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حوض وادى إيمو بالصحراء الشرقية باستخدام نموذج النمذجة الهيدرولوجية ل
HEC-HMS دراسة فى الجيوموروفولوجيا التطبيقية 

 الكوميعبدالرازق بسيونى                                            
Abdelrazek.Elkoumi@art.tanta.edu.eg 

 ممخص
ييدف ىذا البحث الى دراسة وتحميل الجريان المائي بحوض وادى ايمو بالصحراء      

الشرقية المصرية من خالل، اجراء النمذجة الييدرولوجية لمحوض، وفقًا لنموذج الييئة 
( باستخدام احد النماذج الييدرولوجية الممحقة ببرنامج SCS_CNالتربة ) مريكية لصيانةاأل

وىو   Watershed Modeling System( WMSنظام نمذجة األحواض الييدرولوجية )
 (.HEC- HMSنظام )

تكمن أىمية الدراسة فى عنصرين رئيسيين : يتمثل األول فى تاريخ منطقة الدراسة المتعمق 
عرضيا لمجريان السيميى وما يترتب عميو من أخطار تتيدد األرواح والمنشأت العامة بتكرار ت

، 6;;3،  5:;3والخاصة ، حيث تعرضت المنطقة الى جريان سيمي تكرر فى أعوام )
 ( أسفر عن خسائر فى االرواح والممتمكات والمنشآت العامة بالمنطقة4136، :;;3

 :وقد تناول البحث عدة محاور رئيسية ىى 
 دراسة الضوابط الجيوموروفولوجية لمجريان المائي بحوض وادى ايمو.  .3
 الخصائص المورفومترية لحوض وادى إيمو.  .4
تحميل الخصائص الييدرولوجية ولمحوض تحميل منحنى الجريان )الييدروجراف( باستخدام  5

 (.HEC-HMSنموذج )
 –التحميل الهيدرولوجى  –النمذجة الهيدرولوجية  -حوض ايمو  الكممات المفتاحية :

 منحنى الجريان  –التحميل الموروفومترى  –ضوابط الجريان المائي 

 

                                                           

 طنطا جامعة - اآلداب كلية -الجغسافية المعلىمات ونظم الطبيعية الجغسافيا مساعد ستاذأ 
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 مقدمة 
الزاوية فى العديد من  يمثل التحميل الييدرولوجى ألحواض التصريف حجر    

موردًا ميما من الموارد  الجريان السطحى لممياه، باعتباره الدراسات التى تتناول
المستدامة الطبيعية ذات األىمية النسبية فى عممية التخطيط المستقبمي لمتنمية 

مثل فى تخداميا واستثمارىا االستثمار األبمحاورىا المختمفة، سواء عمى صعيد اس
مى السيما فى المائي السي الجريانودرء أخطارىا فى حالة حالة شحيا، أو بادارتيا 

الجافة التى يتميز فييا المطر بتباعد فترات حدوثو ، وغزارة  المناطق الجافة وشبو
 كميتو.

قاليم التى تقع تحت حد درولوجى في حالة الدول واألوتزداد أىمية التحميل اليي   
( كنصيب سنوى لمفرد، وصواًل الى حد الشح 5م3111ة المقدر بنحو )الندرة المائي

، وىو مايفرض عمى الحكومات ( لمفرد5م711دون )الذي يقل الى ما المطمق 
اإلجتياد فى رصد ودراسة االستفادة القصوى من مواردىا المحتمفة واإلدارات 

ت بمغت قمتيا لكل كمية ميما كان تصميم أنظمة لمصائد )حصاد( المياهو  المائية،
 أو شحيا.

االستشعار عن بعد تقنيات  عمى المعتمدةوتساعد عممية النمذجة الحاسوبية     
وجية ، في اجراء وتنفيذ التحميالت الييدرولوتطبيقات نظم المعمومات الجغرافية

ومن أشير البرمجيات التى  ،المائيةحواض التصريف أوالييدروليكية، لممجارى ب
يعتمدعمييا فى اجراء ىذه التحميالت برنامج  نظام نمذجة األحواض المائية 

Watershed Modeling System (WMS) الذي يتميز بتوفير بيئة رسومية ،
متطورة تسمح ببناء نماذج محاكاة تيدف الى الوقوف عمى سموك الجريان المائي 

ومن أىم ىذه حجم التصريف في ىذه األحواض،  والتنبوء بو، مع امكانية تقدير
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( وىو HEC-HMSالنماذج الييدرولوجية النموذج الييدرولوجى اليندسي )
 رصد، بيدف  ا من قبل الجيش المريكيأحداالنظمة الييدرولوجية التى تم تطويرى

