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 :الممخص
تناول ىذا البحث دراسة المخاطر الجيومورفولوجية لناحية الرحالية التي تقع 
في الجزء الجنوبي الشرقي لقضاء الرمادي ضمن محافظة االنبار. وتشغل 

دراسة الخصائص الطبيعية والمورفومترية (. تم 3كم 3862مساحة قدرىا )
والييدرولوجية، وبيان ما ليذه الخصائص من أثر في تحديد قوة ونوعية 
المخاطر الجيومورفولوجية ضمن منطقة الدراسة. استخدمت الدراسة 
التقانات الحديثة والمعادالت الرياضية الخاصة في حساب قيم المتغيرات 

اطر التي تتعرض ليا منطقة الدراسة، المطموبة من اجل رسم خرائط لممخ
إذ شممت الدراسة تحديد مخاطر الخصائص المورفومترية والييدرولوجية 
وصافي الجريان، ومن تم تجميع درجات الخطورة لممتغيرات التي اعتمدت، 
والخروج بدرجة خطورة لكل حوض من األحواض المدروسة. كانت 

ي قميمة الخطورة شممت ( وى1االحواض التي تكون درجة الخطر فييا )
:( من أجمالي األحواض، بينما 32( ليشغل ما نسبتو)4حوض واحد ىو )

( وىي متوسطة الخطورة، فقد 3االحواض التي تكون درجة الخطر فييا )
(، 5، 3:( من مجموع األحواض، لتشمل أحواض )42شغمت ما نسبتو )

دة ( وىي شدي4في حين شغمت االحواض التي تكون درجة خطورتيا )
:( من أجمالي األحواض المدروسة، لتتمثل في 42الخطورة ما نسبتو )

 (.2، 1احواض )
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Abstract: 

The present study tackled the geomorphological perils of 

Rahaliya  town, which is located in the southeastern part 

of Ramadi district within Anbar Governorate. It occupies 

an area of (2863 km2). The natural, morphometric and 

hydrological features were studied, and the impact of 

these features in determining the strength and quality of 

geomorphological perils within the study area was 

shown. However, the study used modern technologies 

and special mathematical equations in calculating the 

values of the variables required in order to draw maps of 

the perils to which the study area is exposed, as the study 

included determining the dangers of morphometric, 

hydrological and net flow features. studied. The basins in 

which the degree of danger is (1), which is of less 

danger, included one basin that is (4) to occupy a 

percentage (20%) of the total basins, while the basins in 

which the degree of danger is (2), which is of medium 

danger, occupied a percentage of ( 40%) of the total 

basins, to include basins (2, 5), while the basins with a 

degree of dangernet (4) and which are very dangerous 

occupied (40%) of the total studied basins, represented 

by basins (1, 3). 
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  المقدمة:
تمثل الخصائص المورفومترية والييدرولوجية حجر األساس في تقيم الوضع المائي 
في أي منطقة من العالم، وتعد من المحددات الرئيسة في حدوث الجريان السطحي من عدمو؛ 

ة سنويًا، والتي تعد انعكاسًا لكونيا تمثل المورد األساس الذي يعوض كميات المياه المتجدد
أخذت لمظروف المناخية والخصائص الجيولوجية والجيومورفولوجية ألحواض التصريف. 

دراسة المخاطر الجيومورفولوجية في الوقت الحاضر حيزًا كبيرًا في الدراسات الجيومورفولوجية 
ي المناطق ذات التطبيقية؛ ألنيا تتسبب بوقوع الخسائر سواء المادية او البشرية لساكن

الظروف البيئية المشابو لظروف منطقة الدراسة، والتي يغمب عمييا طابع الجفاف وفي كافة 
تتعدد المخاطر الجيومورفولوجية في منطقة الدراسة بحكم موقعيا، وتتباين آثارىا المجاالت، إذ 

ذا تم ودرجاتيا من موقع إلى اخر، كما تتباين في المعايير التي تصنف عمى أساسيا، ل
من خالل استخدم التقانات التحميل المكاني لممناطق التي تيددىا المخاطر الجيومورفولوجية 

 الحديثة ومجموعة من المعادالت الرياضية. 
 أهداف الدراسة: 

دراسة وتحديد اىم المخاطر الطبيعية التي تتعرض ليا منطقة الدراسة، ومعرفة  -1
 والعمميات المؤثرة عمييا.درجات خطورتيا لموقوف عمى العوامل 

عرض وتحميل مدى تأثير المخاطر الطبيعية عمى مراكز االستقرار البشري  -3
 والمنشآت الصناعية والممتمكات العامة.

رسم خرائط تحدد مناطق الخطورة لمعوامل المعتمدة في الدراسة، ومن ثم رسم  -2
 تتعرض ليا منطقة الدراسة.خريطة تظير محصمة نيائية لدرجات خطورة تمك العوامل التي 

ىل لمخصائص الييدرومورفومترية دور في حدوث المخاطر  مشكمة البحث:
وما ىي فئات الخطورة التي  ىل من الممكن بناء أنموذج نيائي ليا،الجيومورفولوجية، و 

 تشكميا؟
تشكل الخصائص الييدرومورفومترية دورًا ميما وبارزا في حدوث  فرضية البحث:

ومورفولوجية، ومن الممكن بناء انموذج لممخاطر الجيومورفولوجية من خالل المخاطر الجي
االستعانة بالمعادالت الرياضية، وتقنيات االستشعار عن بعد، ونظم المعمومات الجغرافية 

(Arc GIS).وتحديد فئات الخطورة ضمن ىذا االنموذج ، 
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 اواًل: موقع منطقة الدراسة:
داريا في محافظة األنبار في الجزء الجنوبي الشرقي تقع منطقة الدراسة )الرحالية( إ

لقضاء الرمادي. طبيعيا ضمن منطقة الوديان السفمى في الجزء السفمي لحوض بحيرة الرزازة، 
الذي يمثل بوديان وسطية واقعة بين وادي الغدف ووادي األبيض، فمكيا بين دائرتي عرض 

(33o 09-   32o 36-) يتراوح ارتفاع المنطقة (-44 420  -29 430) شمااًل وخط طول
( م فوق مستوى سطح البحر، إذ تعتبر الرحالية منطقة تصريف لحوض 324 -35بين)

 (.3كم 3862الرزازة، أما مساحة منطقة الدراسة فقد بمغت تقريبا )
 ( موقع منطقة الدراسة من العراق ومحافظة األنبار8خريطة )

 
العراق، وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة العراق جميورية -المصدر: باالعتماد عمى: 

 (.1/1222222، مقياس )3219ومحافظة االنبار االدارية، لسنة 
 .Arc Map 10.4.1(، ومخرجات برنامج 22×22( بدقة تميزية )DEMنموذج االرتفاع الرقمي ) -

 ثانيًا: جيولوجيا منطقة الدراسة:
ة الدراسة ارتباطا مباشرا بالوضع البنائي والتركيبي والبنية ترتبط جيولوجية منطق

( ان أبرز 1( وجدول )3التكتونية لمصحراء الغربية. ويتضح من خالل تحميل خريطة )
 التكوينات التي تتواجد في منطقة الدراسة تتمثل بــ:

 تكوين الدمام: -8
أي ما  3كم( 4يوجد ىذا التكوين غرب منطقة الدارسة، اذ يشغل مساحة تقدر بـــ )

  .%( من المساحة الكمية لمنطقة الدراسة2.1نسبتو )
 تكوين الفرات: -0



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4691 ) 
 

%( من منطقة الدراسة 1.3وما نسبتو ) 3كم( 24يشغل ىذا التكوين مساحة تقدر بــ )
 .تيي مكشفو بظيور تكوين الدمام غرباويوجد في الجزء الغربي من منطقة الدراسة وين

 تكوين الفتحة: -3
يظير ىذا التكوين في مواقع متفرقة من منطقة الدراسة وتقدر مساحتو تقريبا بـ 

 %( من مساحة منطقة الدراسة.34.1أي ما نسبتو ) 3كم (689)
 ترسبات الزمن الرباعي: -4

وسين وتغطي أجزاء واسعة تتألف ترسبات ىذا الزمن من ترسبات الباليستوسين واليول
من منطقة الدراسة، اذ يتفاوت سمك ىذه الرواسب بين سنتيمترات عدة الى عدة أمتار وتتكون 

 ىذه الرواسب ما يمي:
 ترسبات ممئ الوديان )هولوسين(:  -أ

( 488تشغل ىذه الترسبات مساحة واسعة من منطقة الدراسة اذ تغطي ما يقرب من )
 %( من مساحة منطقة الدراسة.17.1وتشغل ما نسبتو ) 3كم

 ترسبات ممئ المنخفضات )هولوسين(:  -ب
( 54تتواجد ىذه الترسبات في شمال شرق منطقة الدراسة، وتشغل مساحة تقدر بــ )

 %( من مساحة منطقة الدراسة.1.9وبنسبة ) 3كم
 أراضي السباخ )هولوسين(:  -ج

%( من مجموع مساحة 2.7بنسبة ) 3( كم32تغطي ىذه الترسبات مساحة تقدر بــ )
 منطقة الدراسة، توجد قريبة من االجزاء الجنوبية الغربية لبحيرة الرزازة.

