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تقذير عوق وحجن اجلرياى السطحي حلوض وادي الكصري باستخذام تقٌيات  
 االستشعار عي بعذ وًظن املعلوهات اجلغرافية

 أ.د رحيم حميد عبد           أساور رياض شمخي الزيدي          ..مم 
 كمية اآلداب –جامعة ذي قار         كمية اآلداب     –جامعة ذي قار                 

 قسم الجغرافية                   ة    قسم الجغرافي            
Abdanraaheem2@gmail.com 

 الممخص:

( التابعة  scs-cn تقدير عمق الجريان السطحي باستعمال معادلة ) إلىيتطرق ىذا البحث  
( والتي تعرف أيضا بطريقة Soil Conservation Service) األمريكيةخدمات صيانة التربة  إلى

(CN( )Curve Numberوكذلك الى تقدير حجم الجريان السطحي المحتمل لحوض وادي الكصير ) 
والتي تعد من الطرائق الميمة والشائعة لحساب حجم الجريان السطحي . تم االستعانة ببرامج نظم 

( كتقنية جيدة في حساب حجم الجريان السطحي وتقدير عمقو واستخالص GISالـ) الجغرافيةالمعمومات 
ة في اظيار النتائج البيانات المطموبة واجراء العمميات الحسابية والصيغ الرياضية لتحقيق السرعة والدق

وتبيانيا بشكل مخرجات جداول وخرائط موضوعية. تم تطبيق المعادلة من خالل عمل التصنيف الموجو 
( والذي يقوم عمى أساس اختيار نماذج معينة تدعى Supervised-Classificationلغطاء االرضي )
ف المرئية الفضائية اعتمادا ( من قبل الباحث ويقوم البرنامج بتصنيTraining Areaنماذج التدريب )

( ضمن حوض وادي A.B.Cىيدرولوجية لمترب ) مجموعاتعمى ىذه النماذج  والتي تضمنت ثالث 
ويمثل نوع الترب )رممي غريني  3كم 3126.12( ىو السائد  بمساحة تقدر Bالكصير وان النوع )

Loamy Fine Sand )  .مميار 7٧.36616٢٢ معدل الجريان السطحي لحوض وادي الكصير  بمغ 
 . ممم( 21.1٢)في حين بمغ عمق الجريان السطحي لحوض وادي الكصير حوالي  .2/م

  (.تقنيات االستشعار عن بعد ،حوض وادي الكصير، الجريان السطحيالكممات المفتاحية: )
 
 



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 

486 

Estimation of the Depth and Volume of Surface Runoff of The 

Basin Wadi Al- kaseer  Using Remote Sensing and Gis 

Techniques 

Asawer R. Shamkhy  ,University of thi- Qar ,Collage of arts , 

Department of Geography 

Raheem. H. abdan,University of thi- Qar ,Collage of arts , 

Department of Geography 

Abstract : 

This research discusses estimation of depth of runoff using the (scs-cn) 

equation which is part of the American soil conservation service Also known 

As (curve number ) to evaluate the possible  volume of the runoff for the 

alkaser  valley  basin .by using geographic intel system (GIS) as a new 

technology in determining volume of runoff and its depth to extract the 

required data and doin the mathematical equations and formulas then transfer 

these data into accurate maps By doing the supervised classification we select 

3 areas called (training area or training samples)  which in this case we chose 

hydrological soils and named them (A.B.C) which is part of Al kasser valley 

basin -Sample B is the most common type of soil  with an estimated space of 

2136.13 km2  and its a (Loamy fine sand)  

Rate of runoff for Al kasser basin is 70.2661644 mil/m3  while the depth of 

runoff in alkaseer is about (31.14mm). 

Keywords: (Surface runoff, Wadi al-Kasir basin, remote sensing techniques). 

 :المقدمة 
يقع في الجزء الجريان ،  وموسمية الجافة األحواضيعد حوض وادي الكصير من       

اذ يتشكل الجريان  األمطاريعتمد في تغذيو عمى مياه الجنوبي من اليضبة الغربية 
الغربي ليصب في منخفض  السطحي عادة بعد العاصفة المطرية يجري باتجاه الشمال
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تم في ىذه الدراسة تقدير حجم وعمق الجريان السطحي باستخدام المعادالت  الصميبات
 .عرفة حجم الجريان السطحي داخل الحوض النظرية لم

 مشكمة الدراسة : 
تعاني منطقة الدراسة من عدد من المشكالت الجديرة بالبحث العممي ، من ىذه 

 المشكالت :
 قمة الموارد المائية في منطقة الدراسة السيما في الموسم الجاف من السنة -1
 ارتفاع معدالت التسرب عن مستوى الجريان السطحي بسبب طبيعة التربة  -3

