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 مشال العراق دراسة حالة(

 عوار ياسني عىاد الفهذاويالباحث الذليوي       رهلمحذ أ. م. د. قاسن أ
 قسن اجلغرافية –جاهعة األنبارــــــ كلية اآلداب 

 :املستخلص
ىيزكب كالتحكـ في ييدؼ البحث الى دراسة الخصائص الييدركلكجية الكمية لنير 

كميات التصريف المائية زمانيًا باستخداـ شتى الطرؽ لزيادة مدة الجرياف في مكاسـ انقطاع 
. تـّ تصنيف كتحميل التغذية المائية لمنير, كمدى مالئمة إيراده المائي في مجاالت االستثمار

أساسية ُيستفاد  األشكاؿ األرضية باالعتماد عمى البرمجيات الحديثة إلعداد قاعدة معمكمات
منيا في تفاصيل تطبيق فكرة حصاد مياه االمطار كتحقيق أقصى استفادة ممكنة منيا . 

ـ,  (ْ ٗ,ٕٔػػػػػػػٗ,ٛٔاّتضح مف تحميل المعطيات المناخية أّف معدؿ درجات الحرارة تراكح بيف )
ائض ( ممـ, كىذا أسفر عنو كجكد فٔ,ٙٚٙػػػػ٘,ٕٗ٘تراكحت معدالت األمطار بيف ) في حيف

كمعالجة  ُيمكف استثماره لدعـ مشاريع الحصاد المائي ٖ( ـٓٓٔ.ٛٛٙ.ٕٓٗمائي يقدر بػػػػ)
/ ثا في حيف ٖ( ـٚ,ٜمشكمة شحة المياه في فصل الصيف كالذي ال يتجاكز تصريفو عف )

ـّ تحميل الخصائص المكرفكمترية / ثا ٖ( ـٙ,٘ٚترتفع كميتو في فصل الشتاء إلى ) . كما كت
لييدركلكجي لمحكض, كمف خالؿ مطابقة الخريطة الجيكلكجية كالجيكمكرفكلكجية لفيـ السمكؾ ا

ة إلقامة مختمف أنظمة الحصاد حكالييدركلكجية تـّ رسـ خريطة تكضح أىـ المكاقع الناج
 المائي كالمشاريع التي مف شأنيا تنظيـ حجـ الجرياف المائي في النير.

       
Abstract: 

     This research aims to study the quantitative hydrological 
properties of Hizob River and the discharge quantity control with time 
. several to model were used to increase the time of river effluent , 
espically in the time of draught , and its suitably for investment in 
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water harvestment in water harvesting progects . A software models 
were used to classify and analyze a morphology of the study area to 
achiere a basic data that required in water harvesting applications . 
The analysis of climate data shown that the average temperature in 
the study area between ( 18.4 – 21.4 )om , while the average rainfall 
depth between (524.5 – 676.1)mm annually. The annual surface 
runoff of the study area were   estimated as (240,688,100)m3, This 
water harvested quantities can be use to trwated the effect of draught 
problems in the summer season where the discharge of river reached 
to( 9.7)m3 \s while the discharge of the river in winter season reached 
to (75.6)m3\s .Morphometrical properties were analysis to understand 
the hydrological behavior of the river basin . The geological 
,geomorphological,and hydrological maps were used as a layer to 
producea map that explained impprtant sites which comfortable for 
several water harvested progect .        

 : المقدمــة
كىذا  اقتصاد الدكؿ كمرتكزًا أساسيًا لنمك كتطكرالمكارد الطبيعية  عد المياه مف أىـتُ 
 الحياةِ  صلُ أ المياه ألف  ؛  تمنحو الدكرة الييدركلكجية كل ما ثماركاستييا الحفاظ عميتطمب 
 {ُيْؤِمُنكفَ  الَكَجَعْمَنا ِمَف اْلَماء ُكل  َشْيٍء َحيٍّ َأفَ } كبدكنيا يستحيل العيش لقكلو تعالىكسّرىا 

مشكمة العصر مرتبطة  ف  إ إلىكتشير جميع الدراسات كاألبحاث  ,( ٖٓ ) االية األنبياءْْ 
غمب دكؿ منابع أف  أ  ماالسيّ ك  عمى  المياه, كحركب المتكقع حدكث صراعات ف  إبالمياه, بل 

نشاء السدكد كمشاريع إكشرعت ب ق الخناؽ عمى الدكؿ المتشاطئة معيا,خذت تضيّ أاألنيار 
,  كتكليد الطاقة الكيركمائية االستعماالت البشريةادة منيا في ستفجل االأمف  الخزف الكبيرة

نشاء إمنيما ب ذ قاـ كل  إ يراف,ا  الحاؿ ينطبق عمى الكضع الذي يعيشو العراؽ مع تركيا ك  كىذا
عمى الكارد المائي لمعراؽ  ر سمباً ث  أا م  مِ ا, السدكد عمى مجاري نيري دجمة كالفرات كركافدىم

دعى المختصيف كالباحثيف في مجاؿ الدراسات مما  , الى المياهسة الماالحاجة  في ظلِّ 
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النقص الحاصل في  يجاد حمكؿ كبدائل ليذه المشكمة كسدّ المائية الى البحث كالتقصي إل
بما يتالئـ مع حاجات اإلنساف المتزايدة , مف خالؿ تنظيـ كميات التصريف  كميات المياه

ة أك المكسمية كالتي تقل كتنقطع عنيا مصادر التغذية المائي زمانيًا السيما األنيار الكقتي
المائية لبعض أياـ السنة , كاستعماؿ طرؽ الحصاد المائي لتجميع مياه األمطار كالثمكج 

كىنا ظيرت  ,الذائبة كتحكيميا إلى مستجمعات كبحيرات يمكف أف ترفد األنيار كقت الجفاؼ 
ؿ العراؽ ضمف الحدكد االدراية لمحافظتي أربيل الكاقعة شما اختيار منطقة الدراسة الحاجة إلى

ككف ستثمارىا في مشاريع الحصاد المائي؛ مف المناطق الكاعدة الكالسميمانية, باعتبارىا 
حتياجات المائية ف تغطي االأمكف ( يُ  مطار كثمكجأ )صل جكيٍّ أمف  اً تجدد سنكيّ ت يامياى

د عمى الدراسة الحقمية كالميدانية , فضاًل خالؿ االعتما المنطقة كالمناطق المجاكرة ليا لسكاف
 عف البيانات الييدركلكجية المستحصمة مف الدكائر الرسمية .  

 مشكمة البحث :
تتمثل مشكمة البحث في تحديد الخصائص الييدركلكجية كتنظيميا لنير ىيزكب ,  

ة القطاعات كماىي االمكانيات التي يمكف استخداميا في تطكير تقانات الحصاد المائي لتنمي
 الزراعية كالصناعية كالسياحية في ضكء تكافر بعض المكارد الطبيعية . 

 فرضية البحث : 
تمتمؾ منطقة الدراسة كمية مف المياه السطحية مثمت انعكاسًا لمعكامل الطبيعية المؤثرة 

يف عمييا كأكسبتيا كضعًا ىيدركلكجيًا مميزًا  أتاح فرصة كبيرة لمتكسع في زيادة حجـ التصر 
نشاء مختمف تقانات الحصاد المائي كا عادة استخداميا بحسب الحاجة إلييا لتنمية القطاعات  كا 

 االقتصادية داخل منطقة الدراسة . 
 هدف البحث :

ييدؼ البحث إلى تحديد طبيعة المؤىالت التنمكية الطبيعية كالبشرية المتاحة لزيادة  
يا في مجاؿ انشاء تقانات الحصاد المائي كتنظيـ الكارد المائي لنير ىيزكب , كمدى أىميت

كتحقيق التنمية المكانية لمقرى المتخمفة ضمف منطقة الدراسة مف خالؿ تكسيع االستثمارات 
 الزراعية كالصناعية كالسياحية . 

 حدود البحث :
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ضمف  الخصائص الييدركلكجية الكمية لنير ىيزكبتتمثل حدكد البحث بدراسة 
قضاء ككيسنجق التابع لمحافظة أربيل كقضائي رانيو كدككاف التابعة ل الحالية الحدكد اإلدارية

 دائرتيك  ( شرقاً ْٗٗ  َٙٗ  ً٘ٓ ػػػػػػػػػػػ ْٗٗ َٕ٘ ٘ٗ)ً  خطي طكؿبيف  كفمكياً , لمحافظة السميمانية
كىي بذلؾ االمتداد تمتمؾ  , (ٔخريطة ) . ( شماالً ْٖٙ  َٜٔ  ً٘ٔػػػػػػػػػ ْٖٙ َٗٓ ًٓٓ)  عرض
  ٓ(ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓأما الحدكد الزمانية فتركز مداىا عمى السنة ) . ٕ( كـٗ٘ٗ)تبمغ  ةمساح

 
 هيكمية البحث : 
مف أجل الكصكؿ إلى نتائج دقيقة كمفصمة,  فقد تضمف البحث مناقشة كتحميل  

 المحاكر اآلتية : 
 المحكر األكؿ: الخصائص الطبيعية المؤثرة عمى الجرياف المائي لنير ىيزكب 

 : خصائص الصرؼ المائي لنير ىيزكبالمحكر الثاني 
 المحكر الثالث: التطبيقات الييدركلكجية المقترحة لتنظيـ الجرياف المائي لنير ىيزكب
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 ( مكقع منطقة الدراسة مف العراؽٔخريطة )                      

 
 : ٔمقياس  , , خريطة العراؽ االدارية الييئة العامة لممساحة كزارة الري , المصدر: 
 .  ٕٓٓٓلسنة  ,ٓٓٓٓٓٔ
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 المحور األول: الخصائص الطبيعية المؤثرة عمى الجريان المائي لنهر هيزوب
 الجيولوجيا : -أواًل  

تؤثر البنية الجيكلكجية مف حيث التركيب الصخري كاحتكائيا عمى الفكاصل كالكسكر 
مياه نحك باطف األرض , كمف ثـ بشكل مباشر عمى حجـ الجرياف السطحي كمقدار تسرب ال

تحكميا في اختيار مكاقع السدكد إذ تعد مف أبرز العكامل المحددة في ىذا المجاؿ ألنيا تشكل 
ـ  الالتككينات الجيكلكجية التي اشتممت عمييا ك  دعامات ترتكز عمييا السدكد ,  منطقة فسكؼ يت

                                            ( .ٕ) خريطة , تيما يأقدـ لألحدث ككتكضيحيا مف األ
 تكوينات عصر االيوسين :ــــ 1 

جزاء الجنكبية كالجنكبية الغربية مف يتكشف ىذا التككيف في األَ  -: تكوين كولوشـــــ 
يتككف مف الحجر الجيري كالرممي  , إذمة بسمسمة جباؿ ىيبة السمطافمتمثّ  منطقة ,ال

طبقات قميمة ل شك كحجر الكمس يككف عمى س كالطفل,حجار الكمأَ  ككذلؾ , كالمدممكات
يغطي  عمى المكاد الكمسية الصمدة,, كىك تككيف متماسؾ يحتكي (ٔ)رمادية المكف  السمؾ,

 ٗ٘ٗمنطقة  البالغة ال%( مف مساحة ٖٙ,ٔٔ,كبنسبة )ٕكـ ( ٛ,ٕ٘)ػب مساحة تقدر
 . (ٔ) جدكؿ,  (ٕ) ,خريطةٕكـ

 :ــ تكوينات العصر الكريتاسي 2
يتشكل تككيف جمجكقو مف الحجر الكمسي كالدلكمايت الذي  ـ تكوين جمجوقه:أ ـ

 , خرى شرطة متداخمة مع التككينات األُ أكيتكاجد عمى شكل  ,(ٕ)اً غامق اً يككف لكنو رصاصيّ 
نير حكض %( مف ٕ٘,ٖٔكبنسبة) ,ٕ( كـٔ,ٖٗٔل مساحة )ـ, كيشكّ ( ٖٓٓسمكو) يبمغ

 . ىيزكب
منطقة , الق في مكاشف ىذا التككيف عمى نطاؽ ضيِّ تظير  ـــــ تكوين سرمورد: ب 
يتككف  سفل تككيف جمجكقو,أجزاء الجنكبية الشرقية بالقرب مف بحيرة دككاف األ فيكتحديدًا 

%( مف ٖٔ,ٓكنسبة ) ,ٕ(كـٗ,ٔيشكل مساحة ) ,(ٖ)مف الحجر الجيري المارلي الرمادي الفاتح
  .مجمل مساحة المنطقة 

ل تككيف ككميتاف مف حجر كمسي كحجر طيني, كىذه تشكّ ي : تكوين كوميتانج ـــ 
بشكل شريط عمى جكانب  ظير.ي(ٗ)بيض كرصاصيألكنيا  ,ةصالبالالصخكر متكسطة 

يصل سمؾ تككيف  جنكب شرؽ,ػػػػػػػػػػػ  جاه شماؿ غربمثل طية سفيف الممتدة تُ  الطيات,
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مف مساحة  %(ٖ٘,ٓٔ)تو , كنسبٕ(كـٚٗكيشغل مساحة تبمغ) ,(٘)ـ (ٖٓٓككميتاف الى)
 .     منطقةال

 تبمغك منطقة الفي  كثر التككينات انتشاراً مف أ تككيف تانجركيعد  تكوين تانجرو: دــ
ىذا التككيف مف  شكل, يتالنير  %( مف حكضٙٛ,٘ٗ)تو كنسب ٕكـ (ٕ,ٕٛٓ) مساحتو

اقي كتزيد نسبة الحجر الرممي عمى ب ,(ٙ)كالحجر الرممي كالطفل كالمدممكات الحجر الطيني
فيت ,(ٚ) ـ (ٕٓٓكثر مف)أيصل سمكو الى ك  خرى لتككيف تانجركالمككنات األ ىذا  كش 

 . منطقةمجزاء الكسطى كالشمالية الغربية لفي األَ  التككيف
العصر  ركاسبتكجد  : رواسب المراوح الغرينية( الرباعي) ـــ تكوينات العصر3 

