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تقدير حجم السيول المائية لوادي لوبيتر شمال شرق 

 محافظة ميسان وآثارها البيئية

 

 دمحم وحيد حسن .م.م              كاظم شنته سعد                                .أ.د        
  مديرية تربية ميسان                                                       جامعة ميسان - التربيةكلية         

 العراق                                                                               العراق                   

 

 الملخص
يهدف البحث الى تقدير حجم الجريان المائي الحد اهم االودية الواقعة شمال شرق محافظة ميسان بمحاذاة    

الحدود العراقية اإليرانية ،وهو وادي لوبيتر، فضال عن االثار البيئية التي تسببها السيول المائية التي تجري في 

وعية فقد اعتمد البحث على العالقات الرياضية من هذا الوادي ،ومن اجل الوصول الى نتائج اكثر دقة و موض

( عالقة رياضية كخطوات متتالية لرسم وحدة 31خالل تطبيق نموذج سنايدر ،االمر الذي تطلب تطبيق )

الهيدروكراف الخاصة بحوض هذا الوادي ،ولعل اهم ما خلص اليه البحث ان اقصى حجم للسيول في حوض 

/م نيومل (313تر يبلغ حوالي )وادي لوبي
1
ووصل اقصى سمك للجريان السطحي المناسب لذروة تدفق السيل في  

( 33311(ملم، اما اقصى قيمة كمعامل قوة السيل في الحوض فقد بلغت حوالي)153هذا الحوض الى حوالي)

ن عديدة تخلفها السيول المائية لهذا الوادي على المناطق المحيطة به م ضح من خالل البحث ان هناك اضرارا  وات

الجانب العراقي كتدمير الطرق والقناطر والجسور والمزارع ومقالع الرمل والحصى وقطع اتصال سكان المنطقة 

 مع المراكز المدن القريبة1

 

 

 

Estimation of the Volume of the Water Floods of Lobiter Valley in 

North - East of Maysan Governorate and its Environmental Impacts 

 

        ABSTRACT 
The research aims at estimating the volume of water flow to one of the most important 

valleys located Northeast of Maysan Governorate along the Iraqi-Iranian border, valley 

Lobiter, and the environmental effects caused by the water floods taking place in this 

valley. In order to reach more objective and accurate results, Through the application of 

the Snyder model, which required the application of (13) mathematical equation as 

successive steps to draw the unit Hydrograph of the basin of this valley The most 

important finding of the research is that the maximum volume of the flood in the 

Lobiter basin is about 131 million cubic meters, and the maximum surface runoff 

suitable for the flow peak in this basin reached about 751 mm, The maximum value of 

power plants in the basin amounted to 111.8. The research revealed that there are many 

damage caused by the water floods of this valley to the surrounding areas of the Iraqi 

side such as destruction of roads, arches, bridges, farms, sand and gravel quarries. 
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 المقدمة:
شهدت اآلونة األخيرة تزايدا واضحا في اخطار السيول المائية باختالف أنواعها ودرجة خطورتها ومع      

تدميرية على األرواح التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة اال ان االخطار الطبيعية مازالت تترك آثارها، ال

والممتلكات مما يعكس عدم كفاية ومجابهة ودرء هذه االخطار والحد من آثارها فضال عن ذلك هناك بعض 

التقصير في الجوانب العلمية والمعرفية الخاصة باإلرشاد والتوجيه والحماية من هذه االخطار يؤدي بالنتيجة الى 

 مية 1زيادة الخسائر في المنشآت العمرانية والخد

 مشكلة البحث :
هل للخصائص المورفومترية وطبيعة انحدار السطح واتجاه االنحدار اثر على جريان السيول المائية في -3

 االودية1

 هل ان تقدير حجم السيل وتدفق ذروته له عالقه بالخصائص الطبيعية والجيومورفولوجية لحوض التصريف 1 -2

 السيول في االودية1 هل هناك اضرار مادية قد تنتج عن تدفق-1

 فرضية البحث:
 يمكن اعتماد بعض الصيغ الرياضية في تقدير حجم السيول خالل فترة حدوث العاصفة المطرية3-1

 ان لخصائص السطح واشكاله اثر واضح في حجم السيول وذروتها 1 -2

دا على نموذج االرتفاع يمكن االستعانة بنظم المعلومات الجغرافية في تحديد الخصائص المورفومترية اعتما -1

 الرقمي والخرائط الطوبوغرافية1

 حدود منطقة الدراسة:
(شرقا  اما 33,513ْ-13ْ,33ْ( وخطي طول )123,113 -123،113تقع منطقة الدراسة فلكيا بين دائرتي عرض )     

 ( 31جغرافيا فتقع في الجزء الشمال الشرقي من محافظة ميسان خريطة)

 

 منطقة الدراسةموقع  (1) خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc gis10.4المصدر: الباحثان باالعتماد على المعادالت المورفومترية وبرنامج 
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 هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة الى تطبيق األساليب الرياضية في تقدير حجم تدفق السيول المائية في حوض وادي لوبيتر      

