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 لوادي جباب في الهضبة الغربية هايدرومورفومتريةال  الخصائصراسةد
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۲    

  

   ۲۹/۱/۲۰۱۲:  قبول النشر                      ۱٥/٦/۲۰۱۱  :تاريخ االستالم  

  :(Abstract) الخالصة
خلـصائص املورفومرتیـة حلـوض وادي ج�ـاب واملمتـث� �خلـصائص املـساح�ة والـشلكية وخـصائص شـ�بكة  ادراسـة إىلهيدف البحـث 

 �س�ت�دام تقا�ت �س�ـشعار  وذ� �الل السقطات املطریةإليهواملمتثل بتخمني مكية املياه الواردة  �ومن مث الوضع الهيدرولو�  الرصف املايئ
ويف ضـوء ذ� ميكـن حتدیـد ، GIS (Geographic (information systems اجلغراف�ـة ونظـم املعلومـات) Remote Sensing(عن بعد 

 ح�ـث ی�هتـ�ي وادي مضن م�طقة الهـضبة الغربيـة العراق�ـة م�طقة البحثتقع  .الس�تغاللها يف حصاد املياه  السدود واخلزا�تإل�شاءة مئاملواضع املال
 طول شامال وخطي  º٣٤  ٢٧′  ٥٠″ و º٣٤ ٠٠′ ٠٠″ بني دا�ريت عرض اقعةوالو ، )١شلك رمق  (  غرب مدینة عنهج�اب يف هنر الفرات

″٢٣′  ٠٠   º٤٣′  ٠٠″ و   ٤١  º٤١  ً ــا ــد حــوض  .رشق ــاب واديولت�دی ــةمنــوذج � اســ�تد�اءمت   ج� ــس�نة )DEM (رتفا�ــات الرمقي  ل
ىل  توصـل البحـث إوقـد .  الهيـدرولو�لت�ليل تلقائيا �س�ت�دام طریقة ا� آليا ح�ث مت حتدید احلوض  ) Arc GIS 9.3 ( �ر�مجإىل ٢٠٠٩

 يف وأد�ه مـمل ٣٢٤.٥إذ بلغ ،  يف شهر متوزأ�الهأن م�اخ م�طقة البحث یتصف �جلفاف مع وجود جعز مايئ يف مجيع أشهر الس�نة ح�ث �كون 
 كثافـة  يف  قـ�و رملية مزجيية إىلية رملية مع �ربة مزجي ،  والتكوینات اجليولوج�ة السائدة يه التكوینات ا�لكس�ية، ممل١٠.٩٢شهر اكنون الثاين 

مجمـوع روافـدها ،  مراتـب هنریـةوادي وجـود مخـسالـوظهر يف حوض   در�ة،٠.٢٥یبلغ معدل �حندار يف حوض وادي ج�اب  .الغطاء النبايت
 مالمئـةد ثالثـة مواضـع وجـو مـع ،  الـشلك املـس�تطيلإىلومييـل شـلك احلـوض مك  ٢١٤.٣  وحميطها² مك٩٨٦.٦  رافدا ًمضن مسا�ة قدرها٦٧٦
 .املتعلقة مبنطقة البحث السدود واخلزا�ت يف ضوء املعلومات املورفومرتیة والهيدرولوج�ة إل�شاء

Study the Hydromorphometric Properties of Wadi 

Jbab in Iraqi western plateau
 

 

MMaasshhaall  MM..  AAll--jjuummaaiillyy                                                                        SSaaddeeqq  OO..  AAll--FFaahhddaawwii  

Abstract  

          TThhee  rreesseeaarrcchh  aaiimmss  aatt  rreevveeaalliinngg  tthhee  mmoorrpphhoommeettrriicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  wwaaddii  JJbbaabb  BBaassiinn,,  

wwhhiicchh  iinncclluuddee  aarreeaall  ,,rreelliieeff    cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  aanndd  tthhee  sshhaappeess  ooff  ccrroossss--  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  vvaalllleeyy..  TThhee  

hhyyddrroollooggiiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  JJbbaabb  bbaassiinn  wweerree  ssttuuddiieedd  ttoo  eessttiimmaattee  tthhee  aammoouunntt  ooff  wwaatteerr  rreecceeiivveedd  

bbyy  iittss  ccaattcchhmmeenntt  aarreeaa    dduurriinngg  rraaiinn    ffaallllss,,  tthhuuss,,  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ppllaacceess  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  

ddaammss  aanndd  rreesseerrvvooiirrss  ffoorr  uussee  iinn  wwaatteerr  hhaarrvveessttiinngg  ccaann  bbee  ddeetteerrmmiinneedd..  TThhee  aarreeaa  uunnddeerr  ssttuuddyy    iiss  

llooccaatteedd    iinn  IIrraaqqii  wweesstteerrnn  ppllaatteeaauu  ,,  bbeettwweeeenn  tthhee  llaattiittuuddeess    ooff  3333ºº  5555''  4455""NN    ttoo  3344  ºº  2277''  5500""  NN,,  aanndd  
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lloonnggiittuuddeess  4411ºº  2244''  3300""  EE  ttoo  4411ºº  4433''  0000""  EE..  RReemmoottee  sseennssiinngg  tteecchhnnoollooggyy  ((RRSS))  aanndd  ggeeooggrraapphhiicc  

iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  ((GGIISS))  wweerree  uusseedd  ttoo  rreeaacchh  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  rreesseeaarrcchh,,  ssoo  DDiiggiittaall  

EElleevvaattiioonn  mmooddeell  ((DDEEMM))  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22000099  wwaass  bbrroouugghhtt  ttoo  pprrooggrraamm  ((AArrcc  GGIISS  99..33))  aanndd  ddeetteecctteedd    

tthhee  bbaassiinn  aanndd  vvaalllleeyy  ooff  JJbbaabb  aauuttoommaattiiccaallllyy  bbyy  uussiinngg  tthhee  hhyyddrroollooggiiccaall  aannaallyyssiiss  mmeetthhoodd..  TThhee  

aarreeaa  uunnddeerr  ssttuuddyy  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee  ddrroouugghhtt  wwiitthh  aa  ddeeffiicciitt  ooff  wwaatteerr  iinn  aallll  mmoonntthhss  ooff  tthhee  

yyeeaarr  wwhheerree  tthhee  hhiigghheesstt  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuullyy,,  aammoouunnttiinngg  ttoo  332244..55  mmmm  aanndd  tthhee  lloowweesstt  iinn  

JJaannuuaarryy,,  1100..9922  mmmm..  TThhee  ggeeoollooggiiccaall  ffoorrmmaattiioonnss  pprreevvaaiill  ffoorrmmaattiioonnss  lliimmeessttoonnee,,  wwiitthh  ssaannddyy  ssooiill  

ttoo  ssaanndd--ccllaayy  mmiixxttuurree,,  wwiitthh  llaacckk  ooff  ddeennssiittyy  iinn  tthhee  vveeggeettaattiioonn..  TThhee  aavveerraaggee  ssllooppee  iinn  bbaassiinn  ooff  

WWaaddii  JJbbaabb  iiss    00..2255  ddeeggrreeee..  TThheerree  aarree  ffiivvee  rraannkkss  ooff  rriivveerr,,  tthhee  ssuumm  ooff  tthheeiirr  ttrriibbuuttaarriieess  667766  

ttrriibbuuttaarryy  wwiitthhiinn  aann  aarreeaa  ooff  998866..66  kkmm  ²²,,  aanndd  iittss  ppeerriimmeetteerr  iiss  221144..33  kkmm  ,,  iitt  iiss  aallssoo    nnoottiicceedd  tthhee  

ffoorrmm  ooff  tthhee  bbaassiinn  tteennddss  ttoo  ffoorrmm  aa  rreeccttaannggllee,,  wwiitthh  tthhrreeee  ppllaacceess  ssuuiittaabbllee  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  

ddaammss  aanndd  rreesseerrvvooiirrss  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  mmoorrpphhoommeettrriicc  aanndd  hhyyddrroollooggiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  rreellaatteedd  

ttoo  tthhee  aarreeaa  ooff  rreesseeaarrcchh..  

