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ABSTRACT 

This research aime to build geographyic data base with morphometric 
variables for 26 watersheds in northern sinjar by using data resoncces such 
as (SRTM) Digital elevation models programs that were used (Arc Gis 9.3 – 
Arc hydro 1.3 –Spatial Analyst–). Data base was used to extract 
measurement of 25 morphometric object that has shape characteristics or 
drainage or topography. Analysis results showed that most of the watersheds 
were almost rectangular (0.42) with a triangular formation ( 0.15). First and 
second order in drainage were the most and longest (1421.37- 303.16) KM, 
(1812  - 417) valley. Watersheds gave small value in longitudinal and 
numerical drainage  density, and it was (1.81) KM (1.55) vallies, with rough 
texture severe topography  (20.35). 

  
  :المخلص

 األحـواض لمجموعـة مورفـو متریـة بناء قاعـدة بیانـات جغرافیـة ذات متغیـرات إلىیهدف البحث 
 المتمثلــــة حدیثــــة مــــصادر بیانــــات باســــتخدام فــــي شــــمال تحــــدب ســــنجار حوضــــا )26(مائیــــة البالغــــة ال

 Arc(مج متر ومـن خـالل توظیـف البـرا)30(بالبیانات الراداریة ونموذج االرتفاعات الرقمیة ذات الدقة 
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Gis   9.3 – Arc hydro  1.3 Spatial  Analyst –( المعـدة قاعـدة البیانـات تحیـث تـضمن 
ـــات  ـــــتخراج قیاســــ ًصرا مورفومتریـــــــاعنـــــــ) 25(اسـ ــة ً ـــشبكة المائیـــــ ـــشكلیة والــــ  تتـــــــوزع بـــــــین الخـــــــصائص الــــ

 المائیـة قریبـة مـن األحـواض معظـم إنوالتضاریسیة وعند تحلیل نتائج القیاسات لتلك الخـصائص ظهـر 
 لألحـواض بحیـث شـكلت تركیـب سـنجار المحـدب قاعـدة) 0.15( وذات شكل ثالثي )0.42( المستطیل

 أكثــر وأطــواال اكبــر ً والثانیــة ســجلتا عــددااألولــىوان المراتــب   ونقطــة تــشكل المــسیالت المائیــة،المائیــة
ــوالي ــى التـــ ــــة بلغتــــــا علــــ ـــاري المائیــ ــــم)303.16-1421.37( وادیــــــا، )417-1812( للمجــ  إنكمــــــا  ، كــ

ــواض ــــجلت قیمـــــا منخفـــــضااألحـــ ً سـ ـــــت ً ـــــي الكثافـــــة التـــــصریفیة الطولیـــــة والعددیـــــة كان  علـــــى التـــــوالي ف
وتــضرس ) 1.64( بنــسیج خـشن األحـواضتمیــز  وتحقــق ذلـك مـن ،2كـمً/وادیــا)1.55( ،2كـم/كـم)1.81(

  .كم/ متر)20.35( شدید
  
    :المقدمة. 1

لتعامل مع البیانات في مختلف في اآلونة األخیرة كوسیلة متقدمة ل) GIS(برزت تقنیة        
المجاالت العلمیة ألنها توفر أسالیب آلیة لتحلیل المعلومات المكانیة وربطها بالبیانات الوصفیة األمر 

فصلها حیث یتم الذي یساعد في توظیفها في جوانب متعددة والسیما في دراسة األحواض المائیة 
لمائي وحدة مساحیة یتحدد بموجبها معطیات شكل حوض الصرف ایكما  ،بصورة دقیقة وبطریقة آلیة

 وان ًخاصة ، لغرض التحلیل والتصنیف)ریةتمجموعة الخصائص المورفوم(ًیمكن قیاسها كمیا 
إن مراحل بناء  . في دراسة األحواض المائیةالمهمةإحدى االتجاهات تشكل الدراسات المورفومتریة 

تكون من خالل تحدید البیانات ) GIS(لجغرافیة م المعلومات ادة البیانات المورفومتریة وفق نظقاع
 متر )30( دقةذات   البیانات الفضائیة الراداریة من المستنبطة)VECTOR DATA( الخطیة

م شبكة التصریف المائیة من نموذج االرتفاعات یترستم حیث  ،األمریكیةوالصادرة عن وكالة ناسا 
ومن ) Acr GIS 9.3( لیل التي یتیحها برنامج وباستخدام أدوات التحآلیةبطریقة ) DEM(الرقمیة 

 ثم تطبیق المعادالت المورفومتریة ومن )Arc Hydro 1.3(خالل ملحق التحلیل الهیدرولوجي 
  .األساسخطیة  البیانات ال القیاسات الجیومتریة التي تم استحصالها منعلى العتماداوب
  

  :مشكلة الدراسة
تحدید األحواض المائیة ومن ثم   فيGISة  مشكلة البحث في كیفیة توظیف تقنیتتلخص

استخراج واستنباط الخصائص المورفومتریة لهذه األحواض المائیة الواقعة في شمال تحدب سنجار 
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والتي تصب جمیعها في األراضي السوریة لذا فان هذه الدراسة تعد ذات أهمیة في إي مشروع 
  .ذلك النوعهیدرولوجي كون هذه المنطقة غیر مخدومة بأي مشروع من 

   
  :هدف الدراسة 

 لمجوعة ناء قاعدة بیانات جغرافیةب في )GIS(  نظم المعلومات الجغرافیةبرمجیاتف توظی
 وكیفیة ،صائص الشبكة المائیة والتضاریسیةالخصائص الشكلیة وخ تشمل مورفومتریةال من المتغیرات

  .ي شمال تحدب سنجار المائیة فلألحواضتوظیف هذه المتغیرات في التحلیل الهیدرولوجي 
  

  :اسة الدرأهمیة
ر قاعدة بیانات الهیدرولوجیة وتوفییف الدراسات  البحث من خالل تكثأهمیةأتي ت

 ى كأحواض الدراسة الحالیة تعتبر ذات جدومرصودةل المائیة الغیر ااألحواضعن هیدرومورفومتریة 
 تحد أروائیة مشاریع إقامة لمن خال األحواض تساعد على تنمیة مناطق تواجد تلك ألنهاة اقتصادی

  . السوریةاألراضي والتي تنتهي في األحواضمن حصول الضائعات المائیة لتصریف تلك 
  
  :منطقة الدراسة .2

ًارتأى الباحث اختیار الجزء الشمالي من تحدب سنجار منطقة للدراسة نتیجة تمیز تلك 
ً حوضا مائیا )26(  والبالغ عددهاحجام وغیر مرصودةالمنطقة بمجموعة أحواض مائیة متفاوتة األ ً

وكالة  متر صادرة عن )30(ً اعتمادا على بیانات مرئیة بدقة 2كم)1537.09 (وتغطي مساحة قدرها
 وخطي طول ًشماال )º36 - =59،¯41،º36 ،19¯،49=(وتقع بین دائرتي عرض  ،ناسا األمریكیة

)=04، ¯27، º41  - =41،¯17، º42( من السفوح الشمالیة لتحدب  وتنحدر تلك األحواض ًشرقا
  .)1 (خارطة انظر *لسوریة نحو األراضي اًتجاه شماالالسنجار با

  

  