لتقدير حجم الجريان السطحي وتحديد االخطار البيئية المترتبة عليه وعلى األنشطة  اعتمادا على نموذج سنايدر

 البشرية شرق محافظة ميسان1

 الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة:
 السمات الجيولوجية:-3

يمكن من خاللها معرفة طبيعة الترسبات الموجودة على سطح المنطقة ومدى تأثيرها في حجمم الجريمان السمطحي  

( ان المنطقمة موزعمه عليهما 2حوض المائي ،اذ تتكون المنطقة من ترسبات الزمن الثالثي ويتضح من الخريطة )لل

وحدات التالل الواطئة التي هي امتداد لمرتفعات حمرين وكذلك هناك مساحات من الكثبمان الرمليمة الهالليمة فضمال 

 عمممممممممممممممممممممممممن ترسمممممممممممممممممممممممممبات االنسممممممممممممممممممممممممميا  السمممممممممممممممممممممممممطحي والممممممممممممممممممممممممممراوح الغرينيمممممممممممممممممممممممممة1

 

 التكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة (2) الخريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: الباحثان باالعتماد على لوحة علي الغربي                 

 الخصائص الجيومورفولوجية:-2
معظم مياهه من المرتفعات اإليرانية الواقعة في محافظة ايالم وتعد هذه األراضي  يستمد حوض وادي لوبيتر     

م( فوق مستوى سطح 32م( فوق مستوى سطح البحر، بينما يصل ادناها) 111المنابع العليا لمجراه وعند ارتفاع) 

لوادي) كم( ،في حين يصل طول المجرى الرئيس ل7111ْالبحر عند مجاريه الدنيا ،وبلغ طول الحوض) 

(كم31513كم( كما بلغت مساحة الحوض )5127
2
 (1 3، 5، ْ، 1( والخرائط)3الجدول) 

 الخصائص الجيومورفووجية لحوض وادي لوبيتر (1الجدول )
كم173.1 المساحة

2
 

 كم13..52 المحيط

 متر373 االرتفاع االقصى

 متر12 االرتفاع االدنى
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 متر.19 االرتفاع المتوسط

 كم39.77 طول الحوض

 كم3.3 عرض الحوض

 كم3.29 طول المجرى الرئيس

المسافة بين مركز الثقل للحوض 

 والمصب

 كم11.5

 .Arc gis10.4المصدر:الباحثان باالعتماد المعادالت المورفومترية وبرنامج 

 

 (الخصائص الجيومورفولوجية لحوض وادي لوبيتر1 -3 -3- 3خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc gis10.4المصدر: الباحثان باالعتماد المعادالت المورفومترية وبرنامج 
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 تقدير حجم الجريان السطحي لوادي لوبيتر وآثاره البيئية:
لغرض تطبيق العالقات الرياضية لتقدير حجم الجريان السطحي وتحديد المخاطر البيئية للسيول المائية من      

ائية ونموذج االرتفاع الرقمي باالعتماد على برامج نظم المعلومات الجغرافية خالل اشتقاقها من المرئيات الفض

وبغية الوصول الى النتائج المطلوبة لتطبيق نموذج سنايدر عليه من الضروري تطبيق عدة إجراءات وعالقات 

رياضية لرسم وحدة الهيدروكراف الخاصة بحوض وادي لوبيتر والتي تضمنت حسا  زمن التباطؤ 

(TL(او)tp(وتصريف الذروة ،)QP( وزمن األساس للسيل)tb111111) 

وقد تم االعتماد على النموذج المعدل لراجوانات على طريقة سنايدر نظرا لسهولته، اذ اعتمد على الوحدات       

( اذ تراوحت بين cpو ctالمترية ويعد اكثر دقة من النماذج األخرى وقد اعطى راجونات قيم مناسبة لعاملي )

 (للثانية وفي ما يلي خطوات تطبيق هذا النموذج :315 -2(لألولى و )212 -212)

الحوض المائي لهطول االمطار)زمن التباطؤ( )ساعة( وصوال الى ذروة حسا  زمن استجابة   -3

التصريف)التدفق( ويعرف كذلك بزمن التباطؤ ،ألنه يمثل المدة الزمنية التي تفصل بين ذروة تساقط االمطار 

 (، وتم الحصول على زمن التباطؤ من العالقة الرياضية اآلتية:2التدفق1 الجدول)وذروة 

TP(hr)=ct(Lb-Lca)
0.3

11111111111111111111
 (1)

 

 اذ ان:

Lb)طول المجرى الرئيسي)كم = 

Lca)المسافة الفاصلة بين مصب الحوض المائي ومركز ثقلة )كم= 

Tp(hr)ر )ساعة(=فترة استجابة الحوض المائي لتساقط االمطا 

 Ct(212 -212= معامل زمن تدفق الذروة او معامل التباطؤ وتتراوح قيمته بين) 

 فترة االستجابة في حوض لوبيتر والفترة القياسية لالمطار)الساعة( (2) الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1المصدر: الباحثان باالعتماد على المعادلة ) 

