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 :الممخص
ييدف البحث الى تخمين كمية الجريان السطحي في حوض وادي القائم 

في ضوء السقطات المطرية والخصائص المورفومترية لمحوض , باستخدام  
المعادالت الخاصة بتقدير    الذي صممتيا مصمحة صيانة التربة 

منيا طريقة ) حجم الجريان  وكذلك طريقة  SCS –CN)االمريكية   
  Soil Conservationبيركمي لتقدير حجم الجريان السطحي . )

services  ) 
تقع منطقة البحث ) حوض وادي القائم( في اليضبة الغربية العراقية  

الوادي في نير الفرات عند مدينة القائم .  وينتيي ضمن محافظة األنبار,
( شمااًل  45°  32´  66(و) ً   45° :´  66وتقع  بين دائرتي عرض) ً 

 ( شرقًا.  52° 32´  31(,) ً 52°  8´ 21وخطي طول ) ً 
تم احتساب عمق الجريان السطحي لحوض وادي القائم لعدة سنوات من 

معتمدين عمى   SCS- CNوذلك باستخدام معادلة  :312الى  3121
خصائص الغطاء االرضي وخصائص التربة الييدرولوجية   وكمية السقطة 

ممم  في السقطة المطرية 32.96المطرية  , فكان اعمى عمق لمجريان ىو 
ممم في محطة الرطبة , واقل عمق  59البالغة   3129/ 21/:2بتاريخ 

طرية اعتمادًا عمى السقطة الم37/4/3121ممم في  8:.6لمجريان كان  
 :312الى 3121ممم . اما عن حجم الجريان ولممدة ما بين  36البالغة 

واقل كمية   21/3129/:2بتاريخ  ³م 634:741كان اعمى كمية لو  
 .. 3121/ 37/4بتاريخ  ³م 2542717
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Abstract: 

The research aims to estimate the amount of surface 

runoff in the Wadi Al-Qaim basin depend on the rain 

falls and the morphometric characteristics of the basin, 

using the formulas designed by the US Soil Conservation 

Service (SCS-CN).  So is the Berkeley method for 

estimating the volume of runoff                                        .

                                  The search area (Wadi al-Qaim 

Basin) is located in the western I                        

                                                    

                       -                            

                ´                 ´                 

                 ´                 ´     ) east                    .

     

     The depth of surface runoff for the Wadi Al-Qaim 

basin was calculated for several years from 2010 to 2019 

using the SCS-CN equation depending on the 

characteristics of the land cover, the hydrological 

properties of the soil and the amount of rain fall. At the 

Rutbah station, the minimum runoff depth was 5.97 mm 

on 3/26/2010, depending on the rainfall amounting to 25 

mm. As for the volume of runoff, and for the period 

between 2010 and 2019, the highest amount was 

5239630 m³ on 19/10/2018 and the lowest amount was 

1431606m³ on 26/3/2010  
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 المقدمــة

: ما ىو مقدار الجريان المائي السطحي في حوض وادي القائم بناًء  مشكمة البحث
 عمى خصائصو الطبيعية المورفومترية والييدرولوجية؟.

: يفترض الباحث ان ىناك مقدار كبير من الجريان المائي السطحي  فرضة البحث
 خالل السقطات المطرية العالية والتي يمكن االستفادة منيا لالستعماالت البشرية

: ييدف البحث الى تخمين كمية الجريان السطحي في حوض وادي  هدف البحث
القائم في ضوء السقطات المطرية والخصائص المورفومترية لمحوض , باستخدام  المعادالت 

 الخاصة بالجريان المائي.
: عدم وجود دراسات لتقدير حجم الجريان السطحي في مبررات اختيار الموضوع

تخدام المعادالت الخاصة بالموضوع, كما ان الدراسات الييدرولوجية حوض وادي القائم باس
في اليضبة الغربية ليا أىمية كبيرة لكون ىذه المنطقة تفتقر لألنيار الدائمة الجريان وىي 
تستمم كميات كبيرة نسبيا من االمطار في موسم اليطول المطري والتي يمكن االستفادة منيا 

 لالستعماالت البشرية.
: تقع منطقة البحث ) حوض وادي القائم( في اليضبة الغربية  منطقة البحث تحديد