 (Introduction) المقدمة -۱
ملا تعاين هذه املنطقة ،تعد دراسة الود�ن اجلافة  يف م�طقة الهضبة الغربية العراق�ة من ا�راسات اليت جيب �ه�م هبا والرتكزي �لهيا 

ً أمرامن ظروف �افة جتعل �ه�م �ملوارد املائية  راسة ���د ود�ن الهضبة الغربية العراق�ة  �ىل دراسة وادي ج�اب أار�خ�ي�ا وقع .  حمتيا
آلية دق�قة يف حتليل هذه التق�ية ح�ث توفر لنا ، وذ� �س�ت�دام تق�يات �س�شعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغراف�ة، هایدرومورفومرتیةال 

 ذات )Geo-database (ومن مث بناء قا�دة بيا�ت، )Attribute Data (وربطها �لبيا�ت الوصف�ة) Spatial Data (البيا�ت املاكنية
  .�الع�د �ىل البيا�ت الفضائيةم�غريات مورفومرتیة 

 خصائصه أنما اخلصائص املورفومرتیة حلوض وادي ج�اب ؟ وما يه الصفات الهيدرولوج�ة � ؟وهل  : مشكلة البحث
  ميكن اس�ت�دا�ا يف حصاد املياه ؟ سدود إل�شاء مالمئة والهيدرولوج�ة املورفومرتیة

 ا�كشف عن اخلصائص املورفومرتیة حلوض وادي ج�اب واملمتث� �خلصائص املساح�ة إىلهيدف البحث  :هدف البحث
الل  �إليهاملمتثل بتخمني مكية املياه الواردة  الوضع الهيدرولو� لهذا الوادي ومن مث، وخصائص ش�بكة الرصف املايئ والتضار�س�ية والشلكية

  .الس�تغاللها يف حصاد املياه، -  و�دتإن -  السدود واخلزا�ت إل�شاءة وء ذ� ميكن حتدید املواضع املالمئويف ض، السقطات املطریة
 وهيدرولوج�ة و�متتع بصفات مورفومرتیة ،إن وادي ج�اب من الود�ن الرئ�سة يف م�طقة الهضبة الغربية العراق�ة: فرضية البحث

  . سدود وخزا�ت يف املقاطع العرضية الضيقة �لوادي إ�شاءبعد ، املياهيف حصاد  الس�تغال� مالمئة

ح�ث ی�هت�ي وادي ج�اب يف هنر الفرات ، تقع م�طقة البحث مضن م�طقة الهضبة الغربية العراق�ة :موقع منطقة البحث
    º٤١   ٢٣′  ٠٠″ وخطي طول الً شام º٣٤  ٢٧′  ٥٠″ و º٣٤  ٠٠′  ٠٠″ويه تقع بني دا�ريت عرض ، )١شلك (غرب مدینة عنه 

ً  º٤١  ٤٣′  ٠٠″و   .² مك٩٨٦.٦ ومبسا�ة قدرها رشقا
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  : طريقة البحث ووسائله 
 Geographic information(ونظم املعلومات اجلغراف�ة ) Remote Sensing(مت اس�ت�دام  تق�ية �س�شعار عن بعد 

systems  ( لوصول إىل هدف البحث وكام یأيت�:  
 تلقائيا �وحتدید حوض وادي ج�اب آليا ) Arc GIS 9.3( إىل �ر�مج ٢٠٠٩لس�نة ) DEM(اس�تد�اء  منوذج �رتفا�ات الرمقية مت  .١

  .)٢شلك  (�س�ت�دام طریقة الت�ليل الهيدرولو�

  
  
 

  

 واكن ،ح املنطقة طوبوغراف�ا�ل حتليل سطلرمقية اخلاص مبنطقة ا�راسة من أ خرائط طوبوغراف�ة من منوذج �رتفا�ات ااش�تقاق ثالث .٢
   .3D  من  surface حتليالت السطح �س�ت�دامذ� 

  . وأطوالها ة املراتب ا�هنریأ�دادق�اس ومن مث  ، طریقة سرتیلربإتباع تلقائياً  �اس�تخراج ش�بكة املراتب املائية حلوض وادي ج�اب آلياً  .٣
 . حلوض وادي ج�ابص ش�بكة الرصف املايئئخصاو  القمي املساح�ة والشلكية اس�تخراج .٤
 إل�شاءومقاطع عرضية لتقر�ر املواضع املالمئة ، يف رمس مقطع طويل  �لمجرى الرئ�س �لوادي )Global Mapper(اس�ت�دام �ر�مج  .٥

 .السدود
 الوادي  مت اس�ت�دام طریقة الهيدروغراف الق�ايس الصنيع لتقد�ر جحم الواردات املائية لهذا ح�ثلوادي ج�ابرمس الهيدروغراف الق�ايس  .٦

  . مواضع السدود املقرت�ة إىلوالواص�  والناجتة عن السقطات املطریة املس��
 . خمر�اهتا لبناء السدود واخلزا�ت مالمئة الثانویة ملعرفة مدى األحواضق�اس اخلصائص املورفومرتیة والهيدرولوج�ة لبعض  .٧
  .ة والطوبوغراف�ة واملورفومرتیة حلوض الوادي احلوض يف ضوء املعلومات املناخ�إىلختمني مكية املياه الواردة   .٨
  . يف حوض وادي ج�اب يف ضوء البيا�ت املورفومرتیة والهيدرولوج�ةمواضع �لسدود واخلزا�ت ثالثة اقرتاح .٩

  

خريطة موقع منطقة البحث من المناطق )۱(شكل 

)۲۰۰۰(٬الهيئة العامة للمساحة (المجاورة  
بيان فضائي يمثل منطقة البحث ) ۲(شكل 

 )DEM(مقتطعة من نموذج االرتفاعات الرقمية 
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  المالمح الطبيعية العامة لمنطقة البحث 
   :التكوينات الجيولوجية: أوال

الصخریة يه  ن مكو�ته وإم�باینة أجحامدا�لية ذات   حفرأومغارات  بوجودیتصف إذ كهف ت ال  �كون هذا التكو�ن شدید: �كو�ن عنه - ١
�ىل من هذا التكو�ن من طبقة من اجلزء األ ویتكون التبلور،  وجحر ا�لكس ا�ولومایيت م�اكملاألبيضا�لون  �اين الصلب ذور جحر ا�لكس امل

مبسا�ة ویظهر يف اجلزء األدىن من احلوض  ،)Ibrahim 1975 ( مكاملدملاكت القا�دیة واليت �كون خصورها م�باینة الشلك وخمتلفة الس
 . )٣شلك   (قلي�
 جحرو ا�لكس   من جحرأكرثهان هام اجلزء السفيل وهو یتكون من مدملاكت قا�دیة  هذا التكو�ن من جزأ�ویتألف: �كو�ن الفرات اجلريي - ٢

 ا�ولومایيت�ىل ف�تكون من الرب�شا، جحر ا�لكس األاجلزء  أما م،)٣٧-٢٤(یرتاوح مسكه مابني و ا�لكس الصديف وجحر ا�لكس الطباشريي 
  . )٢٠٠٥العذاري (  من احلوض مبسا�ات �بريةاألوسطاجلزء ویظهر يف . م)٢٥-١٥(ویرتاوح مسكه مابني 

لغ مسكها  ، ویب وحيتوي �ىل م�حجراتد التطبق قو�ً وتتكون يف تعاقب  طبقات الطفل وجحر ا�لكس ا�ي �كون ج�: �كو�ن الف��ة  - ٣
 يف اجلزء  هذا التكو�نویظهر  يف املاء،��و�نم كام حيتوي هذا التكو�ن �ىل خصور اجل�س اليت تتصف بق� صال�هتا وقابليهتا )٤٠(حويل 

 )Buday 1985. (أ�و�ين ذات امل�شأ األرضية األشاكل ويه من ئبةاواحلفر ا�  �كو�ن ا�كهوفإىلاأل�ىل من احلوض �� فانه یؤدي 
والعرص  )البال�س�توسني(  العرص املطريإىلتعد �رس�بات الزمن الر�عي من الرتس�بات احلدیثة اليت تعود مكو�هتا : �رس�بات الزمن الر�عي - ٤

ات ويه �متثل برتس�بات هنریة �ري ر املن�د واملنخفضات ويف �ربة  تظهر �رس�بات هذا الزمن يف بطون األودیة إذ،)الهوليوسني(احلدیث 
م، يف م�اطق األودیة واملنخفضات  )٥ -٠.٥(ویرتاوح مسك هذه الرتس�بات مابني .الرابطة فه�ي سليك�ة مع اجل�س الثانوي    مادهتام��ا�سة أما

)Buday 1985(.  