                                  
ضياء الدين عبدالحسين عويد وآخرون، النمذجة الكارتوكرافية لقياس تدفق السيول لوادي ترسخ وطلحة باستخدام نظم -1

 5121،ص21المعلومات الجغرافية ،مجلة الرك ،جامعة واسط،العدد

 وادي لوبيتر

ct tp Tr 

..2 0.77 0.14 

..3 1.54 0.28 

..1 2.31 0.42 

..5 3.07 0.55 

1 3.84 0.69 

1.2 4.61 0.83 

1.3 5.37 0.97 

1.1 6.14 1.12 

1.5 6.51 1.118 

2 7.68 1.39 

2.2 8.45 1.54 



 

 
DOI: 10.33193/JALHSS.41.23 

 
375 

 

  

واتضحت القيمة المحسوبة لفترة استجابة الحوض لهطول االمطار لمنطقة الدراسة ،اذ سجلت أدنى مدة زمنية 

(ساعة ويبدأ بعدها الجريان السطحي ،بينما اقصى 2111يمكن ان تسقط فيها االمطار على حوض وادي لوبيتر )

(زاد زمن ctذلك انه كلما ارتفعت قيم )(ساعة ويتضح ك11ْ5مدة زمنية يمكن ان تتساقط فيها االمطار هي )

استجابة الحوض للوصول للذروة الن هذه الزيادة تعني قلة االنحدار وقلتها تعني زيادة االنحدار وبالتالي تتناقص 

 (21القيم1جدول)

 

حسا  الفترة الزمنية القياسية لتمثيل ذروة هطول االمطار)ساعة(-2
(1)

: 

Tr(hr)=tp(hr)/5.5 

 اذ ان:

Tp استجابة الحوض لألمطار= زمن 

Tr)الفترة الزمنية القياسية لتمثيل ذروة هطول االمطار)ساعة = 

 = مقدار ثابت515

تستخدم هذه المعادلة عندما تكون فترة هطول االمطار التتجاوز زمن استجابة الحوض المائي وقد تم تطبيق      

الهطول نظرا لخصائص االمطار التي تتساقط في  هذه المعادلة لحسا  قيمة المدة الزمنية المثالية لتمثيل ذروة

(ان الفترة المثالية لتمثيل ذروة االمطار 2المنطقة والتي التتعدى ساعة او ساعات او أيام ويتضح )راجع جدول

 (ساعة315ْ1 -213ْتراوحت بين )

حسا  كمية التدفق األقصى للسيول بالحوض-1
(2 )

: 
 ويمكن استخراجه من المعادلة االتية:  

Qp(m
3
/s)=CpA/Tp(hr)11111111111111111111113- 

 اذ ان:

Qpثا(1=كمية التدفق األقصى للسيول بالحوض )م/ 

A(2=مساحة الحوض المائي )كم 

Cp( 2=معامل تدفق الذروة ويرتبط بقابلية الحوض المائي لتخزين المياه وله عالقة بالنفاذية وتتراوح قيمته- 

315) 

Tp (11()جدول3لألمطار)ساعة( تم الحصول عليها من معادلة )=فترة استجابة الحوض 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
عند المجرى األدنى لوادي عرنة جنو  شرق مدينة مكة المكرمة  دمحم سعيد البارودي، تقديراحجام السيول ومخاطرها-3

 551،ص2232، 1ْ)باستخدام نظم المعلومات الجغرافية(الجمعية الجغرافية المصرية،العدد

511محد سعيد البارودي،مصدر سابق ، ص -2   
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 /ثا(3كمية التدفق األقصى للسيول في حوض لوبيتر)م (3) الجدول

 (.3المصدر: الباحثان باالعتماد على المعادلة )

 

القيم المناسبة لكل من ويتضح من الجدول اعاله وعند تطبيق المعادلة ان كمية التدفق األقصى للسيل حسب 

/ثا، ومن خالل ذلك يتضح 1(م3ْ12111، 3153ْ( ان ادنى واعلى تصريف للحوض يصل الى )ct,cpعاملي)

 ( يتضاعف التصريفct1وقلت قيمة )cp)ان كلما زادت قيمة)

ويتم حسا  هذا الزمن باليوم ويمكن استخراجه من المعادلة االتيةحسا  زمن األساس للسيل :-ْ
(1)

: 

Tb(days)=3+tp(hr)/811111111111111111111114- 

 اذ ان:

Tb)الفترة األساسية لحدوث السيل )يوم= 

Tp(hr))فترة استجابة الحوض المائي لهطول االمطار )ساعة= 

 =مقادير ثابته1و1

قيمة ( زمن االستجابة زادت tp( قيم فترة األساس لزمن القاعدة للسيل اذ انه كلما زادت قيمة)ْيمثل جدول)     

( )معامل التباطؤ( ويبدو واضحا من الجدول ان ادنى واعلى قيمة لزمن األساس في الحوض tbاألساس للسيل )

 (أيام على التوالي1ْ -1تراوحت بين )

