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  الملخص

منطقة الدراسة، يخضع  إن تأثير السد على العمليات الھيدرولوجية لنھر الفرات ضمن     
لمناسيب النھر، فقبل إنشاء السد، كانت المناسيب غير مستقرة. أما بعد إنشاء السد فقد أصبح 
العامل البشري عام?ً ضابطاً ومسيطراً على كمية المياه من حيث المناسيب والتصاريف، ولكن 

بقات صخرية تحوي اثر بشكل سلبي على نوعية المياه، فبعد إنشاء سد حديثة غمرت مياھه ط
على بعض المواد الكيمياوية التي ذابت في المياه، مما أثرت على نوعية المياه داخل الخزان ومن 
ثَمَّ إط?قھا من السد نحو نھر الفرات الذي يوسع دائرة التأثير لمجمل العمليات. أما التصاريف 

وفترة ذوبان الثلوج، إY أن فكان أقصاھا في اXشھر (آذار، نيسان ومايس) من السنوات المطيرة 
للسد اثراً كبيراً في السيطرة على التصاريف العالية وخزنھا ومن ثَمَّ إط?قھا في فترة الصيھود 
خ?ل أشھر الصيف، نتيجة لزيادة الطلب على المياه. ومن البديھي أن التصاريف المطلقة من 

ناك استثناء، إذ تتفوق محطة السد تكون اكبر من التصاريف المنطلقة من محطة ھيت، ولكن ھ
ھيت بكميات المياه المنطلقة مع وجود الفاقد الذي يحصل على طول المسافة المقطوعة، ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن ھناك مصادر تغذية بعد السد متمثلة بمجموعه اXودية على جانبي نھر 

أي بشكل موسمي، مما  الفرات، تغذيه في أشھر (آذار، نيسان ومايس) ضمن السنوات المطيرة،
يغير نتائج ھذه المعادلة، وللسد تأثير على اتجاه حركة المياه الجوفية من خ?ل دراسة حركة 

  المياه قبل وبعد إنشاء السد.
                                    Effect of Haditha Dam on the  Hydrology 

System of the Euphrates between Haditha and Hit 
    Abstract        

    the effect of the dam on the hydrological operations of the Euphrates 
within the study area, it is subject to slopes of the river. Before the 
construction of the dam, slopes were unstable, whereas after its 
construction the human parameter became the controller of water amount 
in terms of slopes and drainage. Unfortunately, it negatively effected the 
water quality. Water has covered rock layers that contain some chemical 
materials dissolved in it. This has affected the quality of water inside the 
reserviour  which consequently was released from the dam towards the 
Euphrates to increase the effect on the aggregate of the operations. As for 
the drainage, its maximum happened during March, April and May in 
rainy years and snow melt periods. On the other hand, the dam has a great 
effect on controlling high drainages and storing them to be released in hot 
periods during the summer months as a result of the increase demand on 
water. It is axiomatic that drainages released from the dam be greater than 
those released from Hit station, though there is an exception  for this rule. 
Hit station has superiority concerning water amounts released despite the 
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lose along the passed distance. The reason behind this can be attributed to 
the feeding sources following the dam represented by the aggregate of 
valleys   on both sides of the Euphrates feeding during March, April and 
May in rainy years, i.e., seasonal, which alters the results of this equation. 
Moreover, the dam has an effect on the direction of underground water 
movement though studies carried out on water movement before and after 

the construction of Haditha Dam.  
    المقدمة  

نظيم تصريف النھر أو المجرى المائي والسيطرة على الفيضانات العالية تقام السدود لت      
ولتجنب أخطارھا، إذ تتكون أمام جسم السد بحيرة صناعية يتم خزن المياه فيھا ل?ستفادة منھا 
Xغراض الري، وإقامة المشاريع السياحية، والطاقة الكھرومائية، وeغراض ثانوية أخرى، إذ 

طاقة مياه خزان سد حديثة الناتجة عن اخت?ف في ارتفاع مستوى المياه أمام غالباً ما يستفاد من 
كم ) شمال غرب  ٧وخلف السد في توليد الطاقة الكھرومائية، وأنشئ السد المذكور على مسافة ( 

مدينة حديثة على نھر الفرات، ويعد احد أھم المشاريع العم?قة والمھمة في العراق، ومع ھذه 
  لمثل ھذه المشاريع آثار بيئية مختلفة، منھا ھيدرولوجية والتي نحن بصددھا. اXھمية إY أن

 مشكلة البحث. -أو�ً 
ما تأثير سد حديثة على النظام الھيدرولوجي لنھر الفرات ضمن منطقة الدراسة، والى أي      

 مدى يؤثر في ھذا النظام؟
  فرضيات البحث. -ثانياً 
يدرولوجي لنھر الفرات ضمن منطقة الدراسة  وتجاوز تأثيره يؤثر سد حديثة على النظام الھ     

حدود منطقة الدراسة. إذ للعوامل الطبيعية دور في زيادة تأثير السد على النظام المائي من ناحية 
  النوعية والكمية.

  ھدف البحث. –ثالثاً 
 للنھر.تھدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير سد حديثة على النظام الھيدرولوجي  -  ١

إعطاء صورة واضحة عن تأثير سد حديثة على مجمل العمليات الھيدرولوجية لنھر  - ٢     
  الفرات ضمن منطقة الدراسة.

 التعرف على النظام الھيدرولوجي للنھر قبل إنشاء السد وبعده. - ٣  
  منھجية خطوات البحث. –رابعاً 
التـي تقــوم على جمع البيانات المطلوبة ثم  Analyticalانتھج الباحث الدراســة التحليلية       

تنسيقھا، مع إتباع أسلوب كمي ووصفي في بعض جوانب البحث مما ينسجم والمنھج العملي 
  الحديث لعلم الجغرافية. وذلك بتوظيف الدYYت الرقمية واستنباط مادته العلمية.

  موقع وحدود منطقة البحث. –خامساً 
منطقـة الدراسة ضمن حدود محافظة اYنبار غرب العراق إذ تُحدد مـن الشمال بسد  تقع        

كم ) ومن جھة الجنوب فقد ُحددت بحوض  ٧حديثة الذي يقـع شمال غرب مدينة حديثة بمسافة ( 
كم )، أما من جھة الشرق فتبدأ منطقة  ١٠وادي المحمدي الواقع جنوب مدينة ھيت بمسافة ( 

سيم المياه الفاصل بين الوديان المتجه نحو منخفض الثرثار والوديان المتجه الدراسة مع خط تق
نحو نھر الفرات، ومــن جھة الغرب فقد ُحددت مع بداية الوديان السفلى الــتي تنتھي بنھر 
الفرات، ويستثنى مــن ذلك وادي حوران الذي يمـتد إلــى مسافــات بعيـده، إذ تصل منـابعه إلــى 

ــلكة اXردنيــة الھاشميــة والمملكـة العربيــة السعوديـة. وبذلك تقـــــــــع منطقــــــــة حـدود المم
) شمــــــــــــــــــــــــا٣٤.١٤.٠٨º  ًY -  ٣٣.٣٠.٠٠º( الدراسـة بين دائرتــــــــــي عرض 
) شـرقـــــــــــــــاً. أمـــــــا  ٤٢.٥٦.٣٨º -  ٤١.٥٢.٠٠ºوخطــــــــــــــــي طـــــــــــــول (

) ٢٠٠٩وعام  ١٩٥٩الحدود الزمنية، فتمتد لخمســـين عاماً، للفترة المحصــــورة بيـــــــن (عام 
  لغرض الحصول على نتائج أكثر دقة وشمولية.
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علماً أن  - ويرجع سبب توسع الدراسة إلى خارج حدود وادي النھر أو المجرى النھري،      
إلى إمكانية  –الدراسة يقتصر على اثر السد على العمليات الھيدرولوجية لنھر الفرات موضوع 

الباحث معرفة ما مدى تأثر أحواض اXودية الموجودة على جانبي النھر المذكور، على العمليات 
  الھيدرولوجية بعد سد حديثة.