  :الخصائص الطوبوغرافية: ثانياً 
واس�ت�دام ) DEM(ا�ات الرمقية وذ� من �الل مناذج �رتف، مت اش�تقاق �دد من اخلرائط اليت توحض الوضع الطوبوغرايف ملنطقة البحث  

  :ما یأيتح�ث تبني ،  ومن مث معل تصنيف �لمنطقة حسب �رتفا�اتD٣ومن مث اس�ت�دام الت�ليالت اخلاصة ب   )Arc GIS(�ر�مج 
 بني �رتفاع إن أ�ىل أجزاهئا  ح�ث إىل س�تة أصناف حسب ارتفا�اهتاهنا مقسمة أاخلاص بتصنيف م�طقة البحث) ٤(الشلك رمق یظهر من  - ١

 م فوق ٤١٠ يف جزهئا اجلنويب الغريب، ویصل ارتفا�ه إىل یقعأ�ىل أجزاء م�طقة البحث و   م فوق مس�توى سطح البحر٤١٠ -٣٦٣
  .  م فوق املس�توى املذ�ور١٧٩ -١٣٣وأد�ها ، مس�توى سطح البحر

وأد�ه ، عند م�ابع احلوض طح البحر م فوق مس�توى س٤٠٠أن أ�ىل خط �نتوري هو ) ا�ك�توریة(توحض خریطة �رتفا�ات امل�ساویة  - ٢
ً ن هناك نقاطأ�لام ،  م فوق املس�توى املذ�ور يف هنایة احلوض عند هنر الفرات١٥٠  �كهنا مل تظهر يف ، أ�ىل وأدىن من املس�تو�ت املذ�ورةا

 .)٥( وكام م�ني يف شلك  م٢٥ن الفاصل ا�ك�توري هو هذه اخلریطة أل
 �حندار إنو ).٦(كام م�ني يف الشلك  �حندارات يه الشاملية الجتاهات �س�بة أ�ىل نأ تبني  من �الل خریطة اجتاهات �حندارات - ٣

  .  الشاملإىلمن اجلنوب   العام �لحوض هو

 ً   الظروف المناخية : ثالثا
ـــة      ـــن دور يف مكي ـــارص م ـــذه العن ـــا له ـــة مل ـــرية يف ا�راســـات الهيدرومورفومرتی ـــة �ب ـــاخ ذات أمهي ـــارص املن ـــّد دراســـة عن ـــاه تع م�

ــة الرئ�ــسة يف  ــارص املناخ� ــرق إىل العن ــ�مت التط ــية وس ــاكل األرض ــن مث �كــو�ن األش ــو� وم ــوبيات املنق ــة الرس ــا ومكي ــة جر�هن ــار ورس� األمط
  .حمطة عنه ويه أقرب حمطة أنواء جویة ملنطقة البحث وسوف یمت اع�د بيا�هتا يف هذا البحث �متثيل م�اخ م�طقة ا�راسة

  :صف در�ات احلرارة مبا یأيت تت:در�ات احلرارة   - ١
 ــوز ــران ، مت ــهر حز� ــة يف األش ــيفاً �اص ــرارة ص ــات احل ــاع در� ــى إىل  ، وآب ، ارتف ــرارة العظم ــات احل ــدل در� ــصل مع م ٤١.٧ºإذ ی

الهيئـــة  (٢٠٠١ � ١٩٧١ م �لمـــدة ٢٤.٨º ومعـــدل در�ـــات احلـــرارة الـــصغرى هـــو ٢٠٠١ � ١٩٧١يف شـــهر متـــوز و�لمـــدة 
 ).يا�ت �ري م�شورةب ، العامة لألنواء اجلویة 

  اخنفـــاض در�ـــات احلـــرارة يف فـــصل الـــش�تاء �اصـــة يف األشـــهر اكنـــون األول ، اكنـــون الثـــاين ، وشـــ�باط ، إذ بلـــغ معـــدل در�ـــات
 .٢٠٠١ �١٩٧١ م �لمدة º ٢.٧احلرارة الصغرى 
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  ـــس�نویة ـــشهریة وال ـــة ال ـــد�ت احلراری ـــاع امل ـــني ، ارتف ـــدة مـــا ب ـــدة املمت ـــشهر  اكن معـــدل املـــ٢٠٠١- ١٩٧١ففـــي امل دى احلـــراري ل
 . م º ١٨.٤حز�ران 

  -:تتصف األمطار يف م�طقة ا�راسة مبا یأيت : األمطار والتبخر  - ٢
 يف حمطـــة عنـــه، إذ یبـــدأ ســـقوط األمطـــار مـــن ٢٠٠٨ � ١٩٧١ مـــمل �لفـــرتة مـــن ١٦٧.٩بلـــغ معـــدل ا�مـــوع الـــس�نوي لألمطـــار 

 .) ١(�دول . أبشهر أیلول وحىت شهر ما�س ویقل أو ینعدم يف أشهر حز�ران، متوز ، و 
  ممل٢٧.٥ ممل ويف شهر ش�باط ٢٧.٧إن أ�يل معدل لسقوط األمطار هو يف شهر آذار إذ بلغ . 

  

  خريطة االرتفاعات في منطقة البحث ) ٤( شكل                     خريطة التكوينات الجيولوجية لمنطقة البحث   ) ۳(شكل 

  

  

  
خريطة خطوط األرتفاعات ) ٥(شكل 

 المتساوية في منطقة البحث
ت في خريطة اتجاهات االنحدارا) 6(شكل 

  منطقة البحث
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-۱۹٤۱للمدة  )ملم ( وأعلى كمية أمطار يومية ۲۰۰۸ - ۱۹۷۱للمدة ) ملم (معدل كمية األمطار والتبخر ) ۱(جدول 
  )بيانات غير منشورة٬ الهيئة العامة لألنواء الجوية (  في محطة عنه۲۰۰۸

  التأريخ  يومية/ أعلى كمية لألمطار  العجز  التبخر  األمطار  األشهر

  ۱۹٦٥-۱-۱۹  ۳٤  ۱۰.۹۲  ۳٥.٥۲  ۲٤.٦  كانون الثاني
  ۱۹۹٥-۲-۲۲  ۳۷.۷  ۲۰.۰٥  ٤۷.٥٥  ۲۷.٥  شباط
  ۱۹۸۸- ۳-۷  ۳۳.۲  ٦۰.۷۹  ۸۸.٤۹  ۲۷.۷  آذار
  ۱۹٥٦-٤-۱۷  ٦٦.۸  ۱۲٦.۹  ۱٤۷.٤٥  ۲۰.٦  نيسان
  ۱۹٥۷ -٥-۱۳  ۳۰  ۲۱٦.۲  ۲۲٤.۹٦  ۸.۸  مايس

