطحي -حتدید �القة املطر

   : اشتقاق المخطط المائي القياسي
وو�ـدة ا�طـط ) mP(طریة معينة من �ـالل معرفـة معـق املطـر الفعـال عن �اصفة م) nQ(مقدار الترصیف الناجت ميكن حساب 

  :�الع�د �ىل املعاد� التالية، 1MNUاملايئ الق�ايس 

��..(1) 
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لعاصفة مطریة معينة والترصیف الناجت عن ت� ) mP(ال وبعملية معكوسة ميكن اش�تقاق ا�طط املايئ الق�ايس مبعرفة معق املطر الفع

  ).nQ(العاصفة املطریة 
 مـن Nو ی�ـ�ج عنـه ) storm(عينـة  لعاصـفة مطریـة ) intensities( الشدات املطریـة أو من الشدة املطریة M هنا� أنلنفرض 

NnQn(ـ ت اليت ميكن كتا�هتا ل من املعادالNوميكن وضع ،  التصاریف ,......2,1,  ( بدال�)N-M+1 ( من القمي ا�هـو� �لمخطـط املـايئ
  :الق�ايس
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  ).mP(و) nQ(عند معرفة ) 1mnU(ميكن �ل املعادالت أ�اله ملعرفة قمي 

   :اشتقاق المخطط المائي القياسي لعاصفة مطرية معقدة
ی�ـ�ج عهنـا خمطـط مـايئ جبـر�ن ) multi-intensities( الـشدة  وخمتلفـةتعرف العاصفة املطریة املعقدة �كوهنا �اصفة مطریة م�عـددة

  . multi-peaked hydrograph)( م�عدد أقىص
عقدة �كون بدقة اقـل مـن ا�طـط املـايئ الق�ـايس املـش�تق مـن �اصـفة مطریـة �ـشدة اش�تقاق ا�طط املايئ الق�ايس لعاصفة مطریة م

 إ�ـدايث �كـون تغـري أن ممكـن أو �س�ب اح�لية اخلطـأ )Single peaked hydrograph( وا�د أقىصم�تظمة ی��ج عهنا خمطط مايئ جبر�ن 
  .nonlinearity ( [1](خطيا  الترصیف يف ا�طط املايئ مع معق املطر الفعال ال

�طـط املـايئ الق�ـايس بدقـة  واشـ�تقاق ااخلطأميكن تقليل ) optimization( تق�ية أو) least-squares fitting(�س�ت�دام طریقة 
  :بصيغة املصفوفات) 1(تطبيق هذه التق�يات عند التعبري عن املعاد� رمق .�برية

��..(3) 

  

��..(4)     QUP  

مت اش�تقاق ا�طط املايئ الق�ايس اع�دا �ىل ا�ططات املائية املس�� �لـس�يول يف املنطقـة الغربيـة مـع �عـ�د �ـىل يف هذه ا�راسة 
ح�ـث مت اعـ�د ، لـيت تغطـي اجلابيـات موضـوع ا�راسـةوا) النخيب، احمليو�ر، 160ا�ك�لو، ا�كرسة، الرطبة( املس�� يف حمطات األمطاربيا�ت 

مـع اعـ�د ق�اسـات ، أ�ـاله بت�ليـل بيـا�ت مقـای�س املطـر يف احملطـات  ا�راسـة �ـىل اجلابيـات موضـوعاألمطـارمعـدل طریقة ��سن حلـساب 
 ومـن مث  والـيت مت احلـصول �لهيـا مـن البيـا�ت اخلاصـة بـوزارة املـوارد املائيـة العراق�ـة)١(الترصیف يف حمطات الق�اس عند خمرج اجلابيـة شـلك 

وا�ي �ـساوي معـق املطـر احملـسوب بطریقـة ��ـسن مطرو�ـا م�ـه مقـدار ) mP(ايس بت�دیـد معـق املطـر الفعـال اش�تقاق ا�طـط املـايئ الق�ـ
  . )2( وا�ي �س�ت�دم يف تطبيق املعاد� Ф index)(الضائعات 

