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 لص  امل
 Surferو  Global Mapper vllو )  Arc Gis 9.3برنامج )اعتمد الباحث على النتائج املستحصلة من خالل استصدام 

v10منوذج االرتفاع الرقمي"( وDEM". الجياد اخلصائ  التضاريسية و اخلصائ  املساحية و الشكلية و خصائ  الشبكة
حلوض بازيان اليت تقع غرب حمافظة السليمانية، ضمن ادارة ناحية بازيان. تقع املنطقة من الناحية الفلكية بني النهرية 

(. 2كم364.20( شرقاً، تبلغ مساحتها )°44 ˝58 و  °45 ˝18) طول خطي و مشاال( °35 ˝43 و °35 ˝27)دائرتي عرض )
تبدأ بتكوين كولوش و تنتهي بتكوين ثيالسثي، فضالً عن الرتسبات تعود التكوينات اجليولوجية للحوض اىل الزمن الثالث، 

احلديثة العائدة اىل العصر الرباعي و املتكونة من الطني و الغرين و الرمل. اعتمد الباحث على حمطيت بازيان و السليمانية 
يان يبلغ معدل احلرارة السنوية يف املنطقة املناخيتني لتحليل العناصر املناخية يف املنطقة، و حبسب املعطيات املناخية حملطة باز

ملم( و معدل الرطوبة النسبية 663.1م/ث(. كما يصل جمموع االمطار السنوية )1.33( و يبلغ معدل سرعة الرياح )17.2°)
 (.2كم/ كم 1.4ملم(. تبلغ قيمة الكثافة التصريفية للحوض الرئيس )1973ملم( و تبلغ كمية التبصر السنوية )50قيمتها )

( جمرى بطول 416تشري قيمة معامل شكل احلوض اىل الشكل املستطيل للحوض الرئيس و لالحواض الثانوية يف املنطقة. هناك )
كم( موزعة على اجملاري يف كافة املراتب النهرية. تبلغ قيمة التكرار النهري او الكثافة العددية يف احلوض 496.9قدره )

مليار  0.405دلة بريكلي الستصراج حجم كمية اجلريان السنوي املتوقع و تبلغ قيمته )(. استصدم الباحث معا2جمرى/كم 1.14)
(ساعة. بينما تبلغ قيمة زمن 1:4(. اما الستصراج زمن الرتكيز فاستصدم معادلة جيندوتي و يبلغ قيمته يف املنطقة )3م

عامل الفيضان فيبلغ قيمته /ث(،  اما م3م622.56( ساعة، يف حني تبلغ كمية التدفق االقصى يف املنطقة )1:17االستجابة )
(1.18) 

  Global Mapper vll , Surfer v10, Arc Gis 9.3 . هايدرومورفومرتي ,حوض بازيان :الكلمات املفتاحية
,DEM. 

 املقدمة
انبني اهلايدرولوجي و اجلتعد الدراسة اهلايدرومورفومرتية احدى الدراسات املهمة يف حتليل خصائ  االحواض املائية من        

املائية من اهم املكتسبات التطبيقية املورفومرتي، بغية قياس و حتليل و تصنيف معطياتها الطبيعية. كذلك تعد دراسة االحواض 
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خاصة اذا استصدمت فيها برامج نظم املعلومات اجلغرافية، الستصراج املعلومات اليت تساعدنا يف حتليل اخلصائ  الطبيعية 
( و Arc Gis 9.3)  للحوض و تصريفه املائي وعالقة كل هذا بطوبوغرافية املنطقة، و ذلك من خالل استصدام برنامج

(Global Mapper ѴII( و )Surfer V10 " و منوذج االرتفاع الرقمي )DEM" ميثل حوض وادي بازيان الذي يغذى .
من اجلهة الشمالية من الينابيع املنتشرة بني قرييت داريكةىل و بارِؤيى طةورة، و يغذى من اجلهة اجلنوبية من خالل الينابيع يف 

احلوض يغذي نهر بازيان املتكون من رافدي طاوانى و تةينالَ و يعترب نهر بازيان املقدمات اجلبلية املطلة على سهل بازيان، هذا 
بدوره الرافد الرئيسي لنهر باسةرِة. تتناول دراسة حوض وادي بازيان مكونات البيئة الطبيعية للحوض و خصائصه املورفومرتية 

ية و خصائ  الشبكة املائية( ناهيك عن اخلصائ  من جوانبها الثالث )اخلصائ  الطوبوغرافية و اخلصائ  املساحية و الشكل
اهلايدرولوجية مثل )تقدير حجم االيراد السنوي املتوقع و زمن الرتكيز و زمن االستجابة و كمية التدفق االقصى للسيول و معامل 

 الفيضان.

 البحث مشكلة
ما هي خصائ  البيئة الطبيعية حلوض بازيان،  و اىل اي مدى تؤثر تلك املكونات على اخلصائ  اهلايدرومورفومرتية ملنطقة 

 الدراسة، وما هي اخلصائ  اهلايدرولوجية للحوض. 
 فرضية البحث

 اخلصائ  اهلايدرومورفومرتية و اهلايدرولوجية للحوض.ان خصائ  البيئة الطبيعية ملنطقة الدراسة هلا تأثري كبري على 
 هدف البحث

يرمي البحث اىل اظهار خصائ  البيئة الطبيعية للمنطقة و الكشف عن اخلصائ  املورفومرتية لبيان مدىو تأثريها يف 
خماطر السيول يف حوض اخلصائ  اهلايدرولوجية املتمثلة بتحديد كمية اجلريان املتوقع خالل السنة املائية،و من ثم قياس 

وادي بازيان و املساهمة يف اجياد انسب احللول من خالل وضع بعض التوجيهات بناءً عليه بامكان اجلهات املصتصة ان تستثمر 
 املوارد املائية يف شتى جماالت استصدامها.

 موقع منطقة الدراسة 
غربي حمافظة السليمانية ضمن ادارة ناحية بازيان. ينتهي ة االلتوائية البسيطة يتقع منطقة الدراسة ضمن نطاق املنطقة اجلبل

 و °35 ˝27حوض بازيان عند التقاء رافد تلى بنهر باسةرِة أمام قرية ديَليَذة. فلكياً تقع منطقة الدراسة بني دائرتي عرض )
 (.1(. خريطة )2كم364.20) مساحتها تبلغ و شرقاً( °44˝58 و °45˝18) طول خطي و مشاالً( 35°˝43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( موقع منطقة الدراسة حسب موقع حمافظة السليمانية1خريطة )
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 (.Surfer V10( و )Global Mapper ѴII( و )Arc Gis 9.3املصدر: من عمل الباحث باستصدام برنامج  )

 خصائ  البيئة الطبيعية ملنطقة الدراسة
 اوالً: التكوينات اجليولوجية

التكوينات اجليولوجية يف منطقة الدراسة اىل الزمن اجليولوجي الثالث و الرتسبات احلديثة العائدة اىل الزمن الرباعي،   عودت
 هذه التكوينات هي: 

  Kolosh f.nتكوين كولوش – 1
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االسود، و حيتوي على يعود هذا التكوين اىل عصر الباليوسني و يتكون بشكل تتابعي من احلجر الطيين ذات اللون الرمادي  او 
حجر السجيل و احلجر الغريين و الرملي كما حيتوي على طبقات رقيقة جداً من الكونكلومريت  وكذلك تظهر بشكل متداخل من 

 اجزائها العلوية مع تكوينات كاربونية من طبقة سنجار.

املتمثلة يف سلسلة جبال بازيان املمتدة من يوجد هذا التكوين يف مجيع جهات منطقة الدراسة ماعدا املنطقة الشمالية الشرقية 
ئةاليى سةرو اىل جبل طةورةدى. ان ظهوره بشكل كبري يقع يف اجلهة اجلنوبية ملنطقة الدراسة كما تظهر على شكل شريط رفيع يف 

طلة على سهل اجلهة اجلنوبية الشرقية و الغربية و الشمالية الغربية من املنطقة، كما توجد ايضا على قمة جبل طةورةدى امل
 .2.ميتاز هذا التكوين بانه اصم و غري نفاذ و قابيلته لتصزين  املياه جيدة1بازيان

  Sinjar f.nتكوين سنجار  -2

يرجع هذا التكوين اىل عصر الباليوسني و يتكون من الميستون رمادي اللون، كما حيتوي على اشكال جرفية. يصل عمقه يف 
اليت  3الدراسات اجليولوجية بان اصل هذا التكوين عضوي و حيتوي على صصور الدولومايت م(، وتؤكد90منطقة الدراسة اىل )

 .4تعترب مادة خام النتاج االمسنت يف املنطقة، هلذا التكوين قابلية جيدة خلزن املياه اجلوفية بسبب  وجود النفاذية العالية
هوره يف املنطقة اجلنوبية على شكل امتدادات متفرقة من حييط تكوين سنجار باحلوض من مجيع جهاتها و بشكل متصل، ماعدا ظ

 .5الشمال الشرقي حنو اجلنوب الغربي املتمثل جببل )لةتيفاوا( اقصى جنوب منطقة الدراسة
 Gercus f.nتكوين جركس  -3

املارل الرملي و  يعود هذا التكوين اىل عصر االيوسني، ترسبت بعد تكوين سنجار مباشرةً، يتكون من حجر السجيل االرجوانى و
الطني االخضر مع قليل من املدملكات، فضآل عن احتوائه على الصصور الرسوبية كالصصور الطينية و الرملية و الغرينية، يصل 

م(. تظهر هذا التكوين يف اجلهات اجلنوبية و الغربية و الشمالية الغربية من منطقة 120مسكه يف منطقة الدراسة اىل )
يط رفيع مع اتساعه فى اجلهة الغربية.ليس هلذا التكوين قابيلة ختزين  املياه بسبب عدم وجود الدراسة على شكل شر

 .6النفاذية
 Pila Spi F.nتكوينثالسثي -4

يرجع هذا التكوين اىل عصر االيوسني املتوسط و االعلى، و يتكون من احلجر الالميستوني الطباشريي يف االسفل و طبقات طينية 
ترسبات هذا  ان مصدرم( يف املنطقة.80، يبلغ مسكه حوالي )7فضال عن وجود تكوينات من حجر الصوان قدمية من االعلى،

                                                           
1
Z., Stivanovic Idrina Irkovic Markovic, Hydrogeology of Northern Iraq, F.A.O. coordination for northern Iraq groundwater 

unit, annex45, 2003. 

2
[Bakhtiar Qader Aziz, Two Dimension Resistivity Imaging tomography for hydrogeological Study in Bazian West 

Sulaimanyah City NE- Iraq , Doctoral Thesis, University  Of Sulaimaniyah, College Of Science  and Geology, p. 