، عبر انشاء ةالتدفق المائي لمجريان والوقوف عمى سموكو اثناء العواصف المطري
ىيدروجراف الجريان السطحى لمجارى االودية( مع امكانية تقدير حجم  منحنى )
اجراء تحميالت األفضمية ، ىذا فضاًل عن امل التصريف لكل حوضومع الجريان،
الييدروليكية في حال ادراة لممنشآت   Spatial Suitability Analysisالمكانية 

 رية، ومحاولة تخزينيا .السيول والرغبة فى ترويضيا والتخفيف من أثارىا التدمي
                       منطقة الدراسة

منطقة الدراسة فى حوض وادى ايمو بالصحراء الشرقية المصرية، الذي  تتمثل
دينة ابوتيج مالشرق من يصرف غربًا باتجاه نير النيل فى المنطقة الواقعة الى 

و  ˚49 ̏ 15فمكيًا بين دائرتي عرض  وتقع  ،التابعة لمركزابو تيج بمحافظة اسيوط 
شرقًا، ويحده من الجنوب   ˚53 ̏ :5و  ˚53 ̏ 41شمااًل وخطى طول    ˚49 ̏ 31

حوض وادى أبو حمول ومن الشمال حوض وادى األسيوطى ، أما شرقًا فيحده خط 
الرئيسي فى الصحراء الشرقية بين أحواض األودية التى تصرف غربًا تقسيم المياه 

باتجاه نير النيل ويمثميا نير ايمو ، وبين تمك التى تصرف شرقًا الى البحر الحمر 
 ل .النيلنير السيل الفيضي  يحده من الغربو ، حبيبوادى ويمثميا حوض 

من مدينة ساحل ويصب المجرى الرئيسي لمحوض فى مجرى نير النيل الى الشمال 
وتنحدر منابعو العميا من قمة  سميم حاضرة مركز ساحل سميم بمحافظة اسيوط،

متر ( فى الركن الجنوبي الشرقي  6:5جبل ايمو بالصحراء الشرقية من منسوب )
مترًا( فوق  73من الحوض، ويصب فوق السيل الفيضي لمنير عند منسوب )

 (3(. شكل رقم )4كم581.14)مستوي سطح البحر، شاغال مساحة تقدر بنحو 
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ونموذج االرتفاع  2222عام  2المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى المرئية الفضائية سينتنال 

 متر. 02الرقمي لممنطقة دقة 

 ومالمحيا العامةحوض ايمو منطقة ( موقع 3شكل )
 أهمية الدراسة

الدراسة  تاريخ منطقةيين : يتمثل األول فى تكمن أىمية الدراسة فى عنصرين رئيس
رواح المتعمق بتكرار تعرضيا لمجريان السيميى وما يترتب عميو من أخطار تتيدد األ

تكرر فى المنطقة الى جريان سيمي  تعرضت، حيث  والمنشأت العامة والخاصة
أسفر عن خسائر فى االرواح  (4136، :;;3، 6;;3،  5:;3أعوام )

 .(3عمى النحو الذي يوضحيا الجدول )والممتمكات والمنشآت العامة بالمنطقة 
العنصر الثانى الذي يشير الى اىمية الموضوع فى كمية المياة الجارية يتمثل بينما 

دون ان تستخدم فى نواحى تنموية متعددة ، ال سيما  خالل ىذه السيول والتى تيدر
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فى ظل حالة الشح المائي الذي تشكو منو البالد ، األمر الذي يفرض ضرورة 
ديمية عمى المتخصصين لمتعرض بالدراسة تقديرًا وتحمياًل  لكمية المياه الساقطة اكا

ميو فى تحقيق اقصى استفادة اإلعتماد عيمكن والتى تحدث جريانًا مائيًا سطحيًا 
ممكنة،وىذا ما يمكن الوصول اليو من خالل النمذجة الييدرولوجيةباستخدام 

( وانظمتو WMSوجى التى يقدميا برنامج )التقنيات الحديثة، ونظم التحميل الييدرول
 .ي تم االعتماد عميو فى ىذا البحث( الذHEC-HMSالمختمفة والتى منيا نموذج )

( أىم السيول التى تعرضت ليا منطقة الدراسة والخطار التى نجمت 3جدول رقم )
 عنيا .