العراقية ضمن محافظة األنبار, وينتيي الوادي في نير الفرات عند مدينة القائم . وتقع  بين 
 21( شمااًل وخطي طول    ) ً  45°  32´  66( و ) ً   45°   :´  66دائرتي عرض  ) ً 

 ( 2( شرقًا , خريطة )  °52 32´  31( , ) ً °52  8´
( ونظم Remote Sensingتم استخدام تقنية االستشعار عن بعد ) : طريقة العمل
( لموصول عمى ىدف البحث Geographic information systemsالمعمومات الجغرافية )

الى ASTGMT N34E041بإحداثيات DEM. تم استدعاء نموذج االرتفاعات الرقمية 
تمقائيًا باستخدام طريقة التحميل  -وتحديد حوض وادي القائم آلياً Arc Map 10.4.1 برنامج

متعددة  LANDSATالييدرولوجي. استخدام مرئيات فضائية لمنطقة الدراسة لمقمر الصناعي 
( الستخراج الغطاء االرضي لمنطقة البحث باستخدام 41*41االطياف ذات الدقة التميزية )

 Runنموذج االرقام المنحنية لمجريان السطحي ) . استخراجErdas imagine 9.4vبرنامج )
off Curve Method( الذي صممتو مصمحة صيانة التربة االمريكية )Soil 

Conservation services( ويعرف بطريقة )SCS-CN لحساب عمق وحجم الجريان )
 السطحي. وكذلك طريقة بيركمي لتقدير حجم الجريان السطحي .
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 البحث من محافظة االنبار( موقع منطقة 8خريطة )

z 

 
                (2)  2/611111قياس  3111الييئة العامة لممساحة , خريطة محافظة االنبار لسنة 

 ASTGMT N34E041             (3)بإحداثيات DEMنموذج االرتفاعات الرقمية 
 

طريقة صيانة  SCS-CNاواًل: تقدير حجم الجريان المائي السطحي باستخدام طريقة 
 التربة األمريكية
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ييدف البحث الى الحصول عمى معمومات عن ظروف الجريان المائي السطحي 
المتمثمة بعمق وحجم الجريان في حوض وادي القائم . إذ تم صياغة  العديد من النماذج 
الرياضية من قبل العديد من المختصين لوصف العمل الييدرولوجي لألحواض المائية 

المؤثرة فيو بحيث اصبحت نتائجيا تتمقى قبواًل واسعًا واداة فاعمة في اتخاذ القرار والعوامل 
 (4)حول تقدير حجم الجريان السطحي وعمقو ودرء مخاطر الفيضانات.

وتعد طريقة منحنى االرقام احد الطرائق الميمة المستخدمة في حساب الجريان 
قبل مصمحة صيانة التربة االمريكية السطحي في الدراسات الييدرولوجية, والتي طورت من 

 : (5) وىي كما يأتي2:97في عام 

Q=        

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

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

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

 ووفق ذلك تكون المعادلة كاآلتي: 

Q=          

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

 كون عمى اساس المعادلة اآلتية: في Sاما حساب 
S=     

  
    …………………. (4) 

( الى ممم لتتوافق مع المقاييس المتربة فأنيا تصبح بالشكل 5ولتحويل وحدات المعادلة )
 اآلتي:

S=      
  

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

                  
  ……………….. (6) 

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

CN1……CN4قيمة كل نوع من انواع غطاءات التربة = 
ومن اجل تطبيق المعادلة اعاله عمى حوض وادي القائم وقياس عمق الجريان السطحي 

 ات المطرية المتوفرة تم اتباع الخطوات االتية :وحجمو في ضوء السقط
 -وصف الغطاء االرضي: -8

( اعتمادًا عمى المرئيات Land Coverتم تصنيف الغطاء االرضي )        
( واستخدام Erdas Imagine 9.4وبرنامج )   Landsat 7لمقمر الصناعي ETMالفضائية

طريقة التصنيف غير الموجو الى اربع أصناف من الغطاء االرضي اعتمادا عمى خبرة 
  -( ما يأتي :2( والجدول )3الباحث في المنطقة . ويتضح من خالل الخريطة)

 غطاء نباتي بحالة متوسطة:-أ
%( من المساحة الكمية لمنطقة 7( وبنسبة )3كم 25.6تشغل مساحة قدرىا )     

