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 ابس تخدام التقنيات احلديثة

 الفتحة (  –)طريق العلم  على في تصميم القناطر األوديةعالقة تصريف شبكات 
 باستخدام التقنيات الحديثة

 العمري عبد الوهابأ.د فؤاد      
 ةجيمورفوجيا / كلية التربية /قسم الجغرافي

 أ.م. محمود عزت
 هيدرولوجيا / كلية الهندسة

 خلف حمادة عبد الحقم.م    
 ةخرائط / كلية اآلداب/ قسم الجغرافي

 نايف محمود عبد الحقم. 
 ةمناخ / كلية التربية / قسم الجغرافي

 
 

 الملخص 
 أحواضعلى معالجة  األساسالهيدرومورفولوجية والهندسية تركز بالدرجة  الدراسات إن       

على  أيضا( وتركز  واإلرسابالتصريف وخاصة على نشاط العمليات الجيومورفولوجية ) التعرية 
 الفيضانات السيلية وآثارها المدمرة على المنشات الهندسية ) الطرق ، الجسور ، السدود ( .

تكمن المشكلة في الكشف عن الخصائص الطبيعية ألحواض الشبكات المائية واثرها على       
الفتحة ، والمعرضة لمخاطر الفيضان اثناء  –ة اداء القناطر المقامة على طريق العلم كفاء

 المواسم المطرية والتي تتردد على المنطقة بين شهري تشرين االول و حزيران .
 Erdas 8.4 , Arc GIS 9.3 andتطلبت الدراسة االعتماد على مجموعة من البرامج )

Global Mapper   . ) 
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حذذذواض هذذذي سيذذذر مقيسذذذة لتقذذذدير التصذذذريف االعرذذذم ، فقذذذد اعتمذذذدت الدراسذذذة علذذذى وألن هذذذال اال
مجموعذذة مذذن المعذذادالت والطذذرق ) الطريقذذة العققنيذذة ، طريقذذة شذذنايدر ، ومذذن ثذذم طريقذذة ماننذذ  ( 

سلبهذا أ السعة الحالية للقناطر ، والتذي كانذت  إليجادفضق عن استخدام معادلة ) جريان القنطرة ( 
 تفوق الطاقة االستيعابية للقناطر.  األخرالقسم  إنيف ، في حين وجد مناسبة في التصر 

( بحدوث عبور مياههما عبذر الشذارو ولعذدة مذرات ، وقذد تبذين  6،  2سكان الحوضين )  أفادلقد 
انحراف  إن إالمن الزيارات الحقلية بان تصميم فوهات القناطر كانت على اتجال سرير المجرى ، 

داخل سرير النهر في مقدمات القناطر  إرساباتالقناطر بسبب حدوث  أكتافاتجال المجاري نحو 
 حدوث هاا التغير .  إلى أدىوامتقء الفوهات بالرواسب  

 
 :المقدمة 
مذذن حيذذث  المائيذذة األحذذواضفذذي دراسذذة  الهيدروجيمورفولوجيذذة والهندسذذيةاهتمذذت الدراسذذات        
الحمولذة النهريذة  فذي مذا يذنجم عنهذا زيذادة و  والترسذيب () التعريذة العمليات الجيمورفولوجيذة نشاط 

بهذذدف ، مخاطرهذذا  إدارةالتدميريذذة وكيفيذذة  وأثارهذذاسذذيما الفيضذذانات السذذيلية الالتصذذاريف المائيذذة و 
الطذذذرق و القنذذذاطر، السذذذدود ب المتمثلذذذة ومذذذات الهيدروليكيذذذةرالتخفيذذذف مذذذن اثارهذذذا السذذذلبية علذذذى المن

  . وسيرها
القنذذذاطر معرفذذذة الخصذذذائص الطبيعيذذذة للشذذذبكات المائيذذذة واثرهذذذا علذذذى فذذذي المشذذذكلة تكمذذذن        

اسذذذذتيعابها  تهذذذذا مذذذذن حيذذذذثءالفتحذذذذة ومذذذذدى كفا – العلذذذذمالمقامذذذذة علذذذذى الطريذذذذق الواصذذذذل مذذذذا بذذذذين 
الممتذد مذن تشذرين االول وحتذى نهايذة  يدث فذي اشذهر التسذاقط المطذر حذتذي تلفيضانات السيلية الل

 Imperial Fourmula، وايجذذاد المعذذامقت المقئمذذة فذذي تطبيذذق المعذذادالت التجريبيذذة  مذذايس
 .على الطريق ةالمقام قناطرالللتنبؤ في الاروات التصريفية لألحواض التي تمررها 

 :  إلىويهدف البحث        
 .المدروسة لألحواض الهيدرولوجية على المتغيرات وأثرهامورفولوجية و تحليل الخصائص الجي -
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 .تحليل الخصائص المورفومترية ألجل التعرف على الدالالت الهيدرولوجية لها   -
تقدير  ومقارنتها بالقياسات الحقلية ألجلالتجريبية  المعامقت المقئمة لتطبيق المعادالت إيجاد -

ات السذذيلية ومعرفذذة العققذذة االرتباطيذذة مذذا بذذين الفيضذذان للقنذذاطر ةاروة التصذذاريف المائيذذة الواصذذل
 ميال الفيضان .  إمراروحجم ونوو القناطر المقامة عليها لتقدير درجة كفاءتها في 

لبحذذذذث ، اا اعتمذذذذد البحذذذذث علذذذذى اهذذذذدف  إلذذذذىللوصذذذذول الكمذذذذي اتخذذذذات الدراسذذذذة المذذذذنهج    
والمرئيذذات الفضذذائية للقمذذر  30mمذذن البيذذان الذذراداري اات قذذدرة تمييزيذذة المشذذتقة المعلومذذات 
 فضذذذذذق  عذذذذذن 30m×30او القذذذذذدرة التمييزيذذذذذة  ETMاو المتحسذذذذذس  Landsat7الصذذذذذناعي 

 إحذذداثياتألخذذا  متكذذررة تحليذذل المعطيذذات الطبيعيذذة المتيسذذرة للمنطقذذة ، رافقهذذا زيذذارات ميدانيذذة
يذذة لمواضذذو والقيذذام بالقياسذذات الحقليذذة لرسذذم المقذذاطو العرضذذية والطول GPSللقنذذاطر بجهذذاز 

 الشريط المساحي .  و   Levelالقناطر باستخدام جهاز
 

     منطقة الدراسة    
  ولذذذذذذذبين خطذي طوالتي تنحصر  ، الفتحة –العلم ناحية تقاطو  منطقة الدراسة مابينتقو       

 44 34 44و   44 43ْ   46ْ    شذذذذرقا وبذذذين دائرتذذذي عذذذذرض 44ْ   44ْ   16و    44ْ   44 22
وعلذذى  مذن مدينذذة تكريذت تقذو مكانيذذا فذي الجذذزء الشذمالي الشذذرقي إا( 1شذماال  كمذذا فذي الخريطذذة )

ين تقل حمذذر الجنوبيذذة لذذسذذفو  الالضذذفة اليسذذرى مذذن نهذذر دجلذذة ، وتنحصذذر بذذين نهذذر دجلذذة سربذذا و 
تصذب مياههذا فذي نهذر المائية المدروسة في تل  السذفو  والتذي  األحواضاا تقو  ،شرقا  الشمالية
 دجلة .

