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 :الممخص
تيدف الدراسة الحالية الحصول عمى معمومات خاصة عن ظروف الجريان 

الواقع المائي السطحي المتمثمة بعمق وحجم الجريان لحوض لوادي السيمية 
كم، اذ صيغت 3.9106في اليضبة الغربية العراقية والبالغة مساحتو 

العديد من النماذج الرياضية من قبل المختصين لوصف العمل 
الييدرولوجي لألحواض المائية والعوامل المؤثرة فيو بحيث اصبحت نتائجيا 

يان تتمقى قبواًل واسعًا واداة فاعمة في اتخاذ القرار حول تقدير حجم الجر 
 السطحي وعمقو ودرء مخاطر الفيضانات0

لذا فان طريقة منحنى االرقام تعد احد الطرائق الميمة المستخدمة في 
حساب الجريان السطحي في الدراسات الييدرولوجية، طور ىذا النموذج 

، تم استخدام ىذه 9193من قبل مصمحة صيانة التربة االمريكية في عام 
ان السطحي لحوض وادي السيمية من الطريقة في احتساب حجم الجري

( وكمية االمطار المسجمة لمحطة )الرطبة(، وقد تم CNخالل قيم )
-6..3االعتماد عمى اعمى زخة مطرية منفردة سجمت خالل المدة من )

ممم(، حيث بمغ .0( اذ بمغت )31/93/3.96( وذلك بتأريخ )3.96
مطرية عمق الجريان السطحي لحوض وادي السيمية لنفس الزخة ال

(، 6مميار م.09.379369.ممم( وبمغ حجم الجريان السطحي)97070)
ومن اجل التوصل الى نتائج دقيقة وفقًا لمنموذج المستخدم سيتم تحميل 
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Abstract: 

The current study presents special information about the 

conditions of surface water flow represented by the 

depth and volume of runoff of the basin of Wadi Al-

Sahliah located in Iraqi western plateau, which has an 

area of 6019.3.  Many mathematical models have been 

formulated by specialists to describe the hydrological 

work of the water basins and the affecting factors where 

their results have received wide acceptance and an 

effective tool in decision-making with respect to 

estimating the volume and depth of surface runoff and 

preventing flood risks . 

   Therefore, one of the important methods used in 

calculating surface runoff in hydrological studies is the 

curve method. This model is developed by the US Soil 

Conservation Service in 1986. This method is used in 

calculating the volume of surface runoff for Wadi Al-

Sahliah through (CN) values and rain quantity recorded 

in Rutba station. The highest single rain fall recorded 

during the period from (2003-2013) on (12/29/2013) is 

adopted as it reached (40 mm), where the depth of 

surface runoff in the Wadi Al-Sahliah basin for the same 

rainfall reaches (17.74 mm), and the volume of surface 

runoff reaches (106.782.380 billion m2). In order to 

obtain accurate results according to the model adopted, 

the data is analyzed to achieving integration between a 

set of modern software represented by remote sensing 

data and geographic information systems (GIS) outputs 

which clearly affect the analysis of the hydrological 

characteristics of the basin and then reveal the 

relationship between the type of land cover and the types 

of hydrological soils 
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 المقدمة
تعد دراسة األحواض النيرية وخصائص الجريان السطحي فييا من الدراسات 

الميمة، وىي في حالة تطور مستمر بفضل استخدام التقانات الحديثة التي تم التطبيقية 
توظيفيا لمحصول عمى نتائج دقيقة والتي يمكن اكماليا والتحقق من صحتيا من خالل 
الدراسات الميدانية من اجل التوصل الى دراسة مبنية عمى نتائج عممية تطبيقية تدعم متخذي 

 القرار0
لسطحي احد ابرز المواضيع أىمية بالنسبة لإلنسان في الوقت ويعد موضوع الجريان ا

الحاضر، وال سيما في المناطق الجافة وشبو الجافة لمدور الذي يؤديو الماء في الحياة اليومية 
تماشيًا مع التقدم الحضاري واالقتصادي واالجتماعي في العالم وبروز مشكمة العجز المائي 

 شكمة الجريان السطحي لحوض وادي السيمية0مما دفعنا الى التفكير الجاد بم
ويتطمب موضوع الدراسة تطبيق بعض من الصيغ الرياضية المتبعة في ىذا الجانب 

 من اجل التوصل الى نتائج صحيحة ودقيقة0
 :مشكمة البحث

ىل لمخصائص المورفومترية والييدرولوجية أثر في تحديد حجم الجريان السطحي 
 لحوض وادي السيمية؟

 البحث:فرضية 
لمخصائص المورفومترية والييدرولوجية أثر في تحديد حجم الجريان السطحي لحوض 

 .وادي السيمية
 هدف البحث:

ييدف البحث الى تقدير حجم الجريان السطحي من خالل توظيف برامج نظم 
 المعمومات الجغرافية0

 اهمية البحث:
اشكال التنمية ،السيما ان  تأتي اىمية البحث كون المياه تعد الركيزة االساسية لكافة

المنطقة تعاني من الجفاف والعجز الواضح من مصادر المياه ،مما اثر سمبا عمى طبيعة 
النشاط البشري االمر الدي يتطمب البحث والتحري في ايجاد الحمول المناسبة من خالل 
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و في تنمية االستغالل االمثل لألمطار وتقدير حجم الجريان السطحي في المنطقة  واستفادة من
 االنشطة البشرية والحد من مخاطر الفيضانات0

 منهجية البحث:
التطور المشيود من قبل الدراسات الجغرافية ال سيما في اآلونة االخيرة ادى الى 
تطور الدراسات بشكل عام والدراسات الحقمية بشكل خاص ونظرا ليذا التطور فان اتباع 