  مصادر تغذية مياه نھر الفرات . -
بيرة بما يغذيه من ن|اتج ذوب|ان الثل|وج ف|ي الربي|ع والص|يف، وم|دى غ|زارة يتمتع نھر الفرات بأھمية ك       

اeمطار عند المنبع ،وذلك ل?نحدار الشديد للنھر في منطقة المنابع الجبلية ال|وعرة ف|ي ش|مال تركي|ا الت|ي 
م)فوق مستوى سطح البحر، وھناك مص|ادر عدي|دة لتغذي|ة النھ|ر، أھمھ|ا مي|اه ٣٠٠٠يزيد ارتفاعھا عن (

. ومنطقة التغذية ھي المنطقة التي ١ج الذائبة ومياه اXمطار والمياه الجوفية متمثلة (بالعيون والمنابع)الثلو
الطبيعي، ويحدث بصورة تلقائي|ة دون ت|دخل اeنس|ان عل|ى  *يتم تجمع المياه فيھا عن طريق حصاد الماء

  .٢شكل مسي?ت مائية أو قنوات مائية، وتُعد اXساس في تغذية مياه النھر
يتركز س|قوط اXمط|ار عل|ى ح|وض نھ|ر الف|رات ف|ي فص|لي الش|تاء والربي|ع ف|ي اXش|ھر الخمس|ة م|ن        

السنة، ابت|داًء م|ن ك|انون اXول وال|ى نھاي|ة ش|ھر نيس|ان م|ن ك|ل س|نة تقريب|ا. ويق|ل ف|ي الخري|ف وينع|دم 
ئبة فتأتي عندما تغط|ي . أما مياه الثلوج الذا٣صيفاً،وتتباين كمية التساقط في حوض النھر من سنة Xخرى

الثلوج معظم المرتفعات الجبلية التي تقع ضمن حوض تغذية النھ|ر ف|ي تركي|ا، نتيج|ة Yنخف|اض درج|ات 
الحرارة إلى دون الص|فر المئ|وي، وھ|ذا يح|دث ف|ي فص|ل الش|تاء م|ن ش|ھر ك|انون اXول حت|ى منتص|ف 

درج|ات الح|رارة، وك|ذلك تُس|ھم مي|اه شباط، وتبدأ الثلوج بالذوبان في نيسان ومايس (آيار)نتيجة Yرتفاع 
اXمطار الربيعية في ذوبانھا وتسھم، في السنوات الرطبة برفع نسبة التغذية للنھر، ويظھر تأثيرھا خ?ل 
الموجة العالية للتصريف في موسم الفيضان ، إذ تساھم الثلوج الذائبة في تغذية النھر بنس|ب تت|راوح ب|ين 

) ف||ي الس||نوات القريب||ة م||ن المع||دل، إم||ا ف||ي الس||نوات الرطب||ة %٥٣%) ف||ي الس||نوات الجاف||ة و(٣٤.٢(
  .٤%)٥٦.٩فتصل إلى (

أم||ا الودي||ان الموس||مية الت||ي تنتھ||ي ف||ي وادي نھ||ر الف||رات ض||من منطق||ة الدراس||ة، فھ||ي م||ن العوام||ل        
المؤثرة عل|ى كمي|ة المي|اه ف|ي مج|رى نھ|ر الف|رات، Yس|يما ف|ي الس|نوات المطي|رة، وك|ذلك ماتحمل|ه ھ|ذه 
الوديان من حمولة كبيرة من الرواسب فتلقيھا في مجرى النھر مكون|ة الج|زر النھري|ه والس|ھل الفيض|ي، 
وإّن ھذه الودي|ان تأخ|ذ اتجاھ|ات متباين|ة تبع|اً Yنح|دار الس|طح، إذ تك|ون معظ|م اYنح|دارات باتج|اه وادي 

جزيرة التي تنتھي في )، إذ تبلغ مساحة أحواض أودية ھضبة ال٢النھر، كما ھو موضح في خريطة رقم (
)، وم|ن ھ|ذه الودي|ان الرئيس|ة وادي دمام|ه، إذ تبل|غ ٢ك|م١٤٤٨وادي نھر الفرات ضمن المنطقة ح|والي (

) ووادي ٢كم ١٣٨.٦٠) ووادي جعال (٢كم ٦٢.٢٩) ووادي النھل (٢كم ٨٢.٢٠مساحة حوضه حوالي (
)، وم|ع كب|ر ٢ك|م ١١٧.٨٥)، ووادي ك|روش (٢ك|م ١٠٠.١٢)، ووادي ج|ران (٢كم ٦٨.٢٤المحبوبيــة (

مساحة ھذه اXحواض إY أن تأثيرھا يكون اقل من وديان الجانب اXيمن التي تنتھي بوادي نھ|ر الف|رات، 
وذلك Xن معظم وديانھا تتميز بتوغلھا إلى أعماق الھضبة الغربية، والدليل على ذلك وادي حوران ال|ذي 

إذ تبلغ  لد ليدخل أراضي المملكة العربية السعودية.يتجاوز امتداده حدود منطقة الدراسة، وكذلك حدود الب
)، وم||ن الودي||ان الرئيس||ة عل||ى الجان||ب اXيم||ن الت||ي ٢ك||م٤٧٩٢مس||احة أح||واض ودي||ان الجان||ب اXيم||ن (

)، ووادي ٢ك||م ٤٥٢.٦٤تنتھ||ي ب||وادي نــ||ـھر الف||رات، وادي حق||?ن وتب||ـلغ مسـ||ـاحة حوض||ه حوالـ||ـي (
) ووادي ح|وران ٢ك|م ٨٢.٠٧)، ووادي بنات الحسن (٢كم ٣٣٩.٨١زغدان تبلغ مساحة حوضه حوالي (

)، أم||ا مس||احة ٢ك||م ٢٧١.١٥) ض||من منطق||ة الدراس||ة، ومس||احة ح||وض وادي اYس||دي (٢ك||م ٩٩٢.٠٥(
)، ٢ك|م ٩٦٢.٢١حــوض وادي الخباز بضمنھا مســـاحة أحواض اXودية المتصــلة بــه فتبلغ حوالــ|ـي (

)، أما المساحة الكلي|ة ٢كم ١٠٧٨.٦٥لــة به فتبلغ مساحته حوالي (ووادي المــرج مــع الوديـــــان المتص
  ).٢كم٦٢٤٠لمنطقة الدراسة فھي (

، فدورھا في التغذي|ة ايج|ابي، إذ يزي|د م|ن ت|دفق (Ground Water)أما في ما يخص المياه الجوفية        
جريان المياه في حوض نھر الفرات في أوقات الصيف الشحيحة، إذ ينعدم تأثير أي مص|در مم|ول آخ|ر، 

وبھ|ذه الحال|ة  (Effluent Stream)وأحيانا تتصل مياه النھر بالماء الجوفي بشكل تكون فيه متغذية منه 
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سحب المياه الجوفية الموجودة ف|ي تل|ك المنطق|ة، إذ يكس|ب النھ|ر لنفس|ه  يكون تأثيرھا كتأثير المبازل في
  .٥مصدر تغذية آخر غير العيون والينابيع ولو بشكل بسيط

أما الطبقات الصماء ف? تسمح للمي|اه ب|اYختراق خ?لھـ|ـا، ولك|ن فـ|ـي الواق|ع ف|ان الم|اء يت|دفق عب|ر       
ھـ||ـذه الطبق||ات بكمي||ات مختلف||ة طبق||اً لدرج||ة النفاذي||ة وف||روق الجھ||د فـ||ـي الم||اء أعل||ى وأس||فل الح||دود 

%) في السنوات الجافة، ٤٨.٣( . تســاھم المياه الجوفية في تغذية نھر الفرات بنسبة تتراوح بين٦الصماء
  . ٧%) في السنوات الرطبة ٢٧.٩وبنسبة تبلغ حوالي (

  Haditha Project Damمشروع سد حديثة   -
إذ طرحت ھذه الفكرة من  ١٩٥٩فكرة إنشاء مشروع سد حديثة على نھر الفرات، فتعود إلى عام        

ارة الري العراقية، وأجريت العديد من لدن شركة (تكنوبروم اكسبورت السوفيتية) بالتنسيق مع وز
، التي تضمنت دراسة الجوانب ١٩٧٥الدراسات حول المشروع، وكان آخرھا الدراسة المعتدة في عام 

الفنية والتفصيلية فض?ً عن التصاميم التي تخص المشروع، وبدأ تنفيذ العمل الفعلي للمشروع عام 
،علماً أن السد بدأ ١٩٨٦من كانون الثاني عام ، وأنجزت إعمال مشروع سد حديثة في اXول ١٩٧٨

بخزن المياه قبل ھذا التاريخ . وضرورة إنشــاء ھذا الســد جاءت بعـد قيام تركيا وسوريا بالتحكم فــي 
ميــاه نھر الفرات عــن طريق بناء السدود على ھــذا النھر، كسـد كيبان فــي تركيـــا، والطبقة فــي 

  .٨نھر الفرات الواصلة إلى العراق للنقص الكبير وYسيما في فترة الصيھود سوريا مما عــرض مياه
  اثر السد على كمية المياه . -

يؤثر سد حديثة تأثيراً مباشراً على كمية المياه المتدفقة في مج|رى نھ|ر الف|رات، ويك|ون ھ|و المس|ئول     
ة لمي|اه نھ|ر الف|رات ب|ين كمي|ات اXول عن تنظيم تصريف المياه المطلق|ة م|ن خ|?ل أح|داث موازن|ة مائي|

المي||اه ال||واردة والمطلق||ة، وإّن دور الس||د اXكب||ر ھ||و ف||ي تقل||يص الف||ارق اXكب||ر م||ابين أش||ھر الفيض||انات 
وأشھر الصيھود، وذلك بالتقليل من التصاريف العالية، وزيادة التصاريف المنخفضة ع|ن طري|ق الخ|زن 