مؤقتذذة الجريذذان  بأنهذذا أوديتهذذاتمتذذاز ، والتذذي  2كذذم 434336 روسذذةالمد األحذذواضتبلذذم مسذذاحة    
هذذذال  إنعلذذذى الذذذرسم مذذذن و وشذذذديدة الحساسذذذية للتابذذذابات المناخيذذذة الحاصذذذلة فذذذي نرذذذام التسذذذاقط ، 

فذذذي  وتخسذذذفات تسذذذبب حذذذدوث تكسذذذرات إنهذذذا إالالفيضذذذانات السذذذيلية التصذذذل الذذذى مرحلذذذة الكارثذذذة 
،  متكذررةبصذورة علذى بعضذها  بسذبب عبذور ميذال الفيضذانات ،قنطذرة  13 البذالم عذددها  القناطر

   .ستة قناطر رئيسة ألهميتهاعلى اال ان الدراسة قد ركزت . الحقلية خقل الزياراتمن ال  تبين و 
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 محاور لتحقيق الهدف المنشود وهي : اربعةسة في راتمحورت الد
  .الخصائص الطبيعية لألحواض المدروسة -1
  .المورفومترية لشبكات االحواضتحليل الخصائص  -2

 تحليل الخصائص الهيدرولوجية . -4

 .القناطر  كفاءة تصريفحساب   -4

      
فذذي تحليذذل وتفسذذير  Erdas 8.4لقذذد تطلبذذت الدراسذذة اسذذتخدام مجموعذذة بذذرامج هذذي )           

ألجذذل بنذذاء قاعذذدة معلومذذات ورسذذم خذذرائط لهذذال  Arc GIS 9.3المرئيذذات الفضذذائية ، وبرنذذامج  
فذي تصذميم الشذكل المجسذم لألحذواض وتحويذل صذيم   Global Mapper برنذامج و ،  حواضاأل

فذذذي حسذذذاب  Excel( وبرنذذذامج آنفذذذاصذذذيم يسذذذتقبلها البرنذذذامجين المذذذاكورين  إلذذذى البيانذذذات الراداريذذذة
  .وتطبيق المعادالت الرياضية

 عرضا لهال المحاور : يأتيوفيما 
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الدراسة  ( موقو منطقة 1خريطة )
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 2332لمحافرذذذة صذذذق  الذذذدين لعذذذام  الداريذذذةالمصذذذدر : المديريذذذة العامذذذة للمسذذذاحة ، الخارطذذذة ا
   1/2433333بمقياس 

 
 : تحليل المعطيات الطبيعية  األولالمحور 

االحذذواض بفعذذل عذذاملين اساسذذيين همذذا البنيذذة الجيولوجيذذة ) نذذوو الصذذخور وصذذفاتها  تتشذذكل        
والتشذذوهات التكتونيذذة الحاصذذلة فيهذذا ( وقذذدرات المنذذام الحركيذذة المتمثلذذة فذذي تحليذذل عناصذذرها )درجذذات 

والتذذذي تعكذذذس تاثيرهذذذا الواضذذذ  فذذذي تشذذذكيل الحذذذرارة ، التسذذذاقط ، الرطوبذذذة النسذذذبية ، التبخذذذر وسيرهذذذا ( 
) االرتفاعذذذات واالنحذذذدارات (  وتوزيذذذو التذذذرب والغطذذذاء النبذذذاتي  والمذذذوارد المائيذذذة )السذذذطحية س التضذذذر 

يمكذذن ان نوجزهذذا بمذذا مذذن الخصذذائص جملذذة  األحذذواضعلذذى موقذذو هذذال  أضذذفىد . لقذذ( فيهذذا والجوفيذذة 
  : يأتي
ن سلسذذلة تذذقل حمذذرين الشذذمالية التذذي تذذاثرت بالحركذذة علذذى السذذف  الجنذذوبي مذذ األحذذواضوقذذوو هذذال  -

 أعمارهافي  خور رسوبية متنوعة ، ومتباينةاات ص ( 1تقلية شكل )وشكلت سقسل االلبية الحديثة 
) عصذر المايوسذذين اا ترهذر المنكشذفات الصذخرية االقذذدم عهذدا لتكذوين الفتحذة  .وصذفاتها الصذخرية 

هذال السلسذلة والمذارل السذريو  هيكذل ور الجبسذية التذي تشذكلوالاي يتكذون مذن تعاقذب الصذخ(  األسفل
الذذذاي يتكذذون مذذذن الصذذذخور  ين انجانذذذ  ) عصذذر المايوسذذذين االعلذذى( تكذذو  األعلذذذى إلذذىيعقبهذذذا  التآكذذل

 تأثرهذذاوتتميذذز هذذال الصذذخور بسذذرعة  ،هذذال السلسذذلة علذذى اطذذراف  تنتشذذروالتذذي ، )*(ينيذذةطالرمليذذة وال
. القذذذة عسذذذيما الحمولذذذة الاللنهريذذذة تاثيرهذذذا فذذذي تشذذذكيل الحمولذذذة ا سعمليذذذات التجويذذذة والتعريذذذة وتعكذذذبال

تكذويني المقداديذة وبذاي حسذن والعائذدة الذذى عصذر البليوسذين واللذاان يتكونذان مذن المكذذتقت ويعلوهمذا 
، تتذذذداخل معهذذذا طبقذذذات رقيقذذذة مذذذن الصذذذخور الصذذذخرية المتباينذذذة فذذذي خصائصذذذها الشذذذكلية والحجميذذذة 

  .األوديةوتشكل الحمولة القاعية لهال ، هال السلسلة في قدمات  الطينية والغرينية وتنتشر
ت التصريفية الرئيسة لهذال االحذواض الشذقوق والمفاصذل والصذدوو التذي تشذكلت اتخات المسارا       

بفعذذل تذذاثير الحركذذة االلبيذذة وقذذد توسذذعت لتشذذكل احيانذذا اوديذذة خانقيذذة سذذيما عنذذد خروجهذذا مذذن السلسذذلة 
 ل المجاورة .التقلية نحو السهو 
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 ( المجسم التضاريسي لمنطقة الدراسة1شكل )
 

 
 . m 43على البيان الراداري ا اعتمادلمصدر: ا

سب بطون االوديذة ورواسذب القذدمات التذي تغطي هال التكوينات احيانا رواسب سفحية ورواو      
 نحو هال السهول .  األوديةترسبت بفعل الحمولة النهرية التي جلبتها 

منذام البحذر  إقلذيم إمطذارلالذاي تتبذو  ) تبعا  للتساقط السذنوي(الشب  الجافو سود المنام الجاف ي -
رة التسذذذاقط الذذذاي تميذذذز بنذذذدبعذذذا لتصذذذنيف ديمذذذارتون المنذذذاخي . اا يت األحذذذواضهذذذال المتوسذذذط فذذذي 

كمذا فذي ملم في السذنوات الرطبذة  464ملم في السنوات الجافة ليصل الى  3134بين  ينحصر ما
  .(1ل )الجدو 

 2333 - 1211للمدة  في محطة تكريت المناخية بذ ملم ( المعدالت الشهرية للتساقط1جدول )
نوو 
 السنة

تشرين  أيلول
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

كانون 
 الثاني

المجموو  آب تموز حزيران مايس نيسان آاار شباط
 العام
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 11231 3 3 3 631 12333 44312 21341 43314 4332 42324 3344 3341 المعدل
سنة 
رطبة 
1224-
1224 

33331 2336 3434 6234 2334 32 4634 4432 134 1   46432 

سنة 
جافة 
1221-
1222 

3 3 3 432 1131 41 2 332 3 3 3 3 3134 

المصدر : وزارة النقل والمواصقت ، الهيئة العامة لألنواء الجوية ، قسم المنام ، بيانات سير 
 . )**(منشورة

 
 فذذي تركذذزت، و  وحتذذى شذذهر مذذايس األولتشذذرين  األشذذهرمذذابين  احيانذذا )*(جاألمطذذار والثلذذو تهطذذل 
    .السيلية فيضانات التي تحدث فيها ال األشهرأي حتى آاار ، الثاني و  تشرين
حذذرارة فذذي فصذذل اعلذذى درجذذات ، اا سذذجلت  الذذى أخذذر شذذهرمعذذدالت درجذذات الحذذرارة مذذن  تتبذذاين

ْ  كمذا فذي الجذدول)43الشتاء ويبلم المدى الحراري حذوالي الصيف وأدناها في فصل  ( ، وهذاا 2م 
   .يعني ان  يتصف بصفة القارية

تعتبر معدالت الرطوبة النسبية في منطقذة الدراسذة واطئذة وتبذدأ باالرتفذاو مذن شذهر تشذرين الثذاني 
اني ، وتسذذتمر حتذذى نهايذذة نيسذذان حيذذث تبلذذم حذذدها األعلذذى خذذقل شذذهر كذذانون األول وكذذانون الثذذ

بسذذبب ارتفذذاو درجذذات الحذذرارة  ) مذذايس وحتذذى نهايذذة ايلذذول ( وتبذذدأ باالنخفذذاض فذذي أشذذهر الصذذيف
 .( 4 )وانعدام التساقط كما في الجدول

                                                 
 .  1222سقطت الثلوج في مدينة تكريت في احدى ايام شهر كانون الثاني عام  )*(
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 أ .د فؤاد عبد الوهاب العمري 