15,2005.[2005, p. 15] 
ري )غ.م(، كلية العلوم، جامعة علي حممود السورداشي، دراسة صصارية و سحنية وبيئية لتكوين سنجار يف مقطع خمتارة من منطقة السليمانية مشال شرق العراق، رسالة ماجست3

 .23،ص1988بيل، صالح الدين، ار
 .15، ص2007مها  قحطان جبار السامرائي، حوض تغذية نهر باسرة، دراسة يف اجلغرافية الطبيعية، رسالة ماجستري)غ.م(، كلية االداب، جامعة بغداد،  4

5
Stivanovic Idrina Irkovic Markovic, hydrogeology of northern Iraq, op, cit. 

6
Ibid. 

7
 Ibid., Annex 46. 
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التكوين هو بيئة البحريات الضحلة، عليه يكون اكثر استجابة لعوامل التجوية و التعرية، و هو االمر الذي ادى اىل ظهور 
.يظهر هذا التكوين يف اجلهة الغربية من منطقة 8خازن جيد للمياهالتجاويف و الشقوق و الكهوف، اي متشقق و نفاذ و كارسيت و 

 الدراسة على السفوح الشرقية جلبل هةجنرية، كما يظهر  بشكل جلي يف خانقيدةربةند بازيان و دةربةند باسةرة.
  Alluvial Depositsترسبات عصر اهلولوسني -5

رّية باحجام خمتلفةمنجرفة من عَو الغرين و الرمل، و مواد املُ هذه الرتسبات عبارة عن خليط من الرتسبات النهرية كالطني
. و قد كست ترسبات العصر الرباعي االراضي السهلية يف منطقة الدراسة بشكل متصل دون 9املنحدرات و الرتسبات الفيضية

قة، هذه الرتسبات هلا انقطاع و تتسع مساحتها يف اجلهة الشمالية و الشمالية الغربية بسبب إتساع السهل يف تلك املنط
 (.2قابيلية ممتازة خلزن املياه اجلوفية بسبب النفاذة العالية. خريطة )

 ( التكوينات اجليولوجية يف منطقة الدراسة2خريطة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.Surfer V10( و )Global Mapper ѴII( و )Arc Gis 9.3املصدر من عمل الباحث باستصدام برنامج  )

                                                           
( كلية العلوم االنسانية، جامعة خليل كريم حممد، اخلصائ  اهلايدرولوجية حلوض نهر تاجنرو و امكانية استثمار مياهه، دراسة هايدرولوجية تطبيقية، اطروحة دكتوراه )غ.م8

 . 18، ص2014السليمانية، 
9
 Ibid, Annex 47. 
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 ثانياً: املناخ
يعترب املناخ أحد اهم العناصر الطبيعية يف الدراسات اهلايدرومورفومرتية، كونه يؤثر يف اخلصائ  اهلايدرولوجية و 
املورفومرتية يف احلوض النهري، من حيث التغذية املائية و كميات تصريفها و حتديد أوقات الذروة املائية و فرتات الصيهود،كما 

. وألجل 10املورفومرتية املتمثلة يف اخلصائ  التضاريسية و الشكلية و املساحية و خصائ  الشبكة النهريةتؤثر يف اخلصائ  
إعطاء صورة متكاملة عن اخلصائ  املناخية حلوض بازيان و إنعكاساتها اهلايدرومورفومرتية، البد من الرتكيز على حتليل 

 و بازيانكاآلتي.السمات املناخية احلاضرة يف حمطيت أرصاد السليمانية 
 احلرارة: -1

م( على التوالي، علماً ان حمطة بازيان تقع °19.8م و °17.2يبلغ معدل احلرارة السنوية يف حمطيت بازيان و السليمانية )
م( فوق مستوى سطح البحر و حمطة 829( شرقاً و على ارتفاع )°45 ʹ08( مشاالً و خط الطول )°35ʹ36على دائرة عرض )
م( فوق مستوى سطح 884( شرقاً و على ارتفاع )   °45 ʹ27( مشاالً و خط الطول )°35 ʹ33لى دائرة عرض ) السليمانية تقع ع

م( يف كلتا احملطتني على التوالي، و هي اليت تؤدي اىل °39.4م و °38.4البحر .ترتفع درجة احلرارة العظمى يف شهر آب اىل )
م( يف كلتا °2م و ° 0.1( اذ بلغت قيمتها )2ة احلرارة الصغرى يف شهر )كتنشيط عملية التبصر و فقدان املياه. كما سجلت درج

م( يف كلتيهما على التوالي. سجل اعلى °19.8م و °17.2احملطتني على التوالي. بينما يصل معدل املدى احلراري السنوي اىل )
السليمانية فقد سجل يف شهر ايلول،  م(، اما يف حمطة°16.1مدى حراري شهري يف حمطة بازيان يف شهر آب، اذ تبلغ قيمته )

م(يف كلتا احملطتني على التوالي. يبلغ اعلى معدل لدرجات °7.8م و °8.6( وقيمته )2م( و ادناه سجل يف شهر )ك13.1°)
م( و °33.2م( سجلت يف شهر آب يف حمطة بازيان امايف حمطة السليمانيةفيبلغ اعلى معدل لدرجات احلرارة )°30.3احلرارة )
م( يف كلتا احملطتني على °5.9م و °4.4( اذ بلغ )2لت يف شهر متوز، كما سجل ادنى معدل لدرجات احلرارة يف شهر )كقد سج

 (. 2و  1التوالي، جدول )

 الرياح: -2

كاجلفاف و  حتملهاتعد الرياح من العناصر املناخية املهمة اليت تؤثر يف اخلصائ  اهلايدرولوجية وفقاً للصفات املناخية اليت 
رطوبة وسرعة حركتها. وكلما زادت سرعتها زاد التبصر يف  املناطق الرطبة اليت تهب عليها، و إذا ساد الركود فإن هذا يؤدي ال

. و الرياح تهب يف اجتاهات 11اىل اخنفاض نسيب يف معدالت التبصر. كذلك تؤثر الرياح اجلافة يف تنشيط عملية التبصر
تليها الرياح اجلنوبية الشرقية و ليمانية و بازيان هي الرياح الشمالية الشرقية، خمتلفة.و الرياح السائدة يف حمطيت الس

الرياح اجلنوبية الغربية و الغربية و الرياح الشمالية و الشمالية الغربية. تصل معدل سرعتها يف حمطة السليمانية اىل 
يران و هي التى تؤدي اىل تنشيط عملية م/ث( يف شهر حز2.1م/ث(، كما تصل اقصى سرعة هلا يف نفس احملطة اىل )1.3)

م/ث( يف شهر تشرين الثاني كما يالحظ اخنفاض سرعة الرياح يف 0.9التبصر و فقدان املياه، اما ابطأ سرعة هلا فتنصفض اىل )
اما ( اي الشهور الباردة اليت تتساقط فيها االمطار مما يقلل  من الفقدان املائي عن طريق التبصر. 2و ك 1و ك 1شهور )ت

                                                           
 .  415، ص2012ة للنشر و التوزيع و الطباعة، علي سامل الشواورة، جغرافبة علم املناخ و الطقس، دار املسري 10
 .133، ص2005جودة فتحي الرتكماني، جغرافية املوارد املائية، دراسة معاصرة يف االسس والتطبيق، دار السعودية للنشر و التوزيع، جدة، 11
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م/ث( و اقصى سرعة للرياح يف هذه 1.3بالنسبة اىل اجتاه و سرعة الرياح يف حمطة بازيان فان معدهلا السنوي يصل اىل )
م/ث( يف شهر 1.03م/ث( يف شهر متوز مما يؤدي اىل فقدان املياه بالتبصر، يف حني تصل ادنى سرعة هلا اىل )1.8احملطة تبلغ )

( ويؤدي اىل اخنفاض كمية املياه املفقودة عن 2و ك 1و ك 2يف فصل التساقط املطري ) ت ( كما يالحظ بطء سرعة الرياح1)ت
 (.2و1طريق التبصر. جدول )

 االمطار: -3

ان كمية اجلريان السطحي و طبيعته تتأثر بطبيعة املطر و كمية تساقطه. تقع منابع االنهار يف العادة يف املناطق اجلبلية، اذ 
.يرتكز سقوط 12باشكاهلا املصتلفة و تغذي اجملاري املائية و تعترب مصدراً الستمرار جريانها السطحيتزداد فيها التساقط 

االمطار يف منطقة الدراسة يف فصل اخلريف و الشتاء و الربيع،  و يرتبط ذلك مبرور املنصفضات اجلوية القادمة من البحر 
تميز جبفاف شديد بسبب وقوعها ضمن العروض املعتدلة الدافئة. املتوسط من بداية فصل اخلريف اىل نهاية شهر مايس، كما ت

%( من جمموع االمطار 56.3ملم(،تبلغ  نسبة االمطار الشتوية  ) 663.1يبلغ جمموع االمطار السنوية يف حمطة بازيان )
%( من جمموع االمطار 14.7%(، يف حني تصل نسبة االمطار اخلريفية  اىل )29السنوية، بينما تشكل نسبة االمطار الربيعية )

ملم(، اما نسبة التساقط يف الفصول 641.5السنوية. بينما يف حمطة السليمانية يصل جمموع تساقط املطر السنوي اىل )
%( من جمموع تساقط املطر السنوي على التوالي.هناك قيمة عالية للفعالية املطرية يف 14.1% و 34.5% و 51.4الثالث فهي )

و شباط( يف كلتا احملطتني، مما يؤدي اىل  2زامنة مع درجات احلرارة املنصفضة كما نالحظ ذلك يف شهري )كاالشهر املطرية املت
تغذية اجملاري املائية و تشكيل اجلداول و املسيالت املائية. على عكس ذلك فان االمطار املتساقطة يف االشهر احلارة تؤدي اىل 

 (.2و1تبصر، جدول )فقدان كميات كبرية من املياه إثر فعالية ال
 الرطوبة النسبية: -4

هلذا العنصر  إنعكاسات كبرية على اخلصائ  اهلايدرولوجية يف االحواض النهرية و مصدره البحار و احمليطات و الغطاء النباتي 
اىل   . تتميز منطقة الدراسة بإرتفاع نسيب ملعدالت الرطوبة خاصة يف فصل الشتاء، و يعزى ذلك13فضالً عن االراضي الرطبة

%( من اهلواء احلامل هلا، و قد سجلت اعلى 50تعرضها للسايكلونات القادمة من البحر املتوسط. اذ يبلغ معدل الرطوبة السنوي )
%(، وهذا يؤثر على اخلصائ  اهلايدرولوجية، إذ تؤدي اىل إخنفاض كمية املياه 68( حيث تصل اىل )2نسبة هلا يف شهر )ك

 (.2و1%(، جدول )30.8توى هلا يف شهر )آب( حيث  يصل اىل )املتبصرة،  كما سجل ادنى مس
 :التبصر -5

هلذا العنصر دور مهم يف الدراسات اهلايدرولوجيةعند تفاعله مع العناصر املناخية االخرىصاصةً يف حتديد املوازنة املائية 
الرياح. اذ تؤثر هذه العناصر   املناخية لالحواض النهرية، الن له إرتباط قوي بدرجات احلرارة وكمية الرطوبة و خصائ 

و اجلريان السطحي خاصة عند تزامن فرتات تعاظم الفقدان مع فرتة شحة املياه يف  14تاثرياً بالغاً يف كميات الفقدان املائي

                                                           
 .32، ص1979نضري االنصاري، مبادئ اهلايدروجيولوجي، مطبعة كلية العلوم، جامعة بغداد، 12
 .51، ص2005حسن موسى، املناخ التطبيقي، جامعة دمشق ، مطبعة جامعة دمشق،  علي13
، العدد 11ربية جلامعة البصرة، اجللد علي حسني الشلش، التباين املكاني للتوازن املائي وعالقته باالنتاج الزراعي يف العراق، جملة اخلليج العربي، مركز دراسات اخلليج الع14
 .53،ص1979، ،1
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فصل  الفصول اجلافة، مما يؤدي اىل خسارة كبرية يف املوارد املائية. فيما يتعلق مبنطقة الدراسة فان كميات التبصر  ترتفع يف
ملم(  بسبب اشتداد احلرارة، يف حني مت تسجيل مداه االدنى  يف فصل الشتاء الذي بلغ 346الصيف اذ تبلغ اقصى مداها اىل )