كافة، لذا بات من الضروري اتباع اكثر من منيج اسموب واحد قد ال يغطي جوانب الدراسة 
لمخروج بدراسة وافية لذا تم اعتماد المنيج التحميمي والوصفي لوصف وتحميل الخصائص 

 الييدرولوجية0
 البيانات والمواقع المستخدمة في البحث :

تم االعتماد غمى مجموعة من البيانات والبرامج من اجل التوصل الى اىداف البحث 
 م تحديدىا وىي كاالتي:والتي ت

المتعددة  LAND SATLC 9بيانات االستشعار عن بعد لمقمر الصناعي  -9
 3/3.3.0/.3االطياف والممتقطة بتاريخ 

 (6.0*.6( وبدقة تميزية)Dem)  نموذج االرتفاع الرقمي -3
الصادرة عن  .911لسنة .....9:9خريطة العراق الطبوغرافية بمقياس -6

 الييئة العامة لممساحة0
 erdas imagine v،وبرنامج  global mapper V93ام برنامج استخد -0

 وما يتعمق بو من برامجarc map9.0009 0، وبرنامج 103
 ما ياتي:  (9)استخدام بعض المعادالت في حساب الجريان السطحي من اىميا -7

Q=        

      
                              ……………………..(1) 

 حيث ان
Q الجريان السطحي )بالبوصة(= عمق 
P)كمية االمطار الساقطة )البوصة = 
Ia0االعتراض االولي قبل بدء الجريان السطحي متمثل بالتبخر والتسرب والنبات = 
S)التجمع السطحي بعد بداية الجريان السطحي )بالبوصة = 

 ( تصبح كاآلتي: S( تعادل خمس قيمة )Iaبما ان )
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Ia = 0.2 S ………………. (2) 
 ذلك تكون المعادلة كاآلتي:  ووفق

Q=          

      
                              ……………………..(3) 

 فيكون عمى اساس المعادلة اآلتية:  Sاما حساب 
S=     

  
    …………………. (4) 

( الى ممم لتتوافق مع المقاييس المتربة فانيا تصبح 0ولتحويل وحدات المعادلة )
 بالشكل اآلتي:

S=      
  

      …………………………….. (5) 
 ( لمحوض الكمي فتحتسب وفقًا لممعادلة اآلتية:CNاما قيمة )

CN-                                       

                  
  ……………….. (6) 

 حيث ان 
A1…..A4مساحة كل نوع من انواع غطاءات التربة = 

CN1……CN4غطاءات التربة = قيمة كل نوع من انواع 
 موقع الدراسة:

يقع حوض وادي السيمية ضمن اليضبة الغربية العراقية ضمن الحدود اإلدارية 
(، ويحده من الجنوب وادي المرج 9لقضاء ىيت والى الغرب من نير الفرات، الخريطة )

ووادي المحمدي ومن الشمال وادي حوران وعمى أساس ىذا الوصف والتحديد فالوادي يقع 
       ( شرقًا، ودائرتي عرض )         ( و )          بين خطي طول ) فمكياً 
 ( شمااًل0          ( و )   

 ( موقع منطقة الدراسة بالنسبة لمعراق ومحافظة األنبار8خريطة )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)0771 ) 
 

 
المصدر: باالعتماد عمى خريطة جميورية العراق، الييئة العامة لممساحة، خريطة العراق الطبوغرافية لسنة 

 Arc،Map 9.0009 0( ومخرجات برنامج DEMونموذج االرتفاعات الرقمية ) .....9/9بمقياس  .911
 أواًل: التكوينات الجيولوجية:

تؤثر التكوينات الجيولوجية السائدة في منطقة الدراسة عمى طبيعة الجريان السطحي 
لتكوينات ( تظير لنا عدد من ا3في حوض وادي السيمية، ومن خالل مالحظة الخريطة )

الجيولوجية المنكشفة في حوض الوادي والتي تمتد اعمارىا من العصر الجوراسي الذي يعد 
من اقدم التكوينات الجيولوجية في تمك المنطقة وتقع فوقيا تكوينات احدث عمرًا وحتى رواسب 
الزمن الرابع، وامتاز صخورىا الكمسية والجبسية والجيرية بتفاوت مقاومتيا لعوامل الحت 

 والتعرية مما اثرت عمى حجم الجريان السطحي وطبيعتو وعمقو0
 التكوينات الجيولوجية المنكشفة لمنطقة الدراسة (0خريطة )
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المصدر: جميورية العراق، وزارة الصناعة والمعادن، المنشأة العامة لممسح الجيولوجي والتحري 

 ...37.0: 9، بمقياس ...3المعدني، خريطة جيولوجية، لسنة 
 -نيًا: وصف الغطاء االرضي:ثا

تختمف مناىج واساليب التصنيف لمظواىر الطبيعية ألن كل منيا خصائصيا المستقمة 
الخاصة بيا، ويمكن عن طريقيا الوصول الى شرح وتفسير مختمف لمظاىرة الطبيعية وقد تم 

( اعتمادًا Land Cover( والغطاء االرضي )Land Useاستعماالت االرض )تصنيف 
( باستخدام التصنيف غير الموجة الى Arc Map 9.0009الفضائية وبرنامج ) المرئياتعمى 

( يتضح 9( والجدول )6اربع أصناف من الغطاء االرضي ومن خالل مالحظة الخريطة)
  -اآلتي:

 ( الغطاء االرضي الحواض منطقة الدراسة3خريطة )
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، وبرنامج .3/3.3/.3(  بتاريخ   Land sat + OLI 8المصدر: باالعتماد عمى بيانات القمر الصناعي )