                                  
لمحافظة واسط باستخدام نظم  اصيل جاسم دمحم عواش ،الشدة المطرية واثرها على ذروة التصريف ألودية الجزء الشرقي -2

 3151،ص2231المعلومات الجغرافية ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة واسط ،كلية التربية، قسم الجغرافية، 

Cp ct 

1.3 1 3 3 3 2 - 

3ْ12111 3131113 33ْ2123 732123 33ْ133 ْ53132 212 

1ْ3131 31ْ133 512131 ْ53132 1ْ2121 221125 21ْ 

ْ7ْ133 ْ53132 112121 12ْ123 221125 352121 213 

113117 1ْ1137 215177 221117 313157 33ْ117 211 

271121 21ْ111 22113ْ 332173 311131 731ْ5 3 

21ْ157 22115ْ 3721ْ5 352113 33ْ121 13131 312 

232155 373122 331152 312112 71132 351ْ2 31ْ 

315117 313157 3ْ2177 33ْ117 15117 51137 313 

335131 3521ْ1 321123 323135 1312ْ 52112 311 

3ْ1133 311131 33ْ112 731ْ5 31157 ْ5111 2 

315121 32ْ131 321172 11132 3211ْ ْ3153 212 
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 ساعة(-زمن األساس للسيل في حوض وادي لوبيتر )يوم (3الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.3المصدر:الباحثان باالعتماد على المعادلة )

 األساس للسيل )زمن السيل(في منطقة الدراسة )ساعة(: حسا  زمن -5
ويحسب عن طريق المعادلة االتية
(1)

: 

Tb(hr)=tp*4111111111111111111111111111115- 

 اذ ان :

Tb)زمن األساس للسيل )ساعة= 

 =عدد ثابتْ

Tpفترة استجابة الحوض لهطول االمطار/ساعة= 

ادنى و اقصى قيمة لزمن األساس في حوض وادي لوبيتر تراوحت  (المذكور آنفا،انْويتضح من الجدول )     

 (ساعة وهذا يدل ان السيل يتصاعد بشكل تدريجي11111 -1بين)

وتتمثلها الفترة الزمنية التي يحتاجها الجريان السطحي حساب فترة االرتفاع التدريجي لتدفق السيل )ساعة(: -1

 من المعادلة التالية: للوصول الى اعلى منسو  له ويمكن الحصول عليها

Tm(hr)= 1/3tb(day) 

 اذ ان :

Tm  فترة االرتفاع التدريجي لتدفق السيل )ساعة(وهي الفترة الزمنية الممتدة من بداية الجريان الى ذروته على =

 الهيدروكراف1

Tb(day))زمن األساس )القاعدة()يوم = 

ت فترة االرتفاع التدريجي للوصول الى ذروة التدفق (زادct(انه كلما زادت قيمة التباطؤ )5اذ يتضح من الجدول )

وبما ان زمن االرتفاع التدريجي للسيل محسو  من القاعدة الزمنية )زمن األساس( التي ال يقل حدها عن ثالثة 

                                  
3-Raghunath H,M(2006): Hydrology:principles analsysis and design ;Revisal second Edition 

Limited, NEW Delhi;p,150. 

 وادي االبيتر

Tb hours Tb day ct 

3..5 3..9 ..2 

1.11 3.19 ..3 

9.23 3.25 ..1 

12.25 3.35 ..5 

13.31 3.35 1 

15.33 3.37 1.2 

21.35 3.17 1.3 

23.31 3.71 1.1 

21..3 3.51 1.5 

3..72 3.91 2 

33.5 3..1 2.2 
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 -2ْ112أيام فقد اثر ذلك على القيم الدنيا والعليا لزمن االرتفاع التدريجي والتي تراوحت في الحوض بين )

 ة1(ساع121ْ1

 

 ( فترة االرتفاع التدريجي لتدفق السيل )ساعة(3الجدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1المصدر:الباحثان باالعتماد على المعادلة )

وهي الفترة الزمنية التي يستغرقها السيل لرجوع المياه حساب فترة االنخفاض التدريجي لتدفق السيل )ساعة(:-7

الى وضعها الطبيعي ويتم الحصول عليها من المعادلة االتية
(1)

: 

Td(hr)=2/3tb(hr)111111111111111111117- 

 اذ ان :

Td(hr) )فترة االنخفاض التدريجي لتدفق السيل )ساعة= 

Tb(hr))زمن األساس )القاعدة()يوم= 

(قصر المدة الزمنية لالنخفاض التدريجي لتدفق السيل في الحوض بين ادنى واقصى 3يتضح من خالل الجدول )

(ساعة1ونستنتج من ذلك انه كلما 3ْ175 -71ْْْ من )(ساعة بدال221513 -21251تدفق فيه وقد تراوحت بين )

 زادت قيمة التباطؤ زادت قيمة فترة االنخفاض التدريجي للسيل والعكس هو الصحيح1

 

 