   -لتحليل الكمي للمياه واثر السد عليه:والتحكم في كميات المياه المطلقة، وفيما يأتي ا
  . التصاريف الواردة والمطلقة من سد حديثة –أ 

يعن|ي  Dischargeوالتص|ريف  .لسد حديثة تأثير واضح على كميات تصريف المياه في نھر الفرات     
كمية المياه المارة في قناة النھر عند نقط|ة مح|ددة ، ض|من فت|رة زمني|ة معين|ة ، وتق|اس باXمت|ار المكعب|ة 
بالثاني|||ة. أو باXق|||دام المكعب|||ة بالثاني|||ة. ويمك|||ن قي|||اس التص|||ريف بض|||رب الس|||رعة ف|||ي مس|||افة المقط|||ع 

شھر إلى آخر وكذلك م|ن . إذ تختلف كمية التصريف المائي في النھر من سنة إلى أخرى ومن ٩العرضي
يوم إلى آخر، ولھذه اYخت?فات اثر بالغ اXھمية من حيث الكيفية ف|ي ال|تحكم ف|ي كمي|ات تص|ريف المي|اه 
الواردة والمطلقة من سد حديثة إلى نھر الفرات، وم|ن خ|?ل تحلي|ل البيان|ات المت|وفرة ع|ن كمي|ات المي|اه 

بش|كل كبي|ر ف|ي النظ|ام الم|ائي للنھ|ر، إذ نج|د أن  سواء كانت واردة أم مطلقة ن?ح|ظ أن س|د حديث|ة ي|ؤثر
كمية المياه المطلقة ھي اقل من كمية المياه الواردة إلى الخزان، ولكن ھن|اك اس|تثناء ف|ي بع|ض الس|نوات 
المائية، إذ تتفوق كميات تصريف المياه المطلقة عل|ى كمي|ة تص|ريف المي|اه ال|واردة، وم|ن خ|?ل متابع|ة 

) لكميات التصاريف ال|واردة والمطلق|ة لس|د حديث|ة من|ُذ أنش|ائه ف|ي م|ايس ٢) وجدول رقم (١جدول رقم (
) التي بلغ المعدل ١٩٨٩-١٩٨٨نجد ھذا اYستثناء في كل من السنة المائية ( ٢٠٠٩ولغاية أيلول  ١٩٨٥

/ث|ا) ٣م٥٧.٢-/ث|ا) ليك|ون الف|رق بينھم|ا(٣م٨٦١.٢/ثا) والمعدل السنوي المطل|ق (٣م٨٠٤السنوي الوارد (
) فبل||غ ١٩٩٠-١٩٨٩ا الف||رق ھ||و تفري||غ الخ||زان خ||?ل تل||ك الس||نة المائي||ة.أما الس||نة المائي||ة (وس||بب ھ||ذ

-/ث|ا) ليك|ون الف|رق (٣م٣٢٤/ثا) ومع|دل التص|ريف الس|نوي المطل|ق (٣م٢٩٣.٣المعدل السنوي الوارد (
نة /ثا)، ويرجع السبب في الف|رق الحاص|ل إل|ى تولي|د الطاق|ة الكھرومائي|ة وك|ذلك الس|نة ھ|ي س| ٣م ٣٠.٧

جاف||ة ف||تم التع||ويض ع||ن ال||نقص الحاص||ل م||ن الكميــــــــــ||ـة المخزونــــــــــــــــــ||ـة لخ||زان ســــــــ||ـد 
) مع|||||دل التص|||||ريف السنــــــــــــــــــ|||||ـوي ال|||||وارد ٢٠٠٨-٢٠٠٧حديث|||||ة، وك|||||ذلك الس|||||نة المائي|||||ة (

  ٣م ١٧.٢-يصل الفرق إلى (/ثا) ل٣م٥٠٥.٧/ثا) ومعدل التصريف السنـــــــــــــوي المطلق (٣م٤٨٨.٥(
) إذ بل|غ التص|ريف الس|نوي ال|وارد ٢٠٠٩-٢٠٠٨/ثا) والحال نفس|ه بالنس|بة للس|نة المائي|ة ال?حق|ة، أي (

/ث||ا) ٣م ٤٧.٥-/ث||ا) والف||رق الحاص||ل ھ||و (٣م٣٤٢.٥/ث||ا) ومع||دل التص||ريف الس||نوي المطل||ق (٣م٢٩٥(
في معدYت درج|ات الح|رارة، مم|ا يزي|د ويرجع السبب في ذلك إلى قلة سقوط اXمطار واYرتفاع الكبير 
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ومن ثَمَّ تستدعي الحاجة إلى زيادة في الطلب عل|ى  Runoffمن كميات التبخر متمثلة بالضائعات المائية 
  كميات المياه نتيجة العجز المائي الحاصل في تلك السنوات، وھنالك سبب آخر وھو ليس بالطبيعي،
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وإنما ھو عامل بشري متمثل في السياسات المائية التركية السورية، م|ن خ|?ل إقام|ة المش|اريع العم?ق|ة 
زاد م|ن مش|كلة نق|ص على نھر الفرات التي تم ذكرھا سابقاً، والتجاوز على حصص العراق المائي|ة مم|ا 

  ).١)، والشكل رقم (١،٢المياه في العراق، ينظر الجدول رقم (
-١٩٨٧أم||ا أقص||ى مع||دل تص||ريف س||نوي وارد إل||ى خ||زان س||د حديث||ة فق||د س||جل ف||ي الس||نة المائي||ة(     

) إذ بلغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨/ثا) بينما سجل أدنى معدل سنوي وارد في السنة المائية(٣م١٥٠٣) إذ بلغ (١٩٨٨
/ثا)وھ|ذه الھ|وة واس|عة ج|داً ب|ين أقص|ى وأدن|ى تص|ريف ٣م١٢٠٨ا) ليكون الفرق بينھم|ا ھ|و(/ث ٣م٢٩٥(

-١٩٨٧سنوي وارد. أما أقصى معدل تصريف سنوي مطلق من سد حديث|ة فق|د س|جل ف|ي الس|نة المائي|ة(
/ث|ا) ٣م٢٥٦.٢) إذ بل|غ (٢٠٠٢-٢٠٠١/ث|ا) وأدن|ى مع|دل س|نوي مطل|ق ف|ي (٣م١٣٢٩.٣)إذ بلغ (١٩٨٨

/ث|ا). إذ يبل|غ الف|رق ب|ين أقص|ى مع|دل س|نوي وارد وأقص|ى مع|دل ٣م١٠٧٢.٨بينھما ھ|و( لنجد أن الفرق
/ثا) أما الفرق بين أدن|ى مع|دل تص|ريف س|نوي وارد وأدن|ى مع|دل تص|ريف ٣م١٧٣.٧سنوي مطلق ھو(
  /ثا).         ٣م٣٨.٨سنوي مطلق فھو (

  ) ١الشكل رقم (                                               
أيلول - ١٩٨٥حنى معدل التصاريف السنوية الواردة والمطلقة لخزان سد حديثة للمدة (مايسمن

٢٠٠٩(  

 
  ) ١،٢من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم (  -المصدر:    
، ٢٠٠٩حت|ى أيل|ول١٩٨٥أما معدYت التصاريف الشھرية الواردة إلى سد حديثة منُذ شھر مايس    

/ثا) كون ھ|ذا الش|ھر يس|بق أش|ھر ذوب|ان ٣م ٨٣٦.١فقد سجل أقصى معدل شھري في شباط، إذ بلغ(
الثلوج المتمثلة في آذار ونيسان ومايس التي تتميز ع|ن غيرھ|ا م|ن الش|ھور ب|ذوبان الثل|وج ف|ي ھ|ذه 

لفترة من السنة، مما يجعل ك|?ً م|ن تركي|ا وس|وريا تطل|ق كمي|ات Yب|أس بھ|ا م|ن المي|اه تحس|باً Xي ا
تغير في مناسيب المياه نتيجة لعملي|ة ذوب|ان ھ|ذه الثل|وج الت|ي تع|د عام|ل ض|غط طبيع|ي عل|ى ھ|اتين 

ج ف|ي الدولتين، وكذلك تساقط اXمطار في ھذا الفصل، يزيد من المنسوب ويساعد عل|ى ذوب|ان الثل|و
) ي?حظ انخفاض المعدYت GAPنفس الوقت، ولكن في السنوات اXخيرة وبعد إكمال مشروع(كاب

الشھرية الواردة إلى سد حديثة لما لھذا المشروع من قدرة استيعابية كبيرة تعطيه المرونة العالية في 
كمي|ات ھائل|ة التعامل مع أي طارئ قد يحدث من زيادة مفاجئة في المياه، وك|ذلك قدرت|ه عل|ى خ|زن 
/ث|ا). أم||ا ٣م٤٨٠م|ن المي|اه .وي?ح|ظ أن أدن|ى مع|دل تص|ريف وارد س||جل ف|ي ش|ھر أيل|ول، إذ بل|غ (