ملم( و ذلك حسب بيانات حمطة بازيان 1937ملم( بسبب اخنفاض درجات احلرارة، و يبلغ مقدار التبصر السنوي )25اخنفاضه)
ملم(. و تعترب هذه الكميات كبرية مقارنةً بكميات املاء 2104يف حمطة السليمانية املناخية ) املناخية. كما يبلغ مقدار التبصر

 (.2و1املتساقط يف منطقة الدراسة، جدول، )
2014-2002( املعطيات املناخية حملطة بازيان للمدة 1جدول )     

املعدل 
 السنوي

1ك 2ت  1ت  2ك شباط آذار نيسان مايس حزيران متوز آب ايلول  املعطيات  
 املناخية

 د. احلرارة.ع 8.7 10.8 15.2 20.9 28.3 35.7 35.9 38.4 33.8 27.4 17.3 12.2 23.7
 د. احلرارة.ص 0.1 1.3 4.1 8.4 12.9 20.1 23.2 22.3 18.6 12.1 5 1.6 10.8
 املدى احلراري 8.6 9.5 11.1 12.5 15.4 15.6 12.7 16.1 15.2 15.3 12.3 10.6 12.9
 املعدل 4.4 6 9.6 14.6 20.6 27.9 29.5 30.3 26.2 19.7 11.1 6.9 17.2
 االمطار 132 132 87.4 74.6 29.9 * * * * 21.7 76 109.4 663.1
 الرطوبة النسبية 68 64.6 61.9 57.3 52.3 37.1 31.6 30.8 33.5 44.2 58 61.2 50
الرياح سرعة  1.2 1.3 1.4 1.5 1.1 1.6 1.8 1.5 1.2 1.03 1.3 1.06 1.33

 م/ث
 كمية التبصر/م 25 35.1 68.8 117 188 312.6 370 346 246 143.1 54.4 31.8 1937.2

 املصدر: من عمل الباحث باالعتماد على البيانات املناخية حملطة بازيان.

  2014-2000( املعطيات املناخية حملطة  السليمانية للمدة 2جدول )  

 املعطيات املناخية 2ك شباط آذار نيسان مايس حزيران متوز آب ايلول 1ت 2ت 1ك املعدل السنوي

 د. احلرارة ع 9.8 12 17.5 23.4 29.4 36.3 39.6 39.4 35.1 27.9 19.1 13.1 25.2

 د. احلرارة ص 2 3.3 7.5 13 18.3 24.3 26.9 26.6 22 16.6 9.1 4.4 14.4

 املدى احلراري 7.8 8.7 10 10.4 11.1 12 12.7 12.8 13.1 11.3 10 8.7 10.8

 املعدل 5.9 7.6 12.5 18.2 23.8 30.3 33.2 33 28.5 22.2 14.1 8.9 19.8

 االمطار 121 117 93.5 88.5 37.2 1.8 * * 3.2 42.6 44.6 92.6 641.5

 الرطوبة النسبية 70.5 65.3 55.6 52.3 38.4 26.8 25.8 25 27.7 39.9 60 65 46

 سرعة الرياح م/ث 1.1 1.2 1.4 1.3 1.5 2.1 1.8 1.5 1.2 1 0.9 1.2 1.3

 التبصر/مم 45.5 52.5 104 146.2 230 333 371 326 233 142 72.1 48.6 2104

 .املصدر: من عمل الباحث باالعتماد على البيانات املناخية حملطة بازيان

 ثالثاً: التضاريس:
اخلصائ  اجليولوجية و املناخية، كما و أن دراسة ان تضاريس السطح ماهي اال نتاج تفاعل العمليات اجليومورفولوجية مع 

تضاريس االحواض املائية ترفع الستار عن العديد من الدالالت اجليومورفولوجية لالحواض كاملرحلة العمرية للحوض و مساحته و 
ت التصريفية و سرعة طوله و كثافته التصريفية، فضالً عن دالالتها اهلايدرولوجية املرتبطة حبركة املياه السطحية و الكميا

 . 15التيار املائي و اجتهاته

                                                           
علومات اجلغرافية، كلية د النفيعي، تقدير اجلريان السطحي و خماطره السيلية يف احلوض االعلي لوادي عرنة شرق مكة املكرمة بوسائل االستشعار عن بعد و نظم املهيفا حمم 15

 .63، ص2010العلوم االجتماعية، جامعة ام القرى، اطروحة دكتوراه ) منشورة(، 
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و فيما خي  تضاريس منطقة الدراسة، فانها تقع ضمن نطاق اجلبال االلتوائية البسيطة، اذ هناك سالسل جبلية حميطة 
احلوض م(، كما تقع املنطقة السهلية املنصفضة يف وسط 1101م و 1427باملنطقة السهلية اليت ترتاوح ارتفاعاتها بني )

املتمثلة باالراضي احمليطة مبجرى نهر تةينالَ مشال منطقة الدراسة و احندراها من الشمال حنو اجلنوب  و االراضي احمليطة 
بنهر طاوانى جنوب املنطقة و احندارها من اجلنوب حنو الشمال، و عند التقاء هذين االحندارين يلتقي  نهرا تةينالَ و طاوانى 

ى الرئيسي لنهر باسةرِة، وكذلك اراضي سهل خالَدان غربي منطقة الدراسة اليت تنحدر من الشمال اىل و يشكالن بداية اجملر
 (3م(، خريطة )834م و 672اجلنوب ايضاً. و يرتاوح ارتفاع املنطقة السهلية بني )

 

( طوبوغرافية منطقة الدراسة3خريطة )  

 
 

 (.Surfer V10( و )Global Mapper ѴII( و )Arc Gis 9.3در من عمل الباحث باستصدام برنامج  )صامل
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 رابعاً: درجة االحندار:
من املعروف أن اجلريان السطحي يتأثر خبصائ  سطح احلوض،و هناك عالقة طردية بني درجة احندار سطح احلوض وكمية 

يت التبصر والتسرب، يف اجلريان السطحي وذلك الن االحواض ذات األحندار البسيط تزداد فيها فرصة ضياع املياه بسبب عملي
حني أن االحواض ذات األحندار الشديد تساعد على سرعة اجلريان، ومن ثَمَ يقل الفاقد  املائي بواسطة التبصر والتسرب يف 

. و يؤثر إحندار االحواض املائية يف كثري من خصائ  االحواض مثل الكثافة التصريفية، أي كلما 16حالة ثبات العوامل االخرى
فيما خي  منطقة الدراسة وعلى ضوء  . و17األحندار زادت معه الكثافة التصريفية وكذلك تؤثر يف إستطالة االحواض املائيةزاد 

 ( ميكن تصنيف درجة احندارها اىل االصناف االتية:4خريطة )
 نطاق االراضي السهلية املنبسطة جداً: -1

(، و يشغل هذا النطاق مساحات واسعة من منطقة °5-0بني ) يشمل هذا النطاق السهول اليت  ال يتجاوز درجة احندارها
 الدراسة. 

 نطاق االراضي املنبسطة: -2
(، و تقع عند مقدمات اجلبال يف مواقع منفصلة °10-6يشمل هذا النطاق كافة االراضي اليت اليتجاوز درجة احندارها بني )

 بعضها مع البعض.
 نطاق االراضي شبه املنبسطة: -3

 (.°16-11لنطاق بالتالل املنصفضة املبعثرة فوق سائر منطقة الدراسة و يرتاوح درجة احندارها بني )يتمثل هذا ا
 نطلق االراضي متوسطة االحندار: -4

( و يتميز بشدة تضاريسه و صغر مساحاته و  انعزال °23-17يشمل هذا النطاق االراضي اليت يرتواح درجة احندارها بني )
 مناطقه عن بعضها.

 االراضي شديدة االحندار:نطاق  -5

ميثل هذا النطاق قمم اجلبال احمليطة مبنطقة الدراسة كجبل بةرانان من اجلهة الشرقية و جبل هةجنرية من اجلهة الغربية و 
(. و يتميز هذا النطاق بصغر °51-24جبال بازيان من الشمال و جبل داريكةلي من اجلنوب، اليت تنحصر قيمة احندارها بني )

 اليت تقع غالبيته يف غربي منطقة الدراسة. مساحاته 
 
 
 
 

                                                           
 .

ملكانية للعمليات اجليومورفولوجية حلوض نهرنارين باستصدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، اطروحة يعرب حممد محيد أللهييب، النمذجة ا16
 .118، ص2008دكتوراه،)غ.م(،كلية الرتبية ابن رشد جامعة بغداد، 

اهه، دراسة يف اهلايدرولوجيا التطبيقية، جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية، مداهلل عبداهلل حمسن اجلبوري، اخلصائ  اهلايدرولوجية لوادي مرمس و امكانية استثمار مي17
 .192، ص2010، السنة60، العدد 1اجمللد 
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 ( تصنيف األحندارات يف منطقة الدراسة4خريطة )

 

 (.Surfer V10( و )Global Mapper ѴII( و )Arc Gis 9.3در من عمل د. خليل باستصدام برنامج  )صامل

 خامساً: الرتبة:
تكونت الرتبة يف حوض بازيان  نتيجة لعمليات التجوية و التعرية و الرتسيب خالل العصر الرباعي، و معظم تربة منطقة 
الدراسة هلا نفاذية جيدة إلمرار املياه خالل مساماته وهي ذات تصريف جيد ايضاً، بينما تكون تربة املرتفعات  خمتلفة من 

للجريان السطحي و اختالف التضاريس و عمق الرتبة. ان لون الرتبة يف منطقة الدراسة  ناحية املساحة اليت تشغلها و تعرضها 
بين مييل اىل االصفرار، خاصة يف الطبقات السطحية، و هذا يرجع اىل وجود اكاسيد احلديد و تفاعلها مع املناخ الرطب يف 

%(، و اليت اعطت اللون 2-1.5رتاوح نسبتها مابني )احلوض. و تتميز تربة هذه املنطقة بوجود املواد العضوية فيها و اليت ت
 Calcixerollsو  Chromoxerertsالبين لرتبة املنطقة خاصة يف الطبقات السطحية. و تربة االراضي املنصفضة هي تربة 

 فهي املهيمنة على املرتفعات. Rendollsو   Xerorthents، اما تربة 
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اما معتدلة كما يف ترسبات العصر الرباعي و تكوين سنجار، او بطيئة يف بعض املواقع ان قدرة تربة احلوض على ترشح املياه هي 
كما يف تكوينات كولوش و بيالسبى، يف حني ال توجد قدرة الرتشح او انها بطيئة جداً يف الطبقات الطينية الكتيمة كما يف 

 .18تكوينات جركس و كولوش
 سادساً: النبات الطبيعي:
بيعي تؤثر على كمية املياه اجلارية و حجمها يف جمارى االنهار و االودية النهرية خصوصاً اذا كان النبات ان سيادة النبات الط

 السائد ينبت بشكل مكتض و مبساحة عمودية تتفق مع سرعة و احندار التيار املائي و تؤثر هذه الظاهرة من خالل طريقتني :
اجلارية يف االنهار ويتم فقدانها من خالل عملية التبصر و النتح اليت تتعرض يستهلك النبات الطبيعي كمية كبرية من املياه  -1

 هلا اجسام تلك النباتات اثناء ارتفاع درجات احلرارة يف ذلك الوقت.
يظهر لنا تأثري النبات الطبيعي سلبيا على معدل التصريف النهري و األودية النهرية و املسيالت املائية من خالل تقليل  -2