103 v Erdas Imagine  ومخرجات برنامج ،Arc Map 10.4.1 
 غطاء نباتي بحالة فقيرة: -9

( من المساحة الكمية لمنطقة الدراسة أي بنسبة 2كم 933.01تشغل مساحة )
%( مستود في اجزاء وسط وجنوب الوادي، حيث تعمل كثافة الغطاء النباتي عمى 3301)

اعاقة حركة المياه السطحية وبالتالي فان نسبة الجريان السطحي تنخفض في حال زيادة 
م الجريان في نياية الشتاء وال سيما ان غالبية النباتات تنمو في موس (3)الغطاء النباتي، 

 وبداية الربيع0
 -أراضي جرداء: -3

%( من المساحة الكمية لمنطقة  7903( بنسبة )2كم 6.7106تشغل مساحة )
الدراسة، وتظير في الجزء الشمالي الغربي والجزء الجنوبي من الوادي وتتمثل ىذه الفئة 

صالحة لالستخدام البشري وال باألراضي الحجرية الصخرية واالراضي المفتوحة وتكون غير 
سيما النشاط الزراعي نظرًا لوجود عدد من المكاشف الصخرية وتكون شبو خالية من الغطاء 

 (6)النباتي0
  -:ةمناطق صخرية مغطاة برواسب خشن -6

%( من المساحة الكمية لمنطقة 3.09( أي بنسبة )2كم 93.903تشغل مساحة )
ل وجنوب وشرق الوادي، تتكون من رواسب الدراسة، وتظير في مناطق متفرقة من شما

ومفتتات خشنة تكونت بفعل عمميتي التعرية والترسيب المالزمة لمجريان السطحي، الذي 
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يتعرض لو الوادي فضاًل عن عمميات التجوية، وتعمل ىذه الفئة عمى زيادة حجم الجريان 
مما يساعد عمى زيادة  المائي السطحي نسبيًا سبب قمة مساميتيا التي ال تسمح بترشيح الماء

 (0)كمية الماء الفائضة فوق سطح التربة0
 -غطاء نباتي بحالة متوسطة: -0

%( من الماسحة الكمية لمنطقة الدراسة، 909( أي بنسبة )2كم99.07تشغل مساحة )
وتسود في المناطق القريبة من مصبي الوادي في نير الفرات، تتمثل ىذه الفئة بمنطقة قميمة 

طاء نباتي متوسط الكثافة مما يسمح بترشيح الماء داخل التربة، ومن ىذا االنحدار وذات غ
يتضح ان ىذه المنطقة ىي اقل مناطق الحوض توليدًا لمجريان السطحي واكثرىا فقدًا لممياه 
وىي اقل المناطق خطورة عمى العمران النخفاض درجة انحدارىا من ناحية وبطئ تحرك 

تتألف ىذه الفئة من نباتات الحمفة والدفمة والصفصاف الجريان السطحي من ناحية اخرى، و 
 فضاًل عن النباتات الزراعية من القمح والجت0

  -التصانيف الييدرولوجية لتربة منطقة الدراسة:ثالثًا: 
تتأثر عممية تدفق الجريان السطحي بفعل التساقط المطري بخصائص التربة، وال بد 

اء استخدام طراق تقدير حجم وعمق الجريان السطحي، أن يؤخذ نوع التربة بنظر االعتبار اثن
( ثم تصنيف SCSوباالعتماد عمى تصنيف التربة من قبل مصمحة صيانة التربة االمريكية )

( وسميت المجموعات 3( الجدول )A- B- C- Dالتربة الى اربعة مجاميع ىيدرولوجية )
يان مائي سطحي وفقًا لمعدل الييدرولوجية لمتربة، ولكل نوع صفاتيا الخاصة في توليد جر 

سرعة انتقال الماء او تسربو الى داخل االرض فيي توضح مدى تأثر الجريان السطحي 
ومن خالل االعتماد عمى معطيات خريطة ييورنك تم اعداد خريطة  (7)بنسجة التربة،

 لمجموعات الترب الييدرولوجية0
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 (scs-cnطريقة )(المجموعات الهيدرولوجية لمتربة بحسب 0جدول )

 ت
المجموعات الييدرولوجية 

 لمتربة
 صفات التربة

1 A طبقة رممية عميقة مع كمية قميمة من الطين والغرين 

2 B 
( مع معدل Aطبقة رممية اقل عمق من الصنف )

 ارتشاح متوسط بعد ترطيب التربة

3 C 
طبقة طينية محددة العمق مع معدل ارتشاح دون 

 الى حالة التشبعالوسط قبل وصول التربة 

4 D 
طبقة طينية ذات نسبة انتفاخ عالية مع وجود طبقة 

 ضحمة
 USDA-SCS ،Urban hydrology for small watershed ،department ofالمصدر:  
agriculture ،USA ،1986. ،P.3 

 ( اصناف الترب الهيدرولوجية ألحواض منطقة الدراسة4خريطة)

 
 Arc Map 10.4.1باالعتماد عمى منظمة االغذية العالمية تصنيف الفاو ، ومخرجات برنامج المصدر: 
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 ( اصناف الترب الهيدرولوجية لحوض وادي السهمية3جدول )
 النسبة % (2المساحة )كم اصناف التربة

A 96 1.6 
C 5128.3 85.2 
D 795 13.2 

 100 6019.3 المجموع
 (60الخريطة )المصدر: باالعتماد عمى 

 (:Aالمجموعة الييدرولوجية )-9
%( من المساحة الكمية لمنطقة الدراسة، 903( أي بنسبة )2كم 13تشغل مساحة )

تسود ىذه الفئة في الجزء الغربي لموادي بالقرب من نياية الوادي في نير الفرات، حيث تمثل 
ة النفاذية لمماء فضاًل عن المناطق التي يقل فييا حجم الجريان السطحي فيي ترب رممية عالي

