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 :انمستخهص
 

ٌهدف البحث الى تمدٌر الجرٌان السطحً باالعتماد على لٌم العواصف المطرٌة المنفردة والذي ٌحسب كخطوة أولى فً حصاد مٌاه األمطار 

اد الخصائص الهٌدرومورفومترٌة لحوض وادي للمساهمة فً معالجة شحة المٌاه باإلدارة المناسبة لمصادر المٌاه السطحٌة كاألمطار. وكذلن إٌج

  .(3كم:357المر والذي ٌمع شمال غرب العراق ضمن محافظة نٌنوى وتبلغ مساحته الكلٌة )

المطورة لتخمٌن عمك السٌح السطحً لمنطمة  SCSتم اختٌار افضل وانسب الموالع إلنشاء سدود ممترحة لخزن مٌاه االمطار. اعتمدت طرٌمة 

بنظر االعتبار متغٌرات مهمة فً الجابٌة كنوع التربة واستعمال االرض والرطوبة المسبمة للتربة، واستخدمت تمنٌة نمذجة الدراسة وأخذت 

( لمحاكاة وتحلٌل البٌانات الهٌدرولوجٌة وتحدٌد DEM( والصور الفضائٌة والخرائط الرلمٌة ونموذج االرتفاع الرلمً )WMSاالحواض المائٌة )

( لمحطة ربٌعة لغرض تمدٌر الجرٌان 3003-3002لع السدود الممترحة لخزن المٌاه. اعتمدت بٌانات االمطار الٌومٌة للمدة )افضل المماطع لموا

( ٌمثالن افضل االحواض الثانوٌة لحجز المٌاه 3102السطحً ولسم الحوض الرئٌسً الى خمسة عشر حوض ثانوي ووجد ان هنان حوضٌن )

(م820830ل حوض لٌكون المولع الممترح إلنشاء سد بارتفاع خمسة أمتار ولٌحجز مٌاه تمدر بـ )واختٌر انسب مولعٌن فً نهاٌة ك
2

 

( م223232و)
2

(  مم وتراوح عمك السٌح السطحً 342للحوضٌن الثانً والخامس عشر على التوالً. بلغ معدل السالط المطري للمدة أعاله ) 

 ( لم تنتج اي سٌح سطحً.3003-3000( و)3003 -3002العواصف المطرٌة خالل ) (مم وظهر ان2213-3102السنوي لمنطمة الدراسة بٌن )

 ، سٌح سطحً، سدود صغٌرة، وادي المر .رحصاد مٌاه األمطا :انكهمات انمفتاحية

RAIN WATER HARVESTING FOR Al MURR VALLY / 

NINAVA GOVERNARATE / NORTH IRAQ 

 
Adil A. Bilal*        Yousra T. Abdulbaqi *        Bashar M. Al-Shakraji** 

*Uni. of Mosul - Dams & Water Resources Research Center                                                              

**Remote Sensing Center 

ABSTRACT: 
The paper aims to estimate runoff based on the values of single storm which is calculated as a first step for water 

harvesting to contribute water scarcity and management of surface water resources, as well as to find 

morphometric properties of Almurr basin .The Basin is located north-west of Iraq in the province of Nineveh, 

with a total area (2469 km 2). Dams were proposed, chosen in the best and most suitable sites to store rain water. 

SCS developed method adopted to estimate the depth of surface runoff for the study area, taking into 

consideration the important variables as, soil type, land use and antecedent moisture content (AMC).watershed 

Modeling system (WMS) Technique, satellite images, digital maps and digital elevation model (DEM) were 

used to simulate and analyze hydrological data and to determine the best sections of the proposed dams sites. 

Data of daily rains of Rabiaa station of the period (2003-2012) were adopted for the purpose of estimating 

runoff. Almurr basin was divided into fifteen Sub basins. The (2 and 15) Sub basins were found to be the best 

water harvesting. Consequently, most suitable locations were selected at the end of each these two sub basins as 

the proposed site for the construction of a dam of five meters height. The reserved water estimated at (820 830) 

m3 and (668323) m3 for the two sub basins   respectively. The mean rainfall for the above period reached (297) 

mm and the depth of surface runoff between (2.17and 46.2) mm. The rainstorms during (2007-2008) and (2011-

2012) did not produce any surface runoff. 
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   :انمقذمة

 

 وذلن خاصة أهمٌة تمنٌة حصاد مٌاه األمطار تكتسب    

 التنمٌة ومشروعات المائٌة المصادر تنمٌة بمجاالت الرتباطها

 ذات الجافة وشبة الجافة المناطك فً خاصة والرعوٌة الزراعٌة

. بعد التغٌرات المناخٌة وما نتج عنها المحدودة المائٌة الموارد

 حرارة وكمٌة األمطار وتوزٌعها، بدأمن تغٌر فً درجات ال

 المختلفة لغرض المٌاه بؤسالٌبها حصاد نشآتم إللامة التوجه

 لالستفادة األمطار أولات وفرة خزن مٌاه الجرٌان السطحً فً

تولفها  أو األمطار للة أولات فً الري منها وإطاللها ألغراض

 عن مكانٌة الزراعٌة، فضال المحاصٌل متطلبات لضمان تلبٌة

 المدنٌة السدود لالستخدامات فً خزنها حالة منها فً االستفادة

 المنطمة. فً وكمٌة المٌاه المتوافرة السد حجم اعتمادا على

الخزانات دراسة طبوغرافٌة وهٌدرولوجٌة  هذه إنشاء ٌتطلب

 عند السطحً الجرٌان مٌاه لحوض التغذٌة لغرض تمدٌر حجم

 للخزان.  المناسب الحجم تحدٌد السدود الممترحة من أجل  موالع

 من خالل المٌاسات السطحً الجرٌان مٌاه ٌمكن تمدٌر

فً حالة توافرها،  للسنوات السابمة الرصد محطات فً الحملٌة

المحاكاة  نماذج بٌنما فً المناطك غٌر المرصودة ٌمكن اعتماد

 رٌاضٌة مشتمة على عاللات ومعادالت تعتمد والتً الرٌاضٌة

والتً تغنً أحٌاناً عن اجراء  لٌاسات حملٌةمختبرٌة و وعاللات

دراسات وتجارب حملٌة واسعة التً غالبا ما تكون مكلفة 

 التصادٌا مع صعوبة اجرائها والعٌا. 

