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 :الممخص
يقع حوض وادي الولج ضمن أرض ىضبة األنبار الغربية في جزئيا 
الشمالي الغربي، وىو من االودية الموسمية الجافة ذات تصريف مائي 

، تم االعتماد عمى فرضية صيانة 2( كم9357مساحتو )داخمي، تبمغ 
( لتقدير حجم الجريان SCS-CNالترب االمريكية التي تسمى باختصار )

السطحي، والتي تعتمد عمى نوعية التربة والغطاء األرضي فضاًل عن كمية 
األمطار، وقد تم تقسيم الحوض إلى أربعة أحواض ثانوية بمساحات متباينة 

ا مساىمة في حدوث الجريان السطحي؛ وتبين أن حوض لمكشف عن أكثرى
وادي المموسي أكثر األحواض الثانوية مساىمة في حدوث الجريان 
السطحي؛ وذلك بسبب نوعية التربة قميمة النفاذية ونوعية الغطاء األرضي 

 الذي تغمب عمية صفة األراضي الجرداء . 
. 
 

DOI 

10.37653/juah.2021.171698 

 6/01/2121 تم االستالم:
 51/00/2121 قبل لمنشر:
 8/80/0208   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 الجريان السطحي

 نموذج
 SCS-CN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6084) 
 

Estimation of the runoff volume of the Wadi Al-Wuj basin using the 

(SCS-CN) model. 
Researcher Hala K. Mohammed      Prof. Dr. Saadi A. Awda        

College of Education for Women- University of Anbar 

Submitted: 08/10/2020 

Accepted: 30/11/2020 

Published: 01/12/2021 

Abstract: 

The basin of  Wadi al-walaj valley is located within the 

western Anbar plateau in its northwestern part, and it is 

one of the seasonal dry valleys with internal water 

drainage, its size is 4539 km. Depending on the 

American hypotheses of keeping soil (SCS-CN) to 

determine the amount of eloping of water. This depends 

on : the quality of soil, the amount of rain and the cover 

of land.   The   basin of  al-malousi valley appears to be  

the most important secondary basin contributing to 

surface runoff this is due to the quality of the soil with 

low permeability and the quality of the land cover, which 

dominated  by barren land..  
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 المقدمة 
لمموارد المائية في أحواض الوديان الجافة أىمية كبيرة؛ لمحاجة الييا في تنمية مثل 
تمك المناطق التي تفتقر وبشكل واضح إلى المياه، حيث تستقبل أحواض التصريف في مثل 
تمك البيئات كمية من مياه األمطار قد ال تكون كافية لنشوء جريان سطحي إال أن عواصف 

ون قادرة عمى حدوث جريان سطحي تختمف كمية حسب شدة العاصفة األمطار الفجائية تك
ن لمسيل السطحي أىمية كبيرة إذ يمكن استثمارىا واالستفادة منيا لمثل تمك  المطرية، وا 
المناطق التي تفتقر إلى أي مصدر مائي دائمي الجريان، ولتقدير حجم الجريان السطحي في 

والتي تُعد من  (SCS-CN)انة الترب االمريكية منطقة الدراسة تم االعتماد عمى فرضية صي
أفضل الطرق الرياضية المستخدمة في مثل تمك الدراسات، في ظل عدم توفر محطات 

 . ىيدرولوجبة لقياس السيل السطحي
 مشكمة الدراسة

تتمثل مشكمة بالبحث بالسؤال اآلتي:) ما حجم الجريان السطحي في حوض وادي 
 دة منو؟( الولج وىل باإلمكان االستفا

 فرضية الدراسة
 يوجد في الحوض كميات من المياه يمكن االستفادة منيا في تنمية الحوض.

 ىدف الدراسة
يتمثل ىدف الدراسة في تقدير حجم الجريان السطحي ، وعمق الجريان السطحي 

 الناتج عن عاصفة مطرية مؤثرة خالل عشر سنوات لمعمل عمى تنمية الحوض .
 حدود منطقة البحث 

يقع حوض وادي الولج ضمن اليضبة الغربية العراقية في جزئيا الشمالي، ضمـن 
منطقة الحماد العراقي، يحدىا من الشمال الغربي وادي صواب، ومن الشرق وادي الرتَكة، 

 °33 )ومـن الغرب وادي خرجة ومن الجنوب الغربي وادي األجنة، وفمكيًا بين دائرتي عرض )
شرقًا،  ´´3 ´7 °39-´´11 ´46 °39) (شمااًل وخطي طول ´´ 52 ´20 32° -´´38 ´35

أداريًا ضمن محافظة األنبار الواقعة في الوسط الغربي من العراق وتحديدًا في أقصى الغرب 
 ) 4539في قضاء الرطبة لتمر في مركز القضاء وناحية الوليد، أما مساحتيا فقد بمغت )

( 228125.0بية العـراقــية الـبالغة )من مساحة اليضبة الغر  %(1.99، وشكمت نسبة )2كم
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( % 5.5، ونسبة )2( كم75993(% من مسـاحة قــضاء الرطـبة البـالـغـة )9.64، ونسـبة )2كم
 ( .0، الخريطة )(1) 2( كم056.36من محافظة األنبار البالغة )

 لتقدير الجريان السطحي SCS-CNشرح نموذج منحنى األرقام 
( من أفضل الطرق الرياضية المستخدمة في تقدير الجريان SCS – CNتُعد طريقة )
( منحنى خدمة حفظ الموارد الطبيعية، واألكثر  (Runoff currenuberالسطحي وتسمى  

لسيولتيا ومتطمباتيا الُمعممة لتقدير الجريان الناتج عن عاصفة مطرية مؤثرة،  استخداماً 
لعدم توفر محطات ىيدرولوجية لقياس حجم الدراسة الحالية عمى ىذه الطريقة؛ وذلك  اعتمدت

(، Arc Gis 10 . 4 . 1الوارد المائي في الحوض التصريفي، وذلك باستخدام برنامج )
( م، ألجل  51×  51وبيانات اإلستشعار عن بُعد، مع وحدات البكسل وبدقة تميزية ) 

مجموعة من  الحصول عمى نتائج مرضية محاكية لمواقع وبدقة عالية، يتطمب ىذا النموذج
 األجراءات والتعديالت لمحصول عمى تقديرات الوارد المائي .

 ( موقع منطقة الدراسة من العراق ومحافظة االنبار8خريطة )
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( م، الصادرة 0777( لسنة )0:0111111المصدر: باالعتماد عمى خريطة العراق الطوبوغرافية بمقياس )
( م، مخرجات 51×51بدقة تميزية ) (DEM)الرتفاع الرقمي عن الييئة العامة لممساحة، باستخدام نموذج ا

   . (Arc map 10.4.1)برنامج 
 ( خصائص البيانات الفضائية المستخدمة في الدراسة 8جدول )

 الدقة التميزية )م ( Path Row التأريخ القمر الصناعي التسمسل
3 Landsat  8 2019/12/7 171 37 30     ×30 
4 Landsat  8 2019/12/7 172 37 30     ×30 

 اواًل.المجموعات الييدرولوجية لتربة حوض وادي الولج 
( إلى أربع مجموعات SCSُصنفت التربة من ِقبل مصمحة صيانة الترب األمريكية ) 

بالمجموعات الييدرولوجية لمتربة )  ( وُسميتD – C – B - Aىيدرولوجية لكل منيا رمز )
Hydrologic soil groups)  وذلك بحسب معدل أنتقال الماء في التربة )األدنى( بعد

الترطيب أي بحسب درجة نفاذيتيا، تسيم التربة بدور أساسي في تقدير الجريان السطحي 
فالتربة التي تتكون من الحصى والرمال تتصف بمعدالت تسرب عالية عكس التربة التي 