 فرضية الدراسة :
 األرضييتأثر عمق الجريان السطحي في منطقة الدراسة في نوع الغطاء  -1

 ونوعية التربة 
الساقطة  األمطاريعتمد عمق الجريان السطحي في منطقة الدراسة عمى كمية  -3

 عمى الحوض 
 هدف الدراسة : 

 تقدير عمق الجريان السطحي لحوض وادي الكصير . -1
 .ص الييدرولوجية في منطقة الدراسةتصنيف الغطاء األرضي وتحديد الخصائ -3

 الغطاء األرضي في حوض وادي الكصير :
-Supervisedاعتمدت ىذه الدراسة عمى استخدام التصنيف الموجو )  

Classificationالفضائية، والذي يقوم عمى  ( احد طرائق التصنيف الرقمي لممرئيات
( من قبل الباحث Training Areaأساس اختيار نماذج معينة تدعى نماذج التدريب )

تم استخدام برنامج  ويقوم البرنامج بتصنيف المرئية الفضائية اعتمادا عمى ىذه النماذج 
(Arcmap V.10.4.2في عممية تصنيف المرئية الفضائية لمقمر االصطناعي ) 



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 

488 

(Landsat_8( المتحسس )ETM+ لسنة )لمحصول  متر(،2٧وبدقة تمييزية ) ،0202
( امكن SCSمنطقة الدراسة بما يتالءم مع نظام التصنيف )ل عمى الغطاء األرضي

تصنيفيا لخمسة أصناف تمثمت باألراضي الزراعية والترب العارية والرواسب الرممية 
       ( .1( والخريطة )1) لجدو  ات الصحراوية والمنكشفات الصخريةوالنبات

 ( أصناف الغطاء األرضي في وادي الكصير1جدول )

 % النسبة 0المساحة كم نوع الغطاء  ت

 1.2 2..0 األراضي الزراعية  1
 4..9 4.1.9 الترب العارية 0
 02.2 0..20 الرواسب الرممية .
 2.4 11.1 النباتات الصحراوية 9
 ..02 212.4 المنكشفات الصخرية  4

 122 9..0042 المجموع

( +ETM) (المتحسسLandsat_8) االصطناعي لمقمر الفضائية المرئيةالمصدر:
 ( .Arcmap V.10.4وبرنامج )0202لسنة
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 ( الغطاء األرضي في وادي الكصير1خريطة )

 

( ذي المتحسس Landsat_8) لمقمر االصطناعيالمرئية الفضائية  المصدر:
(ETM+ لسنة )وبرنامج  0202 ،(ArcMap V.10.4.. ) 
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                                         -المجموعات الهيدرولوجية لمتربة في منطقة الدراسة:
تصنيف مصمحة وذلك باالعتماد عمى ىيدرولوجيا في منطقة الدراسة صنفت الترب 

-Aىيدرولوجية )( الذي يقسم التربة الى أربعة مجموعات SCSصيانة الترب االمريكية )
B-C-D معدالت تسرب المياه  الذي تحدد (3جدول ) التربة، نسجو( اعتمادا عمى

 . وتفسير العالقة بين نسيج التربة بنشوء الجريان السطحي

 (scsالمجموعات الهيدرولوجية لمترب بحسب نظام ) ( 0جدول )
صنف  ت

 التربة
عمق 
 الجريان

 نوع الترب

1 A مع كمية قميمة جدا من الطين والغرينطبقة رممية عميقة  ضعيف 
0 B متوسط ( طبقة رممية أقل عمق من الصنفAمع معدل ارتشاح متوسط ) 
. C  

 المتوسط
طينية محدودة العمق مع معدل ارتشاح دون المتوسط أو طبقة صخرية مغطاة  

 بطبقة من الترب
9 D أو طبقة صخرية طبقة طينية سميكة مغطاة بطبقة ضحمة من الغرين الناعم  عالي

 عارية
USDA, Urban Hydrology for Small Watersheds Technical releases 
55, Engineering, 210-VI-TR.55 second ed, June, US, 1986, P:2-
1 
ولغرض تصنيف تربة منطقة الدراسة ىيدرولوجيا، تم العتماد عمى نتائج التحميل 

، وتعميم نتائجيا عمى  مواقع مختمفة من الحوض التربة والمؤخوذة من عيناتل المختبري
( لمحصول عمى خريطة ArcMap( في برنامج )IDWكامل الحوض باستخدام االداة )
  .(2جدول ) (HSGSرقمية لترب المصنفة ىيدرولوجيا )
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 في منطقة الدراسة الصنف الهيدرولوجي لنسجة التربة ( .جدول)