ريان املياه يف اجملاري و بهذه احلالة يساعد على ارتفاع نسبة ترشح املياه اىل باطن االرض من ناحية، و ارتفاع نسبة سرعة ج
. اما اهم النباتات املوجودة يف حوض وادي بازيان فهي إما نباتات عشبية منتشرة يف السهل 19الضائعات املائية من ناحية اخرى

صل الصيف و اخلريف، او غابات من نوع البلوط املنتشرة على سفوح اجلبال احمليطة تنبت يف فصل الربيع و تنتهي يف ف
باحلوض. و هناك تباينات كبرية يف انتشار غابات البلوط على السفوح حبيث توجد غابات بشكل كثيف نسبياً يف السفوح 

هذه السفوح الشعة الشمس بشكل مباشر، اجلنوبية و الغربية و اجلنوبية الغربية من منطقة الدراسة و ذلك بسبب عدم تعرض 
مما يؤدي اىل قلة التبصر على هذه السفوح و قلة الفقدان املائي، اما السفوح الشمالية و الشمالية الشرقة فتتعرض بشكل 

املائية  النتح حبيث ال تكفي املياه لالحتياجات–مباشر الشعة الشمس مما يؤدي اىل فقدان كميات كبري من املياه عن طريق التبصر 
لغابات البلوط، لذلك الحظ الباحثون عدم وجود النباتات على طول هذه السفوح ماعدا بعض النباتات العشبية  قصرية العمر. 
و هذا ادى اىل تسريع التيارات املائية على هذه السفوح اثناء سقوط االمطار وبالتالي تعرية املنحدرات ونقل تربتها اىل 

 ريبة منها.  املنصفضات و االودية الق
 اخلصائ  املورفومرتية ملنطقة الدراسة

تعد دراسة اخلصائ  املورفومرتية لالحواض النهرية أساساً مهماً يف الدراسات اهليدرولوجية. إذ تلعب عوامل البيئة الطبيعية 
 الدراسات اهلايدرولوجية، إذ تظهر احمللية دوراً كبرياً يف رسم املالمح اهلندسية لألحواض املائية يف املنطقة و هلا أهمية كبرية يف

لنا من خالهلا العالقة الكمية بني شكل احلوض و وخصائصه اهليدرولوجيةمن حيث كمية التجهيز املائي و وصول الذروات اىل 
 تتضمن اخلصائ  املورفومرتية اجلوانب اآلتية:و اجملارى املائية الرئيسة. 

 
 

                                                           
18-Dara Faeq Hamamin, Hydrological Assessment And Ground water Vulnerability map OF Basara 

Basin, Sulaimani Governorate , Iraqi Kurdistan Region, Doctoral Thesis, The College Of Science, 

university Of Sulaimani, P 45-47,2004. 

 
 .31،ص1970الصحاف، مهدي حممد علي، التصريف النهري والعوامل اليت تؤثر فيه، جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية، بغداد، 19
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 املائي.اوالً: اخلصائ  التضاريسية لشبكة الصرف 
  :معدل التضرس -1

البنية اجليولوجية و طبيعة الصصور و تأثُرها  منها ،نطقةمالطبيعية لل ةاحلوض النهري باخلصائ  البيئي تتأثر تضاريس
بالعمليات اجليومورفولوجية السيما التعرية، فضالً عن تأثري املناخ و دوره يف تشكيل تضاريس احلوض. إن لتحليل معدل 

ض املائية جدوى علمية كربى يف معرفة مدى تضرس االحواض و العالقات اليت تربطها باألنشطة التضرس يف االحوا
و تاثري تلك االنشطة يف اخلصائ  اهلايدرولوجية، فيما يتعلق مبنطقة الدراسةو بناءً على استصدام (20)اجليومورفولوجية

 معادلة استصراج معدل التضرس:
( الفرق بني اعلى و ادنى منسوب يف احلوض م)

طول احلوض/م
=   معدل التضرس

(، هذا يدل على ان االحواض الثانوية يف املنطقة تتميز بقلة تضرسها و 0.045و  0.03تنحصر قيمة معدل التضرس مابني ) 
انبساط سطحها، بالتالي تكون عملييت النحت و اجلريان بطيئة  نسبياً. لكن قيمة معدل تضرس احلوض الرئيس اقل و يصل اىل 

 ( و ذلك بسبب الزيادة يف طول احلوض و مساحته مقارنة باالحواض الثانوية.3(، جدول )0.02)
 التضاريس النسبية: -2

يتم استصراج قيمة التضرس النسيب من خالل معرفة العالقة بني املدى التضاريسي و مقدار حميط االحواض النهرية، فإخنفاض 
يتم اجياد قيمة التضاريس النسبية من خالل . و 21نشطة اجليومورفولوجيةهذه القيم دليل على كرب مساحة االحواض و حِدَة اال

 املعادلة االتية:
التضرس الكلي( الفرق بني واعلى ادنى منسوب يف احلوض/ م)

100𝑥حميط احلوض
=  (22)التضاريس النسبية

على التوالي، و احلوض  ( يف االحواض الثالث1.79و  1.32و  0.84تنحصر قيمة التضاريس النسبية يف منطقة الدراسة بني )
الرئيس يتميز بقيمة اقل، و ذلك بسبب كرب مساحته و طول حميطه، و هذه القيم دليل على ان حوض بازيان مل يستطع حتى االن 

ضبط احندارات سطحه  ومل يقطع مرحلة طويلة يف التعرية املائية.   

 الكثافة التصريفية: -3

ضمن مساحة حمددة، و هذه اخلاصية مهمة جداً النها توضح لنا اخلصائ  يقصد بها مدى انتشار و تفرع الشبكة املائية 
اهلايدرولوجية للحوض النهري كما تؤثر يف اخلصائ  املورفومرتية للحوض و تستصدم ايضاً ملعرفة االنشطة اجليومورفولوجية يف 

وامل رئيسية و هي التكوين اجليولوجي و احلوض النهري. اذ تتغري الكثافة التصريفية من حوض اىل اخر تبعاً الختالف ثالثة ع
 . و تستصرج الكثافة التصريفية وفق املعادلة اآلتية:23اخلصائ  اهلايدرولوجية و الطوبوغرافية

                                                           
عمري، حتليل اخلصائ  املورفومرتية و اهليدرولوجية الحواض التصريف يف منطقة كريرت عدن باستصدام معطيات نظم املعلومات ( عبد احملسن صاحل ال20)

 .409و408شبوة، ندوة عن بوابة اليمن احلضارية، )د. سنة .ط(، ص -(،كلية النفط و املعادن، جامعة عدن عتقGISاجلغرافية)
 .81، بدون مكان الطبع، ص1990وادي دبا، جامعة كويت، كويت، حسن سيد امحد ابو العينني،حوض  -21

 .270،ص2001، االهلية للنشر و التوزيع، 1الدليمي، خلف حسني ، اجليومورفولوجيا التطبيقية، علم شكل االرض التطبيقي، ط -22
 .241نضري االنصاري، مبادئ اهلايدروجيولوجي، مصدر سابق، ص -23
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إمجالي أطوال اجملاري\كم

مساحة حوض التصريف\كم2
=   الكثافة  التصريفية 

( وقيمتها يف احلوض الرئيسي 2كم/كم1.3و1.5حسب دراستنا لكثافة التصريف حلوض بازيان يظهر بان معدهلا ينحصر بني )
، ويعزى ذلك اىل طبيعة التكوينات 24(. هذه الكثافات تعد منصفضة حسب تصنيف سرتاهلر3(، جدول )2كم/كم1.4تصل اىل )

اجليولوجية املقاومة لعمليات التعرية كما يف تكوينات كولوش و سنجار و جركس، لذلك ميكن ان حيدث الفيضان يف حالة 
 تساقط غزير لالمطار.

 قيمة الوعورة: -4

أن قيمة وعورة احلوض تشري اىل مدى تضرس احلوض و كذلك نسبة إحندار اجملاري املائية ضمن احلوض. و يتم االعتماد يف 
إجياد هذه القيمة على الكثافة الطولية للتصريف يف احلوض، مبعنى ان قيمة الوعورة تزداد مع زيادة الكثافة التصريفية و 

ادة قيم التضرس احلوضي، فكلما ارتفعت هذه القيمة أرتفعت شدة التضرس و زادت  يف شدة التعرية املائية ونقل الرتسبات من زي
. اي مبعنى ان هذه القيمة توضح مدى تقطع سطح احلوض وهو نتيجة لعمليات النحت 25أعالي احلوض اىل مستوياته املنصفضة
 :26املعادلة االتيةاملائي. و تستصرج هذه القيمة وفق 

 التضاريس الكلي/ م 𝑥 الكثافة  التصريفية  / كم/2كم

مساحة احلوض
=   قيمة الوعورة

( يف احلوض 1.06( يف االحواض الثالث و )10.1و  6(، ان قيمة الوعورة يف منطقة الدراسة ترتاوح بني )3يظهر من اجلدول )
 بداية مرحلة النضج.الرئيسي. و هذا يدل على ان هذه االحواض الزالت يف 

 

  ( اخلصائ  التضاريسية لألحواض الثانوية و احلوض الرئيس يف منطقة الدراسة.3جدول )  

 احلوض اد.ار اع ار الفرق طو.احلوض ن. االحندار مح م. التضرس نس تض ك.ت.ط ق .وع املساحة طول القنوات

250.9 167.67 6 1.5 0.84 0.03 79.8 28.2 23.8 672 1406 734 1 

166.55 125.80 7.8 1.3 1.79 0.031 42.2 32.26 23.4 755 1427 672 2 

91.68 70.73 10.1 1.3 1.32 0.045 41.70 39.91 13.78 550 1299 749 3 

 الرئيس 672 1427 755 38.7 19.5 104.9 0.02 0.72 1.4 2.9 364.20 509.13

.Arc Gis 9.3( و )Global Map per ѴII( و )Surfer V10(  املصدر: من عمل الباحث باالعتماد على 

 

 
 ثانياً: اخلصائ  الشكلية واملساحية للحوض:

 مساحة احلوض النهري: -1

                                                           
24-Strahler,A.N., Quantitative analysis of watershed Geomorphology, Trans Amer. Geoph, Union. V  .38. 1957, PP912-920. 