ة م  كعمى الرغـ مف قِ  %(,ٖٖ,ٓنسبة )كبٕكـ (٘,ٔ)مساحتيا  كال تتجاكز الرباعي بشكل محدكد
كذلؾ لنفاذيتيا ؛ ا مف الناحية الييدركلكجيةميمة جد   يا تعد  ن  أ أال المساحة التي تشغميا,

مة مف الحصى كالرمل كالطيف كالغريف كالجالميد التي جرفتيا ذ تسمح تككيناتيا المتشكّ إالعالية,
 ف الثمكج لترشيح كميات كبيرة مف المياه خاللياثناء سقكط االمطار كذكبافي أكدية النيرية األ

تكجد ىذه الترسبات في المراكح الغرينية  لتساىـ في تغذية النير أثناء مكسـ الصييكد,
 .  و في  بحيرة دككافكالسيكؿ الفيضية الكاقعة عمى جانبي نير ىيزكب , كعند مصبِّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية    

 

 ( 3العدد )

 1027( كانون االول)

 

)                                                             222) 

 
 

 جيكلكجية منطقة الدراسة (ٕخريطة )

 
 قسـ , العامة لممسح الجيكلكجي كالتعديف ,الييئة :كزارة الصناعة كالمعادفالمصدر
 . ٕٕٓٓلسنة  ٕٓٓٓٓ٘/ٔخريطة العراؽ الجيكلكجية مقياس  , المسح الجيكلكجي
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 حكض نير ىيزكبل كالنسبة % مساحة التككينات الجيكلكجية (ٔجدكؿ)          
التككينات 

 كلكجيةيالج
 المئكيةالنسبة  (ٕكـ)المساحة 

ركاسب 
 ٖٖ,ٓ ٘,ٔ المراكح الغرينية

 ٖٔ,ٓ ٗ,ٔ سرمكرد
 ٖٙ,ٔٔ ٛ,ٕ٘ ككلكش
 ٖ٘,ٓٔ ٚٗ ككميتاف
 ٙٛ,٘ٗ ٕ,ٕٛٓ تانجرك
 ٕ٘,ٖٔ ٔ,ٖٗٔ جمجكقة
 ٓٓٔ ٗ٘ٗ المجمكع

 ((ARC GIS 10.2  ( كبرنامجٕباالعتماد عمى خريطة ) المصدر:        
 

  -ثانيًا : الطبوغرافيا :
ف أبرز العكامل الطبيعية المؤثرة عمى نظاـ الجرياف النيري كتحديد التضاريس م    

اتجاىو , فضال عف أثرىا عمى اختيار مكاقع السدكد كمشاريع الحصاد المائي ,  يمكف تقسيـ 
 منطقة الدراسة إلى خمس كحدات أرضية رئيسة ىي : 

تكجد الجباؿ ذ إ المكضعية, ختالفاتيااتتصف منطقة الدراسة ب ــ خصائص االرتفاع:1
نظمة أَ مطار كالثمكج مككنة التي تسيل فييا مياه اال كدية المائية,الشاىقة التي تحصر بينيا األَ 

ػ ػػػػػػجاه شماؿ غرب ػػحكاض بصكرة عامة تُ تمؾ األَ  كتأخذ نماط الصرؼ المائي,أَ دة مف معق  
اء الشمالية جز التي يظير مف خالليا ارتفاع اال (,ٖح في خريطة)كما مكض   جنكب شرؽ,

جاه تِّ اكالتي تنحدر ب ,رسطح البحمستكى ـ عف  (ٓٓٙٔػػػػػػٓٓٓٔبيف) ما كالشمالية الغربية
ـ عند  (٘ٛٗ)ػقل ارتفاع في المنطقة يحدد بأَ الى  كصكالً  جزاء الجنكبية كالجنكبية الشرقية,اال

 . مصب النير في بحيرة دككاف
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 لمتساكيةنطاقات االرتفاعات ا (ٖ) خريطة              

 10.2( باستخداـ برنامج )DEM) عمى نمكذج االرتفاعات الرقمية المصدر: باالعتماد  
ARC GIS) 
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كاالستيطاف  عمى النشاطات البشرية المختمفة االنحدارات : تؤثرــــ االنحدارات2
المائي ك لعمميات الحصاد أَ ي لعمميات الر   سكاءً  مكانية انشاء السدكد المائية لحجز المياه,ا ِ ك 

كلغرض  كالبحيرات االصطناعية بحسب نكعية االستعماؿ, كتحكيل ىذه المياه الى الخزانات
اعتماد خريطة االرتفاعات المتساكية لممنطقة  قياس االنحدارات في منطقة الدراسة تـ  

ـ   ZINK)(, كبحسب تصنيف )ARC GIS 10.2ستعماؿ برنامج )اكمعالجتيا ب  فقد ت
  . (ٗ) خريطة اآلتية,تصنيفيا الى الفئات 

 ,(ٕ)كـ (ٕ,ٕٔٓ) كتشكل ىذه الفئة مساحة %(ٜ,ٔ ػػػػػػ ٓ) الفئة االولى
 , كتمثل مناطق السيكؿ (ٕ)كـ (ٗ٘ٗ) لمحكض البالغة مف المساحة الكمية %(ٖ٘,ٗٗكنسبة)

 .  (ٕجدكؿ ), 
كتشغل  , قداـ الجباؿأَ %( تمثل ىذه الفئة السطكح التحاتية ك  ٜ,ٚػ ػػػػػ ٕ) الفئة الثانية

 .مجمل مساحة منطقة الدراسة  %( مف ٗ,ٖٓكتبمغ نسبتيا ) ,(ٕ)كـ(ٜ,ٖٚٔمساحة تقدر بػ)
 كبنسبة ,(ٕ)كـ (ٙ,ٛٚ( كتشغل مساحة قدرىا )٘ٔػ ػػػػػ ٜ,ٛ) الفئة الثالثة 

  في الحكض تعبر ىذه الفئة عف مناطق التالؿ المنخفضة , منطقةال%( مف مساحة ٕٖ,ٚٔ)
, مناطق التالؿ المرتفعة في الحكضكىي تعبر عف  (ٜ,ٜٕػ ػػػػ ٙٔ) الفئة الرابعة 

 . لمنطقة االجماليةامساحة  %( مفٕ,ٚ) تياكنسب ,ٕكـ (ٙ,ٕٖ) تيامساح بمغت
 كتغطي مساحة عاليةتمثل ىذه الفئة مناطق الجباؿ ال فأكثر: (ٖٓ) الخامسة الفئة 

 . منطقةلم الكمية مساحةالمف  %(ٗٚ,ٓمغ نسبتيا )بكت ٕكـ (ٗ,ٖ) قدرىا
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 (zink 1989حسب تصنيف )باالنحدارات االرضية  (ٗخريطة ) 

 10.2( باستخداـ برنامج )DEM) عمى نمكذج االرتفاعات الرقمية باالعتماد المصدر:    
ARC GIS) 
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 حكض نير ىيزكبفي  المئكية درجات االنحدار كنسبيا (ٕجدكؿ)            
درجات 

 االنحدار
/ المساحة 

 النسبة المئكية ٕكـ

 ٖ٘,ٗٗ ٕ,ٕٔٓ ٜ,ٔػػػ ٓ
 ٗ,ٖٓ ٜ,ٖٚٔ ٜ,ٚػػػ ٕ
 ٕٖ,ٚٔ ٙ,ٛٚ ٘ٔػػػ  ٜ,ٛ 

 ٕ,ٚ ٙ,ٕٖ ٜ,ٜٕػػػ  ٙٔ
 ٗٚ,ٓ ٗ,ٖ كثرأف ٖٓ

 ٓٓٔ ٗ٘ٗ المجمكع
 (ٗالمصدر : باالعتماد عمى خريطة )                          

كدية تنحدر مكازية لمحاكر منطقة الدراسة بكجكد شبكة مف األَ  تتصف ودية:األأ  -3
. يكجد في المنطقة ثالثة أكدية رئيسة ىي ) سمقكلي , نازنيف, ككرة (  السالسل الجبمية
جميعيا بالكادي  تمتقيباتجاه شماؿ غرب ػػػػػػ جنكب شرؽ,  محدبةالطيات ال تنحصر ما بيف

 . لتصب في بحيرة دككاف ىيزكب( )نير الرئيس
مطاف, الس ىيبة, سفيفىي )الدراسة  منطقة باؿ فيالج ىـأَ الجبمية: المنطقة -4

السالسل  د  تتمك  ,لكل منيما عمى التكلي ـ (ٓٓٙٔ, ٛٗٗٔ,٘ٙٗٔ)( كتبمغ ارتفاعاتياحرير
صل التكائات طكلية ىي باألَ  تحصر بينيا كدياناً  منطقة بأشكاؿ متكازية تقريباً الالجبمية في 

 .مقعرة 
ىي مف نكع  الدراسة الجبمية في منطقةمعظـ السيكؿ  ف  إ :الجبمية السهول -5

كدية المنحدرة مف ترسيبي لمجمكعة األ صل نشأتيا الى نشاطأَ  عكيرج السيكؿ المركحية
بيا. يكجد في المنطقة العديد مف السيكؿ أىميا سيل  ) سمقكلي ,  السفكح الجبمية المحيطة

 ( نازنيف , ككره 
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 المناخ: -ثالثاً 
كشتاء بارد  جاؼ, مع صيف حار ,رطبو شبو سة بأن  يتصف مناخ منطقة الدرا     

يتضح مف ك  ما المناطق المرتفعة,السي  ك  , تساقط لمثمكج حياناأ مطار يشيدرطب متكسط األ
 ـ,٘(ٗ,ٕٔربيل )أَ سجمتو محطة ( أّف أعمى معدؿ لدرجة الحرارة ٖخالؿ معطيات جدكؿ)

حر الشيكر في جميع أَ  شير تمكز كيعد   ـ,٘(ٗٓ,ٛٔدنى معدؿ سجمتو محطة السميمانية )أَ ك 
 راكحتذ تإَ قل درجات الحرارة,أَ ل شير كانكف الثاني سج   فقد شير الشتاءأَ ا خالؿ م  . أَ المحطات
 .ربيلأَ ـ في محطة ٘(ٜ,ٚـ في محطة دككاف,)٘(ٕ,٘)ما بيف معدالتيا

(( ٖجدكؿ )   ـْ  (ٕ٘ٔٓ-ٜ٘ٛٔلمحطات منطقة الدراسة لممدة ) معدالت درجات الحرارة )

 
كزارة النقل كالمكاصالت , دائرة األنكاء الجكية, في محافظة السميمانية,  -ٔالمصدر:

 (.  ٕ٘ٔٓػػػٜ٘ٛٔلممدة ) ,قسـ االحصاء) بيانات غير منشكرة(
األنكاء الجكية, في محافظة أربيل, قسـ االحصاء دائرة  كزارة النقل كالمكاصالت, -ٕ

 (.ٕ٘ٔٓػػ ٜ٘ٛٔلممدة ) ,)بيانات غير منشكرة(
  

ممـ,  (ٔ,ٙٚٙل في محطة السميمانية)جّ سُ النازلة فقد  مطارعمى معدؿ لكمية األَ أّما أَ 
شير السنة أَ غزر أَ شير كانكف الثاني  كيعد   ممـ,( ٘,ٕٗ٘)ربيلأَ  كأدنى معدؿ سجل في محطة

( ممـ في محطة ٖ,ٜٔٔما بيف ) مطارمعدالت األَ  تراكحت ذإَ  جميع المحطات المدركسة,في 
 ( .ٗ( ممـ في محطة أربيل. جدكؿ)ٖ,ٛٓٔككية ك )
 
 
 
 

 الوجوىع 1ك 2ث 1ث اٌلىل آة توىص حضٌشاى أٌبس ًٍغبى آراس شببغ 2ك الوحطبث

 636,1 112,3 38,3 31,1 2,4 , , 1,6 35,6 32,3 58,5 1,8,2 135,4 الغلٍوبًٍت

 625,1 122,1 35,3 25,1 1,6 , 3,, 5,, 24,3 61,4 83,5 55,1 131,1 دومبى

 524,5 58,1 3,,6 31,3 2,5 , , , 6,5 38,2 81,6 56,5 1,8,3 أسبٍل

 663,36 46,,11 68,3 28,5 5,, , , , 5,, 35,2 5,,8 1,8,1 151,3 مىٌَ
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 (ٕ٘ٔٓػػػػػٜ٘ٛٔ)ة لممدة لمحطات منطقة الدراس مطار )ممـ(األَ  (ٗجدكؿ)

 
السميمانية, في محافظة كزارة النقل كالمكاصالت , دائرة األنكاء الجكية,  -ٔالمصدر:

 (.  ٕ٘ٔٓػػػٜ٘ٛٔلممدة ) (,بيانات غير منشكرة ) قسـ االحصاء
 أربيل, قسـ االحصاءفي محافظة دائرة األنكاء الجكية,  كزارة النقل كالمكاصالت, -ٕ

 (.  ٕ٘ٔٓػػ ٜ٘ٛٔلممدة ) (,بيانات غير منشكرة)
أّما التساقط الثمجي في منطقة الدراسة فيبدأ مع بداية شير كانكف أكؿ كحتى نياية شير      

شباط؛ كذلؾ بسبب انخفاض درجات الحرارة الى ما دكف الصفر المئكي في بعض األحياف, 
( أف  ٘لجدكؿ)كتزداد كمية الثمكج طردّيًا مع االرتفاع عف مستكى سطح البحر, كيبدك مف ا

( سـ. في حيف تحضى ٜ٘ٙمحطة السميمانية تستمـ كمية كبيرة مف الثمكج سنكيًا تقدر بحدكد )
  ( سـ  .ٕ٘ٔمحطة أربيل  بػػػ )
ػػػػػ ٕٜٜٔ( كمية الثمكج المتساقطة لبعض محطات المنطقة لممدة )٘جدكؿ )

ٕٕٓٔ))++( 

 الوحطبث
 موٍت التغبقػ الشهشي )عن(

 الوجوىع )عن(
 شببغ 2ك 1ك

 655 ,23 ,45 15 الغلٍوبًٍت

 152 ,5 ,,1 2 أسبٍل

 

كزارة النقل كالمكاصالت , دائرة األنكاء الجكية, في محافظة السميمانية,  -ٔالمصدر:
 (.ٕ٘ٔٓػػ ٜ٘ٛٔقسـ االحصاء ) بيانات غير منشكرة (, لممدة )