/ث||ا) ف||ي ش||ھر ش||باط وأدن||ى مع||دل ٣م٦٢٨أقص||ى تص||ريف ش||ھري مطل||ق م||ن س||د حديث||ة فق||د بل||غ (
) ١/ث|ا). ينظ|ر الج|دول رق|م (٣م٤٧٢.٢تصريف شھري مطلق سجل في شھر تشرين اXول إذ بلغ (

  ).٢) والشكل رقم (٢رقم (وجدول 
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  ) ٢الشكل رقم (     
-م]]ايس١٩٨٥منحن]]ى مع]]دل التص]]اريف الش]]ھرية ال]]واردة والمطلق]]ة لخ]]زان س]]د حديث]]ة للم]]دة ( 

  )٢٠٠٩أيلول
  ) ٢)و(  ١من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم (  -المصدر:  

أقصى   السنة المائية
تصريف 

  /ثا)٣مطلق (م

أدنى تصريف   التاريخ
مطلق 

  /ثا)٣(م

  التاريخ

١٩٨٥  1050  1985/5/1
2  274  1985/7/8  

١٩٨٦- ١٩٨٥  965 1985/10/
13  

250  1986/3/25 

١٩٨٧- ١٩٨٦  1248 1987/7/6  183 1987/9/1  
١٩٨٨- ١٩٨٧  2871  1988/5/4 326 1987/12/25  

١٩٨٩- ١٩٨٨  2008 1988/12/
18  266 1989/9/10 

١٩٩٠- ١٩٨٩  1902 1990/8/1
6 196 1989/12/19 

١٩٩١- ١٩٩٠  2253 1991/1/2
7 107  1991/4/1  

١٩٩٢- ١٩٩١  466 1992/6/1
3 196  1992/2/4 

١٩٩٣- ١٩٩٢  520 1993/6/5  183 1993/2/13 

١٩٩٤- ١٩٩٣  650 1994/9/1
9 240 1994/4/20  

١٩٩٥- ١٩٩٤  1300 1995/2/8 259 1995/7/17  
١٩٩٦- ١٩٩٥  2000 1996/4/5 344 1995/10/7 
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-١٩٨٧أما كميات التصريف اليومية المطلقة من سد حديثة فھي متباينة، فنج|د أن الس|نة المائي|ة (     
، ١٤/٥/١٩٨٨/ث||ا) بت||اريخ ٣م٢٨٧١) وص||ل فيھ||ا أقص||ى تص||ريف ي||ومي مطل||ق للس||د إل||ى (١٩٨٨

) والش|كل ٣ينظ|ر الج|دول رق|م (، ٢٥/١٢/١٩٨٧/ث|ا) بت|اريخ ٣م٣٢٦وأدنى تصريف ي|ومي مطل|ق (
) إذ بل|غ أقص|ى تص|ريف ي|ومي مطل|ق ١٩٩١-١٩٩٠). وكذلك الح|ال بالنس|بة للس|نة المائي|ة (٣رقم (

والح|ال  ١/٤/١٩٩١/ثا) بت|اريخ ٣م١٠٧وأدنى تصريف مطلق ( ٢٧/١/١٩٩١/ثا) بتاريخ ٣م٢٢٥٣(
/ثا) بت|اريخ ٣م١٢٠٠)، إذ سجل أقصى تصريف يومي مطلق (٢٠٠٧-٢٠٠٦نفسه في السنة المائية (

، وب||ذلك أص|بح التب||اين أو ١٤/١٢/٢٠٠٦/ث||ا) بت|اريخ ٣م٩٣، وأدن|ى تص||ريف مطل|ق (١٣/٥/٢٠٠٧
/ث||ا)في الس||نة المائي||ة ٣م٢٥٤٥الف||رق م||ابين أقص||ى التص||اريف وأدناھ||ا كبي||ٌر ج||دا، إذ وص||ل إل||ى (

فق|د )٢٠٠٧-٢٠٠٦)أم|ا الس|نة المائي|ة(١٩٩١-١٩٩٠/ثا)للسنة المائية (٣م ٢١٤٦)و(١٩٨٨-١٩٨٧(
/ثا).يتضح من نتائج الفروقات الكبي|رة ب|ين أقص|ى وأدن|ى تص|ريف ي|ومي مطل|ق ٣م١١٠٧بلغ الفرق(

  من سد حديثة على مدى تدخل اeنسان في تغير نظم جريان اXنھار،
  )٣جدول رقم (                                         

  /ثا)٣أقصى وأدنى تصريف يومي مطلق لخزان سد حديثة (م                   
وزارة الموارد المائية ، الھيأة العامة للس|دود والخزان|ات ، إدارة س|د حديث|ة ،قس|م الم|دلوYت  -المصدر:

  .٢٠٠٩المائية (بيانات غير منشورة )، 
  

١٩٩٧-١٩٩٦  1380 1997/2/1
4 393 1997/5/6  

١٩٩٨-١٩٩٧  1373 1997/10/
15  380 1998/4/18  

١٩٩٩-١٩٩٨  950  1999/6/2
8 320 1999/5/5 

٢٠٠٠-١٩٩٩  700 1999/10/
23  175 2000/1/8 

٢٠٠١-٢٠٠٠  600 2000/11/
12 100  2001/4/9  

٢٠٠٢-٢٠٠١  475 2001/10/
15 100 2001/12/4 

٢٠٠٣-٢٠٠٢  700  2003/2/8 125 2002/12/1 

٢٠٠٤-٢٠٠٣  2073 2004/3/2
3 

220 2003/11/9 

٢٠٠٥-٢٠٠٤  1000 2005/1/2
8 260 2004/12/16  

٢٠٠٦-٢٠٠٥  1400 2006/2/1
8 266 2006/1/14  

٢٠٠٧- ٢٠٠٦  1200 2007/5/1
3 93 2006/12/4  

٢٠٠٨- ٢٠٠٧  700 2008/2/1
8 264 2008/1/10 

٢٠٠٩- ٢٠٠٨  650  2008/10/
1 200  2009/5/5  
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ال|نقص الــ|ـذي يحص|ل، ودرء أخط|ار  والسيطرة على كميات المياه لتنظ|يم الجري|ان ف|ي النھ|ر وس|ـد
الفيضانــات التي يمكن إن تحدث، إذ تكون آثارھا كارثية. ولكن في نف|س الوق|ت ھن|اك فائ|دة مرج|وة 
من موجات المياه العالية في مجرى النھر التي تقوم بما يشبه عملية الك|ري ل|بعض الج|زر الموج|ودة 

ت الرواس|ب الكبي|رة الت||ي تحملھ|ا معھ|ا، ث||م ف|ي مج|رى النھ||ر، واYس|تفادة ف|ي نف||س الوق|ت م|ن كمي||ا
ترس||بھا عل||ى كتف||ي النھ||ر بع||د انحس||ار ھ||ذه الموج||ة المائي||ة، وتس||مى ھ||ذه الرواس||ب بت||رب الس||ھول 
الفيضية أو ترب أكتاف اXنھار، التي تتواج|د ف|ي جن|وب منطق|ة الدراس|ة، تحدي|داً جن|وب ھي|ت عل|ى 

  جانبي نھر الفرات وفي قرية المحمدي.  
  
  
  

  
  
 
  مناسيب نھر الفرات في محطة ھيت . –ب 

تتغير مناسيب نھر الفرات من فصل �خر، ومن سنة إلى أخرى كما ھو الحال ف|ي اغل|ب انھ|ار        
العالم، كون العوامل المؤثرة والمسئولة عن تغير مناسيب اXنھار متش|ابھة متمثل|ة بالعوام|ل الطبيعي|ة 

ى أخرى، وكذلك والعوامل البشرية. وأھمھا التذبذب في سقوط اXمطار من شھر إلى آخر ومن سنة إل
اYخ||ت?ف ف||ي كمي||ات الثل||وج المتس||اقطة وفت||رة ذوبانھ||ا، أم||ا فيم||ا يخ||ص أھ||م العوام||ل البش||رية فھ||ي 
السدود و النواظم والمشاريع اYروائية الكبيرة اXخرى ، فالعامل البش|ري ال|رئيس الم|ؤثر ف|ي منطق|ة 

حديثة .وكذلك للسدود اXخرى  الدراسة جنوباً ھو سد حديثة المقام على نھر الفرات شمال غرب مدينة
المقامة في ك|ل م|ن تركي|ا وس|وريا ،أثرھ|ا الواض|ح عل|ى اخ|ت?ف كمي|ات ومناس|يب نھ|ر الف|رات ف|ي 
منطقة الدراسة والع|راق عموم|اً، وإّن ھ|ذه اYخت?ف|ات ف|ي المناس|يب ارتفاع|اً أم انخفاض|اً ت|ؤثر عل|ى 

مباش|ر، والت|ي س|يتم تفص|يلھا ف|ي الفص|ل اXنشطة المختلفة التي ت|رتبط ب|النھر بش|كل مباش|ر أو غي|ر 
) مقسمة على فترتين. الفترة اXولى ٢٠٠٩الى ١٩٥٩ال?حق. إذ تم اعتماد بيانات تمتد خمسين عاماً (
. أم|ا الفت|رة الثاني|ة فھ|ي الت|ي ١٩٨٤إلى أيلول  ١٩٥٩ھي فترة ما قبل إنشاء سد حديثة، تمتد من سنة 