ان التطور الكبٌر فً تمنٌة الحاسبات فائمة السرعة  

ساعد العلماء على تطوٌر نماذج حاسوبٌة ذات لدرة عالٌة جدا 

ولوجٌة، نظرا لمدرتها الكبٌرة فً فً محاكاة المسائل الهٌدر

التعامل مع الكم الكثٌر من البٌانات والتً تمثل خصائص 

المشاكل الهٌدرولوجٌة فضال عن التمدم فً مجال الصور 

الفضائٌة والخرائط الرلمٌة التً وفرها نظام المعلومات 

( فً تطوٌر برامجٌات متكاملة لمحاكاة GISالجغرافٌة )

 ة المختلفة بشكل كفوء. البٌانات الهٌدرولوجٌ

 اتخاذ فً فعالة وسٌلة إن المحاكاة الرٌاضٌة أصبحت

 الخصائص دراسة ٌتم سوف لذاالمائٌة.  الموارد فً إدارة المرار

تمنٌة نمذجة  باستخدام مرال وادي لحوض الهٌدرولوجٌة

 -Watershed Modeling Systemاألحواض المائٌة )

WMS) مع لوجٌةالهٌدرو التطبٌمات متخصص فًال (Soil 

conservation service ,SCS  ًلتخمٌن الجرٌان السطح )

 GIS الجغرافٌة المعلومات نظم امجنبرلألحواض فضال عن 

معالجة البٌانات وتحلٌلها  فً الفعالة المساعدة الوسٌلة كونه

 الحاسوب. إلى إحصائٌا وتغذٌتها

الطبوغرافٌة  الخرائط من المتوافرة البٌانات أن 

وغٌرها ٌمكن  األرض، واستخدام التربة، ونوع فة،المختل

ودلة بهدف محاولة  بسهوله النموذج تغذٌة فً مباشرة اعتمادها

 Larry and)الوصول الى حلول جدٌدة للحالة المعنٌة. وضح 

Mays , 2010)   )ان السٌح السطحً المباشر )المطر الفائض

بدء  هو دائما ٌساوي او الل من عمك السالط المطري، وبعد

الجرٌان فان عمما اضافٌا ٌحتجز فً الجابٌة ٌساوي او الل من 

طالة االحتجاز المصوى ،هنان كمٌة من المطر السالط ٌتم 

احتجازها لبل بدء بالجرٌان )االحتجاز االولً لبل الغمر( 

كما أوضح المصدر ان  والذي ال ٌوجد فٌه جرٌان سطحً.

فرضت  (Soil conservation service, USDAطرٌمة )

 ان نسبة الكمٌتٌن الحمٌمٌة الى المحتملة هما متساوٌتان. ذكر

Gupta, et al., 1997) ان طرٌمة )SCS  تعتمد على حمٌمة ان

الجرٌان السطحً المباشر )بعد حدوث االرتشاح األولً( ٌعتمد 

على الغطاء النباتً واستعمال األرض ونوعٌة التربة وحالة 

 U.S. Department)ٌة. كما بٌن الرطوبة المسبمة للتربة السطح

of Agriculture, 1972)  ان طرٌمةSCS  أداة فعالة ومباشرة

فً تخمٌن ممدار الجرٌان السطحً من خالل معادالت وضعٌة 

والتً تتطلب السمٌط المطري الٌومً ومعامل الجرٌان السطحً 

كمدخالت لها.  رلم المنحنً (Curve Number, CN) للجابٌة

 لكل دراسة لتمدٌر حجم الجرٌان السنوي  (Kulkarni, 2004)لدم

 شبه ( وهً من المناطكWarasgaonحوض فً منطمة )

 (SCS)التربة  خدمات صٌانة فً الهند باستخدام طرٌمة الجافة

( SCSطرٌمة ) النتائج إمكانٌة اعتماد (. أظهرتGISمع تمنٌة )

 مساحات فً لحصاد المٌاه التخطٌط والتخمٌن فً ( GISو)

 بشكل كفوء.   كبٌرة

فمد لدرت  (Mohammadin, 2003)أما الدراسة 

كمٌة الجرٌان السطحً فً غربً جابٌة بنً نعٌم فً منطمة 

% 23بانها تمثل  SCSحبرون فً فلسطٌن وباستخدام طرٌمة 

 ,.Al-Namor et al)من مجموع السالط المطري السنوي. درس 

الضفة هٌدرولوجٌة وادي السعود فً منطمة دورة فً  (2006

واظهرت النتائج ان عمك  GPS, GISالغربٌة باستخدام تمنٌة 

% من :2مم والذي ٌمثل  9:الجرٌان السطحً فً المنطمة هو 

 ( 3123المطلب، مجموع السالط المطري السنوي. اجرى )