تم اعتماد خط الحدود العراقیة السوریة نقطة المصب لألحواض المائیة المدروسة وهذا مایتفق مع هدف البحث  *
 تواجد تلك األحواض ومن خالل  وتنمیة مناطق،وذلك من خالل إعداد قاعدة بیانات مورفومتریة لهذه المنطقة

 لذا التزم الباحث بالحدود ، اذ ال یمكن إنشاء إي مشاریع مقترحة خارج الحدود الدولیة،إقامة المشاریع االروائیة
ًالدولیة باعتبارها منطقة مصب على الرغم من إمكانیة تتبع هذه األحواض خارج الحدود الدولیة نظرا لتوفر 

  .)Dems( بالبیات الراداریة البیانات األساس والمتمثل
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  بیاناتالمراحل بناء قاعدة  .3
                      : تهیئة مصادر البیانات والبرامج المستخدمة: 1:3

 قاعدة بیانات إعداد لهدف الدراسة المتمثلة في طبقا تم اعتماد مصادر بیانات متعددة
 األساس والتي تمثلت بالدرجة )GIS( برامججغرافیة ذات متغیرات مورفومتریة ومن خالل توظیف 

واشتملت على  األمریكیةوالصادرة عن وكالة ناسا )  متر30(ذات دقة  (Dems)  الراداریةبالبیانات
 باإلضافة ).2 (خارطة انظر) ASTGTM_N36E042 (،ASTGTM_N36E041)(البیانات 

 اسة وتمثلت بخارطتي الموصل التي تغطي منطقة الدر1/250000 الخرائط الجیولوجیة بمقیاس إلى
)13 NJ-38-(،  وسنجار)16-37 -NJ( ،الصادرة عن دائرة المسح الجیولوجي والتحري المعدني 

الصادرة عن دائرة المساحة العسكریة لخرائط بئر قاسم ) 1/100000( بمقیاس الطبوغرافیةوالخرائط 
)J - 37 - X - NW ( وكوهیل)J - 37 - X - NE ( وربیعة)J - 38 - S - NW ( وبارة(J-37-

X-SW) وسنجار )J - 37 - X - SW (وتلعفر)J - 37 - X - SW(. خارطة التربة فقد تم  أما
أما البرامج المستخدمة فتمثلت ببرنامج  ).1/1000000(اعتماد خارطة التربة لبیورنك بمقیاس 

(Arc Gis 9.3)  المتمثلة ً فضال عن استخدام بعض المالحق المتخصصة و،األساسیةببرامجه
 وملحق التحلیل المكاني ،)Arc Hydro 1.3 ( بملحق التحلیل الهیدرولوجياألساسبالدرجة 

)Spatial Analyst(.  
  

 والمتمثلة في الدراسة الحالیة بالشبكات )VECTOR DATA(تحدید البیانات الخطیة  :2:3
ل تمث والتي )DEMS(لبیانات الفضائیة الراداریة  المائیة من ااألحواضجموعة مالتصریفیة ل
حیت تم  ،جغرافیة للخصائص الموفومتریةالبیانات الاخلة في بناء قاعدة  الداألساسیةالعناصر 

ًا على ملف  لهذه المسیالت اعتماداستخراج شبكة المسیالت المائیة مع تحدید المراتب النهریة
 الهیدرولوجي لحق التحلیلغطي منطقة البحث ومن خالل می الذي )DEMS(االرتفاعات الرقمیة 

)Arc Hydro 1.3(،  المائیةاألحواضوبعد ذلك تم تحدید حدود  ) وعلى  )-3-الخارطة كما في
 والحصول على الخارطة المورفومتریة الرقمیة المائیة لألحواضضوئها تم رسم الشبكة التصریفیة 

  ).4 (خارطةانظر  األساسیة
  

 قیاسات على هذه إي باستخراجوقبل الشروع : استخراج القیاسات المورفومتریة موضوع البحث :3:3
 مابین  وضبط العالقات التوبولوجیةألخرائطي المتمثلة بالتعمیم  ببعض العملیاتالقیام تم األحواض
 لتطبیق المعادالت المورفومتریة وباالعتماد على القیاسات الجیومتریة لهذه ً تمهیدااألحواض
 في استخراج األساسلخطیة حیث تعد تلك البیانات  والتي تم استحصالها من البیانات ااألحواض

 الحسابات الجیومتریة والعملیات الحسابیة بإمكانیاتوقد تم االستعانة  ،القیاسات المورفومتریة
 الخاصة  بهذه )Arc Gis 9.3( في جدول البیانات الوصفیة والتي یوفرها برنامج األخرىالمتعددة 
  .األحواض

  
  الخصائص الطبیعیة .4

 المائیــة تــستلزم دراســة ومعرفــة الخــصائص الطبیعیــة التــي لألحــواضلدراســة المورفومتریــة ا أن
لتلـك لهیدرولوجیـة  وذلك لمدى التأثیر الكبیـر علـى الخـواص الجیمورفولوجیـة وااألحواضتتمیز بها تلك 

ومـــن هنـــا تـــأتي  ،غـــایرهوتظهرهـــا بأشـــكال مد خصائـــصها المورفومتریـــة تحـــدتالتـــي بموجبهـــا  واألحـــواض
لــذلك تــم دراســة تلــك الخــصائص فــي منطقــة شــمال تحــدب  ًوتبعــا . الخــصائص الطبیعیــة دراســةهمیــةأ

                                                                                          : المائیة المدروسة ومن خالل الخواص التالیةاألحواضسنجار حیث 
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 فـــي اعمارهـــا لدراســـة تكـــاوین صـــخریة مختلفـــةتتكـــشف فـــي منطقـــة ا :جیولوجیـــة منطقـــة الدراســـة 1:4
دیـد الخـصائص المورفومتریـة مـن ومكوناتها وسعة امتـداداتها، ویمكـن حـصر التـأثیر الجیولـوجي فـي تح

یتوقــف تــشكل المــسیالت یــث ح  فیهــاالموجــودةلــة بالــشقوق والفواصــل ثمتتركیبیــة الم خصائــصها اللخــال
 صخریة المتكــشفة فــي منطقــة الدراســةواغلــب التكوینــات الــ ، علــى ذلــك المكونــة للــشبكة المائیــةالمائیــة
 فــي وجــود الــصخور الجیریــة الغنیــة بالــشقوق والفواصــل مــع  وأنجانــة العــصر الربــاعيكرســوبیاتنفــاذه 

 ویمكـن تقـسیم ، المائیـةاألحـواض جـزاءأانعكس ذلك على طبیعة المراتب النهریة بـین  ،األقدمالتكوینات 
  . مجموعتینإلى )5 (الخارطةفي  وكما موضح  حسب توزیعها المكانيلك التكاوینت
 

 نوینــا مجموعــة التكوینــات المتكــشفة فــي تركیــب ســنجار المحــدب وســفحها الــشمالي وتــشمل التك:1:1:4
 :        )1( التالیة

 تركیــب طیــة ســنجار صــخور هــذا التكــوین تتكــشف فــي منطقــة الدراســة فــي لــب: شــیرانشتكــوین  - 
  .مؤلفة من الصلصال والحجر الجیري الصلصالي مع الحجر الجیري

 وتتــألف تكــوین ســنجار الهیكــل الرئیــسي لتركیــب ســنجار المحــدب یــشكل:  علیجــي-ســنجار تكــوین - 
 الــشقوق بأنظمـةصـخوره مـن الحجـر الجیـري المتبلـور الـصلب ویحـوي علـى مـسامیة ثانویـة متمثلـة 