 :(هولوسين باليوستوسين( المتبقية الترب ترسبات -د
سة، وتشغل ما يقرب من راالد منطقة ووسط الجنوبي النصف في مالحظتيا يمكن

 الدراسة.%( من مساحة منطقة 2.5وبنسبة ) 3كم (16)
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( التكوينات الجيولوجية لناحية الرحالية0خريطة )

 
المصدر/ وزارة الصناعة والمعادن، المنشأة العامة لممسح الجيولوجي والتحري المعدني، خرائط 

 .1995لسنة  1:352222العراق الجيولوجية لوحتي )شثاثة، كربالء( مقياس 
 ( التكوينات الجيولوجية8جدول )

 النسبة % 0المساحة كم    اسم التكوين
 %87.8 488 ترسبات ملء الوديان

 %2.8 4 تكوين الدمام
 %8.0 34 تكوين الفرات

 %8.9 54 ترسبات ملء المنخفضات
 %3.8 829 ترسبات المصاطب النهرية

 %2.5 86 ترسبات التربة المتبقية
 %04.8 689 تكوين الفتحة

 %2.7 02 سباخ
 %52.6 8449 ترسبات القشرة الجبسية

 %822 0863 المجموع
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 .Arc Map 10.4.1(، وبرنامج 0المصدر: باالعتماد عمى خريطة )
 ) :هولوسين باليوستوسين( الجبسية القشرة ترسبات هـ 

أي  3( كم1449أجزاء واسعة من منطقة الدراسة اذ تشغل مساحة تقدر بــ) في تنتشر
، وىي رواسب حديثة ناتجة من عممية %( من مجموع مساحة منطقة الدراسة52.6ما نسبتو )

التبخر لمياه الرزازة ومناطق التي تحيط بالينابيع الرئيسية وان ىذه الرواسب تغطى بقشرة 
 (1) .الفتحة تكوين ىو القشرة أصل أن ويعتقد ممحية.

 ):باليوستوسين( النهرية المصاطب ترسبات -و
 وموجودة التوزيع منتظمة غير تكون التي المايوسين ترسبات فوق الترسبات ىذه توجد

%( 2.8ما نسبتو ) 3( كم129المنفردة، تشغل مساحة تقدر بـ ) التالل من العميا زاءاالج في
 من المساحة الكمية لمنطقة الدراسة. 

 ثالثًا: طبوغرافية منطقة الدراسة:
يسي ىضبي قميل االرتفاع، إذ يتضح من خالل تحميل تتسم منطقة الدراسة بطابع تضار 

( م فوق مستوى سطح البحر في 324( إن أعمى ارتفاع فييا بمغ )3( وجدول )2خريطة )
االجزاء العميا والتي تقع في الجزء الغربي من منطقة الدراسة، وتنحدر بشكل تدريجي باتجاه 

 ( م عن مستوى سطح البحر.35الشرق والجنوب الشرقي، إذ سجل فييا اقل ارتفاع بمغ )
 ( االرتفاعات في منطقة الدراسة3خريطة )
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 . .Arc Map 10.4.1(، ومخرجات برنامج 30×30( بدقة تميزية )DEMالمصدر: باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )

 ( مساحات ونسب نطاقات االرتفاع لناحية الرحالية0جدول )
 %النسبة  0المساحة كم فئات االرتفاع

35 - 62.4 425 14.3 
62.5 - 98.4 1253 26.7 
98.5 - 142.6 915 21.9 

142.7 - 188.8 411 14.4 
188.9 - 324 82 3.8 
 122 3862 المجموع

 .Arc Map 10.4.1(، وبرنامج 2المصدر: باالعتماد عمى خريطة )
 رابعًا: انحدار منطقة الدراسة:

في تحديد سرعة الجريان لممياه؛ فالمناطق ذات إن لعامل االنحدار تأثيرا بالغ االىمية 
االنحدار المعتدل تتسم فييا سرعة المياه بالبطء وبذلك يفسح المجال الى تسربيا الى الداخل 
وزيادة عممية االذابة، اما في المناطق ذات االنحدار الشديد فان سرعة المياه تزداد فييا وبالتي 

اخل مما يزيد من كمية الجريان السطحي. يظير من ال تتيح الوقت الكافي لتسربيا الى الد
( 16-1.9( ان درجات االنحدار تراوحت ما بين )2( وجدول )4خالل تحميل خريطة )

%( لتشعل مساحة تقدر بــ 46.5( أعمى نسبة بمغت )15,9 – 8وسجمت درجة االنحدار )
لتشغل مساحة %( 6.4( اقل نسبة )16، في حين سجمت درجة االنحدار )+3( كم1221)

 من مجموع مساحة منطقة الدراسة. 3( كم183تقدر بحوال )
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 ( االنحدارات في منطقة الدراسة4خريطة )

 
(، ومخرجات 30×30( بدقة تميزية )DEMالمصدر: باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )

 . .Arc Map 10.4.1برنامج 
 غمها لناحية الرحالية( درجات االنحدار والمساحة التي تش3جدول )

 .Arc Map 10.4.1( . وبرنامج 4المصدر/ باالعتماد عمى خريطة )
 خامسًا: المناخ:

تحتل عناصر المناخ مكانة ميمة في الدراسات الجيومورفولوجية التطبيقية نتيجة لما 
تشكمو من أثر بالغ وميم في تحديد العالقة ما بين كمية االمطار الساقطة وتغذيتيا لممياه 

الييدرولوجية لمنطقة الدراسة تعتمد اعتمادا اساسيا عمى مناخ المنطقة، الجارية. ان الدراسة 
والذي يمتاز بانو مناخ صحراوي حار جاف صيفًا وبارد محدود المطر شتاءا، وىذا ال يساعد 
عمى نشوء المجاري السطحية الدائمة الجريان. تم اخذ البيانات المناخية لمنطقة الدراسة 

 النسبة % 0المساحة كم نوع انحدار األرض درجة االنحدار ت
 89.7 565 مستوي -مسطح  8.9 – 2 8
 07.4 785 تموج خفيف 7.9 – 0 0
 46.5 8338 متموج 85.9 – 8 3
 6.4 880 مجزآه بدرجة عالية-مقطعة  86+  4

 822 0863 المجموع
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( كم جنوب منطقة الدراسة. تتباين 35تمر التي تقع عمى بعد )باالعتماد عمى محطة عين ال
(، إذ بمغ أدنى 4معدالت السطوع الشمسي في منطقة الدراسة عمى مدار أشير السنة جدول )

( ساعة، في حين سجل اعمى معدل في شير حزيران 6.2معدل في شير كانون األول وبمغ )
أن أعمى معدل شيري سجل ليا كان خالل ( ساعة. اما بالنسبة لدرجة الحرارة ف13.4بمغ )

، في حين سجل أدنى معدل خالل o)م25فصل الصيف وتحديدا في شير تموز إذ بمغ )
ىذه المعطيات تؤدي الى تدني o) م9.9فصل الشتاء وكان في شير كانون الثاني وبمغ )

مياه الجارية في فعالية التبخر/ النتح شتاءا، مما يزيد من القيمة الفعمية لألمطار في تغذية ال
منطقة الدراسة. سجمت االمطار أعمى معدل شيري ليا خالل شير كانون الثاني إذ بمغ 

 حزيران شير خاللمعدومة  األمطار لسقوط الشيرية كانت المعدالت حين في( ممم، 18.14)
 .وأيمول وآب وتموز

( االمطار)ممم( oة )م( المعدالت الشهرية لإلشعاع الشمسي الفعمي )ساعة( ودرجة الحرار 4جدول )
 (0285-8990الرطوبة النسبية )%( وسرعة الرياح )م/ثا( لمحطة عين التمر لممدة )