ضة وأنعكاس ذلك عمى مدى تتكون من الطين والطمي والتي تتصف بمعدالت تسرب منخف
يتبين أن لكل نوع من أنواع الترب  (2)أستجابتيا لحدوث الجريان السطحي، ومن الجدول

جريان  (A) ( يمثالن حالتين متطرفتين، فيشكل الصنفA – Dصفاتة الخاصة فالصنفين )
 – Cجريان سطحي عالي، أما بالنسبة لمصنفين )  (D)سطحي منخفض بينما يشكل الصنف 

D  ) فيشكالن جريان سطحي متوسط ،  باالعتماد عمى خريطة أصناف الترب الييدرولوجية
( الخاص FAO( م، والتقرير الذي أعدتو منظمة األغذية والزراعة العالمية ) 2115لسنة ) 

بالعراق، وباستخدام التصنيف الغير موجة تم تحديد أصناف الترب الييدرولوجية في منطقة 
 تي :الدراسة وعمى النحو اآل
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 (   SCS – CN( المجموعات الييدرولوجية لمتربة حسب تصنيف ) 0جدول ) 
 عمق الصنف

 الجريان 
 

 نوع التربة
 امكانيات 

 المياه 
 الجوفية

 معدل التسرب 
 ممم /ساعة

A طبقة رممية عميقة مع كميات قميمة جدًا  قميل 
 من الطين والغرين

 امكانيات
 عالية 

 مرتفع أكثر تسرب
 )625,  (من 

B متوسط ( طبقة رممية أقل عمق من الصنفA) 
 بمعدل أرتشاح متوسط بعد الترطيب  

 امكانيات 
 معتدلة

 تسرب معتدل ما بين
) (3,81-7,62 

C  فوق 
 المتوسط

 طبقة طينية محدودة العمق مع معدل
 أرتشاح دون المتوسط قبل وصول  

 التربة إلى مرحمة التشبع

 امكانيات 
 منخفضة

 تسرب منخفض ما 
 (3,81-1,27)بين 

D طبقة طينية ذات نسبة أنتفاخ عالية عالي 
 مع وجود طبقة ضحمة من التربة 

 الناعمة قريبة من السطح

 امكانيات
 منخفضة  

 جداً 

 تسرب منخفض
 جدًا أقل من

(1,27 ) 
Source : (1) Soil conservacation service . Urban Hydrology for small watershed . 
Technical releases 55 , 2nd , U.s.Dept of agriculture , Washington D.c.1986 . 
(2) Hossam H.Elewa . Atef A . Gaddah , ground water potentiality mapping in the 
sinai peninsula , egypt , using remote sensing and Gis-watershed – based 
modeling , hydrogeology journal , 2011 , 19 , pp 613-628 . 

 B . المجموعة الييدرولوجية  8
تتصف ىذه الترب بعمق معتدل إلى عميق، ذات نسيخ معتدل إلى خشن، وتتمتع 
بتصريف جيد ومعدالت تسرب معتدلة بعد الترطيب التام فيتراوح معدل انتقال الماء خالليا 

، تتألف ىذه الترب من خميط من الحصى والفتات (2)( ممم/ساعة  7.62 – 3.81بين ) 
الصخري والجالميد الصخرية تربط بينيا مواد الصقة، أغمب التكوينات الجيولوجية ليذه الترب 
تُعود لمزمن الجيولوجي الثالثي منيا تكوين الغار الذي يتصف بكونو قميل الصالبة ويتألف 

وتكوين الرطَكة الذي يتألف من الحجر  من الحصى والطين والرمال وقميل من األنييدرايت،
الكمسي والدولومايت والصوان، مع وجود ترسبات العصر الرباعي التي يغمب عمى تكوينيا 
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الحصى والرمال، تمتد ىذه الترب عمى شكل شريط طولي في منطقة الدراسة من الشمال إلى 
 (. 3دول )الج (2)% ، الخريطة(64.0)بنسبة   2( كم2905الجنوب وتشغل مساحة ) 

 ( C. المجموعة الييدرولوجية ) 0
وىي ترب ذات نسيج متوسط إلى ناعم ، وتتصف بمعدل تسرب منخفض بعد 
الترطيب التام ، وتتكون بشكل رئيس من تربة ذات طبقة تعوق الحركة اليابطة لمماء  إذ 

د ممم/ساعة وتتألف من الجالمي (3.81-1.27يتراوح معدل انتقال الماء خالليا بين )
والحصى مختمطة مع الرمل، تعود التكوينات الجيولوجية التي تنتشر فوقيا ىذه الترب إلى 

وتكوين عكاشات الذي يتكون من جزئين  الزمن الجيولوجي الثالثي كتكوين الغار والرطَكة
ويتألف من حجر طيني ناعم متبادل وطبقات رقيقة من الفوسفورايت والحجر الكمسي الحاوي 

عالي الفوسفاتية ، تمتد ىذه الترب عمى شكل شريط طولي لتشغل األجزاء  عمى المتحجرات
(، 2( %، الخريطة )52.5بنسبة ) 2( كم1484الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية بمساحة )

 (. 5الجدول )
   D. المجموعة الييدرولوجية 3

وىي أفضل أنواع الترب من حيث قابميتيا عمى توالد الجريان السطحي، تتصف 
بمعدل تسرب منخفض جدًا بعد الترطيب التام، إذ يكون معدل أنتقال الماء خالليا أقل من 

( ممم /ساعة، وتتألف بشكل رئيس من طبقة طينية قريبة من السطح بنسبة أنتفاخ  0.25)
امل من أىم متطمبات الجريان السطحي، تنتشر ىذه الترب عالية، وىي ترب ضحمة وىذه العو 

بنسبة  2( كم 031فوق تكوينات الزمن الجيولوجي الثالث ) الغار والرطَكة( وتشغل مساحة ) 
 .  (3)، الجدول (2)(% ضمن األجزاء الشمالية الشرقية، الخريطة  5.5) 
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 لجأصناف الترب الييدرولوجية في حوض وادي الو 2)خريطة )

 
 ( أصناف ومساحات ونسب الترب الييدرولوجية في حوض وادي الولج 3جدول ) 

 النسبة % 0المساحة كم أسم الصنف
B 2905 64.0 

C 1484 32.7 

D 150 3.3 
       100 4539 المجموع

% 

 (.2المصدر : باالعتماد عمى الخريطة )
المصدر : باالعتماد عمى خريطة تصنيف الترب التي تصدرىا منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ،وخصائص 

 .(Arc map .10.4.1 )الحوض الطبيعية ، ومخرجات برنامج 
  Land usel land cover(  LULCثالثًا : تصنيف الغطاء األرضي ) 
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المحسوبة  ( CN)باستخدام االنحدار الخطي بين   CN NDVI)  (تم تطوير نموذج 
المستشعرة عن بُعد،  (NDVI)عكسيًا من األمطار المرصودة والجريان السطحي وبيانات 

كبديل لتغيرات استخدام الغطاء األرضي والظروف الييدرولوجية  (NDVI)حيث تم استخدام 
مقياس غير  (NDVI)ألن  لمستجمعات المياه التي تساعد في تشكيل عالقة ىطول األمطار،

 (NDVI)و   (CN)مباشر لمخصائص البيوفيزيائية لألسطح النباتية، فالعالقة عكسية بين 
فتشير الزيادة في األخيرة إلى زيادة في الكتمة الحيوية فوق األرض أو مؤشرات منطقة الورقة 

بخر/النتح األعمى والتي تؤدي إلى انخفاض معدالت الجريان وزيادة معدالت التسرب والت
المنخفضة فتسيم في زيادة الجريان السطحي وقمة  (NDVI)لممياه، بينما األسطح ذات قيم 

تم تصنيف الغطاء األرضي في منطقة الدراسة باالعتماد عمى مرئيتين  ،(3)المفقود من المياه
 )بتأريخ ( Landsat 8 ) فضائيتين تغطيان منطقة الدراسة من القمر الصناعي األمريكي 

( م، وباستخدام التصنيف  51×  51( بدقة تميزية )  ETMمن نوع )  ( 7/ 12 / 2019
تم تحديد أسماء التصانيف لمغطاء   (Arc map .10.4.1 )الغير موجة في برنامج 

(  SCSاألرضي وباالعتماد عمى المنيج الذي وضعتو مصمحة صيانة التربة األمريكية ) 
محق الخاص بـــــأرقام ) منحنى نموذج األرقام ( ووفقًا لمم (CN)لغرض الحصول عمى قيم 

(، الجدول 3وبعد ذلك تم أحتساب مساحة كل صنف في حوض منطقة الدراسة، الخريطة ) 
(4.) 