 و 
ضُخ 

 انطٛم 
 انًُبطك انًُكٕثخ

 األضرار انًزررجخ ػهّٛ

 انًًزهكبد األرٔاح 

 2 2 لر٘ يركس اثبَٕة  4891 4

2 4881 

يذبفظخ اضٕٛط ٔاشٓرْب  يؼظى لرٖ

 انشرلٛخ ٔانًؼبثذح -)درَكخ 

 ( ٔانؼطٛبد انجذرٚخ

ٔفٛبد  122

+ 

 يفمٕد 02

 فذاٌ 22222يُسل+رهف  112

1 4889 

 يُطمخ أضٕٛط ) شرق جُٕة

 ٔػسة انؼزًبَٛخ، -انًٓبيٛخ

 ٔاأللجبط( ٔضبنى ٕٚضف

2 

+  فذاٌ ٔارالف يذبصٛهٓب انسراػٛخ  غًر 

رٓذو ػشراد انًُبزل ثمر٘ انًٓبيٛخ ٕٔٚضف 

 ٔضبنى 

1 2241 

لر٘ يراكس انجذار٘ ٔضبدم ضهٛى  

انؼزًبَٛخ ٔانكٕنخ ٔػسثخ ) .ٔأثُٕة

انخٕانذ ٔدٚر ربضب  ٔػًرٔ 

انغُبٚى ٔٔانًؼبثذح ٔدٚر انججرٔا٘ 

 (ثذر٘ ٔلجهٙ 

2 

نًذبصٛم آالف فذاٌ أراضٙ زراػٛخ  1غًر 

+آَٛبر أجساء  انمًخ ٔانجرضٛى ٔانخضرٔاد

 ٔيُبزل كبيهخ ثمرٖ انؼزًبَٛخ 

أسديوط  والجهداز المركدزى لمتعبئدة العامدة  بمحافظدة القدرار اتخداذ ودعدم المعمومدات مركدزالمصددر: 
 . 2222واالحصاء 

 أدوات الدراسة ومصادر البيانات :
نموذج االرتفاع الرقمى و اعتمدت الدراسة عمى كل من المرئيات الفضائية     

الطبوغرافية التى تغطى منطقة الدراسة فى تحديد مساحة الجيولوجية و والخرائط 
البيانات المناخية الخاصة مجارى االودية فيو، باالضافة الى  واستخالصالحوض 

والتى تم االعتماد عمييا فى تحميل الخصائص  والمنيا وسوىاج، اسيوط طاتبمح
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الخاصة المائي واستخالص منحنيات التصريف  الييدرولوجية لحوض وادى ايمو
 بو.

وقد اعتمد الباحث فى معالجة وتحميل تمك البيانات المتوفرة لديو مجموعة من 
 البرمجيات المتخصصة فى معالجة وتحميل البيانات المكانية منيا :

  برنامجHyfran:  فى تحميل البيانات المناخية ال سيما كميات االمطار بيدف
 قة، تمييدًا لتصميم منحنيات كثافةاستخراج أقصي عمق مطر بالمنط

 .IDF Curvesاألمطار
  برنامجGlobal Mapper18:  وقد تم االعتماد عميو فى اجراء تحويل نظام

الى  (tiff)االسقاط لنموذج االرتفاع الرقمى لممنطقة ، وكذا تحويمو من صيغة 
( الصالحة لمتعامل بيا فى بيئة برنامج التحميل الييدرولوجى demالصيغة )

(WMS). 
  برنامجWatershed modeling System (WMS:)فى  وقد استخدم

 البيانات المكانية الخاصة باستخراج شبكة تصريف الحوض وتحديدمعالجة 
زمن كالييدرولوجية ، الموروفومترية و  مساحتو ، وحساب معامالتو وخصائصو
، لالعتماد عمييا فى بناء النموذج التباطؤ وزمن التركيز وسرعة الجريان

سم استخراج ور  و، ل وحجم التصريف المائيمعدالييدرولوجى تمييدًا لحساب 
ت يات التدفق المائي اثناء الجريان عبر العاصفة المطرية فى سيناريوىامنحن

 .(HEC-HMS)متباينة عبر فترات رجوع مختمفة، من خالل نموذج 
    برنامجArcGIS10.3 و قد اعتمد عميو فى بناء قاعدة البيانات الجغرافية:

، مع اجراء عممية تشمل الخرائط الرقمية لمبيانات المكانية الخاصة بالحوض
 ليذه البيانات كعرض لنتائج البحث. layoutاالخراج الكارتوجرفي 
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 أهداف البحث
 ييدف البحث الى :

 . وادى ايمو حوضلمجريان المائي بالجيوموروفولوجية  الضوابط دراسة .5
 الخصائص المورفومترية لحوض وادى إيمو.  .6
باستخدام )الييدروجراف( الجريان  الخصائص الييدرولوجية وتحميل منحنى .7

 (.HEC-HMS)نموذج 
 اواًل:الضوابط الجيوموروفولوجية لمجريان المائي بحوض وادى إيمو

يساىم العديد من الضوابط الجيومروفولوجية فى التأثير عمى آلية الجريان       
السطحى لممياه فى حوض وادى إيمو وكذلك فى كمية التصريف ومعدالتيا، 
باالضافة الى اتجاه الجراين وزمن وصول المياه الى المصب، وتشمل ىذه 