 بینمــا یتكـشف تكــوین العلیجـي فــي طیـة الكــوالت المحدبـة ویتكــون مـن حجــر طینـي مــع ،واصـلوالف
  .حجر كلسي صلصالي

یتكونان من الصلصال المتداخل مع طبقات رقیقة من الحجر الكلـسي ویظهـران  :جدالة و أفانةتكوین - 
  .في لب تحدب  سنجار

 مبعثــرة ضــمن تركیــب أجــزاءي تظهــر المكاشــف الــصخریة لهــذین التكــوینین فــ:  دیبــان-ســریكاكني - 
  الجیــــري والحجــــريلحجــــر الصلــــصالاي تــــ صــــخورهما مــــن تعاقــــب طبقوتتــــألفســــنجار المحــــدب 

   .الجیري
ًنتشر صـخور هـذا التكـوین بـشكل حـزام یؤلـف جـزءا مـن الجنـاح الـشمالي لتركیـب سـنجار ت :جریبي - 

  .المحدب ویتكون من طبقات سمیكة من الحجر الجیري والصلصال
یظهــر هــذا التكــوین علــى الحــدود الخارجیــة الــشمالیة لتحــدب ســنجار  : )وســین االســفلمایال (الفتحــة - 

 صخوره مـن حجـر الجـبس والحجـر الكلـسي تتألفویمكن تقسیمه على عضوین السفلي والعلوي و 
 .مع االنهیدرایت وطبقات الملح الصخري ویتداخل معها صخور غرینیة وطینیة

  
 والربـــــاعي) المقدادیـــــة( والبلیوســـــین) انجانـــــة( األعلـــــى مجموعـــــة تكوینـــــات عـــــصر المایوســـــین :2:1:4

ــزاء واســـعة مــــن مــــساحة  رســــوبیات  المائیــــة المدروســـة وخاصــــة األحـــواضوتغطـــي هــــذه المجموعـــة أجــ
ودیــان الحدیثــة فــي ترســبات ال و- والمــراوح الفیــضیة-المنحــدراتترســبات (ـ العــصر الربــاعي المتمثلــة بــ

مــن طبقــات المــدملكات والــصخور الرملیــة هــذه التكــاوین ن المكاشــف الــصخریة لوتتكــو )األودیــةبطــون 
  .)2( والطین والحصى والرمل الناعموالغرین

 
ـــــــة :2:4 ــــــوغرافي  :الطوبوغرافی ــر الطوبـ ـــــد الخـــــــصائصأهمیـــــــةللمظهـــــ ـــي تحدیــ  إذ  المورفومتریــــــــة فــــ

ـــــین  ـــــاطق تقـــــسیم المیـــــاه ب ـــــة من ـــــات المحدب ــــواضتـــــشكل الطی ـــــة أحـ ــــصرف المائی ــــاورة الـ ـــــضآل المجـ  ف
ــــةنحـــــــدار كـــــــون لالیلـــــــذلك  ـــ ــــساحیة والـــــــشكلیة للحـــــــوضأهمی ـــصائص المـــ ـــــرة فـــــــي تحدیـــــــد الخــــ  . كبیــ
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ــــــاألحــــــــواضمعظـــــــم و ــــسیم المائیــــــــة فــــــــي منطقــ ـــــن تقــــ ــى ً طوبوغرافیــــــــاهاة الدراســـــــة یمكـــ وحــــــــدتین  إلــــــ
   ).6 (الخارطةفي  ظهرت  وكماتضاریستین

 حیـث یتـراوح ارتفـاع هـذه االراضـيوالمتمثلـة بنطـاق تركیـب سـنجار المحدبـة حیـث وحدة المرتفعـات  - 
 -الجریبــي( رئیــسیة مــن الغــرب نحــو الــشرق أقــسام  وهــي علــى ثــالث متــر)1455  - 500( بــین

 الــــصرف المائیــــة أحــــواض وشــــكلت هــــذه الوحــــدة منــــاطق تقــــسیم للمیــــاه بــــین )3()كــــوالت -ســــنجار
       .المجاورة

  كونها طیة مقعرة أمتلئتإلى أصلهاعود ی الشمال من وحدة المرتفعات وإلىوتوجد وحدة السهول  - 
- 346( بلغ مستوى سطحهای حیث ،)4(اة من نطاق المرتفعات فأستوى سطحهبالرواسب المنقول

 النحدار ً تبعاوسمیة الجریان وذات االتجاه الشمالي الماألودیةشبكة من   ویقطعهامتر )500
                                                                                                      . واالمتداداإلحجام المائیة متباینة األحواضتلك السهول لتشكل مجموعة من 

 راالنحدا المائیة المدروسة تم عمل خارطة األحواضومن أجل التعرف على االنحدار في 
وقد تم تحدید النسبة المئویة   ،)Zuidam()5(ًمعتمدا على تصنیف ) 7 (خارطةلمنطقة الدراسة 

  :)1(احة كل مستوى انحدار من المساحة الكلیة لمنطقة الدراسة وكما موضح في الجدوللمس
  

   لمنطقة الدراسةZuidamدرجات االنحدار حسب تصنیف : )1(جدول 
  %النسبة المئویة 2كم / المساحة  الدرجة/ االنحدار  فئات االنحدار

 54.3079 834.8620 2 - 0 ةأرض مستوی

 33.9770 522.3200 7 - 2 أرض قلیلة المیل

 4.7293 72.7029 12 - 7 أرض مائلة

 3.5466 54.5203 18 - 12 أرض متوسطة المیل

 2.0922 32.1634 24 - 18 أرض منحدرة

-فأكثر  24 أرض شدیدة االنحدار  20.7075 1.3470 

  المـستویة وقلیلـة المیـل بدرجـة انحـداراألراضـينالحـظ سـیادة ) 7 (الخارطةو) 1(ومن الجدول 
ًمعظــم اجــزاء المنطقــة خاصــة فــي االجــزاء وتتركــز فــي  %) 88.28( وشــكلت نــسبة قــدرها )7(أقــل مــن 

 )11.27( وشــكلت نــسبة قــدرها)7(  مــنأكثــر مــن االنحــدار والبــالغ األخــرى الــدرجات إمــا ،االــسهلیة منهــ
ایــة  المائیــة وبداألحــواض اغلــب فــي العلیــا األجــزاءوتتركــز فــي تحــدب ســنجار وســفحها الــشمالي حیــث 

  .األولیةتشكل المسیالت المائیة بمراتبها 
  

 ،یعد المناخ عامال رئیسیا في تشكیل الخصائص المورفومتریـة مـن حیـث التغذیـة المائیـة :المناخ :3:4
 وبمعــــدل ســــنوي قــــدره )6(ملــــم )350 -300( منطقــــة الدراســــة تنحــــصر بــــین خطــــي المطــــرأحــــواضأن 

ـــم حـــسب معطیـــات محطـــة ســـنجار المعتمـــدة  )386.1(  اإلمطـــارفـــي الدراســـة، وتتركـــز اغلـــب تلـــك مل
ـــساقطة فـــي فـــصلي الـــشتاء والربیـــع  ــسب  )2أنظـــر جـــدول (ال  ) %27.73- %62.88(حیـــث شـــكلتا نـ