 أ .م. محمود عزت

 م.م عبد احلق خلف حامدة   

 م. عبد احلق انيف محمود

 2071( اكنون ال ول 71العدد )

عالقة ترصيف ش باكت ال ودية يف تصممي 

الفتحة (   –عمل القناطر عىل )طريق ال

 ابس تخدام التقنيات احلديثة

 
 - 1211للمدة  في محطة تكريت المناخية بذ م   ( المعدالت الشهرية الصغرى والعرمى لدرجات الحرارة2جدول )

2333 
كانون  نوو السنة

 الثاني 
تشرين  أيلول آب تموز  حزيران مايس  نيسان آاار  شباط

 األول
تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

المعدل 
 العام 

 2231 1431 2234 4131 4133 44 4433 4333 4434 2131 2332 16314 1436 المعدل 
 42311 2331 2332 4434 4334 4432 4433 4432 4336 4434 2433 11 1631 العرمى
 26313 1132 1233 41 4333 4133 4134 4133 42 2634 1134 1131 1131 الصغرى

المصدر : وزارة النقل والمواصقت ، الهيئة العامة لألنواء الجوية ، قسم المنام ، بيانات سير 
 منشورة 

 
 2333 - 1211للمدة  ( المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية في محطة تكريت المناخية4جدول )

كانون  نوو السنة
 الثاني 

 تشرين أيلول آب تموز  حزيران مايس  نيسان آاار  شباط
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

المعدل 
 العام 

 4433 3431 42 4131 2133 2431 2134 2231 4332 44 4632 66 3632 المعدل 
المصدر : وزارة النقل والمواصقت ، الهيئة العامة لألنواء الجوية ، قسم المنام ، بيانات سير  

 منشورة 
 

، كمذا مبذين ى ارتفاو معذدالت التبخذر ان ارتفاو معدالت الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة يؤدي ال
(  وتبين ان اعلى نسبة للتبخر الشهري مسجلة في شذهر تمذوز وادنذى نسذب  لهذا فذي 4في الجدول)

 .شهر كانون االول 
 2333 - 1211للمدة  في محطة تكريت المناخيةبذ ملم ( المعدالت الشهرية للتبخر 4جدول )
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 أ .د فؤاد عبد الوهاب العمري 

 أ .م. محمود عزت

 م.م عبد احلق خلف حامدة   

 م. عبد احلق انيف محمود

 2071( اكنون ال ول 71العدد )

عالقة ترصيف ش باكت ال ودية يف تصممي 

الفتحة (   –عمل القناطر عىل )طريق ال

 ابس تخدام التقنيات احلديثة

كانون  نوو السنة
 الثاني 

تشرين  أيلول آب تموز  حزيران مايس  نيسان آاار  شباط
 األول

ن تشري
 الثاني

كانون 
 األول

 المجموو

 443432 43 114 241 423 466 623 443 432 244 163 1136 4634 المعدل 
الحد 

 األعلى
14 133 233 422 414 624 361 641 422 434 262 13 4422 

الحد 
 األدنى

44 62 121 114 444 421 416 436 244 111 12 42 2336 

المصدر : وزارة النقل والمواصقت ، الهيئة العامة لألنواء الجوية ، قسم المنام ، بيانات سير 
 منشورة 

 
تليهذذذا الريذذذا   %63تبلذذذم نسذذذبتها الدراسذذذة حيذذذث فذذذي منطقذذذة  ةالريذذذا  الشذذذمالية الغربيذذذ تسذذذود     

فذذي شذذهر  232امذذا سذذرعة هذال الريذذا  فتتذذراو  بذين  % 13والغربيذذة بنسذبة  % 43الشذمالية بنسذذبة 
، وعموما فهي مرتفعة في االشهر حزيران وتموز (1)في شهر تموز 434كانون االول و تصل الى 

المعذذدالت الشذذهرية المسذذجلة فذذي ( 4)ويوضذذ  الجذذدول، واب ، وتذذنخفض فذذي اشذذهر الشذذتاء تقريبذذا 
 المناخية.محطة تكريت 

 
 2333 - 1211للمدة  ( المعدالت الشهرية لسرعة الريا  في محطة تكريت المناخية4جدول )

كانون  نوو السنة
 الثاني 

تشرين  أيلول آب تموز  حزيران مايس  نيسان آاار  شباط
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

المعدل 
 العام 

 431 232 234 233 432 432 434 433 432 434 431 233 234 المعدل 
المصدر : وزارة النقل والمواصقت ، الهيئة العامة لألنواء الجوية ، قسم المنام ، بيانات سير 

 منشورة 
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 أ .د فؤاد عبد الوهاب العمري 

 أ .م. محمود عزت

 م.م عبد احلق خلف حامدة   

 م. عبد احلق انيف محمود

 2071( اكنون ال ول 71العدد )

عالقة ترصيف ش باكت ال ودية يف تصممي 

الفتحة (   –عمل القناطر عىل )طريق ال

 ابس تخدام التقنيات احلديثة

 
) سطذذذاء نبذذذاتي قليذذذل  األحذذذواضلقذذد عكسذذذت هذذذال المذذذؤثرات دورهذذذا البذذذارز فذذذي تشذذذكيل بيئذذذة       

يذذة وسذذيادة ليذذات التجو ومبعثذذر وتنشذذيط فذذي نمذذط العمليذذات الجيمورفولوجيذذة المتذذاثرل فذذي المنذذام كعم
مؤقتذة الجريذان اات فيضذانات سذيلية  أوديذةوتشذكيل نمط مذن التذرب المحذدودة الصذقحية للزراعذة 

 .  (الشتاء والربيو أشهرمتكررة حدوثها في 
ونذدرة مائيذة رمليذة النسذياقات الالجفذاف واو المنطقة بيئذة شذديدة الحساسذية لعمليذات التصذحر تسود 

ولاا فان توفير الميال ،بالجهود الفردية  األراضيهال مار في سهول هال االحواض مما يعيق استث
 ريلذذذي او ارواء الحيوانذذذات التذذذي تذذذزو ت كذذذري تكمالفيضذذذاناالصذذذالحة للشذذذرب واسذذذتخدام ميذذذال هذذذال 

عذادةالمنطقذة  اد الميذال فذي وسذائل تقنيذة لحصذ إيجذادالغطذاء النبذاتي المتذدهور مذن خذقل  أعمذار وا 
  تحقيق هال الغايات .
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 أ .د فؤاد عبد الوهاب العمري 

 أ .م. محمود عزت

 م.م عبد احلق خلف حامدة   

 م. عبد احلق انيف محمود

 2071( اكنون ال ول 71العدد )

عالقة ترصيف ش باكت ال ودية يف تصممي 

الفتحة (   –عمل القناطر عىل )طريق ال

 ابس تخدام التقنيات احلديثة

 المحور الثاني : تحليل الخصائص المورفومترية 
تهذذذتم الدراسذذذات الهيدروجيمورفولوجيذذذة بتحليذذذل الخصذذذائص المورفومتريذذذة ألحذذذواض الصذذذرف       

عمليذات الجيمورفولوجيذة واالشذكال الدالئل بيئيذة كثيذرة تعبذر عذن العققذات بذين من المائية لما لها 
 تعريذةعمليتذي النشذاط نتيجذة لتبذاين فذي  ة لألحذواضالتطوريذالمراحذل  رف علذىعذوالتالمرتبطة بهذا 

 . والترسيب
الجريذذذان  ونرذذذامالمورفومتريذذذة بين الخصذذذائص مذذذاطبيعذذذة العققذذذة  خصذذذائصتعكذذذس هذذذال ال      

 الصورة النهائية ألحواض التصريف . ابرازالتي تعمل على  الجوفيةتغاية الخزانات السطحي و 
اسلوب دراسة االحواض المائية من االسلوب الوصفي الى االسلوب الكمي والذ   لقد تطور      

عنذذد البذذاحثين ) هورتذذون وسذذتريلر وشذذوم ومذذابوت  بذذدأتالتذذي باسذذتخدام مجموعذذة مذذن المعذذادالت 
الرياضذذذي الكمذذذي فذذذي دراسذذذة االحذذذواض ، وتوصذذذلوا الذذذى  األسذذذلوبعلذذذى  اوسيذذذرهم ( الذذذاين اعتمذذذدو 