ضافة الى الضوابط كاًل من الخصائص الجيولوجية، وخصائص السطح، باال
خصائص المناخ السائد وعناصره المختمفة ال سيما المطر، وفيما يمي عرض ليذه 

 الضوابط وتأثيرىا عمى الخصائص الييدرولوجية لحوض وادى إيمو.
  الخصائص الجيولوجية: .2

 وتشمل الوحدات الصخرية والرواسب السطحية التى تنتشر بحوض التصريف
 من ظاىرات بنيوية مؤثرة. باالضافة الى ما يكتنف ىذه الوحدات

التكاوين الجيولوجية والرواسب السطحية: تشير الخريطة الجيولوجية لحوض وادى 
ان الصخور السطحية بو فى مجمميا الى ( 4والجدول رقم )( 4)شكل ايمو 

رسوبية تنتمى الى حقبة الحياة الحديثة بين عصري الميوسين واليولوسين، وتتكون 
 :ى من االقدم الى األحدث كما يميىسبع وحدات رئيسية  من
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ينتمى الى عصر االيوسين  : Sarai Thebes Formation تكوين سراى طيبة
االسفل، ممثاًلألقدم الوحدات الصخرية بالحوض، واكثرىا تواجدًا،حيث تبمغ 

%( من اجمالى مساحة الحوض،ويشغل 95)( أى ما يمثل 4كم:.485)مساحتو 
فى الشمال والوسط والشرق، باستثناء بعض  ىذا التكوين معظم مساحة الحوض

 األجزاء من منابعة العميا ومنطقة المصب.

 
   الهيئة العامة لمبترول022222: 2المصدر: من عمل الباحث الخريطة الجيولوجية 

 NG36 NW لوحة  اسيوط. 2211عام

 ( الخريطة الجيولوجية لحوض وادى إيمو4شكل )
 ، والوودولوميتى،الجيووري الطباشوويري والمووارلىالحجوور ويتكووون موون تتووابع منطبقووات 

م( ويحتوى عمى العديد مون العقود الصووانية ، ويتميوز 519ويصل سمكيا الى ) 
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 ,El-Shemi, A.M.,1999بمحتووواه الحفووري موون النيموليووت واألصووداف.)
p.59.) 

وقد ساعد المحتوى الجيري الذي يميز ىذا التكوين التعرية المائية فى تشكيل      
االودية الغورية التى تميز معظم مجارى شبكة التصريف بالحوض ذات الجوانب 
شديدة االنحدار ، كما يبدو جميًا عمى واجيات صخور تكوين سراى طيبة أثر 

 التفكك بواسطة التجوية الميكانيكية.
:ينتمى ىواآلخر الى عصر اإليوسين االسفل  Drunka Forationتكوين درنكة 

ويعمو مباشرة تكوين سراى طيبة ، ويعموه تكوين المنيا التابع لعصر اإليوسين 
األعمى الذي ال يظير عمى السطح بحوض وادى إيمو، وىو عبارة عن طبقات 

م( ويتميز 411من الحجر الجيري األبيض يصل سمكيا فى منطقة الدراسةالى )
متر.)  4.3عقد درنية من الحجر الجيري السيمكى يصل قطرىا الى باحتوائو عمى 

Mansour, A.E.,2000, p.63.) 
الصخرية السطحية بحوض وادى  ( التوزيع المساحى والنسبي لمتكوينات2جدول رقم )
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 %422 132.22  - االجًبنٗ

  NG36 Nمنموحة اسيوط 2211  022222: 2المصدر: من حساب الباحث من الخريطة الجيولوجية 



 
 2222( ٕنٕٛ)ٚ 2، ع41يج         () االَطبَٛبد ٔانؼهٕو االجزًبػٛخ      يجهخ كهٛخ اٜداة جبيؼخ انفٕٛو  

 

 الكىمي عبدالساشقد.  (...الشسقية بالصحساء إيمى وادي لحىض الهيدزولىجية النمرجة)

7711 

%( من جممة 4.;3( تمثل )4كم;8ويشغل تكوين درنكة مساحة تقدر بنحو )
بعد  الحوضمن حيث االنتشار داخل  مساحة الحوض لياتى فى المرتبة الثانية

تكوين سراى طيبة، ويكثر داخل ىذا التكوين الكيوف الناتجة عن عمميات التجوية 
ىو الحال فى  االكيميائية ال سيما حيث تنتشر درنات الحجر الجيري السيمكي كم