 فــي حــصول جریــان مــائي ســطحي موســمي وتــشكیل اإلمطــاروتــساهم هــذه الكمیــات مــن . علــى التــوالي
  . مسیالت مائیة بمراتب مختلفة
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  عطیات المناخیة الشهریة في محطة سنجارالم: )2(جدول 
  محطة سنجار

  *ملم/التبخر الشهري  م/معدالت الحرارة  ملم/معدالت األمطار  الشهر
  387.43  29.3  0.2  أیلول

  255.46  23  15.8  1ت
  163.46  15.3  41.6  2ت
  62.79  9.1  74.0  1ك
  53.78  7.1 63.1  2ك

  71.91  8.5  64.1  شباط
  106.81  12.5  77.2  آذار
  179.89  18.6  29.9  نیسان
  294.48  24.6  19.2  أیار

  435.72  31.4  1.0  حزیران
  513.62  35.1  0.0  تموز
  490.93  34.4  0.0  أب

  3016.28 20.74  38.61  المجموع/المعدل
20061ولغایة 1970 للفترة من قسم المناخ سجالت غیر منشورة/ الهیئة العامة لألنواء الجویة / المصدر   

  
 المعـدل الـسنوي لـدرجات الحـرارة فـي المحطـة المدروسـة بلغـت إن أیضا الجدول فيیظهر كما 

 تــنخفض إذ الــشتاء وتــزداد خــالل فــصل الــصیف أشــهرحیــث تكــون منخفــضة خــالل  مئــوي،) 20.74(
 إن .مئــوي )35.1(ون الثــاني وترتفــع فــي تمــوز لتــصل مئــوي فــي كــان )7.1 (إلــىمعــدل درجــة الحــرارة 

 تــدني إلــىي  فــي فــصلي الــشتاء والربیــع مــع فتــرة التــساقط المطــري تــؤذحــرارةالتــزامن انخفــاض معــدالت 
 الــساقطة فــي لإلمطــارمــة الفعلیــة ممــا یزیــد مــن القی) 2(النــتح وكمــا موضــح فــي الجــدول/تبخــرفعالیــة ال

    .یة شبكة الصرف المائي السطحيذتغ
                                                

  :التربة: 4:4
ــــة  ــــث المـــــسامیة والنفاذیــــة للترب ــــصرف المـــــائي الـــــسطحيثأتـــــمـــــن حی ـــة ال ـــي عملیــ ــح فـ  یر واضـــ

نجـــد ان ) 8 (الخارطـــة تظهـــر فـــي، وكمـــا  المائیـــة وبالتـــالي تمییـــز خصائـــصها المورفومتریــةلألحــواض
 لألحـــواض الـــسهلیة األجـــزاء التربـــة البنیـــة الحمـــراء وتغطـــي أولهمـــاهنـــاك نـــوعین مـــن التـــرب الرئیـــسیة 

 إلـــى غربـــارینـــي مـــع الكلـــس وتتـــدرج فـــي الـــسمك مـــن الـــضحل الغ الطـــین الرملـــي والمائیـــة وتتكـــون مـــن
ن مــن الحجــر الكلــس ، وثانیهمــا التــرب الــصخریة وتتواجــد فــي ســفوح تحــدب ســنجار وتتكــوشــرقاالعمــق 

ــن التــــرب دور مهــــم فــــي اكتــــساب  ،)7(لوالحــــصى مــــع الرمــــ ـــوعین مــ وللخــــصائص النــــسجیة لكــــال النـ
 معینــة متمثلــة بالترشــیح نحــو الطبقــات تحــث الــسطحیة وتقلیــل  المائیــة خــصائص تــصریفیةاألحــواض
                                                .اوعددآ طول التصریفیة من الكثافة

  :إنحیث : )8(فتم استخراج قیمة التبخر الشهري باستخدام معادلة ایفانو *
E =0.0018(T+25)2(100-a)  

 E=  ملم  /مقدار التبخر الشهري                                                     
 T=  م/المعدل الشهري لدرجات الحرارة  
A = متوسط الرطوبة خالل شهر                            
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  خصائص المورفومتریةال .5
 ومعرفــة العالقــات المتبادلــة  المائیــةلألحــواضیقــصد بالخــصائص المورفومتریــة الدراســة الكمیــة 

وتفیـد نتـائج هـذه  ،)9(لـذلك طرائـق ومعـادالت مختلفـةون ث وأسـتخدم البـاح المختلفـةٕوابعادهـابین مـساحتها 
ـــة وجی ـــ ــــــد هیدرولوجی ــــــي تحدی ـــة الدراســــــة ف ـــ ــــــةاألحــــــواضمورفولوجی وتركــــــز دراســــــة الخــــــصائص  ، المائی

ـــصائص  المائیـــــة علـــــى لألحـــــواضالمورفومتریـــــة  ــساحیة والـــــشكلیة وخـــــصائص الـــــشبكة المائیـــــة الخــ المـــ
  .لخصائص التضاریسیةوا

نظـم المعلومــات الجغرافیـة فــي ات فــي الدراسـة الحالیــة  وبتوظیـف بــرامج اعتمـد علـى تلــك القیاسـ
ــــة  قاعـــــدة بیاإنـــــشاء ـــة للمتغیـــــرات المورفومتریـ ــــات خاصــ ـــــةلألحـــــواضنـ ــة، المائی ــائج   وورد  المدروســـ النتـــ

ــداول فـــــي المستحـــــصلة ـــــة الجـــ ــــر ملحـــــق (  حـــــسب كـــــل قیـــــاس)3،4،5( التالی  المعـــــادالت  یبـــــین1أنظـ
 .)المستخدمة في قیاس الخصائص المورفومتریة