انيا مناطق مغطاة بالنباتات التي تعمل عمي اعاقة جريان الماء وتقميل سرعتو مما يؤدي الى 
 سرعة تبخر الماء وتسربيا الى باطن االرض0

 (:Cالمجموعة الييدرولوجية )-3
%( من المساحة الكمية لمنطقة الدراسة، 9703( بنسبة )2كم 793906تشغل مساحة )

اعمى فئات التربة انتشارًا من منطقة الدراسة تسود في غالبية حوض الوادي السيمية، وىي 
تتمتع بأعماق ونفاذية تتراوح ما بين الضعيفة الى الجيدة، اذ نالحظ انيا تتركز في بطن 
الوادي لذا فيي تتكون من مواد غرينيو تمتاز بنعومة حبيباتيا وبذلك فيي تسمح بزيادة 

 لمائي السطحي0معدالت الجريان ا
 (:Dالمجموعة الييدرولوجية )-6

%( من المساحة الكمية لمنطقة الدراسة، 9603( بنسبة )2كم717تشغل مساحة )
وتسود في الجزء الشرقي لحوض الوادي بالقرب من منابع الوادي، وىي اقل فئات الحوض 

 نفاذية لمماء وتساىم في توليد جريان سطحي عالي لحوض وادي السيمية0
 :cnرابعًا: العالقة ما بين الغطاء االرضي والمجموعة الهيدرولوجية لمتربة وقيمة 
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ىناك عالقة ارتباط وثيقة ما بين نوع الغطاء االرضي وما بين خصائص التربة 
( ومن ثم عمى حجم الجريان السطحي ،فكمما ازدادت cnالييدرولوجية مؤثرا بدلك عمى قيمة )

السطحي ومن ثم يزداد  حجم المخاطر السيمية، ودلك بالنسبة  (  يزداد حجم الجريانcnقيمة)
يتيا يقل حجم الجريان السطحي وسرعتو ومخاطرة ذلخصائص التربة فبزيادة مسامية التربة ونفا

( من خالل عممية الدمج ما بين cnالسيمية والعكس صحيح ، يتم الحصول عمى قيمة )
( في combineوجية من خالل ايعاز )طبقتي استعماالت االرض وطبقة الترب الييدرول

(، من خالل تحميل نوع الغطاء االرضي ونوعية الترب arc gis 9.0009برنامج )
 ( يتضح االتي :9-0( في جداول )cnالييدرولوجية  وقيمة )

 (:9حوض وادي ) -9
( تراوحت ما بين cn( ان مساحة قيمة )0يتبين من خالل تحميل جدول )

%( من مساحة الحوض وتقع ضمن غطاء النباتات الفقيرة  79(بنسبة )3كم31707اعالىا)
( لمجموعة الترب الييدرولوجية التي تتصف بأنيا محدودة العمق مع معدل cوضمن قيمة)

ارتشاح دون المتوسط ،فيي نسبة عالية تسمح بزيادة حجم الجريان السطحي لمحوض وىدا ما 
%(من مساحة الحوض 9،3نسبة )(ب3كم90،7يجعل الحوض يزداد خطورة ،وما بين ادناىا )

التي تقع ضمن مناطق صخرية مغطاة برواسب خشنة يقل فييا الجريان السطحي بشكل نسبي 
 بسبب زيادة  مسامية التربة ونفاذيتيا0

 (8نوع الغطاء االرضي والمجموعة الهيدرولوجية لتربة حوض وادي ) (4جدول )
نوع الغطاء 

 االرضي
A C D 

CN (2المساحة)كم CN النسبة)%( (2المساحة)كم CN (2المساحة)كم 
غطاء نباتات 

 فقيرة
  86 697.7 78   

   2004 182.4 91   اراضي جرداء
        

مناطق صخرية 
مغطاة برواسب 

 خشنة
  90 14.7 1064   
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 (3،60المصدر: باالعتماد عمى الخريطة ) 
 
 
 (:3حوض وادي ) -3

( تراوحت ما بين cnقيمة)( اتضح ان مساحة 7من خالل تحميل جدول) 
%(من مساحة الحوض تقع ضمن المناطق الصخرية 3709( بنسبة )3كم09309اعالىا)

( لمجموعة الترب الييدرولوجية ،وىي نسبة قميمة cالمغطاة برواسب خشنة  وضمن قيمة )
( اد يشيد الحوض جريان سطحي متوسط مما يجعل حجم المخاطر 9مقارنة بحوض وادي )

%( من مساحة الحوض، تقع 607( بنسبة )3كم7303ة ايضا، وما بين ادناىا)السيمية متوسط
ضمن غطاء النباتات الفقيرة ىدة الفئة يقل فييا حجم الجريان السطحي نسبيا بسبب وجود 
بعض النباتات التي تعمل عمى اعاقة سرعة الجريان السطحي الدي يزيد من تسرب المياه مما 

 يقمل من حجم الجريان السطحي0
 (0( نوع الغطاء االرضي والمجموعة الهيدرولوجية لتربة حوض وادي )5دول )ج

نوع 
الغطاء 
 االرضي

A C D 

CN (2المساحة)كم CN (2المساحة)كم )%(النسبة CN (2المساحة)كم )%(النسبة 

غطاء 
نباتات 

 فقيرة
  86 52.2 3.49 89 86.6 5.79 

اراضي 
 جرداء

  91 308.1 20.60 94 390.9 26.14 

مناطق 
صخرية 
مغطاة 

برواسب 
 خشنو

  90 416.1 27.82 93 241.4 16.14 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)0797 ) 
 