 
 
  

 جوىعالو 1ك 2ث 1ث اٌلىل آة توىص حضٌشاى أٌبس ًٍغبى آراس شببغ 2ك الوحطبث

 636,1 112,3 38,3 31,1 2,4 , , 1,6 35,6 32,3 58,5 1,8,2 135,4 الغلٍوبًٍت

 625,1 122,1 35,3 25,1 1,6 , 3,, 5,, 24,3 61,4 83,5 55,1 131,1 دومبى

 524,5 58,1 3,,6 31,3 2,5 , , , 6,5 38,2 81,6 56,5 1,8,3 أسبٍل

 663,36 46,,11 68,3 28,5 5,, , , , 5,, 35,2 5,,8 1,8,1 151,3 مىٌَ
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 رابعًا: التربة 
 , عمى النحك اآلتي كاجدىابحسب خصائصيا كت الدراسة تقسـ الترب في منطقة 
 : (٘) خريطة

جزاء كاسعة مف منطقة أَ تغطي ىذه الترب  :وحجرية  ــ ترب كستنائية ضحمة1
,  (ٙجدكؿ )جمالية , الا مساحةال مف %(ٜٜ,ٛٗكبنسبة) ,ٕكـ (ٗ,ٕٕٕ)بنحك رتقدّ الدراسة 
 -:ىي خرى أُ ة اصناؼ الى عدّ  ىذه الترب كتقسـ

قميمة السمؾ تغطي السفكح  تربة حديثة التككيف,كىي  -: ولسأ ـــ تربة الميثو  
بيف  ذ تتراكح ماإَ  بسبب ارتفاع المادة العضكية فييا, ؛لكنيا بني الى بني غامق  الجبمية,

 .طينية( ػػػػػػ % , كىي ذات نسجة )مزيجية (٘,ٗػػػػػ  ٗ,ٕ)
تكسطة تغطي ىذه التربة الكدياف الجبمية كالسفكح الم -ب ـــ ترب كستنائية حمراء: 
غنية بأككسيد الحديد ككاربكنات كىي يتصف سطحيا العمكي بالمكف الكستنائي, ك  االنحدار,

 . يا متككنة مف صخكر كمسيةن  ألالكالسيـك , 
عمقيا  حيتراك  ,تتشكل ىذه التربة مف الصخكر الكمسية -ج ـــ تربة الراندزينا:

 . الكدياف كالمناطق المنخفضةكتغطي سـ,  (ٓ٘ػػػػٖٓ)بيف
تتكاجد ىذه الترب بنسبة قميمة في منطقة  -عميق:ذات سمك ـــ ترب كستنائية 2

%( مف المساحة الكمية لمنطقة الدراسة ٘ٚ,ٓكنسبتيا ) ,ٕ(كـٗ,ٖالدراسة تشغل مساحة قدرىا)
 تية:نكاع اآلاأل إلى, كتقسـ 

طينية بيف)غرينية ػػػ  كىي ترب عميقة ذات نسجة جيدة ما -أـــ تربة المراوح الغرينية:
بيف  تتراكح نسبة المادة العضكية فييا ما لكنيا بني الى بني داكف , الى )مزيجية ػػػ غرينية(, (
 . %(ٙ,ٕػػػػ ٘,ٔ)

رسابيا المجاري المائية عمى إكىي الترب التي قامت ب -ــ تربة السهول الفيضية: ب
نيا بني الى بني لك  ,مصبككذلؾ عند منطقة ال ثناء فترات الفيضاف,في أَ جانبي نير ىيزكب 

 . عالية مف كاربكنات الكالسيكـ تحتكي عمى نسبة,  فاتح
مف  نسبة عالية عمى, كتحتكي التربأفضل أنكاع كىي مف  -ج ــ تربة التشرنوزم:

مناطق  بالتر  تغطي ىذه نسجتيا )مزيجية ػػػ طينية( %(,ٛػػػ ٗبيف) المكاد العضكية تتراكح ما
 . كديةالسيكؿ كبطكف األ
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منطقة الجزاء كاسعة مف أَ تغطي ىذه الترب  -: ترب وعرة مشققة صخريةــــ  3
كثر أَ  كبيذه النسبة تعد   , المساحة الكمية %( مفٕٙ,ٓ٘كنسبة ) ,ٕ(كـٕ,ٕٕٛ) تبمغ لجبميةا
 . في المنطقة خرى انتشاراً نكاع الترب األُ أَ 

 
 صناؼ الترب في منطقة الدراسةأَ  (٘) خريطة                 

 
 Buringh, Soils and Soil Conditions in Iraq Ministry of: رالمصد

Agriculture, Baghdad, 1960,map of Iraq,scal1:10000. 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية    

 

 ( 3العدد )

 1027( كانون االول)

 

)                                                             222) 

 ( في منطقة الدراسةٕ( تصنيف الترب بحسب مساحتيا ) كـٙجدكؿ )
الوغبحت ) من أصٌبف التشة

2
 الٌغبت الوئىٌت (

 48255 22224 تشة مغتٌبئٍت ظحلت وحجشٌت

 233, 324 ٌبئٍت راث عول عوٍقتشة مغت

 5,226 22822 تشة وعشة هشققت صخشٌت

 ,,1 454 لوجوىعا

 ARC GIS), باستخداـ برنامج ) ٓٓٓٓٓٔ/ٔالخرائط الطبكغرافية مقياس  المصدر:    
10.2 

 خامسًا: الغطاء النباتي
ؿ مف خال في تحديد السمكؾ الييدركلكجي لمحكض, يمعب الغطاء النباتي دكراً        

, كمف ثـ تقميل  (%ٓ٘–ٖ٘ر نسبة ىذه اإلعاقة بيف )قد  المياه السطحية, إذ تُ جرياف عاقة ا 
 المياه الجكفية.مكامف األرض لتغذية  السطحي كزيادة نسبة التسرب إلى باطف حجـ الجرياف

 -يصنف الغطاء النباتي في منطقة الدراسة إلى األنكاع اآلتية:
ساعد التركيب كالتي  منطقة ,الىـ انكاع الغابات في أَ حد كىي أَ  ــ غابات البموط:1
 البمكط الجاؼعدة أنكاع ىي ) لى إ نقسـت,  بشكل كاسعىا نمك  عمى كالمناخ المالئـ الصخري 

نمك في المناخ الجبمي الذي ت ,تياكثافك شجارىا أَ كتتبايف في أحجاـ  ( الدندار , العفص, 
ـ عف مستكى  (ٓٓٙٔ -ٓ٘ٗبيف)ما راكح عمى ارتفاع يت مطاررتفاع معدالت األايتصف ب

 عمى النمك في مناطق المنحدرات الشديدة يابمكط  بقدرتأشجار التصف كت ,سطح البحر
 .ا الفكاصل كالشقكؽ لمد جذكرى ثمرةمست

 
شجار الصفصاؼ كتضـ أَ  حراش,ى غابات األَ تسمّ  -ضفاف االنهار:غابات ــ 2
الجكز كالتكت كالدفمة كالتيف ك  جار االسبندار )القكغ(شأَ  يضاً أَ كتكثر  كالعميق, الجنار( كالدلب)

 . البري كالتفاح كالرماف
بسبب  ؛شجار كبيرة الحجـأَ تتككف ىذه الغابات مف  -غابات الوديان الجبمية: ــــ3

الفكاكو  , فضاًل عف أشجاركاالسبندار كالتيف كالتكت البري  ارفر المياه كأشجار الجكز كالجنّ اتك 
  . المشمش كالجكز كالكمثري كالرمافكالعنب كالتيف ك 
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 ,ألغراض مختمفة إيجادىاكىي الغابات التي قاـ االنساف ب -لمزروعة :ــ الغابات ا4
ستفادة مف اخشابيا كمنيا تجاري لال عمى الغطاء النباتي كتنقية اليكاء, منيا بيئي لمحفاظ

ى التربة مف عف عامل الحفاظ عم فضالً  كمنيا جمالي كعامل جذب سياحي, كثمارىا,
الصنكبر كالسرك  ىاشجار أىـ أ كمف  , يما المائيةالس   االنجراؼ كالحد مف مخاطر التعرية

 كالكالبتكز .
نكاع مف الحشائش أَ تنمك في منطقة الدراسة  -ــ الحشائش واالعشاب والشوكيات:5

مكجكد  مع مالتشابييا ؛  لبيةاأل تسمىالتي كاالعشاب  كالنفل لبري ا كالشعير الشميـ كالشكفافك
 .لب بعضيا حكلي كالبعض كاآلخر معمرعمى جباؿ األ

 المحكر الثاني: خصائص الصرؼ المائي لنير ىيزكب
النظاـ المائي في نير ىيزكب بعدـ الثبات كيتبايف فيو حجـ التصريف ما بيف  يتميز 

ري الذي سنةٍ  كأخرى كما بيف أشير السنة نفسيا تبعًا لتبايف كميات التساقط الثمجي كالمط
يتبع نظاـ تساقط البحر المتكسط المعركؼ بتذبذبو ما بيف سنة كأخرى , كسيتـ تناكؿ العكامل 

 المؤثرة عمى نظاـ الجرياف لنير ىيزكب عمى النحك اآلتي :  
  

 ساحية كالشكمية كالتضاريسية( :المأكاَل: الخصائص المكرفكمترية )
مكؾ الييدركلكجي لمحكض يمكف مف خالؿ تحميل الخصائص المكرفكمتري      ة فيـ السِّ

ككمي ات المياه التي ُيمكف َأف يصرِّفيا, فضاًل عف ِإمكاني ة تحديد المشاريع التي ُيمِكف ِإقامتيا 
دكد كالخز انات كتقانات الحصاد المائي المختمفة, كما تكفر الُمعطيات الِشكمية  كمشاريع السِّ

ة معمكمات ُيمكف التنبؤ مف خالليا عمى معرفة فترات كالمساحية كالتضاريسية لأَلحكاض المائي
الذركات التصريفية العالية كمدى خطكرتيا كما تسببو مف مشاكل تؤثر عمى مشاريع اإِلنساف 
كنشاطاتو المقامة عمى جكانب اأَلنيار الرئيسة . كسكؼ يتـ تحميل الخصائص المذككرة كما 

 يمي :
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 ــ الخصائص المساحية:1
ساحة اأَلحكاض كخصاِئُصيا الييدركلكجية بالعكامل الطبيعّية الُمتمثِّمة تتَأّثر م  

كل الِنيائي ِلنمّك الشبكة التصريفي ة كنمط  بالُمناخ كالُبنية الجيكلكجي ة كالطبكغرافية التي َترسـ الشِّ
تكزيعيا عمى مساحة تمؾ اأَلحكاض, كتبُرز أَىمي ة المساحة الحكضي ة مف ِخالؿ الِعالقة 
المتبادلة ما بيف مساحة الحكض كحجـ التصريف المائي في حاؿ ثبات العكامل اأُلخرى كنكع 

, ينقسـ الى ثالثة ٕ( كـٗ٘ٗالّصخر كاالنحدار. تبمغ مساحة حكض نير ىيزكب الُكمي ة)
 (.         َٙأحكاض ثانكية , خريطة)

بالغ تتبايف األحكاض مف حيث المساحة , َأكبرىا مساحة حكض سمقكلي ال 
%( مف المساحة الكمية لممنطقة , يميو حكض نازنيف ِإذ تبُمغ ٗٗ,ٕ٘كبنسبة ) ,ٕ( كـٔ,ٖٕٛ)

, كبنسبة ٕ( كـٙ,٘ٓٔ%(, كأخيرًا حكض ككره الباِلغ )ٖ,ٕٗكنسبتو ) ٕ( كـٖ,ٓٔٔمساحتو )
 ( .ٚ%( . جدكؿ)ٕٙ,ٖٕ)

 ـــ الخصائص الشكمية: 2
ة كتأثير كبير ليا مف دالالت ىيدركلكجي   مالِ ؛ ةيم  المُ  صفات المكرفكمتري ةكىي مف ال

كقياس  ز المجرى الرئيسجي  ات المياه التي تُ فيد في معرفة كمي  المائي,كتُ  رؼات الّص في كمي  
عرية ة الناتجة عف عمميات الت  رضي  شكاؿ األَ كتأثير ذلؾ في األَ  ي,المائ الت الحت  معد  
راعة عة داخل الحكض كالز  تنكِّ يا في مشاريع مُ ف االستفادة منمكِ رساب المائي كالتي يُ كاإل
 : عامالت اآلتيةة بالمُ قاس خصائص الحكض الشكمي  تُ  دكد.نشاء السّ ا ِ ك 
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 ( أحكاض منطقة الدراسةٙخريطة )                      
 

 
 ( ( ARC GIS 10.2 ستخداـ برنامجاالمصدر: المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة ب 
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 ( المساحات النسبية ألحكاض منطقة الدراسةٚجدكؿ )                 

 النسبة )%( (ٕالمساحة )كـ األحكاض
 ٗٗ,ٕ٘ ٔ,ٖٕٛ ِسمقكلي
 ٖ,ٕٗ ٖ,ٓٔٔ نازنيف
 ٕٙ,ٖٕ ٙ,٘ٓٔ ككره
 ٓٓٔ ٗ٘ٗ رئيسال

 ((ARC GIS 10.2( بأستخداـ برنامج  (DEMالمصدر: المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة  
 

  (:Basin Circularityأ: نسبة االستدارة )
ػػػػ  ٓبيف) كيككف الناتج ما الشكل الدائري  الحكض مف اباقتر  كأَ عف مدى ابتعاد  رعبِّ تُ 

ذا ا ِ كل الحكض قريب مف الدائري, ك شِ  ف  إِ ذا كانت النتيجة قريبة مف الكاحد يعني ذلؾ إ(, فٔ
. فِإذا اقترب  لحكض بعيد عف الشكل الدائري كانت النتيجة قريبة مف الصفر يككف شكل ا

كصكؿ ل نتيجة كمية التصريف المفاجئ فذلؾ مؤشر عمى زيادة شكل الحكض مف الدائري 
بفعل تقارب َأطكاؿ  المكجات التصريفية في كقت كاحد مف الركافد الى المجرى الرئيس