  
   المدروسةاألحواض المائیةالشكلیة لمجموعة و  المساحیةالخصائص: )3(جدول 

رقم 
 الحوض

المساحة 
  2كم 

المحیط 
 كم

طول 
/ الحوض

 كم

عرض 
/ الحوض

 كم
نسبة 

 االستطالة
نسبة 
 االستدارة

نسبة 
تماسك 
 المحیط

معامل 
شكل 
 الحوض

الطول 
/ ثالي الم
 كم

1 16.013 17.477 5.029 2.779 0.898 0.659 1.232 0.633 4.744 

2 18.799 20.900 7.474 3.403 0.654 0.541 1.360 0.337 6.482 

3 7.990 15.151 5.806 2.207 0.549 0.438 1.512 0.237 4.898 

4 9.890 20.567 6.877 1.682 0.516 0.294 1.845 0.209 6.200 

5 234.456 87.451 26.904 10.951 0.642 0.385 1.611 0.324 23.251 

6 44.731 57.630 26.096 2.295 0.289 0.169 2.430 0.066 22.533 

7 17.727 24.726 10.461 2.291 0.454 0.364 1.656 0.162 9.226 

8 48.389 48.636 22.158 2.448 0.354 0.257 1.972 0.099 20.266 

9 43.660 66.175 29.982 2.118 0.249 0.125 2.825 0.049 23.959 

10 10.641 17.190 6.552 1.717 0.562 0.453 1.486 0.248 6.300 

11 53.676 63.012 29.276 2.239 0.282 0.170 2.426 0.063 24.335 

12 105.311 78.603 34.532 4.398 0.335 0.214 2.160 0.088 24.023 

13 14.855 20.018 10.276 1.481 0.423 0.466 1.465 0.141 9.544 

14 22.487 42.133 18.919 1.310 0.283 0.159 2.506 0.063 17.170 

15 58.081 52.511 23.531 2.376 0.365 0.265 1.943 0.105 20.267 

16 5.858 20.158 10.435 0.659 0.262 0.181 2.349 0.054 7.968 

17 122.538 64.048 24.855 5.689 0.502 0.376 1.632 0.198 21.555 

18 7.581 15.039 6.038 1.252 0.514 0.421 1.540 0.208 5.358 

19 52.374 48.783 21.129 2.893 0.386 0.277 1.901 0.117 19.249 

20 63.761 58.340 25.853 2.731 0.348 0.236 2.061 0.095 22.277 

21 131.992 66.886 28.600 5.789 0.453 0.371 1.642 0.161 22.834 

22 126.504 63.918 29.643 6.054 0.428 0.389 1.603 0.144 21.625 

23 107.912 85.185 38.617 3.839 0.303 0.187 2.313 0.072 28.250 

24 18.266 29.177 13.061 2.147 0.369 0.270 1.925 0.107 9.574 

25 12.058 22.553 10.325 1.436 0.379 0.298 1.832 0.113 8.110 

26 181.726 101.96 44.743 5.444 0.340 0.220 2.133 0.091 32.647 
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   المدروسة المائیةاألحواض الشبكة المائیة لمجموعة خصائص: )4 (جدول
المرتبة  المرتبة الخامسة المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانیة المرتبة األولى

 السادسة
 الحوض المجموع

/ الطول  عدد
 كم

/ الطول  عدد كم/ الطول  عدد كم/ الطول  عدد
 كم

/ الطول  عدد
 كم

طول ال عدد
 كم/ 

عدد 
مجاري 
 الحوض

1 20 18.561 8 11.54914 3 2.97068 1 0.9659  0  0 32 

2 23 15.433 6 11.32688 2 3.58777 1 2.2803  0  0 32 

3 13 6.8784 2 4.22694 1 1.45642  0  0  0 16 

4 11 8.6134 2 7.09264 1 1.34243  0  0  0 14 
5 301 200.53 68 129.5294 18 62.8489 5 23.2 1 18.338  0 393 
6 50 49.849 11 13.62192 2 4.21754 1 19.922  0  0 64 
7 16 15.762 3 9.06894 1 4.90331  0  0  0 20 
8 50 50.07 10 23.59749 3 16.8767 1 12.484  0  0 64 
9 57 38.439 13 13.29239 2 2.4838 1 25.479  0  0 73 

10 12 8.5334 2 7.18499 1 0.90078  0  0  0 15 

11 62 49.924 13 18.24383 3 9.19422 1 21.699  0  0 79 

12 125 99.645 30 44.48672 6 17.80036 1 24.187  0  0 163 

13 15 14.891 4 3.77872 1 6.49164  0  0  0 20 

14 15 19.633 4 12.05391 1 12.22529  0  0  0 20 

15 70 51.121 14 21.89893 3 22.2928 1 9.704  0  0 88 

16 6 2.7226 1 7.71237  0  0  0  0 7 

17 149 114.85 32 52.06738 8 45.93442 3 16.691 1 11.641  0 193 
18 12 8.2165 3 4.23577 1 1.61586  0  0  0 16 

19 50 53.252 10 18.43768 3 15.32155 1 11.118  0  0 64 

20 76 60.026 14 29.42346 4 9.3515 1 15.262  0  0 95 

21 159 137.28 49 51.5629 9 18.14132 4 40.557 2 6.0475 1 7.65 224 

22 147 110.69 37 60.44637 7 49.46958 2 8.348 1 6.5995  0 194 

23 124 95.653 24 63.49288 7 20.67413 1 30.228  0  0 156 

24 18 19.433 4 6.50456 1 7.30664  0  0  0 23 

25 14 10.369 3 4.60298 1 5.66033  0  0  0 18 

26 217 160.21 50 73.72074 11 36.89396 3 48.245 1 10.097  0 282 

181 المجموع
2 1421 417 703.16 10

0 379.96 28 310.4 6 52.72 1 7.7 2365 
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  تابع/  المدروسة  المائیةاألحواضالشبكة المائیة لمجموعة  خصائص :)4(جدول 
   نسبة التشعب

نسبة 
 )1/2(التشعب

نسبة 
  التشعب

)2/3( 

نسبة 
  التشعب

)3/4( 

نسبة 
  التشعب

)4/5( 

نسبة 
  التشعب

)5/6( 

كثافة 
الصرف 
 الطولیة

 2كم/كم

كثافة 
الصرف 
 العددیة
 2كم/مجرى

نسبة 
 التقطع

نسیج 
 الحوض

معامل 
 االنعطاف

  خصائص
  االنعطاف

2.50 2.67 3.00 #DIV/0! #DIV/0! 2.126 1.998 1.831 متعرج 1.060 خشن 

3.83 3.00 2.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.736 1.702 1.531 متعرج 1.153 خشن 

6.50 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.572 2.002 1.056 متعرج 1.185 خشن 
5.50 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.724 1.416 0.681 متعرج 1.109 خشن 

4.43 3.78 3.60 5.00 #DIV/0! 1.853 1.676 4.494 متعرج 1.157 خشن 
4.55 5.50 2.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.959 1.431 1.111 متعرج 1.158 خشن 

5.33 3.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.677 1.128 0.809 متعرج 1.134 خشن 
5.00 3.33 3.00 #DIV/0! #DIV/0! 2.129 1.323 1.316 متعرج 1.093 خشن 

4.38 6.50 2.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.825 1.672 1.103 متعرج 1.251 خشن 
6.00 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.562 1.410 0.873 مستقیم 1.040 خشن 

4.77 4.33 3.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.846 1.472 1.254 متعرج 1.203 خشن 

4.17 4.29 7.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.767 1.548 2.074 متعرج 1.437 خشن 

3.75 4.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.694 1.346 0.999 متعرج 1.077 خشن 

3.75 4.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.953 0.889 0.475 متعرج 1.102 خشن 

5.00 4.67 3.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.808 1.515 1.676 متعرج 1.161 خشن 

6.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.540 1.195 0.347 متعرج 1.310 خشن 

4.66 4.00 2.67 3.00 #DIV/0! 1.968 1.575 3.013 متعرج 1.153 خشن 

4.00 3.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.856 2.111 1.064 متعرج 1.127 خشن 

5.00 3.33 3.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.874 1.222 1.312 متعرج 1.098 خشن 

5.43 3.50 4.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.789 1.490 1.628 متعرج 1.161 خشن 

 متعرج 1.253 خشن 3.349 1.697 1.979 2.00 2.00 2.25 5.44 3.24

3.97 5.29 3.50 2.00 #DIV/0! 1.862 1.534 3.035 متعرج 1.371 خشن 

5.17 3.43 7.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.946 1.446 1.831 متعرج 1.367 خشن 

4.50 4.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.820 1.259 0.788 متعرج 1.364 خشن 

4.67 3.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.711 1.493 0.798 متعرج 1.273 خشن 

4.34 4.55 3.67 3.00 #DIV/0! 1.811 1.552 2.766 متعرج 1.371 خشن 

4.63 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.82 1.50 1.59 متعرج 1.199 خشن 