. الت|ي م|ن خ?لھ|ا يمك|ن م?حظ|ة ٢٠٠٩إل|ى أيل|ول  ١٩٨٥ تمتد الى ما بعد إنشاء سد حديثة م|ن س|نة
تأثير سد حديثة على مناسيب نھر الفرات بصورة أكثر دقة ووضوحاً ومعرف|ة التغي|رات الت|ي ط|رأت 
على المناسيب خ?ل ھاتين الفترتين،إذ تم اعتماد محطة ھيت في قياس مناسيب نھر الف|رات للفت|رتين 

   -ما كما يأتي:المذكورتين. وسيتم تحليل بياناتھ
المع]]د�ت الش]]ھرية والس]]نوية لمنس]]وب نھ]]ر الف]]رات ف]]ي محط]]ة ھي]]ت قب]]ل إنش]]اء س]]د حديث]]ة  – ١

  . ): الفترة ا�ولى١٩٨٤أيلول  -١٩٥٩للمدة(
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 )ثا/٣م(أقصى تصريف يومي مطلق 

 )ثا/٣م(أدنى تصريف يومي مطلق 

المدلو�ت المائية (بيانات غير منشورة وزارة الموارد المائية ، الھيأة العامة للسدود والخزانات ، إدارة سد حديثة ،قسم  - المصدر:
 ،(٢٠٠٩.  

(مايس  /ثا) للمدة٣منحنى أقصى وادني تصريف يومي مطلق من خزان سد حديثة (م ) ٣ رقم (الشكل 
 )٢٠٠٩أيلول  -١٩٨٥

  ) ٣ من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم ( -المصدر :
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يتصف نھر الفرات بالتباين في المعدYت الشھرية والسنوية للمنس|وب تبع|اً لم|دة س|قوط اeمط|ار       
مع ذوبان الثلوج ، فعند تحليل بيانات مناسيب نھر الفرات في محطة ھي|ت للفت|رة اXول|ى الممت|دة م|ن 

ف||وق م) ٥٥.٨، نج||د أن أقص||ى مع||دل س||نوي لمنس||وب نھ||ر الف||رات بل||غ (١٩٨٤إل||ى أيل||ول  ١٩٥٩
) ١٩٨٢-١٩٨١، ١٩٨١-١٩٨٠، ١٩٦٩-١٩٦٨مستوى سطح البحر في ك|ل م|ن الس|نوات المائي|ة (

م) ف||وق ٥٥.٦) بع||د تل||ك الس||نوات، إذ بل||غ مع||دلھا الس||نوي (١٩٨٣-١٩٨٢ث||م ت||أتي الس||نة المائي||ة (
مس||توى س||طح البح||ر ف||ي ح||ين بل||غ أدن||ى المع||دYت الس||نوية لمنس||وب نھ||ر الف||رات ف||ي محط||ة ھي||ت 

)، إذ بلغ المعدل السنوي ١٩٧٥-١٩٧٤) وتليھا السنة المائية (١٩٧٤-١٩٧٣المائية (م) للسنة ٥٣.٣(
) وذلك بسبب سياسة القطر السوري بمنع دخول مياه نھر الفرات الى العراق لوجود أزمة ٥٣.٥فيھا (

  ).٤) والشكل رقم (٤سياسية بين البلدين في تلك السنوات المذكوره، ينظر الجدول رقم (
عدYت الشھرية لمنسوب نھر الفرات في محطة ھي|ت فتتب|اين م|ن ش|ھر إل|ى آخ|ر، وأس|باب أما الم     

) ١٩٦١-١٩٦٠ھذا التباين ھي نفسھا التي ذكرت سابقاً، فل|و أخ|ذنا عل|ى س|بيل المث|ال الس|نة المائي|ة (
م) ف|ي ش|ھر تش|رين اXول، ث|م يص|ل ٥٣.٤نجد أن المعدل الشھري يزداد مع بداية ھذه الس|نة إذ بل|غ (

م)،ث||م يب||دأ ب||الھبوط إل||ى أن يص||ل أدن||ى مع||دل ٥٥.٤ى ح||دھا اXقص||ى ف||ي ش||ھر نيس||ان، إذ بل||غ (إل||
) ١٩٦٩-١٩٦٨م)، وك|ذلك الح|ال بالنس|بة للس|نة (٥٢.٥م)، ويليه أيل|ول (٥٢للمنسوب في شھر أب (

م) ووص||ل ٥٤.١الت|ي ب||دأ فيھ||ا المع||دل الش|ھري للمنس||وب باYرتف||اع ف||ي ش|ھر تش||رين اXول إذ بل||غ (
م) وكذلك يُعد ھذا المعدل أقصى معدل شھري لمنسوب نھر الف|رات ف|ي ٥٨.٩ي شھر مايس (أقصاه ف

محط||ة ھي||ت لفت||رة م||ا قب||ل إنش||اء س||د حديث||ة. ث||م يب||دأ ب||الھبوط إل||ى أن يص||ل أدن||اه ف||ي ش||ھر أيل||ول 
) إذ بدأ اYرتفاع في المعدل من شھر تشرين ١٩٨٠-١٩٧٩م)، والحال نفسه في السنة المائية (٥٣.٦(

م) ث|م كالع|ادة يبـ|ـدأ ب|الھبوط ٥٦.٨م) ثم وصل إلى أقصى حد فــي شھر نيســان إذ بلغ (٥٥.١(اXول 
  م) في شھر آب.٥٥.٢حتى يصـل إلـى (

أما أقصى معدل شھري عـ|ـام لمنس|وب نھ|ر الف|رات فـ|ـي محط|ة ھي|ت لفت|رة مـ|ـا قب|ل إنش|اء س|د      
م) فــوق مس|توى س|طح ٥٦.١ذ بلغ () فقد سجل في شھر مايس، إ١٩٨٤-١٩٥٩حديثة أي للمدة من (

م) فــ|ـوق مس|توى س|طح البح|ر، أمــ|ـا أدن|ى مع|دل ش|ھري فق|د بل|غ ٥٥.٩البحر، ويلي|ه ش|ھر نيس|ان (
  ) .٥) والشكل رقم (٤م) في كل مــن آب وأيلــول على التتابع . ينظر الجدول رقم (٥٣.٩(
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 )١٩٨٤ أيلول-١٩٥٩ات في محطة ھيت للمدة ( الفر السنوية لمنسوب نھر منحنى المعد�ت ) ٤ الشكل رقم (

 ) ٤ من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم ( -المصدر :
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  ) ٥الشكل رقم (                                           
أيلول - ١٩٥٩منحنى المعد�ت الشھرية لمنسوب نھر الفرات في محطة ھيت للمدة (         

١٩٨٤(  
 ) ٤من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم (  - المصدر :

المعد�ت الشھرية والسنوية لمنسوب نھر الفرات في محطة ھيت بعد إنشاء سد حديثة  - ٢
  ) المرحلة الثانية .٢٠٠٩أيلول  -١٩٨٥للمدة(
) باس|تقرار ٢٠٠٩أيل|ول  -١٩٨٥الفرات في فترة ما بعد سد حديث|ة للم|دة م|ن (م|ايس  يتميز نھر     

ملحوظ في مناسيبه، لكون سد حديثة أصبح المسؤول عن تنظيم مناسيب المياه في نھر الفرات، وم|ن 
خ?ل تحليل بيانات مناس|يب نھ|ر الف|رات ف|ي محط|ة ھي|ت لھ|ذه الفت|رة تب|ين أن أقص|ى مع|دل س|نوي 

-١٩٩٥ئية (م) فوق مستوى سطح البحر في السنة الما٥٥لمنسوب نھر الفرات في محطة ھيت بلغ (
) بس|بب تفري|غ خ|زان س|د حديث|ة ١٩٨٩-١٩٨٨) و(١٩٨٨-١٩٨٧)، باستثناء السنة المائي|ة (١٩٩٦

) ث|م ٢٠٠٢-٢٠٠١م) ف|ي الس|نة المائي|ة (٥٢.٦.أما أدنى معدل سنوي لمنسوب نھر الفرات فقد بل|غ (
م) ف|وق مس|توى س|طح البح|ر . ينظ|ر ٥٢.٨) إذ س|جلت (٢٠٠٩-٢٠٠٨جاءت بعدھا الس|نة المائي|ة (

  ).٦) والشكل رقم (٥الجدول رقم (
أما المعدYت الشھرية لمنسوب نھر الف|رات ف|ي محط|ة ھي|ت فنج|دھا متقارب|ة، وف|ي ح|ال وج|ود      

معدYت شھرية مرتفعة، فان س|بب ھ|ذا اYرتف|اع يع|زى إل|ى العام|ل البش|ري المتمث|ل ف|ي س|د حديث|ة 
اس|يب المي|اه بحس|ب حاج|ة النھ|ر إلي|ه، وكميات المياه المطلقة منه، فيكون ھو المسؤول عن تنظيم من