، كلية االداب، جامعة بغدادامحد عبدالستار جابر العذاري، هيدروجيومورفولوجية منطقة الوديان غرب الفرات مشالي اهلضبة الغربية العراقية،اطروحة دكتوراه )غ.م(،  -25
 .24، ص2005

، 2006)غ.م(، ابتسام امحد جاسم، هيدروجيومورفولوجية حوض التون كوبري يف حمافظة كركوك، قسم اجلغرافيا، كلية االداب، جامعة بغداد، اطروحة دكتوراه -26
 .137ص
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تتأثر كمية الصرف املائي مبساحة احلوض النهري، يف حال ثبات املقومات الطبيعية االخرى كالتساقط، و هناك ثالث احواض  
( على التوالي، و تبلغ 3و2و1( الحواض )2كم70.73و 2كم125.8 و2كم167.67ثانوية يف منطقة الدراسة،مبساحات )

% و 34.54% و 46.04(. و تشكل  هذه املساحات نسبةً اىل مساحة احلوض الرئيس )2كم364.2مساحة احلوض الرئيس )
ة، اذ تنبع ( له قيمة هايدرولوجية كبري1%( لالحواض الثالث على التوالي. و يظهر من خالل هذه القيم ان حوض رقم )19.42

منه احدى اجملاري املائية الرئيسة وهو نهر تةينالَ الذي ينبع من املرتفعات الشمالية ملنطقة الدراسة، و يأتي بعده رافد خالَدان 
 (.5الذي ينبع من جبال هةجنرية و رافد طاواني ينبع من مقدمات املرتفعات اجلنوبية ملنطقة الدراسة. خريطة )

 

Arc Gis 9.3  وGlobal Map per املصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

 اخلصائ  الطولية: -2

طول احلوض هو اخلط املمتد من منطقة خط تقسيم املياه باعالي احلوض اىل منطقة املصب، و يَظهِرُ طول االحواض اخلاصية  -3
النتح(، كما يؤثر على تلك اخلصائ  -التضاريسية لالحواض النهرية النه يؤثر يف سرعة التيار املائي و ترشح املياه و )التبصر

ة )
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كم 23.8. اما بالنسبة اىل اطوال االحواض يف منطقة الدراسة فهي )27سها على أطوال االحواضاملورفومرتية اليت تعتمد يف قيا
 كم( لالحواض الثالث على التوالي، فكلما زادت مساحة االحواض يزداد معها طول احلوض و العكس صحيح.13.78كم و 23.4و 

 متوسط عرض احلوض: -4

كم(، يف حني يصل عرض احلوض الرئيسي اىل 5.5كم و 6.5كم و 8)يرتاوح متوسط عرض االحواض يف منطقة الدراسة بني 
 :28( و ذلك باالعتماد على املعادلة الرياضية اآلتية4كم( جدول )38.7)

مساحة احلوض\ كم2

طول احلوض\كم
=   متوسط العرض

الغطاء النباتي و يتأثر متوسط عرض االحواض بعدة عوامل منها االنكسارات و الرتاكيب اخلطية و طبيعة تكوين الصصور و 
 الرتبة.

 حميط احلوض: -5

ال يعرب حميط احلوض عن اي داللة جيومورفولوجية او هايدرولوجية، لكن للمحيط اهمية كبرية يف استصراج بعض اخلصائ  
. و بالنسبة حمليط احواض 29املورفومرتية ذات الداللة، كنسبة متاسك املساحة ملعرفة اخلاصية اهلايدرولوجية للحوض النهري

كم( لالحواض الثالث على التوالي، اما حميط احلوض الرئيسي فيبلغ 41.7كم و 42.2كم و 79.8منطقة الدراسة فتبلغ قيمها )
 كم(.163.7)

 معامل شكل احلوض: -6

يدل معامل شكل احلوض على العالقة املتبادلة بني كل من طول احلوض و عرضه على طول امتداده من مناطق املنبع حتى املصب، 
 عنها وفق املعادلة اآلتية:ويعرب 

مساحة احلوض\ كم2

مربع طول احلوض
=   معامل الشكل 

، و بعد 30تدل القيم املنصفضة على صغر مساحة احلوض بالنسبة اىل طوله، و هذا جيعل احلوض يقرتب من الشكل املستطيل
( على 3و 2و 1( الحواض )0.37و  0.13و  0.29تطبيق املعادلة يظهر أن قيم معامل شكل احلوض يف منطقة الدراسة هي )

(. هذه القيم تعترب منصفضة، لذلك  تشري مجيعها اىل الشكل املستيطل 0.21التوالي، أما معامل شكل احلوض الرئيس فيبلغ )
لالحواض الثانوية و احلوض الرئيس. يعود سبب هذا  اىل وجود املكاشف الصصرية و املرتفعات بني االحواض الثالث املتمثلة يف 

كويك.ان للشكل املستطيل لالحواض  داللة هايدرولوجية مهمة وهي عدم حدوث الفيضانات العارمة يف منطقة الدراسة بسبب  جبل
وصول املوجات املائية تباعًا اىل منطقة املصب، على عكس االشكال الدائرية التى حتدث الفيضانات فيها بسبب وصول املوجات 

 د.املائية اىل منطقة املصب يف وقت واح

                                                           
(، قسم اجلغرافيا، كلية العلوم االجتماعية، جامعة ام القرى، مكة خالد مسلم معوض، مصادر املياه مبنطقة وادي الليث، دراسة يف جغرافية املوارد، رسالة ماجستري )غ.م -27

 .93، ص1998املكرمة، 
 .150حممد صربي حمسوب، جيومورفولوجية االشكال االرضية، كلية االداب جامعة القاهرة، بدون مكان و سنة الطبع،ص -28

 .267تطبيقية، مصدر سابق، ص خلف حسني علي الدليمي، التضاريس االرضية، دراسة جيومورفولوجية عملية -29
 .62، ص2007عة بغداد، حممد بهجت ثامر الراوي، هايدرولوجية حوض حبر النجفباستصدام نظم املعلومات اجلغرافية، رسالة ماجستري)غ.م(، كلية تربية إبن رشد، جام -30
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 نسبة متاسك املساحة: -7

(، أذ إن 1و0تشري هذه القيمة اىل إقرتاب شكل احلوض من الشكل الدائري أو إبتعادها عنه، وهي مقياس كمي تكون قيمته بني )
( 0( و إقرتبت من )1( يدل على ان الشكل يقرتب من الشكل الدائري، أما إذا ابتعدت عن )1( و إقرتابها من )0إبتعادها عن )

ري اىل إبتعاد الشكل عن الشكل الدائري و إقرتابه من شكل املستطيل هذا من جانب. و من جانب آخر، فان إقرتاب الشكل فهذا يش
 :32. و تستصرج هذه القيمة عن طريق تطبيق  املعادلة اآلتية31من الدائري دليل على تقدم احلوض النهري يف دورته احلتية

 
مساحة احلوض\ كم2

مساحة الدائرة اليت هلا نفس حميط احلوض\كم2
=   نسبة املساحةمتاسك

( اي مبعنى آخر ان االحواض تأخذ اشكاالً مستطيلة ، الن القيم هي 1فيما يتعلق مبنطقة الدراسة فان القيم كلها بعيدة عن )
 (.4(، جدول )0.14( لالحواض الثالث على التوالي، و تبلغ نسبة متاسك مساحة احلوض الرئيس )0.51و 0.53و0.33)
 

   ( اخلصائ  الشكلية و املساحية حلوض بازيان4دول )ج

 ر. احلوض الفرق املساحة احمليط ن. مسا مر. مح م.ش.ح ن.ت.ح طول/كم م.عر م.ط.ح

566.4 8 23.8 0.33 0.29 6368 46.04 79.8 167.67 672 1 

547.56 6.5 23.4 0.53 0.13 1780.8 34.54 42.2 125.80 755 2 

189.8 5.5 13.78 0.51 0.37 1738.9 19.42 41.70 70.73 550 3 

 ح.الرئيس 755 364.20 163.7 100% 26798 0.21 0.14 38.7 11.5 1497.6

Arc Gis( 9.3 و )Global Map per ѴII( و )Surfer V10( املصدر من عمل الباحث باالعتماد على 

 ثالثاً: خصائ  شبكة التصريف ملنطقة الدراسة:
املائي ماهي اال نتيجة خلصائ  البيئة الطبيعية كاملناخ و التكوين اجليولوجي وطبيعة الصصور يف  ان مورفولوجية شبكة الصرف

احلوض النهري. و عند دراسة شبكة التصريف البد من التطرق اىل رتبة اجملاري املائية، اي متيز روافد املرتبة االوىل و الثانية و 
ي يف احلوض، و هنا البد من القيام  باحصاء عدد اجملاري التابعة لكل مرتبة ونسبة الثالثة اىل املرتبة االخرية او اجملرى الرئيس

 التشعب بني املراتب النهرية، ناهيك عن اطوال اجملاري املائية يف االحواض.
 املراتب النهرية: -1

يقصد بها كل القنوات و اجملاري املائية الواقعة ضمن االحواض، اذ تبدأ باجملاري الصغرية اي املرتبة االوىل اليت تلتقي مع بعضها 
البعض لتشكيل املرتبة الثانية اليت تكون اقل عدداً و اكرب حجماً من قنوات املرتبة االوىل، و تلتقي هي االخرى بعضها مع البعض 

رتبة الثالثة و هكذا بالنسبة اىل قنوات املراتب االخرى. و بغية حتليل املراتب النهرية اعتمد الباحث على لتكون قنوات امل
طريقة سرتاهلر، و تعد هذه الرتب معامالً يعتمد عليها يف حتديد نقاط التقاء االفرع بعضها مع البعض ضمن احلوض النهري. و 

(جمرى و 416( ان اجملموع الكلي لعدد اجملاري يف املراتب مجيعاً يصل اىل )5ول )فيما يتعلق مبنطقة الدراسة يظهر من خالل جد
%(من عدد اجملاري يف احلوض 76.2(جمرى، بنسبة )317كم(، ان عدد اجملاري يف املرتبة االوىل يبلغ ) 496.9بطول قدره ) )

(جمرى و تشكل نسبة 75ثانية فيبلغ )كم( اما عدد اجملاري يف املرتبة ال258.79الرئيس، و يبلغ طول هذه اجملاري )
                                                           

تعين بالبحوث اجلغرافية يصدرها قسم اجلغرافيا جبامعة الكويت و اجلمعية حسن رمضان سالمة، اخلصائ  الشكلية و دالالتها اجليومورفولوجية،نشرة دورية حمكمة  -31
 .6،ص1982اجلغرافية الكويتية، 

 .68،ص1995امحد علي حسن الببواتي، حوض وادي العجيج يف العراق وإستصدامات أشكاله االرضية، أطروحية دكتوراه)غ.م(، كلية االداب،جامعة بغداد، -32
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%(، و يصل 4.1(جمرى و تشكل )17كم(، بينما عدد اجملاري املائية يف املرتبة الثالثة هو)124.7%(،  يبلغ طوهلا )18.02)
( قنوات و نسبتها من اجملموع الكلي 6كم(. يف حني يبلغ عدد القنوات يف املرتبة الرابعة  )38.4طول جماري هذه املرتبة )

%( من جمموع عدد القنوات و 0.24( بنسبة )1كم(. اما عدد القنوات يف املرتبة اخلامسة فهو )62.76%( بطول يبلغ )1.44)
%( 45.43( جمرى و تشكل نسبة )189( جبميع رتبها )1كم(. و من جهة اخرى يبلغ  عدد اجملاري يف احلوض )12.29طوله )

( 142( فيصل اىل )2كم(، اما اعداد القنوات يف احلوض )250.9غ اطواهلا )من جمموع عدد اجملاري يف احلوض الرئيس، و تبل
( جمرى و نسبتها 85(  )3كم(، بينما تبلغ اعداد اجملاري يف حوض )154.3%( بطول يبلغ )34.13جمرى و نسبتها )

ول بان اعداد اجملاري كم(. هذا نستطيع ان نق91.68%( من جمموع اعداد اجملاري يف احلوض الرئيس و تصل أطواهلا )20.43)
تزداد بازدياد مساحة احلوض و كثرة الظواهر اخلطية و الرتاكيب و البنية اجليولوجية كالطيات و الفوالق و الفواصل و الشقوق 

 و املكاشف الصصرية و طبيعة الصصور، فضالً عن طبيعة الرتبة و درجة االحندار يف احلوض النهري.