 GISدراسة تطبٌمٌة على وادي الرواكٌب بالسودان باستخدام 

للخواص  تحدٌد مالئمونظم االستشعار عن بعد من أجل 

حساب عمك  (Viji et al., 2015).الهٌدرولوجٌة للوادي. أجرى 

 المطورة  SCS-CNالسٌح السطحً بطرٌمة 

لجابٌة كوندافالم غرب كات فً الهند ووجد أن  Green-Amptو

Green-Ampt  هً أفضل طرٌمة لتمثٌل السٌح السطحً فً الجابٌة

من السالط  %23واستخدموا السالط المطري لعشر سنوات ووجد أن 

% من السالط المطري 23المطري ٌتم ارتشاحه من التربة والبالً 

 كسٌح سطحً. ٌجري
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تحلٌل الخصائص  إلى الحالً البحث ٌهدف 

 المورفومترٌة والهٌدرولوجٌة لحوض وادي المر لتمدٌر حجم

 مجموع العواصف من المتراكم السطحً السنوي الجرٌان

نوٌة لحوض الوادي  المنفردة لبعض األحواض الثا المطرٌة

كخطوة أولى فً حصاد مٌاه األمطار، فضال عن اختٌار أفضل 

الموالع المالئمة إلنشاء سدود صغٌرة لخزن المٌاه وتخمٌن 

 عملٌة حجم المٌاه المتولع خزنها ضمن هذه السدود من أجل

 مشارٌعوتطوٌر المنطمة ب تنمٌة ثم ومن الوادي لحوض التؤهٌل

 .  مستمبلٌة

 اسة: منطقة الدر

الدراسة )حوض وادي المر( إدارٌا ضمن  منطمة تمع     

محافظة نٌنوى فً الشمال الغربً للعراق، وبٌن خطً طول 

 °36( شرلاً، وخطً عرض )13 `00 42° - 02 `00 42°)

( شماالً. ٌمتد الحوض من الحدود 05 `57 36° - 59 `17

 السورٌة فً الشمال الغربً وٌصب فً نهر دجلة عند لرٌة

اسكً موصل. ٌحده من الشمال ناحٌة عٌن زالة ومن الشمال 

الشرلً بحٌرة سد الموصل ومن الجنوب والجنوب الغربً جبل 

شٌخ ابراهٌم وجبل الكوالت، ومن الشرق لرٌة الزنازل ولرٌة 

(. ان مناخ منطمة الدراسة حار 2اسكً موصل كما فً الشكل )

وي لألمطار جاف صٌفا بارد ممطر شتاء. ٌبلغ المعدل السن

( °27.5العظمى والصغرى ) مم ولدرجة الحرارة 3:8

التوالً. (على.11.4و)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق وادوات التحليل:

إن توفر بٌانات الجرٌان السطحً فً عموم العراق 

محدودة جدا ممارنة مع بٌانات االمطار السالطة وخاصة فً 

ف الجابٌات الصغٌرة والمتوسطة. وبما أن لٌم التصارٌ

ضروري لمثل هذه الجابٌات وخاصة التً ال تتوفر فٌها 

محطات لٌاس التصارٌف إلجراء التصامٌم المختلفة للمنشآت 

الهٌدرولٌكٌة مثل السدود الصغٌرة، لهذا فان الطرق التحلٌلٌة 

 تستعمل لتخمٌن ذلن.

اعتمدت الدراسة على بٌانات نموذج االرتفاع الرلمً 

(DEM وبدلة )الطبوغرافٌة بممٌاس  متر والخرائط 41

والدراسات الحملٌة لتحدٌد نوع التربة والغطاء  211111;2

النباتً، والبٌانات الٌومٌة التً تتعلك بمناخ منطمة الدراسة 

وتشمل بٌانات )األمطار الٌومٌة ودرجات الحرارة( المؤخوذة 

. تم تحلٌل البٌانات 3129من الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة 

( Arc view 9.0العدٌد من البرامج منها )باالعتماد على 

 Global( و)Watershed Modeling System- WMSو)

Mapper وتضم هذه البرمجٌات العدٌد من األدوات ،)

( التً تم Hec1,TR55,Tr20والمودٌالت الهٌدرولوجٌة )

 .الدراسة يبين مشطقة بيان فزائي :(1شكل )
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االستفادة منها فً تحلٌل البٌانات الخاصة بالمنطمة وتحدٌد 

الحواجز الممترحة واٌجاد أفضل موالع السدود الصغٌرة او 

المماطع العرضٌة لمجاري الودٌان باإلضافة الى برمجة معادلة 

 الجرٌان السطحً ومعامل الجرٌان .

تم التطاع المولع الخاص بمنطمة الدراسة من 

( شكل DEMالصورة الفضائٌة، ونموذج االرتفاع الرلمً )

ً كونه المحور األساسً الذي تدور حوله مع2) ظم ( أٌضا

الدراسات الهٌدرولوجٌة والمورفولوجٌة وٌشكل الماعدة التً 

ٌعتمد علٌها الستنتاج المعلومات المتعلمة بالنمذجة 

الهٌدرولوجٌة، وذلن الحتوائه على لاعدة بٌانات متكاملة وٌعبر 

عن الخصائص للمنطمة بشكل ثالثً االبعاد ٌسهل التعامل معها 

 فً تطبٌمات برمجٌة مختلفة. 