   Barren Landأراضي جرداء  - 1 
تمثل ىذه الفئة األراضي الوعرة الغير قابمة لألنبات أو التي تكون ليا قابمة محدودة 

لى حدًا ما تكون غير صالحة من ناحية األستثمار الزراعي، ينتشر ىذا الصنف في  جدًا ، وا 
(%، يسيم  37.8بنسبة )  ،2( كم0504منطقة الدراسة ويشغل ثاني أكبر مساحة بمغت ) 

ىذا الصنف بتأثير أيجــابي من النــاحية اليــيدرولوجيــة إذ يساعد عمى زيادة الــجريان السطحي 
ـدم توفر الغطاء النباتي الذي يعيق حركة الماء ويبطئ من سرعتو ويزيد كـنتـيجة لــقــمة أو عـــ

من كميتة المفقودة وحسب نوعية التربة من حيث المسامية والنفاذية والمتان تختمفان بأختالف 
نوعية الصخر ونظام الفواصل والشقوق وخطوط  الصدوع التي تشغل الواجية المكشوفة 

ير الكثير من العوامل المؤثرة األخرى كاالنحدار فغالبًا ما تتمثل واألجزاء السفمية فضاًل عن تأث
األراضي الوعرة في األجزاء األكثر انحدارًا حيث ال تسمح درجة االنحدار بتراكم المفتتات 
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والرواسب وبالتالي ستتراكم في األجزاء األقل انحدارًا مما يجعل أنقطاع الجريان السطحي أمرًا 
 .(4)طر وشدةواردًا وحسب كمية الم

 . صخور مغطاة بطبقة من الرواسب  2
وتشمل األراضي المغطاه بطبقة من الرواسب المفككة الناتجة عمميات الحت المائي 
والريحي، تتسم ىذه الرواسب بفقرىا لممواد الالحمة مما يؤدي إلى تفكك حبيباتيا، تتأثر 

ي مما يؤدي إلى زيادة جرف باالنحدار فكمما زادت درجة االنحدار أسيم بجريان سطحي عال
الرواسب، تسيم ىذه الفئة بجريان سطحي عالي،  تنتشر ىذه الفئة في منطقة الدراسة وتشغل 

 (% .0466بنسبة ) 2( كم763ثالث أكبر مساحة )
 . غطاء نباتي طبيعي فقير  3
تتمثل ىذه الفئة باألراضي التي تحتوي عمى نباتات طبيعية صحراوية فقيرة وبعض  
ات الموزعة عمى أجزاء المنطقة، تنتشر ىذه الفئة في منطقة الدراسة وتشغل أكبر الشجير 

 (% . 55.7بنسبة ) 2( كم0522مساحة فقد بمغت ) 
 ( أصناف الغطاء األرضي في منطقة الدراسة 3خريطة )  

  
 ( . Arc map 10.4.1 (، ومخرجات برنامج     )5المصدر : باالعتماد عمى الخريطة )
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 ( أصناف الغطاء األرضي في   منطقة الدراسة4جدول)

 2019/12/7( ، بتأريخ )  OLI Landsatlc 8المصدر : الباحثة باالعتماد عمى بيانات القمر الصناعي ) 
 ( .  Arc map 10.4.1( ، ومخرجات برنامج )  ( Erdas Lmagine 9.2( ، باستخدام برنامج  

 . غطاء نباتي طبيعي متوسط  4
نباتات طبيعية صحراوية متوسطة الكثافة، تتمثل ىذه الفئة باألراضي التي تنمو فييا 

وليذه الفئة تأثير كبير من الناحية الييدرولوجية؛ فكمما زادت كثافة الغطاء النباتي كمما كانت 
كمية المياه المفقودة بالتسرب والتبخر/النتح كبيرة فضاًل عن كمية المياه المحتجزة من ِقبل 

ن وفي المقابل تسيم بدرجة كبيرة في تغذية المجموعة الخضرية وبالتالي قمة حدوث الجريا
مكامن المياه الجوفية وحسب نوعية التربة  ومناطق الضعف الجيولوجي وكمية وشدة المطر 
والفترة الزمنية ) ساعات االستمرار( تشغل ىذه الفئة أصغر مساحة من منطقة الدراسة فقد 

تي الطبيعي متوسط الكثافة (%، يالحظ تركز الغطاء النبا5.3بنسبة ) 2( كم 556بمغت ) 
 ضمن األجزاء الدنيا من منطقة الدراسة مع وجود نسبة قميمة جدًا منتشرة في أرجاء المنطقة . 

 لحوض وادي الولج    Curve Number(   CNرابعًا : أستخالص قيم ) 
( تعكس حالة ىيدرولوجية التربة  0 – 100( قيمة رقمية تتراوح  بين )  CNالــ )  

( المرتفعة التي CNاألرض، وتعبر عن مقدار نفاذية األسطح لممياء، فقيم الــ ) وغطاءات
( تدل عمى إن األسطح قميمة النفاذية مما تسيم حدوث الجريان 100تتجو نحو الــ ) 

( األسطح الصمدة تمامًا والتي تكون أكثر قدرة عمى توالد  011السطحي، وتدل القيمة ) 
( تدل عمى إن األسطح عالية  1لقيم التي تتجو نحو الـ ) جريان سطحي عالي، وبالعكس ا

النفاذية وأكثر قدرة عمى استيعاب ما يسقط من أمطار األمر الذي يعيق حدوث جريان 
 ويسيم بزيادة التغذية الجوفية .  (5)سطحي

 المساحة نوع الغطاء األرضي التسمسل
 0كم

 النسبة
% 

 37.8 0504 أراضي جرداء 8
 16.8 545 صخور مغطاة بطبقة من الرواسب 0
 37.9 0522 غطاء نباتي طبيعي فقير 3
 7.5 338 غطاء نباتي طبيعي متوسط 4

 %    100 4539 ـــــــــــــــــ المجموع
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 ( من خالل دمج طبقتي غطاءات األرض والمجموعات  CN تم استخالص قيمة الـ )
( Arc map 10.4.1 في بيئة برنامج )   Combine)ب بواسطة )الييدرولوجية لمتر 

  :( وعمى النحو اآلتي SCSووفقًا لمجدول الُمعد من ِقبل ) 
Spatial Analyst Tools  → Local →Combine 

المعبرة عن مقدار نفاذية منطقة   ( CN)( يتضح إن قيم  5ومن الجدول )       
الدراسة بمغت بمجموعيا أثنى عشرة  قيمة موزعة عمى أربعة أصناف من غطاءات األرض 

( كأقل قيمة لألسطح المنفذة،  72وثالث فئات لمترب   الييدرولوجية  وتراوحت القيم بين )
 ( كأعمى قيمة لألسطح الغير منفذة . 79وبين )

غطاءات مختمفة وضمن فئات ىيدرولوجية مختمفة ، ويتضح تكرار بعض القيم ل
واألراضي ذات الغطاء النباتي  (B)فصنف األراضي الرديئة ضمن الفئة الييدرولوجية 

، وكذلك   (CN) (86)( ليما نفس قيمة Dالطبيعي المتوسط ضمن الفئة الييدرولوجية )
الفئة  لصنف الصخور المغطاة بطبقة من الرواسب ضمن (85) (CN)تشابو قيمة
 (C)مع صنف الغطاء النباتي الطبيعي الفقير ضمن الفئة الييدرولوجية   (B)الييدرولوجية

وىي قيم مرتفعة تدل عمى إن األسطح ذات نفاذية قميمة وليا القدرة عمى حدوث الجريان 
 السطحي في حوض الدراسة تختمف قوية حسب قوة العاصفة المطرية وشدتيا . 