  : ومنهالدراستها  األسسمجموعة من 
 :األبعاد الهندسيةخصائص   -

تتضمن مجموعة مذن المتغيذرات االساسذية وتشذمل مسذاحة وطذول ومحذيط ومعذدل عذرض 
 (  2والخريطة ) ( 6الحوض وكما يرهرل الجدول )
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 أ .د فؤاد عبد الوهاب العمري 

 أ .م. محمود عزت

 م.م عبد احلق خلف حامدة   

 م. عبد احلق انيف محمود

 2071( اكنون ال ول 71العدد )

عالقة ترصيف ش باكت ال ودية يف تصممي 

الفتحة (   –عمل القناطر عىل )طريق ال

 ابس تخدام التقنيات احلديثة

 ألحواض منطقة الدراسةالهندسية ( خصائص االبعاد 6جدول )
معدل 
 العرض م

طول الحوض 
 كم

محيط 
 الحوض كم

مساحة الحوض 
 2كم

اسم 
 الحوض

رقم 
 الحوض

 1 عويجيلة 5.95 9.28 2.8 1868

 2 المل  310 86.6 25.4 10219

ةالربيض 9.71 16.6 5.1 1542  3 

 4 الوشاش 44.2 41.7 16.6 2032

 5 بزيخة 30.9 25.1 7.9 2165

 6 اللقلق 72.3 36.7 11.9 3911

   473.06 km  المجموو 
برنامج لمنطقة الدراسة باستخدام  DEM: اعتمادا على نمواج االرتفاو الرقمي  المصدر     

Arc GIS 9.3 
 

واضذذحا علذذى حجذذم الجريذذان المذذائي وعققتهذذا بتطذذور  تذذأثيراتذذؤثر الخصذذائص المسذذاحية اا        
فمن المعروف ان التباين المسذاحي ألي حذوض يعذود سذبب  الذى  . (2)الشبكة النهرية وأطوال إعداد
، ويتضذذذ  مذذذذن الجذذذدول بذذذذان  (4)يذذذة ل )الصذذذذخور، المنذذذام ، التضذذذذرس (عاين الخصذذذذائص الطبيتبذذذ

امذذذا تتبذذذاين فيمذذا بينهذذا ،  إنهذذا، اال مسذذاحات هذذال االحذذواض تقذذذو ضذذمن فئذذة االحذذذواض الصذذغيرة 
حذدار والتذي بفعل التغير الحاصل في درجة االن فهي عبارة عن مسارات تصريفية تشكلت األطوال

 من منطقة خط تقسيم الميال وانتهاءا بالمجرى الرئيسي للحوض .  تبدأ
تقذذو فذذي  أطوالهذذاان االحذذواض التذذي تقذذل  جذذدبعذذا لشذذدة التضذذرس فنت المجذذاري تتبذذاين اطذذوال      

  طول المجرى بالحركات التكتونية التي شكلت يتأثرمناطق شديدة التضرس ، كما 
 . فتؤدي الى تغيير مجاريها وكال  تتخا مناطق الضعف مسارا  لها  الصدوو والمفاصل والشقوق
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 أ .د فؤاد عبد الوهاب العمري 

 أ .م. محمود عزت

 م.م عبد احلق خلف حامدة   

 م. عبد احلق انيف محمود

 2071( اكنون ال ول 71العدد )

عالقة ترصيف ش باكت ال ودية يف تصممي 

الفتحة (   –عمل القناطر عىل )طريق ال

 ابس تخدام التقنيات احلديثة

الذذدورة  يشذذكل عذذرض المجذذرى خاصذذية هامذذة فذذي معرفذذة تطذذور الوديذذان واالحذذواض ضذذمن        
بالنحت التراجعي بسبب التغيرات التي تعرضت لها ) تغير المنسوب العذام ،  تأثرهاالنحتية ومدى 

وني ( ولذذذذاا لذذذذ  تذذذذأثير علذذذذى طبيعذذذذة ومقذذذذدار الصذذذذرف السذذذذطحي تغيذذذذرات المنذذذذام ، التنشذذذذيط التكتذذذذ
 لألحواض ومعرفة حجم المواد المتعرية . 

 
 

 حواض منطقة الدراسةابعاد خصائص ا( 2) خريطة
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 أ .د فؤاد عبد الوهاب العمري 

 أ .م. محمود عزت

 م.م عبد احلق خلف حامدة   

 م. عبد احلق انيف محمود

 2071( اكنون ال ول 71العدد )

عالقة ترصيف ش باكت ال ودية يف تصممي 

الفتحة (   –عمل القناطر عىل )طريق ال

 ابس تخدام التقنيات احلديثة

الذذذذ  الذذذذى البنيذذذذة ويعذذذذود  اتسذذذذاع مذذذذن المعذذذذروف انذذذذ  كلمذذذذا زاد طذذذذول محذذذذيط الحذذذذوض ازداد      
حذوض بذان (6)قحذر مذن الجذدول ي لألحذواض ، الجيولوجية واالختقف في عذدد المراتذب النهريذة

 .األخيرةالمرتبة االولى في هال الخصائص اما حوض عويجيلة فقد احتل المرتبة قد احتل  المل 
 

 : لألحواضالخصائص الشكلية 
الحذذوض ،  اسذذتطالةالحذذوض ،  اسذذتدارةمعامذذل شذذكل الحذذوض ، )  خصذذائصهذذال  ال تشذذمل      

وض الجذزاء الحذذلشذكل العذذام ل التناسذذقفمعامذل شذذكل الحذوض يعكذس ،  معامذل تماسذ  الحذذوض (
تشذير  عذدد صذحي ( 1)قيم المنخفضة التي تبتعد عن الف،   طولمن حيث العققة بين المساحة و 

ان القيم المنخفضذة ، كما يقترب من الدائرة   الى اقتراب شكل الحوض من الشكل المثلث وارتفاع
فضذق عذن التغييذرات الحاصذلة فذي ،الصذخور وطبيعيذة المنذام نوعيذة  في  الى التشابايضا  تشير

، فعندما تكون منطقة المنذابو تشذكل راس المثلذث ومنطقذة المصذب تشذكل قاعذدة  (4)شكل الحوض
المثلذث فذذان التصذذريف المذذائي يبلذذم الذذاروة بعذذد سذقوط االمطذذار مباشذذرة بسذذبب قصذذر المذذدة الزمنيذذة 

 . (4)لى المصبالقزمة لوصول موجة الفيضان من المنبو ا
نذي االقتذراب مذن الشذكل الذدائري قيم المرتفعذة تعالفيشير الى ان استدارة الحوض اما معامل       
 األحذواضالكاملة تشير الذى تقذدم  فاالستدارة،  بتعاد عن  تعني المربو او المستطيل او المثلثواال

المرتفعذة تشذير الذى مرحلذة النضذج وتعميق مجاريها على حساب توسيعها كما ان القيم في دورتها 
مذذدة زمنيذذة لحذذوض فذذي ل الرئيسذذي تصذذل الذذى المصذذب فيضذذانالان ميذذال و  ، وتطذذور الذذدورة النهريذذة

 (6)فو قيمة الصرفتقصيرة فتر 
وتقذذو نسذذبت  بذذين عذذن الشذذكل المسذذتطيل  اقتذذراباو امذذا نسذذبة االسذذتطالة فتعنذذي مذذدى ابتعذذاد        

. فكلمذذا قاربذذت القذذيم مذذن الصذذفر دل الذذ  علذذى شذذدة اسذذتطالة الحذذوض والعكذذس صذذحي    (1–3)
موجات الفيضان في حالة اقتراب  مذن الشذكل  وتأخرمن جهة وهاا يدل على تشتت ميال الفيضان 

 (7)المستطيل
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 أ .د فؤاد عبد الوهاب العمري 

 أ .م. محمود عزت

 م.م عبد احلق خلف حامدة   

 م. عبد احلق انيف محمود

 2071( اكنون ال ول 71العدد )

عالقة ترصيف ش باكت ال ودية يف تصممي 

الفتحة (   –عمل القناطر عىل )طريق ال

 ابس تخدام التقنيات احلديثة

امذذا معامذذل تماسذذ  المحذذيط يكذذون دائمذذا اكثذذر مذذن الواحذذد الصذذحي  حيذذث انذذ  كلمذذا ارتفعذذت      
الواحذذد الصذذحي  ، دل الذذ  علذذى ابتعذذاد شذذكل الحذذوض مذذن الشذذكل الذذدائري المنذذترم و  قيمتذذ  عذذن