 العنصر
 االشهر

حزيرا ايار نيسان اذار شباط 0ك
 ن

 8ك 0ت 8ت ايمول اب تموز

السطوع 
 الشمسي

6.5 7.8 8.0 8.9 82.
4 

80.4 80.
3 

88.8 82.4 8.7 7.8 6.3 

درجة 
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88.8 االمطار ممم
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8 8.7 2.83 2 2 2 4.3 9.7 85.8 

37 323 892 828 78.3 التبخر ممم
9 449 56

8 485 308 053 805 68.5 

الرطوبةالن
 سبية %

70.8
0 

62.3
3 

54.8
8 

48.4 48 34.6 09.
6 

38.8
8 

37.4
4 

44.6
6 

58.6
6 

67.8
7 

سرعةالرياح 
 0.78 0.60 0.38 8.80 م/ثا

0.4
8 0.54 

0.8
8 0.86 8.64 8.54 8.56 8.67 

المصدر/ وزارة النقل، الهيأة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير 
 0286منشورة، 

 ممم، (568) بمغت والتي تموز لشير كانت الشيري التبخر لمعدالت قيم أعمى إن
الرطوبة  .( ممم61.5التبخر الشيري كانت لشير كانون األول وبمغت ) لمعدالت قيمة واقل
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%( 73.13النسبية سجل أعمى قيمة لممعدالت الشيرية خالل شير كانون الثاني وبمغت )
%(. الرياح السائدة في منطقة الدراسة 39.6بينما سجمت أقل قيمة في شير تموز وكانت )

الشمالية الغربية والتي تظير خالل أشير الصيف وان اعمى معدل شيري لسرعة ىي الرياح 
( م/ثا خالل شير تموز، في حين سجل اقل معدل خالل شير تشرين 3.88الرياح بمغ )
 ( م/ثا.1.54األول وبمغ )

 سادسًا: التربة:
يات تعد التربة انعكاس لمتاريخ المناخي والجيومورفولوجي؛ ألنيا تشكل نتاجًا لمعمم

الكيميائية والفيزيائية عمى مواد سطح األرض وتحت ظروف طبوغرافية ومناخية مختمفة. 
 ( وجود األنواع التالية:5( وجدول )5يظير من خالل تحميل خريطة )

 :التربة الصحراوية الجبسية المختمطة -8
أي  3( كم3169تشغل مساحة واسعة من منطقة الدراسة فيي تغطي ما يقرب من ) 

%( من المساحة الكمية لممنطقة، يغمب عمى تكوين ىذا النوع الترب 75.7ما نسبتو )
ن معدل الحد األدنى لنفاذيتيا  المكونات الجبسية المنقولة بواسطة عوامل التعرية المختمفة، وا 

. وىذا يدل عمى أن ىذه التربة سريعة النفاذية وال تستطيع (3)سم/يوم( 34ممم/ساعة )12يبمغ )
 حتفاظ بالماء لفترة طويمة بسبب طبيعة مكوناتيا. اال

 التربة الصحراوية الحجرية: -0
 3( كم132تتواجد في اجزاء محدودة من منطقة الدراسة فيي تشغل مساحة تقدر بــ )

%( من المساحة الكمية، وىي ترب ضحمة قميمة العمق تتكون من حجر 4.3أي ما نسبتو )
مة، اال انيا تعد من أفقر انواع الترب الصحراوية بالنشاط الكمس والرمل وتكون مموحتيا قمي

الزراعي. طبيعة مكونات ىذه التربة التي تتكون معظميا من الرمل والحصى جعل منيا تربة 
 سريعة النفاذية.

 ترب قيعان األودية: -3
تتميز بانيا ترب مزيجيو خصبة وعميقة وذات تصريف جيد، فيي ترب منقولة تكونت 

التي تحمميا المياه الجارية في المنطقة، تظير بشكل شريط ضيق في األجزاء  من الرواسب
%( 2.7وما نسبتو ) 3( كم124الشمالية الغربية من منطقة الدراسة لتشغل مساحة تقدر بــ )

سم/ساعة( 4.3-3.8)ومعدل نفاذيتيا  ( م،2-2.5من المساحة الكمية، يتراوح سمكيا ما بين)
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ية من الترب الصحراوية، بسبب طبيعة مكوناتيا التي تتألف من ىذه الترب تكون أقل نفاذ
مزيج رممي حصوي يختمط مع الغرين والطين، وبالتالي ليا القدرة عمى االحتفاظ بالمياه فترة 

 أطول.
 ( انواع الترب في منطقة الدراسة5خريطة )

 
( ، ومخرجات 30×30( بدقة تميزية )DEMالمصدر: باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )

 . .Arc Map 10.4.1برنامج 
 ترب المنخفضات: -4

( من %16.4أي ما نسبتو ) 3( كم472تبمغ المساحة التي تغطييا ىذه الترب بـ)
المساحة الكمية، إذ تغطي ىذه غالبية المنخفضات في منطقة الدراسة وكذلك أجزاء من 

الصنف من أىم الترب في منطقة المنطقة الواقعة شمال شرق منطقة الدراسة. تعد ترب ىذا 
الدراسة نظرًا لغناىا بالمواد العضوية والمعدنية، وقابميتيا عمى االحتفاظ بالمياه، كما أن 

طيني يسمح بالتيوية الجيدة، فضاًل عن أنيا تربة سميكة إذ يتراوح  –تركيبيا النسيجي الرممي
 م(. 7-2سمكيا بين )

 شغمها لناحية الرحالية( انواع الترب والمساحة التي ت5جدول )
 النسبة % 0المساحة كم النوع
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 75.7 0869 تربة صحراوية جبسية
 86.4 472 تربة الفيضات الصحراوية

 3.7 824 تربة بطون الوديان
 4.0 802 التربة الصحراوية الحجرية

 822 0863 المجموع

 .Arc Map 10.4.1(، وبرنامج 5المصدر: باالعتماد عمى خريطة )
   سابعًا: الخصائص المورفومترية لألحواض:                                                  

تحتل دراسة الخصائص المورفومترية مكانة ميمة عند دراسة االحواض المائية؛ 
الرتباطيا المباشر بالعوامل الطبيعية كالبنية الجيولوجية والمناخ والغطاء النباتي، ومن شأن 

الخصائص إعطاء صورة واضحة عن ىيدرولوجية المجاري المائية ونتاجيا الرسوبي، تمك 
 وىذا ما تطمب دراسة الخصائص المورفومترية وكما يمي:

 الخصائص المساحية والشكمية: -8
تتخذ أحواض التصريف بمنطقة الدراسة أشكااَل مختمفة، تتباين المساحة المكونة 

سب شكمو، مما يؤثر في كمية األمطار المتجمعة في ىذه لألجزاء المختمفة لمحوض الواحد ح
األجزاء، وما ينتج عنيا من جريانات مائية. تم دراسة مساحة ىذه األحواض وأبعادىا 
باإلضافة إلى خصائصيا الشكمية والتضاريسية، إذ تفيد نتائجيا في التعرف عمى خصائص 

، ومعرفة مدى خطورة األودية، الشكل والخصائص الييدرولوجية المؤثرة في حدوث الجريان
( ان 6ودرجاتيا، وتأثيرىا عمى مظاىر العمران بالمنطقة. يتضح من خالل تحميل خريطة )

( احواض فرعية تنحدر في معظميا من الشرق والشمال الشرقي 5منطقة الدراسة تتكون من )
( ما 1إلى الغرب والجنوب الغربي. تباينت ىذه االحواض في مساحتيا؛ إذ شغل حوض )

( من المساحة الكمية وىو بذلك يمثل اكبر %52.8أي ما نسبتو ) 3( كم1529يقرب من )
( %3.2أي ما نسبتو ) 3( كم67( اقل مساحة وتقدر بــ )5االحواض، في حين شغل حوض )
 من المساحة الكمية لمنطقة الدراسة.