، كما تنفصل العديد من الدرنات ضجنوب شرق الحو  اقعةمجارى االودية الو 
ذه االودية، مشكمة لما يعرف الصخرية لتشغل بعض األماكن بقيعان مجارى ى

 . (Mansour, H.H, 1969,p.37) بظاىرة البطيخ المسخوط،

 
 (2صورة )               (                     2ة )صور               
 (2صورة ) (  وفجوات االذابة فى تكوين درنة 2صورة) طيبة  الغورية التى تميز تكوينودية األ 

ذا التكوين الى عصر ينتمى ى :Issawyia Formationتكوين العيساوية  -
مساحة صغيرة من  ويشغل من منطقة الدراسة الزمن الثالث،البميوسين اواخر 

ال تتجاوز ة من المجرى الرئيسي لوادى إيمو،الى الشمال مباشر  الحوض
وىو عبارة عن  ،من جممة مساحة الحوضفقط %( 1.8( تمثل )4كم4.3)

تكون من منيا ما ىو بحرى ي مختمفة األصل:ب سمتتابعة من روا طبقات
، التى تحتوى عمى بقايا حفرية بحرية الحجرالجيري والدولوميت والصمصال

 ارية تتألف من الرمال والحصى التى ربما تموصدفية، وأخرى ق وحيوانية نباتية
-Said,R.,1982, pp.18)ترسيبيا اثناء فترات جفاف سادت خالل البميوسين 

20) 
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وىى مجموعة من الرواسب المفككة متباينة االصل الزمن الرابع:رواسب  -
تنتشر فوق سطح الحوض سواء بمنطقة المصب وعمى جوانب األودية وفوق 

وتبمغ مساحة ىذه  قيعانيا وقد تم ارسابيا بواسطة عوامل والتعرية المختمفة 
%( تقريبا من اجمالى مساحة الحوض 9تمثل ) ( 4كم47.3الرواسب  )

 صرىا فيما يمي :ويمكن ح
  رواسب قبل النيميةPrenNile Deposits : تعود الى اوائل الباليوستوسين

مجارى األودية فى نشأتيا الى تدين  ،ىى رواسب خشنة قريبة المصدرو 
قبل اتصال النيل القديم  فى اتجاه الغرب، حمرالمنحدرة من جبال البحر األ

عمى ىيئة تالل ومصاطب تنتشر بمنطقة ىذه الرواسب  وتوجد، بنيل افريقيا
مصب الحوض التى تغطييا رواسب النيل الحديثة، وتبمغ مساحة ىذه الرواسب 

% فقط من مساحة الحوض، فى منطقة واحدة 1.7، تمثل  )4كم4)أقل من 
 الى الشمال مباشرة من مصب الحوض.

  الرواسب الوديانيةwadi deposts:  وترتبط فى نشأتيا بشبكات التصريف
الموجودة فى المنطقة، والتى ارسبتيا خالل العصر المطير ) الباليوستوسين( 
وسيول العصر الحديث، وىى تتكون من الحصي والرمل والصمصال، وتغطي 
معظم قيعان االودية باالضافة الى المصاطب والمراوح الفيضية، عمى جوانب 

افد ، وتقدرمساحة ىذه الرواسب من واقع الخريطة االودية ولدي مخارج الرو 
% من جممة المساحة ، 5.8( تمثل 4كم35.15الجيولوجية لممنطقة حوالي) 

 وتمثل أكثر انواع الرواسب الحديثة انتشارًا فى منطقة الدراسة.
  )تتواجد ىذه الرواسب عمى رواسب المجمعات المستديرة ) الكنجموميرات

بمنطقة المصب عمى ىيئة  الشمال والجنوب جانبى المجرى الرئيسي فى
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مصاطب فيضية، وتتكون من حصي مستدير منقول بواسطة مياة 
المجارى المنحدرة من الشرق الى الغرب فى اتجاه السيل الفيضي لنير 

من مساحة الحوض ( 4كم9.15النيل فى المنطقة ، وتشغل حوالى ) 
 .% من اجمالى مساحتو ;.3جاوز بنسبة ال تت

 نيل طمى الNile Silt : ويمثل جزءًا من السيل الفيضي لنير النيل داخل
حدود الحوض، وىو عبارة عن خميط من الرمال والصمصال، وتوجد ىذه 

فى منطقة المصب قمبل التصريف لحوض الغربي الرواسب عمى الجانب 
( تمثل 4كم5.33التقائو بنير النيل، وتبمغ مساحة ىذه الرواسب )

 .مساحة الحوض %( فقط مناجمالى;.1)
تمثل الصدوع الظاىرة البنيوية الشائعة التى تكتنف   ية الجيولوجية :البنب .