الحذذوض مذذو تعذذرج خطذذوط  أجذذزاءاقترابذذ  الذذى الشذذكل المسذذتطيل ، وهذذاا يعنذذي ضذذعف التذذرابط بذذين 
 (1)تقسيم الميال في 

بذذان نتذائج الخصذائص المذاكورة آنفذذا كانذت بعيذدة عذن الشذذكل ( 3الجذدول )مذن خذقل  يتضذ      
شذذكل المثلذث والمسذذتطيل وتبتعذذد كثيذرا عذذن الشذذكل الذدائري واقتربذذت االحذواض بشذذكل متبذذاين مذن ال

عذن  ْ  فضذق، (2) وصذول الميذال بشذكل متعاقذب لبعذد المسذيقت عذن المصذبمما يعكذس  ،الدائري 
 .ضعف الترابط بين اجزاء الحوض كما انها  تمثل بداية لدورة التعرية 

 
 الخصائص التضاريسية :

تعكذذذس هذذذال الخاصذذذية أهميذذذة فذذذي توضذذذي  العوامذذذل المشذذذكلة لألحذذذواض التذذذي اكذذذرت سذذذابقا       
ومالهذذذذا مذذذذن تذذذذاثير علذذذذى نشذذذذاط العمليذذذذات المورفومناخيذذذذة ) التجويذذذذة وتحذذذذر  المذذذذواد ( والعمليذذذذات 
المورفوديناميكية المتمثلة بنشاط العمليات المائية والهوائية والتي تعكس تأثيرها في تشكيل مراهر 

. كما تعكس تطور االحواض ودوراتها النحتية . ومذن الخصذائص المهمذة (33)اريسية مختلفةتض
هذذذي )معذذذدل التضذذذرس ، قيمذذذة الوعذذذورة ، معذذذدل االنحذذذدار( وقذذذد تذذذم تطبيقهذذذا ورهذذذرت نتائجهذذذا فذذذي 

  .(1الجدول)
 الخصائص الشكلية ألحواض منطقة الدراسة ( 3جدول )

معامل 
 الشكل

نسبة 
 االستدارة

معامل  االستطالةنسبة 
 التماس 

 اسم الحوض

 عويجيلة 1.1 0.8 0.8 0.7
 الملح 1.4 0.6 0.5 0.4
 الربيضة 1.5 0.6 0.4 0.3
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عالقة ترصيف ش باكت ال ودية يف تصممي 

الفتحة (   –عمل القناطر عىل )طريق ال

 ابس تخدام التقنيات احلديثة

معامل 
 الشكل

نسبة 
 االستدارة

معامل  االستطالةنسبة 
 التماس 

 اسم الحوض

 الوشاش 1.8 0.4 0.3 0.1
بزيخةال 1.2 0.7 0.6 0.4  
 اللقلق 1.2 0.7 0.6 0.5

لمنطقة الدراسة باستخدام برنامج  DEMالمصدر : اعتمادا على نمواج االرتفاو الرقمي      
Arc GIS 9.3 

 
فمعذذذدل التضذذذرس يعكذذذس طوبوسرافيذذذة المنطقذذذة وتذذذزداد نسذذذبتها طرديذذذا مذذذو تضذذذرس الحذذذوض       

، كمذذا انهذذا تقذذود  أي النشذذاط المتسذذارو لعمليذذات النحذذت المائيذذةكميذذة الرواسذذب المنقولذذة  وزيذذادة فذذي
والعكذذذس صذذذحي  ، امذذذا قيمذذذة ، (11)المصذذذب الذذذىالذذذى زيذذذادة فذذذي سذذذرعة وصذذذول الموجذذذات المائيذذذة 

مراحذذل الذذدورة  يوضذذ الوعذذورة فهذذي تعكذذس مذذدى تضذذرس الحذذوض مذذن جهذذة ومذذدى انحذذدارل فانذذ  
ثذذذم تبذذدا بالتزايذذد التذذذدريجي حتذذى تصذذذل اقصذذاها فذذذي انخفذذاض قيمتهذذذا تعنذذي بدايذذذة الذذدورة فالنحتيذذة 

 (12)مرحلة النضج وتنخفض مرة اخرى في مرحلة الشيخوخة
فهذي تعكذس  فولوجيذةوجيمور ر همذة فذي الدراسذات الهيدة االنحدار فهي من المعذايير الماما درج    

وتؤخذا فذي ،  أخذرىمن جهة ومدى سرعة جريان الميال السطحية مذن جهذة  األرضدرجة تضرس 
( تبذذذذذين التضذذذذذرس 4وكمذذذذذا موضذذذذذ  فذذذذذي الخريطذذذذذة ) (14)اروة التصذذذذذريفعنذذذذذد حسذذذذذاب الحسذذذذذبان 
 واالنحدار.

اا بلذذذم اللقلذذذق حذذذوض  سذذذجلت فذذذي  ارتفذذذاو ان اعلذذذى نقطذذذة (1) الجذذذدولمذذذن خذذذقل يتضذذذ        
م فذذذوق  16بلذذذم حيذذذث عويجيلذذذ  طذذذة فذذذي حذذذوض م فذذذوق مسذذذتوى سذذذط  البحذذذر واخفذذذض نق 434

فقذد كذان اعقهذا فذي الحوضذين الملذ  واللقلذق وادناهذا  النحذدارامذا معذدل ا  سذط  البحذر ، مستوى
ة الوعورة منخفضة في االحواض المدروسة ومما يقحر ان قيم في الحوضين ربيضة والوشاش ،
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بدايذذة الذذدورة النهريذذة .ويتضذذ  بذذان معذذدل التضذذرس مرتفعذذا فذذي االحذذواض بسذذبب ونعتقذذد انهذذا فذذي 
 زيادة الرواسب المنقولة وسرعة وصول موجات الفيضان في مواضو القناطر . 

 ( الخصائص التضاريسية ألحواض منطقة الدراسة1جدول )
اخفض  اعلى نقطة االنحدار 

 نقطة
معدل 
 التضرس

 اسم الحوض قيمة الوعورة
نسبة 

 االنحدار%
الفاصل 
 الراسي م

المسافة 
 االفقية م

 عويجيلة 0.001 7 86 106 2800 20 0.71
 المل  0.01 14.4 96 463 25400 367 1.44
 الربيضة 0.07 5.2 94 121 5100 27 0.52
 الوشاش 0.03 5.7 95 190 16600 95 0.57
 بزيخة 0.05 6 100 148 7900 48 0.60
 اللقلق 0.04 31 103 473 11900 370 3.10

 Arc GIS 9.3المصدر : من عمل الباحثين باالعتماد على برنامج              
 

 خصائص الشبكة المائية : 
المذذتحكم بكميذذة التصذذريف والتذذي تتبذذاين مذذن  األساسذذيتعذذد شذذبكة حذذوض الصذذرف العنصذذر       

حذوض ألخذذر تبعذذا لمسذذاحت  ، وقذذد تذذم تصذذنيف المراتذذب النهريذذة تبعذذا لمراتبهذذا اعتمذذادا علذذى طريقذذة 
مكانيذذذةدراسذذة مراتبهذذا تفيذذذد فذذي معرفذذة حجذذم التصذذذريف وتقذذدير سذذرعة الجريذذان  إنسذذتريلر ، اا   وا 

 لنحت والترسيب .    التنبؤ بمخاطر الفيضان وارتباط ال  في زيادة حجم ا
في مراتبها بزيادة المساحة الحوضية اال ان هال الزيادة تتباين بين  األودية إعدادتزداد       

 حوض واخر وتتحكم فيها طبيعة الصخور وبنيتها فضق عن االنحدار والمنام ، كما 
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     ان اطوالها تزداد في المراتب الدنيا وتقل في المراتب العليا . ومن خصائص الشبكة هي     
ونسبة التشعب والتكرار والكثافة النهرية ومعامل التعرج ( ، فقد  األطوال) الرتب واعداها ومجموو 

( بان حوضي المل  واللقلق قد احتق المرتبة االولى من حيث 2اتض  من خقل الجدول )
طوالها واعدادها قياسا ببقية االحواض االخرى بسبب كبر مساحة الحوضين ، اما نسب التشعب ا

 فقد دلت على شدة تقطو ارض األحواض بسبب وصول
 ( طوبوسرافية منطقة الدراسة 4خريطة )