وبمغ متوسط ( كم، 28.4أما بالنسبة ألبعاد األحواض، فقد بمغ متوسط اطواليا نحو )
( كم، وتختمف أبعاد 141.3( كم، في حين بمغ متوسط محيطيا نحو)11.8عرضيا نحو )

أحواض التصريف من حوض إلى آخر، مما يؤثر عمى تحديد احتمالية حدوث الجريان 
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بمنطقة الدراسة، حيث تؤثر أطوال األحواض في سرعة المياه ونقل الرواسب، فاألحـواض 
ا في أوقات متباعدة مما يزيد من مدة الجريان، ومن احتمال زيادة الطويمة تصل مياه روافدى

التبخر والتسرب ويقمل ذلك من قوة التيار المائي وبالتالي كميات الرواسب التي تحمميا، أما 
قمة عرض األحواض فتؤدي إلى تركز المياه وعدم تشتتيا وارتفاع صافي الجريان وبالتالي 

البشرية. أما أشكال األحواض المائية فتقارن بأشكال زيادة مدى خطورتو عمى المنشآت 
ىندسية تتراوح ما بين الشكل المستدير والمستطيل والمثمث، إذ يشير معدل االستدارة إلى نسبة 
تقارب أو تباعد شكل الحوض من الشكل الدائري المنتظم، وقد بمغ متوسط معدل استدارة 

وميل األحواض إلى التعرج في خطوط (، وىذا ما يعكس عدم االنتظام 2.37األحواض )
تقسيم المياه المحيطة بو والمحددة ليا مما يؤثر عمى طول المجاري المائية وبالتالي عمى 

 مقدار حمولة المجرى من الرواسب.
 ( االحواض المائية في منطقة الدراسة6خريطة )

 
(، ومخرجات 30×30( بدقة تميزية )DEMالمصدر/ باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )

 .Arc Map 10.3برنامج 
أما استطالة األحواض فتصف امتداد مساحة األحواض مقارنة إياىا بالشكل 
المستطيل فترتفع ىذه النسبة في األحواض الطويمة، بينما تقل في األحواض التي يبتعد شكميا 

المنطقة  عن الشكل المستطيل، ويختمف فييا عرضيا مع امتدادىا الطولي. إن معظم أحواض
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تميل إلى االستطالة أكثر منيا إلى االستدارة حيث بمغ المتوسط العام لمعدل االستطالة 
( ويرجع ذلك إلى سيادة النحت الرأسي ليذه األحواض عند روافدىا العميا وتأثرىا 2.64)

بالفواصل والشقوق، وتؤثر استطالة األحواض عمى طول المجاري المائية وعددىا خاصة التي 
إلى الرتب الدنيا منيا وكذلك المجاري الرئيسة فييا، إذ تميل مجاري الرتب الدنيا إلى  تنتمي

زيادة أطواليا وتقميل عددىا في حالة انخفاض نسبة االستطالة، في حين تقمل من أطوال 
الرتب الدنيا وتزيد من أعدادىا ومن أطوال المجاري الرئيسة مع ارتفاع نسبة االستطالة مما 

ناقص حمولة المياه من الرواسب بسبب طول المسافة التي تقطعيا ىذه المجاري، يعمل عمى ت
وما ينتج عن ذلك من تسرب وتبخر في مياىيا. أما بالنسبة لمعامل الشكل فيو نوع من 
القياس يعطي فكرة عن مدى تناسق أجزاء الحوض المختمفة، وتشير القيم المنخفضة ليذا 

مساحة الحوض بالنسبة لمربع طول الحوض ومن ثم زيادة  المعامل إلى االنخفاض النسبي في
طول أحد طرفي ىذا المعامل وبالتالي اقتراب الحوض من شكل المثمث أما إذا زادت قيمة 
مساحة الحوض بالنسبة لقيمة مربع الحوض فيقترب شكل الحوض في ىذه الحالة من شكل 

( 2.24( بمتوسط )1.68راسة )، وقد بمغ إجمالي معامل شكل أحواض منطقة الد(2) المربع
 لمحوض الواحد.

يتضح مما سـبق أن شكل الحوض أحد العوامل التي تؤثر عمى عممية الجريان 
وخصائصيا المختمفة حيث تؤثر عمى ما يعرف بوقت االنتقال ألي نقطة مطر منذ سقوطيا 
عمى سطح الحوض وحتى وصوليا إلى المجرى الرئيسي، فاألحواض المستطيمة تشكل 

، كما (4)اريف مائية أكثر انتظامًا في توزيعيا الزماني وأقل كمية من األحواض المستديرةتص
تتزايد مساحتيا تجاه منطقة المنابع والعكس عند منطقة المصب وبذلك يحتاج التصريف 
المائي إلى وقت أطول كي يصل إلى منطقة المصب ويتعرض لمتناقص في كميتو بسبب 

قالو، أما األحــواض المستديرة فتتزايد مساحتيا تجاه المصب وبذلك التبخر والتسرب أثناء انت
 يصل التصريف المائي إلى قمتو مباشرة بعد سقوط األمطار.

 
 ( الخصائص المساحية والشكمية6جدول )

رقم 
 الحوض

المساحة 
 0كم

 المحيط 
 /كم

طول 
الحوض 

 /كم

متوسط 
 العرض/كم

نسبة 
تماسك 
 المساحة

نسبة 
تماسك 
 المحيط

 معامل
 االستطالة

معامل 
شكل 

 الحوض

نسبة 
 الطول/العرض
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8 8539 062 76 02 2.09 8.85 2.58 2.07 3.8 
0 409 854 36 80 2.03 0.8 2.65 2.33 3 
3 738 858 43 87 2.37 8.64 2.78 2.42 0.5 
4 92 79 06 3 2.88 0.35 2.40 2.83 8.7 
5 67 55 88 7 2.08 8.88 2.84 2.55 8.6 

 89.6 8.68 3.0 9.80 8.35 59 890 726 0863 المجموع
 . Arc Map 10.3(، ومخرجات برنامج 6المصدر/ باالعتماد عمى خريطة )

( مجرى 6986( إن مجموع أعداد المجاري بمغت )7يظير من خالل تحميل خريطة )
(، ىذا 1( مجرى لحوض )2694( و )5( مجرى لحوض )356تباينت األعداد ما بين )

الكبير في أعداد المجاري يشير الى عدم التجانس في احواض منطقة الدراسة نتيجة التباين 
لتباين الخصائص المساحية والصخرية وتباين انحدار السطح. اما بالنسبة ألطوال المجاري 
فتمثل أىمية كبيرة نظرًا لما يؤدي إليو طول المجرى من زيادة الفترة الزمنية التي تقطعيا المياه 

ى المجرى الرئيسي ومن ثم إلى المصب وبالتالي تعرضيا لمفقد بواسطــة التبخــر لموصول إل
( كم تباينت االحواض فيما بينيا من حيث 6139والتسرب، وقد بمغت مجموع أطــوال االودية )

( كم في حين سجل حوض 2366( اعمى نسبة بمجموع )1اطوال المجاري، إذ سجل حوض )
 م.( ك153( اقل نسبة بمجموع )5)

 ( المراتب النهرية ألحواض منطقة الدراسة7خريطة )
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(، ومخرجات 22×22( بدقة تميزية )DEMالمصدر/ باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )
 .Arc Map 10.3برنامج 

 ( الخصائص التضاريسية7جدول )

 رقم الحوض
طول 

الحوض 
 كم

أعمى 
 ارتفاع /م

أدنى 
 ارتفاع م

الفرق 
 م

درجة 
التضرس 

 م/كم

التضاريس 
النسبية 

 م/كم

قيمة 
 الوعورة

8 76 034 09 025 0.7 2.07 2.49 
0 36 846 05 808 3.4 2.34 2.09 
3 43 862 09 838 3.8 2.32 2.38 
4 06 87 08 59 0.3 2.03 2.87 
5 88 77 08 49 4.5 2.45 2.89 

(، ومخرجات 22×22( بدقة تميزية )DEMالمصدر/ باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )
 .Arc Map 10.3برنامج 

أما بالنسبة لكثافة التصريف فأنيا المحصمة النيائية لممطر نظرًا ألنيا تؤثر في سرعة 
انتقال مياه األمطار المتجمعة إلى األودية المائية بحيث تزداد تمك السرعة مع تزايد كثافة 

تفاع كمية التصريف المائي وسرعة وصولو إلى التصريف وىو ما يؤدي في النياية إلى ار 
، وقد بمغ متوسط كثافة التصريف الطولية بأحواض منطقة الدراسة (5)مرحمة القمة التصريفية

وىي تعد كثافة تصريفية واطئة بشكل عام. في حين بمغ متوسط كثافة  3( كم/كم3.3)
 وىي كثافة منخفضة ايضا. 3( وادي/ كم3.8التصريف العددية )

 ( خصائص شبكة الصرف المائي8جدول )