  ۱۹۹٥- ٦-۱  ۱.٦  ۲۷۰.۲  ۲۷۰.۷۲  ۰.۷  حزيران
    ۰  ۳۲٤.٥  ۳۲٤.٤۸  ۰  تموز
    ۰  ۲۹۸.۸  ۲۹۸.۸  ۰  أب
  ۱۹۸۲-۹ -۳۰  ۹.۲  ۲۲۰.٤  ۲۲٦.٤۳  ٦  أيلول
  ۱۹۸۲-۱۰-۲۳  ۳۸.٥  ۱۳۸.٤  ۱٥۱.٤۹  ۱۳.۱  رين األولتش

  ۱۹۸۲-۱۱ -۹  ۳۳.٤  ٥۹.٤۹  ۷٥.٦۹  ۱٦.۲  تشرين الثاني
  ۱۹۹٤-۱۲-۳  ٤٥.٦  ۱۸.۸٤  ٤۱.٥٤  ۲۲.۷  كانون األول

      ۱۷٦٥  ۱۹۳۳.۱  ۱٦۷.۹  المجموع السنوي

  ل ، إن �ا� اجلفاف تتطلب إجراء دراسات ميكن القول أن �ا� اجلفاف �س�متر لفرتة طوی� �س�متر من شهر حز�ران وحىت شهر �رش�ن األو
 .�لق�ام بعمليات حصاد املياه من �الل بناء السدود واخلزا�ت

  ممل٣٥.٥٢ ممل وأد�ه يف شهر اكنون الثاين ح�ث ال یت�اوز ٣٢٤.٥ارتفاع معدل مكية التبخر ا�ي بلغ أ�اله يف شهر متوز وهو  
 ممل ١٠.٩٢ ممل وأق� يف شهر اكنون الثاين ا�ي اكن ٣٢٤.٥إذ بلغ ، ها يف شهر متوز یظهر جعز مايئ يف مجيع أشهر الس�نة وإن اكن أ�ال  
   وأد�ه يف شهر ٢٠٠٢ � �١٩٧١ �لمدة /  م٥.٢إذ بلغ ، إن أ�ىل معدل لرس�ة الر�ح هو يف شهر متوز:   الر�ح والرطوبة ال�س��ة - ٣

  .)بيا�ت �ري م�شورة، ء اجلویة الهيئة العامة لألنوا( ،�/ م �١.٨رش�ن الثاين إذ بلغ 
أما الرطوبة . وهذا األمر یؤ�ذ بنظر �عتبار يف �ا� حصاد املياه،  ولرس�ة الر�ح تأثري �ىل معلية التبخر ومن مث �ىل مكية املياه املفقودة

  .ز و�لمدة املذ�ورة يف شهر متو  % ٢٥.٩يف شهر اكنون األول وأقلها % ٧٧ال�س��ة فه�ي ت��ا�ن من شهر آلخر ف�كون أ�الها 

  التربة : رابعاً 
ــاذج مت  ــرشة من ــيالت لع ــن الت�ل ــدد م ــراء � ــة إج ــن الرتب ــومرتي �لحــوض، م ــدرولو� واملورف ــع الهي ــة �لوض ــا �الق ــيت له ــدوال  فق

ــل مت  ــة حتلي ــيالت ا�كمييائي ــض الت�ل ــن بع ــضًال ع ــسجهتا، ف ــدول ( � ــل ت ). �٢ ــالل الت�لي ــن � ــني م ــة يهنأب ــة املنطق ــات �رب ــم عين   معظ
ـــة  ـــة رملي ـــصل إىلمزجيي ـــة ت ـــس�بة ا�لكـــس �الي ـــام أن � ـــة، ك ـــة  مزجيي ـــة / مغ ٢٨٤.٧ إىل رملي ـــم يف العين ـــنخفض ) ٤(كغ  مغ ٩٦.٣ إىلوت

ــة / ــم يف العين ــغ ) ٣(كغ ــرى ف�بل ــة ألخ ــضاً مــن عين ــ�س أی ــا�ن �ــس�بة اجل ــة / مغ ٢٣.٥وت�� ــبط ) ٥(كغــم يف العين يف العينــة % ٣.٧ إىلوهت
 يف احلــــسا�ت �عتبــــار بنظــــر أ�ــــذهالرتبــــة یعــــد �ــــامًال مــــؤ�راً �ــــىل جــــر�ن امليــــاه وهــــذا ســــ�مت  إن التبــــا�ن يف مكــــو�ت ، )٣( 

  .الهيدرولوج�ة �لحوض

  ) سم ۳۰-۰(للعمق يبين نسب وقيم بعض مكونات التربة ) ۲( جدول

  النسجة  %طين   %غرين   %رمل   رقم العينة
الكلس 

  مغك/غم
  كغم/الجبس غم 

  ۲۲.۷  ۲۰۰.۳  مزيجية رملية  ۱٥  ۱۳.۳  ۷۱.۷  ۱
  ۱۹.۲  ۲٥٤.٥  مزيجية رملية  ۱۹.۹  ٥.۱۳  ٦٦.٦  ۲
  ۳.۷  ۹٦.۳  رملية  ۱.۹  ۱۰  ۸۸.۱  ۳
  ۱٤.۲  ۲۸٤.۷  مزيجية رملية  ۱٦  ۱۰  ۷٤  ٤
  ۲۳.٥  ۲۷۳.۳  مزيجية  ۲۲  ۲.۳٤  ٤۳.۸  ٥
  ۲۰  ۱٤۰.۲  رملية مزيجية  ٥.۱۰  ۹.۲  ۸۰.۳  ٦
  ۲٥  ۲۱۰.٦  مزيجية رملية  ۲.۱٥  ۱۱.۲  ٦.۷۳  ۷
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  ۱۸  ۱۳۰.۱  ليةمزيجية رم  ۱۱.۱  ٦.۹  ۷۹.۳  ۸
  ۱۸.۷  ۱۲۰.۱  رملية مزيجية  ٥.۸  ۱۳.۲  ۷۸.۳  ۹
  ۱٥  ۱۷۰.٦  مزيجية رملية  ۱.۱٥  ٦.۸  ۳.۷٦  ۱۰

  النبات الطبيعي :خامساً 
 قلــي� كــام يف �أن كثافــة الغطــاء النبــايت قلــي� �ــداً ظهــر  امليدانيــة ز�رات �ــىل ا�راســات الــسابقة ومــن الــاإلطــالعمــن �ــالل 

 الوضـــع الطبيعــي �لمنطقـــة ، وتـــؤ�ر كثافـــة الغطـــاء النبــايت �ـــىل الوضـــع الهيـــدرولو� فلكـــام إىلوهـــذا یعـــود ) ٢٠٠٥العـــذراري  (دراســة 
 رس�ـــة جـــر�ن م�ـــاه األمطـــار والعكـــس مـــن ذ� يف �ـــا� قـــ� كثاف�ـــه ، وميكـــن تقـــس�مي النبـــا�ت يف تقليـــل إىل  ذ� أدىكثاف�ـــهزادت 

  -:مایأيت  إىلم�طقة ا�راسة 
ويه النبـــا�ت الـــيت �يفـــت نفـــسها �لظـــروف املناخ�ـــة اجلافـــة ملـــدة طـــوی� مـــن الـــس�نة ، وذ� عـــن طریـــق مـــد  :النبـــا�ت املعمـــرة  -١

ــة الإىل�ــذورها  ــامق الرتب ــا  أع ــق أوراقه ــن طری ــة أو ع ــصاص الرطوب ــةم� ــن األ�ری ــضًال ع ــاه ف ــتح املي ــة ن ــن معلي ــل م ــيت تقل  بعــض نأ ال
ــة ألا ــة مشعي ــاة بطبق ــا مغط ــا یجشــار أوراقه ــد مم ــن الفاق ــل م ــايئ قل ــراوي (امل ــ) ١٩٨٨ال ــ�� ه ــن أم ــاقول ، ذهوم ــسدر ، الع ــا�ت ال  النب