عف الدائري  الحكضشكل تعاد ا  في حاؿ ابم  أَ  المائية الُمنحدرة مف السفكح الجبمي ة, المجاري 
ة الى المجرى كصكؿ المكجات المائي   ءطالى بِ مؤشر ذلؾ  ف  إف كاقترابو مف الشكل المستطيل

مقارنة بالحالة  ة طكيمة نسبياً د  عمل عمى تنظيـ الجرياف المائي لمُ ا يَ م  مِ  منطقة المصبك الرئيس 
ف مكِ ة كما في منطقة الحكض . يُ مي  فضل في المناطق الجبأَ رات تصريفية األكلى كيعطي مؤش  
 : (ٛ)ستدارة مف خالؿ المعادلة اآلتيةحساب معدؿ اال

 
 (ٕمساحة الحكض)كـ                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبة تماسؾ المساحة = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 مساحة دائرة يساكي محيطيا محيط الحكض نفسو                         
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ذ بمغت أَعمى القيـ كبتطبيق المعادلة َتبي ف اختالؼ القيـ ما بيف اأَلحكاض, إِ        
(, كىي ٖٕ,ٓ( في حيف سّجمت َأدنى القيـ في حكض ِسمقكلي بنسبة )ٕٗ,ٓفي حكض ككره )

تشير إلى ابتعاد األحكاض عف الشكل الدائري كاقترابيا مف الشكل المستطيل أك المثمث . 
 ( .ٛجدكؿ )

 ( Elongation Ratio ) : ستطالةـــ نسبة االب  
اد الحكض مقارنة مع الشكل المستطيل حيث تظير النسبة تعبر عف مدى امتد       

. كيمكف معرفة ( ٜ)عالية في األحكاض المستطيمة كمنخفضة في األحكاض غير المستطيمة
 : (ٓٔ)ةاآلتي معادلةذلؾ كفق ال
                                                              (ٕطكؿ قطر دائرة بنفس مساحة الحكض )كـ   

 نسبة االستطالة = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أقصى طكؿ لمحكض )كـ(                             
( يتبيف انخفاض القيـ في األحكاض الثانكية ٛمف تحميل معطيات جدكؿ)       

 (ٜ٘,ٓمياًل في الحكض الرئيس لتصل)( في حكض نازنيف , في حيف تزداد قٛٗ,ٓكالتي تبمغ)
كىي نسب متكسطة تشير الى اقتراب األحكاض مف الشكل المستطيل؛ كىذا بفعل كقكع 
اأَلحكاض ضمف االقميـ الجبمي الكعر مف شماؿ العراؽ كالذي تمتد فيو السالسل الجبمية بشكل 

الشكل المستطيل, كىذا لو  متكازي ُتجاه شماؿ غرب ػػػػػ جنكب شرؽ مم ا َأدى التِّخاذ اأَلحكاض
دالالت ىيدركلكجية مف حيث زيادة أطكاؿ المجاري المائية لممراتب العميا كطكؿ الفترات 
الزمنية الال زمة ِلكصكؿ المكجات المائي ة الى المجرى الرئيس لمنير كمنطقة المصب, مما 

ء فترة تساقط يؤدي الى جرياف مائي متعاقب مف َأبعد نقطة في الحكض الى المصب َأثنا
اأَلمطار, كلـ تظير المكجة العالية التي تمثل خطر الفيضاف في اأَلحكاض المدركسة كيستمر 

 الحاؿ لمدة أطكؿ ِإلى ما بعد العاصفة المطرية .
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 ( الخصائص الشكمية كالمساحية )اليندسية( ألحكاض منطقة الدراسةٛجدكؿ)

 األحواض

 مساحت

 انحوض

)كم
2 

) 

 طول

 انحوض

 )كم (

عرض 

 انحوض

 )كم (

محيط 

انحوض )كم 

) 

متوسط
)*( 

 عرض

 انحوض

 نسبت

 األستدارة

 نسبت

 األستطانت

 نسبت

تماسك 

 انمحيط

 معامم

 شكم

 انحوض

 ,32, 23,8 311, ,32, 1312 221 2,32 32,, 2,832 سمقوني

 328, 23,1 318, ,,3, ,134 11 134 ,213 ,22,3 نازنين

 ,32, 2341 ,31, 312, 13,1 41 38, ,213 2,431 كوره

 328, 231 ,34, ,,3, 223,2 22,3,8 2,31 1,32 141 انرئيس

كالمرئية  ٓٓٓٓٓٔ/ٔعتماد عمى الخرائط الطبكغرافية لممنطقة مقياسالمصدر: باال
 (. ARC GIS10.2)    ستخداـ برنامجاالفضائية لمنطقة الدراسة ب

 
 :(Coherence Ratio Ambien )ج ـــ نسبة تماسك المحيط 

 :   (ٔٔ)شتق كفق المعادلة اآلتية كتُ 
 
 = نسبة تماسؾ المحيط 

 نسبة تماسؾ المساحة                     
. كىذا الُمعامل (ٕٔ)طكؿ خّط َتقسيـ الِمياه الُمحيط بالحكض قصد بمحيط الحكضيُ 

كل الدائري, فكم ما اقترب الناتج  مف دليل آخر عمى اقتراب َأك ابتعاد ِشكل الحكض عف الشِّ
كل الدائري كالعكس صحيح, عممًا  الكاحد الصحيح دؿ  ذلؾ عمى اقتراب ِشكل الحكض مف الشِّ

. كمف تطبيق الُمعادلة تبي ف ِإف  القيـ تتراكح ما بيف (ٖٔ)َأف  الناتج دائمًا أَعمى الكاحد الصحيح
( ٛ( في الحكض الرئيس, جدكؿ)ٙ,ٔ( في حكض سمقكلي كَأقل قيمة )ٛٓ,ٕأَعمى قيمة )

ة  كل الدائري ِمم ا ُيقمِّل مف ِشد  كىذه القيـ  المنخفضة ُتشير الى ابتعاد اأَلحكاض عف الشِّ
 العاصفة المطري ة كالتدر ج في كصكؿ الّذركات التصريفّية مف مناطق المنابع الى المصب .

 :Basin  (From Factorد ـــــ معامل شكل الحوض ) 
ح مف خاللِو العال قة بيف كلٍّ مف المساحة الحكضي ة كالطكؿ الحكضي, ُيمكف َأف نكض 

, ففي حاؿ اقتراب قيمُة الُمعاِمل مف الّصفر تدؿ  عمى (ٗٔ)(ٔػػػػٓكتككف قيمة ىذا المعامل بيف)
اقتراب ِشكل الحكض مف الّشكل المثم ث, َأم ا إذا اقتربت النسبة مف الكاحد َفتدؿ  عمى ابتعاد 

 . (٘ٔ)شكل الحكض الشكل المثمث

2 
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ليذا المعامل دالالت ىيدركلكجية مف جانبيف اأَلكؿ:إذا كانت قاعدة المثم ث عند 
منطقة المصب دؿ  ذلَؾ عمى ُسرعة كصكؿ مكجة الت صريف الى المجرى الرئيس, بينما يدؿ  
تكاجد رأس المثم ث عند المصب كقاعدتِو عند المنابع عمى انخفاض سرعة كصكؿ الذركات 

الية كتتابعيا مف الحكض اأَلقرب لأَلبعد؛ بسبب طكؿ المجاري المائية لممراتب التصريفية الع
ـّ استخراج قيمة معامل شكل الحكض  الُعميا, األمر الذي ُيقمِّل مف خطر الفيضاف . َيت

 : (ٙٔ)باستخداـ المعادلة اآلتية
 
 

 ( ٕمساحة الحكض)كـ                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعامل شكل الحكض =   

 مربع طكؿ الحكض )كـ(                                 
( في ٚٔ,ٓ) بيف ذ تراكحت ماإِ  (ٛكما مكضح في جدكؿ) قيـالمعادلة تظير ال تطبيقكب     

الّصفر كىذا  , كىي قيـ منخفضة قريبة مف( في الحكض الرئيسٕٛ,ٓحكض سمقكلي , )
كل الثالثي, كعمى كفق ىذه الميزة فإف  مؤشر عمى  اقتراب َأشكاؿ اأَلحكاض قيد البحث مف الشِّ

ـ  الكصكؿ الى المصب  الّصرؼ المائي يحتاج الى فترة زمنّية طكيمة ِلكصكؿ الذركة َأكاًل كُث
ثانيًا؛ بسبب اتساع مساحة الحكض باتجاه منطقة المنابع َمم ا َأتاح فرصة كبيرة لمنير لتحقيق 

لجرياف المنتظـ كعدـ التفاكت في التصريف المرتفع َأثناء فترة تساقط اأَلمطار كلمدة طكيمة, ا
 كبعدىا يبدأ تصريف النير باالنخفاض تدريجي ا حّتى يِصل الى الجرياف اأَلساس . 

  -ــ الخصائص التضاريسية :3
خالؿ تأثيرىا عمى  لمخصائص التضاريسّية أَىمي ة كبيرة في الدراسات الييدركلكجي ة مف 

مناطق تقسيـ المياه كخصائص ارتفاع الحكض كنمط تصريفو, كالتي تنعكس عمى كمي ة 
التغذية المائي ة كاختالؼ سرعة التصريف النيري في اأَلحكاض المائية, كمف َأجل ِإعطاء 

ـ  تحميل متغيراتيا بشكل مفصل كعمى النحك اآلتي:   صكرة كاضحة عف تمؾ الخصائص َت
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 Relief Ratio ):ـــــ نسبة التضرس)أ
ُتعد درجة التضر س مقياسًا لمعرفة الطبيعة الطبكغرافي ة لأَلحكاض النيري ة         

 : (ٚٔ)كتشتق كفق المعادلة اآلتية
 

 الفرؽ بيف أعمى كأخفض نقطة في الحكض                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرجة التضرس =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 طكؿ الحكض )كـ(                                       

  
س ما بيف اأَلحكاض ِإذ َسّجمت القيـ َأظيرت النتائج تبايف نسبة التضر           

( لألحكاض )سمقكلي ػػػ نازنيف ػػػػػػ ككره ػػػػػػػ الرئيس(عمى ٙ,ٜٕػػػػػػػ  ٘,٘ٗػػػػػ ٘,٘ٗػػػػػ ٚ,ٕٗ)
بب في ارتفاع قيميا النسبي لكقكع اأَلحكاض المدركسة ٜالتكالي, ُيالحع جدكؿ ) (؛ كيرجع الس 

القيـ دالالت ىيدركلكجية مف ناحية تأثيرىا عمى تبايف ضمف المنطقة الجبمي ة الكعرة, ليذه 
تدفق المياه  ما بيف َأحكاض النير ككصكؿ المكجات التصريفية الى المصب بَأكقات مختمفة 

 كبالت الي انتظاـ تصريف اأَلحكاض المائية .
 

 (Ruggedness valu):ب ــــ قيمة الوعورة 
رؼكىَي العالقة بيف التضر س السطحي لم      , كُتعد (ٛٔ)حكض ككثافة شبكة الص 

 :(ٜٔ)مف المقاييس المكرفكمترية الُميم ة كتشتق كفق المعادلة اآلتية
 كثافة الصرؼ ×تضاريس الحكض                   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيمة الكعكرة =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
                           ٔٓٓٓ       

ػػػػػ ٚٔ,ٔ( يظير تبايف القيـ التي تراكحت ما بيف )ٜكمف تحميل معطيات جدكؿ)     
الرئيس(عمى التكالي كُتشير  ( لألحكاض )ِسمقكلي ػػػػػػ نازنيف ػػػػػػػ ككره ػػػػػػػٚٗ,ٔػػػػػػػ ٖ٘,ٔػػػػػػ ٖٖ,ٔ

ىذه القيـ الى  تضّرس المنطقة بشكٍل عاـ؛ بسبب تأث رىا بالحركات التكتكني ة ككقكع اأَلحكاض 
ما بيف السالسل الجبمي ة العالية, كىذا أنعكس عمى ازدياد كميات التساقط الثمجي كالمطري, 
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ط عممية الحت المائي كتقميل فضاًل عف َأثر التضرس في زيادة سرعة جرياف المياه كتنشي
 معدالت تسرب المياه نحك باطف األرض في األجزاء العميا مف المنطقة . 