جرٌان السطحً عندما تكون كمٌة األمطار ٌحدث ال

أعلى من معدل االرتشاح. فاذا وصل معدل االرتشاح الى الحد 

األلصى فان المٌاه ستبدأ بملئ المنخفضات والبرن فً الترب 

السطحٌة وبعدها فان الماء سٌجري على السطح على شكل سٌح 

سطحً. هنان عدة طرق للتنبإ بالسٌح السطحً استخدمت من 

احثٌن امتدت من الصٌغ او المعادالت البسٌطة لتحدٌد لبل ب

الجرٌان السطحً الى المودٌالت المعمدة التً تتبع حركة المٌاه 

 ,Rationalمن ابعد نمطة فً الجابٌة الى المصب منها: طرٌمة

Meclchior, Weduwen)  .(Haspers; SCS    

المطورة. ان  SCSاستخدم فً هذا البحث طرٌمة 

المطورة  وضعتها هٌئة خدمات صٌانة التربة ( SCSطرٌمة )

(Soil Conservation Service, 1986 والتً تسمى أالن )

 Naturalهٌئة حفظ الموارد الطبٌعٌة والخدمات العامة 

Resources Conservation Service, NRCS) ًوه )

مستخدمة بنطاق واسع فً العالم  لتخمٌن الجرٌان السطحً 

 بٌة.لمٌاه األمطار من الجا

إن هذه الطرٌمة تّمكن الهٌدرولوجٌٌن من محاكاة  

خٌارات التصمٌم المختلفة وممارنة النتائج. تتطلب هذه الطرٌمة 

كمٌة السالط المطري ورلم المنحنً الذي ٌعتمد على نوعٌة  

تربة المنطمة واستخدام األرض والغطاء النباتً والرطوبة 

 المسبمة للتربة 

(Antecedent Moisture Content, AMC .) 

 النتائج والمناقشة

( الى (Larry and Mays, 2010صنِفت التربة حسب 

(. تعتمد هذه المجامٌع D,C,B,Aأربع مجامٌع هٌدرولوجٌة )

على األحواض ونوع  التربة ومعاٌٌرها واستعمال األرض 

ومستوى المعالجات لها والتً تستخدم فً التحضٌرات لتمدٌر 

ود بالتالً على تخمٌن السٌح السطحً الغطاء النباتً والذي ٌع

( هً مإشر AMCالمباشر. ان حالة الرطوبة المسبمة )

للمحتوى الرطوبً للتربة لبل العاصفة المطرٌة ولها دور مهم 

ً بؤهمٌة ) ( AMCومإثر فً حجم الجرٌان السطحً. واعترافا

 Curve( طّورت سٌالات عمل لتعدٌل لٌمة )USDAفان )

Number, CNوبة المسبمة للتربة باالعتماد على ( حسب الرط

كمٌة األمطار السالطة فً فترة الخمسة أٌام التً تسبك العاصفة 

المطرٌة. استخدمت ثالث مستوٌات من الرطوبة المسبمة للتربة 

(، المستوى االول للجاف والثانً CNلحساب رلم المنحنً )

 ( ٌعطً حدود2للطبٌعً والثالث للحالة الرطبة. والجدول رلم )

األمطار لموسمً النمو والسبات لهذه المستوٌات الثالثة من 

 حالة الرطوبة المسبمة.

 ,Larry and Maysان لٌم رلم المنحنً الموجودة فً المصدر )

( الى الحالة CN( ولتعدٌل لٌمة ) ΙΙAMC( هً لحالة )((2010

(Ι AMC( او )ΙΙΙ AMC: تستعمل المعادالت التالٌة ) 

                                                                    

)1......(....................
)*058.0(10

*2.4

)(

)(

)(









CN

CN
CN 

                                                                   

)2......(....................
)*13.0(10

*23

)(

)(

)(









CN

CN
CN 

( هو رلم المنحنً للحالة  ΙΙAMCحٌث ان )

( هو رلم المنحنً للحالة الجافة وان  Ι AMC) االعتٌادٌة وان

(ΙΙΙ AMC .هو للحالة الرطبة ) 
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 (: ترشيف حاالت الرطهبة السدبقة للتربة للخسس أيام السدبقة لسهسسي الشسه والدبات1الجدول ) 

Total 5-days Antecedent Rainfall (mm) 
AMC 

Growing season Dormant season 

2212> 0312> Ι 

2212-2212 0312-3214 ΙΙ 

2212 < 3214 < ΙΙΙ 

 

السٌح السطحً( التً استخدمت -ان معادلة )األمطار

( لتخمٌن عمك الجرٌان السطحً المباشر SCSمن لبل )

 لعاصفة مطرٌة هً:

                                                  

)3..(....................2.0.(....................
)8.0(

)2.0( 2

SP
Sp

Sp
Q 






 

هً عمك الخزٌن فً الجابٌة بالمم وان  Sحٌث ان 

Q هً عمك السٌح السطحً المباشر ( الحمٌمً بالمم وانP هو )

( أما Pالسالط المطري بالمم. ان المعادلة لها متغٌر واحد وهو )

 ( فٌرتبط برلم المنحنً بالعاللة التالٌة:Sالمعامل )

                                                                                       

)4(....................254
25400


CN

S 

( هو متغٌر ال بعدي وان لٌمته تتراوح CNحٌث أن )

( ألل وألصى جرٌان سطحً على التوالً، 211_2بٌن )

وٌمكن إٌجاده باالعتماد على مجموعة الترب الهٌدرولوجٌة 

 واستعمال األرض ومعالجاتها وحالتها الهٌدرولوجٌة.