                                  
5151دالحسين القريشي،مصدر سابق،صضياء الدين عب -3   

  2الحالة 1الحالة 

Tm hr/ 

hrours 

Tm 

hr/day 

ct 

1..2 23.72 212 

2..3 23.32 21ْ 

3..5 21.23 213 

3..9 27..3 211 

3.12 27.53 3 

1.13 25.31 312 

7.11 29.31 31ْ 

5.19 3...5 313 

5.15 3..35 311 

1..23 31.15 2 

11.27 32.35 212 
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 ساعة( -( فترة االنخفاض التدريجي لتدفق السيل )يوم1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.7) المصدر:الباحثان باالعتماد على المعادلة  

 (:1المناسبة لتدفق الذروة )سم/ساعة()حساب تركيز االمطار  -5

 ويتم حسابة عن طريق المعادلة االتية: اذ ان:

I(cm/hr)=1/tr(hr)1111111111111111111118- 

 اذ ان:

I(cm/hr)تركيز االمطار في الزمن = 

Tr(hr))الفترة الزمنية القياسية لهطول االمطار )ساعة = 

 =مقدار ثابت3

ن ادنى واقصى كمية لألمطار الضرورية يمكن حسابها لكي يظهر الجريان (ا1واتضح من خالل الجدول )     

 (سم/ساعة113ْ1 -2135السطحي او السيل في الحوض بين)

 

 

 

                                  
1

.33دمحم سعيد البارودي، مصدر سابق، ص-3  

  2الحالة 1الحالة 

Td hr/ hrours Td hr/day ct 

2..33 39.33 ..2 

3.1.1 31..3 ..3 

1.139 32.37 ..1 

5.153 33..7 ..5 

1..235 33.17 1 

12.292 37.11 1.2 

13.315 35.71 1.3 

11.371 1..13 1.1 

17.335 1..93 1.5 

2..377 13.33 2 

22.331 13.93 2.2 
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 ( تركيز االمطار المناسبة لتدفق الذروة )سم/ساعة(و)ملم/ساعة(7) الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.5المصدر:الباحثان باالعتماد على المعادلة)

 

 االتية:اذ ان :ويستخرج من المعادلة  /ثا(:3حساب قيمة تدفق الذروة النوعي للحوض المائي )م-9

Qp(m
3
/s/km

2
)=qp(m

3
/s)/A(km

2
)111111111111111111119- 

 اذ ان:

Aمساحة الحوض المائي )كم =
2
) 

Qp(m
3
/s)قيمة التدفق الذروة للسيل )م =

1
 /ثا(1

( ان ادنى واقصى كمية التدفق الذروة النوعي في حوض وادي لوبيتر تتراوح بين 1واتضح من الجدول )

(م11ْْ1 -21213)
1

م/ثا/ك
2
1 

 

 

 

 

 

  2الحالة 1الحالة 

I(mm)hr I(cm)hr ct 

71.3 7.13 ..2 

33.7 3.37 ..3 

23.5 2.35 ..1 

15.2 1.52 ..5 

13.3 1.33 1 

12 1.2. 1.2 

1..3 1..3 1.3 

5.9 ..59 1.1 

5.3 ..53 1.5 

7.2 ..72 2 

1.3 ..13 2.2 
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( حساب تدفق الذروة لحوض وادي لوبيتر)م5) الجدول
3

/ثا/كم
2

) 

 

 (.9الباحثان باالعتماد على المعادلة ) المصدر:

على  %(73 -%.3المناسبتين لعرض منحنى السيل عند مستوى)w75وw50حساب الفترة الزمنية -.1

 التوالي من تصريف الذروة وتستخرج عند تطبيق المعادلة االتية: اذ ان:

 10-……………W50(hr)=5.6/qp
1.08   

w75(hr)=3.21/qp
1.08 

w50- w75 على التوالي من التدفق األقصى للسيل )م15%و52= الفترة الزمنية المناسبة لقيمة%
1

 /ثا(

Qpتدفق الذروة النوعي للحوض )م=
1

/ثا/كم
2
) 

( ان ادنى واقصى فترة زمنية مناسبة لعرض منحنى السيل او الهيدروكراف عند 7يتضح من الجدول )

 (ساعة1 23133 -21557روة وصلت في حوض وادي لوبيتر بين )%( من تدفق الذ 52مستوى)

 

 

 

Cp ct 

1.3 1 3 3 3 2 

5.337 7.793 1.393 3.193 3.752 2.397 ..2 

3.22. 3.591 3.231 2.397 1.935 1.295 ..3 

2.513 2.397 2.113 1.731 1.295 ..513 ..1 

2.117 1.933 1.125 1.3.2 ..977 ..131 ..5 

1.192 1.312 1.3.2 ..927 ..753 ..32. 1 

1.3.9 1.3.1 1..53 ..517 ..13. ..333 1.2 

1.21. 1.117 ..931 ..733 ..335 ..372 1.3 

1..35 ..977 ..513 ..131 ..373 ..323 1.1 

..931 ..515 ..723 ..375 ..333 ..259 1.5 

..531 ..751 ..131 ..32. ..39. ..21. 2 

..719 ..71. ..391 ..373 ..333 ..231 2.2 
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 المناسبة لعرض منحنى السيل في المنطقة w50( الفترة الزمنية 9الجدول )