 
رقم 

 الحوض

 مجموع    
 االودية

مجموع   
أطوال 

االودية 
 كم

 المساحة
 0كم

الكثافة                      
الطولية 

لموادي/كم/ 
 0كم

 الكثافة
العددية 

لموادي / 
 0كم

معدل 
بقاء                      

 المجرى
 /كم0كم

الطول 
الحقيقي/ 

 كم

الطول 
المثالي/ 

 كم

 معامل 
 االنعطاف

8 3694 3066 8539 0.80 0.4 2.47 83 67 8.03 
0 8236 907 409 0.86 0.48 2.46 44 34 8.09 
3 8737 8588 738 0.85 0.35 2.46 44 34 8.09 
4 063 896 92 0.87 0.9 2.45 00 88 8.00 
5 056 850 67 0.06 3.8 2.44 80 9 8.33 

 6.36 860 025 0.08 83.86 82.86 0863 6809 6986 المجموع
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 (، 22×22( بدقة تميزية )DEMالمصدر/ باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )
 .Arc Map 10.3ومخرجات برنامج 

 ثامنًا: الخصائص الهيدرولوجية لألحواض:                                                   
التصريف ودرجة خطورتيا، وىذا ما يتطمب تعد من المحددات الرئيسة ألحواض 

دراستيا من خالل العوامل الييدرولوجية والميزانية الييدرولوجية ألحواض التصريف بمنطقة 
 الدراسة.

تفيد دراستو في التعرف عمى الوقت الالزم لبدايات الجريان  :  (6)زمن التباطؤ -8
التسرب التي تتم خالل ىذا الزمن، السطحي بكل حوض باإلضافة إلى حساب متوسطات فاقد 

مما يفيد في حساب جممة الفاقد في أحواض التصريف بمنطقة الدراسة. يتراوح زمن التباطؤ 
( 3.8( و )5( لحوض رقم )1.1( بين )9بالنسبة ألحواض منطقة الدراسة حسب قيم جدول )

ارتفاع  ( دقيقة وىو متوسط منخفض يشير إلى1.84(، وبمتوسط قدره )1دقيقة لحوض )
 خطورة أحواض منطقة الدراسة.

يعرف زمن التركيز بأنو الفترة الالزمة لمماء لالنتقال من ابعد : (7)زمن التركيز -0
( أن المتوسط العام 9. يتضح من جدول)(8)نقطة تقع عمى محيط الحوض إلى مخرج الحوض

من الساعة نظرًا ( 2.5( وسجل )5( ساعة، إذ بمغ أدناه في حوض رقم )2لزمن التركيز بمغ )
( ساعة نتيجة لطولو 7.5( وىو )1لقصره وشدة انحداره، بينما بمغ أقصاه في حوض رقم )

 وبطء انحداره.
 ( الخصائص الهيدرولوجية ألحواض منطقة الدراسة.9جدول )

 القياسات والمعادالت الخاصة بالميزانية الييدرولوجية.المصدر/عمل الباحث من خالل تطبيق 

  
 الحوض

 المساحة
 (0)كم 

زمن   
 التباطؤ
 )دقيقة(

زمن   
التركيز 
 ساعة

حجم 
التصريف 

 /ثا3م

حجم   
 السريان

 ( 3)الف م  

زمن  
 التصريف
 )ساعة(

سرعة الجريان 
 كم/ساعة

8 8539 0.8 7.5 8828.0 8455.5 6.8 82.8 
0 409 8.9 0.9 358 499 4.6 80.4 
3 738 0.0 3.8 578.9 788.5 3.3 83.9 
4 92 8.0 8 86.8 833.0 0.7 06 
5 67 8.8 2.5 66 827.3 8.5 00 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4725 ) 
 

عبارة عن حجم الماء الذي يمر في مساحة كيمو متر مربع : (9)حجم التصريف -3
( 426.64بالمتر المكعب في الثانية الواحدة، إن المتوسط العام لمعدل تصريف األحــواض )

/ ثانية في 2( م1128.3( و )5حوض )/ ثانية في 2( م66/ثانية، وتراوحــت قيمو ما بين )2م
 (.1حوض )

يقصد بو مقدار كمية المياه التي تمر من خالل شبكة اودية : (82)حجم السريان -4
التصريف لألحواض، ويفيد ىذا المقياس في التعرف عمى قدرة األودية المائية، باإلضافة إلى 

األودية، فكمما زاد حجم  التعرف عمى مدى خطورتيا من خالل ما تجمبو من مياه لمخارج ىذه
السريان زادت خطورة تمك األودية. بمغ إجمالي حجم سريان المياه لألحواض المدروسة 

 .2( ألف / م596.7بمتوسط ) 2( مميون /م3982.5)
يعبر عن الفترة الزمنية الالزمة لمحوض ليصرف :  (88)زمن تصريف الحوض -5

التعرف عمى الفترة التي ينقضي خالليا السيل كافة مياىو من منابعو حتى مصبو، ويفيد في 
ويصل متوسط زمن تصريف األحواض المدروسة ، (13)وبالتالي التعرف عمى خطورة الوادي

( ساعة، في حين سجل حوض 6.1( اعمى قيمة بمغت )1( ساعة، سجل حوض )2.64)
 (.1.5( اقل قيمة وبمغت )5)

انحدار السطح بشكل أساسي والذي تعد انعكاسًا لدرجة : (83)سرعة جريان المياه -6
يمثل الطرف الرئيسي الذي تعتمد عميو معادلة سرعة المياه، وقد بمغ المتوسط العام لسرعة 

( اعمى قيمة 4( كم/س. سجل حوض )16.88جريان المياه بأحواض التصريف المدروسة )
 ( كم/ساعة.12.1( اقل قيمة وبمغت )1( كم/ساعة في حين سجل حوض )36وبمغت )
 اسعًا: الميزانية الهيدرولوجية ألحواض التصريف:ت
 :(84)أحجام كمية المياه الساقطة-8

تحتل مكانة ميمة في تحديد الميزانية الييدرولوجية، وىي تختمف من حوض إلى آخر 
وتعتمد بشكل اساس عمى مساحة كل حوض ويتم الحصول عمى حجم المياه الساقطة أثناء 

م واحد، وجد أن مجموع األمطار الساقطة عمى أحواض سقوط أكبر كمية مطر سجمت في يو 
لمحوض  2( م65376.4( بمتوسط )12)جدول  2( م236283تصريف منطقة الدراسة )

 الواحد.
 ( الميزانية الهيدرولوجية ألحواض التصريف بمنطقة الدراسة82جدول)
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 المصدر/ عمل الباحث من خالل تطبيق القياسات والمعادالت الخاصة بالميزانية الييدرولوجية.
 الفواقد بالتبخر والتسرب:-0
تؤثر كمية الفواقد عن طريق التبخر والتسرب عمى بدء عممية الجريان، الذي يمثل  

 في ىذه الحالة الفائض من المطر بعد ىاتين العمميتين، وفيما يمي دراسة تفصيمية لكل منيما:
 :  (85)التبخر خالل زمن التصريف -أ
تتأثر ىذه الفواقد بمقدار اإلشعاع الشمسي وما يرتبط ذلك بدرجات الحرارة وانتظام   

، حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة قابمية (16)الرياح التي تؤدي إلى وجود طاقة لمتبخر
اليواء عمى حمل وزن أكبر من بخار الماء مما يزيد من معدل التبخر بمنطقة الدراسة. وقد 

بمتـوسط  2( م163671.4ــوع ما يمكن أن يتبخر من سطح األحـواض المدروسة )بمغ مجم
 لمحوض الواحد. 2( م23524.2)

 فواقد التسرب:-ب
تختمف نسب التسرب حسب نوعية الصخور وسطح التربة وكذلك الغطاء النباتي إن 

تزيد  وجد، فتزيد نسب التسرب إذا كانت الصخور منفذة عنيا إن كانت صماء أو كتمية كما
في حالة سطح التربة الترابي عنو في حالة السطح الصخري كما تزيد في حالة انعدام الغطاء 

 النباتي عنو في حالة وجوده.  
 :(87)التسرب أثناء زمن التباطؤ-8

 األحواض

 كمية األمطار
الساقطة 

 3الف/م

التبخر خالل 
زمن التصريف 

 3الف/م

التسرب 
خالل زمن 

التباطؤ 
 3الف/م

التسرب 
الثابت 
 3الف/م

أجمالي 
الفواقد 
 3الف/م

صافي 
 الجريان 

 3الف/م

8 875446 827999.9 344.7 852.0 828494.8 66958.0 
0 48926 00720.4 65.0 38.6 00799.0 06826.8 
3 84830 08287.3 809.9 38.9 08886.8 55945.9 
4 82062 0795.6 8.6 3.9 0828.8 7458.9 
5 7638 8856.0 5.9 8.6 8863.7 6474.3 

 860932.8 863458.9 006.0 554.3 860678.4 306380 المجموع
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يتم من خالليا التوصل إلى حجم المياه المتسربة أثناء الفترة التي تسبق حدوث 
درجة من التشبع يتدفق بعدىا الماء عمى السطح. بمغ الجريان، حتى تبمغ التربة أو الصخر 

  3الف/م( 112.9بمتوسط ) 2الف/م( 554.2مجموع ما يتسرب اثناء زمن التصريف )

 لمحوض الواحد. 
 :(88)قيم التسرب الثابتة-0

وتعبر عن مقدار ما يتسرب داخل الصخر األصمي الذي يقع أسفل الرواسب 
 2( الف/م336.3بمغ مجموع قيم التسرب الثابتة )السطحية التي تغطي جوانب األودية. 