 (6،00المصدر: باالعتماد عمى الخريطة )
 (:6حوض وادي ) -6

( تتباين ما بين cn( يتضح ان مياحة قيمة )3من خالل تحميل جدول )
(، تركزت ىدة النسبة 6%( من مساحة حوض وادي )7907( بنسبة)3كم90306اعالىا)

( من التربة الييدرولوجية مما ادى الى زيادة cضمن االراضي الجرداء لمجموعة )المرتفعة 
حجم الجريان السطحي بشكل كبير كونو يجري ضمن اراضي الحجرية الصخرية القميمة 
المسامية والنفاذية فضال عن انعدام الغطاء النباتي  في تمك المنطقة الدي يعمل عمى اعاقة 

قمل من حجمة ومخاطرة السيمية ، وىدا ما جعل حوض وادي سرعة الجريان السطحي مما ي
%( التي تسود 0.7.( بنسبة )3كم03.( يعد من اخطر احوض منطقة الدراسة، وما بين )6)

 ضمن نطاق المناطق الصخرية المغطاة برواسب خشنة 0
 (3( نوع الغطاء االرضي والمجموعة الهيدرولوجية لتربة حوض وادي )6جدول )

نوع الغطاء 
 الرضيا

A C D 

CN (2المساحة)كم CN النسبة)%( (2المساحة)كم CN (2المساحة)كم 
النسبة 

)%( 
غطاء 
نباتات 

 فقيرة
  86 7.7 0.71 89 1.2 0.11 

اراضي 
 جرداء

  91 842.3 78.45 94 76 7.1 

مناطق 
صخرية 
مغطاة 

برواسب 
 خشنو

  90 145.8 13.58 93 0.6 0.05 

 (0،60الخريطة )المصدر: باالعتماد عمى 
 (:0حوض وادي ) -0
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( تباينت بشكل كبير cn( يتضح ان مساحة قيمة ال)7من خالل تحميل جدول )
( نظرا لكبر مساحة الحوض مقارنة باألحواض الثانوية االخرى اذ 0ضمن حوض وادي )

%( والتي تقع ضمن نطاق االراضي 0109(بنسية )3كم937601تراوحت ما بين اعالىا)
تزيد من حجم الجريان السطحي وسرعتو نظرا لخصائص المنطقة التي ينعدم الجرداء التي 

فييا الغطاء النباتي فضال عن قمة مسامية ونفاذية الطبقة السطحية لصخورىا التي تغطي 
%( من مساحة الحوض مما يؤدي 0.1.( بنسبة )3كم306سطح المنطقة، وما بين ادناىا )

تقع ضمن غطاء  النباتات الفقيرة ،تصل قيمة الى انخفاض حجم الجريان السطحي ألنيا 
(cn( في الحوض الى )وىدا ما يفسر بان الحوض يشيد جريان سطحي ضعيف بسبب 77 )

خصائص سطحو القميمة االنحدار وتربتو العالية النفاذية لممياه مما يجعل الحوض يتسم 
 بخطورة تتراوح ما بين القميمة الى المتوسطة0

 (4الرضي والمجموعة الهيدرولوجية لتربة حوض وادي )( نوع الغطاء ا7جدول )

نوع الغطاء 
 االرضي

A C D 

CN النسبة)%( (2المساحة)كم CN (2المساحة)كم 
النسبة 

)%( 
CN (2المساحة)كم 

غطاء 
نباتات 

 فقيرة
68 2.3 0.09 86 768 30.04   

اراضي 
 جرداء

77 5.6 0.21 91 1273.9 49.83   

مناطق 
صخرية 
مغطاة 

برواسب 
 خشنة

76 9.3 0.36 90 379.5 14.84   

غطاء 
نباتي 

55 86.3 3.37 81 31.1 0.51   
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بحالة 
 متوسطة

  (0،60المصدر: باالعتماد عمى الخريطة )
 حوض وادي السيمية الكمي: -7

( تباينت ما بين اعالىا cn( يتضح ان مساحة قيمة )9من خالل تحميل جدول )
مساحة الحوض الكمية ،وتقع ضمن نطاق االراضي %( من 0600( بنسبة )2كم3390)

( لمتربة الييدرولوجية، تشيد جريان سطحي متوسط ومن ثم درجة cالجرداء ومجموعة )
خطورة متوسطة بسبب كبر مساحة الحوض وطول المدة الالزمة لوصول موجة الفيضان التي 

يا ساعة( فضال عن تباين خصائص ترب الحوض من حيث مساميت6909تصل الى )
%( التي تسود 0.7.( بنسبة )2كم007ونفاذيتيا وانخفاض الغطاء النباتي فيو، وما بين )

ضمن مناطق الغطاء النباتي الفقير التي تشيد جريان سطحي ضعيف كونيا تقع ضمن فئة 
(a من مجاميع الترب الييدرولوجية التي يقل فييا حجم الجريان السطحي فيي تتكون من )

الية النفاذية لممياه فضال عن كونيا مناطق مغطاة بالنباتات التي تعمل ترب رممية ومزيجيو ع
عمى عرقمة الجريان السطحي وتقميل سرعتو مما يؤدي الى زيادة تبخر المياه وتسربيا وبالتالي 

 يؤثر ىدا عمى حجم الجريان السطحي0
 يةنوع الغطاء االرضي والمجموعة الهيدرولوجية لتربة حوض وادي السهم (8جدول )

نوع 
الغطاء 
 االرضي

A C D 

CN (2المساحة)كم )%(النسبة CN (2المساحة)كم )%(النسبة CN (2المساحة)كم )%(النسبة 

غطاء 
نباتات 

 فقيرة
68 4.5 0.07 86 1527.5 25.37 89 94.2 1.56 

اراضي 
 جرداء

77 5.9 0.09 91 2614 43.42 94 270.3 4.49 

مناطق 
صخرية 
مغطاة 

برواسب 

76 6.5 0.10 90 938 15.58 93 239.6 3.98 
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 خشنو