 

 التحليل المورفومتري لحوض وادي المر:

ٌف تصرالشبكة لالتحلٌل المورفومتري  إجري

 لحوض وادي المر باستخدام برنامجسطحٌة ال

(Arc View 9.0). المورفومتري تحلٌل الظهرت نتائج أ

النهرٌة لحوض وادي  ةالمرتب( أن 3والموضحة فً الشكل )

 ,Strahler) حسب طرٌمة ستراهلر الرتبة السادسة هً المر

حٌث تشٌر هذه الرتبة إلى استالم هذا الحوض لكمٌات  (1964

، بٌنما بلغت مٌاه الموسمٌة على شكل جرٌان سطحًالكبٌرة من 

 (.3كم :357مساحته الكلٌة )

( استبعدت موالع الحواجز 3بعد التدلٌك فً الشكل )

أو السدود الممترحة على الوادي الرئٌسً وذلن كون المنطمة 

منبسطة وغٌر مالئمة لحجز المٌاه، فضال عن ان نوعٌة المٌاه 

االٌصالٌة الكهربائٌة فً الوادي غٌر مالئمة، اذ بلغت لٌمة 

دٌسٌمنز/م وكانت المٌاه عسرة جدا ً حٌث تراوحت  8495:

اذ تمثل  /لترcaco3ملغم  3:3387-345832عسرتها ما بٌن 

(، لذا تم 3116مبزل لناة مشروع ري الجزٌرة )الرفاعً، 

 التحري عن موالع أفضل ضمن األحواض الثانوٌة.

 ثانويسة عشر حوض خمإلى  المرم تمسٌم حوض وادي ت

التحلٌل المورفومتري لكل حوض وإٌجاد  ( وإجراء4)الشكل، 

الصفات المورفومترٌة التً تساعد فً تخمٌن األماكن المناسبة 

( الخواص 3ٌوضح الجدول ) عملٌات حصاد المٌاه.الجراء 

تلن  المورفومترٌة والمساحٌة لألحواض الثانوٌة. وبعد دراسة

، 2،6، 5األحواض الثانوٌة وخواصها، تم استبعاد األحواض )

( وذلن لشمولها بمولع مشروع ري 22، 21، :، 9، 8، 7

( فال ٌتوفر 25، 24، 23، 4الجزٌرة الشمالً، أما األحواض )

فٌها متطلبات الخزن السطحً الكفوء. لهذا تم اختٌار الحوضٌن 

لحصاد المٌاه فً ( ألنهما ٌمثالن الجابٌة األفضل 26، 3)

لحصاد المٌاه مثل  األساسٌةالممومات المنطمة ككل وذلن لتوفر 

مساحة الجابٌة ،الطبوغرافٌة والمولع المالئم مع الممطع المالئم 

 إلنشاء السد الممترح.
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 .(: حهض وادي السر مقدم الى خسدة عذر حهض ثانهي 3الذكل )

 (Strahler,1964( : ترشيف حهض وادي السر الى مراتب نهرية حدب )2الذكل رقم )
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 .ترية  والسداحية لألحهاض الثانهية لحهض وادي السر(: الرفات السهرفهم2الجدول ) 

 األحواض

 الصفات المورفومترية لألحواض الثانوية لحوض وادي المر
الخواص المساحية لألحواض الثانوية لحوض 

 وادي المر

نسبة 

تماسك 

 المساحة

نسبة 

 التشعب

شكل 

 الحوض
 االستطالة

الكثافة 

التصريفية 

 الطولية

Km2/Km 

مساحة 

الحوض 

 (2كم)

محيط 

الحوض 

 )كم(

طول 

الحوض 

 )كم(

طول 

الوادي 

 )كم(

 2312 3212 03212 23213 212 0120 0132 3142 0132 الحوض االول

 43.2 2013 004104 33214 3.77 0122 0.1 3.61 0.52 الحوض الثانً

 02133 00132 23 20124 3.2 0122 0.86 4.2 0.84 الحوض الثالث
 4.23 33132 33122 02012 3.53 0123 0.37 4.03 0.32 الحوض الرابع

 3213 32120 34122 00013 2122 0122 0123 210 0120 الحوض الخامس

 4010 32 2210 33132 2122 0120 0120 2143 0122 الحوض السادس

 3214 32142 32132 43122 2132 0122 0122 2133 0134 الحوض السابع

 3013 24 23132 23314 2143 0122 0130 213 0122 الحوض الثامن

 2412 22132 24132 040122 2120 0123 0122 210 0120 الحوض التاسع

 32102 32122 42 023142 2132 0124 0123 212 0122 الحوض العاشر

 02132 03102 2210 22103 2122 0123 0122 2124 0122 الحوض الحادي عشر

 03,22 00133 2212 22103 2140 0124 0132 214 0120 الحوض الثانً عشر

 02132 02122 23133 22124 2100 0122 0140 2132 014 الحوض الثالث عشر

 02103 02122 2410 22103 2122 0124 0122 213 0124 الحوض الرابع عشر

الحوض الخامس 

 عشر

013 213 012 0122 212 022 32413 3212 33122 

 

 تخمين السيح السطحي:

ً للحوضٌن لغرض اٌجاد عمك السٌح السطح

( ٌتطلب تحدٌد نوعٌة  التربة. ان تربة المنطمة هً 2653)

وعلٌه فإنها تمع ضمن ( JICO, 2011مزٌجٌة طٌنٌة حسب )

( CN( من مجامٌع الترب الهٌدرولوجٌة، وان لٌمة )Cالنوع )

( CN(، بٌنما لٌم رلم المنحنً ):8للحالة االعتٌادٌة لها هً )

بة تحسب من المعادلتٌن للحالتٌن األخٌرتٌن الجافة والرط

(، ولغرض حساب عمك الجرٌان السطحً استخدمت 3&2)