 نسبة التشعب: -2
مقياساً مهماً، كونها تعطينا نتيجة التحكم يف كميات التصريف املائي، كما تساعدنا يف حتديد العمر  تعترب نسبة التشعب

 ( يف االحواض اليت مل حتدث فيها تشوهات يف تراكيبها اجليولوجية.6-3الزمين لالحواض املائية. و ترتاوح قيمتها بني )

. و هناك عالقة عكسية بني خطر 33دداجملاري يف املرتبة اليت تليهاتعكس هذه اخلاصية النسبة بني عدد جماري مرتبة ما اىل ع
الفيضان و نسبة التشعب، اي مبعنى مع قلة التشعب تقل  الكثافة التصريفية و من ثم تتجمع مياه االمطار و بالتالي حيدث 

 ،و تستصرج وفق املعادلة االتية:34الفيضان
عدد اجملاري يف رتبة ما

عدد اجملاري يف الرتبة اليت تليها
=   نسبة التشعب

( بني 4.29( بني املرتبة االوىل و الثانية و )4.9( تقع بني )1بعد تطبيق املعادلة اعاله يتضح لنا ان نسبة التشعب يف حوض )
و ( بني الرابعة 4( بني الثالثة و الرابعة  و اليت خرجت من النسبة الطبيعية لالحواض و )1.75املرتبة الثانية و الثالثة و )

 اخلامسة. و هذا يدل على عدم وجود  خطر الفيضان يف احلوض.
( بني مرتبيت 5( و )3و2( بني مرتبيت )5.6( و )2و1( بني مرتبيت )3.86( تبلغ )2اما قيمة نسبة التشعب يف حوض )

ن نقول بان خطر (، تقع كل هذه النسب يف نطاق املعدل العام لنسبة التشعب يف االحواض، و يف ظل هذه القيم نستطيع ا4و3)
 الفيضان معدوم يف احلوض.

(، اي 4و3( بني مرتبيت )5(و )3و2( بني )5.6( و )2و1( بني مرتبيت )3.8( تصل اىل )3يف حني ان هذه القيم يف حوض )
 (.2مبعنى ان هلذا احلوض اخلاصية اهلايدرولوجية ذاتها للحوض )

                                                           
، العدد،  6لد الببواتي، مورفومرتية حوض وادي كومسبان مشال شرق اربيل، دراسة يف اجليومورفولوجيا التطبيقية، جملة احباث كلية الرتبية االساسية، جمامحد علي حسن  -33
 .392، ص2

ت الرقمية، دراسة حالة وادي ذرى يف اململكة العربية سعد ابوراس الغمري، توظيف نظم املعلومات اجلغرافية يف استصراج بعض القياسات املورفومرتية من مناذج االرتفاعا -34
 .37، ص2006السعودية،دورية علمية حمكمة تعين بالبحوث اجلغرافية ، جامعة الكويت،
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( بني مرتبيت 2.8( و )3و2( بني مرتبيت )4.4( و )2و1مرتبيت )( بني 4.2اما يف احلوض الرئيس فتبلغ قيم نسبة التشعب )
(. 5( جدول )5و4( بني مرتبيت )6( )و هذه القيمة خارجة عن النطاق العام لقيم نسبة التشعب يف االحواض العادية( و )4و3)

 نسب القيم بني املراتب من و يتضح مما سبق انه الوجود خطر حلدوث الفيضان يف احلوض الرئيسي، كما ان وجود االختالفات بني
 .جهة و بني االحواض من جهة اخرى ترجع اىل اختالف البنية اجليولوجية و الظروف الطوبوغرافية و االحندار يف منطقة الدراسة

 ( خصائ  اجملاري يف الشبكة املائية5جدول)

 االحواض عدد اجملاري جمموعطول اجملاري معدل طول اجملاري نسبة التشعب

 1 1م 147 116.20 0.79 4.9

 2م 30 63.03 2.1 4.29

 3م 7 17.09 2.44 1.75

 4م 4 42.34 10.59 4

 5م 1 12.29 12.29 ˖

 2 1م 108 90.98 0.84 3.86

 2م 28 40.31 1.44 5.6

 3م 5 12.88 2.58 5

 4م 1 10.10 10.1 1

 5م 1 12.29 12.29 ˖

 3 1م 62 51.61 0.83 3.65

 2م 17 21.38 1.26 3.4

 3م 5 8.37 1.67 5

 4م 1 10.32 10.32 ˖

 احلوض الرئيس 1م 317 258.79 0.82 4.23

 2م 75 124.72 1.66 4.41

 3م 17 42.85 2.52 2.83

 4م 6 62.79 10.47 6

 5م 1 12.29 12.29 ˖

 (GlobalMappervII( و )SurferV10( و )ArcGis9.3) املصدر: من عمل الباحث باالعتماد على

 كثافة صرف العديدية: -3

يستصدم هذا املعامل الجياد النسبة بني عدد القنوات النهرية و مساحة احلوض، يستصرج عن طريق تقسيم اعداد القنوات على 
اىل حدة ( فانها تشري 2(. اذا زادت اعداد القنوات يف )كم2مساحة احلوض، هذه القيمة تعكس مدى وفرة القنوات املائية لكل )كم

. اما 35تقطع احلوض، و تشري القيمة املرتفعة اىل امكانية كبرية لتجمع املياه داخل احلوض و من ثم احداث جريان سطحي كبري
( يف االحواض الثالث على 1.20و  1.12و  1.12( فهي )5بالنسبة اىل قيم التكرار النهرية يف منطقة الدراسة وحسب جدول )

احلوض الرئيسي. فهذه القيم تعترب منصفضة رغم الظروف املناخية شبه الرطبة و هو يدل على كثرة  (  اما يف1.14التوالي، و )
 ترشح املياه اىل الطبقات اجليولوجية و قلة اجلريان السطحي يف احلوض.

 

                                                           
 .65، ص1994رية، القاهرة،صابراهيم زكريا الشامي، التحكم يف السيول و االستفادة من مياهها و درء اخطارها، ندوة املياه يف الوطن العربي، اجلمعية اجلغرافية امل-35
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 (املراتب النهرية يف منطقة الدراسة6خريطة )

 
 Global Mapperو  Arc Gis 9.3املصدر من عمل د. خليل باالعتماد على برنامج

 
 معدل النسيج احلوضي: -4

هذا املعامل يدل على شدة تقطع سطح احلوض النهري و احداث االودية و القنوات املائية بسبب التعرية، بغض النظر عن اطوال 
 تلك القنوات و يستصرج وفق املعادلة االتية:
عدد االودية يف احلوض

حميط احلوض\كم
=   معدل النسيج احلوضي
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( يف احلوض الرئيس 2.5( لالحواض الثالث على التوالي و )2و  3.36و  2.3النسيج احلوضي يف منطقة الدراسة )يبلغ معدل 
 ،36(4(. يعترب نسيج احلوض يف منطقة الدراسة خشنا كون قيمته اقل من )6جدول )

 معدل بقاء اجملاري: -5

ضمن احلوض النهري، ان كرب هذه القيمة يشري اىل  هذا املعامل يدل على متوسط الوحدة املساحية اليت تغذي الوحدة الطولية
 اتساع مساحة احلوض على حساب اطوال االودية النهرية، وتستصرج وفق املعادلة االتية:

املساحة\كم2

جمموع أطوال اجملاري\كم
=   بقاءمعدل اجملرى 

الثالث على التوالي كما يبلغ يف /كم( يف االحواض 2كم0.77و  0.49و  0.67يبلغ معدل بقاء اجملاري يف منطقة الدراسة )
/كم( اي مبعنى كل كيلومرت واحد من اطوال اجملاري يف احلوض الرئيس تغذيه مساحة قدرها حوالي 2كم0.63احلوض الرئيس )

 (.6(، جدول )2كم0.63)
 (خصائ  شبكة الصرف املائي حلوض بازيان6جدول )

حمي
 ك.ط مع.نس م.ب.مج مساحة ط

ك.الع
 د

م.ط.
 م

م.اع.
 ط/كم م

ع.م.
 ط/كم 5

ع.م.
 ط/كم 4

ع.م.
 ط/كم 3

ع.م.
 ط/كم 2

ع.م.
 ر.ح 1

79.

8 
167.67 

0.67 2.37 

1.5

0 1.12 

250

.9 189 

12.

3 1 

42.

3 4 

17.

1 7 63 30 
116.20 

147 1 

42.

2 
125.80 

0.81 3.36 

1.2

3 1.12 

154

.3 142 ˖ ˖ 

10.

10 
1 

12.

9 
5 40 28 90.98 108 

2 

41.

70 
70.73 

0.77 2.04 

1.3

0 1.20 

91.

68 85 ˖ ˖ 

10.

32 
1 

8.3

7 
5 21 17 51.61 62 

3 

164 
364.20 

0.73 2.54 

1.3

6 1.14 

496

.9 416 

12.

3 1 

62.

8 6 

38.

 الرئيس 317 258.79 75 125 17 4

 (GlobalMappervII( و )SurferV10( و )ArcGis9.3املصدر: من عمل الباحث باالعتماد على )

 

 اخلصائ  اهلايدرولوجية ملنطقة الدراسة

 تقدير حجم االيراد السنوي املتوقع -1

غري كثيفة، و كثري من القنوات و اجملاري املائية ال جتري  فيها ان الحواض منطقة الدراسة شبكات تصريفية سواء كانت كثيفة ام 
املياه اال بعد سقوط االمطار، و كذلك ختلو املنطقة من اي حمطات لقياس تصريف املياه، عليه فقد جلأ الباحث اىل استصدام 

ند املعادلة على املتغريات يف معادلة "بريكلي" بغية التعرف على كميات اجلريان السنوي املتوقع يف منطقة الدراسة. تست
 البيانات املناخية و التضاريسية حسب الصيغة االتية:

 
R=(CIS^1/2(W/L)^0.45

(37) 
R=تقدير حجم االيراد السنوي املتوقعC=  0.30 معامل ثابت  

L= حجم املطر/ مليار 
                                                           

قسام اجلغرافيا جبامعات اململكة، ينظر اىل حممد صربي حمسوب، مورفولوجية االراضي مبنطقة ابها احلضرية من خالل املالحظات و القياسات املورفومرتية، الندوة الثالثة ال -36
 .  78، ص1986جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية، كلية العلوم االجتماعية، الرياض، 

(
 .77، ص1998رتبية، جامعة بغداد، (مداهلل عبداهلل حمسن اجلبوري، الشكل املائي حلوض دجلة مابني مصب الزابني و استثماراته يف العراق، اطروحة دكتوراه، )غ.م(، كلية ال1
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S=معدل االحندار م/كمW=معدل عرض احلوض /كمL=طول احلوض/كم 

 اعاله البد من ان نستصرج حجم التساقط السنوي يف املنطقة، وذلك حسب املعادلة االتية:لكن قبل تطبيق املعادلة 
3حجم التساقط السنوي/مليارم

 1000000مساحة احلوض/ xجمموع التساقط السنوي/ملم   =
( و ذلك 3م مليار 0.258( وهو )1بعد تطبيق معادلة بريكلي يتبني ان اعلى قدر للجريان السنوي املتوقع يكون يف احلوض )

( 3مليار م 0.184( وهي )3نتيجة لكرب مساحته و كرب حجم املطر املتساقط عليه، اما ادنى قيمة للجريان فتكون يف احلوض )
نتيجة لصغر مساحته. اما اذا طبقنا املعادلة نفسها على احلوض الرئيس فيتبني لنا ان حجم اجلريان السنوي املتوقع فيه تكون 