 

 

 (..1المصدر: الباحثان باالعتماد على المعادلة)

عند  (ان ادنى واقصى فترة زمنية مناسبة لعرض منحنى السيل او الهيدروكراف32) ويتضح من خالل جدول     

 ( ساعة3512131 -21122تراوحت بين) %( من تدفق الذروة وصلت في الحوض15مستوى )

 

 

 

 

 

 

Cp 
ct 

5.6 5 6 4 3 2 

0.559 0.609 0.743 0.945 1.331 1.997 2.2 

1.289 1.570 1.997 1.6862 2.725 4.3253 2.4 

1.833 1.997 2.432 3.096 4.23 6.55 2.5 

2.4911 2.7165 3.3077 4.2136 5.7435 8.9030 2.0 

3.173 3.4589 4.2137 6.0803 7.3012 11.3590 1 

3.8674 4.2136 5.1329 6.5344 8.9171 13.8305 1.2 

4.556 4.969 6.048 7.702 10.507 16.28 1.4 

5.268 5.743 8.903 9.483 16.232 18.855 1.5 

5.983 6.527 7.955 10.127 13.793 21.456 1.0 

6.71 7.31 8.90 11.36 15.47 24.03 2 

7.44 8.12 9.89 12.584 17.17 26.66 2.2 
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 المناسبة لعرض منحنى السيل في المنطقة w75( الفترة الزمنية .1الجدول )

 (..1المصدر: الباحثان باالعتماد على المعادلة)

 اذ يتم حسابه عن طريق المعادلة االتية: /ثا(:3حساب حجم السيل في الحوض المائي ويتم تقديره )مليون م -11

AL=(Hm3)(10
6
m

3
)=QP(m

3
/s)[Tm(sec)10

-6
]1111111111111111111- 

 :اذ ان 

AL(1=حجم التدفق للسيل على مستوى الحوض المائي)مليون /م 

QPالتدفق األقصى للسيل )م =
1

 /ثا(

Tm(hr))فترة االرتفاع التدريجي لتدفق السيل)ساعة= 

 -113ْ(ان ادنى واقصى حجم للسيول في حوض وادي لوبيتر قدرت  بين )33ويتضح من الجدول )

 11(مليون /م313172

 

cp ct 

315 3 5 ْ 1 2 

0.320 0.349 0.425 0.541 0.7630 1.145 212 

0.677 0.739 0.500 1.145 1.562 2.422 21ْ 

1.050 1.145 1.394 1.774 2.422 3.754 213 

1.427 1.557 1.892 2.414 3.291 5.103 211 

1.819 1.983 2.414 3.483 4.180 6.504 3 

2.216 2.416 2.942 3.745 5.112 7.926 312 

2.614 2.850 3.468 4.417 6.028 9.339 31ْ 

3.020 3.291 4.008 5.103 9.285 10.808 313 

3.217 3.508 4.275 5.436 7.427 11.493 311 

3.848 4.192 5.103 6.505 8.874 13.753 2 

4.263 4.646 8.865 7.205 9.825 15.271 212 
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 (3حجم السيل في وادي لوبيتر )مليون/م (11) جدول

 

 (.11المصدر: الباحثان باالعتماد على المعادلة)

 حساب عمق الجريان السطحي المناسب لذروة تدفق السيول:ويتم تقديره من المعادلة االتية :-12

E(mm)=QP(max)(m
3
/s)(Tm(sec)10

-3
)(s

-1
(km

2
)11111111111111111112- 

 اذ ان:

E)عمق الجريان السطحي/ )ملم= 

Tm)فترة االرتفاع التدريجي لتدفق السيول /)ثا= 

Sمساحة الحوض )كم =
2
) 

( ان ادنى واقصى سمك للجريان السطحي 32واتضح من خالل تطبيق المعادلة اعاله وبيانات جدول )     

 ( ملم1 153122 -21131المناسب لذروة تدفق السيل في حوض وادي لوبيتر وصلت ) 

 

cp ct 

1.3 1 3 3 3 2 

131.92 121.77 1.1.37 51.15 39.1. 3..39 ..2 

15..9 12.51 32.35 31.9. 31.33 2..93 ..3 

31.15 33..9 33.9. 25.72 21.33 13.31 ..1 

31.19 33.53 27.53 22.27 11.7. 11.13 ..5 

29.79 27.3. 22.92 11.32 13.73 9.17 1 

25.23 23.3. 19.35 13.17 11.73 7.53 1.2 

22.37 2..73 17.25 13.53 1..37 1.91 1.3 

2..13 15.35 13.35 12.39 9.29 1.19 1.1 

15.12 11.73 13.93 11.53 5.55 3.92 1.5 

11.93 13.13 13..3 1..33 7.52 3.22 2 

13.79 13.35 12.13 9.72 7.29 3.51 2.2 
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 (عمق الجريان السطحي المناسب لذروة تدفق السيل في وادي لوبيتر/ )ملم(12) جدول