, وتظير في االجزاء الدنيا من حوض الوادي في شمال وشمال غرب منطقة البحث .  البحث
ويسود ىذا النطاق في مناطق قميمة االنحدار وذات غطاء نباتي متوسط الكثافة مما يسمح 
بترشيح الماء الى داخل التربة, ومن ىذا يتضح ان ىذه المنطقة ىي اقل مناطق الحوض 

 ثرىا تسربا لممياه . توليدًا لمجريان السطحي واك
 غطاء نباتي بحالة فقيره: -ب

% من مساحة منطقة البحث , 36.9وبنسبة  ²كم  73تشغل مساحة قدرىا      
وتوجد في االجزاء الوسطى والدنيا من الحوض فضال عن مساحات صغيرة متفرقة في بعض 

ممية الجريان اجزاء الحوض , وىي فقيرة في غطائيا النباتي , وليا تأثير محدود عمى ع
 السطحي بسبب قمة كثافتيا .

 
 (الغطاء االرضي لحوض وادي القائم 0خريطة ) 
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 ا
ومخرجات  Landsat 7لمقمر الصناعي ETMعتمادًا عمى المرئيات الفضائيةا

 9.4Erdas)5برنامج)
 ( الغطاءات االرضية في حوض وادي القائم 8جدول )

 النسبة% ²المساحة/ كم نوع الغطاء االرضي ت
 6 25.6 غطاء نباتي بحالة متوسطة 2
 25.8 73 غطاء نباتي بحالة فقيرة 3
 39.6 6: اراضي جرداء 4
 28.6 79.4 منكشفات صخرية مغطاة برواسب 4

 100   9.:34   المساحة الكمية 
 Arc Map 10. 4. 1ومخرجات  3اعتمادا عمى خريطة 

 أراضي جرداء:-ت
%( من المساحة الكمية لمنطقة البحث,  7.:4( وبنسبة )3كم 6:تشغل مساحة )

وىي اعمى نسبة من نسب الغطاء االرضي, وتظير في االجزاء الوسطى والجنوبية  من 
الحوض وتتمثل ىذه الفئة باألراضي الصخرية غير الصالحة لالستخدام البشري وال سيما النشاط 

 وتكون شبو خالية من الغطاء النباتي. الزراعي , بسبب وجود مساحات من المكاشف الصخرية ,
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 مناطق صخرية مغطاة برواسب : -ث
%( من المساحة الكمية لمنطقة البحث, 39.7( أي بنسبة قدرىا )3كم 79.4تشغل مساحة ) 

وتظير في شرق الحوض ومناطق متفرقة في جنوبو , وتتكون من رواسب ومفتتات قميمة السمك 
يب المالزمة لمجريان السطحي, الذي يتعرض لو الوادي , فضاًل تكونت بفعل عمميتي التعرية والترس

عن عمميات التجوية. وتعمل ىذه الفئة عمى زيادة حجم الجريان المائي السطحي نسبيًا بسبب قمة 
 مساميتيا التي ال تسمح بترشيح الماء مما يساعد عمى زيادة كمية الماء الفائضة فوق سطح التربة.

 التصانيف الهيدرولوجية لتربة منطقة البحث:  -0
تتأثر عممية الجريان السطحي لممياه بخصائص التربة , لذا فأن دراسة تقدير حجم      

الجريان وعمقو يتطمب معرفة صنف التربة , وقد تم  االعتماد عمى تصنيف التربة من قبل مصمحة 
( الجدول A- B- C- Dمجاميع ىيدرولوجية )( الذي يتضمن  اربعة SCSصيانة التربة االمريكية )

( , ولكل صنف صفاتو الخاصة في توليد جريان مائي سطحي وفقًا لمعدل سرعة انتقال الماء  3) 
او تسربو الى داخل االرض فيي توضح مدى تأثر الجريان السطحي بنسجة التربة,  ومن خالل 

 ( 4وعات الترب الييدرولوجية خريطة )االعتماد عمى معطيات خريطة بيورنك تم اعداد خريطة لمجم
 ( المجموعات الهيدرولوجية لمتربة0جدول )

 صفات التربة المجموعات الييدرولوجية لمتربة ت
2 A طبقة رممية عميقة مع كمية قميمة من الطين والفرين 