 ، نتائج التحميالت المختبرية . المصدر : الدراسة الميدانية
وجود ثالث مجموعات ىيدرولوجية لمترب  اعالهالمذكور  تبين من خالل التصنيف

(A.B.C( ضمن حوض وادي الكصير وان النوع )Bىو السائد في منطقة الدراسة ) 
بحسب التصنيف  والذي يدل عمى ان معدالت التسريب 3كم3126.12بمساحة تقدر  

 .(3، يالحظ خريطة )الييدرولوجي تكون متوسطة التصريف

  

 الجريانعمق  الصنف الييدرولوجي النسجة العينة
 متوسط Loamy Fine Sand Bرممي غريني  1
 متوسط Sandy Lome Bغريني رممي  3
 ضعيف Fine Sand Aرممي  2
 فوق المتوسط Sandy Clay Loam Cغريني طيني رممي   ٢
 متوسط Sandy Lome Bغريني رممي  5
 متوسط Loamy Fine Sand Bرممي غريني  6
 المتوسطفوق  loamy clay Cغريني طيني  7
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 في منطقة الدراسة ( المجموعات الهيدرولوجية لمتربة0خريطة )

 

( ضمن أدوات برنامج idw، باستخدام األداة )( .جدول )الدراسة الميدانية ، و  المصدر:
(Arcmap) . 
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 Loamy Fineوقد تمثمت ترب ىذا الصنف في منطقة الدراسة بالنوعين )رممي غريني 
Sand  ( و )غريني رمميSandy Lome ( اما  الفئة )C والتي تدل عمى منخفضو )

( و  Sandy Clay Loamالتصريف والتي تمثمت في الترب )غريني طيني رممي  
، من منطقة الدراسة  3كم 13.67تشغل مساحة تقدر ( loamy clay)غريني طيني 

( والتي تتصف بمعدالت Fine Sand( التي تتمثل بالترب الرممية )Aوالفئة األخرى ىي )
 1٧7.9٢تشغل مساحة تقدر بــــــالتسرب العالية والتي تدل عمى ضعف الجريان السطحي 

 .من منطقة الدراسة 3كم

 التربة :لغطاءات األرض وهيدرولوجية ( CN)المنحنية القيم 

عمى نوع التربة  ( عن مقدار نفاذية السطح واالستجابة المائية اعتماداً CNتعبر قيم )     
وكمما  ( ،1٧٧-٧وىذه القيمة تتراوح بين ) الحوض،األرضي في األرضي في والغطاء 

اتجيت ىذه القيم نحو  إذااما  ،عمى ان السطح غير نافذ لمماء ( دلت1٧٧الـ)اقتربت من 
( من CNأمكن الحصول عمى قيم )لمماء , نفاذية  أكثر( فأنيا تدل عمى ان السطح ٧)ـال

المجموعات ( الخاصة ب3والخريطة )الغطاء األرضي ( الخاصة ب1) خريطة خالل دمج
بعد إعادة تصنيفيما عمى اعتبار ان الحالة المسبقة لرطوبة التربة ، الييدرولوجية لمتربة
( ثالث حاالت SCSددت مصمحة صيانة الترب االمريكية )حيث  ح، ىي الحالة المعتدلة

( اذ تستخدم الحالة  AMC-I- AMC-II – AMC-IIIلرطوبة التربة المسبقة لمترب )
، األولى لممناطق الجافة والثانية لممناطق شبو الجافة والتي يطمق عمييا الحالة االعتيادية 

ر الغزيرة ولكل حالة من ىذه الحاالت طبة ذات االمطار اما الحالة الثالثة فيي لممناطق ال
( خاصة بيا ويتم تحديد الحالة المسبقة لرطوبة التربة عمى أساس مجموع ىطول CNقيم )

  االمطار لمدة خمسة أيام متتالية قبل حساب الجريان السطحي.
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 الحالة المسبقة لرطوبة التربة( 9جدول )
 مجموع هطول االمطار لخمسة ت

 أيام سابقة )ممم( 
 الحالة المسبقة 
 لرطوبة التربة

 AMC-I 25أقل من  1
3 25-53.5 AMC-II 
 AMC-III 35.5أكثر من  2

Taylor   & Francis, The antecedent soil moisture condition of the 
curve number procedure, Hydrological Sciences Journal, 1982 ,p5. 