(، علما ان هذه المعادالت تعتمد على لٌمة 5&4المعادلتٌن )

( S( للجابٌة وكذلن على خزٌن الجابٌة )Pالسالط المطري )

( Sالذي ٌحسب من لٌمة رلم المنحنً الُمعّدل، ولهذا فان لٌمة )

 ٌجب ان 

 

(. اعتمد موسم AMCمن الرطوبة المسبمة ) تحسب لكل حالة

السبات فً التحلٌل وكذلن السالط المطري الٌومً لمحطة 

ربٌعة باعتبارها األلرب الى منطمة الدراسة وكما موضح 

 (.4بالجدول )

                                                                                          

24.61)
)79*058.0(10

79*2.4
)( 


CN 

 

639.89
)79*13.0(10

79*23
)( 


CN  
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 (: قيم رقم السشحشي للحاالت الثالث لرطهبة التربة السدبقة3جدول )

S CN AMC 

6.32 20132 Ι 

31223 24 ΙΙ 

01022 34122 ΙΙΙ 

 

السٌح السطحً لتسع مواسم مطرٌة عمك حسب و

-3122والى) (3115-3114من الموسم المطري ) ابتداءً 

السٌح عمك ( لٌم 5للحسابات ٌوضح الجدول) كمثال .(3123

 السطحً للموسم المطري 

تم تسجٌل  2/3116/:2وٌالحظ انه بتارٌخ  (،3115-3116)

 (AMCمم مطر ولكن نتٌجة عدم وجود الرطوبة المسبمة ) 27

وبسبب تباعد العواصف المطرٌة السابمة لم ٌنتج سٌح سطحً. 

مم  29 سجل مطر 34/2/3116وفً نفس الفترة بتارٌخ 

مم( بٌنما فً الٌوم التالً 0.28ولوحظ سٌح سطحً بممدار )

مم )أي ضعف عمك المطر فً الٌوم 47سجل مطر بممدار 

 مم  2683السابك( ولكن عند حساب ممدار السٌح السطحً بلغ 

)وهو ما ٌعادل خمسٌن ضعف للسٌح السطحً فً الٌوم 

 السابك(. 

ٌر لمحتوى ٌمكن من هذا مالحظة التؤثٌر الفعال والكب

( بشكل جلً على ممدار السٌح AMCالرطوبة المسبك )

ٌالحظ (. 6الجدول )السطحً الناتج. ومما ٌإكد ذلن ما ورد فً 

ان عمك السٌح السطحً لم ٌتؤثر بعدد االٌام الممطرة وال 

بمجموع السمٌط فً الموسم المطري وانما بمحتوى الرطوبة 

ة، علما لم ٌنتج سٌح المسبمة لخمسة اٌام سبمت العاصفة المطرٌ

( حٌث 3123-3122( و)3119-3118) سطحً فً الموسمٌن

مع للة السالط المطري،  تالرطوبة المسبمة للٌلة جدا تزامن

مم فً  3886بٌنما كانت ألل لٌمة محسوبة للسٌح السطحً هً 

%( من 1875( ومثلت )3118 -3117) الموسم المطري

( 5783ر لٌمة هً )مجموع السالط المطري لذلن الموسم ،وأكب

%( من مجموع السالط 268:6( ومثلت )3122-3121مم فً )

المعدل السنوي لعمك السٌح  أنوجد  المطري لذلن الموسم.

بلغ معدل السالط فً حٌن  مم(2287) هوهذه الفترة السطحً ل

عموما ٌالحظ ان مإشر  مم(. 3:8) المطري لتلن السنوات

ٌام االعتٌادٌة أو الرطبة. االٌام الجافة كان أكثر بكثٌر من اال

وهذا ٌعتمد على توزٌع السالط المطري خالل موسم االمطار 

(. اذا ان 5ومدى تمارب العواصف المطرٌة كما فً الشكل )

تباعد العواصف المطرٌة ٌملل من رطوٌة التربة وزٌادة لابلٌتها 

على االرتشاح وبالتالً ٌملل عمك الجرٌان السطحً. ان 

ة سموط المطر وتمارب الموجات ورطوبة المتغٌرات من شد

التربة والغطاء النباتً تعمل على تغاٌر عمك الجرٌان السطحً 

واختالفه خالل سنوات الدراسة رغم وجود تمارب نسبً 

 لمجموع السالط المطري.

 

 ( كشسهذج للحدابات2005-2004(: قيم عسق الديح الدطحي للسهسم السطري )4جدول )

year 
mm 

rain 

5day 

pre(AMC) 
CN S inch 

Runoff 

mm 

Runoff 

acc. mm 

1/18/2005  0 0 0 0 0 

1/19/2005 16 0 61.2403 6.3291 0 0 

1/20/2005 9 16 79 2.6582 0 0 
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year 

mm 

rain 

5day 

pre(AMC) 
CN S inch 

Runoff 

mm 

Runoff 

acc. mm 

1/21/2005  25 0 0 0 0 

1/22/2005  25 0 0 0 0 

1/23/2005 18 25 79 2.6582 0.2807 0.2807 

1/24/2005 36 43 89.6399 1.1558 15.26 15.541 

1/25/2005 2 63 89.6399 1.1558 0 15.541 

1/26/2005  56 0 0 0 15.541 

1/27/2005  56 0 0 0 15.541 

1/28/2005  56 0 0 0 15.541 

1/29/2005  38 0 0 0 15.541 

1/30/2005  2 0 0 0 15.541 

1/31/2005  0 0 0 0 15.541 

2/1/2005 11 0 61.2403 6.3291 0 15.541 

2/2/2005 5 11 61.2403 6.3291 0 15.541 

2/3/2005  16 0 0 0 15.541 

2/4/2005  16 0 0 0 15.541 

2/5/2005 12 16 79 2.6582 0 15.541 

2/6/2005 15 28 89.6399 1.1558 2.1654 17.706 

2/7/2005  32 0 0 0 17.706 

2/8/2005 8 27 79 2.6582 0 17.706 

2/9/2005 14 35 89.6399 1.1558 1.7628 19.469 

2/10/2005  49 0 0 0 19.469 

2/11/2005  37 0 0 0 19.469 

2/12/2005  22 0 0 0 19.469 
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year 
mm 