 
لمنطقة الدراسة باستخدام برنامج  DEMالمصدر : اعتمادا على نمواج االرتفاو الرقمي      

Arc GIS 9.3 
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 ابس تخدام التقنيات احلديثة

تتاثر نسبة التشعب بالبنية الجيولوجية  ، اا عدد صحي ( 4)بعض من قيم التشعب الى اكثر من 
كمذا  (14)والرروف المناخية وتعكس النسب المرتفعة الى تماثل في بنية الحوض ورروف  المناخية

 .(2)يقحر ال  من الجدول 
ودرجذة مذدى تذاثير كذل مذن المنذام والتضذاريس لفان  يعد مؤشرا مهمذا اما الكثافة التصريفية       
انخفذاض قيمهذذا تعكذس و  . ويعطذي ايضذذا مؤشذرا علذى درجذذة صذقبة الصذخور ونفاايتهذذا،  هذاتقطع

 (14)األحواضة في يارتفاو نسبة النفااالصخرية و التكوينات  صقبة الى تباين في
 

 ( خصائص الشبكة المائية ألحواض منطقة الدراسة2جدول )
مجموع اعداد 
 الرتب النهرية 

مجموع اطوال 
 الرتب

نسبة 
 التشعب

التكرار 
 النهري

كثافة 
 التصريف

 اسم الحوض معامل التعرج

 عويجيلة 1.3 1.5 2.3 6.1 9212 14
 الملح 1.3 1.5 1.8 4.9 487796 565
 الربيضة 1 1.2 1 4.5 12576 10
 الوشاش 1.1 1.4 1.4 5.4 63476 64
 بزيخة 1.1 1.5 1.9 4 48847 61

 اللقلق 1.3 1.7 1.9 4 126038 143
 Arc GIS 9.3المصدر : من عمل الباحثين باالعتماد على برنامج              

 
اما التكرار النهري فيقصد ب  النسبة بين عدد المسيقت المائية لجميو الرتب لحوض معذين       

ويعذذود انخفذذاض قيمهذذا الذذى سذذيادة الرذذروف الجافذذة ونفاايذذة عاليذذة  الذذى مسذذاحة حذذوض التغايذذة ، 
 اقيذذاميتضذذ  بذذان ( 2الجذذدول ) ، فمذذن وكذذال  تزايذذد المسذذاحة الحوضذذية  ،للصذذخور وانحذذدار قليذذل 

بسذبب صذغر  انها مرتفعة فذي حذوض عويجيلذةرة عامة اال التكرار وكثافة المجاري منخفضة بصو 
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ما يدل على  2كم / كم 1324ل االحواض فقد بلغت اكثر من . اما الكثافة التصريفية لهامساحت  
     تكذذون مذذا بذذين تشذذير نسذذبة التعذذرج الذذى انهذذا ،و (16)(Horton 1932زيذذادة كثافتهذذا حسذذب راي ) 

 .(13)( وهاا يعني ان اوديتها ما بين مستقيمة او ملتوية 134 – 1) 
 

 هيدرولوجية ال: تحليل الخصائص  لثالمحور الثا
اا تجذري فيهذا الميذال فذي ، جذاف الشذبة الجذاف و منذام ال ضذمنالدراسذة تقو احذواض منطقذة       

محطذذذات لقيذذذاس كميذذذة األمطذذذار  د. حيذذذث ال توجذذذ بشذذذدة عاليذذذة ومتوسذذذطةفقذذذط و مواسذذذم األمطذذذار 
 الساقطة عليها ، وال محطات لقياس الجريان السطحي .

عمليذذذات  أجذذذراءاخيذذذة لمحطذذذة تكريذذذت ألجذذذل لذذذاا فقذذذد اعتمذذذدت الدراسذذذة علذذذى البيانذذذات المن       
 التحليل الهيدروجيمورفولوجية ، وال  لقربها من منطقة الدراسة .

( لتقذذذدير اروات التصذذذاريف مذذذن خذذذقل ungaugeوبمذذذا ان هذذذال االحذذذواض سيذذذر مقيسذذذة )      
 INGLIS METHODمنهذا معذذادالت مجموعذذة مذن الالقنذاطر المقامذة عليهذذا ، فقذد اسذتخدمت 

،METHOD ALI NAWAB ، METHOD DECINES ، METHOD RYVES 
،METHOD  SCS   ،METHOD MANING   عققنيذذذذذةالو RATIONAL(11) 

شكال القنذوات التذي تمذرر الميذال قبذل عبورهذا للقنذاطر المدروسذة بمسذافة تقذدر بذذ ألوقياسات حقلية 
ئمذذة لمنطقذذة ة فهذذي سيذذر مق، وتذذم اسذذتبعاد بعذذض هذذال الطذذرق بسذذبب نتائجهذذا الغيذذر منطقيذذ م 13

 الدراسة.
وتم االعتماد على كل من الطريقة العققنية وطريقة شذنايدر وطريقذة ماننذ  ، بسذبب مقئمذة      

 نتائجها لواقو االحواض المدروسة . 
هما مذن الطذرق المسذتخدمة لقحذواض التذي  Synderوطريقة شنايدر العققنية ان طريقتي       

، امذذا التصذذاريف مذذن جهذذة وتقذذدير اروات الفيضذذان مذذن جهذذة اخذذرى التتذذوفر فيهذذا محطذذات قيذذاس 
فقد تطلب تطبيقها اجراء قياس لشكل ومقطو المجرى الرئيسي لهال االحواض  Manningطريقة 

 ( .  2،  1، وكما في الصور ) باعتبار ان المجرى مملوء عند الاروة 
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 (1صورة )

 

 (2صورة )

 

 
 

بيانذذذات نمذذذواج هنذذذا  معذذذامقت عديذذذدة لهذذذال الطذذذرق تذذذم اشذذذتقاقها مذذذن المرئيذذذات الفضذذذائية و       
 Time of، اا تذذذذم اشذذذذتقاق زمذذذذن التركيذذذذز  RSو GISباسذذذذتخدام تقنيذذذذات  االرتفذذذذاو الرقمذذذذي

Concentration  ( اا تذذذم تقذذذدير المطذذذر 3344 - 2341لهذذذال االحذذذواض والتذذذي تتذذذراو  بذذذين )
اروة الفيضذان فذي هذال االحذواض  للحصول علىساعات(  1)  ولفترةم(  مل 43الساقط بمقدار ) 

 . وفيما يلي شر  لهال الطرق .
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 Rational Method الطريقة العقالنية 
الحذوض وحذدة متكاملذذة مذن حيذث طبيعيذة التربذذة وتوزيذو االمطذار بصذذورة تعتبذر هذال الطريقذة بذذان 

، علذى  (12)من نذوو التربذة والغطذاء النبذاتي منترمة . اا يمكن تقدير معامل السي  لهال االحواض
ملم ( ولفترة تساوي او اكثر مذن  43افتراض بان التربة مشبعة بالماء قبل سقوط المطر بمقدار ) 

                     . فقذد قذدرت معذامقت السذي  لهذال األحذواض  بذين    Time of  Concentrationزمن التركيز 
 بيق لهال المعادلة و كاألتي :( وفيما ياتي تط3363 - 332)
 

Qp=0.28CIA---------------------------------2.1 

Where Qp=peak run off rate (m3/sec)  اروة التصريف 
             C=Runoff coefficient               معامل الجريان 
             I=Rainfall intensity  mm/hr    شدة المطر ملم/ ساعة 
         A=Drainage Area (km2)      مساحة الحوض  

 وقدر زمن التركيز من المعادلة اآلتية :
2.2------------------------  0.385 -S .77Tc=0.0195 L 

 

Where : 

 

Tc=Time of concentration(min)       وقت التركيز 

L=Length of main River (m)    طول المجرى الرئيسي م 
S=Slop of main River(m/m)     انحدار المجرى الرئيسي م/م 
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 احواض منطقة الدراسة . لتقدير اروة الفيضان فينتائج تطبيق الطريقة العققنية (  13جدول ) 
 

 

 

 

 

 

 Snyder Method. طريقة شنايدر 2
        

اسذذتنادا  الذذى الرذذواهر  (23)( للحذذوضUHتعتمذذد هذذال الطريقذذة علذذى إيجذذاد الهيذذدروكراف القياسذذي ) 
( مذذذن ابعذذذد نقطذذة فذذذي الحذذذوض L( وطذذذول المجذذذرى الرئيسذذي )Aالطبيعيذذة لذذذ  كمسذذذاحة الحذذوض )