  .املغاص ، والرمث 
 وت�هتـــ�ي يف فـــرتة اجلفـــاف ، ويه تعمـــل األمطـــارتبـــدأ هـــذه النبـــا�ت دورة ح�اهتـــا مـــع بدایـــة ســـقوط  :النبـــا�ت واألعـــشاب احلوليـــة  -٢

ل فــضًال عــن نبــا�ت بــانوك، اخلفــج، الــشعري الــربي والنفــل �ــىل متاســك الرتبــة وتقلــل مــن معليــات التعریــة ومــن أمههــا ا�كعــوب، ا
  . ومعوماً ميكن القول إن دور الغطاء النبايت يف العمليات اجليومورفولوج�ة ضعيف وذ� �س�ب ق� كثاف�ه.أخرى 

  ائص المورفومترية لحوض وادي جباب صالخ
  الخصائص المساحية والشكلية: أوال

ــن  إىللغــرض التوصــل  ــدد م ــادالت  اخلــصائص ا� ــىل املع ــ�د � ــد مت �ع ــاب فق ــساح�ة حلــوض وادي ج� ــشلكية وامل ــةل ســالمة  (اآلتي
  . )١٩٨٠حسن رمضان . د 

��..(1)   

��..(2) 
  

��..(3)   
  :إنح�ث 

 )�س�بة  متاسك املسا�ة(معامل �س�تدارة =     
   معامل متاسك احمليط  =  
  S0  =عامل شلك احلوض م  
  )٢مك(مسا�ة حوض الوادي  =      
  )٢مك(مسا�ة دا�رة �ساوي حميطها حميط حوض الوادي =     

     L =  مك(طول احلوض(  
  :یأيت  املورفومرتیة تبني ما هوبعد تطبيق هذه املعادالت �ىل حوض وادي ج�اب يف ضوء م�غريات

وهبـــذا فهـــو ،)�٣ـــدول (  ٠.٢٧حلـــوض وادي ج�ـــاب بلـــغ معامـــل �ســـ�تدارة  :) C0 ة متاســـك املـــسا�ة�ـــس�ب(معامـــل �ســـ�تدارة  - ١
ذا مـــا اســـ�ت��ينا الظـــروف جيعـــل دال� خطـــر الف�ـــضان م�خفـــضة، إىل الـــشلك املـــس�تطيل ممـــا بعيـــد عـــن الـــشلك ا�ا�ـــري ومييـــل إ

اض قميــة متاســك املــسا�ة مــؤرش �ــىل أن الــوادي مل ، كــام أن اخنفــو�حنــدارالطبيعيــة األخــرى م�ــل مســك الرتبــة والغطــاء النبــايت 
ــه احلق�ق�ــة ح�ــث تتــصف خطــوط تقــس�مي امليــ  یظهــر مــن �ــالل خریطــة حــوض اه بتعر�ــا و�ــدم انتظا�ــا وهــذا �كــن م�قــدماً يف دورت

ــن ذ�  ــس م ــون العك ــوادي ، و�ك ــود�ن يف أال ــواض ال ــون ح ــيت �ك ــاكلهاال ــة أش ــن قریب ــشلك  م ــات  ال ــصل املو� ــث ت ــري ح�  ا�ا�
  .ارب مما جيعل دال� خطر الف�ضان �الية قاملائية من الروافد يف وقت م�
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ــل متاســك احملــيط - ٢ ــغ :)D0 (معام ــه  إذ بل ــاب �رتفا� ــوادي ج� ــل متاســك احملــيط ل ــصف معام ــصحيح ١.٩ یت ــن الوا�ــد ال ــد م ــو ی��ع  وه
  .�دم �نتظام كثرياً ، وهو دليل �ىل ابتعاد شلك احلوض عن الشلك ا�ا�ري ح�ث یتصف حميطة �لتعرج و 

یــوحض هــذا العامــل العالقــة مــا بــني مــسا�ة احلــوض وطــو� إذ �ــشري القــمي املنخفــضة القریبــة مــن : )S0(معامــل شــلك احلــوض  - ٣
وعنـــد تطبيـــق هـــذا ) . ١-٠(الـــصفر إىل اقـــرتاب الـــشلك مـــن الـــشلك الـــثاليث وابتعـــاده عـــن الـــشلك ا�ا�ـــري ويه تـــرتاوح مـــابني 

 . ويه قمية م�خفضة مما تد�ل �ىل ابتعاد شلك احلوض عن ا�ا�رة ٠.٣١٢٤یبلغ العامل �ىل وادي ج�اب ظهر بأنه 

  الخصائص التضاريسية :ثانياً 
تعد دراسة اخلصائص التضار�س�ية ذات أمهية �برية يف ا�راسات اجلميورفولوج�ة ، ملا لهذه اخلصائص من أ�ر يف معلية  التعریة املائية 

  ). ٢٠١٢ا��ميي ، (من أ�ل معرفة هذه اخلصائص مت اس�ت�دام �دد من املعادالت اخلاصة بذ� و . وبناء األشاكل األرضية وتطورها 

��..(4) 
  )م(الفرق بني أ�ىل وأخفض نقطة يف احلوض                 

  )كم( طول الحوض الموازي لخط التصريف األساسي    =نسبة التضرس 

��..(5) 
  )الفرق بني أ�ىل نقطة يف احلوض وأد�ها ( )م(�لكي الترضس ا                               
  )م(                        محيط الحوض           = التضاريس النسبية 

تعكس هذه ال�س�بة الوضع الطوبوغرايف �لمنطقة، كام أهنا تعد ذات أمهية �برية يف ا��ساب رس�ة املياه وختمني الرواسب : �س�بة الترضس  - ١
وعند تطبيق .  زادت ال�س�بة زادت معها رس�ة املياه مع مكية الرواسب املنقو� والعكس من ذ� يف �ا� اخنفاض هذه ال�س�بةاملنقو�، فلكام

مك ويه �س�بة م�وسطة وميكن أ�ذها يف نظر �عتبار عند دراسة الوضع / م٤.٥٧ذ� �ىل وادي ج�اب ظهر أن �س�بة الترضس تبلغ 
  .الهيدرولو� �لحوض

 ويه قلي� �داً، وهذا یعود إىل ق� ٠.٠١٣وقد بلغت ،ويه متثل العالقة بني قمية الترضس  ومقدار حميط احلوض : س��ةالتضار�س ال�  - ٢
فضًال عن أن حميط احلوض یتصف �كرثة تعر�اته اليت زادت من مساف�ه مما . احندارات احلوض ا�ي ميثل سط�اً هضابيا م�در�اً �جتاه الشامل

 . املذ�ورة أدى إىل اخنفاض ال�س�بة
تعد دراسة �حندارات ذات أمهية �برية يف ا�راسات الهایدرومورفومرتیة، ملا لهذا العامل من تأثري �ىل �شاط معليات التعریة : در�ة �حندار - ٣

  . ویة  در�ة وهذا �حندار یعد ارض مس�ت٠.٢٦واإلرساب، ومن مث رس�ة وصول مو�ات الف�ضان، وتبلغ در�ة �حندار العام �لمنطقة 
  قيم المتغيرات المورفومترية لحوض وادي جباب) ۳( جدول

  القمي  املتغريات املورفومرتیة  اخلصائص
  ٩٨٦.٦  ²مك/ مسا�ة احلوض 
  ٢١٤.٣  مك/حميط احلوض 
  ٥٦.٢  مك/طول احلوض 

  ٢٧  مك/ أقىص عرض �لحوض 
  ٠.٢٧  )�س�بة متاسك املسا�ة ( معامل �س�تدارة 

لكية  ١.٩  معامل متاسك احمليط
لش ا

ة و
ح� ا

ملس
ص ا

صائ
اخل

  ٠.٣١٢٤  معامل شلك احلوض  
  ٤١٠  م/أقىص ارتفاع �لحوض 
  ١٣٣  م/أدىن ارتفاع �لحوض 

ص 
صائ

اخل
س�ية

� ضار
لت ا

  ٦٠.٦  مك/طول احلوض املوازي خلط الترصیف األسايس   

                                                 
 *) معتـــدل - در�ـــة ١٠-١٩(  ) م�وســـط �حنـــدار - در�ـــة ٢٠-٤٤( ) م��ـــدر �ـــداً - در�ـــة٤٥ -٦٩( ) شـــدیدة �حنـــدار � در�ـــة ٧٠-٨٥(  ) جرف�ـــة � در�ـــة ٨٥أكـــرث مـــن 