 : (Relative Relief)ج ـــــ التضاريس النسبية
, (ٕٓ)تمثل التضاريس النسبية العالقة بيف قيمة التضرس النسبي كمقدار محيط الحكض    

 :(ٕٔ)كيتـ استخراجيا باستخداـ المعادلة اآلتية
 التضرس الكمي )ـ( 

    ٓٔ×التضاريس النسبية =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ              
 ) كـ(الحكض محيط                                              

رتفاع قيـ التضاريس ال (ٜة في جدكؿ)حالمكض   قيـالُتشير تطبيق المعادلة ُ مف ك    
صغر ؛ بسبب ( في حكض ككرهٙ,ٕٔٓ) عمى قيمةأَ ذ بمغت ,إ حكاضجميع األَ لة النسبي  

( في حكض ٚ,ٓٛقل قيمة )أ, ك  الجبمي الكعر قميـمساحة الحكض ككقكعو ضمف اال
الت ارتفاع معد   ف  إمـ فيو. رتفاع القِ ساع مساحة الحكض بالنسبة البسبب اتِّ ؛ سمقكلي

كقصر فترات كصكؿ المياه مف  ,صريف المائيات الت  زيادة كمي  إلى ي ة تؤدِّ النسبي   التضاريس
رساب, ات اإلا يزيد مف سرعة جرياف المياه ككمي  م  كدية الرئيسة مِ المجاري الفرعية الى األَ 

 كلكف ىذا ال يعني بمكغ مرحمة خطر الفيضاف.  ,رضباطف األلسرب ل نسبة التّ قمِّ كيُ 
 
  :Geometrical Modulus))ـــ المعامل الجيومتري د

 ,(ٕٕ)عامل الجيكمتري العالقة بيف الكعكرة كدرجة انحدار سطح الحكضح المُ يكضِّ       
شير تُ , (ٖٕ)ة ككثافة الصرؼ المائيبيف التضاريس الحكضي  ما بة رك  الي يقيس العالقة المُ كبالت  

 قيمة ىذا المعامل يتـ استخراج. ة كالعكس صحيحارتفاع الكثافة التصريفي   القيـ المرتفعة الى
 :(ٕٗ)تيةالمعادلة اآلتطبيق ب

 الكثافة التصريفية ×تضاريس الحكض)ـ(                                  
 المعامل الجيكمتري =    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                      ٔٓٓٓ 
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( في ٕ,ٔ( نالحع َأف  القيـ تراكحت ما بيف )ٜخالؿ معطيات جدكؿ)كمف        
( في الحكض الرئيس, كىذه القيـ ُتشير الى َأف  اأَلحكاض متكسطة ٘,ٔحكض سمقكلي,)

االرتفاع, كىذا ينعكس عمى سرعة الجرياف السطحي الذي ُيقمِّل مف كمي ة تسرب المياه ِلتغذية 
الجكفي ة في المناطق العميا مف الحكض, كما ُيقمِّل مف حجـ الذركة التصريفي ة مكامف المياه 

  العالية كالتدر ج في كصكؿ التصاريف المائي ة الى المصب بأكقات متفاكتة .
 ( الخصائص التضاريسية ألحكاض منطقة الدراسةٜجدكؿ)

 األحىاض
 ًقطت علىأ

 )م(

 خفط ًقطتأ

 )م(

لشأعً ا الفبصل

 )م(

 لحىضا غىل

 )من(

 هعذل العشض

 )من(

ًغبت 

 التعشط

قٍوت 

 الىعىسة

 الٌغبٍت التعبسٌظ

 م/من

الوعبهل 

 الجٍىهتشي

 1,2 3,,8 1,13 24,3 15,6 1,,4 ,52 485 1634 ِعوقىلً

 1,3 132,8 1,33 45,5 2,,1 33,1 11,6 485 14,5 ًبصًٍي

 1,35 2,1,6 1,35 45,5 4,5 24,2 1125 568 1634 مىسٍ

 1,5 58,3 1,43 25,6 3,8 24,3 1185 485 1662 الشئٍظ

 
كالمرئية الفضائية  ٓٓٓٓٓٔ/ٔالمصدر: باالعتماد عمى الخرائط الطبكغرافية مقياس 

 (ARC GIS 10.2)( باستخداـ برنامج DEM) لمنطقة الدراسة
 :( Longitudinal Profiles ) ه ـــــ المقاطع الطولية 

لذي يت خذه المجرى النيري َأثناء انحداره مف ُيشكِّل المقطع الطكلي المسار ا       
, كىناؾ عكامل تؤثِّر في شكل المقطع الطكلي لممجرى (ٕ٘)مناطق المنابع حت ى منطقة المصب

خكر, فضاًل عف نشاط عامل المياه  كالتي َتَتمث ل بالحركات البنائي ة كنكعي ة كصالبة الص 
يد شكل المقطع الطكلي لممجرى النيري, إذ يزداد التعركي الذي يككف لو دكرًا كبيرًا في تحد

خكر الم ينة .  مبة كيِقل في مناطق الص   انحدار المجرى في المناطق ذات الصخكر الص 
( أف  جميع األكدية قيد الدراسة تت صف بالتقع ر مع ٓٔيت ضح مف جدكؿ )       

نة لتمؾ المناطق, كجكد اختالؼ في درجات تقع رىا؛ كىذا ناتج عف طبيعة الص   خكر المككِّ
 فضاًل عف المرحمة الحتي ة التي يُمر  بيا الكادي. تت صف المقاطع الطكلية لأَلكدية بما يأتي:

( ـ/كـ كىك انحدار كبير إذ ٔ,ٖٕلكادي ِسمقكلي ))**( بمَغ معد ؿ االنحدار العاـ ـــــ1
ىذا يدؿ  عمى إف  الكادي يمر  ( ـ, ك ٕٜٓ( كـ كالفاصل الرأسي )ٜ,ٜٖإف  طكؿ الكادي )

نة ليذا المقطع َأدت إلى زيادة االنحدار في  بمرحمة الشباب, كما إف  صالبة الصخكر الُمككِّ
بعض َأجزائو كبالرغـ مف انحداره تتأخر المكجات التصريفية لو عف باقي اأَلحكاض؛ كذلؾ 
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المستطيل اأَلمر الذي ُيقمِّل لطكؿ مجاريو المائية الفرعية فضاًل عف شكل حكضو القريب مف 
مف الذركات التصريفي ة العالية َأكاًل كيساعد في إعطاء فرصٍة َأكبر لجرياف النير المتعاقب 
ـ  يميو كادي نازنيف  ثانيًا, إذ تصل تصاريف كادي ككره َأكاًل ككنو اأَلقرب عمى منطقة المصب ُث

ـ  كادي ِسمقكلي؛ بسبب كقكع منابعو في َأقصى شم اؿ غرب منطقة الدراسة عند خّط التقسيـ ُث
مطاف.  المار ِبقَمـ ىيبة الس 

( ـ/كـ كىك انحدار كبير َأيضًا ٙ,ٔٗإف  معد ؿ االنحدار العاـ لكادي نازنيف بمغ ) ـــــ2
ة ٙٓٔٔ( كـ كالفاصل الرأسي)ٙ,ٕٙعممًا أف  طكؿ الكادي)  (ـ, تنحدر منابع ىذا الكادي ِبشد 

(؛ بفعل ُسرعة جرياف المياه vكىضبة ككرؾ ِمم ا َجعل الكادي يت ِخذ شكل)مف مرتفعات َسّفيف 
التي تعمل عمى نحت القاع كنقل المفت تات إلى ِمنطقة المصب . إف  إلنحدار ىذا الكادي في 
مناطق المنابع دالالت ىيدركلكجي ة َتتمث ل بسرعة جرياف الماء السطحي َأثناء تساقط اأَلمطار 

بات كتككيف السيكؿ الفيضّية التي ُيستفاد ِمنيا في المشاريع كذكباف الث مكج كزيادة كمي ات الترس 
الزراعي ة, فضاًل عف تقميل معدالت التغذية الجكفي ة كِمم ا ُيساعد عمى ذلؾ صخكر المنطقة 

 المتجانسة الُمتشكِّمة مف تككينات جمجكقة الصمبة القميمة النفاذي ة كالمسامي ة.
ؿ انحدار المقطع الطكلي لكادي ككره ) ـــــ3 ( ـ/كـ كُيعد  َأشد  اأَلحكاض ٖ,َٗٗبمَغ ُمعد 

اأُلخرى انحدارًا ؛ بسبب صغر مساحتو ككقكعو ضمف خط تقسيـ مرتفعات حرير البالغ 
( ـ . ليذا ٜٕٔٔ( كـ كالفاصل الرأسي )٘,ٕ٘( ـ , عممًا َأف  طكؿ الكادي )ٓٓٙٔارتفاعيا )

ي إلى زيادة ُسرعة الجرياف السطحي ِمم ا االنحدار أَىم ي ة مف الناحية الييدركلكجية؛ ككنو يؤدِّ
ال ُيتيح ُفرصة لتسرب المياه الى باطف اأَلرض السيما في اأَلجزاء العميا مف الحكض, مّما 

لتي َجعل استفادة الخّزانات الجكفّية مف الثمكج الذائبة لتغذيتيا َأكثر مف استفادتيا مف اأَلمطار ا
تنصرؼ مياىيا بسرعة نحك المصب, لذلؾ فأف ىذا الكادي تصل مياىو َأكاًل الى منطقة 

ة االنحدار. ـ  تتعاقب التصاريف اأُلخرى ِبحسب القرب كِشد   المصب ُث
كِمم ا تجدر اإلشارة اليو ىنا َأف  ِلسرعة جرياف المياه َأثر في بقاء مياه المنطقة عذبة؛ 

ي لتغيير خصائص المياه . لعدـ بقائيا لفترة طكي خكر القابمة لمذكباف كالتي تؤدِّ مة فكؽ الص 
ُيمكف القكؿ َأف  تبايف انحدار اأَلحكاض جاَء َتبعًا لطبيعة تككينات المنطقة الصخرية كالُبنية 
الجيكلكجية, فضاًل عف الصدكع كالتراكيب الخطية كالشقكؽ التي تحدد طبيعة انحدار الكدياف, 
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ناخ دكرًا مف خالؿ األمطار المتساقطة في تعميق مجاري المياه ِلبمكغ مستكى كما يمعب الم
المياه الجكفي ة التي ُتعد تصريف أساس األمر الذي انعكس عمى طبيعة الجرياف المائي في 

 النير كتدف قو طكؿ العاـ . 
 

 ( درجة انحدار المقاطع الطكلية ألكدية منطقة الدراسةٓٔجدكؿ)

 األحكاض
طكؿ 

 جرى)كـ(الم
الفاصل 

 الرأسي)ـ(
معدؿ االنحدار 

 العاـ ـ/كـ
        

 ِسمقكلي
ٖٜ,ٜ ٜٕٓ ٕٖ,ٔ 

         
 نازنيف

ٕٙ,ٙ ٔٔٓٙ ٗٔ,ٙ 

         
 ككره

ٕ٘,٘ ٕٜٔٔ ٗٗ,ٖ 

باستخداـ برنامج  ٓٓٓٓٓٔ/ٔباالعتماد عمى الخريطة الطبكغرافية مقياس المصدر:
ARC GIS 10.2)) 

  
 Profiles  :(Accasional)وـــــ المقاطع العرضية 

إتصفت المقاطع العرضية لألكدية بككنيا ذات جدراف عالية كعميقة؛ نتيجة إلحاطتيا 
بالجباؿ مف جميع جكانبيا, فضاًل عف دكر التعرية الرأسية َأك اإلخدكدية كىذا مايبدك كاضحًا 

ف الصخري , كما في منطقة الدراسة السيما كَأف  ىذه األكدية تسمؾ في جريانيا مناطق الضع
نة مضائق كخكانق تنتشر في منطقة  إف  بعض مجاري اأَلكدية تقطع الحكاجز الجبمي ة مككِّ
ـ  ِإنشاء الّسد الغاطس فيو مف َأجل  الدراسة كما في مضيق ِجّمي القاطع لجبل َسف يف كالذي َت

ة التعرية الرأسية؛ لككف المياه تنحدر بسرعة كتعمل  تقميل سرعة جرياف المياه كالحد مف ِشد 
عمى نحت جدراف كَأرضّية الخانق بصكرة كبيرة لذلؾ ُأقيـ ىذا الّسد الذي تتراكـ في مقدمتو 
كمّيات كبيرة مف الركاسب الغرينية سنكي ا ِمم ا يتطمب عممية رفع الترسبات كالطمي بصكرة 
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ا ألغرض الشرب مستمرة, فضاًل عف دكر ىذا السد في تككيف ُبحيرة اصطناعية ُيستفاد مني
كالسياحة, السيما كاف ىذه المنطقة تحتكي عمى العيكف الكبريتية الحاّرة كالدائمية التي يقصدىا 

 السكاف لالستطباب بصكرة مستمرة .
لممقاطع العرضية أَىمية في الدراسات الييدركلكجية إذ َأّنيا تكضح مدى ِشّدة      

اًل عف ِإمكانّية تحديد المكاقع المناسبة االنحدار الذي يعكس سرعة الجرياف السطحي, فض
إلقامة السدكد كالخزانات االصطناعية كما يترّتب عمييا مف مشاريع تنمكية ُأخرى. كمف تحميل 

 تبي ف اآلتي: ARC GIS) 10.2الخريطة الطبكغرافية لمنطقة الدراسة كباستخداـ برنامج)
ديد؛ كىذا يرجع لمكقعو يّتصف المقطع العرضي لكادي سمقكلي باالنحدار اــــ 1 لش 

المحصكرة ما بيف مرتفعات حرير كجبل سف يف ذات االرتفاعات العالية, لذلؾ ُنالحع شّدة 
انحدار المقطع العرضي مف جية اليسار, كىذا ينعكس عمى ريادة سرعة الجرياف السطحي 

األيمف لمكادي المتمّثل  كتقميل الفاقد المائي بالتسرب لتغذية مكامف المياه الجكفية , َأّما الجانب
كل الصندكقي  بجبل سّفيف فيك َأقل انحدارًا كمالئـ إلنشاء مشاريع السدكد كالخزف إلتخاذه الشِّ
الذي يفيد في تقميل مساحة المسطح المائي كىذا مؤشر إلنخفاض ِقيـ الفاقد بالتبخر كالتقميص 

ثمة بصخكر شرانس مف المساحات المغمكرة بالمياه, فضاًل عف صالبة الصخكر المتم
 كجمجكقة كككميتاف كالتي ُتشّكل دعامات آمنة تحمي السد مف االنييار.