( وكذذال  علذذى مجموعذذة مذذن Lcلغايذذة مخذذرج الحذذوض ، وطذذول مركذذز الحذذوض ولغايذذة المخذذرج )
مذن المعادلذة أدنذال وهذو الذزمن الذاي يبذدأ  TP )  تم حساب زمذن التذأخير ) المعامقت الثابتة . اا

وكمذا موضذ  فذي  UH)من منتصف المطر الفعذال لغايذة اروة التصذريف للهيذدروكراف القياسذي )
 ( و وفق المعادلة االتية :2الشكل )

Tp=Ct(L.Lc)0.30                   

L=Length of main River (km)     الرئيسي طول المجرى  
Lc= Length of centric of basin from outlet (km)   طول المجرى من مركز الحوض
 الى المخرج
Ct=coefficient (1.4-1.7)     معامل ثابت 
 

Qp=Cp A/tp=(2.4) of UH 

Where: 

Qp=peak discharge /(m3/sec)    اروة التصريف م4/ثا 
Cp=coefficient (15-0.19)    معامل ثابت 
A=Drainage area (km2)   2مساحة حوض التصريف كم 
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 أ .د فؤاد عبد الوهاب العمري 

 أ .م. محمود عزت

 م.م عبد احلق خلف حامدة   

 م. عبد احلق انيف محمود
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 ابس تخدام التقنيات احلديثة

ملذم( لفتذرة التقذل عذن  43(لقد تم فرض صافي المطر الفعذال السذاقط لهذال األحذواض بمقذدار       
وعنذذدما تكذذون فتذذرة المطذذر  ( ،  3344 – 2341) ز لهذذال األحذذواض والتذذي تتذذراو  بذذينأزمنذذة التراكيذذ

( ، سذذيتم تعذذديل اروة tdالفعذذال تختلذذف عذذن فتذذرة المطذذر الفعذذال للهيذذدروكراف القياسذذي االفتراضذذي )
 بموجب العققات المبينة في ادنال :  Tp و وزمن حدوثها Qpالتصريف 

 
Td= tp/5.5  ------------------------ 2.5 

Tp=tp +     (tr-Td)-----------------2.6 

Qp=Qp       --------------------------2.7 

Where  

Td….standard duration of UH (hr)   الزمن القياسي للهيدروكراف القياسي/ساعة  
Tp….adjusted duration of lag time (hr)   ساعةفترة التاخير /  

Tr…any duration of UH(tr)   أي فترة للهيدروركراف القياسي 
Qp… adjusted peak discharge  ضبط اروة التصريف 

 
 ( للحوضUHطريقة إيجاد الهيدروكراف القياسي ) (2) شكل

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 نتائج تطبيق طريقة شنايدر  (11) جدول 

4

1

tp

tp
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الفتحة (   –عمل القناطر عىل )طريق ال

 ابس تخدام التقنيات احلديثة

 
 
 
 
 

 
  Manning's Method. طريقة ماننك 3

استندت هال الطريقة على معرفة أعرذم مقطذو للجريذان المذائي للقنذاة الرئيسذية للحذوض عنذد       
( ونسذذبة بذذين مقطذذو الجريذذان والمحذذيط المبلبذذل للجريذذان وانحذذدار لمجذذرى الرئيسذذي .تذذم Aالقنذذاطر )

العقمذذذة ( للقنذذذاة الرئيسذذي وباسذذذتخدام nقيذذاس هذذذال اإلبعذذاد حقليذذذا  لكذذذل حذذوض مذذذو تقذذدير معامذذذل )
 (21)ادنال

Q=1/n     /                      --------------------2.8   
Where: 
 Q=Discharge in (m3/sec)    التصريف 
A= Flow cross-sectional area (m2)   2مساحة مقطو الجريان م 
R=Wetted perimeter of flow (m)  المحيط المبتل للجريان م 
 

 
R=         --------------------2.9 

 
P= wetted perimeter (m)  

S= slope of main canal (m/m)  انحدار القناة الرئيسية 
 

8.22/13/2 SAR

P

A
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بالفيضان ولمعرفة اعرم فيضان في الحوض فقد تم افتراض بان ضفاف المجرى الرئيسي المتاثر 
 ( .12قرب التقاءل بالقنطرة مملؤل بالكامل بالماء .كما موض  في الجدول )

 نتائج تطبيق طريقة مانن (  22الجدول )
 
 
 
 
 
 
 

 
 القناطر  كفاءة تصريف  حسابالمحور الرابع : 

المسذتخدمة لمقارنة سعة القناطر الحالية في األحواض مو التصاريف المخمنذة مذن الطذرق        
(Manning  ،Snyder،Rational   لمعرفذذذة فيمذذذا إاا كانذذذت السذذذعة الحاليذذذة لهذذذال القنذذذاطر )

( إليجذذاد السذذعة culvertاسذذتخدام معادلذذة القنطذذرة ) تذذم مصذذممة السذذتيعاب هذذال التصذذاريف . فقذذد
 (22)ي :الحالية باعتبار ان هنا  حالتين ألمرار الميال خقل القنطرة وه

 (  outlet controlالمخرج )في تحكم عن طريق التصريف القنطرة  -1
 (  Intent  controlالمدخل )في تحكم ال عن طريقتصريف القنطرة  -2
 

1. culvert flow full  (outlet control  ) تصريف القنطرة عن طريق التحكم في المخرج 
Q= LC GHNPAC 2  --------------------------------- 2.10 

Where : 

Q= Discharge through culvert (m3/sec ) التصريف خقل القنطرة م4/ثا 
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Np=No.of culvert openings   عدد فتحات القنطرة 

A=Cross –Sectional area of opening m2   2مساحة مقطو الفتحة م 
 

Cc=(Ke+Kf+1.0) 2/1  --------------------------- 2.11 

Ke=entrance coefficient see figure  معامل المدخل كما في الشكل االسفل  
Kf= friction loss coefficient   معامل الفقدان باالحتكا 
 

Kf=
3/4

2 2

R

gLn
 --------------------------- 2.12 

L=length of culvert(m)    طول القنطرة م  

N=Manning's roughness   لطريقة مانن  معامل الخشونة تبعا  
G=gravitational acceleration (m2/sec )   التعجيل االرضي م2 /ثا 
R=Hydraulic Radius=

P

A
(M)   نصف القطر الهيدروليكي م  

P=Wetted perimeter (m)   المحيط المبتل م 
HL=Head loss(m)     الفقدان الراسي م 

( للقناطر  4( في الشكل الرئيسي )  6،  4على النمااج ) تم تطبيق المعادلتين و        
    (12المدروسة ، وكانت النتائج للحالتين كما هو موض  في الجدول )
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 ابس تخدام التقنيات احلديثة

 نمااج الطاقة االستيعابية للقنطرة( 4شكل )
 

 
 
 
 
 
 
’’ 

نموذج                              2نموذج                           3نموذج             
2 
 
 
 
 
 

 4نموذج                         5نموذج                   6نموذج                     
 
 
 
 
 

2. culvert flow full (entrance control) تصريف القنطرة عن طريق التحكم في المدخل 
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Q= 12.2)2/(25  DHgNPAC2.13 --------------------------- 
Where : 
Q=Total discharge through culvert (m3/sec) التصريف خقل القنطرة م4/ثا 
Co=coefficient  معامل  
=0.62 Sharpe –edged   الحافة -حدة  
=1.00 Round-edged  

H=Head wanted depth (m)   

D=Diameter or height of culvert(m)  

 ( حساب سعة القناطر 12جدول )
 
 
 
 
 

 ( 2314-2312ن نتائج المعادلتين )ويتض  بان سعة القنطرة لكل حوض اقل قيمة م
وخقصة مذا تقذدم مذن تطبيذق الطذرق الثقثذة ) ماننذ  ، شذنايدر ، والطريقذة العققنيذة( علذى       
 مقارنتهذذذا بالسذذذعة الحاليذذذة لقناطرهذذذذا وتذذذذميجذذذاد معذذذذدل التصذذذريف لكذذذل حذذذوض الض السذذذتة االحذذذوا

 4343431قنذاطر االحذواض ) لالسعة الحاليذة ان بتبين اا  ،( 14في الجدول ) .واتضحت نتائجها
، وهاا يعنذي انهذا كفذوءة فذي امذرار التصذاريف  (%12-%44( تفوق التصاريف المخمنة بنسبة )