  )٢٠١٢ا��ميي (  اع�داً �ىل ، ) أرض مس�تویة -در�ة ٢أقل من ( )احندار طف�ف  - در�ة٢-٩) ( �حندار 
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  ٤.٥٧  مك/ �س�بة الترضس م
  ٠.٢٦  �ات��ر �حندار 

  ٠.٠١٣  التضار�س ال�س��ة
  ٥  �دد املراتب

  ٦٧٦  مجموع �دد ا�اري املائية
  ٤.٨٨  معدل �س�بة ال�شعب

  ١٢٣٧  مك/طوال ا�اري املائية مجموع أ
  ٠.٦٨  ²مك / وادي / كثافة الرصف العددیة 

  ١.٢٥  ²مك/مك كثافة الرصف الطولية 
  ٦٨  مك/ احلق�قي  طول ا�رى

  ٥٠  مك/ طول ا�رى املثايل 
  ١.٣٦  معامل األنعطاف

ايئ
ف امل

رص
ة ال

�بك
ش  

ص
صائ

خ
  

  ٣.١٥  �س�بة التقطع

  خصائص شبكة الصرف المائي : ثالثاً 
ـــرصف املـــايئ يه  ـــة �لظـــروف انعـــاكسإن خـــصائص شـــ�بكة ال ـــزمن اجليولوج� ـــضًال عـــن �امـــل ال ـــة، ف ـــس�ية واملناخ�  والتضار�

 )�١٩٩٧ـــراب   ( ) ٢٠٠٣الطـــايئ (  �ـــىل م�طقـــة البحـــثاآلتيـــة تطبيـــق املعـــادالت  هـــذه اخلـــصائص مـــن �ـــالل�ـــىلوميكـــن التعـــرف 
  .) Morisawa 1985) ( ١٩٩٧املومين (

��..(6) 
   �دد ا�اري املائية ملرتبة ما                                              

  ة  �دد ا�اري املائية �لمرتبة الالحق                  = �س�بة ال�شعب 

��..(7) 
  مك /                                  مجموع أطوال ا�اري املائية �لحوض             

                                 ²مك /   مسا�ة احلوض =                             كثافة الرصف الطولية 

��..(8) 
  مك/ مجموع أ�داد ا�اري املائية يف احلوض                                         
    ²مك /  مسا�ة احلوض                        =كثافة الرصف العددیة 

��..(9) 
  مك/         طول ا�رى احلق�قي                                                                                

                                                     مك)/اقرص مسافة بني املنبع واملصب ( طول ا�رى املثايل                     =طاف معامل �نع

��..(10) 

  اري املائية يف احلوض   مجموع أ�داد ا�                                                                                    
  مك/     حميط احلوض                              = �س�بة التقطع  

                       

 مراتـــب هنریـــة ، إىل مخـــسChow1984 املـــذ�ورة عنـــد straher املراتـــب ا�هنریـــة وفقـــاً لطریقـــة تـــصنيف مت -:�ـــس�بة ال�ـــشعب  - ١
ــة ــة آلي ــة-وبطریق ــدد جمارهيــا   تلقائي ــشعب 676ومجمــوع � ــس�بة ال� ــدل � ــغ مع ــة إىل أخــرى٤.٨٨ جمــرى وبل ــن مرتب ــا�ن م ــام يف  ويه ت��  ك

 .رتب�ني الرابعة واخلامسةم �ل٧ �لمرتبني األوىل والثانية و ٣.٨٧ تبلغ  إذ) ٤(و�دول رمق ) ٧(شلك رمق 
 ا�هنر ، و�ش�متل �ىل كثافة الرصف العددیة تعين كثافة الرصف املايئ در�ة ان�شار الش�بكة املائية وتفر�اهتا مضن حوض: كثافة الرصف املايئ - ٢

   ويه كثافة م�خفضة٢مك/ مك1.25وعند تطبيق ذ� �ىل م�طقة البحث تبني أن كثافة الرصف الطولية يه . وكثافة الرصف الطولية 
 �0.68خفضة إذ بلغت أما ا�ك�افة العددیة فه�ي األخرى م ) . ٢٠٠٢الشكر� ( والوارد عند strahler 1958وفقاً �لمعيار ا�ي وضعه 

                                                 
 * ٢مك/ا�ك�افة الترصیف�ة الطولية     قميهتا مك 

  )٢٠٠٢الشكر� (         فأكرث� �١٣الية          ١٢  - ٤م�وسطة           ٤   - ٠م�خفضة    
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 وس�ب اخنفاض كثافة الرصف املايئ يف حوض وادي ج�اب یعود إىل الظروف املناخ�ة اجلافة احلالية واملمتث� بق� األمطار فضًال ٢مك/وادي 
 .عن صالبة بعض التكوینات الصخریة املكونة �لحوض 

 ١.٣٦ طو� املثايل، ح�ث بلغت �لمجرى الرئ�س لوادي ج�اب ويه تعرب عن ال�س�بة بني الطول احلق�قي �لمجرى إىل: معامل �نعطاف - ٣
وتؤرش معامل �نعطاف �ىل اخلصائص الهيدرولوج�ة �لحوض ، فلكام زادت در�ة األنعطاف زادت معها اح�لية فقدان املياه بفعل 

ذ� يف �ا� اخنفاض قمية معامل الرتش�يح إىل �طن األرض ومن مث تأ�ري وصول مو�ات الف�ضان إىل م�طقة املصب وحيدث العكس من 
�نعطاف ح�ث تصل مو�ات الف�ضان �رس�ة �س��ة وهذا األمر یؤ�ذ بنظر �عتبار يف �ا� اقرتاح مواضع السدود واخلزا�ت ، كام 

 . اجلوانب احملدبة تؤرش معامل �نعطاف �ىل العمليات احلتية  والرتس��ة ، فزتاد معليات احلت  يف اجلوانب املقعرة  ومعليات الرتسب يف

  

  DEMمشتقة من نموذج االرتفاعات الرقمية  المراتب النهرية في منطقة البحث ) ۷ (شكل

  المراتب النهرية في حوض وادي جباب ) ٤(جدول 

  نسبة التشعب  كم/مجموعة أطوالها   عدد المجاري  المرتبة  

۱  ٥۰۷  ٦٤۱    

۲  ۱۳۱  ۳۲۷  ۳.۸۷  

۳  ۳۰  ۱۱۷  ٤.۳۷  

٤  ۷  ۹٤  ٥.۲۸  

٥  ۱  ٥۷  ۷  
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لوج�ة والظروف و خر واملرتبطة �لتكوینات اجليوهو مؤرش �ىل مدى تقارب األودیة بعضها من البعض اآل: �س�يج حوض الرصف املايئ - ٤
 ويه ٣.١٥ تطبيق هذه ال�س�بة �ىل حوض وادي ج�اب یظهر بأهنا مل تت�اوز وعند،  ب�س�بة التقطع عنه املناخ�ة والغطاء النبايت ، واملعرب

   أي �س�يج خشن حلوض وادي ج�اب�س�بة م�خفضة

  هيدرولوجية حوض وادي جباب 
�د الود�ن إىل جر�ن سطحي دا�ل الود�ن ميكن �س�تفادة م�ه وختزینه يف  أ)�ابية (  حوض إن حتویل املطر الساقط �ىل