( المنتظـ كتككف جكانبو vػػػػػ يّتصف المقطع العرضي لكادي نازنيف باّتخاذه شكل)2
شديدة االنحدار؛ لكقكع منابعو ضمف مرتفعات سّفيف كىضبة ككرؾ , كىذا االنحدار الذي 

ي أث ر عمى زيادة كمّية الجرياف السطحي؛ لقمة الفاقد بالتسّرب كىذا تتصف بو جكانب الكاد
يرفع معّدالت التصريف السطحي لمكادي, فضاًل عف ارتفاع الكمّيات المائّية التي يستمميا 
الكادي؛ نتيجة لتعميق كاديو كبمكغ مستكى الماء الجكفي الذي يرفد الكادي بكمّيات مائّية كبيرة 

 الينابيع في ِإدامة جرياف النير في مكسـ الصييكد .  ُتسيـ مع العيكف ك 
( كيتصف بككنو ضيق كشديد Vػػػػػػ يّتخذ المقطع العرضي لكادي ككره شكل)ٖ

االنحدار؛ بفعل كقكعو ما بيف مرتفعات حرير كىضبة ككرؾ , كىذا يشجع عمى إقامة مشاريع 
قاطع العرضية لألكدية السدكد كالبحيرات االصطناعية بكمف منخفضة . تّتصف جميع الم
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بشدة انحدارىا كىذا مؤشر لزيادة سرعة الجرياف السطحي كانخفاض معدالت التغذية الجكفّية 
 ديدة االنحدار مف منطقة الدراسة في األجزاء العميا الش

 ثانيًا:خصائص صرؼ نير ىيزكب:
ربيل ينبع نير ىيزكب مف المناطق الجبمية الكعرة الكاقعة شرؽ كشماؿ شرؽ محافظة أ

متمثمة بسمسمة مرتفعات حرير التي تفصل الحكض مف جية الشماؿ عف قضاء شقالكة التابع 
لمحافظة َأربيل , َيحّد الحكض مف جية الشرؽ نفس السمسمة متمثِّمة بجباؿ ُشكَية كشيخ كاساف 
ُه التي تفصمو عف حكض ركبار قدشاف َأحد ركافد ُبحيرة دككاف . َأم ا مف الجنكب كالشرؽ فتحد  

خريطة  مرتفعات ىيبة السمطاف كتفصمُو عف مركز قضاء ككيسنجق التابع لمحافظة َأربيل,
َيتككف النير مف التقاء الركافد ) سمقكلي , نازنيف, ككره( داخل حدكد محافظة  . (ٚ)

( كـ , كمساحة ٙ.ٜٔ( كـ , كعرضو )ٔ.ٓٗالسميمانية . يبمغ طكؿ حكض نير ىيزكب )
. في حيف بمغ  (ٔٔ, جدكؿ ) (ٕ/لتر/ثا/كـٗٓ.ٓنمكذج التصريف ), كبمغ ٕ( كـٗ٘ٗحكضو )
 . ( ـ/ ثاٙ.ٔ( ـ/كـ كسرعة الجرياف)ٜ.ٜٖانحداره )

ِإف  معرفة خصائص الصرؼ المائي ميمة في الدراسات الييدركلكجية سكاًء كاف ىذا 
المائي كتباينو التصريف سنكيًا أك فصميًا أك شيريًا أك يكميًا لما يكّفره مف بيانات عف الجرياف 

 زمانيًا كمكانيًا, كفي ما يأتي دراسة مفصمة ألىـ خصائص الصرؼ المائي لمنير . 
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 ( الحدكد الطبيعية لنير ىيزكبٚخريطة )

 (ARC GIS 10.2( باستخداـ برنامج )DEMالمرئية الفضائية لمنطقة الدراسة ) المصدر:  
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 ألحكاض نير ىيزكب غرافيةج( الخصائص الييدرك ٔٔ) جدكؿ
الٌهش 

 وسوافذٍ

غىل 

 الىادي)من(

هغبحت حىض 

 (2من)التغزٌت
 3االٌشاد الوبئً هلٍىى م

/  3التصشٌف م

 ثب

لتش/ثب/  )+++(ًوىرج التصشٌف

 2من

 2,3, 628 ,,163214,28 23821 3525 ِعوقىلً

 2,3, 323 ,,122255,24 11,23 2626 ًبصًٍي

 2,5, 5 ,,13526,428 1,526 2525 مىسٍ

 2,4, 1628 ,,545,532,8 454 4,21 الشئٍظ

, المديرية العامة لممكارد المائية , دائرة سد ػ كزارة الزراعة كالمكارد المائية ٔالمصدر:
 ( .ٕٕٔٓػػ ٕٓٓٓلممدة  ) ,(ةدككاف )بيانات غير منشكر 

 ( .ٙٔجدكؿ ) -ٕ
 الدراسة الميدانية . -ٖ
  -: خصائص متوسط التصريف السنوي :1

بمتكسط التصريف ما يمرره النير مف الماء مقاسًا باألمتار المكعبة  ُيقصد 
 المائي تصريفالىيدركلكجية لقياس  ةلعدـ كجكد محط كنظراً عمى كحدة الزمف مقاسة بالثانية. 

دكرية فقد اعتمد الباحث عمى معدالت التصريف السنكية المستحصمة مف الدكائر بصكرة 
, كالذي يبدك مف خاللو كجكد (ٕٔ) كما مكضح في جدكؿمية المعنية, فضاًل عف الدراسة الحق

( , ِإذ  ٕٙٔٓػػػػػػػ ٕٓٓٓتبايف كبير في معدالت التصريف المائي السنكي لنير ىيزكب لممدة )
في سنة)  ٖ( ـٕٕٓٓٙ٘ٙٙ/ثا كبمغ االيراد )ٖ( ـ2.1بمغ أعمى تصريف سنكي لمنير)

( ٚ,ٗٔٚذه السنة إذ بمغت نسبتيا )( ؛ كىذا بسبب غزارة سقكط االمطار في ىٖٕٓٓ-ٕٕٓٓ
في سنة  ٖ( ـٓٓٓٛٙٚ٘ٔ/ثا كبأيراد بمغ ) ٖ( ـ٘.ٓممـ , كأقل تصريف سنكي ُسجل)

( ٕ.ٕٕٓ( ك)ٖ,ٕٛٔ( ؛ كىذا يرجع لقّمة سقكط االمطار إذ بمغ معدليا )ٕٕٔٓ( ك)ٕٛٓٓ)
  ممـ لكل منيما عمى التكالي .
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 2االيراد المائي مليون م /ثا               2متوسط التصريف  م مميزات السنة السنة

 22222222 2,2 رطبة 0222-0222 

 22222222 2,2 رطبة 0222-0220

 22222222 2,2 رطبة 2222-2222
 ـــــ ــــــــــــ ــــــ )*(   222-2222    

 22222222 2,2 جافة 2222-2222

 22222222 2,2 متوسطة 2222-2222

 22222222 2,2 رطبة 2222-2222

 22222222 2,2 متوسطة 2222-2222

 22222222 2,2 جافة 2222-2222

 22222222 2,2 رطبة 2222-2222

 22222222 2,2 جافة 2222-2222

 22222222 2,2 متوسطة 2222-2222

 22222222 2,2 جافة 2222-2222

 22222222 2,2 رطبة 2222-2222

 22222222 2,2 رطبة 2222-2222

 22222222 2.2 جافة 2222-2222

 

/ثا ٖيراد المائي مميار ـ/ ثا كاالٖ( متكسط التصريف السنكي ـٕٔجدكؿ )
 (ٕٙٔٓ-ٕٓٓٓلممدة)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
, المديرية العامة لممكارد المائية , دائرة سد دككاف ػ كزارة الزراعة كالمكارد المائية ٔالمصدر: 

 ( .ٕٕٔٓػػػػػ ٕٓٓٓ)بيانات غير منشكره( لممدة  )
مائية , السميمانية )بيانات ػػ كزارة الزراعة كالمكارد المائية , المديرية العامة لممكارد الٕ

 ( .ٕ٘ٔٓػػػػ ٕٕٔٓغير منشكرة( لممدة )
مقابمة مع السيد حمو طاىر جالؿ , مدير دائرة سد دككاف , بتأريخ  -ٖ

ٕٓ/ٔ/ٕٓٔٙ . 
 ( . ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓػ الدراسة الميدانية لسنة )ٗ
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 -خصائص متوسط التصريف الفصمي:-2 
ي نير ىيزكب ُتعطي صكرة كاضحة إف  تحميل خصائص متكسط التصريف الفصمي ف

عف مقدار التبايف في كمية المياه التي تجري في النير خالؿ كل فصل مف فصكؿ السنة 
المائية , كما إنو يحدد مدى تطابق الحاجات المائية لالستعماالت المختمفة مع كمية المياه 

بحيث ُتعطي  كبأكقات مختمفة ياحقمات التصريف كميّ  التي تجري في كل فصل . تـ قياس
(, كتـ تبكيب ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓنتائج أكثر دقة عف كاقع التصريف المائي لنير ىيزكب لسنة )

( إذ يتبف أف أعمى معدؿ سجل في ٖٔالبيانات المستخرجة لمتصاريف كما مكضح في جدكؿ )
%(, في حيف سجل أدنى معدؿ في فصل  ٚ.ٕٗ/ ثا كبنسبة ) ٖ( ـٖ,ٚٛفصل الربيع بكاقع )

 %( . ٜ.ٖ/ثا كبنسبة ) ٖ( ـٚ,ٜ)الصيف بكاقع 
 

 ( ٕٙٔٓػػػٕ٘ٔٓ( معدؿ التصريف الفصمي لنير ىيزكب لمسنة المائية )ٖٔجدكؿ )

 ..ٕٙٔٓ/ ٛ/ٚػػػػ  ٕ٘ٔٓ/ ٓٔ/ٕة الميدانية لممدة مف المصدر : الدراس    
  -خصائص متوسط التصريف الشهري::  ٖ
يّتصف نير ىيزكب بتبايف كمية الجرياف المائي مف شير آلخر كتتميز بعض  

األشير بارتفاع معدالتيا , في حيف تنخفض الى حدكدىا الدنيا في بعض األشير االخرى , 
ر الكاحد في السنكات المائية؛ كذلؾ العتماد النير عمى طبيعة فضاًل عف تباينيا خالؿ الشي

 النظاـ الييدركمناخي كبشكل خاص مصادر التغذية كالتي تختمف مف كقت آلخر.

كمية التصريف المائي  الفصل
 /ثا( ٖ)ـ

 النسبة المئكية %

 ٛ.ٙٔ ٜ.ٖٗ الخريف
 ٙ.ٖٙ ٙ.٘ٚ الشتاء
 ٚ.ٕٗ ٖ.ٚٛ الربيع

 ٜ.ٖ ٚ.ٜ الصيف
 ٓٓٔ  المجمكع
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( كجكد تبايف في معدالت التصريف الشيري لنير ٗٔيّتضح مف تحميل جدكؿ ) 
المعدالت ُسّجمت في شير  مىعأ  (  كيبدك إف  ٕٙٔٓػػػػػػػػػػ  ٕ٘ٔٓىيزكب خالؿ السنة المائية )

 ا في شير آب.ث /ٖـ (ٜ.ٓ/ ثا. أم ا أدنى تصريف ُسجل بمقدار)ٖ( ـٖ.ٙٔآذار بكاقع )
   

 (ٕٙٔٓ-ٕٓٓٓمعدؿ التصريف الشيري لنير ىيزكب كركافده لمسنة المائية )( ٗٔجدكؿ ) 
الشهش 

)*( 
هعذل التصشٌف الشهشي ) م

3
هعذل التصشٌف الشهشي ) م الشهش (

3
) 

 1423 ًٍغبى 422 1ث

 1123 أٌبس 524 2ث

 522 حضٌشاى 325 1ك

 123 توىص 1121 2ك

 5,, آة 1224 شببغ

   1623 آراس

 
دائرة سد دككاف )بيانات غير منشكره( لممدة  كزارة الزراعة كالمكارد المائية , -ٔالمصدر:

 (ٕٕٔٓػػػ ٕٓٓٓ)
كارد المائية , السميمانية )بيانات كزارة الزراعة كالمكارد المائية , المديرية العامة لمم -ٕ

 ( .ٕٗٔٓػػػػ ٕٕٔٓغير منشكرة( لممدة   )
 ( .ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالدراسة الميدانية لمسنة المائية ) -ٖ 
 
  -: خصائص متوسط التصريف اليومي:4

و لو ما بيف يكـ كآخر؛  ابعيتبايف التصريف المائي اليكمي لنير ىيزكب كاألكدية الت
طار عمى منطقة الدراسة , كىي تؤثِّر بصكرة مباشرة عمى حجـ نتيجة لتبايف سقكط االم

الجرياف المائي , السيما إذا عممنا أف  أمطار العراؽ تّتصف بأن يا إعصارية كىذا انعكس عمى 
معدالت الجرياف المائي اليكمي بصكرة  كبيرة , كنظرًا لعدـ كجكد بيانات ىيدركلكجية متكاممة 

( , كاتضح ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓعمى نتائج القياسات الحقمية لمعاـ ) عف النير فقد تـ االعتماد
كجكد تبايف كبير بيف معدالت التصريف اليكمي خالؿ فترة القياس كما مكضح في جدكؿ 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية    

 

 ( 3العدد )

 1027( كانون االول)

 

)                                                             222) 

( ؛ كىذا ٕٙٔٓ/ٖ/ٖٔبتأريخ )  ثا / ٖ( ـ٘,ٖٔٔ( , إذ بمغ أعمى معدؿ لمتصريف اليكمي)ٜٕ)
م ا ساىـ في رفع معدالت التصريف اليكمي يرجع لغزارة التساقط المطري كذكباف الثمكج , مِ 

(؛ كىذا يرجع ٕٙٔٓ/ٛ/ٚ( بتأريخ )ٜ.ٓلنير ىيزكب , في حيف بمغ َأقل معدؿ لمتصريف)
النعداـ التساقط ككجكد ككجكد السدكد التي تتحكـ بكميات التصريف المائي . ِمم ا تجدر 

اه الينابيع الدائمية كمياه الخزانات االشارة اليو ىنا أف  النير دائميِّ الجرياف إلعتماده عمى مي
الجكفية المتسربة اليو نتيجة لتعميق االكدية لمجارييا الى مادكف مستكى المياه الجكفيو ِمم ا 

التي يُشح فييا الجرياف أك ينقطع في بعض  آلكنةحقق لو جرياف مستمر طكؿ العاـ , كأف  ا
ذية ؛ كلكف لكجكد مشاريع السدكد التي يتـ المناطق كالسيما العميا منيا ىك ليس إلنقطاع التغ

مف خالليا حجز المياه كاالستفاده منيا في مشاريع الري كالشرب كالسياحة , إذ عممت 
مف خالؿ الحككمة عمى كضع برنامج لجرياف النير مف أجل تحقيق أقصى استفادة مف المياه 

ء االراضي الزراعية المتاخمة خزف المياه ما بعد شير حزيراف مف كل سنة لتكفير المياه إلركا
لمنير كدعـ الزراعة الصيفية بتكفير احتياجاتيا المائية , ثـ تبدأ بإطالؽ المياه في المجرى 
الرئيس ما بعد شير كانكف أكؿ عند ارتفاع كميات الجرياف لدعـ خزيف بحيرة دككاف خالؿ 

ركافد الفرعية ال تتحّكـ فييا . إي إف  كميِّة الجرياف المائي في نير ىيزكب كالمكسـ التساقط 
العكامل الطبيعية فقط , بل تشترؾ أيضًا العكامل البشرية مف خالؿ مشاريع االستثمار 
المعتمدة عمى مياه النير أم ا بصكرة مباشرة مف خالؿ نصب المضخات كرفع المياه لالركاء , 