 نال في الصور لقحواض اد العالية لهال االحواض ، وكما
 اعلى بقليل في تصاريفها المخمنذة عذن سذعتهما الحاليذة(  6،  2ان الحوضين ) في حين        

 وكما في الصور للحوضين اعقل .وهاا ما اثبتت  الدراسة الحقلية ، 
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 ابس تخدام التقنيات احلديثة

 تصاريف االحواض حسب الطرق المطبقة  (14) جدول 
رقم 
 الحوض 

المساحة  اسم الحوض 
2/ كم  

السعة  
 الحالية 

المعدل 
/ثانية    3م  

 ماننك  العقالنية سنايدر

 8.32 10.82 18.0 12.40 40.0 5.95 عويجيلة 1
 98.30 118.10 295.5 170.62 166.3 310 المل  2
 13.33 7.92 11.3 10.86 63.4 9.71 الربيضة 3
 104.0 70.19 58.7 77.62 342.2 44.2 الوشاش 4
 31.07 42.18 60.4 44.57 96.24 30.9 بزيخة 5
 178 75.86 104.1 119.40 118.21 72.3 اللقلق 6
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الفتحة (   –عمل القناطر عىل )طريق ال

 ابس تخدام التقنيات احلديثة

 ( وادي الربيضة 4( وادي عويجيلة                   حوض )  1حوض ) 

    
 ( وادي البزيخة 4( وادي الوشاش                   حوض )  4حوض ) 

    
 ( وادي اللقلق 6( وادي المل                     حوض )  2حوض ) 
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 ابس تخدام التقنيات احلديثة

 الخالصة واالستنتاجات : 
تسذذود منطقذذة الدراسذذة بيئذذة شذذذديدة الحساسذذية للعمليذذات الهيدروجيمورفولوجيذذة بسذذبب وقوعهذذذا      

مذن سلسلة تقل حمرين والتي تتكشف فيهذا صذخور رسذوبية متباينذة فذي صذفاتها الصذخرية ضمن 
درجة الصقبة و المسامية والنفااية والتي لها دور واض  في حجم الجريان السطحي ، كما  حيث

لعذذذب التضذذذرس دور اساسذذذي فذذذي سذذذرعة ايصذذذال الميذذذال الذذذى القنذذذاطر والمصذذذب وحصذذذول اروات 
 الفيضان االقصى فيها . 

وسط والتي وامطارها تتبو نرام البحر المت لنمط المناخي الجافبما ان المنطقة تقو ضمن ا      
تتميز بقلتها اال انها تتميز بشدة سذقوطها بهيئذة عواصذف مطريذة ، كمذا يقحذر الذ  فذي السذنوات 
الرطبذذة لألشذذهر كذذانون الثذذاني وشذذباط وااار ، وقذذد تسذذقط الكميذذات الشذذهرية خذذقل ثقثذذة عواصذذف 

 . كاقصى حد  لكل شهر منهم
تعكذذذذس الخصذذذذائص المورفومتريذذذذة تاثيرهذذذذا الواضذذذذ  فذذذذي نرذذذذام الجريذذذذان المذذذذائي لألحذذذذواض        

واالخذذذتقف الحاصذذذل فذذذي خصائصذذذها الشذذذكلية بسذذذبب المدروسذذذة ، فبذذذالرسم مذذذن صذذذغر مسذذذاحتها 
فذي توضذيحها تطبيق معادالت مورفومترية مختلفة فقد اتض  بان معامل الشكل هو االكثر داللذة 

االحواض عدا الحوض االول هو بعيد عن االستدارة واقترابها من االستطالة  ، اا يتض  بان كافة
مما يقود الى تاخر موجذات الفيضذان وتشذتت مياههذا ، وان هذال الخاصذية لذم تكذن اات تذاثير فذي 
ايضا  العققة بين تصريف االحواض وسعة القناطر ، في حين اتض  بان خصذائص التضذرس 

وصذذول الموجذذات المائيذذة الذذى القنذذاطر حذذامق معذذ  كميذذات  سذذرعة لعبذذت دورا اساسذذيا فذذي زيذذادةقذذد 
كبيرة من الرواسب ، اا يعد حوضي اللقلق والمل  من اكثذر االحذواض خطذورة بسذبب تفوقهمذا فذي 

ارتفذاو حجذم وسذذرعة ممذا يعكذذس ) معذدل التضذذرس ، نسذبة االنحذدار ( خصائصذهما المورفومتريذة 
 الجريان وزيادة نشاط النحت والترسيب .  

المسذذذذذتخدمة فذذذذذي البحذذذذذث لذذذذذم تعطذذذذذي  DEMنمذذذذذواج االرتفذذذذذاو الرقمذذذذذي بيانذذذذذات بمذذذذذا ان          
لذاا م  43× 43تفصيقت دقيقة عن شبكات االودية لألحواض المدروسذة بسذبب قذدرتها التمييزيذة 

 يتطلب استخدام بيانات اات قدرة تمييزية اكثر من ال  . 
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ان السعة الحالية باتض  من تطبيق الطرق الثقثة ) مانن  ، شنايدر ، والطريقة العققنية(       
ان فذذي حذذين ( %12-%44( تفذذوق التصذذاريف المخمنذذة بنسذذبة ) 4343431للقنذذاطر االحذذواض ) 

 .السعة الفعلية للقناطر اكثر بقليل في تصاريفهما من (  6،  2الحوضين ) 
، وقذد بحدوث عبور مياههما عبر الشذارو ولعذدة مذرات (  6،  2افاد سكان الحوضين )          

كانذذت علذى اتجذذال سذذرير المجذذرى ، اال ان  تصذذميم فوهذات القنذذاطر بذذان مذذن الزيذذارات الحقليذةتبذين 
انحراف اتجال المجاري نحو اكتاف القناطر بسبب حدوث ارسابات داخل سرير النهر في مقدمات 

 ادى الى حدوث هاا التغير .  القناطر وامتقء الفوهات بالرواسب 
 

 بما يلي :  ولذا توصي الدراسة
ال  ألجذل الحصذول م و  43عالية اقل من ات راداية اات قدرة تمييزية العتماد على بيانا .1

 على تفصيقت دقيقة في شبكات هال االودية . 
م 23اجذذذراء عمليذذذات الكذذذري والتنريذذذف فذذذي مذذذدخل ومخذذذرج القنذذذاطر بمسذذذافة ال تقذذذل عذذذن  .2

 واجراء تشايب ورصف الضفاف لمنو حدوث تآكل او الترسيب فيها .

واقعة على المسارات االساسذية عند تصميم القناطر ان تكون يجب االخا بنرر االعتبار  .4
 لألودية بحيث يتم تصريف اكبر قدر ممكن من ميال الفيضانات . 

تعريذة التذي تقذوض اسذس اجراء عمليات الصذيانة للقنذاطر ومكوناتهذا مذن تذاثير عمليذات ال .4
 هال القناطر. 

ضذذذرورة اجذذذراء دراسذذذات تفصذذذيلية للحمولذذذة النهريذذذة لمثذذذل هذذذال الشذذذبكات وايجذذذاد الوسذذذائل  .4
 .انهدام اكتاف القناطر عالجات للحد من حدوث والم
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Abstract 
 The Hydro-morphology and architect studies focused profoundly 

on tackling the drainage basins especially of activated of geomorphologic 

processing ( Erosion and deposition ) with special focus on flash – 

flooding and their damaging effect on hydrologic systems , such as dams , 

roads and bridges . 

The problem lies in discovering the natural characteristics    of 

water networks and their effects on the culverts efficiency of established 

on the road connecting Al-Alam and Al-Fatha in letting flooding through 

those culverts flooding which occur during the months , of precipitation 

which intended between October and July. 

The studies has required to use a group of programs, Erdas 8.4 , 

Arc GIS 9.3 and Global Mapper ) .  

Because these basins are ungauged to estimate the maximum drainage, a 

group of Equations have be utilized such as : rational method , Snider and 

Maning and addition to using equation ( culvert flow ) to find the present 

capacity and has been found that some of this culverts equal , the 

maximum drainage , whereas others have culverts capacity exceed the 

maximum drainage , but field works indicates that flooding passes over 

two culverts and this in because the openings are full of deposition , 

moreover the canal has changed it path through which flowing in not 

appropriate     

 

 