 لمحوض الواحد. 2 ( الف/م45.34بمتوسط )
 جممة الفاقد المائي : -جـ

تعد جممة الفاقد المائي ىي المحصمة النيائية إلجمالي التبخر والتسرب )كمية التسرب 
الجريان أثناء زمن التباطؤ +كمية التسرب الثابتة( وعمى ىذا األساس يحدد صافي كمية 

( يتضح أن إجمالي الفواقد 2الفعمية ألحواض التصريف بمنطقة الدراسة ومن خالل الجدول)
 ألحواض التصريف بمنطقة الدراسة. 2( م23692.4بمتوسط ) 2( م162451.9المائية تبمغ )

 
 صافي الجريان : -دـ

يف يمثل صافي الجريان جممة ما تبقى من كمية المياه الساقطة داخل أحواض التصر 
( يتضح 12بعد استبعاد كمية الفواقد عن طريق التسرب والتبخر ومن خالل بيانات الجدول )

ويتراوح صافي الجريان بالنسبة ألحواض  2( م163922.1أن إجمالي صافي الجريان )
( بمتوسط 5لحوض ) 2( م66951.3(، و)5لحوض) 2( م6474.2منطقة الدراسة بين )

 الحوض كمما ارتفع صافي جريانو.لمحوض، وتشتد خطورة  2( م23586)
 عاشرًا: مؤشرات الخطورة بأحواض التصريف:

بعد دراسة خصائص أحواض التصريف بمنطقة الدراسة وخصائص شبكاتيا 
التصريفية فضاًل عن دراسة العوامل الييدرولوجية، والميزانية الييدرولوجية، ومن خالل تطبيق 

األحواض أمكن التعرف عمى درجات الخطورة  بعض المقاييس والمعامالت المختمفة عمى تمك
وىي عمى النحـــــو  (19)(Sewidan,2000وفقًا لمعادلة) التي تندرج تحتيا ىذه األحــواض

 التالي:
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 تصنيف درجة خطورة األحواض بحسب المعامالت المورفومترية: -8
 ( ما يمي: 11يتضح من خالل تحميل جدول )

االحواض التي تكون درجة خطورتيا حسب معدل االستدارة الرتبة الثالثة أكثر  -أ
(، بينما االحواض التي تصل درجة 5،1االحواض انتشارًا وشممت حوضين ىما حوض )

خطورتيا الرتبة األولى والثانية والرابعة فشممت كل منيما عمى حوض واحد تمثمت بأحواض 
 ( عمى التوالي.2، 3، 4)

ض التي تصل خطورتيا الرتبة الثانية أكثر األحواض انتشارًا من حيث االحوا -ب
( من أجمالي األحواض المدروسة متمثمة :42نسبة تماسك المحيط، وشممت حوضين بنسبة )

(، بينما االحواض التي تصل درجة خطورتيا الرتبة األولى والثالثة والرابعة 5، 1بحوض )
 ( عمى التوالي.4، 3، 2أحواض )فشممت كل منيما عمى حوض واحد تمثمت ب

سجمت األحواض التي تصل رتبة خطورتيا تبعًا لمعدل االستطالة إلى الرتبة  -ت
( من أجمالي :62الثالثة أكثر األحواض انتشارًا وشممت عمى ثالثة أحواض أي ما نسبتو )

فشممت  األحواض المدروسة، بينما االحواض التي تصل درجة خطورتيا الرتبة األولى والرابعة
 ( عمى التوالي.5، 4كل منيما عمى حوض واحد تمثمت بأحواض )

األحواض التي تصل رتبة خطورتيا بحسب معامل شكل الحوض الرتبة الثالثة  -ث
( من أجمالي األحواض، متمثمة :42أكثر األحواض عددًا وشممت عمى حوضين بنسبة )

تبة األولى والثانية والرابعة (، بينما االحواض التي تصل درجة خطورتيا الر 2، 3بحوض )
 ( عمى التوالي.5، 1، 4فشممت كل منيما عمى حوض واحد تمثمت بأحواض )

سجمت األحواض التي تصل رتبة خطورتيا بحسب معامل نسبة التضرس الرتبة  -ج
( من أجمالي األحواض، :42الثالثة أكثر األحواض عددًا وشممت عمى حوضين بنسبة )

ينما االحواض التي تصل درجة خطورتيا الرتبة األولى والثانية (، ب2، 3متمثمة بحوض )
 ( عمى التوالي.5، 1، 4والرابعة فشممت كل منيما عمى حوض واحد تمثمت بأحواض )

 ( درجات الخطورة لألحواض المدروسة تبعًا لممعامالت المورفومترية.88جدول )
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8 0.7 8,9 0.8 0 8.5 4 8 85.3 0.0 3 
0 8.8 0.9 0.4 0.4 0.5 0.8 8,9 86 0.4 3 
3 4 8 0.6 0.9 0.8 0.2 8.6 86.5 0.5 3 
4 8 4 8 8 8 8 0 88 8 8 
5 0.6 0 4 4 4 8.3 4 08.8 4 4 

 ( .8، 7، 6المصدر/ عمل الباحث باالعتماد عمى جداول ) 
سجمت األحواض التي تصل خطورتيا تبعًا لدرجة الوعورة إلى الرتبة الثالثة أكثر  -ح

( من أجمالي األحواض :42( وما نسبتو )2، 3األحواض انتشارًا، وشممت عمى حوضي )
التي تصل درجة خطورتيا الرتبة األولى والثانية والرابعة فشممت كل منيما المدروسة، بينما االحواض 

 ( عمى التوالي.1، 3، 4عمى حوض واحد تمثمت بأحواض )
األحواض التي تصل رتبة خطورتيا حسب كثافة التصريف إلى الرتبة الثانية أكثر  -خ

األحواض، متمثمة بحوض ( من جممة :62األحواض انتشارًا، وتحتوي عمى ثالثة احواض بنسبة )
( بينما تعد األحواض التي تصل خطورتيا الرتبة األولى فشممت حوض واحد ىو حوض 4، 2، 3)
( لتشمل حوض واحد :32( بينما سجمت االحواض التي تصل خطورتيا الرتبة الرابعة ما نسبتو)1)

 (.5ممثل بــــ )
 فومترية:المحصمة النهائية لدرجات الخطورة حسب المعامالت المور  -0

(، إن أحواض منطقة الدراسة يمكن 8(، وخريطة )11يظير من تحميل جدول )
 تقسيميا تبعًا لممعامالت المورفومترية إلى الفئات اآلتية لدرجات الخطورة:

(، 1: وتمثل األحواض التي تكون درجة الخطر فييا )أحواض قميمة الخطورة -أ
 (.4من أجمالي أحواض، وتتمثل في حوض )( :32وتشمل ىذه الفئة حوضًا واحدًا بنسبة )

(، ويمثميا ثالثة 2وتشمل األحواض التي تكون درجة خطورتيا ): أحواض خطيرة -ب
 (.2، 3، 1أجمالي األحواض، وتشمل األحواض )( من :62أحواض بنسبة )
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(، 4وتتمثل في األحواض التي تكون درجة خطورتيا )أحواض شديدة الخطورة:  -ت
 (.5وتتمثل في حوض ) ( من أجمالي األحواض،:32وضًا واحدًا بنسبة )وتضم ىذه الفئة ح