3 B ( طبقة رممية اقل عمق من الصنفA مع معدل ارتشاح متوسط )
 بعد ترطيب التربة

4 C 
طينية محددة العمق مع معدل ارتشاح دون الوسط قبل طبقة 

 وصول التربة الى حالة التشبع

5 D 
طبقة طينية ذات نسبة انتفاخ عالية مع وجود طبقة ضحمة او 

 طبقة صخور عارية 
(6)USDA-SCS, Urban Hydrology for Small Watershed ,department of agriculture 
,USA ,1986 , p.3 

 
 المجموعة الهيدرولوجية لمتربة في حوض القائم (3خريطة ) 
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  (7 USDA.scs,urban hydrology for small watershed  op.cit, p.5-8 
- Burring, OR. P, Soils and Soil Conditions in Iraq, Ministry of Agriculture, 

Baghdad,1960. (9) 
 (:Aالمجموعة الهيدرولوجية )-أ

%( من المساحة الكمية لمنطقة البحث 3.5أي بنسبة ) (3كم :.6تشغل مساحة )
( , تسود ىذه الفئة في الجزء االدنى  من الحوض بالقرب من نير الفرات, وىي 4جدول )

منطقة ذات ترب رممية مع قميل من الغرين والطين , فضاًل عن انيا مناطق مغطاة بالنباتات 
ا يؤدي الى زيادة نسبة ارتشاح المياه الى التي تعمل عمى اعاقة جريان الماء وتقميل سرعتو مم

باطن االرض مع زيادة نسبة التبخر , لذا يكون الفاقد المائي من التساقط المطري كبير نسبيًا 
 وبالتالي يؤثر ذلك عمى سرعة وحجم الجريان السطحي.

 : ) Bالمجموعة الييدرولوجية ) -ب
% ( 23.9( وبنسبة ) 3كم 41.8تظير ىذه الفئة في منطقة البحث بمساحة قدرىا) 

, وتوجد في الجزء االدنى من الحوض , وتتصف تربتيا بانيا مزيجية مع غطا نباتي فقير , 
 مما يجعل معدل االرتشاح متوسط .

 (:Cالمجموعة الهيدرولوجية )-ت
%( من المساحة الكمية لمنطقة البحث, وىي 74.5( بنسبة )3كم 263تشغل مساحة )
رًا وتسود في غالبية حوض وادي القائم , تظير فييا مكاشف صخرية اعمى فئات التربة انتشا
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وتكاد تكون معدومة في غطائيا النباتي لذا تتصف بانيا ضعيفة الترشيح وبذلك فيي تسمح 
 بزيادة معدالت الجريان المائي السطحي.

 (:Dالمجموعة الهيدرولوجية )-ث
مية لمنطقة البحث, %( من المساحة الك21.4( وبنسبة )3كم51.2تشغل مساحة )

وتسود في شرقي الجزء االوسط من  لحوض بالقرب من منابع الوادي, تظير فييا مكاشف 
صخرية في بعض اجرائيا ومناطق مغطاة بطبقة رسوبيات قميمة السمك في اجزاء اخرى , 

ريان مائي فضال عن قمة الغطاء لذا فيي اقل فئات الحوض نفاذية لمماء وتساىم في توليد ج
 لقائم.عالي لحوض وادي ا سطحي

 ( اصناف الترب الهيدرولوجية لحوض وادي القائم3جدول )
 النسبة % (3المساحة )كم اصناف التربة

A 6.: 3.5 
B 41.8 23.9 
C 263 74.5 
D 62.3 32.5 

 211 9.:34 المجموع
 3اعتمادا عمى خريطة 

  :CNالعالقة ما بين الغطاء االرضي والمجموعة الهيدرولوجية لمتربة وقيمة -3
توجد عالقة ما بين نوع الغطاء االرضي  وخصائص التربة الييدرولوجية من جية     

( من جية اخرى والتي تؤثر بدورىا  عمى حجم الجريان السطحي , اذ تنحصر قيمة CNوقيمة  )
(CN( ما بين )فكمما ك211-1 ) انت القيمة قريبة من )الصفر( دل ذلك عمى قمة الجريان السطحي