الوحدات الصخرية بالحوض ، وال تظير الخريطة الجيولوجية اى من الطيات 
رئيسية الموجودة بالحوض ( عدد الصدوع ال5المختمفة ، ويوضح الجدول رقم )

 فى اإلتجاىات المختمفة،ومن الجدول يتضح ما يمي :  واطواليا
( صدع ، باجمالى طول 76بمغ اجمالى عدد الصدوع فى حوض وادى ايمو ) -

(، مما يعنى أن  حوض وادى ايمو يعانى من كثافة تركيبية 4كم353.3بمغ )
مترصدوع لكل كيمومترا مربعًا فى الحوض(، وليذا تأثيره  611بمغت ) أقل من 

عة احداثة والفاقد عقب التساقط، وسر لممياه احداث الجريان السطحى الكبير فى 
 بسبب التسرب والنفاذية التى تحدثيا نبية الصخور. من كمية المياه

يتباين توزيع ىذه الصدوع عددأ وطواًل عمى اربعة اتجاىات رئيسية ىى  -
ية االتجاىات الغالبة، حيث تاتى الصدوع الشمالية الغربية / الجنوبية الشرق

والتى تأخذ نفس االتجاه العام لمبحر الحمر وخميج السويس  فى المرتبة االولى 
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اجمالى أعداد  .%( من59من حيث األعداد واجمالى األطوال ، حيث مثمت )
 ( من اجمالى األطوال.68.87الصدوع فى الحوض ، وحوالى )

 مو واطوال الصدوع فى االتجاهات المحتمفة بحوض وادى اي دأعدا (0جدول )

 اإلرجبِ و
 ػذد 

 انصذٔع

% 

يٍ ػذد 

 انصذٔع

اطٕال 

 كى /انصذٔع

% 

يٍ اطٕال 

 انصذٔع

 48.1 20.1 49.0 42 شًبنٗ / جُٕثٙ  4

 23.1 10.3 20.8 41 شًبل شرق / جُٕة غرة 2

 43.9 21.1 49.3 42 شرق / غرة  1

 10.0 13.3 13.2 22 جُٕة شرق / شًبل غرة 1

 %422 414.4 %422 01 انًجًٕع  0

 انكضبفخ انزركٛجٛخ  3
 يطبدخ انًُطمخ ÷ اطٕال انصذٔع 

 2كى4يزر /  2.1=   132.22÷  414.4

  022222: 2المصدر:من عمل الباحث اعتمادًا عمى قياسات من الخريطة الجيولوجية 
 ArcGIS10.3باستخدام برنامج 

/ الجنوبي تاتى فى المرتبة الثانية الصدوع التى تأخد االتجاه الشمالى الشرقي  -
%( من 47الغربي ، وىو االتجاه المعروف باتجاه خميج العقبة باكثر من )

 %( من اجمالى اطواليا بالحوض .57اعداد الصدوع ، وبأكثر من )
كل من اإلتجاه )الشمالى / صدوع العدد فى المرتبة الثالثة من حيث تى يأ -

لكل منيما (  31بمغ )رقي / الغربي ( بعدد صدوع شالجنوبي( واالتجاه ) ال
فى حين يتفوق االتجاه ، بالحوضمن اجمالى عدد الصوع %  7.:3بنسبة 

كم( تمثل 47.6)الشمالى / الجنوبي ( فى اجمالى اطوال الصدوع حيث بمغت )
%من اجمالى االطوال، بينما بمغ اجمالى االطوال لمصدوع فى االتجاه 6.;3

% فقط من اجمالى اطوال 39.7كم، بنسبة بمغت  45.6)الشرقى / الغربي(  
 الصدوع .
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فمن خالل من مكان آلخر، الكثافة التركيبية داخل حوض وادى إيمو توزيع ويتباين 
فئات حسب  تم تقسيم سطح الحوض الى اربع( 6( والجدول )5الشكل ) من كل

 :الكثافة التركيبية بو كما يمي 
يا الكثافة تزيد فيالتى مناطق ال تشمل: مناطق ذات كثافة تركيبية مرتفعة  -

متاخمة لخط  وتقع، وىى أكثر تأثرًا بالصدوع، (4/ كممتر971التركيبية عن )
ال  ثفئات مساحة حيفى اقصى الشمال والشمال الشرقي، وىى أقل ال تقسيم المياه

 %( فقط من جممة مساحة الحوض.:.4) ( تمثل4كم31تتجاوز مساحتيا )
: وتشمل المنطق الى تتراوح فييا الكثافة  مناطق ذات كثافة تركيبية متوسطة  -

( 4كم;.69( وتشغل مساحة تقدر بنحو )4متر / كم 971:  711التركيبية بين )
%( من جممة مساحة الحوض، وتتوزيع ىذه المناطق فى 3533تمثل ما نسبتو )