لك نتيجة التساع مساحته و كرب معدل عرضه مقارنة باالحواض الثانوية، فضال عن زيادة حجم املطر (، و ذ3مليارم0.405)
 (. 7املتساقط عليه، جدول )

 ( حجم اجلريان السنوي املتوقع للشبكة املائية حلوض بازيان وفق معادلة بريكلي7جدول )

 ر. ح طول احلوض املساحة م.املطرالسنوي 3حجم املطر/ مليارم م.ع.ح م.االحندار ح.اجلريان

0.285 28.2 8 0.110 656.9 167.67 23.8 1 

0.225 32.28 6.5 0.083 656.9 125.80 23.4 2 

0.184 39.91 5.5 0.046 656.9 70.73 13.78 3 

 احلوض الرئيس 38.7 364.20 656.9 0.239 11.5 19.5 0.405

 (.4( و)3و) (2( و ) 1من عمل الباحث باالعتماد على  بيانات جدول )

 

 زمن الرتكيز -1

. اي ان زمن الرتكيز يقيم قدرة 38هي الفرتة الزمنية اليت يستغرقها جريان املياه من ابعد نقطة يف احلوض اىل خمرج احلوض
 :39احلوض املائي على حتويل مياه االمطار اىل مياه جريان سطحية و تستصرج قيمته وفق معادلة جيندوتي

Tc =
75(4 ∗ 𝑠)^0.5 + (1.5 ∗ 𝑙)

(ℎ)^0.5
 

  =h.   االرتفاع املتوسط للحوض)م(   =S(2.          مساحة حوض التصريف املائي)كم  =Tcحيث ان : زمن الرتكيز

 =Lطول اجملرى الرئيس
( ساعة. 1:4( ساعة على التوالي، اما يف احلوض الرئيس فيصل اىل )0.9و  1و  1:16يبلغ زمن الرتكيز يف االحواض الثالثة )

( و 3( دقيقة يف حوض رقم )54الالزم لتحويل مياه االمطار اىل مياه جارية يف منطقة الدراسة تنحصر بني )اي ان الوقت 
( دقائق، مبعنى 4(ساعة و )1(، بينما تبلغ قيمة زمن الرتكيز يف احلوض الرئيس  )1( دقيقة يف حوض رقم )16(ساعة و )1)

احلوض من ابعد نقط فيه اىل خمرجه هو ساعة واحدة و اربعة دقائق.  اخر، ان الزمن الذي تستغرقه املياه لكي تصل اىل خمرج
 (.8جدول )

                                                           
يقية على وادي الرواكيب باستصدام نظم املعلومات اجلغرافيةو االستشعار عن حممد عبداحليم عبد املطلب، اخلصائ  اهلايدرولوجية لالودية يف البيئات اجلافة، دراسة تطب -38

 .24، ص2012، يناير 3بعد، جملة اجيي ماتيكس، العدد 
غرافية، جملة جامعة علومات اجلعبداحلفيظ حممد سعيد، اخلصائ  املورفومرتية حلوض تصريف وادي لنب باململكة العربية السعودية، دراسة جيومورفولوجية باستصدام نظم امل -39

 .2011،56، 1، ع 19امللك عبدالعزيز، االداب و العلوم االنسانية، م 
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 ( زمن الرتكيزملياه االمطار يف منطقة الدراسة8جدول )

 ر.ح 2املساحة/كم الطول/كم الفرق يف االرتفاع زمن الرتكيز

1.16 672 23.8 167.67 1 

1 755 23.4 125.80 2 

0.9 550 13.78 70.73 3 

 ح.ر 364.20 38.7 755 1.4

 (.3املصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )

 زمن االستجابة -2
 40هذه اخلاصية هي الفرتة الزمنية بني ذروة هطول االمطار و ذروة التدفق على هايدروغراف السيل، ويستصرج حسب املعادلة

 التالية:

Tp(hr)=Ct(LbLca)^0.3:حيث ان 
 = Tp(hr)زمن االستجابة

=Ct ( 0.2معامل خاصة بطبيعة احلوض و احنداره تبلغ قيمته ) 
Lb= .)طول اجملرى الرئيس )كم 
Lca= .)املسافة بني مصب احلوض و مركز ثقله)كم 

(ساعة يف االحواض الثالث على 0.71و  0.85و  0.9( يبلغ )0.2عليه جند ان زمن االستجابة يف منطقة الدراسة )للمعامل 
 (.9( ساعة، جدول )1.17ته يف احلوض الرئيس  )التوالي، بينما يبلغ قيم

 ( زمن االستجابة يف منطقة الدراسة/ ساعة9جدول )

Tp(hr) Lca Lb Ct ر.ح 

0.93 7 23.8 0.2 1 

0.85 5.37 23.4 0.2 2 

0.71 5.13 13.78 0.2 3 

 ح.ر 0.2 38.7 9.4 1.17

 (8املصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )

 

 االقصى للسيول كمية التدفق -3

يقصد بكمية التدفق االقصى للسيول اللحظة اليت  تبلغ فيها مياه اجلريان السطحي اقصاها و تبلغ ذروة تدفقها مما ينتج عنها 
 :41السيول و حنصل عليها وفقاً للمعادلة اآلتية

QP(m
3
/s)=CPA/tp(hr) 

 
 حيث ان:

                                                           
 .57ملصدر نفسه، صا -40
57.41املصدر نفسه، ص 
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QP= ثانية(3كمية التدفق االقصى للسيول يف احلوض )م/ 
A =2مساحة احلوض املائي/كم 

CP= ( 2.0معامل يرتبط بقابلية احلوض املائي لتصزين املياه يرتاوح قيمته بني.) 
tp(hr) = .)فرتة استجابة احلوض هلطول االمطار )ساعة 

/ثا( 3م 199.25/ثا و 3م 296.00/ثا و3م 361.36) (2للمعامل )  تبلغ كمية التدفق االقصى للسيول يف االحواض الثالث
 (.10/ثا(، جدول )3م 622.56على التوالي. بينما قيمته يف احلوض الرئيس تصل اىل )

 
 ( كمية التدفق االقصى للسيول10جدول )

QP A Tp(hr) cp ر.ح 

361.36 167.67 0.93 2 1 

296.00 125.80 0.85 2 2 

199.25 70.73 0.71 2 3 

 ح.ر 2 1.17 364.20 622.56

 (.8الباحث باالعتماد على بيانات جدول )املصدر: من عمل 

 معامل الفيضان -4

 معامل الفيضان هي كيفية العالقة بني الكثافة التصريفية و تكرار جماري املرتبة االوىل يف حوض التصريف، اي:
 تكرار جماري املرتبة االوىل. xكثافة تصريف احلوض  =معامل الفيضان 

( على التوالي، اما قيمة معامل 1.13و  1.05و  1.31الدراسة لالحواض الثالث ) بناء عليه، يبلغ معامل الفيضان يف منطقة
(.اخنفاض هذه القيم يف منطقة الدراسة يعطينا داللة على هني 11جدول ) (،1.18الفيضان يف احلوض الرئيسي فتبلغ )

 التضرس و قلة االحندار و قلة عدد اجملاري يف املرتبة االوىل.
 ضان يف منطقة الدراسة( معامل الفي11جدول )

 رقم احلوض الكثافة التصريفية تكرار اجملاري يف املرتبة االوىل معامل الفيضان 

 1.31 0.87 1.5 1 

 1.05 0.85 1.23 2 

 1.13 0.87 1.3 3 

 احلوض الرئيس 1.36 0.87 1.18 

 (.6و 3املصدر: من عمل  الباحث باالعتماد على بيانات جدول )

 
اخلصائ  اهلايدرولوجية للجريان املائي يف اودية احلوض املتمثلة يف معامل الفيضان، و زمن الرتكيز، و زمن ان نتائج حتليل 

االستجابة، و قيمة التدفق االقصى ميكن ان تشكل قاعدة معلومات تستند عليها املصططون يف عميلة التنمية و التطوير و 
 استثمار االراضي و املياه يف حوض وادي بازيان.

 :ستنتاجاتاال
التكوينات اجليولوجية يف منطقة الدراسة عبارة عن صصور رملية و جريية و طينية عائدة اىل الزمن اجليولوجي الثالث، فضالً  .1
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 عن ترسبات العصر الرباعي، اليت تنعكس على اخلصائ  اهلايدرومورفومرتية للمنطقة.

 يؤثر يف اخلصائ  املورفومرتية للمنطقة.( درجة، و هذا 51و  5ينحصر احندار منطقة الدراسة بني ) .2

مبساحة 1(، و تقسم على ثالثة احواض ثانوية بشكل متفاوت وهي )حوض رقم 2كم364.2تبلغ مساحة املنطقة ) .3
 .2كم(70.73مبساحة ) 3و حوض رقم  2كم125.8مبساحة  2( و حوض رقم 2كم167.67

مخسة مراتب، حيث يبلغ عدد اجملاري املائية للمرتبة االوىل  ( جمرى مقسمة على416يبلغ عدد اجملاري املائية يف احلوض ) .4
 ( جمرى.1( جمرى واخلامسة )6( جمرى و الرابعة )17( جمرى و الثالثة )75(و املرتبة الثانية )317)

 (.3مليار م 0.405يقدر حجم االيراد املائي السنوي املتوقع للحوض بـــ ) .5

 ( دقائق.4( ساعة و )1)تبلغ قيمة زمن الرتكيز يف منطقة الدراسة   .6

 ( دقيقة.17( ساعة و )1يبلغ زمن االستجابة يف احلوض ) .7

 /ثانية(.3م662.56تبلغ قيمة كمية التدفق االقصى للسيول يف املنطقة ) .8

 (.1.18يبلغ معامل الفيضان للحوض ) .9

 التوصيات:
 املائية و استثمارها يف جماالت استصدام املياه.إنشاء حمطات هايدرولوجية يف املنطقة بغية تقدير كميات التصريف يف اجملاري  .1

 اعداد اخلرائط اهلايدرولوجية لشبكات الصرف املائي بهدف تقييم القيمة اهلايدرولوجية للمجاري املائية. .2

ء السدود استثمار املياه يف املنطقة و االستفادة منها، و ذلك من خالل انشاء السدود الصغرية يف مقدمات اجلبال و اللجوء اىل انشا .3
 الغاطسة على الروافد الرئيسة بغية تقليل فقدان املياه عن طريق التبصر.

العمل من اجل ابقاء احلوض منطقة زراعية و احلد من الغزو املفرط للصناعات االنشائية على حساب احملاصيل الزراعية. اي  .4
 الزراعة. اجياد التوازن بني النشاطني، و انشاء الصناعات اليت تعتمد على احملاصيل

 املصادر

  ،1990ابو العينني، حسن سيد امحد ،حوض وادي دبا، جامعة كويت، كويت. 

  ،1979االنصاري، نضري ، مبادئ اهلايدروجيولوجي، مطبعة كلية العلوم، جامعة بغداد. 

 نشر و التوزيع، جدة، الرتكماني، جودة فتحي ، جغرافية املوارد املائية، دراسة معاصرة يف االسس والتطبيق، دار السعودية لل
2005 . 

 2001، االهلية للنشر و التوزيع، 1الدليمي، خلف حسني ، اجليومورفولوجيا التطبيقية، علم شكل االرض التطبيقي، ط. 

  ،2012الشواورة،علي سامل، جغرافبة علم املناخ و الطقس، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة. 