االمطار القريبة من منطقة الدراسة تبين انيا وبعد مالحظة البيانات اليومية لمحطات 
قيم المنحنيات لكل نوع من  الحصول عمى أمكنوقد  (AMC-IIتتوافق مع الحالة الثانية )

من خالل جداول تم  عمى المجموعات الييدرولوجية لمتربةاألرضي بناء ءالغطا أنواع
  . ( SCS)التربة االمريكيةإنشاءىا من قبل صيانة 
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 يدرولوجيةدمج أصناف الغطاء األرضي مع اصناف الترب اله( .خريطة )

 
 ( في برنامجIDW( واستخدام األداة )3( و خريطة )1المصدر : خريطة )

(Arcmap) .  
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 في وادي الكصير (CNالقيم المنحنية لغطاءات األرض وهيدرولوجية التربة )( 4جدول )
 ت

 الغطاء األرضي
 لمتربة( لممجموعات الييدرولوجية CNقيم )
A B C 

 83 7٢ 59 األراضي الزراعية  1
 91 86 77 الترب العارية  3
 85 77 62 الرواسب الرممية  2
 85 77 62 النباتات الصحراوية  ٢
 - 79 82 المنكشفات الصخرية  5

 .( SCSوجداول ) (arcmap v10.4.2باالعتماد عمى برنامج ) ةالمصدر : الباحث
 

( في حوض وادي الكصير وىو CNوجود تباين في قيم )( 5يتضح من الجدول )
( 59ناتج عن اختالف نفاذية الغطاء األرضي. اذ تراوحت القيم بين اقل قيمة ىي )

والمتمثمة في األراضي الزراعية والتي تدل عمى انيا اكثر نفاذية لمماء وبين اعمى قيمة 
. وىذا يدل عمى ان سطح  ( والمتمثمة بالترب العارية والتي اقل المناطق نفاذية91)

( CNWالحوض يميل نحو انتاج الجريان المائي السطحي ألن قيمة المعدل الموزون )
(المعدل ، والذي بمغ CN Adi(، وىو اعمى من قيمة الـ)80.9لجميع ىذه القيم بمغ )

 ( وىذا يعني ان نسبة النفاذية قميمة بشكل عام في منطقة الدراسة.67.15)
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 CNع قيم ( توزي9خريطة )

 

( التابعة لمصمحة صيانة التربة SCS( والجدول )0و) (1دمج الخريطة )لمصدر : ا 
 االمريكية .
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 :  (S) معامل االمكانية القصوى لالحتفاظ بالماء بعد بدء الجريان السطحي
( عن S( )Potential Maximum Retention After Runoffيعبر معامل )   

بالماء في التربة، او حبس الماء في التربة قبل بدء الجريان االمكانية القصوى لالحتفاظ 
السطحي، وتختمف ىذه االمكانية تبعا لنوع التربة ومدى قدرتيا عمى امتصاص كميات 
اكبر من الماء اثناء ىطول المطر، فيذا العامل يصف حالة الترب المشبعة تماما بالماء 

تسريب، ويختمف سمك طبقة التربة السطحي، أي بعد توقف عممية ال بعد بدء الجريان
المشبعة بالماء تبعا لنوع التربة ومدى قدرتيا عمى امتصاص كميات اكبر من الماء اثناء 

( يرتبط بنوع التربة والغطاء األرضي وىو ما ينعكس sموجة المطر وبالتالي فأن المعامل )
حدوث العاصفة ( اقصى احتفاظ سطحي لمماء بعد Sتمثل قيمة ).  (CNمن خالل قيم )

( المنخفضة الى تدني إمكانية سطح التربة في االحتفاظ Sالمطرية )ممم( ، وتدل قيمة )
بالماء قبل عمميات الجريان السطحي مما يؤدي الى زيادة كمية المياه الجارية عمى السطح 

(اذ ترتفع إمكانية التربة في حفظ الماء S( قيمة الوسيط لممعامل )35٢، ويمثل الرقم )
( فأن كمية الجريان السطحي سوف CN( أما اذا ارتفعت قيمة )CNما قمت قيمة )كم

 . ترتفع أيضا

ممم( والمحسوبة ألقل 176.51) في منطقة الدراسة بمغت يتضح ان اعمى القيم سجمت         
( والتي B( وىي صنف األراضي الزراعية مع الترب فئة )59( والتي تبمغ )CNقيمة في )

لمناطق قدرة عمى توليد الجريان السطحي فيي تتفوق عمى طاقة التسرب فييا تشير الى اقل ا
ممم( والتي تقابل قيمة  S( )35.13عمى جريان المياه السطحية. بينما بمغت ادنى قيم لمعامل )

(CN( اذ تبمغ )والتي تشير الى قمة احتفاظ ترب ىذه المنطقة بالمياه وزيادة فرص 91 )
( Cالترب المتمثمة بالترب العارية مع الترب الييدرولوجية فئة ) الجريان السطحي فييا وىي