وذلك لزيادة نفاذية التربة مما يزيد من معدالت تسرب المياه الى باطن االرض, في حين عندما 
( يدل ذلك عمى وجود جريان سطحي عالي ويعود ذلك الى زيادة صالبة 211تقترب القيمة من )

(   CN( يتضح بأن اعمى قيمة لمـــ ) 5( .  ومن خالل الجدول )سطح االرض وقمة نفاذية التربة ) 
( التي تتصف بنفاذيتيا القميمة , والتي تظير في   Dضمن مجموعة التربة الييدرولوجية ) 5:ىي 

, مما يجعل الجريان المائي ²كم  8.5االراضي الجرداء ذات المكاشف الصخرية وبمساحة قدرىا 
ضمن  66( كانت CNف االخرى ضمن منطقة البحث , واقل قيمة )كبير نسبيا مقارنة مع االصنا
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وىذا يجعل الفاقد المائي كبير والجريان  ²كم4( وتحت الغطاء النباتي المتوسط بمساحة Aتربة 
 السطحي قميل .

  4 -  استخالص قيمة  S ,  CN لحوض وادي القائم 
( لكل CNقيمة )( عمى حوض وادي القائم اتضح ان 7ومن خالل تطبيق المعادلة )

( . اما عن حساب معامل االمكانية  6( كما يظير من نتائج جدول ) 98.8الحوض بمغت )
( لالحتفاظ بالماء بعد بدء الجريان السطحي والذي يصف حالة التربة المشبعة Sالقصوى )

(, إذ 6من خالل تطبيق المعادلة ) 46.7بالماء تمامًا بعد بدء الجريان السطحي قد بمغت 
( القريبة من الصفر الى انخفاض امكانية التربة عمى االحتفاظ بالماء عمى سطح Sقيم ) تشير

االرض بعد عممية الجريان مؤديًا زيادة في حجم الجريان السطحي . والعكس من ذلك في 
 . Sحالة زيادة قيمة 

 ( نوع الغطاء االرضي والمجموعة الهيدرولوجية لتربة حوض وادي القائم4جدول )

نوع 
غطاء ال

 االرضي

A 
 

B     C       
 

D 
مجموع 
 (3)كمالمساحة

CN (3المساحة)كم 
 

CN  
 

 
CN (3المساحة)كم CN (3المساحة)كم 

 

غطاء 
نباتي 
بحالة 

 متوسطة 
66 4 

83 6 
92 7.6   25.6 

غطاء 
نباتات 
بحالة 
 فقيرة

79 3.: 
88 34 

97 46.7 9: 1.6 73 

اراضي 
 6: 8.5 5:  :.95 2: 3.8 91   جرداء

مناطق 
صخرية 
مغطاة 

 برواسب 
  

  
:1 36 :4 54.4 79.4 

مجموع 
المساحة  

 ²كم 
 6.: 

 41.8 
  263  62.3  34:.9   

 (4,3باالعتماد عمى الخريطتين )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)4631 ) 
 

 ( لحوض وادي القائمCN( توزيع قيم ) 5جدول )
 CN * A (3المساحة )كم (CNقيم ) ت
2 66 4 276 
3 83 6 471 
4 92 7.6 637.6 
5 79 3.: 2:8.3 
5 88 34 2882 
6 97 46.7 4172.7 
7 9: 1.6 55.6 
8 91 3.8 327 
9 :2 95.: 8836.: 

10 :5 8.5 7:6.7 
11 :1 36 3361 
23 :4 54.4 5137.: 

 :.32151 9.:34 المجموع
 4اعتمادا عمى جدول 

 (                                 SCS- CNتقدير عمق الجريان السطحي لحوض وادي القائم )باستخدام معادلة -5
يعبر عمق الجريان السطحي عن صورة التفاعل ما بين مقدار السقطة مطرية 
وصفاتيا ,  وخصائص حوض الصرف المورفومترية وطبيعة السطح  , اذ يختمف عمق 
الجريان السطحي باختالف نوع الغطاء النباتي, وصنف التربة, ومقدار نفاذيتيا.  تم احتساب 

وذلك  :312الى  3121مق الجريان السطحي لحوض وادي القائم لعدة سنوات من ع
ممم  في السقطة 32.96فكان اعمى عمق لمجريان ىو  SCS- CNباستخدام معادلة 