 مقابمة لغطاءات األرض والفئات الييدرولوجية لمتربة .ال ( CN)(  قيم  (5جدول

 غطاءات األرض
 المجموعات الييدرولوجية لمتربة

B C D 
A 86 86 91 94 
B 85 85 90 93 
C 77 77 85 88 
D 72 72 81 86 

Source : USDA , TR 55 , urben hydroglogy for small watersheds , opic , pp 2-5-
8 . 

 في حوض وادي الولج  (CN). توزيع قيم  8



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)9605 ) 
 

 (85)توزيعًا ىي القيمة   (CN)يتبين إن أكثر قيم (6) والجدول (4)من الخريطة 
وتمثل مناطق الصخور المغطاة بطبقة من الرواسب والمناطق التي تتميز بغطاء نباتي طبيعي 

تشغل مساحة وتنتشر في معظم أجزاء الحوض ل  (C-B)فقير، ضمن الفئة الييدرولوجية
%، وىي قيمة عالية تدل عمى قمة النفاذية؛ مما ينعكس عمى (24.4)بنسبة  2كم (1107)

بالمرتبة الثانية  (77)امكانية حدوث جريان سطحي وبحسب كمية األمطار، وتأتي القيمة 
، يالحظ  (B)ضمن المناطق التي تتميز بغطاء نباتي طبيعي فقير، وضمن الفئة الييدرولوجية

 لتشغل مساحة (B)القيمة تنتشر بشكل شريط طولي ضمن الفئة الييدرولوجية أن ىذه 
% ، وىي قيمة متوسطة؛ تسيم بحدوث جريان سطحي متوسط (24.1)بنسبة  2كم (1095)

وىذا يتوافق مع صفات الفئة الييدرولوجية والغطاء األرضي التي تقع ضمنيا، وتأتي بالمرتبة 
ضمن فئة األراضي الرديئة والتي تتميز بغطاء نباتي طبيعي متوسط  (86)الثالثة القيمة 

 (918)لتشغل مساحة  (D)ونسبة قميمة ضمن الفئة  (B)الكثافة، ضمن الفئة الييدرولوجية 
% وىي قيمة عالية تسيم بجريان سطحي عالي وبنسبة أكبر من الصنف (20.2)بنسبة 2كم

ييدرولوجية؛ وذلك بسبب األراضي الرديئة وقمة السابق بالرغم من وقوعيا ضمن نفس الفئة ال
، تتوزع القيم المتبقية في أجزاء الحوض األخرى وكما موضح في الخريطة (D)نفاذية التربة 

 (D)ضمن األراضي الرديئة والفئة الييدرولوجية  (94)لتبمغ أعمى قيمة  (40)والجدول  (21)
فعة تسيم بحدوث جريان سطحي %، وىي قيمة مرت(1.2)بنسبة  2كم (54)وتشغل مساحة 

عالي؛ بسبب صفات المنطقة الطبيعية من حيث الغطاء األرضي والتربة التي تتصف بقدرة 
ضمن األراضي التي تتميز بغطاء نباتي  (72)تسريبية ضعيفة جدًا، بينما بمغت أقل قيمة 
%، (7.3)بنسبة  2كم (329)لتشغل مساحة  (B)طبيعي متوسط الكثافة والفئة الييدرولوجية 

وىي قيمة متوسطة تسيم بحدوث جريان سطحي متوسط؛ وبشكل يتوافق مع صفات التربة) 
 نفاذية متوسطة( والغطاء النباتي ) كثافة متوسطة( . 

الموزونة والتي تحتوي عمى قيمة واحدة ناتجة عن  (CN)ولكي يتم حساب قيمة 
 : (6)المعادلة اآلتية والترب والغطاء األرضي ، تم االعتماد عمى (CN)مجموعة قيم 

CNW  ∑(         )

 
 

 إذ إن :   
CNW  رقم المنحنى الموزون =. 
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Ai     المنطقة ذات رقم المنحنى = CNi  . 
CNi  . رقم المنحنى من واحد إلى أي رقم = 

A     . المساحة الكمية لممستجمع المائي  = 
الموزونة يتضح إن اسطح حوض الدراسة ذات  ) (CN Wومن خالل تطبيق معادلة 

مما يدل عمى إن منطقة الدراسة ذات قدرة عمى حدوث جريان سطحي  (83.8)قيمة عالية 
 عالي، حسب كمية وقوة وشدة ومدة العاصفة المطرية .

 في حوض وادي الولج (CN)( توزيع قيم 4خريطة)    

 
 وادي الولج  فيحوض (CN)( توزيع قيم 6جدول )

 المساحة  CNقيم 
 0كم

 المساحة 
% 

70 527 .35 
77 0173 24.1 
88 7 0.2 
85 0015 24.4 
86 706 20.2 
88 67 2.0 
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 (Arc map 10.4.1)(  ومخرجات برنامج 9المصدر: باالعتماد عمى خريطة )
،  (2019/12/7)بتأريخ  (Oli landsat lc)المصدر: باالعتماد عمى المرئية الفضائية من القمر الصناعي 

 .  (Arc map 10.4.1)، ومخرجات برنامج  (Erdas lamgine 9.2)باستخدام برنامج 
 Weighted curveالموزونة لالحواض الثانوية   (CN)استخالص قيم  - 0
namber  
موزونة لألحواض الثانوية أىمية كبيرة؛ لكي يتم معرفة أي الستخالص القيم ال 

األحواض قدرة عمى حدوث الجريان السطحي، وأكثر احواض قدرة عمى تصريف مياه 
األمطار، وتسرب المياه الى داخل التربة وزيادة التغذية الجوفية، وأي األحواض تُعد في مأمن 

لألحواض  (CN)استخالص قيم من خطر الفيضان وتمك الميددة بخطر الفيضان؛ تم 
الموزونة  (CN)يتبين أن قيم   (7)، ومن الجدول(CNW)الثانوية، ومن ثم تطبيق معادلة 

كأعمى قيمة في حوض وادي المموسي مما يدل  (87.3)لألحواض الثانوية عالية، فقد بمغت 
عمى أنو أقل األحواض الثانوية نفاذية لممياه؛ وبالتالي فيو أىم األحواض المغذية لموادي 

في حوض وادي بريم؛ مما  (80.7)الرئيس بمياه الجريان السطحي، بينما سجمت أقل قيمة 
الجوفية ) وبالتالي زيادة كميتيا يدل عمى أنو أكثر األحواض نفاذية لممياه؛ وتغذية لممياه 