يا في فترات ُشّح الماء َأك بصكرة غير مباشرة مف خالؿ رفع مناسيب المياه الجكفية كاستخراج
( يمكف معرفة ٘ٔكاستخداميا في كافة األغراض بالن ظر لعذكبتيا. كمف خالؿ خريطة )

ـ  اعتمادىا لقياس التصريف المائي لنير ىيزكب كالمجاري الفرعية خالؿ فترة  المكاقع التي َت
 الدراسة الميدانية .
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 (ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓب كركافده لمسنة المائية )متكسط التصريف اليكمي لنير ىيزك  (ٜٕجدكؿ )
التصشٌف م التأسٌخ الضٌبساث

3 
 هتىعػ التصشٌف الشهشي / ثب

1 2  /1,  /2,15 15,6 4,2 

2 28 /11  /2,15 22,5 5,4 

3 3  /12  /2,15 25,3 3,5 

4 16  /1  /2,16 56,1 11,1 

5 24  /2  /2,16 113,8 12,4 

6 31  /3  /2,16 131,5 16,3 

3 25  /4  /2,16 113,4 14,3 

8 5  /5   /2,16 81,1 11,3 

5 3  /6  /2,16 42,5 5,2 

1, 23  /3  /2,16 1,24 1,3 

11 3  /8  /2,16 8 ,,5 

 
 .  ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالمصدر : الدراسة الميدانية لمسنة  
 

 التطبيقات الهيدرولوجية المقترحة لتنظيم التصريف المائي لنهر هيزوب المحور الثالث:
 -أكاًل: الحصاد المائي : 

كميات ستفادة مف رض لالذ عمى األنفّ عممية تُ  ةيّ أصطمح الحصاد المائي عمى طمق مُ يُ     
كبر قدر أضافة ا  في التربة ك  ةرفع معدالت الرطكب ؿبطريقة مباشرة مف خال , سكاءً التساقط

في األحكاض  حجز كتخزيف مياه األمطارغير مباشرة مف خالؿ  كأ.(ٕٙ)ممكف ليا مف المياه
كالبحيرات إلعادة استخداميا بحسب الحاجة إلييا سكاًء لمري التكميمي أك لتغذية مكامف المياه 

يمكف  ميماً  مائياً  ل عممية الحصاد المائي مكرداً مثّ . تُ الجكفية أك لممشاريع التنمكية األخرى 
ة, كما انسياب صل ظاىرة طبيعيكىي في األ ,(ٕٚ)كالثمجي مف التساقط المطري  والحصكؿ عمي

عممية  ف  إ .دليل عمى ذلؾ إالّ المياه مف المناطق المرتفعة كتجمعيا في الكدياف كالمنخفضات 
المياه  يجنكلكف الطرؽ كالتقنيات المستخدمة لِ التأريخ,  اربة جذكرىا فيضالحصاد المائي 

منطقة  يما كأف  الس مضت, مع عصكرٍ  ةا بالمقارنحالي   وُ كىذا ما نألف ,خرى ألُ  فترةتختمف مف 
 ات التساقط المطري بيف سنةٍ الرطبة التي تتصف بتذبذب كميّ  والدراسة تقع ضمف المناطق شب
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ي لتكفير االحتياجات نظمة الحصاد المائمختمف أنشاء إب الشركع في ا تطمّ مّ مِ , خرى أُ ك 
 المائية كالتي يمكف دراستيا عمى النحك اآلتي: 

الككنكريت  يا مفئنشاا يتـ كىي السدكد التي -: ة()الكونكريتية واالمالئي السدودأ: 
ستخداـ الصخكر ايا بنشائُ إمالئية التي يتـ ك السدكد الركامية اإلأتربة حجار كاألاأل أك

كف امالى أ كتكجيييا ض جرياف المياهاعتر الكدية كالمسيالت ؿ كتقاـ عمى مجاري األاكالصمص
في مشاريع عديدة كالزراعة  ستثمري تُ الت كتككيف البحيرات الصغيرة كالمتكسطة حددةم

 يكجد في المنطقة ثالثة سدكد ىي.  عف تغذية مكامف المياه الجكفية فضالً  ,كالسياحة كالشرب
يف . الغاطس عند خانق جبل سفّ  الككنكريتي كالسد كسد نازنيف يسد االمالئي في منطقة جمّ ال

 .(ٔصكرة )
 السد الغاطس عمى نير ىيزكب (ٔصكرة )

 
 ٕٙٔٓ/ٕ/ٕٗالتقطت بتأريخ                 

,  ةمنطقالفي  األكثر شيكعاً اـ ظعد ىذا النيُ  -ستجمعات المائية :الم   -ب
ـ ( كتقل ٕ, عمق ٗـ , عرضٓٔة       ) طكؿتييككنكر  حكاضأعف  ةكالمستجمعات عبار 

الييا مف ة الماء لضماف انسيابي ةجزاء المنخفضاألفي  أك تزيد أحيانًا عف ىذه األبعاد, تقاـ
ت المستجمعاىذه  الىه يتـ نقل المياك  ,(ٕٙالمناطق المرتفعة, صكرة ) العيكف الجارية في
كتككف مبطنة بالككنكريت لمحفاظ عمى , سـ (ٓٗعرض), ك سـ (ٓ٘عمق)ببكاسطة جداكؿ 

يتـ تكجيو ك  تجاىاتاعدة  لىإكتككف ىذه الجداكؿ مكزعة  منع تمّكثيا,المياه مف التسرب كل
كيتـ  ي عدة مستجمعات مائية,ذاسطة البكابات الصغيرة المكضكعة داخل الجداكؿ لتغالمياه بك 
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الفكاكو كالمحاصيل المتنكعة ألىميتيا  شجاربأ يذه المستجمعاتب حيطةزراعة المناطق الم
 االقتصادية.

نشائيا عمى ارابية يتـ كىي عبارة عف حكاجز تُ  -: ة والمصاطبيالحواجز الكنتور  -ج
( ـ, كيترؾ فاصل مف ٕٓػػػػػػ٘كيككف الفارؽ بيف الحكاجز مف )ـ ٖبعرض نتكرطكؿ خطكط الك

ستجمعات لممياه, تبقية فتككف عبارة عف مُ ا المسافة المُ مّ أ ,تتـ الزراعة عف الحافة ُثــ  (ٕػػػػػٔ)
 تدميرلجزائيا العميا يؤدي أانييار  ألفّ مر,ذا تطمب األإسناد ىذه الحكاجز بالحجارة إكيتـ 
ستخداـ الجرار اك بأنشاء الحكاجز يدكيًا إيتـ , ك  , بفعل عامل الجرؼ المائيوبأكمم النظاـ

 مطاراألمياه مستغمة  غالباً  لزراعة البساتيف ياستفاد منيُ كالتي  المزكد بالشفرات المناسبة
 .  ركائياإل

يا تحت ئنشاإحكاض المائية التي يتـ سـ الصياريج عمى األإ طمقيُ  -: الصهاريج -د
 , ُتستخدـ(ٜٕ)ٖ( ـٕٓٓٓػػػػػػٓٓٓٔ) بيفما كىي ذات طاقة استيعابية تتراكح  رض,األ سطح
منطقة, يتـ حفر ىذه الخزانات في الصخكر كفي ىذه الفي  الحيكانات ةيانساف كسقاإل لشرب

رت في مناطق الرسكبيات التي تقع فِ ذا حُ إا مّ أ ,ستيعابية قميمة في العادةالالحالة تككف طاقتيا ا
نقل المياه لعمل جداكؿ كتتـ تغذيتيا بكبر, أف طاقتيا تككف إلطبقات الصخرية الصمبة ففكؽ ا

بي في مجرى الماء لتقميل ييقكـ المزارعيف بعمل حكض ترس ما ةً , كعادتفعةمف المناطق المر 
 .المضخات الكيربائية منيا باستخداـ كيتـ استخراج المياه الركاسب داخل الصيريج,

ركاء البساتيف  -ية :الحواجز التراب -ه تعد مف الطرؽ الكفكءة لرفع رطكبة التربة كا 
طالة مدة بقائيا عند منطقة الجذكر,كىي مف الطرؽ البسيطة  مف خالؿ تجميع مياه االمطار كا 

( سـ ٓ٘-ٖٓإذ تقكـ مف خالؿ انشاء حاجز ترابي بشكل قكس مكازي لخط الكنتكر بارتفاع )
ريقة بشكل كاسع في منطقة الدراسة كتعد مف الكسائل ( ـ. تنتشر ىذه الط٘-ٖكيبمغ قطره )

  المثمى إلركاء أشجار الفاكية .
 ثانيًا: مكاقع السدكد المقترحة في حكض نير ىيزكب

 الناِجعة إلقامة مشاريع السدكد كالحكاجز المقترحةالمكاقع  ىـّ أ قبل الكلكج في تحديد 
ـّ استخراجيا باستخداـ  يراد المائي السنكي لمنطقةمف تحديد كمية اال دّ البُ  الدراسة كالتي ت

 الطريقة الحسابية ككما يأتي:
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 ٓٓٓٔ×(ٕالمساحة )كـ ×معدؿ المطر السنكي )ممـ( مطار المساحية = حجـ األ
 )مقدار ثابت(

  ٖـ ٕٓٓ.ٕٗ٘.ٕٕٛ = ٓٓٓٔ × ٗ٘ٗ × ٖ,ٕٕٙية = ححجـ االمطار المسا

بنفس  ةالتبخر الكمي ةقيمستخراج اقكـ بنية حمطار المساكبعد استخراج كمية األ
 :  كاآلتيك  ةيحمطار المسايا مف كمية األنطرحُ ف ك ك القان

      ٓٓٓٔ ×( ٕالمساحة )كـ ×= معدؿ التبخر السنكي )ممـ( حجـ التبخر
 ٖـ ٓٓٔ.ٖٙٛ.ٔٗ=  ٓٓٓٔ×  ٗ٘ٗ × ٘ٔ,ٕٜ= حجـ التبخر

 المخرجات –الكارد المائي السنكي = المدخالت 
 ٖـ ٓٓٔ.ٛٛٙ.ٕٓٗ=  ٓٓٔ.ٖٙٛ.ٔٗ – ٕٓٓ.ٕٗ٘.ٕٕٛ الكارد المائي السنكي =  

مف خالؿ تطبيق المعادلة نجد إف  الكارد المائي السنكي لمحكض يبمغ   
 ( ٕ٘ٙ.٘ٚٚ.ٕٕٕ )جرياف سطحي , ك ٖ( ـ ٛٗٗ.ٕٜٔ.ٚٔمنيا)  ٖ( ـٓٓٔ.ٛٛٙ.ٕٓٗ)
يف ئي كتكك حصاد الماالفي عممية  ىذه الكمية ستفادة مفمكف االيُ .  الجكفيةلمتغذية  ٖـ

, السياحية ك الصناعية الزراعية ك  تنمية المشاريعالبحيرات االصطناعية التي ُيستفاد منيا في 
برنامج خالؿ استعماؿ  مفمجك, ك مف تمطيف ل تقكـ بو البحيرات عف العامل البيئي كما فضالً 

(ARC GIS 10.2) لتحديد طابقة الخريطة التركيبية كالجيكمكرفكلكجية كالييدركلكجيةمُ  ـ  ت 
نشاء الحكاجز الحجرية كالسدكد الككنكريتية قامة مشاريع الحصاد المائي المناسبة إلمكاقع ال كا 

ـ  ,  (ٛ)ة حيا الخريطتكّض  ةكالمكاقع المحدد كاالمالئية كتككيف البحيرات االصطناعية,  كقد ت
 قسـ الى :كالتي تُ  ةترشيح ىذه المكاقع بحسب المعمكمات السابق

مكقع السد عمى مجرى رافد سمقكلي ضمف قرية  ميرسيد , كيككف  : ولالموقع األ 
ة لكجية الصمبك كجكد التككينات الجيامالئي ؛ بسبب قامة سد فضل إلعد ىذا المكقع األيُ ك 
 ؽراغكذلؾ لكجكد منطقة لإلك نييار, متينة تحمي السد مف اإل ةف قاعد( التي تككّ ةمجكقج)

, فضاَل عف شكل المقطع نحداراال ِشّدة ؿعتداأ نشاء بحيرة اصطناعية مع خمف السد تصمح إل
الصندكقي الذي يقمل مف اتساع مساحة البحيرة االفقي كما يترتب عمية زيادة الفاقد بالتبخر 

, كتككف المساحة الكمية  ٕ( كـٓٗ,ٕٙٔكالتسرب . تككف المساحة الجابية لحكض السد )
.  ٖ( ـٖ٘ٔ,ٓٔ٘,ٖٜ٘بحيرة فتبمغ ), أما الطاقة الخزنية الكمية لم ٕ( كـٕ٘,ٛٔالقابمة لمخزف )
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يمكف االستفادة مف ىذا المشركع في إركاء االراضي الزراعية المجاكرة كتغذية المياه الجكفية , 
 فضاًل عف السياحة كتربية األسماؾ . 

يككف مكقع السد عمى مجرى رافد ككره ضمف قرية ىيزكبي ككره قبل  الموقع الثاني :
في ىذه المكقع ال يتجاكز عرضو يككف الكادي ضيق زكب, إذ نقطة التقاء المجرى بنير ىي

( ٙ,٘ٓٔمما يقمل مف كمف اإلنشاء . تككف المساحة الجابية الكمية لحكض السد ) ( ـ ,ٕ٘)
, كتبمغ طاقة الخزف الكمية  ٕ( كـٜٜٓٔٔ, كتككف مساحة حكض الخزف المقترحة ) ٕكـ
( ـ ٘,ٔكاجز الصخرية بارتفاع ), كيمكف أيضًا التكسع في أنشاء الح (ٓٛٓ,ٖٙٙ,ٕٕٗ)

 ( ـ يستفاد منيا لتغذية المياه الجكفية .ٓ٘ٚعمى طكؿ الركافد  لكل )
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 المكاقع المناسبة إلقامة مشاريع الحصاد المائي (ٛ)ة خريط               

 (ARC GIS 10.2( باستخداـ برنامج )DEMالمصدر: المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة )  
 

 فوائد الحصاد المائي
تككف  ثمى لمحصكؿ عمى المياه عندما العد الحصاد المائي مف الكسائل المُ يُ          

فيما يخص الحصاد المائي كعممية لتجميع المياه السطحية ك  ,خرى متكفرةمصادر المياه األُ 
 تي :اآلتكمف في تحقيق  توىميأ ف إنتاج الزراعي , فالنظـ ري تكميمي داعمة ل قكخم
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لممكارد  كءالكفك د االستغالؿ المرشّ كاالستقرار السياسي كتحقيق تدعيـ األمف المائي ػػػ ٔ
 المائية.