(.  واقل عمق  7ممم في محطة الرطبة جدول ) 59البالغة   3129/ 21/:2المطرية بتاريخ 
ممم.     36عمى السقطة المطرية البالغة  اعتماداً 37/4/3121ممم في  8:.6لمجريان ىو 

واقل كمية   21/3129/:2بتاريخ  ³م 634:741اما كمية الجريان فقد بمغت اعالىا  
. ان التفاوت ما بين كمية الجريان يرجع الى التباين  3121/ 37/4بتاريخ  ³م 2542717

يرة باالىتمام وتتطمب في كمية السقطة المطرية . وان الكميات المذكورة في الجدول كميات جد
 اجراءات عديدة في حصادىا لالستفادة منيا وعدم ضياعيا.   
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 (عمق الجريان السطحي وحجمه لحوض وادي القائم )محطة الرطبة ( 6جدول )
السقطة 

 تاريخيا المطرية)ممم( 
عمق الجريان 

 4حجم الجريان /م )ممم(

36 37/4 /3121 6.:8 2542717 
37.5 8/3/3122 7.88 2734557 

42 41/2/3123 :.69 33:8395 
51 3:/23/3124 26.89 4895155 
41 23/23/3125 9.:6 3257321 
37 34/21/3126 7.65 26793:3 
39 37/4/3127 8.83 2962367 
47 24/5/3128 23.:4 4211725 
59 2:/21/3129 32.96 634:741 
43 7/21/312: 21.34 3564265 

جمهورية العراق، وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية، المرصد الزلزالي، قسم المناخ، ( 9)
 (.3وتطبيق المعادلة). 0287بيانات غير منشورة، بغداد، 

 بيركمي ثانيًا: تقدير حجم الجريان المائي السطحي باستخدام طريقة
حجم التساقط المطري تم قياس حجم التساقط المطري ومن اجل التوصل الى  -2

( مجموع االمطار السنوية لمحطتي منطقة البحث  8االعتماد عمى معادلة تأخذ معادلة )
 ( وكما يأتي:9( وجدول ) 5( ومساحة االحواض خريطة  ) 8)حديثة والرطبة ( جدول )

مجموع التساقط السنوي(ممم)(= 4حجم التساقط السنوي )مميار م( 21)
    

             ( 3كم ) واديال   مساحة حوض 
          

 

وعند تطبيق المعادلة أعاله عمى أحواض منطقة الدراسة اتضح اعمى كمية لمتساقط 
( 5( خريطة) 4مميار م 1.11926247( اذ بمغت كميتيا )2السنوي كانت في حوض وادي )

( وىذا يعود الى اتساع مساحتو مقارنة مع االحواض االخرى , إذ ان ىناك عالقة 9وجدول )
طردية  ما بين المساحة وحجم الوارد المائي الناتج عن التساقط المطري في حالة تساوي 

اما كمية التساقط السنوي في حوض وادي القائم الكمي فقد بمغت  الظروف االخرى .
 ( ³مميار م 1.13:19885)
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-8988المعدالت الشهرية لمجاميع كمية االمطار )ممم( لمنطقة الدراسة لممدة)( 7)جدول
0287) 

 حديثة الرطبة االشير/ المحطة
 29.5 24.9 3ك

 33.9 31.5 شباط
 29.5 26.3 آذار

 25.6 22.5 نيسان
 7.7 7.6 أيار

 1.3 1.2 حزيران
 1.1 1.2 تموز
 1.1 1.2 آب

 1.5 1.6 أيمول
 7.8 25.9 2ت
 29.9 27.5 3ت
 34.1 24.8 2ك

 8.:23 :.223 مجموع اليطول السنوي
جميورية العراق, وزارة النقل والمواصالت, الييئة العامة لألنواء الجوية, المرصد الزلزالي, قسم المصدر: 

.3128المناخ, بيانات غير منشورة, بغداد,   
( االحواض الثانوية في وادي القائم4خريطة )   

 
 Arc Map10. 4. 1ومخرجات برنامج  N34E041 بإحداثيات DEMنموذج االرتفاعات الرقمية 
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 (0287-8988لممدة ) 3(معدالت حجم التساقط المطري )م 8جدول)