 وامكانية استثمارىا (، وأقميا قدرة عمى حدوث الجريان السطحي .
 الموزونة لالحواض الثانوية (CN)( قيم 7جدول )

 .CNW( والمعادلة الحسابية 6المصدر :      باالعتماد عمى الجدول ) 

92 066 4.1 
98 599 16.4 
93 4 0.1 
94 39 1.2 

 %100 9357 المجموع

 CNwقيم  0المساحة كم الحوض ت
 84.2 1101.5 حوض وادي طرفاوي 1
 85.0 472.2 حوض وادي الحبة 2
 80.7 937.1 حوض وادي بريم 3
 87.3 924.8 حوض وادي المموسي 4
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 في األحواض الثانوية فتكمن كاآلتي :  (CN)اما بالنسبة لتوزيع قيم   
كأقل قيمة وتمثل المناطق   (72)  . تراوحت القيم في حوض وادي طرفاوي بين أ

والتي تتميز  (B)المغطاة بغطاء نباتي طبيعي متوسط الكثافة ، ضمن الفئة الييدرولوجية 
كأعمى  (91)%، وبين (10.80)بنسبة  2كم (13)بأسطح متوسطة النفاذية ، وشغمت مساحة 

الييدرولوجية قيمة وتمثل األراضي الرديئة والتي تتميز بغطاء نباتي طبيعي فقير، ضمن الفئة 
(C) (86)، بينما سجمت أكثر القيم انتشارًا   (10.80)بنسبة  2كم  (119)وشغمت مساحة 

 2كم (397)شغمت مساحة  (B)وتمثل األراضي الرديئة، ضمن الفئة الييدرولوجية 
وتمثل األراضي التي تتميز بغطاء نباتي   (81)%، وسجمت أقل القيم انتشاراً  (36.04)بنسبة

% (0.23)بنسبة  2كم(2.5)شغمت مساحة  (C)طبيعي فقير، ضمن الفئة الييدرولوجية 
 .  (8)، الجدول (5)وتوزعت القيم األخرى عمى المساحة المتبقية بنسب مختمفة ، الخريطة 

اطق التي كأقل القيم وتمثل المن (72)تراوحت القيم في حوض وادي الحبة بين ب.
وشغمت مساحة  (B)تتميز بغطاء نباتي طبيعي متوسط الكثافة، ضمن الفئة الييدرولوجية 

كأعمى القيم وتمثل األراضي الرديئة، ضمن الفئة  (91)%، وبين (0,85)بنسبة  2كم (4)
%، اما أكثر القيم انتشارًا (23.93)بنسبة  2كم (113)وشغمت مساحة  (C)الييدرولوجية 

ألراضي المغطاة بطبقة من الرواسب، والتي تتميز بغطاء نباتي طبيعي فقير، وتمثل ا (85)
%، بينما (25.62)بنسبة  2كم (121)، وشغمت مساحة (B-C)ضمن الفئة الييدرولوجية 
ضمن األراضي التي تتميز بغطاء نباتي طبيعي متوسط ،  (81)كانت أقل القيم أنتشارا 
%، وتوزعت القيم (0.25)بنسبة  2كم (1.2)، وشغمت مساحة (C)ضمن الفئة الييدرولوجية 

 .  (8)الجدول  (6)األخرى عمى المساحة المتبقية بنسب مختمفة، الخريطة 
كأقل القيم وتمثل األراضي   (72). تراوحت القيم في حوض وادي بريم بين ت

شغمت مساحة و  (B)المغطاة بغطاء نباتي طبيعي متوسط الكثافة، ضمن الفئة الييدرولوجية 
كأعمى القيم وتمثل األراضي الرديئة، ضمن الفئة  (91)%، وبين (3.52)بنسبة  2كم (33)

%، وىي أقل القيم أنتشارا، بينما (0.22)بنسبة 2كم (2.1)وشغمت مساحة  (C)الييدرولوجية 
وشغمت  وتمثل أراضي الغطاء النباتي الطبيعي الفقير (77)سجمت أكثر القيم أنتشارا 

%، وتوزعت القيم األخرى عمى المساحة المتبقية بنسب (52.18)بنسبة  2كم  (489)مساحة
 .   (8)، الجدول(7)مختمفة، الخريطة 
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كأقل القيم وتمثل األراضي  (72). تراوحت القيم في حوض وادي المموسي بين  ث  
وشغمت  (B)التي تتميز بغطاء نباتي طبيعي متوسط الكثافة، ضمن الفئة الييدرولوجية 

كأعمى القيم وتمثل األراضي الرديئة، ضمن  (94)%، وبين (3.03)بنسبة   2كم(28) مساحة
وىي اسطح شديدة الصماتة واألكثر قدرة عمى حدوث الجريان  (D)الفئة الييدرولوجية 

وتمثل  (91)%، وكانت أكثر القيم انتشارًا  (5.95)بنسبة  2كم (55)السطحي، شغمت مساحة 
بنسبة  2كم (357)، وشغمت مساحة (C)ئة، ضمن الفئة الييدرولوجية األراضي الردي

وتمثل األراضي الوعرة، والتي تتميز بغطاء  (86)%، بينما كانت أقل القيم انتشارًا (38.60)
 2كم (2.4)وشغمت مساحة  (B-C)نباتي طبيعي متوسط الكثافة، ضمن الفئة الييدرولوجية 

 (8)ى عمى المساحة المتبقية بنسب مختمفة، الخريطة %، وتوزعت القيم األخر (0.26)بنسبة 
 . (8)الجدول 

خامسًا : حساب معامل االمكانية القصوى لالحتفاظ بالماء بعد بدء الجريان 
  (S)السطحي 

مدى  (Potential maximum retention after runoff) (S)يوصف معامل 
امكانية التربة عمى االحتفاظ بالماء بعد بدء الجريان السطحي )أي بعد ترطيب التربة بشكل 
تام وتوقف التسرب (، ويتأثر ىذا المعامل بغطاءات األرض، ونوعية التربة من حيث سمكيا 

التي تقترب من الصفر عمى انخفاض قدرة التربة عمى  (S)ومكوناتيا ونسجتيا، وتدل قيم 
ظ بالماء بعد بدء الجريان السطحي؛ مما يؤدي إلى زيادة كمية الماء الجارية عمى االحتفا

السطح ، بينما تدل القيم المرتفعة عمى ارتفاع قدرة التربة عمى االحتفاظ بالماء بعد بدء 
، وتتماثل كمية (5)الجريان السطحي؛ مما يؤدي إلى انخفاض كمية المياه الجارية عمى السطح

ممم ويتم حساب  (354)قيمة الوسيط  (S)مع الكمية المفقودة عندما تبمع قيمة  المياه الجارية
 :(6)باستخدام المعادلة االتية (S)قيمة 

S= 1000/CN – 10 
وبما إن مدخالت النموذج بالبوصة؛ لذلك تم إعادة صياغة المعادلة لتتوافق          

(؛ ليتم تحويميا 9.23مع المقاييس المترية، إذ ضربت االرقام الثابتة في المعادلة السابقة في )
 :(7)من البوصة إلى المميمتر وتأخذت المعادلة صيغتيا االتية 

S=      
  

 – 254 
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 لالحواض الثانوية   CNيم( توزيع ق8جدول )

 
 (Arc map 10.4.1(( باستخدام برنامج ) 6-5-4-3المصدر: باالعتماد عمى الخرائط 

( في حوض وادي CN(توزيع قيم )3خريطة )
 طرفاوي

 في حوض وادي الحبة CN( توزيع قيم 4خريطة )
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 في حوض وادي المموسي CN( توزيع قيم 6خريطة ) في حوض وادي بريم CN( توزيع قيم 5خريطة)