  ):Estimate of losses(تقدير وحساب الفواقد 
 :فواقد التبخر .١

ء الغربية من ز�دة يف در�ات احلرارة وشدة اإلشعاع الشميس و�دد سا�ات السطوع الشميس ا�ك�رية �س�ب الظروف املناخ�ة يف الصحرا
یبلغ أ�ىل معدل شهري �لتبخر يف ،   املالمئة لز�دة معدالت التبخر من السطح الرطباألجواءونقصان الرطوبة ال�س��ة مما �سا�د �ىل توفري 
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يف حمطة الرمادي و�زداد معدل ) 49mm(دل �لتبخر يف شهر اكنون الثاين ح�ث یبلغ حوايل يف حمطة النارصیة أو اقل مع) 622mm(متوز 
وقد مت .  يف النخيب)3200mm (إىل معدل التبخر الس�نوي فهو یصل أما. التبخر لكام اجتهنا حنو اجلنوب واجلنوب الغريب ویقل �جتاه الشامل 

  . ه ا�راسةاع�د املعدالت اليوم�ة حلساب فواقد التبخر يف هذ
 :فواقد الرحش  .٢

نرضا حملدودیة البيا�ت والق�اسات املتوفرة عن املنطقة وال�ساع مسا�ات اجلابيات موضوع ا�راسة مما جيعل من �ع�د �ىل ال�ذج 
 معينة من اجلابية معلية �ري ام�ت  وكذ� الق�اس احلقيل ملنطقة-الر�ضية املعروفة لق�اس الرحش م�ل معاد� هولنت ومعاد� هور�ن ومعاد� �ر�ن

 discharge (�لترصیفمت �ع�د �ىل حتدید فواقد الرحش �الع�د �ىل الق�اسات والبيا�ت اخلاصة ��طط املايئ ، دق�قة ��
hydrograph (الناجتة عن العواصف املطریة املس�� يف ود�ن الصحراء الغربية.  

ا�ي یؤرش ملقدار ) Ф index(ومن مث حتدید دليل الضائعات ) direct runoff ( السطحيا�ي �س�ب اجلر�نمت حساب معق املطر 
  .ةیوحض قمية هذا املؤرش �لود�ن موضوع ا�راس) ١(واجلدول ، الضائعات الناجتة عن �اصفة مطریة معينة واليت يه يف ا�لهبا ضائعات الرحش

 :السيح السطحي للمنطقة-تحديد عالقة المطر
و�كون �مطار يف املنطقة �متزي �لتذبذب ا�ك�ري من �ح�ة ا�مكية ، �س�ب ا�ساع مسا�ات �ابيات الود�ن موضوع ا�راسة

�� فاالع�د .توا�ه بعض الصعو�ت يف تطبيق الفرضيات اخلاصة هبذا ا�منوذجوالتوزیع املناطقي فان تطبيق منوذج ا�طط املايئ الق�ايس قد 
حتتاج هذه مناذج اىل . الس�يح السطحي �لود�ن موضوع ا�راسة هو ا�د احللول اليت ميكن �ع�د �لهيا- بعالقة �مطار خلاصة�ىل ال�ذج ا

ا�كرسة ، ١٦٠ا�ك�لو،  الهباریة مت نصب �دة مقای�س لالمطار يف م�اطق��ق�اسات مس�مترة وبيا�ت تفصيلية لالمطار واجلر�ن يف الود�ن 
كام مت نصب حمطات لق�اس التصاریف عند خمارج ) ١٩٩٨,١٩٩٩,٢٠٠٠,٢٠٠١(حملطة املوجودة يف م�طقة الرطبة لالعوام �الضافة اىل ا
حوران مضن مرشوع الرب�مج الوطين لالس�ت�دام �م�ل �لمياه يف حوض هنر الفرات مضن حمور حصاد املياه �كن مل �سجل اي ،ود�ن الغدف