rain 

5day 

pre(AMC) 
CN S inch 

Runoff 

mm 

Runoff 

acc. mm 

2/13/2005  22 0 0 0 19.469 

2/14/2005  14 0 0 0 19.469 

2/15/2005  0 0 0 0 19.469 

2/16/2005  0 0 0 0 19.469 

2/17/2005  0 0 0 0 19.469 

2/18/2005  0 0 0 0 19.469 

2/19/2005  0 0 0 0 19.469 

2/20/2005 6 0 61.2403 6.3291 0 19.469 

2/21/2005  6 0 0 0 19.469 

 

 

  ( مع تكرار مؤشر لجريان 2012-2003الديح الدطحي والداقط السطري وعدد االيام السسطرة في السهاسم السطرية ): (5الجدول )

عدد االيام  الموسم المطري

 م(الممطرة )يو

 الساقط مجموع

 (ممالمطري)

%السيح 

 السطحي

 السيح السطحي

 ( مم)

 تكرار مؤشر الجريان

CNΙ CNΙΙ CNΙΙΙ 

2004-2003 38 335 0.64 2.14 24 6 8 

2005-2004 33 302 6.45 19.47 18 10 5 

2006-2005 24 284 1.53 4.35 18 3 3 

2007-2006 33 232 1.19 2.75 27 4 2 

2008-2007 8 36 0 0.0 8 0 0 

2009-2008 28 236.1 10.97 25.9 18 6 4 

2010-2009 36 357.1 1 3.58 23 7 6 

2011-2010 34 33412 15.95 2213 32 2 2 

2012-2011 12 64.8 0 0.0 11 1 0 

 Aver. = 297.1  Aver. = 11.6  



  

 ويىوى ة/ محتفظ حصاد مياي االمطار في وادي انمر                                                                     واخرون بالل

 

 

93 

Iraqi. J. Des. Stud. 9 (1):22-58,  2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( كما فً 3،26غرض اٌجاد حجم الخزان فً الحوضٌن )ل

وتحدٌد مصب للحوض  Hec1تطبٌك مودٌل ( وبعد 6الشكل )

(، وبعد دراسة عدة موالع 26) ( والحوض3الثانوي رلم )

لمماطع عرضٌة ضمن تلن االحواض الثانوٌة تم اختٌار مولعٌن 

على المجرى الرئٌسً ٌمثالن أفضلها من حٌث مساحة الجابٌة 

السد لحجز كمٌة  إلنشاءوالممطع العرضً المناسب واالرتفاع  

( وٌالحظ من 7من المٌاه لألغراض المختلفة كما فً الشكل )

 ( وهوV-shapeان الممطع ٌمثل ) (3للحوض ) أ( -7الشكل )

متر عرض  361مالئم جدا لضٌك مجرى الوادي وهو بحدود 

 (U-shapedبٌنما شكل الممطع ) أمتاروٌوفر ارتفاع خمسة 

أمتار والموضح  5متر وارتفاع  611وبعرض  (26)للحوض 

. فضال عن ان نوعٌة المٌاه المخزونة فً ب( -7فً الشكل )

الحوضٌن ستكون جٌدة وصالحة للري وذلن لحجزها للمٌاه لبل 

امتزاجها بمٌاه وادي المر الحاوٌة على مٌاه بزل مشروع ري 

 شمالً.الالجزٌرة 

تم حساب حجم الخزان التخمٌنً فً المولعٌن المختارٌن أعاله 

للحوض  أمتار 5للحوض الثانً و ارأمتارتفاع  خمسة بلسد 

تٌن الجابٌكال لكً ٌالئم التصارٌف المتولعة من  الخامس عشر

فً وكان حجم الخزٌن  .أ، ب( -7) كل على حدى. شكل

 4(م668323و 820830)الحوض الثانً والخامس عشر هو 

تم حساب المساحات السطحٌة التخمٌنٌة للخزان  .على التوالً

 مستوٌات مختلفة وبفاصلة لدرها )نصفعند )البحٌرة المشكلة(

 3للحوضٌن ) 3( كم387835و)   )184492وبلغت ) متر(

ومن ممٌزات المولع (. 7الجدول )( على التوالً كما فً 26و

( 8( هو إمكانٌة رفع منسوب السد الى )3المختار فً الحوض )

فً حالة  4م( 1339465لكً ٌحجز كمٌة تمدر بـ ) أمتار

 ت اضافٌة لحصاد المٌاه.احتٌاجنا الى كمٌا

 االستنتاجات 

أظهر التحلٌل المورفومتري لحوض وادي المر أنه  .0
من الرتبة السادسة حسب طرٌقة ستراهلر، وأنه 
ٌتكون من خمسة عشر حوضا ثانوٌا ً، تم استبعاد 
إقامة الحواجز والسدود على مجرى الوادي الرئٌسً 
كون المنطقة منبسطة وغٌر مالئمة لحصاد المٌاه 
،علٌه تم التوجه لدراسة االحواض الثانوٌة .تم 

 4,5,1,6,7,8,9,10,11)استبعاد االحواض الثانوٌة )

ألنها تقع ضمن مشروع ري الجزٌرة الشمالً ،وأما 
فتم استبعادها ألنها ال  (3,12,13,14)األحواض 

 تتوفر فٌها متطلبات الخزن السطحً .
( الجابٌة األفضل كونهما 2و 3ٌمثل الحوضٌن ) .3

تتوفر فٌهما المقومات االساسٌة لحصاد مٌاه االمطار 
 من السٌح السطحً.