متمثمة فى قمم بعض التالل  منيا فى شمالى الحوض اربع مناطق متفرقة ثالث
قي والشمال والشمال الغربي، والرابعة تقع الى الجنوب منو عمى فى الشمال الشر 

 حدودمنابعو الجنوبية.
: ىى المناطق التى تتراوح فييا  نسبياً  مناطق ذات كثافة تركيبية منخفضة -

(  تشمل مساحة من الحوض 4متر / كم711:  471الكثافة التركيبية بين )
%( من اجمالى مساحة الحوض ، 61.4( تمثل حوالى )4كم367.3تبمغ )

وتتوزع فى نطاق محيط بالمناطق ذات الكثافة المتوسطة باالضافة الى نطاق 
 الحوض. ال باس بو من المناطق الوسطى من سطح

: وىى المناطق التى تقل فييا الكثافة التركيبية عن مناطق منخفضة الكثافة  -
( وىى المساحة الغالبة من الحوض حيث تتجاوز مساحتيا 4متر / كم471)
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%( من اجمالى ;.65( تمثل تقريبا نصف مساحة الحوض )4كم:37)
 المصب. المساحة وتشمل كل المناطق الواقعة الى الشرق والوسط وعند منطقة

%( من جممة مساحة الحوض تتميز بكثافة 6:مما سبق يتضح أن أكثرمن )
%( فقط من مساحتو تزيد 38بينما )  4متر /كم(711تركيبية منخفضة، تقل عن )

كثافتو عن ذلك، ويعد ذلك مؤشرًاميمًا عمى سرعة احداث جريان مائي سطحى 
تسبب بيا الصدوع ،حيث يقل الفاقد المائي بواسطة عامل النفاذية الصخرية التى ت

 والشقوق التى تكتنف الصخورالمختمفة. 
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 لفئات الكثافة البنيوية بحوض وادى إيمو  والنسبيالتوزيع المساحى ( 4جدول) 
 انذٕض % يٍ يطبدخ 2انًطبدخ كى  2يزر / كى فئخ انكضبفخ انزركٛجٛخ و

 11.8 409.24  202ألم يٍ  4

2 202  :022  410.4 12.2 

1 022  :302 13.8 41.4 

 2.9 42.22  302أكضر يٍ  1

 %422 132.22 اإلجًبنٗ 0

المصدر : من عمل الباحث اعتمادًا عمى قياسات من خريطة الكثافة البنيوية والخريطة الجيولوجية  
 .ArcGIS10.3باستخدام 

 خصائص السطح  .2
 ةفولوجية ) اليندسية( لسطح احواض التصريف أىمية كبير ر المو  العناصرتكتسب 

يجعل  التأثير عمى خصائص الجريان من سرعة واتجاه، ومعدل وكمية ، ممافى 
الوقوف عمى ىذه الخصائص من االىمية بمكان عنداجراء اى من التحميالت 
الخاصة بالسمات الييدرولوجية المختمفة لمحوض وشبكة التصريف بو، ومن أىم 

بو كل من  سطع التى تؤثر عمى الجريان المائيفولوجية لمر الخصائص  المو 
 :ه الخصائص بالتفصيلا يمي عرض ليذالمنسوب ودرجة االنحدار واتجاىو ، وفيم

( لمحوض فى الشكل رقم DEM: من خالل نموذج االرتفاع الرقمي  ) .المنسوبأ
متر( فى اقصي 6:7.4أن مناسيب سطح الحوض تتراوح ما بين ) ( يتبين6)

متر( فى الغرب عند نقطة مصب المجرى 74.9الشرقي ،بين منسوب ) الجنوب
تضرس المحمى قيمة ال الغرب، أى انو بمجرى النيل فى الرئيسي لمحوض والتقائ

، عبر مساحة الحوض البالغة فقط مترًا(654.7) فى المطقة ال يتجاوز
رئيسية كما  ويمكن تقسيم مناسيب سطح الحوض الى اربع فئات (،4كم581.14)

 يمي :
مترًافقط ،  371: تشمل االراضي التى يقل منسوبيا عن  راضي منخفضةأ -

وحتى فى الغرب وتشمل كل المساحات الواقعة داخل الحوض بين نقطة مصبو 
وتمثل ىذه المناطق أقل فئات المناسيب مساحة بالحوض  ،شرقاً  مترً  371كنتور 
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من مساحة ( فقط من 1367).( تمثل ما نسبتو 4كم34.6حيث بمغت مساحتيا )
 الحوض.