�� مت اجراء دراسة ، بعض البيا�ت القلي� �دا اخلاصة �المطارجسلت نصهبا و  مت يف احملطات اليتس�يول مضن وادي حوران ووادي الغدف
الس�يح السطحي ح�ث �شمل هذه البيا�ت �ىل ا�طط الرت�مكي -حتلي� �لبيا�ت املتوفرة �ى وزارة املوارد املائية العراق�ة لت�دید �القة �مطار

الس�يح السطحي مت - �القة �مطار .وا�طط املايئ �لود�ن موضوع ا�راسة) rating curve( م�حين املعا�رةو ) mass curve(ملق�اس املطر 
تصاریف (وق�اسات الس�يح السطحي ) النخيب، احمليو�ر، 160ا�ك�لو، ا�كرسة، الرطبة( �ىل ضوء بيا�ت �مطار املتوفرة حملطات حتدیدها
  ).الف�ضة(ند ساكن املنطقة احملليني من البدو عند خمرج الوادي او مایعرف ع ) الود�ن

 �ىل ضوء هذه ا�راسة و�الع�د �ىل البيا�ت اليت مت احلصول �لهيا من حمطات الق�اس �ىل أساس الس�يح السطحي �ددتهذه العالقات 
  .الناجت عن مكية مطر لعاصفة مطریة حمددة ول�س �ىل أساس املعدالت الس�نویة لألمطار

  :ت المائية في المنطقةتقدير الواردا
تعمتد الواردات املائية �لمنطقة �شلك لكي �ىل مكيات األمطار الساقطة �ىل املنطقة واليت ی��ج عهنا س�يح سطحي او س�يول يف 

  الود�ن املوجودة يف املنطقة إضافة إىل تغذ�هتا ملاكمن املياه اجلوف�ة يف 
  .جماري هذه الود�ن

 ١٦٠ح�ث متثل حمطات احملو�ر والرطبة وا�ك�لو، طار املس�� حملطات الق�اس يف املنطقة موضوع ا�راسةیوحض مكيات �م) ٤(الشلك رمق 
یوحض مكية �مطار املس�� يف حمطة النخيب ومكية الس�يح السطحي يف ) ٥(الشلك رمق . ات النخيب فا�كرسةاحملطات ��ىل مكية مث حمط

ول س�يح سطحي يف وادي تبل ووادي �بيض �ىل الرمغ من ان معدل الفواقد يف � الواد�ن اجلابيات موضوع ا�راسة وا�ي �شري اىل حص
 ان مقدار الس�يح السطحي يف لك من وادي تبل ووادي )٥,٦,٧,٨,٩,١٠(كذ� �شري �شاكل ، يه �كرب من مكيات �مطار املس��

الس�يح السطحي لود�ن - �كرث متثيال لعالقة �مطار١٦٠ والرطبة وا�ك�لو ب�� تعترب حمطات احملو�ر.�بيض �كون اقل مع مكية امطار �كرب
حوران والغدف واليت �شري  اىل ان وادي الغدف هو �كرب يف جحم الس�يح السطحي املقاس فعليا والناجت عن مكيات �مطار املس�� فعليا يف 

  . ضائعاتم�طقة ا�راسة ويف نفس الوقت هو الوادي �قل 
 اعتبار حمطة الرطبة ممث� �لك م�طقة  مت �دوث س�يول يف لك من اجلابيات موضوع ا�راسةإماكنيةراسة مكيات الواردات املائية ومعرفة لغرض د

  : التاليةلألس�بابالصحراء الغربية 
 وجود حمطة هيدرولوج�ة م�اكم�، 
 وجود بيا�ت مس�� لفرتة طوی�، 
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 ويه �كرث متثيال لعالقة �مطار) ١٦٠ا�ك�لو ،احمليو�ر،الرطبة(ثالث ار �لمحطات ال معدل �مطار فهيا هو �قرب ملعدل �مط -
  يف املنطقةالس�يح السطحي