 ( فئات درجة الخطورة ألحواض منطقة الدراسة حسب المتغيرات المورفومترية.8خريطة )

 
 88، جدول Arc Map 10.3(، ومخرجات برنامج DEMالمصدر/ باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )

 حسب العوامل الهيدرولوجية: تصنيف درجة خطورة األحواض -3
 ( ما يأتي:13يظير من تحميل جدول )

األحواض التي تصل خطورتيا إلى الرتبة الثالثة من حيث زمن التباطؤ ىي أكثر  -أ
( من أجمالي األحواض المدروسة، بينما :42األحواض انتشارًا، وشممت حوضين بنسبة )

والثانية والرابعة فشممت كل منيما عمى االحواض التي تصل درجة خطورتيا الرتبة األولى 
 ( عمى التوالي.1، 4، 5حوض واحد تمثمت بأحواض )

األحواض التي تصل خطورتيا إلى الرتبة الثانية ىي أكثر األحواض انتشارًا من  -ب
( من أجمالي األحواض المدروسة، بينما :42حيث زمن التركيز، وشممت حوضين بنسبة )

ورتيا الرتبة األولى والثالثة والرابعة فشممت كل منيما عمى االحواض التي تصل درجة خط
 ( عمى التوالي.1، 2، 5حوض واحد تمثمت بأحواض )

األحواض التي تصل خطورتيا إلى الرتبة الثانية من حيث حجم التصريف ىي  -ت
( من أجمالي األحواض المدروسة، :42أكثر األحواض انتشارًا ، وشممت حوضين بنسبة )
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حواض التي تصل رتبة خطورتيا إلى الرتبة األولى والثالثة والرابعة أقل األحواض وسجمت األ
 ( عمى التوالي.1، 2، 5انتشارًا وشممت كل منيما عمى حوض واحد تمثمت بأحواض )

األحواض التي تصل خطورتيا إلى الرتبة الثانية أكثر األحواض انتشارًا من  -ث
( من أجمالي األحواض المدروسة، :42حيث حجم السريان، وشممت حوضين بنسبة )

وسجمت األحواض التي تصل رتبة خطورتيا الرتبة األولى والثالثة والرابعة أقل األحواض 
 ( عمى التوالي.1، 2، 5انتشارًا وشممت كل منيما عمى حوض واحد تمثمت بأحواض )

 األحواض التي تصل خطورتيا إلى الرتبة الثالثة من حيث زمن التصريف أكثر -ج
( من أجمالي األحواض المدروسة، بينما :42األحواض انتشارًا، وشممت حوضين بنسبة )

سجمت األحواض التي تصل درجة خطورتيا الرتبة األولى والثانية والرابعة أقل األحواض 
 ( عمى التوالي.1، 4، 5انتشارًا فشممت كل منيما عمى حوض واحد تمثمت بأحواض )

إلى الرتبة الثانية والرابعة من حيث زمن  األحواض التي تصل خطورتيا -ح
( من أجمالي :42التصريف أكثر األحواض انتشارًا، وشممت كل منيما عمى حوضين بنسبة )

األحواض المدروسة، بينما سجمت األحواض التي تصل درجة خطورتيا الرتبة األولى فشممت 
 (.1حوض واحد ممثل بحوض )

 حسب العوامل الهيدرولوجية:المحصمة النهائية لدرجات الخطورة  -4
(، بأن أحواض منطقة الدراسة يمكن 9(، وخريطة )13يظير من تحميل جدول )

 تقسيميا تبعًا لمعوامل الييدرولوجية إلى الفئات اآلتية بحسب درجات الخطورة:
(، 1: وتمثل األحواض التي تكون درجة الخطر فييا )أحواض قميمة الخطورة -أ

 (.5( من أجمالي أحواض، وتتمثل في الحوض ):32واحدًا بنسبة )وتشمل ىذه الفئة حوضًا 
(، 3: وىي األحواض التي تكون درجة الخطر فييا )أحواض متوسطة الخطورة -ب

 (.4، 3( من مجموع األحواض، وتضم األحواض ):42ويمثميا حوضين بنسبة )
 .( درجات الخطورة لألحواض المدروسة حسب العوامل الهيدرولوجية80جدول )

   
 المعيار

 
 الحوض

زمن 
 التباطؤ

زمن 
 التركيز

حجم 
 التصريف

حجم 
 السريان

زمن 
 التصريف

سرعة      
 الجريان

 مجموع 
درجات  

 الخطورة

درجة 
خطورة 
 الحوض

 فئات
درجة 
 الخطر
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8 4 4 4 4 4 8 08 4 4 
0 0.4 0 8.8 8.9 3 8.4 80.5 0 0 

3 0.9 0.8 0.5 0.5 0.0 8.7 83.9 0.3 3 
4 8.0 8.4 8.8 8.8 8.8 4 82.6 8.6 0 

5 8 8 8 8 8 3.0 8.0 8 8 

 (. 9المصدر/ عمل الباحث باالعتماد عمى جدول ) 
(، ويمثميا 2وتضم األحواض التي تكون درجة خطورتيا ): أحواض خطيرة -ت

 (.2( من أجمالي أحواض، وتتمثل في حوض ):32حوضًا واحدًا بنسبة )
(، 4األحواض التي تكون درجة خطورتيا )وتتمثل في أحواض شديدة الخطورة:  -ج

 (.1( من أجمالي أحواض، وتتمثل في حوض ):32وتضم ىذه الفئة حوضًا واحدًا بنسبة )
 ( فئات درجة الخطورة ألحواض منطقة الدراسة حسب العوامل الهيدرولوجية.9خريطة )

 
، جدول Arc Map 10.3(، ومخرجات برنامج DEMالمصدر/ باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )

80 
 تصنيف أحواض التصريف حسب درجة الخطورة تبعًا لصافي الجريان: -5

(، أن األحواض التي تصل خطورتيا إلى الرتبة 12يتضح من خالل تحميل جدول )
الثانية والرابعة من حيث صافي الجريان أكثر األحواض انتشارًا، وشممت كل منيما عمى 
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أجمالي األحواض المدروسة، بينما سجمت األحواض التي تصل ( من :42حوضين بنسبة )
 (.5درجة خطورتيا الرتبة األولى فشممت حوض واحد ممثل بحوض )

 .( درجات الخطورة لألحواض المدروسة حسب صافي الجريان83جدول )

 صافي الجريان الحوض
 3م 

درجة خطورة   
 الحوض

 فئات
 درجة الخطر

8 66958.3 4 4 
0 06826.8 0 0 
3 55945.9 3.5 4 
4 7458.9 8.8 0 
5 6474.2 8 8 

 (.82المصدر/ عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )            
 ( فئات درجة الخطورة ألحواض منطقة الدراسة حسب صافي الجريان.82خريطة )

 
، Arc Map 10.3(، ومخرجات برنامج DEMالمصدر/ باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )

 12جدول 
أحد عشر: المحصمة النهائية لجممة المتغيرات التي تؤثر في خطورة األحواض 

 المدروسة:
(، إن أحواض منطقة الدراسة يمكن 11(، وخريطة )14يظير من تحميل جدول )

 تقسيميا تبعًا لجممة المتغيرات التي تم اعتمادىا في تحديد درجات الخطورة إلى الفئات اآلتية:
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(، 1وتشمل األحواض التي تكون درجة الخطر فييا )أحواض قميمة الخطورة:   -8
 (.4( من أجمالي األحواض، وتتمثل في حوض ):32ويمثل ىذه الفئة حوض واحد بنسبة )

 ( المحصمة النهائية لدرجات خطورة األحواض المدروسة.84جدول )

 الحوض
 تبعًا 

لممعامالت 
 المورفومترية

 تبعًا 
لمعوامل 

 الهيدرولوجية

تبعًا 
لصافي 
 الجريان

مجموع 
درجات 
 الخطورة

درجة خطورة 
 الحوض

 فئات
 درجة الخطر

8 3 4 4 88 4 4 
0 3 0 0 7 0 0 
3 3 3 4 82 3.5 4 
4 8 0 0 5 8 8 
5 4 8 8 6 8.5 0 

 (. 12، 13، 11المصدر/ عمل الباحث باالعتماد عمى جداول ) 
(، 3األحواض التي تكون درجة الخطر فييا )وىي أحواض متوسطة الخطورة:  -0

 (.5، 3:( من مجموع األحواض، وتشمل أحواض )42ويمثميا حوضين بنسبة )
(، لم يتم تسجيل 2وتضم األحواض التي تكون درجة خطورتيا )أحواض خطيرة:  -3

 أي حوض ضمن ىذه الفئة من الخطورة في منطقة الدراسة.
( 4وتتمثل في األحواض التي تكون درجة خطورتيا ) أحواض شديدة الخطورة: -4

، 1( من أجمالي األحواض، وتتمثل في الحوضين ):42وتشمل ىذه الفئة حوضين بنسبة )
2.) 