وكذلك للعامل الطبيعي اثر في تب|اين المنس|وب، وذل|ك م|ن خ|?ل تذب|ذب كمي|ات اXمط|ار المتس|اقطة 
ضمن مساحة حوض النھر لتغذيِه عن طريق اXودية الموجودة، إذ ت|م ذكرھ|ا س|ابقاً حي|ث تنتھ|ي ف|ي 

م بمياھھ||ا. إذ نج||د أن معظ||م المع||دYت نھ||ر الف||رات ض||من منطق||ة الدراس||ة وY يس||تطيع الس||د ال||تحك
) تت||راوح م||ابين ٢٠٠٩-١٩٨٥الش||ھرية لمنس||وب المي||اه ف||ي نھ||ر الف||رات عن||د محط||ة ھي||ت للم||دة (

م) وش|ھر آب ٥٤.١م) فوق مستوى سطح البح|ر،إذ بل|غ أقص|ى مع|دل ش|ھري ف|ـي ش|باط (٥٥-م٣٥(
م) فـ|ـوق مست|ـوى س|طح ٥٣.٤م) أمــا أدنى معدل شھري فسجل فــي ش|ھر نيسـ|ـان، إذ بل|غ (٥٤.١(

  ). ٧) والشكل رقم (٥البحر. ينظر الجدول رقم (



 ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
 ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

 اثر سد حديثة على النظام الھيدرولوجي لنھر الفرات بين حديثة وھيت

 عبد الدليميأ.د محمود إبراھيم متعب الجغيفي             م.م. أمير محمد خلف 

  ) ٦الشكل رقم (                                           
-١٩٨٥منحن]]ى المع]]د�ت الس]]نوية لمنس]]وب نھ]]ر الف]]رات ف]]ي محط]]ة ھي]]ت للم]]دة (م]]ايس         
٢٠٠٩(  

  )                              ٥من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم (  -المصدر:     
  ) ٧الشكل رقم (                                                  

-١٩٨٥منحنى المعد�ت الشھرية  لمنسوب نھر الفرات في محطة ھيت للمدة (مايس          

٢٠٠٩(  
  ) ١٨الباحث با�عتماد على الجدول رقم ( من عمل  -المصدر:

) ٥) والج|دول رق|م (٤ومن خ?ل تحليل بيانات الفترتين قبل وبع|د س|د حديث|ة، يراج|ع الج|دول رق|م (
يتبين أّن المعدYت الشھرية لمنسوب نھر الفرات عند محط|ة ھي|ت للفت|رة اXول|ى، أي قب|ل إنش|اء س|د 

نھر الفرات للفترة الثانية، وھنا تبرز مدى أھمية سد  حديثة ھي أعلى من المعدYت الشھرية لمناسيب
حديثة لما له من دور كبير في تنظيم واستقرار منسوب النھر، وأما المعدYت الش|ھرية للفت|رة اXول|ى 

م) وبع|دھا ٥٦.١م) الى أن تصل إلى القمة ف|ي ش|ھر م|ايس، إذ تبل|غ (٥٤.١فتبدأ باYرتفاع من معدل(
م) وبھذا تكون المعدYت ٥٣.٩أدنى المعدYت في شھر أب وأيلول لتبلغ (تبدأ بالھبوط حتى تصل إلى 

م) بينم||ا نج||د العك||س ف||ي الفت||رة الثاني||ة أي بع||د ٥٦.١-٥٣.٩الش||ھرية لھ||ذه المرحل||ة محص||ورة ب||ين (
إنش||اء س||د حديث||ة .إّن المع||دYت الش||ھرية لمنس||وب نھ||ر الف||رات ي||تحكم فيھ||ا الس||د، وتمي||زت بتق||ارب 

ل انخف||اض بس||يط ف||ي مع||دYت ش||ھري نيس||ان وم||ايس عل||ى عك||س المرحل||ة مع||دYتھا، Y وب||ل حص||
  ).٨اXولى ، ينظر الشكل رقم (
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  ) ٨الشكل رقم (                                         
منحن]]]ى المع]]]د�ت الش]]]ھرية  لمنس]]]وب نھ]]]ر الف]]]رات ف]]]ي محط]]]ة ھي]]]ت قب]]]ل إنش]]]اء س]]]د حديث]]]ة 

  ) ١٩٨٤-١٩٥٩للمدة(
  )٢٠٠٩-١٩٩٥وبعد  إنشاء سد حديثة للمدة (                             

  ) ٤،٥من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم (  - المصدر :
  . تصاريف نھر الفرات في محطة ھيت -جـ 
يتصف مجرى نھر الفرات بالتباين في مقدار الصرف المائي بين موسم وآخر، والسبب يرج|ع كم|ا      

ذكرنا إلى التذبذب في كمية اXمطار الساقطة، وكذلك التغير ف|ي درج|ات الح|رارة م|ن ش|ھر إل|ى آخ|ر، 
خمس|ين  مما يسھم في اخت?ف مع|دYت التبخ|ر وحاج|ة اXراض|ي لتل|ك المي|اه ، وس|يتم توظي|ف بيان|ات

) مقس||مة عل||ى م||رحلتين، اXول||ى مرحل||ة م||ا قب||ل إنش||اء س||د حديث||ة تمت||د م||ن ٢٠٠٩-١٩٥٩عام||اً م||ن (
) ،الغ|رض ٢٠٠٩ايل|ول-١٩٨٥) والثاني|ة مرحل|ة م|ا بع|د إنش|اء الس|د تمت|د م|ن (١٩٨٤أيلول -١٩٥٩(

ل م|ع أي منھا تحديد الرؤى المس|تقبلية والوص|ول إل|ى نت|ائج أكث|ر دق|ة ووض|وحاً، إذ تمكنن|ا م|ن التعام|
مستجدات قد تحصل، ووضع الحلول المناسبة لھا ف|ي المك|ان والزم|ان المناس|بين، وبن|اءاً عل|ى ذل|ك ت|م 

  -التعامل مع المعدYت الشھرية والسنوية لتصاريف نھر الفرات في محطة ھيت على النحو ا�تي:
حديث]ة للم]دة  المعد�ت الشھرية والسنوية لتصاريف نھر الف]رات ف]ي محط]ة ھي]ت قب]ل إنش]اء س]د -١
)١٩٨٤- ١٩٥٩.(  

تتباين المعدYت الشھرية والسنوية لتصاريف نھر الفرات في محطة ھيت تبايناً كبيراً جداً في ھ|ذه       
المرحلة، نتيجة لعوامل طبيعية وأخرى بشرية تم تفصيلھا سابقاً، فنجد أن المع|دYت الس|نوية لتص|ريف 

/ث|ا) ف|ي الس|نة ٣م٢٠٠٣صى معدل تصريف سنوي بل|غ (نھر الفرات تختلف من سنة إلى أخرى، فأن أق
)، لذا تعد ھذه السنة المائية من أكثر سنوات نھر الفرات ارتفاعاً، إذ سجلت فيھا ١٩٦٩-١٩٦٨المائية (

أقص||ى المناس||ب وأقص||ى التص||اريف، ون||تج عنھم||ا فيض||انات م||دمرة أدت إل||ى خس||ائر ف||ي المحاص||يل 
ل أدن|ى مع|دل ٦النھ|ر، ينظ|ر ج|دول رق|م (الزراعية وخراب ف|ي المن|اطق الت|ي تح|اذي  ) ف|ي ح|ين ُس|جِّ

/ثا) وتلتھا الس|نة المائي|ة ٣م٢٧٧.٨) بلغ (١٩٧٤-١٩٧٣تصريف سنوي لنھر الفرات في السنة المائية (
/ثا)،وھذا الفرق كبير جداً، إذ تم ذكر السبب سابقاً، ٣م٢٩٠.٣)، إذ بلغ المعدل السنوي (١٩٧٥-١٩٧٤(

  ).٩ينظر الشكل رقم (
أما المعدYت الشھرية لتصاريف نھر الفرات فتختلف ك|ذلك م|ن ش|ھر �خ|ر بحس|ب كمي|ة اeمط|ار      

الساقطة، التي تمتد من شھر تشرين اXول وحتى ش|ھر م|ايس ، ف|ي ح|ين ينع|دم ف|ي اXش|ھر الباقي|ة م|ن 
ث|ل ف|ي ش|ھري السنة . لذا ي?حظ ارتباط التصاريف العالية بمدة سقوط اXمطار مع ذوب|ان الثل|وج، وتتم
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نيسان ومايس التي سجلت أقصى التصاريف في فترة ما قبل إنشاء سد حديثة عند محطة ھي|ت. وبع|دھا 
)، فل|و أخ|ذنا ٦تبدأ بالھبوط حتى تصل إلى أدنى التصاريف في شھري آب وأيلول،ينظر الج|دول رق|م (