 .موضوع الدراسة 
 لت�دید  واليت مت احلصول �لهيا من دا�رة �نواء اجلویة العراق�ة)1996-1971( املوجودة �لفرتة األمطاربيا�ت ح�ث مت دراسة 

 هذه الفرتة اخ�ريت �وهنا متثل الفرتة اليت . مشاریع حلصاد املياهإلقامة األفضلومكية املياه اليت ميكن حصادها ملعرفة املنطقة  �دوث س�يول إماكنية
 بدئا من اعق�ت التغريات احلق�ق�ة يف هيدرولوج�ة وم�اخ املنطقة بعد بدء لك من �ر�يا وسور� بناء سدود خضمة �ىل حوض هنري د�� والفرات

اضافة اىل سد الطبقة يف سور� ا�ي مت ) GAP( مرورا مبرشوع ١٩٧٥ ومت �شغي� س�نة ١٩٦٣ن يف �ر�يا وا�ي بدء العمل به س�نة سد �يبا
  . �� فا�راسة احلالية ممكن ان �سلط الضوء �ىل البدائل ا�اكم�ة �لمياه  يف املنطقة. �١٩٧٧شغي� 

) hyetographs(معرفة معق املطر الناجت عن �اصفة مطریة معينة وتوزیع شدهتا مع الزمن  جيب حتدید مقدار معق املطر الفعال من �الل أوال
بعد .ا�ي ميكن احلصول �ليه من مقای�س املطر يف حمطة الق�اس مث یمت طرح مقدار الفواقد من معق املطر ا�لكي وا�ي ميثل مقدار املطر الفعال

وحلساب الوارد املايئ ا�لكي �ل�ابية ، )1(اجلابية �الل أي فرتة زم�ية بتطبيق املعاد� رمق معق املطر الفعال ميكن حساب مقدار ترصیف حتدید 
)Runoff Volume (R):(  

��..(5) 



N

n
n tQR

1

*
  

  .یبني نتاجئ حسا�ت الواردات املائية و�دد الس�يول �لمنطقة ا�راسة) ٢(اجلدول 
 س�نو� 70mmح�ث یرتاوح املعدل من ، )3الحظ شلك(األمطار �ىل اجلابيات موضوع ا�راسة �لرمغ من التبا�ن الواحض يف معدالت سقوط 

رش �ىل  تعطي مؤأن اخلاصة مبحطة الرطبة ممكن األمطار س�نو� لوادي حوران فان بيا�ت 130mm حوايل إىل ليصل األبيضجلابية وادي 
یعمتد   بدل �ع�د �ىل بيا�ت مفرتضة وهذا كثريا ماد �ىل بيا�ت فعلية يف حصول س�يح سطحي من �الل �ع� ا�اكم�ة �ل�ابياتاإلماكنية
 م�طقة �متزي بق� الق�اسات والبيا�ت م�ل م�طقة الصحراء الغربية العراق�ة �الع�د �ىل بيا�ت وق�اسات ألية  الهيدرولوج� ا�راسات�ليه يف

  :أ�اله من اجلدول أیضایالحظ  .م�طقة قریبة لها نفس اخلصائص الهندس�ية والهيدرولوج�ة
 إىل مما �شري أ�ىل �كون جحوم الس�يح السطحي لعمق مطر معني �كرب من جحوم س�يح سطحي �جتة من معق مطر أنيف بعض الس�نوات ممكن 

متثل معدل املطر يف واليت )  intensity( مقدار الس�يح السطحي يف م�طقة الصحراء الغربية العراق�ة یعمتد �شلك �بري �ىل الشدة املطریة أن
 اليت یعمتد �لهيا يف تصاممي السدود الصغرية �جزء من مشاریع حصاد املياه يف الصحراء الغربية األمطار من اع�ده �ىل مكية أكرثو�دة الزمن 