 

 (.12) الباحثان باالعتماد على المعادلةالمصدر: 

 (:1حساب قوة السيل في الحوض المائي ويتم حسابة من المعادلة االتية) -13

A=qp(m
3
/s)/√      111111111111111111113- 

QPتصريف ذروة السيل )م =
1

 /ثا(

                                  
انتظار مهدي عمران وهالة دمحم عبدالرحمن،هيدرولوجية االحواض الشرقية لبحيرة دربندخان ،مجلة العلوم اإلنسانية ،كلية -1

  211، ص2231، ْ،عدد25التربية للعلوم اإلنسانية،مجلد

cp ct 

1.3 1 3 3 3 2 

751.22 693.44 577.87 462.29 336.58 231.14 ..2 

387.77 357.94 298.28 238.62 178.96 119.31 ..3 

265.80 245.35 204.46 163.56 122.67 81.78 ..1 

206.10 190.24 158.53 126.82 95.12 63.41 ..5 

169.64 156.59 130.49 92.98 78.29 52.19 1 

160.77 133.81 111.51 89.20 66.90 44.60 1.2 

127.93 118.095 98.41 78.73 59.04 39.36 1.3 

114.63 105.81 88.17 70.54 52.90 35.26 1.1 

103.21 95.27 79.39 63.51 47.64 31.75 1.5 

96.51 89.095 74.24 59.39 44.54 29.70 2 

89.94 83.02 69.18 55.34 41.51 27.67 2.2 
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Sمساحة الحوض )كم =
2
) 

A معامل قوة السيل = 

 -113ْ( ان ادنى واقصى قيمة لمعامل قوة السيل في حوض وادي لوبيتر تراوحت بين )31يظهر من جدول )

(1 ويفسر ذلك ان قوة السيل تبلغ أقصاها عند بداية العاصفة المطرية فضال عن طبيعة انحدار المنطقة عند 33311

ل األراضي العراقية في منطقة منابع الحوض وتتدرج باالنخفاض حتى تصل ادناها عند مصب الوادي ودخو

 سهلية منبسطة1

 

 

 ( معامل قوة السيل في حوض وادي لوبيتر13) الجدول

 (.13) المصدر: الباحثان باالعتماد على المعادلة

 االثار البيئية للسيول المائية لوادي لوبيتر:
تسبب السيول المائية عبر وادي لوبيتر شمال شرق محافظة ميسان الكثير نت االضرار البيئية في منطقة      

 الدراسة والتي يمكن اجمالها بكل ما يأتي :

النقل : تسبب هذه السيول تخريب طرق النقل في هذه المنطقة بسبب شدة جريان هذه السيول فهي تعمل طرق -3

على اقتالع الطبقة المعبدة للطريق االمر الذي ينتج عنه عرقلة لمرور السيارات، ومما تجدر اإلشارة اليه ان 

سبيس( اذ تنتشر مقالع هذه المواد هناك طرق النقل هناك تخدم سيارات نقل المواد االنشائية كالرمل والحصى )ال

 (31وكذلك سيارات نقل منتسبي شركات النفط التي تعمل في مختلف جهات هذه المنطقة 1)الصورة

 

 

Cp ct 

315 3 5 ْ 1 2 

111.8 103.2 86.8 68.8 50.1 34.4 212 

55.9 51.6 43.02 34.4 25.8 17.2 21ْ 

37.28 34.41 28.68 22.94 17.20 11.47 213 

28.05 25.89 21.58 17.26 12.94 8.63 211 

22.43 20.70 16.91 12.29 10.35 6.90 3 

18.68 17.24 14.09 11.49 8.6 5.7 312 

16.04 14.81 12.34 9.87 7.40 4.94 31ْ 

14.03 12.95 10.79 8.63 4.96 4.32 313 

13.23 12.21 10.18 8.14 6.11 4.07 311 

11.21 10.35 8.63 6.90 5.18 3.45 2 

10.19 9.41 7.84 6.27 4.70 3.14 212 
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 ( طريق للنقل مدمر بفعل السيول المائية في منطقة الدراسة1صورة)

 

 

 

 

 

 

 5/2/2.19المصدر: التقطت الصورة بتاريخ              

مائية في تنشيط التجوية الكيميائية للصخور في المنطقة الشرقية،اذ تسود الظروف الرطبة التي تسهم السيول ال-2

تعمل على حدوث عمليات االذابة والكربنة والتحلل المائي والتاكسد، االمر الذي ينجم عنه زيادة فرص االنهيارات 

التي تكون األكثر اضطرابا وتغيرا  األرضية وتساقط الصخور السيما منها الصخور الرسوبية واالسطح الجيرية

وعرضة للتآكل من غيرها مما يعمل على اضعاف الالحمة بين دقائق الصخور فيزيدها تفككا ومن ثم انتقالها الى 

 مناطق أخرى بفعل المياه الجارية والرياح1 

سيالت المائية في الجسور والقناطر:توجد العديد  من الجسور والقناطر التي أقيمت على مجاري االنهاروالم-2