%( لذا فأن  ٧.2ومن الجدير بالذكر ان ىذه المناطق تعد صغيرة نوعا ما فيي تمثل نسبة )
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حوض ( كونيا تمثل النسبة األكبر في CN()77ممم( والتي تقابل قيمة ) S( )75.9القيمة )
 الكصير 

 الكصير:في حوض وادي  السطحيتقدير عمق وحجم الجريان 
في حوض وادي الكصير واليضبة تعد االمطار المصدر الرئيس لمجريان السطحي 

التساقط فكمما زادت االمطار زاد من الجريان بشدة وتتأثر كمية المياه الجارية الجنوبية ، 
س مع انخفاض كمية االمطار حيث ينخفض مقدار المياه كالسطحي ويحدث الع

  .سطحيةال
مكونات المعادلة الرياضية لتقدير عمق  أحد (Pان قيمة االمطار الساقطة )

البيانات  ولعدم توفر محطة في منطقة الدراسة تم االعتماد عمى الجريان السطحي،
( CHARSDATAالموقع االلكتروني )المناخية التي يقدميا 

(https://chrsdata.eng.uci.edu لمحصول عمى اعمى عاصفة مطرية )/ الجدول
(6 ) 

 ( ممم0201- 0212اشد العواصف المطرية اليومية لممدة )( 2جدول )
   0212   0211  0210 021. 0219 0214 0212 0212 021. 0214   0202 0201 

  11.21   29.10   12..2 14.29 04... 12..2 12.4. 12... 00.41 00.12 12..1 19.4. 

 CHARSDATA( )https://chrsdata.eng.uci.edu)المصدر : 
عن خالصة التفاعل بين موجة مطر معينة مع  ان عمق الجريان السطحي ناتج  

مكونات وخصائص حوض التصريف ، فعمى اساس اختالف نوع الغطاء ومقدار نفاذيتو 
الترب يختمف عمق الجريان عمى السطح . ويتم استخراج ىذا المعامل عمى اسا المعادلة 

 التالية :

  
(      ) 

(       )
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وادي الكصير لموقوف سجمت في  عاصفة مطرية ألعمىتم تقدير حجم الجريان السطحي 
اذ كانت . سنة 13عمى اعمى عمق وصل اليو الجريان السطحي في ىذه المنطقة ولمدة 

ظير لدينا عمق الجريان  ، وبذلك3٧11لسنة  (ممم 6٢.13) سجمت اعمى مطرة 
 ٢2ان السطحي تراوحت بين اعمى قيمة )يتبين ان اقل قيمة لمجريكما و  (.9.2السطحي )

( والتي تمثمت بمنطقة 8.25ممم( والتي تمثمت بصنف الترب العارية وادنى قيمة )
 أما ممم( . 21.1٢األراضي الزراعية . وقد بمغ معدل عمق الجريان السطحي السنوي )

 حجم الجريان السطحي استخرج من المعادلة التالية :

 

 

 

 V) )تعني حجم الجريان السطحي (Q ) فتعني عمق الجريان (A)  تعني مساحة
مساحة حوض وادي (  و 9.2واعتمدت المعادلة عمى عمق الجريان السطحي ) . الحوض

( وىي وحدة التحويل من ممم الى متر وبناء 1٧٧٧(. و )3كم 3356.٢6الكصير الكمية )
اما اذا تم  .2م\مميار (3٧.985٧78) عمى ما تقدم بمغ حجم الجريان السطحي نحو

 .2مميار /م 7٧.36616٢٢فيبمغ التالي :  (21.1٢االعتماد عمى المعدل )

 :االستنتاجات 

تم تصنيف منطقة الدراسة لخمسة أصناف تمثمت باألراضي الزراعية والترب العارية   -1
والرواسب الرممية والنباتات الصحراوية والمنكشفات الصخرية متطابقة مع تصنيف مصمحة 

 صيانة التربة االمريكية .

 
A  

V=    Q x  
1000 



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 

522 

تم تقسيم الترب الى ثالث مجموعات ىيدرولوجية بحسب نسجة التربة وىي المجموعة   -3
(A.B.C( ضمن حوض وادي الكصير وان النوع )B ىو السائد وعمى اساسيا تم )

 ( .80.9(  بمعدل بمغ القيم بمغ )CN)استخراج قيم 
ممم( اما  21.1٢بمغ معدل عمق الجريان السطحي السنوي  في حوض وادي الكصير )  -2

 .  2مميار / م 7٧,36616٢٢معدل حجم الجريان السطحي لحوض وادي الكصير بمغ 
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