 

 

( Oli land satlc 8خريطة المصدر: باالعتماد عمى المرئية الفضائية من القمر الصناعي )
 Arc map(، ومخرجات برنامج )Erdas lmagine 9.2(  ، باستخدام برنامج )2107/02/5بتأريخ)

10.4.1) . 
وبة لمحوض الرئيس المحس (S)يتبين إن قيم معامل  (9)والجدول  (9)ومن الخريطة 

، وشغمت مساحة (94) (CN)ممم كأقل القيم والمقابمة ألعمى قيم  (16.2)تراوحت بين 
، وىي أضعف المناطق قدرة عمى األحتفاظ بالماء وأكثرىا قدرة عمى حدوث الجريان  2كم(54)

وشغمت مساحة  ، (72) (CN)ممم كأعمى القيم والمقابمة ألقل قيم  (98.8)السطحي ، وبين 
، وىي أكثر المناطق قدرة عمى األحتفاظ بالماء، وأقميا قدرة لحدوث الجريان  2كم(329)

 .   (CN)وقيم  (S)السطحي، فالعالقة عكسية بين معامل 
يتبين إن أقل  (10)المحسوبة لألحواض الثانوية فمن الجدول  (S)اما بالنسبة لقيم  

، وىي (87.3) (CN)ة ألعمى قيم ممم في حوض وادي المموسي؛ والمقابم  (36.95)القيم 
، واصناف الترب الييدرولوجية، والغطاء األرضي، فضاًل عن (CN)نتيجة متوافقة مع قيم 

م/كم، بينما بمغت أقل القيم  (5.6)االنحدار إذ يتميز وادي المموسي بأعمى معدل انحدار بمغ 
جة متوافقة مع ،وىي نتي (CN)ممم في حوض وادي بريم، والمقابمة ألقل قيم  (60.75)

 الصفات الطبيعية لمنطقة الدراسة، وتوزعت القيم األخرى عمى المساحة المتبقية .
 ( ممم المحسوبة لحوض وادي الولجS( قيم معامل )9خريطة )
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 ( ممم المحسوبة لحوض وادي الولجS( قيم معامل )9جدول )

 
 المحسوبة لألحواض الثانوية (S)( قيم معامل 10جدول )

 Sقيم  CNقيم  الحوض
 47.66 84.2 حوض وادي طرفاوي
 44.82 85.0 حوض وادي الحبة
 60.75 80.7 حوض وادي بريم
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 36.95 87.3 حوض وادي المموسي
 . (S)، وتطبيق المعادلة الحسابية  (7)المصدر: باالعتماد عمى الجدول 

 ممم لحوض وادي الولج  (la)سادسًا : حساب معامل االستخالص االولي 
عن جميع كمية األمطار   Initial abstraction )) يعُبر معامل االستخالص األولي

المفقودة قبل بدء الجريان السطحي، وتشمل المياه المفقودة بالتسرب، والتبخر/النتح، فضاًل 
عن المياه المحتجزة من ِقبل المجموعة الخضرية وما يتجمع في المناطق المنخفضة 

، وتدل القيم المنخفضة التي تقترب (S)خمس قيمة معامل  (la)ة )المنخفضات (، وتمثل قيم
من الصفر عمى قمة كمية مياه األمطار المفقودة ؛ مما يؤدي إلى زيادة كمية الجريان 
السطحي ، وتتساوي كمية المفقود من المياه مع كمية المياه الجارية عمى السطح إذا بمغت 

أما إذا ازدادت عن ىذا الحد دل ذلك عمى زيادة ممم،  (50.8)قيمة الوسيط وىي  (la)قيمة 
متغيرة  (la)، تعتبر قيمة (01)كمية المياه المفقودة؛ وبالتالي قمة احتمالية حدوث جريان سطحي

بدرجة كبيرة ولكنيا ترتبط عمومًا بعاممي التربة ، والغطاء األرضي ، ويتم احتسابو وفق 
 :(00)المعادلة االتية

La = 0.2 * S  
( أقل من قيمة الوسيط بكثير،  (laيتبين أن قيم  (11)والجدول  (10)ريطة ومن الخ

  (54)، وشغمت مساحة (94) (CN)ممم كأقل قيمة والمقابمة ألعمى قيم  (3.24)فقد تراوحت 
، وشغمت مساحة (72) (CN)ممم والمقابمة ألقل قيم  (19.76)%، وبين (1.2)بنسبة  2كم

%، وتراوحت القيم األخرى ما بين ذلك ، وتوزعت عمى المساحة (7.3)بنسبة  2كم (329)
 المتبقية . 

ترتبط بعالقة  (la)يتبين أن قيم  (12)اما بالنسبة لألحواض الثانوية فمن الجدول 
ممم في حوض وادي  (12.15)، فقد بمغت أعمى قيمة (S)، وطردية مع (CN)عكسية مع 

ممم في  (7.39)، بينما بمغت أقل قيمة (S)م ، وأعمى قي(CN)بريم، والمقابمة ألقل قيم 
ذلك إلى خصائص الحوض الطبيعية، وىي نتائج متوافقة مع   حوض وادي المموسي، ويرجع

 ، ونوعية التربة، والغطاء األرضي .(S)وقيم  (CN)قيم 
 المحسوبة لحوض وادي الولج  la( قيم 82خريطة )
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 ، باستخدام برنامج( 00المصدر: الباحثة باالعتماد عمى الجدول )

Erdas lmagine 9.2( ومخرجات برنامج ،)Arc map 10.4.1 
 ممم المحسوبة  لحوض وادي الولج la( قيم 11جدول)
 المساحة % 2المساحة كم laقيم CNقيم 
72 19.76 329 7.3 
77 15.18 1095 24.1 
81 11.92 9 0.2 
85 8.96 1107 24.4 
86 8.26 918 20.2 
88 6.92 89 2.0 
90 5.64 188 4.1 
91 5.02 744 16.4 
93 3.82 6 0.1 
94 3.24 54 1.2 

 100 4539 - المجموع
 ،(9)المصدر : باالعتماد عمى الجدول     
 laوالمعادلة الحسابية      
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 ممم المحسوبة لالحواض الثانيوية  laقيم  (12)جدول 
 laقيم  CNقيم  الحوض

 9.53 84.2 حوض وادي طرفاوي
 8.96 85.0 وادي الحبةحوض 

 12.15 80.7 حوض وادي بريم
 7.39 87.3 حوض وادي المموسي

 . (la( ، وتطبيق المعادلة الحسابية )10المصدر: باالعتماد عمى الجدول )
 Runof dept (Q)ثامنًا : تقدير عمق الجريان السطحي 

التساقط ويقصد بعمق الجريان السطحي كمية المياه الجارية عمى السطح عقب 
المطري عمى ىيئة تدفق سطحي، والذي يُعد خالصة التفاعل ما بين موجة مطر معينة 
ومكونات وخصائص حوض التصريف الطبيعية، فيو يعادل مجموع التساقط المطري الكمي 
ناقصًا التجمع السطحي لممياه والتسرب والذي يختمف باختالف نفاذية التربة، وكثافة الغطاء 

، فحسب نموذج ىورتون (02)وكمية التساقط وشدتو  ر سطح األرض،النباتي، وانحدا
(Hortonlan model)  فان القدرة التسريبية ألي منطقة ليست ثابتة اثناء تساقط المطر

ولكنيا تبدء بقيم أولية مرتفعة ثم تتناقص سريعًا وتصل إلى قيمة ثابتة بعد مرور نصف ساعة 
إلى ساعتين أو ثالث ساعات؛ لذلك فان بداية التساقط المطري يكون التسرب كبير مما يقق 