إىل تأثري التخز�ن �لحوض الس��ب من �الل یعمتد �ىل التوزیع املاكين والزمين �لسقطة املطریة إضافة  حبريات أمام سدود ت�شأ لهذا الغرض
إن الهطول املطري ا�ي جيتاز الغطاء النبايت �رطب الرتبة السطحية وی�رسب اجلزء ا�ك�ري م�ه إىل  .رض و�ريهاغطاء النبايت والرتبة واحندار األال

 �ىل السطح �جتاه امليل ك وتتكون املس�يالت اليت جتري اجلزء املتبقي �ىل السطح احلفر والرب ب�� ميأل، لتقي �ملياه اجلوف�ة�طن �رض لي 
واجلزء اآلخر من الهطول املطري جيري يف طبقات الرتبة العلویة �جر�ن ، )Surface Runoff( ما�سمى �جلر�ن السطحي ح�ث یتكون 

و�كون اجلر�ن .  مع الزمندول املايئو�لتبادل مع اجلر�ن السطحي یقرتب من اجل، )Inter Flow(قریب من السطح �سمى اجلر�ن الب�ين 
هناك جزء �لث وهو اجلر�ن الواصل �لمجرى . ا�ي ميثل ترصیف الوادي املايئ) Direct Runoff(السطحي واجلر�ن الب�ين اجلر�ن املبارش

ميثل حركة املياه اجلوف�ة إىل دا�ل جمرى و ) Base Flow( اجلر�ن القا�دياملايئ �رب انتقال طویل ومعيق يف الرتبة �سمى اجلر�ن �ري املبارش أو
ميثل خمطط توضيحي ألشاكل اجلر�ن الناجتة من )٨(والشلك رمق ، الوادي عندما �كون قاع الوادي مب�سوب اوطأ من م�سوب املياه اجلوف�ة

  .السقطات املطریة

  

  الترصیف                                                                                                                           

  اجلر�ن السطحي                   

  

  اجلر�ن حتت السطحي                                                              

    

  اجلر�ن القا�دي  

                                                     

                                     الزمن                                                                        

  )٢٠٠١، درو�ش (أشاكل اجلر�ن الناجتة من السقطات املطریة) ٨(شلك 
  )١٩٨٣، س�يت ( :مه العوامل املؤ�رة �ىل ترصیف ا�رى املايئ بعد حصول سقطة مطریة معينة يهإن أ

مه العوامل اليت تؤ�ر �ىل ترصیف ا�رى املايئ  أ مندُ تُع احلوض الس��ب  خصائص إن: )Catchmentاجلابية ( حلوض الس��ب اخصائص  - ١
ن مسا�ة احلوض الس��ب حتدد بواسطة خط فصل اجلر�ن مع إذ إ، لهيا بعد سقطة مطریة معينةومكية اجلر�ن ا�لكية اليت ميكن احلصول �

ويف هذا .  القمم احملددة �لت�د�ت الفاص� �لحوض الس��بإیصال كن حتدیدها من اخلارطة الطوبوغراف�ة �رب احلوض الس��ب ا�اور ومي
) Digital Elevation Model( �الع�د �ىل مناذج �رتفا�ات الرمقية  تلقائية � بصورة آلية وأبعادهاحلوض مسا�ة البحث مت حتدید 

                                                 
  ٦,٢٥من �س�يج رصف خشن إذا اكنت �س�بة التقطع أقل  
  ١٥,٦٧ � �٦,٢٥س�يج رصف م�وسط إذا اكنت �س�بة التقطع من  
   )٢٠٠٣الطايئ    (   ١٥,٦٧ �س�يج رصف خشن إذا اكنت �س�بة التقطع  أكرث من  
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 ج�ولوج�ة احلوض الس��ب �ىل الترصیف املتوقع من �اصفة مطریة معينة تؤ�ر  ).٢( يف شلك كامو ) Arc GIS 9.3(�س�ت�دام �ر�مج و
  .رض و�ريهاوضع و�شقق و�شلك الود�ن وم�ل األو�ش�تق مهنا مواصفات الرتبة م�ل ت

 ویقاس �ململ )Rainfall Depth (�ل تعریف السقطة املطریة �س�ت�دم مصطلح ارتفاع الهطولمن أ: شدة واس�تدامة العاصفة املطریة - ٢
)mm (سا�ة /و شدة الهطول وتقاس �ململ)mm/hr( ومكية الهطول النوعية)وتقاس �ملرت املكعب �لثانية �لك لكم مربع ) الترصیف النوعي
)m3/(s.km2) ( ح�ث انه لشدة مطریة صاف�ة مقدارها)1 mm/hr (0.280= ن الترصیف النوعي فإ m3/(s.km2). مت  وقد 

�متثيل الهطول املطري يف م�طقة ) ٢٠٠٨( إىل  ) ١٩٧١( الهيدرولوج�ة �لفرتة من  يف حمطة عنه الهطول املطري املس��اس�تعامل بيا�ت
  .ا�راسة

والعوامل ، وهو جزء من السقطة املطریة ا�ي حيجز يف احلوض الس��ب ق�ل أن نصل إىل مر�� حصول الس�يح السطحي: التخز�ن احمليل - ٣
إن املواصفات التخزی��ة �لحوض . �ن يه الغطاء النبايت والرتبة وشلك سطح �رض وش�بكة ا�اري املائية و�ريهااملؤ�رة يف معلية التخز 

الس��ب ميكن وصفها بواسطة معامل اجلر�ن ح�ث یعني هذا املعامل بواسطة ال�س�بة بني جحم املاء اخلارج من احلوض الس��ب وجحم 
 :الهطول فوقه أي إن

��..(11)   

إىل ) α=0.2( ویقع ا�ال الطبيعي ملعامالت اجلر�ن يف األحواض الس��بة الطبيعية بني )وا�د( و ) صفر (وتقع معامالت اجلر�ن بني القمية
)=0.5 α.(  

  :حساب تصاريف الوديان
 ت جر�ن هذه الود�ن  إىل تصورات مكية عن تصاریف الود�ن الناجتة عن السقطات املطریة عن طریق تق�مي بيا�یمت الوصول

نه ميكن حساب التصاریف �الع�د �ىل تتوفر م�ل هذه البيا�ت فإ وعندما ال، املتوفرة �لس�نوات السابقة وتطبيق الطرق اإلحصائية �لهيا
وهذا ) Net rainfall(�الع�د �ىل قمية الهطول املطري الصايف ) Unit Hydrograph(الق�ايس ) الهيدروغراف(م�حنيات ا�طط املايئ 

نظریة الهيدروغراف الق�ايس ) Sherman 1932(وضع شريمان  .�شرتط توفر ق�اسات سابقة لعالقة الهطول املطري �جلر�ن ��رى املايئ
ً ا�ي یعرف بأنه الهيدروغراف الناجت من �اصفة مطریة م�فردة �س�تدامة وا�دة �سقط �شلك م�تظم فوق �ابية معينة وت��ج معق   فعاالً أً  مطریا

وميكن من �الل اس�تعامل الهيدروغراف الق�ايس ألي �ابية معرفة ترصیف م�اه الس�يح ). mm, 1 cm, 1 inch 1(مقداره و�ده وا�دة م�ل 
 �ىل �شأالسطحي اجلاریة يف الود�ن مع الزمن بعد السقطات املطریة ومعرفة جحوم املياه اليت ميكن ختز�هنا يف حبريات التخز�ن أمام السدود اليت ت 

  . ألغراض حصاد املياه األودیة
 مت وقد،  بعد السقطات املطریة ميكن �س�تفادة مهنا يف رمس الهيدروغراف الق�ايس �لواديلوادي ج�ابو�لنظر لعدم وجود ق�اسات ترصیف 

  .قطات املطریة املس��اس�ت�دام طریقة الهيدروغراف الق�ايس الصنيع لتقد�ر جحم الواردات املائية لهذا الوادي الناجتة عن الس