  .العراق�ة

  :االستنتاجات
 :من �الل هذه ا�راسة ميكن اس�ت��اج 

طبوغراف�ة املنطقة اليت تنعكس �ىل خزن ، النفاذیة، سعة الرحش (لرتبة لك �ابية هنا� تأثري �بري �لخصائص الهندس�ية الهيدروليك�ة  - ١
مفعدل املياه اليت ميكن حصادها من م�اه الس�يح ، Ф- index)(�إلضافة إىل معدالت التبخر واليت ميكن التعبري عهنا ب، )املنخفضات

غدف وا�ي یقابل اقل معدل فواقد �لرمغ من أن مسا�ة �اب��ه اقل السطحي �لك�لو املربع الوا�د من اجلابية اكنت األ�ىل يف وادي ال
من مسا�ة اجلابيات األخرى و�ىل العكس مفعدل املياه اليت ميكن حصادها من ا�ك�لومرت املربع جلابية وادي تبل يه األقل �لرمغ من أن 

املياه السطحية ا�امئية ومعق املياه اجلوف�ة ا�ك�ري فان اي انه �س�ب �ون املنطقة فقرية �لغطاء النبايت و ، مسا�ة �اب��ه يه األكرب
یوحض معدل حصاد املياه �لك�لو مربع الوا�د من ) ٣(اجلدول .خصائص الرتبة يه العامل املؤ�ر �كرب ملشاریع حصاد املياه يف املنطقة

  .اجلابيات موضوع ا�راسة
 واليت تعمتد �لهيا األمطارمن الرتكزي �ىل الشدة املطریة بدل �ع�د �ىل مكية  أي مرشوع حلصاد املياه يف املنطقة البد إ�شاء أولتصممي  - ٢

 أو يف املنطقة عند اخ�يار ا�لب ا�راسات اخلاصة ��شاء السدود الصغرية يف الصحراء الغربية ح�ث تعمتد معدل مكية �مطار الس�نویة
 . م�ل هذه املشاریعإلقامةدراسة أي م�طقة 

 معدل �لس�يح أ�ىل لهذه اجلابية أن مشاریع حصاد املياه من �الل هذه ا�راسة اليت بي�ت إلقامة م�طقة أفضل �ابية وادي الغدف - ٣
 ا�لب مشاریع حصاد املياه يف املنطقة أنح�ث ،  الوا�د من مسا�ة اجلابية �ا نويص �لرتكزي �ىل هذه اجلابية�لك�لو مربعالسطحي 

 .واألبيضي حوران م�فذة يف �ابيات واد) السدود الصغرية(
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 تصل الطاقة �س��عابية ا�اكم�ة حلصاد املياه يف املنطقة يف بعض أن اكم�ة �برية حلصاد املياه ح�ث ممكن إماكنيةاملنطقة بصورة �امة لها  - ٤
 .األ�ريةمن الواردات املائية �هنر الفرات يف الس�نني امخلس ) %20(  مس�تو�ت تعادلإىل)  1994 ,1971(الس�نوات 
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  .معدل الضائعات للوديان موضوع الدراسة) ۱(جدول 
  )ساعة/ملم ( index (Ф)  جابيةال  التسلسل

 4.0  األبيض 1
 2.65  الغدف 2
 3.25  حوران 3
 4.5  تبل 4

  
  .الواردات المائية وعدد السيول للوديان موضوع الدراسة) ۲(جدول 

Tubul Ubayiad Ghadaf Horan 
Runoff 

(*10
6

m
3

) 
No. of 

Flood 
Runoff 

(*10
6

m
3

) 
No. of 

Flood 
Runoff 

(*10
6

m
3

) 
No. of 

Flood 
Runoff 

(*10
6

m
3

) 
No. of 

Flood 

Rainfall 

(mm) Year 

455.7 5 357.26 4 420.2 8 935.73 6 139.7 1971 
6.2 1 0.9 1 20.99 1 30.75 1 25.9 1974 
- - - - - - - - 4.5 1975 