مساحة الحوض  االحواض
 (3)كم

معدل حجم التساقط 
 4المطري مميار  م

معدل حجم التساقط المطري 
 4م

2 78.3 1.11926247  8151360 
3 54.: 1.11643618  5325070 
4 72.: 1.11861958  8619581 
5 77.9 1.11921395 9213951 

           3:198851   1.13:19885 9.:34 الحوض الكمي
( , تم اعتماد معدل مجموع االمطار  8( وتطبيق المعادلة)5( وخريطة )8المصدر: باالعتماد عمى الجدول )

 ممم( لقياس حجم التساقط المطري. 232.4السنوية )ممم( لمحطتي ), حديثة, الرطبة( البالغ )
المائي السطحي:: تقدير حجم الجريان 0  

يعد وادي القائم من االودية الموسمية الذي يعتمد عمى التغذية المطرية الساقطة    
خالل االشير المطرية من السنة, ويمتاز حوض الوادي بجفافو ألغمب اشير السنة . ونتيجة 
لعدم وجود محطات ىيدرولوجية لقياس حجم الجريان المائي السطحي في الحوض, تم 

لقياس حجم الجريان السطحي  والتي تأخذ عاممي المناخ  (22)مى معادلة بيركمياالعتماد ع
 ( وكما يأتي : 6والتضاريس فضال عن بعض البيانات المورفومترية من الخريطة )

            ⟦
 

 
⟧
    

 
L  )طول الحوض )كم  

W )كم( معدل عرض الوادي   
R   4حجم الجريان السنوي المتوقع مميار/م 

C (1.21ثابت ): معامل 

I 4حجم التساقط السنوي المتوقع مميار/م   
S معدل االنحدار )م/كم(    

 
 

 ( حجم الجريان المائي السنوي لحوض وادي القائم 9جدول )
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 8وجدول  5اعتمادا عمى خريطة 

( ان حجم التساقط السنوي  لألحواض الثانوية  :خالل الجدول )يظير من 
وحوض وادي القائم الكمي ىو اقل من حجم الجريان  السنوي . إذ بمغ التساقط السنوي  في 

بينما الجريان السطحي اعمى من ذلك بكثير إذ  يصل الى    ³م  3:198851الحوض الكمي 
ن يكون اقل من التساقط المطري الن ىناك وىذا غير ممكن الن حجم الجريا ³م 94158693

ضائعات من مياه االمطار بالتسرب الى باطن االرض والتبخر . لذا نستنتج ان معادلة بيركمي 
ال يمكن تطبيقيا عمى احواض االودية في اليضبة الغربية العراقية لتقدير حجم الجريان المائي 

لتضاريسية . وقد الحظ الباحث ىذه السطحي فييا , في ظل ظروفيا الطبيعية المناخية وا
الحالة في بعض االطاريح  والرسائل التي طبقت ىذه المعادلة عمى وديان اليضبة الغربية 

 والتي يظير فييا حجم الجريان اكبر من حجم التساقط  .
 االستنتاجات 

وىي قيمة عالية  98.8في حوض وادي القائم CN  ) Curve Number ( بمغت قيمة  -2
تدل عمى ان قيمة الجريان السطحي عالية نسبيا , الن نسبة ما يتسرب من المياه 

دل عمى ان الجريان   CNالسطحية الى باطن االرض تكون قميمة . فكمما ارتفعت قيمة  
 السطحي  يكون عالي والعكس من ذلك في حالة انخفاض القيمة  المذكورة . 

 االحواض
مساحة 

الحوض 
3كم  

L طول  
حوض 

 الوادي)كم(

W 
معدل 
عرض 
حوض 
 الواد)كم(

الفارق 
S الرأسي/م معدل  

االنحدار 
 م/كم

W/L 
حجم التساقط 

 4السنوي)مميار م
  I( 

حجم التساقط 
(  ³السنوي) م

I        

( حجم الجريان 
(  ³السنوي)مميارم

R   

حجم الجريان 
( ³السنوي)م

R      

1 78.3 29 4.9 241 8.3 1.32 1.11926247  8151360 0.037921585  37921585 

2 54.: 22 5 231 21.: 1.47 1.11643618  5325070 0.048073447 48073447 

3 72.: 23 6.6 81 6.9 1.57 1.11861958  8619581  0.1576352:2 576352:2 

4 77.9 24 6.3 24: 21.8 1.5 1.11921395 9213951 0.172751945 72751945 

 1.13:19885 1.4 8 :31 : 41 9.:34 الكمي
  

3:198851  
1.194158693 94158693 
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( والتي Potential Maximum Retention After Runoff)  S  46.7بمغت قيمة  -3
تعني   االمكانية القصوى لمتربة لالحتفاظ  بالماء بعد بدء الجريان السطحي  , وىي قيمة 
منخفضة تشير الى امكانية الجريان السطحي عالية , وتكون الحالة معاكسة في حالة 