 ( المحصمة النهائية لفئات الخطر لألحواض المدروسة.88خريطة )
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 14، جدول Arc Map 10.3(، ومخرجات برنامج DEMالمصدر/ باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )

 النتائج:
ترتبط الخصائص المورفومترية والييدرولوجية لمنطقة الدراسة بعالقة مباشرة بالخصائص  -1

الطبيعية من حيث الجيولوجيا والطبوغرافية والمناخ لما ليا من أثر في تحديد كميات الجريان 
 المائي والسيول.

تطالة ومعامل شكل الحوض ومعامل تتميز احواض منطقة الدراسة بانخفاض نسبة االس -3
االنعطاف وىذا ما انعكس عمى قصر المسافة التي تقطعيا المياه من المنبع الى المصب مما 

 تزيد من كمية الصبيب المائي وتقميل فرص تعرضيا لمفواقد.
-1162.7سجمت أحواض منطقة الدراسة قيمًا ألجمالي الفواقد تراوحت بين ) -2

( 23692.4، وبمتوسط )2( الف م162451.9بمجموع أجمالي بمغ )، 2( الف م128494.8
، 2( الف م66951.3-6474.2، في حين سجمت قيمًا لصافي الجريان تراوحت بين )2الف م

 .2( الف م23586وبمتوسط )
(، وىذا ما يدل عمى أن غالبية أحواض 3,6بمغ المتوسط العام لخطورة كل األحواض ) -4

 يا متوسطة الخطورة، وىناك تجانس نسبي مقبول بين األحواض.منطقة الدراسة تمتاز بأن
 التوصيات:
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تشجيع القيام بالعديد من الدراسات الييدرومورفومترية والجيومورفولوجية في الصحراء  -1
الغربية بشكل عام ومنطقة الدراسة ناحية الرحالية بشكل خاص، لما ليذه الدراسات من اىمية 

مياه الموجودة بشكل فعمي استغالل امثل وتقميل تعرضيا لمفقدان كبيرة في زيادة استغالل ال
 عن طريق التسرب او التبخر.

توعية الناس بالمخاطر الجيومورفولوجية والتعامل معيا بجدية من أجل الحد او التقميل  -3
 من االضرار المادية والبشرية التي تخمفيا تمك المخاطر.

دراسة وتحميل الخصائص المورفومترية ضرورة توظيف التقانات الحديثة في  -2
 والييدرولوجية لألحواض المائية لما ليا من نتائج دقيقة وما توفره من وقت وجيد.

انشاء محطات رصد ىيدرولوجي في منطقة الدراسة تأخذ عمى عاتقيا توفير البيانات  -4
 الالزمة لمتصاريف الحقيقة لممياه ترفد المختصين بيا.

  االحاالت

  
 

                                                 
الجذبي في منطقة شثاثة )جنوب غرب شثاثة( رسالة ماجستير)غير حسين حميد كريم، االستقصاء ( (1

 31، ص  1981منشوره(، كمية العموم، جامعة بغداد، 
(1) Burring, OR. P, 1960. Soils and Soil Conditions in Iraq, Ministry of Agriculture, 

Baghdad, p: 201.  
مارات العربية المتحدة، جغرافية الطبيعية وأثرىا في ( حسن سيد أبو العينين، حوض وادي دبا في دولة اإل(2

 .75، ص 1992التنمية الزراعية، جامعة الكويت، الكويت، 
اختالف التصريف المائي لألودية الصحراوية في األردن، نشرة دورية محكمة ( حسن رمضان سالمة، (4

 .58، الكـويت، ص1985( ، 75العدد )يصدرىا قسم الجغرافية بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية، 
محمود محمد خضر، األخطار الجيومورفولوجية الرئيسية في مصر، مع التركيز عمى السيول في بعض ( (5

، 1997مناطق وادي النيل، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية اآلداب، جامـعة عين شمس، القاىرة، 
 .389ص
6) )TL= Kl (A0.3)/(Sa/Dd)           :إذ أن 
 TL      ،زمن التباطؤ =Kl  = لمسطوح الرممية  2,35لمسطوح الجيرية شديدة االنحدار  2,4= معامل ثابت

 والحصوية،    
 A         مساحة حوض التصريف =Sa        ،متوسط انحدار حوض التصريف =Dd  كثافة =

 التصريف الطولية.
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 0.00013  =TC))(H0.38)(L1.15)زمن التركيز =     (7)
TC زمن التركيز =،  L   ،طول المجرى الرئيسي =H  ،الفرق بين أعمى وأدنى نقطة بالحوض =

 = ثابت 2.22212
(8)Stephen, A, S, 1999. Hydrology for water Management, A.A. Balkema, Rotterdam, Brookfield, P, 213. 

 = مساحة الحوض Aتصريف            = حجم الQإذ ان:          Q=99A0.5( حجم التصريف =  1)
 (2.85)ل ت 1.5( يمكن حساب حجم السريان من خالل المعادلة التالية  ح =(12

 ح= حجم السريان، ل ت= مجموع أطوال المجاري 
(11) (*1)Td=(L1.15)/7700(H)0.38      ،Td  ،زمن التصريف =L   ،طول المجرى =H  الفارق=

 الرأسي
ىيدرولوجية المياه السطحية، الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالن،  ( محمود سعيد السالوي،(13

 .123، 1989طرابمس، 
 س = ط/زت   حيث س = سرعة المياه ، ط=طول الحوض ، زت = زمن التركيز.( (12
 أكبر كمية مطر سقطت في يوم واحد.× ( أحجام كمية المياه الساقطة = مساحة الحوض (14

 زمن تصريف الحوض.× التصريف = أجمالي التبخر في ساعة التبخر خالل زمن (15) 
 .34أجمالي التبخر في ساعة = أجمالي التبخر اليومي / 

 مساحة الحوض.× أجمالي التبخر اليومي = متوسط التبخر 
دراسة –عبد اهلل عالم عبده عالم، األخطار الجيومورفولوجية عمى الطرق الجبمية جنوب غرب السعودية ( (16

 .6، ص 1997ومورفولوجيا التطبيقية ، مجمة كمية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد الرابع عشر، في الجي
 مم/دقيقة. 2.28× زمن التباطؤ × ( التسرب أثناء زمن التباطؤ =مساحة الحوض (17

 مم/ دقيقة = متوسط كمية التسرب ويكون الناتج بالمتر مكعب.   2.28حيث أن 
إذ أن: ق = قيمة التسرب الثابتة، م = مساحة الحوض، ز = زمن تصريف ث.      × ز × ق = م  (18)

 الحوض، 
 /ساعة لمصخور الجيرية. 2( م2,216ث = ثابت يعبر عن نوع الصخر األصمي ومقداره )

 / ساعة.2م 2.216×زمن التصريف × قيم التسرب الثابتة= مساحة الحوض 
 الجيرية./ساعة ثابت يعبر عن نوع الصخور 2م 2.216حيث أن 

 1س ص( [ + -س ص(/)س ك  -] )س 2ج =  (19)
= ثابت ،   س = قيمة المعامل لمحوض المطموب حساب درجة خطورتو  2إذ أن:ج = درجة الخطورة ،    

،  س ص = أصغر قيمة لممعامل عمى مستوى كل األحواض،  س ك = أعمى قيمة لممعامل عمى مستوى 
 كل األحواض.
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خطيرة،  -2متوسطة الخطورة،  -3قميمة الخطورة،  -1(، وىي: ) 4-1تكون درجات الخطورة محصورة بين )
لممزيد ينظر احمد زايد عبداهلل، المخاطر الجيومورفولوجية بمراكز العمران عمى ساحل شديدة الخطورة (.  -4

جستير) غير منشوره(، كمية البحر األحمر في مصر) دراسة في الجيومورفولوجية التطبيقية(، رسالة ما
 .128،، ص3226اآلداب، جامعة القاىرة، 
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