تم إٌجاد عمق السٌح السطحً لتسع مواسم مطرٌة  .2
( 3003-3000( الى )3002-3002للفترة من )

ووجد التأثٌر الكبٌر والفعال لمحتوى الرطوبة المسبق 
(AMC على مقدار السٌح ًَ ( بشكل واضح وجل

أن عمق السٌح السطحً لم  السطحً الناتج .ولوِحظ
ٌتأثر بعدد األٌام الممطرة وال بمجموع السقٌط 
المطري فً الموسم المطري وانما بمحتوى الرطوبة 

 المسبق لخمسة أٌام سبقت العاصفة المطرٌة .
 

 (: عدد االيام للسحتهى الرطهبي لثالث انهاع )الجافة واالعتيادي والرطب(4ذكل)ال

ام
ألٌ

ا
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 هض الثاني والخامس عذر(: حجم الخزان والسداحة الدطحية لسهاقع الددود السقترحة للح6) الجدول

 الحوض الثاني الحوض الخامس عشر

المساحة 

 السطحية

التخمينية  

 للخزان

كم
3

 

منسوب السد  

فوق مستوى 

 سطح البحر

حجم الخزان م
3

 

المساحة 

 السطحية

التخمينية  

 للخزان

كم
3

 

منسوب السد  

فوق مستوى 

 سطح البحر

حجم الخزان م
3

 

0 312.1 0 0 270.0 0 

0.0574 312.6 14377.62 0.0164 270.5 4200.47 

0.2037 313.1 50947.73 0.0251 271.0 14818.34 

0.4214 313.6 105390.05 0.0752 270.5 40429.32 

0.7003 314.1 175151.40 0.0814 272.0 80391.70 

1.0539 314.6 263572.05 0.1580 272.5 141472.82 

1.4816 315.1 370541.17 0.1981 273.0 232306.84 

2.0157 315.6 504105.25 0.2843 273.5 355344.06 

2.6724 316.1 668323.24 0.2406 274.0 489231.99 

   0.3607 274.5 642605.18 

   0.3381 275.0 820830.88 
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 االستنتاجات 

أظهرت الحسابات أن أقل قٌمة محسوبة لعمق السٌح  .2
-2006(مم فً الموسم المطري )2.75السطحً هً)

( مم فً الموسم  46.2( وأن أكبر قٌمة هً )2007

% من مجموع الساقط 02142( ومثلت 2010-2011)

المطري لذلك الموسم ، بٌنما لم ٌنتج أي سٌح سطحً  
(  .بلغ 2012-2011(و)2008-2007فً الموسمٌن)

المعدل السنوي المحسوب لعمق السٌح السطحً لفترة 
قط ( مم فً حٌن كان معدل السا0012الدراسة )

 مم .342المطري لسنوات الدراسة 

أظهرت الدراسة أن المقطع العرضً لموقع السد  .2
( هو على 02الحاجز على مجرى الوادي للحوض )

وأن ارتفاعه أربعة أمتار وبطول  (U-shape)شكل 

أما  2م 223232متر، وبلغ حجم الخزٌن خلفهُ  200

المقطع العرضً للسد الحاجز على مجرى الوادي 
( وهو مالئم V-shapeفهو على شكل) (3للحوض )

متر  320جدا لضٌق مجرى الوادي إذ ٌبلغ طوله 

وبارتفاع خمسة أمتار . ومن ممٌزات هذا الموقع 
المختار إمكانٌة رفع منسوب السد الى ارتفاع سبعة 

أمتار لكً ٌصل حجم الخزٌن الجدٌد الى  
 .2م0224222

  :المقترحات والتوصيات

أحواض ثانوٌة اخرى  مرتتوافر فً حوض وادي ال .2
 . ٌمكن أن تستخدم لحصاد المٌاه بعد دراستها مستمبال

نمترح أنشاء محطات لٌاس التصرٌف على مصبات  .3
الودٌان الرئٌسة للحصول على لٌاسات حملٌة ٌمكن 

 ممارنتها مع النتائج التحلٌلٌة .

رولوجٌة رلمٌة للتمكن من لٌاس ٌونصب محطات مٌت .4
 ٌك ومستمر.مختلف المتغٌرات بشكل دل

 :العربية  المصادر

الخصائص النوعٌة لمٌاه حوض "( 3002الرفاعً، معن هاشم محمود )

وادي المر وأثرها فً نوعٌة مٌاه نهر دجلة " رسالة ماجستٌر غٌر 

  منشورة، لسم علوم الحٌاة، كلٌة العلوم /جامعة الموصل.

ورة للفترة الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة ،لسم المناخ، بٌانات غٌر منش

0442-3003. 

 لألودٌة الهٌدرولوجٌة لخصائص"ا ،(2012),عبد الرحٌم  المطلبعبد 

 نظم باستخدام الرواكٌب وادي على تطبٌمٌة دراسة“ الجافة البٌئات فً

، مجلة اٌجً ماتكس العدد بعد عن واالستشعار الجغرافٌة المعلومات

 3003الثالث 
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