لكن بعد الوصول إلى قيمة ثابتة وتشبع التربة تصبح من امكانية حدوث جريان سطحي، و 
، وقد تم تقدير عمق الجريان السطحي باالعتماد (05)الفرصة مواتية لحدوث الجريان السطحي

 : ) 09)ووفق المعادلة االتية عمى أعمى عاصفة مطرية،
Q = (    ) 

       
 

 إذ أن :
Q. )عمق الجريان السطحي )ممم = 
Pار المتساقطة ) ممم(.= كمية االمط 

La  االعتراض االولي قبل بدء الجريان السطحي والمتمثل بالتبخر والتسرب =
 والنبات .
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S. )التجمع السطحي بعد بداية الجريان السطحي )ممم = 
تتفق الدراسات الحديثة عمى إن الحد األدنى لألمطار االزم لكي يبدأ الجريان 

ممم خالل العاصفة المطرية  (10)م /دقيقة،  بمجموع مم (1)السطحي بالحدوث والوجود يبمغ 
الواحدة، ويكون الجريان السطحي سريعًا تحت ىذه الكمية من المطر في مناطق منابع 
األحواض التصريفية والمنحدرات، ال سيما إذا توافرت الظروف المناسبة لحدوث الجريان 

يا التسريبية، مع وجود انحدار السطحي كالصخور الصمبة شديدة التماسك والمنخفضة في قدرت
 . (03)شديد واراضي جرداء خالية من الغطاء النباتي والمواد المفتتة 

وباالعتماد عمى أعمى عاصفة مطرية في السنة ولممدة  (13)يتبين من الجدول 
ممم والناتج  (16.7)المعتمدة إن أعمى عمق لمجريان السطحي في حوض وادي الولج قد بمغ 

م، بينما بمغ أقل عمق لمجريان (2018) ممم في سنة  (48)ة شدتيا عن عاصفة مطري
م، وتراوحت  (2012)ممم في سنة  (13.0)ممم والناتج عن عاصفة مطرية شدتيا  (0.19)

القيم األخرى ما بين ذلك ، وىي قيم منخفضة جدًا، مما يعني أن عمق الجريان السطحي في 
منطقة الدراسة ضعيف؛ ويرجع ذلك الى كون منطقة الدراسة من المناطق الجافة الصحراوية، 

 وذات أمطار قميمة ومتذبذبة.
عمى عمق لمجريان يتضح أن أ (53)أما بالنسبة لألحواض الثانوية فمن الجدول  

-18.18-13.30-21.26)م فقد بمغ  (2018)السطحي ولجميع األحواض كان في سنة 
المموسي ( عمى التوالي، والناتج عن -بريم  –الحبة -ممم في حوض وادي )طرفاوي  (17.18

-0.24)م فقد بمغ  (2012)ممم، بينما بمغ كان أقل عمق في سنة  (36)عاصفة مطرية
المموسي ( عمى -بريم-الحبة –م في حوض وادي )طرفاوي مم (0.33-0.01-0.74

ممم، مما يدل عمى عدم حدوث جريان سطحي  (13.0)التوالي، والناتج عن عاصفة مطرية 
 في ىذه السنة .
 قيم عمق الجريان السطحي )ممم( في حوض وادي الولج (13)جدول 

 السنة
 قيم العاصفة المطرية

 )ممم( 
 عمق الجريان )ممم(

 المموسي بريم الحبة طرفاوي الولج
2010 25 3.58 3.79 4.23 2.24 5.68 
2011 26.4 4.19 4.41 4,89 2.71 6.46 
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2012 13.0 0.19 0.24 0.33 0.01 0.74 
2013 26 4.01 4.23 4.69 2,57 6.23 
2014 30 5.88 6.15 6.72 4.05 8.58 
2015 26 4.01 4.23 4,69 2,57 6.23 
2016 28 4.91 5.16 5.68 3.28 7.38 
2017 36 9.10 9.45 10.18 6.72 12.49 
2018 48 04.5 05.06 06.06 05.51 20.24 
2019 32 6.90 7.20 7.82 4.89 9.84 
 5.15 2.44 9.90 9.76 9.53 - المعدل

( وزاره النقل والمواصالت العراقية ، اليية العامة لألنواء الجوية 0المصدر: الباحثة باالعتماد عمى )
 العراقية والرصد الزلزالي ، قسم الُمناخ ، بيانات غير منشورة .

  .http://chrodata.eng.uci.edu( باالعتماد عمى الموقع األمريكي  2)
 . (Q)(، والمعادلة الحسابية 9-11( عمى الجداول )5) 

ممم في سنة  (10)وبالرغم من أن كمية األمطار أكثر من  (13)يالحظ من الجدول 
م، إال أن ذلك لن يساعد عمى حدوث جريان سطحي ال سيما في حوض وادي بريم؛ (2012)

ويرجع ذلك الى قمة االنحدار، ونوعية التربة متوسطة النفاذية ، ووجود غطاء نباتي طبيعي 
لى جانب كمية األمطار القميمة جدًا، متوسط الكثافة، وصخور مغطاة بطبقة من الرواسب، إ

 والتي تتصف بتذبذبيا واختالف كميتيا .
 Surface runoff volume (QV)تاسعًا : تقدير حجم الجريان السطحي 

لتقدير حجم الجريان السطحي أىمية كبيرة في الدراسات الييدرولوجية؛ إذ يتم التعرف 
تمكن من تحديد انسب المواقع القتراح عمى أكثر المناطق عرضة لغمر المياه، وبالتالي ن

مواقع السدود والخزانات المائية، كما يمكن تحديد المناطق المحتممة آلبار المياه، وقد تم تقدير 
حجم الجريان المائي السطحي في منطقة الدراسة من عاصفة مطرية مؤثرة ووفقًا لنتائج عمق 

 :(04)الجريان، باستخدام المعادلة االتية
QV = (Q * A /1000) 8 

 : إذ إن
QV (.5= حجم الجريان السطحي )م 

http://chrodata/
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Q   .)عمق الجريان السطحي )ممم = 
A   ( *.2= المساحة )كم 

أن مجموع حجم الجريان السطحي المتشكل في حوض وادي  (14)يتبين من الجدول 
خالل عشر سنوات، أما قيم حجم الجريان لكل عاصفة ولكل  5م ( 269.93)الوج قد بمغ 

ممم  (48)%، الناتج عن عاصفة مطرية (28.08)بنسبة  5م(75.80)سنة فقد تراوحت بين 
% والناتج عن (0.32)بنسبة  5م (0.86)م كأعمى حجم لمجريان، وبين  (2018)لسنة 

 م . (2012)ممم لسنة  (13.0)عاصفة مطرية 
 (2018)واض الثانوية فقد بمغ أعمى حجم لمجريان السطحي في سنة أما بالنسبة لألح

 (. 09م، ينظر الجدول ) (2012)م، لجميع األحواض، بينما بمغ أقل جريان في سنة 
ومساحة الحوض التجميعية  (CN)يتضح أن حجم الجريان السطحي يتوافق مع قيم  

عمى حجم لمجريان السطحي وخصائصو الطبيعية والبشرية، فقد سجل حوض وادي المموسي أ
% من اجمالي حجم الجريان الكمي، وىي نتيجة متوافقة (29.08)بنسبة  5م (78.49)بمغ 
   C-D)ويرجع ذلك بالدرجة األساس الى نوعية التربة المتضمنة صنفي)  (SCS-CN)مع 

ذات نفاذية منخفضة إلى منخفضة جدًا، فضاًل عن الغطاء األرضي الذي تغمب عمية صفة 
راضي الجرداء، إضافة إلى االنحدار إذ يُعد أكثر األحواض انحدارًا، بينما سجل حوض األ