  



 رائد محمود فیصل

209 

   المدروسة المائیةاألحواضخصائص التضاریسیة لمجموعة ال :)5(جدول 
رقم 

 الحوض
اعلى نقطة 
 في الحوض

اوطا نقطة في 
 الحوض

تضاریس 
 الحوض

نسبة 
 التضرس

التكامل 
 الهبسومتري

معدل 
 التضرس

1 739.000 464.000 275.000 54.683 0.058 1.810 
2 491.000 428.000 63.000 8.430 0.298 2.196 
3 446.000 396.000 50.000 8.612 0.160 2.630 
4 441.000 369.000 72.000 10.470 0.137 4.088 
5 1370.000 370.000 1000.000 37.169 0.234 2.457 
6 1016.000 373.000 643.000 24.640 0.070 11.370 
7 459.000 375.000 84.000 8.030 0.211 4.566 
8 675.000 380.000 295.000 13.313 0.164 9.052 
9 1353.000 383.000 970.000 32.353 0.045 14.159 

10 453.000 384.000 69.000 10.531 0.154 3.815 
11 1311.000 387.000 924.000 31.562 0.058 13.073 
12 1281.000 387.000 894.000 25.889 0.118 7.853 
13 498.000 390.000 108.000 10.510 0.138 6.937 
14 612.000 390.000 222.000 11.734 0.101 14.441 
15 949.000 388.000 561.000 23.841 0.104 9.906 
16 469.000 392.000 77.000 7.379 0.076 15.831 
17 1304.000 383.000 921.000 37.055 0.133 4.369 
18 449.000 376.000 73.000 12.090 0.104 4.824 
19 904.000 379.000 525.000 24.847 0.100 7.303 
20 1411.000 367.000 1044.000 40.382 0.061 9.466 
21 1455.000 367.000 1088.000 38.042 0.121 4.940 
22 632.000 359.000 273.000 9.210 0.463 4.897 
23 1238.000 353.000 885.000 22.917 0.122 10.058 
24 400.000 352.000 48.000 3.675 0.381 6.084 
25 390.000 354.000 36.000 3.487 0.335 7.188 
26 819.000 346.000 473.000 10.571 0.384 8.219 

  
    :تحلیل الخصائص المورفومتریة .6
 كل الهندســي العــام للحــوضیقــصد بمورفولوجیــة الحــوض المــائي تمییــز الــش:  الخــصائص الــشكلیة-1

وتـرتبط بكـل مـن نـوع الـصخر  وهـي تعتمـد علـى قیـاس مـساحة الحـوض وطولـه وعرضـه ومحیطـة،
ـــة التـــي تقـــارن .)9( المناخیـــة المـــشكلة لهـــاوالظـــروفونظامـــه   وقـــد تعـــددت المعـــامالت المورفومتری
ـــكال األحــــواض إشــــكال ــث  الهندســــیةباإلشـ ــــل الــــدائرة والمــــستطیل والمثلــ ــامالت هــــذه وأول مث  المعــ

 تـشابه شـكل الحـوض بالمـستطیل إلـىاالستطالة ویشیر المدلول الجیمورفولـوجي لمعـدل االسـتطالة 
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 الواحـد الـصحیح وبالتـالي تقتـرب الـشكل مـن إلـى كمـا یرتفـع لیـصل أدنـى إلى متهقیعندما تنخفض 
 المدروســـــة تتـــــراوح بـــــین األحـــــواض نجـــــد ان نــــسبته فـــــي )3 (ومـــــن مالحظـــــة الجـــــدول ،االســــتدارة

امـــا االســـتدارة فیـــدل علـــى نـــسبة تقـــارب شـــكل الحـــوض مـــن  ،)0.42(وبمتوســـط ) 0.89 -0.28(
وعنــد تحلیــل قــیم   قیمــة المعامــل مــن الواحــد، اقتربــتإذاتدارة الــشكل الــدائري المنــتظم ویــزداد االســ

ـــسبة االســــتطالة الخاصــــة  ــدول لألحــــواضنـ ـــا فــــي الجــ ــــة كمـ ـــظ ) 3( المائی ــــاوت بــــینأنهــــانالحـ   تتف
بینمـــا یبــرز معامـــل شـــكل الحــوض العالقـــة بـــین الطـــول  ،)0.30( ومتوســط قـــدرها) 0.12-0.65(

 إلـىنخفـاض نـسبي فـي المـساحة الحوضـیة  اإلـى  یـشیر القـیم المنخفـضةبحیـث يوالعرض الحوض
 األخـرالطول الحوضي وهذا یعني ازدیـاد الطـول النـسبي ألحـد بعـدي الحـوض علـى حـساب البعـد 

كانـــت قیمـــة هـــذا المعامـــل  إذاویكـــون العكـــس  وبالتـــالي تقـــارب شـــكل الحـــوض مـــن شـــكل المثلـــث،
 ،)0.15( وســطوبمت )0.63-0.04(  المدروســة بــینلألحــواضفــاوت قــیم هــذا المعامــل وتت ,مرتفعــة

الحوض مع محـیط دائـرة لهـا نفـس مـساحة دل على المقارنة بین محیط  نسبة تماسك المحیط فیإما
مـا ارتفعـت النـسبة دل علـى ابتعـاد  اكبر من الواحد الـصحیح وكلدائما المعادلة هذهنتیجة  الحوض

 قیمــة هـــذا وتراوحــت الحــوض أجـــزاء بمعنـــى ضــعف التــرابط بــین إيعــن الــشكل الــدائري المنــتظم 
                                                                                                            .)1.89( وبمتوسط) 2.82-1.23(  الدراسة بینأحواض في المعامل

 الدراســة تمیــل نحــو االســتطالة مــع أحــواضیــستدل مــن ذلــك ان الخــصائص الــشكلیة فــي اغلــب 
لحـــوض المـــائي علـــى طـــول  عـــرض ا فـــي انتظـــام وبـــروز حالـــة عــدمأجزائهـــااالســـتدارة فـــي بعـــض وجــود 
وتــشكل قاعــدة المثلــث  المثلــث مــن قریبــا شــكال أوجــدت  مــن منطقــة تقــسیم المیــاه وحتــى المــصبامتــداده

  .)4 (خارطةانظر  مناطق تقسیم المیاه
                               

 على الشكل العام )Stream Order( الشبكة المائیة مصطلح یطلق: ئص الشبكة المائیة خصا- 2
وتعد المحصلة النهائیة عن  الذي تظهر به مجموعة المجاري المائیة في حوض التصریف،

 دراسته الجیمورفولوجي في ثیهتم الباح  ماوأول ارتباط نوع الصخر ونظامه والظروف المناخیة،
 ان الشبكات یتبین) 4( والشكل )4(ومن الجدول ،الهاوأطو ٕواعدادهاتمییز الرتب للشبكة المائیة 

 األولىمراتب  الى المرتبة السادسة وان ال تتفاوت من المرتبة الثانیةلألحواضالصرف المائیة 
ًعددا )1812(  أكثر للمجاري المائیة بلغتا على التواليوأطولًوالثانیة سجلتا عددا اكبر 

 في مناطق تشكل بسبب التساقط المطريلك كم وذ )303.16( وعددا)417(-كم)1412.33(و
 األحواض نسبة التشعب وظهرت تلك النسبة متباینة في األخرىومن المقاییس  , تلك المراتب