 القاهرة. جامعةة االشكال االرضية، كلية االداب حمسوب، حممد صربي ، جيومورفولوجي 

  ،2005موسى، علي حسن ، املناخ التطبيقي، جامعة دمشق ، مطبعة جامعة دمشق. 
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  ،)الراوي، حممد بهجت ثامر ، هايدرولوجية حوض حبر النجف باستصدام نظم املعلومات اجلغرافية، رسالة ماجستري)غ.م
 .2007كلية تربية إبن رشد، جامعة بغداد، 

  أللهييب، يعرب حممد محيد ، النمذجة املكانية للعمليات اجليومورفولوجية حلوض نهرنارين باستصدام تقنيات االستشعار عن
 .2008بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، اطروحة دكتوراه،)غ.م(، كلية الرتبية ابن رشد جامعة بغداد، 

  العراق وإستصدامات أشكاله االرضية، أطروحية دكتوراه)غ.م(، كلية الببواتي، امحد علي حسن ، حوض وادي العجيج يف
 .68،ص1995االداب،جامعة بغداد، 

  جاسم، ابتسام امحد ، هيدروجيومورفولوجية حوض التون كوبري يف حمافظة كركوك، قسم اجلغرافيا، كلية االداب، جامعة
 .2006بغداد، اطروحة دكتوراه)غ.م(، 

 سن ، الشكل املائي حلوض دجلة مابني مصب الزابني و استثماراته يف العراق، اطروحة دكتوراه، اجلبوري، مداهلل عبداهلل حم
 .  1998)غ.م(، كلية الرتبية، جامعة بغداد، 

  ،السامرائي، مها  قحطان جبار ، حوض تغذية نهر باسرة، دراسة يف اجلغرافية الطبيعية، رسالة ماجستري)غ.م(، كلية االداب
 .2007جامعة بغداد، 

  السورداشي، علي حممود ، دراسة صصارية و سحنية وبيئية لتكوين سنجار يف مقطع خمتارة من منطقة السليمانية مشال شرق
 .1988العراق، رسالة ماجستري )غ.م(، كلية العلوم، جامعة صالح الدين، اربيل، 

 رات مشالي اهلضبة الغربية العراقية، العذاري، امحد عبدالستار جابر ، هيدروجيومورفولوجية منطقة الوديان غرب الف
 .2005اطروحة دكتوراه )غ.م(، كلية االداب، جامعة بغداد، 

  ،حممد، خليل كريم ، اخلصائ  اهلايدرولوجية حلوض نهر تاجنرو و امكانية استثمار مياهه، دراسة هايدرولوجية تطبيقية
 .2014ة، اطروحة دكتوراه )غ.م( كلية العلوم االنسانية، جامعة السليماني

 10 معوض، خالد مسلم ، مصادر املياه مبنطقة وادي الليث، دراسة يف جغرافية املوارد، رسالة ماجستري )غ.م(، قسم.
 .1998اجلغرافيا، كلية العلوم االجتماعية، جامعة ام القرى، مكة املكرمة، 

 11علي لوادي عرنة شرق مكة املكرمة بوسائل .النفيعي، هيفا حممد ، تقدير اجلريان السطحي و خماطره السيلية يف احلوض اال

 .2010االستشعار عن بعد و نظم املعلومات اجلغرافية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة ام القرى، اطروحة دكتوراه )م( 

 

 لة الببواتي، امحد علي حسن ، مورفومرتية حوض وادي كومسبان مشال شرق اربيل، دراسة يف اجليومورفولوجيا التطبيقية، جم
 .2، العدد6احباث كلية الرتبية االساسية، جملد 

  اجلبوري، مداهلل عبداهلل حمسن ، اخلصائ  اهلايدرولوجية لوادي مرمس و امكانية استثمار مياهه، دراسة يف اهلايدرولوجيا
 .2010، السنة60، العدد 1التطبيقية، جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية، اجمللد 

  اخلصائ  املورفومرتية حلوض تصريف وادي لنب باململكة العربية السعودية، دراسة سعيد، عبداحلفيظ حممد ،
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، 1، ع 19جيومورفولوجية باستصدام نظم املعلومات اجلغرافية، جملة جامعة امللك عبدالعزيز، االداب و العلوم االنسانية، م 
2011. 

 ة، نشرة دورية حمكمة تعين بالبحوث اجلغرافية سالمة، حسن رمضان ، اخلصائ  الشكلية و دالالتها اجليومورفولوجي
 .1986يصدرها قسم اجلغرافيا جبامعة الكويت و اجلمعية اجلغرافية الكويتية، 

  الشامي، ابراهيم زكريا ، التحكم يف السيول و االستفادة من مياهها و درء اخطارها، ندوة املياه يف الوطن العربي، اجلمعية
 .1994اجلغرافية املصرية، القاهرة،

  الشلش، علي حسني ، التباين املكاني للتوازن املائي وعالقته باالنتاج الزراعي يف العراق، جملة اخلليج العربي، مركز
 .1979، ،1، العدد 11دراسات اخلليج العربية جلامعة البصرة، اجللد 

  1970اجلغرافية العراقية، بغداد، الصحاف، مهدي حممد علي، التصريف النهري والعوامل اليت تؤثر فيه، جملة اجلمعية. 

  عبد املطلب، حممد عبداحليم ، اخلصائ  اهلايدرولوجية لالودية يف البيئلت اجلافة، دراسة تطبيقية على وادي الرواكيب
 .2012، يناير 3باستصدام نظم املعلومات اجلغرافيةىو االستشعار عن بعد، جملة اجيي ماتيكس، العدد 

 حتليل اخلصائ  املورفومرتية و اهليدرولوجية الحواض التصريف يف منطقة كريرت عدن العمري، عبد احملسن صاحل ، 
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Abstract 

The author has relied on the results gained by the use of Arc GIS 9.3, Global Mapper 

v11 and Surfer v10 in addition to the Digital Elevation Module DEM. The data has been 

used to find the landscape, surface, form, river network particulars of the Bazian basin to 

the west of Slemani, within the Bazian district. The Astronomic location of Bazian is 

between the latitudes 
o
35 ‘’27 and 

o
35 ‘’43 north and the longitudes 

o
45 ‘’18 and 

o
44 

‘’58 East. Its surface is 364.20 km
2
. The geological formations of the basin are dated to 

the tertiary period, beginning with Kolosh and ending with Pelaspi formation. There are 

also depositions from the quaternary period, composed of silt, clay and sand. The 

authors have relied on the Bazian and Slemani climate stations for the analysis of the 

climatic elements of the region. According to the climatic data from Bazian station, the 

average of annual temperature in the region is 
o
17.2, the average of wind speed is 1.33 

m/sec., the total of annual rainfall is 663.1 mm., annual humidity value 50mm. and the 

annual evaporations quantity is 1973 mm. the drainage density value of the main basin 

1.4 km/km
2
. The value of shape factor of the basin points to the rectangular shape of the 

main and the secondary basins in the region. There are 416 streams with a total length of 

496.9 km distributed over all river categories. The value of fluvial repetition or the 

numeral density in the basin is 1.14 stream/km
2
. The authors have used Berkely formula 

to find out the size of expected annual flow which approaches 0.405 milliard m
3
. While 

the Jendutti formula was used to find out the intensification time in the region which 

appeared to be 1:4 hrs. Further, the value of reply time is 1:17 hrs. And the maximum 

flow quantity in the region reaches 622.56 m
3
/sec. Finally, the flood factor value is 1.18. 

 ثوختة
تويَذةر بؤ دؤزينةوةى تايبةمتةنديي توثؤطرايف و تايبةمتةندي شيَوة و رووبةر و دةرهيَنانى تؤرِى ئاودةركردن لة ناوضةى 

 Globalو  Arc Gis 9.3ليَكؤلَينةوةدا ثشتى بةو دةرئةجنامانة بةستووة، كة لة ريَطةى بةكارهيَنانى بةرنامةى )

Mapper vll  وSurfer v10 و موديلى بةرزى ذمارةييDEM دةستى كةوتووة. ناوضةكة دةكةويَتة خؤرئاواى ثاريَزطاى )
 و °35 ˝27سليَمانييةوة و لة ضوارضيَوةى سنورى ناحييةى بازيانداية، لة رووى فةلةكييةوة دةكةويَتة نيَوان هةردوو بازنةى   )

 ليَكؤلَينةوة ناوضةى رووبةرى. خؤرهةآلت ى(°44 ˝58 و  °45 ˝18) دريَذى هيلَى هةردوو و باكور ى(35° ˝43
(ة. زؤربةى ثيَكهاتة جيولوجييةكانى ناوضةكة دةطةرِيَنةوة بؤ زةمةنى سيَهةم، كة بة ثيَكهاتةى كؤلؤش دةست 2كم364.2)

ثيَدةكات و بة ثيَكهاتةى ثيالسثي كؤتايي ديَت. سةرةرِاى ئةوةش سةر رِووى ناوضةكة بة نيشتةمةنى ضاخى ضوارةمني 
. بؤ شيكردنةوةى رةطةزة ئاووهةواييةكانى ناوضةكة تويَذةر ثشتى بة داثؤشراوة، كة ئةميش لة قورِ و مل و ليتة ثيَك هاتووة

هةردوو وزيَطةى ئاووهةوايى بازيان و سليَمانى بةستووة، بة ثيَى ويَزطةى بازيان تيَكرِاى ساآلنةى ثلةى طةرمى ناوضةكة 
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ملم( باران. 663.1آلنةش دةطاتة )م/ضركة(، هةروةها كؤى بارانى سا1.33(ة و تيَكرِاى ساآلنةى خيَرايى با دةطاتة )17.2°)
ملم(. بةهاى ضرِى 1973ملم( و برِى بةهةلَمبوونى ساآلنةش دةطاتة )50تيَكرِاى شيَى ريَذةيى ساآلنة لة ئاوزيَلَةكةدا دةطاتة )

هيَناوة (، هاوكؤلكةى شيَوةى ئاوزيَلَةكةش بة طويَرةى ئةو بةهايةى كة تويَذةر دةري2كم/كم 1.14ئاودةركردن لة ناوضةكةدا )
( ريَرِةوى ئاوى لة ئاوزيَلةكةدا هةية، و دريَذي هةموويان 416(ة، كة نزيكة لة شيَوة الكيَشةييةوة. )0.21دةطاتة )

ئاودةركردن دةطاتة  الكثافة العددية(ىكم(ة، بةهاى دووبارةبوونةوةى ريَرِةوةكان كة هةر بريتيية لة ذمارة ضرِى )496.9)
دؤزينةوةى برِى ئاودةركردنى ساآلنةى ضاوةرِوانكراو تويَذةر هاوكيَشةى )بريكلى( بةكارهيَناوة و  (. بؤ2ريَرِةو بؤهةر كم 1.14)

(، بةآلم بؤ زانينى ماوةى كؤبوونةوةى ئاو، تويَذةر هاوكيَشةى 3مليار م 0.405بةو ثيَيةش برِةكةى لة ناوضةكةدا دةطاتة )
( كاتذميَر. بةهاى 1:4ى كؤبوونةوةى ئاو لة ئاوزيَلَةكةدا دةطاتة ))جيندوتى( بةكار هيَناوة، بةطويَرةى ئةوةش بةهاى ماوة

( كاتذميَر و برِى بةرزترين ثالَنانى ئاويش لة ئاوزيَلَةكةدا دةطاتة 1:17كاتى وةآلمدنةوةى ئاويي دةطاتة )
 (ة.1.18/ضركة( و هاوكؤلكةى الفاويش بةهاكةى )3م622.56)
 

 