 ارتفاع القيمة المذكورة .
الى  3121تساب عمق الجريان السطحي لحوض وادي القائم لعدة سنوات من تم اح -4

ممم  32.96فكان اعمى عمق لمجريان ىو  SCS- CNوذلك باستخدام معادلة  :312
 ممم في محطة الرطبة. 59البالغة   3129/ 21/:2في السقطة المطرية بتاريخ 

م في مم 8:.6ىو   :312الى 3121اقل عمق لمجريان ولممدة ما بين  -5
 -SCSباستخدام معادلة  ممم 36اعتمادًا عمى السقطة المطرية البالغة 37/4/3121
CN. 

 ³م 634:741بمغت    :312الى 3121.  ان اعمى كمية لمجريان ولممدة ما بين  -6
باستخدام  3121/ 37/4بتاريخ  ³م 2542717واقل كمية   21/3129/:2بتاريخ 
 .SCS- CNمعادلة 

لألحواض الثانوية  وحوض وادي القائم الكمي ىو اقل من حجم  ان حجم التساقط السنوي  -7
الجريان  السنوي وذلك بتطبيق معادلة بيركمي  . إذ بمغ التساقط السنوي  في الحوض 

بينما الجريان السطحي اعمى من ذلك بكثير إذ  يصل الى    ³م  3:198851الكمي 
من التساقط المطري الن وىذا غير ممكن الن حجم الجريان يكون اقل  ³م 94158693

ىناك ضائعات من مياه االمطار بالتسرب الى باطن االرض والتبخر. لذا يوصي الباحث 
بعدم استخدام معادلة بيركمي لقياس الجريان السطحي ألحواض  وديان اليضبة الغربية 

 العراقية . 
 االحاالت

 .  2/611111قياس  3111الييئة العامة لممساحة , خريطة محافظة االنبار لسنة  -2
 .ASTGMT N34E041بإحداثيات 3111لسنة   DEMنموذج االرتفاعات الرقمية   -3
SCS) (CN )(  دلي خمف حميد, التحميل المكاني لتقدير حجم الجريان السطحي باستخدام ) -4

 .  223, ص3127شمال العراق, مجمة تكريت لمعموم الصرفة,  -لحوض )وادي المر الجنوبي(
4- USDA, Natural Resources Conservation service, National Employee 

Development Center, Module 205 SCS Runoff Equation, 1999, p.13 

 8Landsatلمقمر الصناعي ETMالمرئيات الفضائية  -6
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6- USDA-SCS, Urban Hydrology for Small Watershed ,department of 

agriculture ,USA ,1986 , p.3 

7- Burring, OR. P, Soils and Soil Conditions in Iraq, Ministry of Agriculture, 

Baghdad,1960 

9- USDA.scs,urban hydrology for small watershed  department  of agriculture 

,USA,1986,p.5-8     
م جميورية العراق, وزارة النقل والمواصالت, الييئة العامة لألنواء الجوية, المرصد الزلزالي, قس -:

 . 3128المناخ, بيانات غير منشورة, بغداد,
دراسة  –   ليث ثابت عبد الفتاح محارب الداىري , التعرية المائية واريحية في حوض وادي المرج  -21    

في الجيومورفولوجية التطبيقية , اطروحة دكتوراه ) غير منشورة ( كمية التربية لمعموم االنسانية , جامعة 
 228تكريت , ص

نير  -فؤاد عبد الوىاب محمد العمري, تحميل الخصائص الييدروجيومورفولوجية لرافد جاي -01
  .26, ص3113, لسنة 39العظيم, مجمة االستاذ, كمية التربية ابن الرشد, بغداد, العدد 
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