كما  ،)4( انظر الجدول لوجود تفاوت تضاریسيوأخرى وضمن الحوض الواحد بین رتبة المدروسة
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 ط قدرها بمتوسمنخفضا قیما ضاألحواسجلت الكثافة التصریفیة بنوعیها الطولي والعددي في 
 األحواض أجزاء معظم إن إلىویعزى ذلك  ،على التوالي2كم/وادي )1.49( -  2كم/كم)1.81(

 تحدار قلیل یسمح بنفاذ كمیات كبیرة من المیاه الى الطبقات تحن اتواقعة في مساحات ذا
  فقد تمیز)النسیج الحوضي(  التقطعومن حیث نسبة . المرتفعاتإقدامفي السطحیة وخاصة 

 نتیجة ان نسبة التقطع ظهرت اقل من ً بكونها خشنة المائیةاألحواضنسیج الصرف لجمیع 
فرصة كافیة للمیاه  األسطح إتاحةووجود هذا النسیج داللة على جریان مائي قلیل نتیجة  ,)6.25(

 ،یة المائاألحواضللترشح والمتمثلة بترسبات العصر الرباعي والذي یغطي مساحات واسعة من 
تصنیف الذي الحسب وب )1.24(  المائیةاألحواضفیما بلغ متوسط معامل االنعطاف لمجاري 

 . ذات مجاري مائیة متعرجةأحواض  تعد فهي)1ملحق ( انظر )Morisawa()10(أورده 
  
  :ةالتضاریسی الخصائص - 3

 أعلـــى خـــصائص الحـــوض التضاریـــسیة ویقـــصد بهـــا الفـــرق بـــین أهـــمتعـــد نـــسبة التـــضرس مـــن 
 3.48( الدراســة بــین أحــواضوتراوحــت قیمهــا فـي  ض نقطــة فــي الحـوض بالنــسبة لطــول الحـوض،واخفـ

 األحــواض الن منــابع اغلــب  النــسب مرتفعــةوهــذهكــم /متــر)20.35(كــم وبمتوســط قــدرها /متــر)54.6-
 مقارنـــة مـــع منطقـــة  فـــي منـــاطق شـــدید التـــضرس علـــى الـــسفوح الـــشمالي لتركیـــب ســـنجار المحـــدبتقـــع

لخــصائص التضاریــسیة التكامـــل الهبــسومتري ویــدل هــذه المعامــل علــى العالقـــة كمــا تــشمل ا ،المــصب
ـــك المعامــــل  والتــــضاریس الحوضــــیة وبلغــــت متوســــط بــــین المــــساحة الحوضــــیة  الدراســــیة لألحــــواضتلـ

ــــى حداثــــة عمــــر ) 0.16( ـــة عل ــضة تعطــــي داللـ ــواضوهــــي قیمــــة منخفــ ـــغر األحــ ـــى صـ ــة وعلـ  مــــن جهــ
                                                     .أخرىیة من جهة تراحل الدورة الحه التزال في بدایة منمساحاتها الحوضیة وا

 
  : نتاجاتتاالس

 واسـتخدام ملحــق )Arc GIS 9.3(ببرنـامج  األسـاسوالمتمثلـة بالدرجـة ) GIS(بتوظیـف بـرامج  )1
 )Spalial Analyst( التحلیــل المكــاني وملحــق )Arc Hydro 1.3(الهیــدرولوجي  التحلیــل
 جغرافیــــة ذات  بیانــــاتتــــم تــــوفیر ،(Geostatisical Analyst) اإلحــــصائيق التحلیــــل وملحــــ

وغیـر  اإلحجـام  متفاوتـةمائیـا حوضـا) 26(ـ  لـدرومورفومتریـة تشكل قاعـدة هیمتغیرات مورفومتریة
  .مرصودة وتنحدر من شمال تحدب سنجار

 عنـصرا) 25 ( اسـتخراج قیاسـاتة تـمدراسـة الحالیـ في الومتریة المعدةفرضمن قاعدة البیانات المو )2
ـــــا  ـــةًمورفومتری ــــة البالغــ ـــواض الدراســ ـــن احــ ــــوض مـــ  بــــــین القیاســــــاتوتتــــــوزع تلـــــك  ،)26( لكــــــل حـ
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ــك   قیاســــات بإمكانیــــاتالخــــصائص الــــشكلیة والــــشبكة المائیــــة والتضاریــــسیة واســــتعین لتحقیــــق ذلــ
  .)Arc GIS 9.3(الجیومتریة التي یوفرها برنامج الحسابات 

 أحـــواضأنهـــا  تمثلـــت مورفولوجیـــآ ب منطقـــة الدراســـةألحـــواض فومتریـــةالمورظهـــر ان للخـــصائص  )3
 المثلــث شـكلت تركیــب سـنجار قاعــدة بحیــث) 0.15(كلالـش وثالثــي) 0.42( قریبـة مــن االسـتطالة

 امتــدادهمــابین عــرض الحــوض وطــول   بعــدم االنتظــاماألحــواضكمــا تمیــزت   المائیــة،لألحــواض
 2كـم/كـم) 1.81( بنوعیهـا الطـولينیـة متدقیمـاائیة  الماألحواض فقد سجلت تصریفیا إما، )1.89(

ـــــك بوضـــــوح  2كـــــم/وادي) 1.55(والعـــــددي ــــاضوظهـــــر ذل ـــــسبة التقطـــــعبانخفـ  توتمیـــــز) 1.64( ن
ــــواض ــشن، األحـــــ ـــــــــسیا بنـــــــــسیج خـــــــ ــــــم وتضاری ــــزت معظـــ ـــــ ـــــواض تمی ــي نـــــــــسبة ارتفاعـــــــــا األحــــ ـــــــ  ف

 .لسوریةوالحدود العراقیة اكم لوجود تفاوت تضاریسي بین منطقة المنبع /متر) 20.35(التضرس
  

 :التوصیات
دراســـة فـــي ) DEM( نمـــوذج االرتفاعـــات الرقمیـــةكة  البیانـــات الحدیثـــضـــرورة اســـتخدام مـــصادر )1

ــة األحـــواض  تلـــك المـــصادر فـــي تـــوفیر إلمكانیـــات المرصـــودة الغیـــر األحـــواض المائیـــة وخاصـ
 تــساهم فــي تطــویر تلــك  لهــمخاصــة قاعــدة بیانــات إنــشاءبیانــات متعــددة یــسهم بــشكل كبیــر فــي 

                                                 .اطقالمن
 ث الباحـإن إال الدراسـة على الرغم من توفر دراسات من قبل الباحتین وشـركة دجلـة عـن منطقـة )2

تلــــك لدراســــة ال  اســــتكمال االســــتفادة مــــن نتــــائج الدراســــة الحالیــــة والحــــث علــــىبــــضرورةیوصــــي 
 مـشاریع هندسـیة الن تلـك ٕوانـشاء  المائیةاداتاإلیرالمائي وتقدیر   في جوانب الحصاداألحواض
                                                                                                                 .السوریة األراضي داخل تصب معظمها األحواض

 
 :المصادر

 المراوح في اإلمطارد میاه  الهیدرواوجیة وحصااألنظمةدراسة  ،بشار منیر الشكرجي )1
الفیضیة في الطرف الشمالي من جبل سنجار بأستخدام معطیات التحسس النائي، رسالة 