غطاء 
نباتي 
بحالة 

 متوسطة

55 85.7 1.42 81 33.1 0.54    

 (0،60المصدر: باالعتماد عمى الخريطة )
 ( لحوض وادي السهمية:C, CNخامسًا: استخالص قيم االرقام المنحنية )

قابميتيا ( عن حالة الغطاء االرضي وىيدرولوجية التربة ومدى CNتوضيح قيمة )
اذ  (3)عمى امتصاص الماء، وىي بذلك تحدد مدى استجابة حوض والوادي لمجريان السطحي،

( فكمما كانت القيمة قريبة من )الصفر( دل ذلك عمى ..9 -.( ما بين )CNتنحصر قيمة )
قمة الجريان السطحي وذلك لزيادة نفاذية التربة مما يزيد من معدالت تسرب المياه الى باطن 

( يدل ذلك عمى وجود جريان سطحي عالي ..9في حين عندما تقترب القيمة من ) االرض،
( تدل عمى جريان .7ويعود ذلك الى زيادة صالبة سطح االرض وقمة نفاذية بينما القيمة )

 (7)سطحي متوسط ويعزى ذلك الى توازن عممية تسرب المياه مع معدالت الجريان السطحي،
( لحوض وادي السيمية ومن CN( تم الحصول عمى قيم )Arc Gisوباالعتماد عمى برنامج )
( 19( انتشارًا ىي )CN( يتضح ان اكثر قيمة )60( والجدول )39خالل مالحظة الخريطة )

 ( وىي ذات غطاء نباتي20كم 391306اذ تبمغ مساحتيا )
( والمسؤولة عن نشأة الجريان السطحي CN( التي تعد اعمى قيم )10اما القيمة )

( وىي ذات نفاذية منخفضة أي انيا اقل نسبة تسرب 2كم 3390تقدر مساحتيا )لمحوض اذ 
( مما 10 -77( لحوض وادي السيمية تراوحت ما بين )CNلمياه الحوض، عمومًا فأن قيم )

يفسر بان منطقة الدراسة تمتاز بمعدالت الجريان السطحي تراوحت ما بين المتوسطة الى 
 عالية الجريان0

 ( لحوض وادي السهميةCNقيم )توزيع  (5خريطة )
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 Arc Map 9.0009(ومخرجات برنامج 9(، وجدول)4(، وخريطة )6المصدر: باالعتماد عمى خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( لحوض وادي السهمية الكميCNتوزيع قيم ) (9جدول )
 CN * A (2المساحة )كم (CNقيم ) ت
1 55 85.7 4713.5 
2 68 4.5 306 
3 76 6.5 494 
4 77 5.9 454.3 
5 81 33.1 2681.1 
6 86 1527.5 131365 
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7 89 94.2 8383.8 
8 90 938 84420 
9 91 2614 237874 

10 93 239.6 22282.8 
11 94 470.3 44208.2 

 537182.7 6019.3 المجموع
 (7المصدر: باالعتماد عمى خريطة )

 (8( لحوض وادي )CNتوزيع قيم ) (6خريطة )

 
 Arc Map(ومخرجات برنامج 0(، وجدول)0(، وخريطة )6المصدر: باالعتماد عمى خريطة )

9.0009 
 (8( لحوض وادي السهمية )CNتوزيع قيم )ة(82جدول )

 CN * A (2المساحة )كم (CNقيم ) ت
1 91 182.4 16598.4 
2 90 14.7 1323 
3 86 697.7 60002.2 

 77923.6 894.8 المجموع
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 (30باالعتماد عمى خريطة )المصدر: 
 (0( لحوض وادي )CN( توزيع قيم )7خريطة )

 
 Arc Map 9.0009(ومخرجات برنامج 7(، جدول)4(، وخريطة )3المصدر: باالعتماد عمى خريطة )
 (0( لحوض وادي السهمية )CN(توزيع قيم )88جدول )

 CN * A (2المساحة )كم (CNقيم ) ت
1 91 308.1 28037.1 
2 90 416.1 37449 
3 86 52.2 4489.2 
4 94 390.9 36744.6 
5 93 241.4 22450.2 
6 89 86.6 7707.4 

 136877.5 1495.3 المجموع
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 (7المصدر: باالعتماد عمى خريطة )
 (3( لحوض وادي )CNتوزيع قيم ) (8خريطة )

 
 Arc Map 9.0009(ومخرجات برنامج 3(، جدول)4(، وخريطة )3المصدر: باالعتماد عمى خريطة )

 (3( لحوض وادي السهمية )CNتوزيع قيم ) (80جدول )
 CN * A (2المساحة )كم (CNقيم ) ت
1 91 842.3 76649.3 
2 90 145.8 13122 
3 86 7.7 662.2 
4 94 76 7144 
5 93 0.6 55.8 
6 89 1.2 106.8 

 97740.1 1073.6 المجموع
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 (8المصدر: باالعتماد عمى خريطة) 
 (4( لحوض وادي )CN( توزيع قيم )9)خريطة 

 
 Arc Map 9.0009(، ومخرجات برنامج 7(، جدول )0(، وخريطة )6المصدر: باالعتماد عمى خريطة )

 (4( لحوض وادي السهمية )CNتوزيع قيم ) (83جدول )
 CN * A (2المساحة )كم (CNقيم ) ت
1 91 1273.9 115924.9 
2 77 5.6 431.2 
3 55 86.3 4746.5 
4 90 379.5 34155 
5 76 9.3 706.8 
6 81 31.1 2519.1 
7 86 768 66048 
8 68 2.3 156.4 