زداد م|ع بداي|ة ھ|ذه ) نج|د أن مع|دل التص|ريف الم|ائي ي|١٩٦٠-١٩٥٩على سبيل المثال السنة المائي|ة (
/ثا) في شھر تشرين اXول، ثم يصل حده اXقصى ف|ي ش|ھر م|ايس إذ وص|ل إل|ى ٣م٣٠٨السنة، إذ بلغ (

/ث||ا)، ث||م يب||دأ ب||الھبوط حت||ى أن يص||ل ال||ى أدن||ى مع||دل ل||ه ف||ي ش||ھر أيل||ول إذ وص||ل إل||ى ٣م٢٦٦٠(
/ث|ا)، ث|م ب|دأ ٣م٤٧٤) فقد سجل في شھر تش|رين (١٩٦٩-١٩٦٨/ثا) وكذلك في السنة المائية (٣م٢٤٤(

/ثا)، ثم إلى حده اXدنى فـي ٣م٥٧٩٠المعدل بالصعود حتى وصل أقصاه في شھر مايس إذ وصل إلى (
)، إذ ب|دأ فيھ|ا مع|دل كمي|ة ١٩٨٢-١٩٨١/ثا) والحال نفسـه بالنسبة للسن|ـة المائي|ة (٣م٤٠٤شھر أيلول (

م|||ايس إذ بل|||غ التص|||ريف باYرتف|||اع ف|||ي ش|||ھر تش|||رين اXول، ث|||م وص|||ل أقص|||ى مع|||دل ف|||ي ش|||ھر 
  ).١٠) والشكل رقم (٦/ثا). ينظر الجدول رقم (٣م١٣٣/ثا)، وأدناه في شھر أيلول (٣م١٣١٢(

إن انخفاض تصاريف نھر الفرات في الفترة الممتدة مابين ش|ھر تم|وز وش|ھر تش|رين اXول، يع|ود      
ة المتس|ربة م|ن المن|اطق إلى انقطاع اXمطار ونفاذ الثلوج واعتماد النھر في جريانه عل|ى المي|اه الجوفي|

الجبلية في منطقة المنبع، ّمما يجعل نھر الفرات من اXنھار التي تتصف بشحة المياه في فصل الصيف. 
/ثا) وأدن|ى تص|ريف ٣م١٩٤٩.٢ي?حظ أن أقصى معدYت التصريف سجلت في شھر مايس، إذ بلغت (

  ).١٠/ثا) ينظر الشكل رقم (٣م٢٨٣سجل في شھر أيلول (
  ) ٩الشكل رقم (                                       

أيل]]ول -١٩٥٩/ث]]ا) محط]]ة ھي]]ت للم]]دة (٣منحن]]ى  المع]]د�ت الس]]نوية لتص]]ريف نھ]]ر الف]]رات (م      
١٩٨٤(  

      
  ) ٦من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم (  -المصدر:

  ) ١٠الشكل رقم (                                       
أيلول -١٩٥٩/ثا) محطة ھيت للمدة (٣منحنى  المعد�ت الشھرية لتصريف نھر الفرات (م    
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١٩٨٤(  
  ) ٦من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم (  -المصدر:

المعد�ت الشھرية والسنوية لتصاريف نھر الفرات في محطة ھيت بعد إنشاء سد حديثة للمدة  - ٢
)٢٠٠٩-١٩٨٥ (  

التب|اين ف|ي مع|دYت التص|اريف الش|ھرية والس|نوية انخفاض|اً كبي|راً ف|ي ھ|ذه الفت|رة انخفضت نس|بة      
)، نتيجة Yنجاز سد حديثة وتشغيله، وكذلك لما للسدود اXخرى الت|ي ٢٠٠٩أيلول  -١٩٨٥الممتدة من (

ھ|ر )، إذ ل|م يع|د لن٧أقيمت في كل من تركيا وسوريا من دوٍر في تقليل ھذا التباين، ينظر الجدول رق|م (
الفرات تلك القدرة على التدمير إثناء موسم الفيضانات أو تدني مناسيبه إلى القدر ال|ذي يجع|ل اYس|تفادة 
من||ه قليل||ة أو مح||دودة ف||ي وق||ت الص||يھود. فبع||د إنش||اء س||د حديث||ة أص||بح ل||ه ال||دور ال||رئيس ف||ي تقلي||ل 

ك بتقلي|ل التص|اريف اYخت?فات الكبيرة في التصاريف مابين أش|ھر الفيض|انات وأش|ھر الص|يھود، وذل|
العالية وزيادة التصاريف الواطئة عن طريق الخزن والتحكم في كمية المياه المطلقة م|ن الس|د. ل|ذا نج|د 
أن مع|||دYت التص|||اريف الس|||نوية المنطلق|||ة م|||ن محط|||ة ھي|||ت ھ|||ي مع|||دYت متقارب|||ة، إذ ل|||م تتج|||اوز 

) ١١) .ينظر الشكل رق|م (١٩٨٨-١٩٨٧/ثا) في جميع السنوات المائية باستثناء السنة المائية (٣م٩٠٠(
. أما المعدYت الش|ھرية لتص|ريف نھ|ر الف|رات ف|ي محط|ة ھي|ت ك|ذلك فتك|ون متقارب|ة، ك|ون مع|دYت 

س|ؤول التصريف ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكميات التصاريف المطلقة من سد حديثة ، إذ يك|ون الس|د ھ|و الم
اXول عن تنظيم كميات المياه في مجرى نھ|ر الف|رات ض|من منطق|ة الدراس|ة وامت|داده جنوب|اً.وإّن دور 
سد حديثة برز بشكل واضح عندما أصبحت كمية المياه المنصرفة في شھر حزيران وتموز وآب أعل|ى 

الش|ھور نتيج|ة مــن كمية المياه المنصرفة فـي ش|ھر نيس|ان وم|ايس، وذل|ك eح|داث موازن|ـة فـ|ـي ھ|ذه 
الحاصل بسبب ارتفاع مع|دYت الح|رارة وزي|ادة  Water Deficitلزيادة الطلب، ولســد العجز المائي 

في معدYت التبخر والجفاف وانعدام سقــوط اXمطار، وكذلك بسبب توليد الطاقة الكھرومائية، ل|ذا نج|د 
/ث|ا)، فـ|ـي ح|ين بل|غ ٣م٤٧٥.٦/ث|ا) وف|ي م|ايس (٣م٥٢٥.١أن معدل التص|ريف فـ|ـي ش|ھر نيس|ان بل|غ (

/ثا)، ينظر الش|كل ٣م٥٤٧/ثا) وآب (٣م٥٢٨.٦/ثا) وتموز (٣م٥٣٩معدل التصريف في شھر حزيران (
  ).١٢رقم (

  ) ١١الشكل رقم (                                                
– ١٩٨٥/ثا) محطة ھيت للمدة (مايس ٣منحنى  المعد�ت السنوية  لتصريف نھر الفرات (م

  )٢٠٠٩أيلول 

  
 ) ٧من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم (   - المصدر :
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  )١٢الشكل رقم (  
– ١٩٨٥/ثا) محطة ھيت للمدة (مايس ٣منحنى  المعد�ت الشھرية  لتصريف نھر الفرات (م 

  )٢٠٠٩أيلول 

 ) ٧الباحث با�عتماد على الجدول رقم ( من عمل  -المصدر :      
نج|د ھن|اك تباين|اً  ،وعند إجراء مقارنة بين التصاريف المطلقة من سد حديثة و تصاريف محطة ھيت   

بس||يطاً ف||ي المع||دYت الش||ھرية، فعل||ى س||بيل المث||ال تتف||وق التص||اريف المطلق||ة م||ن س||د حديث||ة عل||ى 
تصاريف محطة ھيت من شھر حزيران، ويمتد ھذا التفوق إلى شھر ش|باط، والس|بب يرج|ع إل|ى زي|ادة 

ت التبخر، وكذلك زيادة نتيجة Yرتفاع درجات الحرارة وزيادة معدRun off Yنسبة الضائعات المائية 
ف||ي اYس||تھ?ك البش||ري س||واء ك||ان ھ||ذا اYس||تھ?ك eغ||راض زراعي||ة أم ص||ناعية أم ل?س||تخدامات 
المنزلية، وعلى طول مجرى النھر بعد السد ضمن منطقة الدراسة، بينم|ا نج|د ف|ي ش|ھر نيس|ان وم|ايس 

حديث|ة، وتقارب|ه ف|ي أن التصريف المطلق من محطة ھي|ت أكث|ر بقلي|ل م|ن التص|ريف المطل|ق م|ن س|د 
/ث|ا) ٣م٤٧٤.٩/ث|ا) وم|ايس (٣م٥١٣.٨شھر آذار،إذ بلغ التص|ريف المطل|ق م|ن الس|د ف|ي ش|ھر نيس|ان (

/ث|ا) ٣م٥٢٥.١/ثا) وبلغ التصريف في محط|ة ھي|ت لھ|ذه الش|ھور عل|ى التت|ابع (٣م٦٠٦.٤وشھر آذار (
يرجع سبب ذلك إل|ى ).  و١٣) والشكل رقم (٢،٧/ثا). ينظر جدول رقم (٣م٦٠٣.١/ثا) و( ٣م٤٧٥.٦و(