%، بالرغم من إن قيمة (11.79)بنسبة  5م (31.82)وادي الحبة أقل حجم لمجريان بمغ 
(CN)  واالنحدار أكبر من األحواض األخرى )طرفاوي ، بريم( إال أنو أقل حجم لمجريان ؛

اب؛ أىميا مساحة الحوض التجميعية اذ يُعد أصغر األحواض لعدة أسب ويرجع ذلك إلى
الثانوية مساحة، فكمما كبرت مساحة الحوض زادت كمية األمطار التي يستحوذ عمييا، 
باإلضافة إلى نوعية التربة متوسطة النفاذية، والغطاء األرضي الذي يتمثل أغمبة بالغطاء 

 النباتي الطبيعي الفقير.
 ( في حوض وادي الولج وأحواضة الثانوية3الجريان السطحي )م( قيم حجم 14جدول )
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 Arc map، وبرنامج )  QV( ، والمعادلة الحسابية 05المصدر: باالعتماد عمى الجدول )

10.4.1. ) 
 االستنتاجات 

والتي تتراوح في  (B-C-D)دلت النتائج عمى وجود ثالثة أنواع من الترب وتتمثل .8
 متوسطة النفاذية والمنخفضة جدًا .درجة نفاذيتيا ما بين ال

تم تصنيف الغطاء األرضي وتبين إن  (SCS-CN).باالعتماد عمى طريقة 0
الحوض يتضمن أراضي جرداء وصخور مغطاة بطبقة من الرواسب وغطاء نباتي طبيعي 

 فقير والذي يشغل أكبر مساحة وغطاء نباتي طبيعي متوسط الكثافة .
تم تقدير الجريان السطحي في حوض وادي الولج باالعتماد عمى الشدة المطرية  .3

ولمدة عشر سنوات وتبين إن الحوض من حيث خصائصو الطبيعة ذات قدرة عمى حدوث 
( أي ذات قدرة متوسطة إلى قوية لحدوث 70-52بين ) CNالجريان السطحي إذ تراوحت قيم 

تالف كمية المطر، ويساىم حوض وادي المموسي الجريان السطحي والذي، تختمف كمية باخ
 بأكبر كمية من الجريان السطحي .

 المقترحات 
إنشاء محطتين مشتركتين ىيدرولوجية ومناخية ويكون موقع األولى عند منطقة  .8

التغذية بالقرب من الحدود العراقية األردنية والثانية عند نياية المقياس، الفتقار المنطقة بل 
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ك؛ لمحصور عمى بيانات أكثر دقة لوضع خطط تنموية قائمة عمى أساس عممي وحاجتيا لذل
 تطبيقي سميم مما يسيم بتنمية شاممة .

.ضرورة االىتمام بوضع خطة عممية محكمة لالستفادة من مياه الحوض )بكمياتيا( 0
ستفادة وكيفية أدارتيا من خالل القيام بإنشاء سدود تخزينية )تطبيق تقانة الحصاد المائي( لال

 منيا في المشاريع التنموية الزراعية والرعوية وغيرىا لحاجة المنطقة الييا .
 االحاالت• 

 . (Arc map10.4.1)باالعتماد عمى برنامج  .8
0. Soil conservacation service . Urban Hydrology for small watershed . 

Technical releases 55 , 2nd , U.s.Dept of agriculture , Washington D.c.1986 , A-
1. 
3. Muche muluken E . , Stacy L . Hutchinson , J . M . shawn Hutchinson , 

John M . Johnston , phenology – adjusted dynamic curve number for improved 
hydrologic modeling , journal of environmental management , 235 , 2019 pp 405 

. 
،  0777أحمد سالم صالح ، السيول في الصحاري نظريا وعمميا ، دار الكتاب الحديث ، القاىرة ،  .4

 .51ص 
5. Sameer shaded , mohammad al masri , application  of  Gis -based SCS – 

CN  method in west bank catchments , Palestine , water science and engineering 
, dol : 10 , 2010 , pp 5 

6. Shah ketul, A .T . motiani , Indra Prakash , khalid mehmood, application 
of scs-cn method for estimation of rynoff using gis, international joural of advance 

engineering and research development, volume (4),issue (4),2017, pp 560 . 
عبد الرحمن احمد حميدة الرياني ، وآخرون ، تقدير الجريان السطحي لبعض احواض االودية في  .7

 . 22 ، ص 2107،   (1)، العدد (24)شمال غرب ليبيا ، المجمة الميبية لمعموم الزراعية ، المجمد 
8. Soulis k . x . and J .d . valiantzas , scs – cn parameter determination 

using rainfall – runoff data in heterogeneous watersheds -the tow – cn system 
approach , hydrology and earth system scinces , sci ., 16 , 2012 , pp1014 
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9. Soulis k . x . and J .d . valiantzas , scs – cn parameter determination 
using rainfall – runoff data in heterogeneous watersheds -the tow – cn system 

approach, opic,pp1014. 
عمي محسن كامل الشريفي ، زىراء ميدي عبد الرضا العبادي ، بناء نموذج الجريان السطحي  .82

 ، (4)، العدد(2)، مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية ، المجمد  (SCS-CN)لحوض وادي مزعل بطريقة 
 .550ص ،   2018

88. Soil conservacation service . Urban Hydrology for small watershed . 
Technical releases 55 , opic , A-1  

لوادي عرنة  ىيفاء محمد النفيعي ، تقدير الجريان السطحي ومخاطرة السيمية في الحوض األعمى  .80
رافية ، رسالة ماجستير )غير منشورة ( ، شرق مكة المكرمة بوسائل االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغ

 . 003، ص  2101كمية العموم االجتماعية ، جامعة ام القرى ، 
 . 59احمد سالم صالح ، السيول في الصحاري نظريًا وعمميًا ، مصدر سابق ، ص  .83
84. Soulis k . x . and J .d . valiantzas , scs – cn parameter determination 

using rainfall – runoff data in heterogeneous watersheds -the tow – cn system 
approach , hydrology and earth system scinces , sci ., 16 , 2012 , pp1014. 

 . 25-20احمد سالم صالح ، السيول في الصحاري نظريًا وعمميًا ، مصدر سابق ، ص   .85
اطرة السيمية في الحوض األعمى لوادي عرنة ىيفاء محمد النفيعي ، تقدير الجريان السطحي ومخ  .86

 . 059شرق مكة المكرمة بوسائل االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية ، مصدر سابق ، ص 
 المصادر • 

 اواًل: المصادر بالمغة العربية 
أحمد سالم صالح ، السيول في الصحاري نظريا وعمميا ، دار الكتاب الحديث ،  .8

 . 0777القاىرة ، 
عبد الرحمن احمد حميدة الرياني ، وآخرون ، تقدير الجريان السطحي لبعض احواض  .0

 . (1)، العدد(24)االودية في شمال غرب ليبيا ، المجمة الميبية لمعموم الزراعية ، المجمد 
عمي محسن كامل الشريفي ، زىراء ميدي عبد الرضا العبادي ، بناء نموذج الجريان  .3

، مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية ،  (SCS-CN)ريقة السطحي لحوض وادي مزعل بط
   2018 . (4)، العدد(2)المجمد 
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 ىيفاء محمد النفيعي ، تقدير الجريان السطحي ومخاطرة السيمية في الحوض األعمى .4

لوادي عرنة شرق مكة المكرمة بوسائل االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية ، 
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3. Sameer shaded , mohammad al masri , application  of  Gis -
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watershed . Technical releases 55 , 2
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