 224687.9 2556.2 المجموع
 (1المصدر: باالعتماد عمى خريطة )
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( CN( عمى احواض منطقة الدراسة يتضح ان قيمة )3ومن خالل تطبيق المعادلة )
اما نسبة لألحواض الثانوية حيث بمغت ( 90ممم( )جدول  9103لحوض وادي السيمية بمغت )

( وىي اعمى قيمة عمى مستوى االحواض الثانوية، 3ممم( لحوض وادي ) CN( )1907قيمة )
 ( التي تعد ادنى قيمة لكل االحواض90ممم( لحوض وادي ) 9709وبمغت )

( لالحتفاظ بالماء بعد بدء الجريان Sاما عن حساب معامل االمكانية القصوى )
ذي يصف حالة التربة المشبعة بالماء تمامًا بعد بدء الجريان السطحي لذا فيو السطحي وال

يعبر عن االمكانية القصوى لمتربة لالحتفاظ بالماء أي بعد توقف عممية التسرب، وفقًا لنوع 
التربة ومدى قابميتيا عمى امتصاص كميات اكبر من الماء اثناء سقوط االمطار يختمف سمك 

( يرتبط بعالقة مع كل من الغطاء Sة بالماء وبالتالي فان معامل )طبقة التربة المشبع
 (CN 0االرضي ونوع التربة وىذا ما ينعكس من خالل قيم )

( القريبة من الصفر الى انخفاض S( تشير قيم )7ومن خالل تطبيق المعادلة )
زيادة في امكانية التربة عمى االحتفاظ بالماء عمى سطح االرض بعد عممية الجريان مؤديًا 

ممم( وىذا يدل عمى زيادة قابمية التربة عمى  S( )6.09حجم الجريان السطحي اذ بمغت قيمة )
( S(، اما عمى مستوى االحواض الثانوية اذ بمغت قيمة )90حفظ الماء عمى السطح الجدول) 

( وىي 3603( وىي اعمى قيمة من بين االحواض الثانوية وبمغت )9( لحوض وادي )6703)
 يمة عمى مستوى االحواض الثانوية0 ادنى ق

 ( ألحواض منطقة الدراسةS- CN(توزيع قيم )84جدول )
 CN S ت
1 87.1 37.6 
2 91.5 23.6 
3 91 25.1 
4 87.9 35 

 30.8 89.2 المجموع
 ( وتطبيق المعادالت الرياضية96-1المصدر: باالعتماد عمى جداول )

 السهمية:سادسًا: التساقط المطري لحوض وادي 
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يعد عنصر المناخ وال سيما عامل المطر من العوامل المؤثرة في تقدير حجم الجريان 
السطحي، تمتاز امطار منطقة الدراسة بقمة كميتيا واختالف نسبتيا بين فصل واخر تمتاز 
بكونيا فجائية ويعزي ذلك الى العوامل المسؤولة عن حدوئيا ويتركز سقوطيا في فصمي 

وغالبا ما تؤدي الى حدوث سيول جارفة كما يحدث في منطقة الدراسة بتاريخ  الشتاء والربيع
ممم( حيث ان ىناك اشير خالية من .0( بمغت كمية السقطة المطرية )31/93/3.96)

 االمطار0
سابعًا: تقدير عمق الجريان السطحي ألحواض منطقة الدراسة )باستخدام معادلة 

SCS- CN                           )       
يعبر عمق الجريان السطحي عن صورة التفاعل ما بين سقطة مطرية معينة 
وخصائص حوض التصريف، اذ يختمف عمق الجريان السطحي باختالف نوع الغطاء 
النباتي، وصنف التربة، ومقدار نفاذيتيا، وفي حال ثبات السقطات المطرية عمى كامل اجزاء 

ر المتحكم في اختالف عمق الجريان السطحي بين الحوض فان االرقام المنحنية في العنص
اجزاء ذلك الحوض، ثم احتساب عمق الجريان السطحي ألحواض منطقة الدراسة اعتمادًا 

( لمحطة )الرطبة( المناخية والتي كان 31/93( ليوم )3.96عمى اعمى سقطة مطرية لعام )
الدراسة يتضح ان قيمة  ( عمى احواض منطقة9ممم( ومن خالل تطبيق المعادلة ) .0قدرىا )

(Q( بمغت )اما عمى مستوى 97ممم( لحوض وادي السيمية الكمي جدول ) 9707 ،)
 39090ممم( ).0االحواض الثانوية فكان اعمى عمق لمجريان السطحي لمسقطة المطرية )

 (90ممم(لحوض وادي )0.،97(،واقميا عمقا )3ممم( لحوض وادي )
( يمكن التعرف عمى أي 97جدول )( وال1، 9ومن خالل مالحظة خريطتي )

االحواض ىي االقدر عمى توليد جريان سطحي بعمق عالي واي االماكن ىي عرضة لخطر 
تجمع السيول الناتجة من السقطات المطرية المفاجئة ومن خالل ذلك يمكن التعرف عمى 

ساقط وجود كمية كبيرة من مياه الجريان المائي السطحي في اوقات وفرة االمطار وفصل الت
المطري وىي ذات قيمة ىيدرولوجية حيث تذىب ىذه الكميات من المياه لتصب في نير 

 الفرات0 
 عمق الجريان السطحي وحجمه ألحواض منطقة الدراسة (85جدول )
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 ( وتطبيق المعادالت الرياضية960عمى جدول )المصدر: باالعتماد 
( عمق الجريان السطحي ألحواض منطقة الدراسة بحسب السقطة المطرية 82خريطة )

 ممم( 42)

 
 (97المصدر: باالعتماد عمى الجدول )