وجود مصادر تغذية للنھر بعد س|د حديث|ة، وھ|ذه المص|ادر تتمث|ل باXودي|ة ذات النش|اط الموس|مي الت|ي 
تنتھي بجانبي مجرى نھر الفرات،إذ يكون نشاطھا في اXشھر المطيرة وأكثرھا شھر آذار وشھر نيسان 

  ومايس. 
ف في محطة ھيت لفترة ما قبل إنشاء س|د حديث|ة أما إذا أجرينا مقارنة بين المعدYت الشھرية للتصاري  

وم||ا بع||د أنش||ائه ووض||ع موازن||ة ب||ين مع||دل التص||اريف الش||ھرية، ي?ح||ظ أن ھن||اك تباين||اً كبي||راً ب||ين 
) إذ تب||دأ مع||دYت التص||ريف الش||ھري ١٩٨٤ -١٩٥٩المع||دYت الش||ھرية للفت||رة اXول||ى الممت||دة م||ن (

/ثا) ف|ي نيس|ان، وأقص|اه ف|ي ٣م١٧٢٤.١تصل إلى (/ثا) ثم ٣م٤٧٠.٢بالصعود من شھر تشرين اXول(
/ث|ا). ٣م٢٨٣/ثا) ثم يبدأ بالھبوط حتى يصل إلى أدنى معدل في ش|ھر أيل|ول (٣م١٩٤٩.٢مايس، إذ بلغ (

) أي فترة ما بعد إنشاء سد حديثة في?حظ استقرار وتقارب ٢٠٠٩-١٩٨٥أما الفترة الثانية الممتدة من (
الفرات في محطة ھيت، ويرجع ذلك إلى دور سد حديثة في تنظيم  في معدYت التصريف الشھرية لنھر

كميات المياه المطلقة من السد عن طريق إحداث موازنة في خزان كميات المياه الواردة في فترة سقوط 
اXمطار وذوبان الثلوج وإط?ق كميات المياه المطلوبة في فترة الجفاف والصيھود، ينظر الج|دول رق|م 

  ).    ١٤م () والشكل رق٦،٧(
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منحن]ى التص]ريف الش]ھري المطل]ق م]ن س]د حديث]ة  ) ١٣الشكل رق]م (                                      

  )٢٠٠٩أيلول  -١٩٨٥/ ثا) للمدة (مايس ٣ومحطة ھيت (م/

  
  ) ١٤الشكل رقم (                                              

  /ثا) قبل وبعد إنشاء سد حديثة٣منحنى المعد�ت الشھرية لتصاريف محطة ھيت (م           
 

  ٦من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم (  - المصدر :
  
  
  
  
  

 ) ٧،  ٢ من عمل الباحث با�عتماد على الجدول رقم ( - المصدر :



 ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
 ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

 اثر سد حديثة على النظام الھيدرولوجي لنھر الفرات بين حديثة وھيت

 عبد الدليميأ.د محمود إبراھيم متعب الجغيفي             م.م. أمير محمد خلف 

السنوات 
  المائية

تشرين 
  ا,ول

تشرين 
  الثاني

كانون 
  ا,ول

كانون 
  الثاني

المعدل   أيلول  آب  تموز  حزيران  مايس  نيسان  آذار  شباط
  السنوي

١٩٨٥                513 566 410  226  533  449.6 

١٩٨٥ -
١٩٨٦  

573 610 752  507 457 571 387 479 530 608 630 652  ٥٦٣  

١٩٨٦ -
١٩٨٧  

522 647 675 572 427 692 411 468 785 916  730 702  ٦٢٨.٩  

١٩٨٧ -
١٩٨٨  

452 726 889  1475 1756 1930 2509 2990 2457 1120 753 979  ١٥٠٣  

١٩٨٨ -
١٩٨٩  

913  1091  1483 1750 1286 1237 565 344 278 266 201 238  ٨٠٤.٣  

١٩٨٩ -
١٩٩٠  

284 328 207 191 241 191 246 224 359 523 395 331  ٢٩٣.٣  

١٩٩٠ -
١٩٩١  

295 351 562 510 399 381 194 427 387  410  434 345  ٣٩١.٢  

١٩٩١ -
١٩٩٢  

274 277 547 496 552  351 296 293 343  280 247 221  ٣٤٨  

١٩٩٢ -
١٩٩٣  

340 405 468 414 358 392  337  497  401  408  366  256  ٣٨٦.٨  

١٩٩٣ -
١٩٩٤  

432 427 527  486  626  442 458  334 356  418 517 733  ٤٧٩.٦  

١٩٩٤ -
١٩٩٥  

950  1150  1232 1286  1235  861  704  351 296  376 513 528  ٧٩٠.١  

١٩٩٥ -
١٩٩٦  

590  1083  920 1169  1309  1411  1497  815 502 696 753  663  ٩٥٠.٦  

١٩٩٦-
١٩٩٧  

750  873 903  1056  1345  1127  1073 732  771  809  586  493  ٨٧٦.٥  

١٩٩٧-
١٩٩٨  

713  989  1220 1132  1350  1443  817  865  580 589 675 644  ٩١٨  

١٩٩٨-
١٩٩٩  

698 832 1045 1013  945  623  429  370  310  262  258  303  ٥٩٠.٦  

١٩٩٩-
٢٠٠٠  

355 611 751  934 1187  802 366  343  336  339  262 250  ٥٤٤.٦  

٢٠٠٠-
٢٠٠١  

285 285  303  310  377  287 214 213 153 331 606 281  303.7  

٢٠٠١-
٢٠٠٢  

238  247.3 613  616.2  390.6 216 299 229 303 335  273  287  ٣٣٧.٢  

٢٠٠٢-
٢٠٠٣  

348  582  825 663  635 796  548  367  288  282  308.4  457  ٥٠٨.٢  

٢٠٠٣-
٢٠٠٤  

515  742  546  710  1214 1789  665  1207  554  349 569  650  ٧٩٢.٥  
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 عبد الدليميأ.د محمود إبراھيم متعب الجغيفي             م.م. أمير محمد خلف 

  
 -  ١٩٨٥/ثا) للمدة من ( مايس ٣) المعدBت الشھرية والسنوية للمياه الواردة لسد حديثة (م 1جدول       

  )٢٠٠٩أيلول 

  
 المصادر والھوامش

دراسة في اثر أزمة المياه على طبيعة ونمط الع?قات العربية –داليا إسماعيل محمد ، المياه والع?قات الدولية  )١(
  .٢٠٠٦/العربية للطباعة والنشر، القاھرة ،١التركية، ط

لحفاظ يعرف الحصاد المائي بأنه عملية جمع أو حجز المياه الجارية واYستفادة القصوى منھا مع ا -حصاد الماء: (*)
عليھا نظيفة خالية من الملوثات ، على إن تكون مشاريع الحصاد المائي مجدية اقتصادياً. للمزيد ينظر علي احمد غانم ، 

 .٢٠١٠المناخ التطبيقي، الطبعة اXولى،دار المسيرة لنشر والتوزيع والطباعة، عمان،اXردن،
مائي في اXقاليم الجافة والشبه الجافة في الوطن عاطف علي حامد الخرابشة ،عثمان محمد غنيم ، الحصاد ال )٢(

 .٢٠٠٩العربي ، الطبعة اXولى، دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان، اXردن ،
عز الدين جمعة رشيد الباYني،اثر سد القادسية على التنظيم اYروائي لنھر الفرات في العراق (دراسة في جغرافية )٣(

 .٢٠٠٠ير منشورة)،جامعة اYنبار، كلية التربية ،الموارد المائية)،رسالة ماجستير(غ
 .١٩٧٦مھدي محمد الصحاف ،الموارد المائية في العراق وصيانتھا من التلوث،دار الحرية للطباعة،  بغداد، )٤(

رياض وصيفي الصوفي ،مبادئ بزل اXراضي، الطبعة اXولى،الدار العربية للموسوعات ،بيروت، لبنان  )٥(
،١٩٨٢ .  

احمد السيد خليل ، المياه الجوفية وا�بار،الطبعة الثانية،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاھرة  محمد )٦(
 .٢٠٠٣،مصر،

عبد اXمير عباس الحيالي ، نھر الفرات واXمن المائي العربي، دراسة في الجغرافية السياسية، أطروحة  )٧(
 .١٩٩٥ة التربية ،دكتوراه  (غير منشورة )، الجامعة المستنصرية ،كلي

وزارة الري، تخطيط إقليم أعالي الفرات وإعادة إسكان أھالي خزان حديثة ، التقرير الرئيسي، المرحلة اXولى  )٨(
،١٩٧٨. 
خلف حسين علي ، التضاريس اXرضية دراسة جيومورفولوجية عملية تطبيقية ،الطبعة اXولى، دار صفاء  )٩(

 . ٢٠٠٥للنشر والتوزيع ،

    

 
 

 

   