 .ص2002 جامعة الموصل، ،)مركز التحسس النائي(كلیة العلوم  ،)غیر منشورة(ماجستیر 
 .29- 28ص

والنشر،  اعةدار الكتب للطب جیولوجیا العراق، ،وآخرون ،األنصارينضیر  السیاب، عبداهللا )2
                                                                                    .139- 110ص .ص ،1982 جامعة الموصل،

 جیومورفولوجیة الجزء الشمالي من منطقة الجزیرة في العراق، اسباهیه یونس المحسن، )3
.                                                         86-85ص .ص ،1991 بغداد،جامعة  ،اآلدابكلیة  ،)غیر منشورة(  الدكتوراهأطروحة
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مقابلة الحقیقة الجیولوجیة االرضیة مع معلومات التحسس النائي في  جورج یاقین بخو، )4
 كلیة العلوم، ،)غیر منشوره(  والمستوي في العراق،رسالة ماجستیراجزاء من قطاعي الطیات

    .62،55ص .ص ،1997 جامعة الموصل،
5) Zuidam, R. A. and Zuidam. Full, Terrain analysis and classification 

using aerial photographs international institute for aerial survey and 
earth science (ITC), The Netherlands, 1979. p.310. 

 كلیة التربیة، كز دراسات علم الخرائط،مر العراق التعلیمي،  أطلس، وآخرون، القصابإبراهیم )6
.                                                                                                    39ص ,1990 جامعة الموصل،

یة المیاه الجوفیة في حصاد المیاه وتغذ امیم مشاریع الري،امة لدراسات وتصشركة دجلة الع )7
    .23ص ،2002 نجار والبعاج،منطقة جبل س

 استخدام بعض المعاییر الحسابیة في تحدید أقالیم العراق المناخیة، ،علي حسین الشلش )8
  .214، ص1972- 1971 جامعة الریاض، المجلد الثاني، سنة اآلدابمجلة كلیة 

 ،دار النهضة العربیة ، العامة في الجیمورفولوجیااألصول  راضي،أبوفتحي عبد العزیز  )9
 .142- 119ص ،2004 لبنان، وت،بیر

10) Mario Morisawa, River (form and Process), General Editor; 
K.M.Clayton  University of East Anglia, USA, 1982,p 91. 

  
  :مصادر البیانات 

ــة بمقیــــاس  )1 ــ ــــوجي والتحــــري , 1/250000الخــــرائط الجیولوجی ــــرة المــــسح الجیول الــــصادرة عــــن دائ
 .)NJ -16-37(وسنجار , )-NJ-38 13(ل المعدني لخارطة الموص

ــاس  )2 ــــــة بمقیـــــ ـــرائط الطوبوغرافیـ ـــــــة المـــــــساحة العـــــــسكریة, 1/100000الخــــ ـــن مدیری ـــصادرة عــــ ــــ  ال
 - J(وربیعـة ) J - 37 - X - NE(وكوهیـل ) J - 37 - X - NW(لخـرائط بئـر قاسـم 

38 - S - NW ( وبــارة(J-37-X-SW) وســنجار )J - 37 - X - SW (وتلعفــر)J 
- 37 - X - SW.( 

ــن وزارة الزراعــــة فــــي بغــــداد ســــنة 1/1000000خارطــــة التربــــة بمقیــــاس  )3 ــــك والــــصادرة عــ  لبیورن
1960. 

ــة ) 30m(ذات دقـــة , )Dems(ملـــف االرتفاعـــات الرقمیـــة  )4 والـــصادر عـــن وكالـــة ناســـا االمریكیــ
  .         )ASTGTM_N36E042 (،ASTGTM_N36E041)(واشتملت على البیانات 

 .2006 ,بغداد, بیانات غیر منشورة, قسم المناخ, ویة العراقیةالهیئة العامة لألنواء الج )5

  .1/1000000 خارطة العراق بمقیاس ،مدیریة المساحة العسكریة )6

:  المستخدمة في إجراء القیاسات المورفومتریةالمعادالت :)1ملحق (  
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2كم/                                           مساحة الحوض   
ـــــــ   = نسبة االستدارة  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ  

2كم/                        مساحة دائرة یساوي محیطها محیط الحوض نفسه  
  

كم/                         طول قطر دائرة بنفس مساحة الحوض  
ــــــــــ =نسبة االستطالة  ــــ ـــ ــــــــ   ـــ

كم/حوض المائي                                أقصى طول لل  
 

2كم/    مساحة الحوض                              

ـــــ = معامل شكل الحوض  ـــــــ ـــــ  
كم/ مربع طول الحوض                                

 
                              

                                                 1  
ــــــــــــــ   =    نسبة تماسك المحیط ـــــــ  

)االستدارة(                                 نسبة تماسك المساحة   
 

                    
)متر(                         الفرق بین أعلى وأخفض نقطة في الحوض   

ـــ = نسبة التضرس  ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ  
)كم(      طول الحوض                                      

 
2كم /مساحة الحوض                                   

ــــــ  = التكامل الهبسومتري  ــــــــ ـــ  
م/ الحوضتضاریس                                   

 
                             عدد مجاري مرتبة ما 

ــــ= نسبة التشعب  ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ  
                          عدد مجاري المرتبة الالحقة

 
كم/  مجموع أطوال المجاري                                 
ــــــ =كثافة الصرف الطولیة  ــــــ ـــــــ   ـ

2كم/  مساحة الحوض                                    

 
للحوض                                 مجموع عدد المجاري   

ـــــ = كثافة الصرف العددیة  ــــــــ ـــــــ ــ  
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2كم/     مساحة الحوض                                    

 
                       مجموع أعداد المجاري المائیة في الحوض

ـــ = نسبة التقطیع  ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــ  
كم/ ض                                    محیط الحو  

 
    كم /                              طول المجرى الحقیقي

ـــــــ =معامل االنعطاف  ــ ـــــ ــــــــ             ـ
كم)/المستقیم(                        طول المجرى المثالي   

 
  :فإذا كان )Morisawa(معامل االنعطاف حسب تصنیف 

   یكون مستقیم1.05أقل 
   متعرج 1.5 -1.05

منعطف 1.5أكثر من   
  

  :انظر إلى

ـــشبكات التـــصریف المـــائي، محمـــود محمـــد عاشـــور، -  حولیـــة كلیـــة  طـــرق التحلیـــل المورفـــومتري ل
  .1986 )9( العدد جامعة قطر،  والعلوم االجتماعیة،اإلنسانیات

 المائیـة فـي لألحـواض الجیمورفولـوجي للخـصائص المورفومتریـة التحلیـل حسن رمـضان سـالمة، - 
  1980 ،)1(العدد المجلد السابع، ،األردنیةالجامعة   دراسات،مجلة ،األردن

ـــد العزیـــز  -  ــا،األصـــول  راضـــي،أبـــوفتحـــي عب  دار النهـــضة العربیـــة،  العامـــة فـــي الجیومورفولوجیـ
  .2004 لبنان، بیروت،

 جغرافیتـه الطبیعیـة ، حوض وادي دبا في دولـة اإلمـارات العربیـة المتحـدة،حسن سید أبو العینین - 
  .1990 ، جامعة الكویت،نمیة الزراعیةوأثرها في الت