 -( ألحواض منطقة الدراسة:QVثامنًا: تقدير حجم الجريان السطحي )
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( عن مجموع الجريان الى مساحة Runoff Volumeيعبر حجم الجريان السطحي )
الحوض، يعتبر من االولويات التي تستند عمييا العديد من الدراسات الييدرولوجية والقرارات 
 االخرى كمشاريع رصد الفيضانات، إقامة السدود والخزانات فضاًل عن تأثيره في نوعية المياه، 

لوجية لمحوض ومنيا ) ( نظرًا لعدم وجود المحطات التي تعنى بالقياسات الييدرو 
حجم الجريان السطحي، لذا سيتم احتسابو وفق العالقة اآلتية والمقترحة من قبل مصمحة 

 ) ((-(:USDA 1986صيانة التربة االمريكية 

 السطحي عمقالجريان (ممم)( 3حجم الجريان السطحي)مميار م
    

    
  مساحة حوض الوادي( كم)         

          
ل تطبيق المعادلة اعاله عمى احواض ومن خال          =  

 .09.3793693.منطقة الدراسة حيث بمغ حجم الجريان السطحي لحوض وادي السيمية )
(، اما عمى مستوى االحواض الثانوية فقد 97ممم( الجدول ).0( لمسقطة المطرية )3مميار/م

طة ( لمسق0( لحوض وادي )3مميار/م ..0.0.9113.بمغ اعمى حجم لمجريان السطحي )
ممم(، اما اقل حجم لمجريان السطحي لنفس السقطة فقد بمغ .0المطرية )

(،0ويتبين من خالل دلك ان حجم الجريان 9( لحوض وادي )3مميار/م ..0.9607771.)
السطحي عمى مستوى االحواض الثانوية يتوافق ازدياد حجم الجريان السطحي مع اكبر 

( الدي يعد اكبر االحواض الثانوية 0ض وادي )االحواض الثانوية واقميا نفاذية ،اد سجل حو 
%( من مجموع حجم الجريان السطحي لحوض وادي السيمية 6906مساحة واقميا نفاذية )

وىي نتيجة مطابقة لعمق الجريان السطحي ليدا الحوض الدي سجل اعمى نسبة عمق مقارنة 
 بباقي االحواض الثانوية االخرى0

حواض منطقة الدراسة بحسب السقطة المطرية ( حجم الجريان السطحي أل88خريطة )
 ممم( 42)
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 (97المصدر: باالعتماد عمى الجدول )

 االستنتاجات:
اظيرت نتائج البحث الى امكانية التكامل بين تقنيات االستشعار عن بعد ونظم  -9

 المعمومات الجغرافية القدرة عمى اجراء التحميل والتفسير واستخراج النتائج بسرعة ودقة عالية
 وبناء قاعدة بيانات جغرافية لممنطقة المدروسة0

االختالف في كثافة وتوزيع سقوط االمطار، واتجاه العاصفة المطرية داخل الحوض  -3
 من العوامل المؤثرة بشكل مباشر عمى حجم وعمق الجريان السطحي0

( ومن ثم عمى cnتباين نوعية التربة الييدرولوجية والغطاء االرضي عمى قيمة )  -6
( ومن ثم cnعمق الجريان السطحي، فانخفاض نفاذية التربة يؤدي الى ارتفاع قيمة ) حجم و 

 ارتفاع حجم وعمق الجريان السطحي0
( لحوض وادي 6مميار/م.9.379369،.بمغ اعمى حجم لمجريان السطحي )   -0

 (90(لحوض وادي)6مميار/م.9607771.،.السيمية الكمي، وادنى حجم لمجريان السطحي)
ممم(لحوض وادي السيمية الكمي، 97،70لمجريان السطحي ) بمغ اعمى عمق -7

 (90ممم(لحوض وادي)0.،97وادناه)
 التوصيات:

ضرورة انشاء مركز بحثي مختص بدراسة االخطار الجيومورفولوجية في محافظة  -9
 االنبار مع التركيز عمى اخطار السيول كونيا االكثر خطرًا وتكرارًا في منطقة الدراسة0
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دور تقانات نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في  العمل عمى تفعيل -3
دراسات السيول والفيضانات لما تقدمو من امكانيات متعددة تتمثل في قدرتيا عمى التكامل مع 
بعض وىذا ما يساىم في التنبؤ المبكر لممخاطر ويدعم التخطيط السميم والمساعدة عمى 

 الوصول الى افضل القرارات0
ء محطات مطرية ىيدرولوجية لقياس عنصر المطر وكمية المياه في ضرورة انشا -6

اليضبة الغربية بما فييا منطقة الدراسة من اجل بناء قاعدة بيانات مطرية تفصيمية يمكن 
االعتماد عمييا في الدراسات المناخية والييدرولوجية وحصاد المياه والعمل عمى االستفادة من 

 ف المجاالت التي تصب في تنمية وتطوير المنطقة0ىذه البيانات وتوظيفيا في مختم
ضرورة تكاتف الجيات المعنية بسالمة المواطنين من اجل انشاء نظام االنذار المبكر  -0

لتنبيو سكان منطقة الدراسة عند توقع ىطول االمطار، وربطو بوسائل االعالم المرئية 
 والمسموعة، او عن طريق وسائل التواصل االجتماعي0

من مياه الجريان السطحي خالل اوقات اليطول المطري من خالل تطبيق  االستفادة -7
تقانات حصاد المياه منيا اقامة سدود مائية صغيرة وقاطعة عمى الوديان الرئيسة التي تسيم 

 في تطوير وتنمية االحواض المائية0
ضرورة اجراء دراسة تيتم بالجريان السطحي من حيث نوعية وكمية مياه الجريان  -3

اثرىا من حيث التعرية المائية لمتربة، ومخاطرىا عمى القطاع الزراعي والنشاطات  وقياس
 البشرية االخرى
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