مف  اً متذبذب يككف  كأ المطري  تساقطال فييا يقل راضي التينتاجية األاستعادة ا ػػػأ
 . (ٖٓ)مزراعة كمكافحة التصحرل المائية حتياجاتخالؿ تكفير اال
يجاد جك, مع إصطناعية في تمطيف الذ تسيـ البحيرات االإئي, العامل البي ػػػػب 

 .مناطق سياحية جديدة تعمل عمى تعزيز دكر صناعة السياحة
 ,مف خالؿ تكفير الكميات المائية المطمكبة لمري التكميمي ديميةالزراعة الج ػػػ دعـ 

 ا يضمفمّ مِ 
   .(ٖٔ)مطار لفترات طكيمةنتاجية عالية كتجاكز مخاكؼ انقطاع األإ

 .  (ٕٖ)نسافخطار السيكؿ كالفيضانات التي تضر بنشاطات اإلأالحماية مف دػػ 
 . في تغذية مكامف المياه الجكفية فاعالً  تمعب تقانات الحصاد المائي دكراً ق ػػػ 
 

 االستنتاجات :
ؽ ضمف نطاؽ الطيات العالية كالكاطئة كىي غير ار عال ؿتقع منطقة الدراسة شماػػػػ ٔ
 .  كنياً مستقرة تكت
شتاء بارد رطب متكسط ك  ,مع صيف حار جاؼ طبر  وناخ المنطقة شبمُ  ػػػػٕ

 المناطق المرتفعة . خصكصاً  ,تساقط الثمكج حياناً إمطار يشيد األ
 ف  إذ إىمية المنطقة الييدركلكجية, أ في زيادة  اً جيكمكرفكلكجية المنطقة لعبت دكر  ػػػػػٖ

الثمجي كالمطري كبالتالي ارتفاع حجـ  ت التساقطتنكع تضاريسيا كارتفاعيا زاد مف معدال
 الجرياف السطحي  .

ارتفاع معدالت التغذية الجكفية نتيجة لكجكد التربة النفكذة كالغطاء النباتي الذي  -ٗ
 ساىـ في إعاقة الجرياف المائي كالسيما في المناطق الكسطى كالجنكبية لحكض نير ىيزكب .

ة في تنظيـ التصريف المائي لالحكاض الثانكية ساىمت الخصائص المكرفكمتري -ػػ٘
 لنير ىيزكب نتيجة القترابيا مف االشكاؿ المستطيمة كابتعادىا عف االشكاؿ المستديرة .
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اتضح كجكد فكارؽ كبيرة في التصريف المائي ما بيف أشير كفصكؿ السنة؛  -ٙ
ت التصريف ألعمى العتماد النير عمى التساقط الثمجي كالمطري في تغذيتو مما رفع معدال

 مستكياتيا خالؿ فصمي الشتاء كالربيع . 
كجكد مكاقع مالئمة إلقامة مختمف أنظمة الحصاد المائي لتنمية المشاريع  -ٚ

 االقتصادية كالزراعة كالصناعة كالسياحة  فضاَل عف تغذية مكامف المياه الجكفية  .
 

 التوصيات :
ات لممياه باستعماؿ نظـ المعمكمات ػػػ تكجيو الدكائر المعنية لعمل قاعدة بيانٔ

الجغرافية عمى مستكى القرى, لما تكفره مف مركنة عالية في ادارة المياه, كالبحث عنيا 
كاختصار الكقت كالجيد كالتكاليف, فضاًل عف تحديد مدى امكانية االستفادة منيا في مجاؿ 

 تطكير مستكيات التنمية المكانية في منطقة الدراسة .
السدكد الككنكريتية كاإلمالئية كالحكاجز الحجرية كتكزيعيا عمى الكدياف  ػػػ إنشاءٕ

 الرئيسة كتككيف البحيرات االصطناعية التي تمبي األغراض البشرية كاالقتصادية المختمفة . 
ضركرة الحفاظ عمى المياه السطحية باعتبارىا مكرد طبيعي قابل لمنفاذ مف خالؿ ػ ػػٖ

 ط كالرش الثابتقيني الزراعة كالتكسع في استخداـ نظاـ الري بالتعتماد الكسائل الحديثة فا 
 منطقة . طبكغرافية الالذي يتناسب مع 

ك أبالتسرب  يدرالجل تالفي أمف  يببناستخداـ األاك أ ػ تبطيف قنكات نقل المياهػػٗ
 التبخر. 

لزراعة  *++()كالقنكات الكرادكنية (*+)نشاء المصاطب البانككنيةا  ػ تدريج المرتفعات ك ػػػ٘
 مياه المنحدرة مف قمـ الجباؿ.المف  ركى شجار التي تُ األ

ػػػػػػ إحاطة البحيرات بأحزمة مف االشجار التي تعمل كمصدات لمرياح مف أجل تقميل 6
 التبخر.

ػػػػػ استخداـ المركب الصناعي آيسك دبميك بي )أحادي العنصر( , الذي يقمل مف ٚ
 ؽ المياه  .حجـ التبخر بكاسطة نشره بالرش فك 
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 الهوامش
 القرآن الكريم . 
 مطبعة شفيق دراسة لنكاحيو الطبيعية كالبشرية, خصباؾ, شاكر, العراؽ الشمالي, .ٔ

 .ٕٔ, صٖٜٚٔ,
 كمياباد (NJػػ ٖٛػػٗٔجيكلكجية لكحة أربيل ) , فاركجاف خاجيؾ , سيساسكياف .ٕ

يئة العامة  لممسح الجيكلكجي كالتعديف, الي , كزارة الصناعة كالمعادف,ٕٓٓٓٓ٘/ٔمقياس( NJػػػػػٖٛػػػػػػ٘ٔ)
 .ٕٔ,ص ٜٜٛٔقسـ المسح الجيكلكجي 

 . ٕٔالمصدر السابق ,ص .ٖ
ػػػػػ ٗٔأربيل )قصي سعكد , دراسة ىيدركجيكلكجية كىيدرككيميائية لمكحتي  ,رضا, دمحم .ٗ

ة العامة لممسح , كزارة الصناعة كالمعادف,الييئٕٓٓٓٓ٘/ٔمقياس( NJػػػػػ  ٖٛػػػػػػ ٘ٔ( كمياباد)NJػػػػػػػ ٖٛ
 .ٚٔ,صٕٓٔٓالجيكلكجي كالتعديف, قسـ المسح الجيكلكجي, 

البصراكي, نصير حسف, دراسة ىيدركجيكلكجية كىيدرككيميائية لمنطقتي لكحتي أربيل)  .٘
ٔ٘ – ٖٛ-(NJ ( ٗٔكمياباد – ٖٛ- (NJ  كزارة الصناعة كالمعادف ,الييئة العامة ٕٓٓٓٓ٘/ٔمقياس ,

 .ٗٗص ٕٚٓٓبغداد,لممسح الجيكلكجي كالتعديف, 
المنمي, دياري عمي دمحم, دراسة كيميائية كبيئية لممياه الجكفية في مدينة السميمانية  .ٙ
 .ٛص ٕٕٓٓجامعة بغداد كمية العمـك ,(غير منشكرة)رسالة ماجستير كضكاحييا ,
 . ٕٕنصير البصراكي , مصدر سابق, ص .ٚ

 . ٕٕٔٓبعد عاـ  )++( لـ تتكفر قياسات لمثمكج في المحطات المذككرة لممدة ما
, مديرية دار الكتب لمطباعة ٔط جبكري, صباح تكما ,عمـ المياه كادارة احكاض األنير , .ٛ

 .ٔٙ, صٜٛٛٔكالنشر, العراؽ,  
 / طكؿ الحكض)كـ( ٕ)*( متكسط عرض الحكض = مساحة الحكض كـ

دار  ,ٔالدليمي, خمف حسيف, عمـ شكل األرض التطبيقي)الجيكمكرفكلكجيا التطبيقية(, ط .ٜ
 .ٚٚص ٕٕٔٓصفاء لمطباعة كالنشر,

 ,مؤسسة الثقافة الجامعية ,ٔط  أصكؿ الجيكمكرفكلكجيا , أبك العينيف, حسف سيد أحمد, .ٓٔ
 .ٚٚ,ص ٜٜ٘ٔاالسكندرية ,
 متكلي عبد الصمد, حكض كادي كتير , شرؽ سيناء, دراسة جيكمكرفكلكجية , عزيز, .ٔٔ

 .ٖٛ,ص ٕٔٓٓاب ,جامعة القاىرة , كمية اآلد (غير منشكرة)أطركحة دكتكراه
 .ٖٛالمصدر السابق , ص .ٕٔ
 . ٖٛالمصدر السابق, ص  .ٖٔ
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أحمد فميح فياض ,حكض دككاف في المنطقة الجبمية مف شماؿ العراؽ )دراسة  المييبي, .ٗٔ
 ٕٗٔٓجامعة األنبار ,كمية التربية لمعمـك االنسانية,( غير منشكرة)طركحة دكتكراه أ جيكمكرفكلكجية تطبيقية(,

 .ٕٛٔص ,
, خصائص نظاـ الجرياف المائي في حكض الخابكر في العراؽ ,  الؿشريف, آزاد ج .٘ٔ

 .ٕٛٔ, ص ٕٓٓٓ, ٗٗ, العددٔمجمة الجمعية الجغرافية العراقية , مجمد 
مطبعة جامعة  ,ٔط الجيكمكرفكلكجي التطبيقي, النقاش, عدناف باقر, ميدي الصحاؼ, .ٙٔ

 .ٖٕ٘,ص  ٜٙٛٔ,  بغداد
 . ٕٚص  , مصدر سابق ,أبك العينيف, حسف سيد أحمد .ٚٔ
حمداف, صبري دمحم, صالح دمحم أبك عمرة, بعض الخصائص المكرفكمترية لمجزء األعمى  .ٛٔ

مف حكض الرميميف كسط غرب األردف باستخداـ الطرؽ التقميدية كبرمجيات نظـ المعمكمات الجغرافية , 
 .ٛٓٙ, ص ٕٓٔٓ, العددٕٔمجمة جامعة األزىر , المجمد

 .٘ٚص ابق ,, مصدر سأبك العينيف, حسف سيد أحمد .ٜٔ
دار الفكر العربي  ,ٔط محسكب, دمحم صبري , جيكمكرفكلكجية األشكاؿ األرضية, .ٕٓ

 .ٕٓٔ, ص ٕٔٓٓالقاىرة, لمطباعة كالنشر,
 .ٖٗٙػػػػػٖٖٙمصدر سابق ,ص الدليمي, خمف حسيف, عمـ شكل األرض التطبيقي, .ٕٔ
 .ٖٛٙالمصدر السابق ,ص  .ٕٕ
قصير كمرسى أـ غيج, دراسة جيكمكرفية, أبك رية, أحمد دمحم, المنطقة الممتدة فيما بيف ال .ٖٕ
 .ٓٙ, صٕٚٓٓجامعة االسكندرية, كمية اآلداب , ( غير منشكرةه )أطركحة دكتكرا 
 . ٖٛٙمصدر سابق, ص  الدليمي, خمف حسيف, عمـ شكل األرض التطبيقي, .ٕٗ
, دار صفاء لمنشر ٔأبك سمكر, حسف ,عمي غانـ, المدخل الى الجغرافيا الطبيعية, ط .ٕ٘
 .٘ٓٔ, صٜٜٛٔف,كالتكزيع,عما
عثماف دمحم غنيـ, الحصاد المائي في األقاليـ الجافة كشبو  عاطف عمي حامد, الخرابشة, .ٕٙ

 .ٕٙ, ص ٜٕٓٓ, دار صفاء لمطباعة كالنشر, عماف,ٔالجافة في الكطف العربي, ط
 )**( معدؿ االنحدار العاـ = الفاصل الرأسي)ـ( / طكؿ الكادي )كـ(

27-http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/wateranddam/rainharvesting.s. 
. عبدهللا,عبد الفتاح لطفي,جغرافّية الكطف العربي, تحميل األبعاد الجغرافية لمشكالت الكطف ٕٛ
 .ٓٗٔ, ص ٕٔٔٓ, دار الميسرة , عماف,ٕالعربي, ط

أحمد فميح فياض المييبي, التحميل الييدركمكرفكمتري لشبكة  . مشعل محمكد فياض الجميمي,ٜٕ
مجمة كمية التربية لمعمـك  صرؼ المائي لحكض دككاف ػػػ اقميـ كردستاف, جامعة األنبار,ال

 .ٕٔ,صٕٗٔٓاإلنسانية,
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( نمكذج التصريف : ىك عبارة عف كمية المياه الجارية مقاسًا بالمتر في الثانية الكاحدة لكل +++)
و مف خالؿ قسمة معدؿ التصريف ( كيتـ استخراجٕكاحد مف مساحة الحكض  كيعبر عنو )لتر / ثا / كـ ٕكـ

 ( .ٕكـ عمى مساحة الحكض )
 ؛ بسبب الحرب االمريكية عمى العراؽ . ٕٗٓٓ-ٖٕٓٓ( لـ تتكفر قياسات سنة -)

 .ٕٕٗ, ص  ٖٕٔٓ, دار الراية لمنشر, عماف,ٔ. الكايد ,بياف دمحم ,النظاـ المائي, طٖٓ
31. http://www.uae.Op cit. 

32. http//www.watersxpert.se/watershasad.htm. 
% , كتككف ٓٗالمصاطب البانككنية: ُتستخدـ في السفكح التي تقل درجة انحدارىا عف )*+(  

 المصاطب مائمة باتجاه السفح .
%, كتككف بشكل ٓ٘القنكات الكرادكنية : ُتستخدـ في السفكح التي تزيد درجة انحدارىا عف )*++( 

 (. v)حرؼ 
 

http://www.uae.op/