- - - - - - - - 24.9 1979 

30.2 1 3.047 1 34 1 68.84 1 19.2 1981 

- - - - 9.16 3 6 1 22.8 1982 

17.8 1 2.29 2 41.38 3 64.88 3 34.9 1985 

30.94 2 3.27 2 44.98 3 108.96 5 61.9 1986 

- - - - 4.2 2 - - 18.3 1987 

49.51 1 1.66 1 27.21 3 45.45 2 26.2 1988 

17 1 0.97 1 39.3 2 74.85 2 39.2 1989 

- - - - - - - - 12.3 1990 

- - 2 2 24.61 3 31.4 3 28.9 1992 

53.67 2 9.28 2 116.91 6 127.64 3 66.4 1993 

240.6 3 22.93 3 232.16 5 487.97 4 111.1 1994 

7.74 1 1.04 1 17.15 2 30.1 1 26.8 1995 

- - 0.55 1 14.8 2 20.72 1 14.8 1996 
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 .معدل حصاد المياه للكيلو مربع الواحد من الجابيات موضوع الدراسة) ۳(جدول 

Average Water Harvesting (m
3

/km
2

) Catchment's Area(km
2

) Wadi Name 
2231.6 16170 Tubul 
6115.16 13340 Horan 

2493.52 6515 Ubayiad 

7098.64 5900 Ghadaf 

  
  

  
 

  وديان المنطقة الغربية موضوع الدراسة ) ۱(شكل رقم 
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  .نطقة موضوع الدراسةخارطة توضح انواع الترب في العراق والترب في الم) ۲(شكل رقم 

  
 

  .خطوط توزيع المطر في منطقة الدراسة) ۳(شكل رقم 



 ۲۷- ٦۱  صفحة ۲ العدد ۷                                                   المجلة العراقية للهندسة المدنية المجلد            ل واخرون عمار حاتم كام.د .م

 ٢٥

  
 

 البيانات المتوفرة للسنوات(كميات األمطار للمحطات في منطقة الدراسة ) ٤(شكل رقم 
۱۹۷٥,۱۹۷٦,۱۹۷۷,۱۹۷۹,۱۹۹۸,۱۹۹۹,۲۰۰۰,۲۰۰۱.(  

  
 

  .طحي في الوديان موضوع الدراسةعالقة األمطار لمحطة النخيب مع حجم الجريان الس) ٥(شكل رقم 

  
 

  .عالقة األمطار لمحطة المحيوير مع حجم الجريان السطحي في الوديان موضوع الدراسة) ٦(شكل رقم 



 ۲۷- ٦۱  صفحة ۲ العدد ۷                                                   المجلة العراقية للهندسة المدنية المجلد            ل واخرون عمار حاتم كام.د .م

 ٢٦

  
 

  . مع حجم الجريان السطحي في الوديان موضوع الدراسة160kmعالقة األمطار لمحطة ) ۷(شكل رقم 
  

  
 

  . مع حجم الجريان السطحي في الوديان موضوع الدراسةعالقة األمطار لمحطة الرطبة) ۸(شكل رقم 

  
 

  .عالقة األمطار لمحطة الكسرة مع حجم الجريان السطحي في الوديان موضوع الدراسة) ۹(شكل رقم 



 ۲۷- ٦۱  صفحة ۲ العدد ۷                                                   المجلة العراقية للهندسة المدنية المجلد            ل واخرون عمار حاتم كام.د .م

 ٢٧

  
 

  .عالقة معدل األمطار للمحطات مع حجم الجريان السطحي في الوديان موضوع الدراسة) ۱۰(شكل رقم 

  

 

  .السيح السطحي لوادي الغدف-ارعالقة األمط) ۱۰(شكل 

 

  
  .السيح السطحي لوادي حوران-عالقة األمطار) 11(شكل 