بعض جهات المنطقة وقد أدت التعرية المائية الى تدمير هذه الجسور بشكل تام فقد فتقد وظيفتها 

(وقد ترتفع مناسيب المياه األنهار والمسيالت المائية بشكل كبير حتى تصل الى حافة الجسور او 2حينذاك)صورة

 ة من الزمن بانتظار انخفاض مناسيب المياه على األقل1 تغطيتها تماما فيتعذر استخدامها من قبل السيارات لفتر

 

 (االضرار التي لحقت بالجسور والقناطر جراء السيول في وادي لوبيتر2) صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/2/2.19المصدر: التقطت الصورة بتاريخ                

 

المنطقة بجريان السيول المائية اذ انها مقالع الحصى والرمل: تتأثر مقالع الحصى والرمل التي تنتشر في تلك -1

تصل الى أماكن هذه المقالع فتغمرها بالمياه وعلى الرغم من ان تربة هذه المقالع ذات نفاذية عالية لتصريف المياه 

 ولكن غزارة مياه السيول تعطل عمل هذه المقالع وتلحق ضررا ببعض بناها التحتية 1
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المزارع : تؤدي التعرية المائية الى جرف ونقل الكثير من المخلفات الحربية التي تعود للحر  العراقية -ْ

اإليرانية ولعل األخطر منها هي األلغام األرضية غير المنفلقة، والبد من اإلشارة هنا الى ان هذه األلغام تسببت 

ة التي تجو  المراعي في هذه المنطقة، تلحق السيول بوفاة الكثير من الرعاة ونفوق اعداد من حيوانات الماشي

المائية اضرارا بالغة بالحقول الزراعية الموجودة في تلك المناطق اذا ما عملنا ان معظم هذه الحقول مخصصة 

لزراعة محاصيل القمح والشعير)زراعة ديمية(، وتتعرض المزارع الى الدمار الشديد بفعل السيول المائية بعد ان 

 لمحاصيل الزراعية قد وصلت الى مراحل متقدمة من النمو1تكون ا

المراعي: تعمل التعرية المائية والسيول على غمر مساحات واسعة من مناطق المراعي الطبيعية وعلى الرغم  -5

من ما تتصف به التربة في هذه المنطقة من نفاذية عالية عموما ولكن فترات صرف المياه الزائدة قد تستغرق وقتا 

 يال تحول دون وصول حيوانات الماشية للرعي في هذه المناطق1 طو

وهناك اضرار اخرى قد تسببها السيول المائية في هذه المناطق منها قطع االتصال بين المستقرات البشرية      

ا المبعثرة بين جهات هذه المناطق المختلفة وكذلك قطع االتصال بين هذه المستقرات ومراكز المدن التي يقصده

سكان هذه المناطق للحصول على الكثير من خدماتها وأخيرا البد من اإلشارة الى ضرورة وضع الخطط العلمية 

والواقعية لالستفادة من مياه تلك السيول والعمل على مصادرها لالستفادة منها خالل موسم الصيف وكذلك 

 توجيهها نحو مناطق االهوار للمساهمة في اغمارها1

 

 

 اعتمادا على جداول المعادالت الرياضية:المصدر          

 االستنتاجات:
اتضح ان للعوامل الطبيعية المتمثلة بالبناء الجيولوجوي ونوعية الصخور فضال عن االمطار اثر واضح في -3

 طبيعة الجريان السيلي لوادي الوبيتر1

 11(مليون /م313بلغ حوالي )حجم للسيول في حوض وادي لوبيتر  ان اقصى-2

 1(ملم153وصل اقصى سمك للجريان السطحي المناسب لذروة تدفق السيل في هذا الحوض الى حوالي)-1

 1(33311اما اقصى قيمة كمعامل قوة السيل في الحوض فقد بلغت حوالي)-ْ
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 الهوامش

ضياء الدين عبدالحسين عويد وآخرون، النمذجة الكارتوكرافية لقياس تدفق السيول لوادي ترسخ وطلحة -3

 5121،ص21ستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،مجلة الرك ،جامعة واسط،العددبا

دمحم سعيد البارودي، تقديراحجام السيول ومخاطرها عند المجرى األدنى لوادي عرنة جنو  شرق مدينة مكة -2

 551،ص2232، 1ْالمكرمة )باستخدام نظم المعلومات الجغرافية(الجمعية الجغرافية المصرية،العدد

اصيل جاسم دمحم عواش ،الشدة المطرية واثرها على ذروة التصريف ألودية الجزء الشرقي لمحافظة واسط -1

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة واسط ،كلية التربية، قسم الجغرافية، 

22311 

االحواض الشرقية لبحيرة دربندخان ،مجلة العلوم  انتظار مهدي عمران وهالة دمحم عبدالرحمن،هيدرولوجية-ْ

 22311، ْ،عدد25اإلنسانية ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية،مجلد

5-Raghunath H,M(2006): Hydrology:principles analsysis and design ;Revisal second 

Edition Limited, NEW Delhi;p,150. 

 