  )Synthetic unit hydrograph(الهيدروغراف القياسي الصنيع 
ا�ي اخ�ار املعایري الثالثة ) Snyder 1938(إن أفضل طریقة معروفة الش�تقاق خمطط املاء الق�ايس الصنيع يه طریقة س�نایدر 

ويه اكف�ة لتعریف خمطط ، )tp(وفرتة احلوض ) Qp(ا�روة وترصیف ) Tb(األساس�ية �لهيدروغراف الق�ايس ويه عرض م�سوب خمطط املاء 
بنظر �عتبار الصفات الهندس�ية �ل�ابية اليت �كون مؤ�رة �ىل شلك خمطط املاء الق�ايس واليت �مكن ) Snyder(وأ�ذ س�نایدر . املاء الق�ايس

ند إ�داد الصيغة الر�ضية ملعادالت الهيدروغراف الق�ايس يف مسا�ة اجلابية وشلك احلوض والطوبوغراف�ة واحندارات الق�وات وكثافة اجلداول ع 
   .الصنيع

   الهيدروغراف القياسي لودي جباب
واملوجودة يف هنایة حوض الوادي ) ٩( املب��ة يف الشلك) ١(مت اش�تقاق الهيدروغراف الق�ايس الصنيع لوادي ج�اب عند النقطة 

 �لوادي املأخوذة من مناذج �رتفا�ات الرمقية واكن شلك الهيدروغراف الق�ايس الناجت ة  املورفومرتیقرب هنر الفرات �الع�د �ىل اخلصائص
 مت اس�تعامل هذا الهيدروغراف الق�ايس ملعرفة جحم اإل�رادات املائية الشهریة  وقد).١٠( سا�ة كام م�ني يف شلك ٢٤لعاصفة مطریة �س�تدامة 

). ٥( واكنت النتاجئ كام م�ني يف اجلدول  ، سدإلقامة اكنت اإل�رادات املائية اكف�ة إنفة ملعر ) ١(والس�نویة جلابية وادي ج�اب عند النقطة 
كتاف الوادي و�ون  سد الرتفاع أإلقامةالح�ة الوادي ویت�نب م�ه ص) ١(یبني مقطع عريض يف وادي ج�اب عند النقطة رمق ) ١١(الشلك و 
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ً یبني مقطع) ١٢(الشلك و .  السدشاءإ�  مما یؤدي إىل تقليل لكف ، �س��اً عرض الوادي قليالً  ً  طوليا یبني ) ١(مقدم النقطة و  ، يف وادي ج�ابا
اخلریطة ا�ك�توریة  ملنطقة السد املقرتح يف ) 13( یوحض الشلك .مام السد ت�شأ أأنل الب�رية اليت من املمكن  وطو وارتفا�هموقع السد املقرتح 

 �الع�د �ىل اخلصائص الهندس�ية �لوادي ومسا�ات أحواض التخز�ن .لسد عند �م�الءم�ينا �لهيا املسا�ة السطحية لب�رية ا) ١(النقطة 
تبني ) ١٥(و ) ١٤(األشاكل رمق ). ٩(شلك ، مكقرت�ني إل�شاء سدود صغرية �لهيا) ٣(و) ٢(وامليل لفروع وادي ج�اب مت اخ�يار املوقعني 

التوايل ویت�ني مهنا صالح�ة الوادي يف املوقعني إلقامة سد الرتفاع أكتاف �ىل ) ٣(و )٢(مقطع عريض يف فرع وادي ج�اب عند النقطة رمق 
  .الوادي و�ون عرض الوادي قليل �س��ا مما یؤدي إىل تقليل لكف إ�شاء السد

  

  مواضع السدود المقترحة في حوض وادي جبابخريطة موضح عليها  ) ۹(شكل 

  )۱(نقطة رقم 

  )3(نقطة رقم 

  )2(نقطة رقم 
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  )۱( عند النقطة رقم ض وادي جبابالهيدروغراف القياسي الصنيع لحو) ۱۰ (شكل 

  

  )۱(حجم اإليرادات المائية الشهرية لجابية وادي جباب عند النقطة ) ٥(جدول 

Time 

(hr) 

Discharg

e (m3/s) 

Jan.  Feb.  Mar. Apr. May Jun  Jul. Aug Sep Oct. Nov  Dec. 

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00  

12 8 3.68 6.00 6.16 0.48 0 0 0 0 0 0 0 2.16 

24 44 20.24 33.00 33.88 2.64 0 0 0 0 0 0 0 11.88 

36 124.2 57.16 93.19 95.67 7.46 0 0 0 0 0 0 0 33.55 

48 72 33.12 54.00 55.44 4.32 0 0 0 0 0 0 0 19.44 

60 24 11.04 18.00 18.48 1.44 0 0 0 0 0 0 0 6.48 

72 8 3.68 6.00 6.16 0.48 0 0 0 0 0 0 0 2.16 

84 4.5 2.07 3.38 3.47 0.27 0 0 0 0 0 0 0 1.22 

96 3 1.38 2.25 2.31 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0.81 

108 2 0.92 1.50 1.54 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0.54 

120 1.5 0.69 1.13 1.16 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0.41 

132 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

volume of water in 

bond per month 

(m3) 

5787720 9436500 9688140 754920 0 0 0 0 0 0 0 

84928

5 
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  )۱(مقطع عرضي في وادي جباب عند النقطة رقم  ) 11( الشكل 

  

  

  )۱( في وادي جباب مقدم النقطة اً  طولياً يبين مقطع ) 12( الشكل 

  

  مستنبطة من البيانات الفضائية )۱(ة الكنتورية  لمنطقة السد المقترح في النقطة طيريوضح الخ ) ۱۳(الشكل 
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  )۲(في النقطة مقطع عرضي للوادي في مكان السد المقترح ) ۱٤(شكل 

  

  )۳(في النقطة مقطع عرضي للوادي في مكان السد المقترح ) ۱٥(شكل 

  االستنتاجات 
   :یأيت�ت اليت مت التوصل إ�هيا �س�ت��ج ما من �الل حتليل البيا�ت الفضائية والبيا

  . مك  ٢١٤.٣   وحميطها² مك٩٨٦.٦  رافدا ًمضن مسا�ة قدرها٦٧٦مجموع روافدها ، ظهر يف حوض وادي ج�اب وجود مخس مراتب هنریة  - ١
 م فوق ١٣٣د�ها حر وأ فوق مس�توى سطح الب م٤١٠ىل إ�ىل أجزاء م�طقة البحث �كون يف جزهئا اجلنويب الغريب ، ح�ث تصل أن إ - ٢

  . الشاملجتاهدار العام �لحوض هو من اجلنوب  �ن �حنإو.املس�توى املذ�ور 
د�ه  ممل وأ٣٢٤.٥إذ بلغ ، �اله يف شهر متوزح�ث �كون أیتصف م�اخ م�طقة البحث  �جلفاف مع وجود جعز مايئ يف مجيع أشهر الس�نة  - ٣

  .  ممل ١٠.٩٢يف شهر اكنون الثاين 
  . يه الرتبة املزجيية الرملية والرملية املزجيية فهيا الرتبة و ، يه التكوینات ا�لكس�ية يف م�طقة البحث نات اجليولوج�ة السائدة التكوی  - ٤
  .ق� كثافة الغطاء النبايت  - ٥
  . در�ة ٠.٢٦یبلغ معدل �حندار يف حوض وادي ج�اب  - ٦
  . ٠.٢٧س�تدارة  �معاملح�ث اكنت ، شلك املس�تطيل ىل ال مييل شلك احلوض إ - ٧
 إذ بلغت ،نوع اخلشنال   �ا �كون �س�يج الرصف من ²مك / مك ١.٢٥ والطولية ²مك / وادي ٠.٦٨اخنفاض كثافة الرصف العددیة البالغة   - ٨

  . ٣.١٥قمية التقطع 
  .  يف ضوء املعلومات املورفومرتیة والهيدرولوج�ة�شاء السدود واخلزا�توجود ثالثة مواضع مالمئة إل - ٩
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