 471:  371: وتشمل االراضي الواقعة بين منسوبي )راضي متوسطة االرتفاعأ -
الى الشرق مباشرة من نطاق اراضي المصب، وتمتد الى الشرق  وتقعمترًا( 

%( من 58.7( تمثل )4كم353.7كم( وتبمغ مساحتيا )34بمتوسط مسافة بمغ )
جممة مساحة الحوض ويقطعيا األجزاء الوسطى من مجارى شبكة التصريف 

 بالحوض.
مترًا(، 571:  471قعة بين منسوبي )تشمل االراضي الوا رتفعة نسبيًا:راضي مأ -

%( من جممة 73( تمثل )4كم3:5.9وتشكل أكثر من نصف مساحة الحوض ) 
الروافد بالحوض، فى  جزاء العميا من أوديةالمساحة الكمية، تقطعيا مجارى األ

 الشمال والوسط الجنوب. 

 
 مترً  02( دقةمكانية ASTERنموذج االرتفاع الرقمي )المصدر: من عمل الباحث اعتمادًاعمى 

 ( فئات المناسيب لسطح حوض وادى إيمو 4شكل رقم )
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مترًا، وتحتوي عمى  571تشمل المناطق التى يزيدمنسوبيا عن  أراضي مرتفعة: -
، مترًا( فى الركن الجنوبي الغربي لمحوض 6:7أعمى منسوب فى المنطقة وىو)

فقط من اجمالى  %(3.;( تمثل )4كم54.6قدر بنحو وتشغل ىذه الفئة مساحة ت
 المساحة.

 ( مساحات فئات مناسيب السطح بحوض واى أيمو  0جدول )
 انذٕض % يٍ يطبدخ 2انًطبدخ كى فئبد انًُطٕة / و   و

 1.1 42.12  402ألم يٍ  4

2 402  :202  414.0 13.0 

1 202  :102  491.3 04.2 

 8.4 12.1   102أكضر يٍ  1

 %422 132.22 اإلجًبنٗ 0

 ات من نموذج االرتفاع الرقمى ياسالمصدر :من عمل الباحث اعتمادأ عمى ق
يتحكم انحدار السطح بشكل كبير عمى كل من سرعة انحدار السطح :  ب .

ريان ومجارى األودية ججريان الماء السطحى، مع التحكم بشكل كبير فى اتجاه ال
الى مصب ر سرعة الجريان وزمن وصول المياه ، وىو ما يحدد بشكل كبي

الحوض، ويوثر اإلنحدار فى الخصائص الييدرولوجية لمحوض من خالل 
عنصريو الرئيسيين وىما : درجة االنحدار واتجاىو، وفيما يمي عرض لكمييما 

 داخل الحوض.
( توزيع 8والجدول )( 8والشكل ) ( 7يوضح الشكل )  :Slopeدرجة اإلنحدار 

 : ، ومن الجدول والشكل يتضح اآلتى انحدار السطح بحوض وادى إيمودرجات 
تقسيميا درجة(  61تتفاوت قيم درجات االنحدار فى الحوض ما بين ) صفر الى 

 كما يمي :فئات رئيسية ثالث الى 
( وتمثل  6: تشمل األراضي التى تقل درجة انحدارىا عن ) مستويةأراضي  -

%( من 84( تمثل )4كم445.3غالبية سطح الحوض اذ تبمغ مساحتيا )
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راضي ذات المظير اليضبي الغالبة عمى األجزاء ، ويمثميا األ اجمالى المساحة
 الوسطى والعميا من الحوض باالضافة الى منطقة المصب.

 ::  6: تشمل ااألراضي التى يتراوح انحدارىا ما بين ) اإلنحدار هينةاألراضي  -
تقدر درجات( وتأتى فى المرتبة الثانية من حيث المساحة اذ تشغل مساحة 

% من جممة مساحة الحوض ، وويمثميا جوانب 54( تمثل 4كم337بحوالى )
 ودية بالمنطقة .التالل واأل

 
 مترً  02( دقةمكانية ASTERاالرتفاع الرقمي )المصدر: من عمل الباحث اعتمادًاعمى نموذج 

 ( فئات انحدار  لسطح لحوض وادى إيمو 0شكل رقم )
 :: تشمل األراضي التى تزيد درجة انحودارىا عون ) األراضي متوسطة اإلنحدار -

( 4كوم4;.43درجات( وىى أقل األراضي انتشارًا بحوض التصريف، اذ تشغل )
، يوورتبط وجودىووا بالمنوواطق التووى  %( موون جممووة مسوواحة الحوووض8وتمثوول فقووط )
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توووووزداد فييوووووا الكثافوووووة التركيبيوووووة ، حيوووووث يتركوووووز فييوووووا بشوووووكل اساسوووووي الحافوووووات 
االنكسوووارية ، باالضوووافة الوووى جوانوووب األوديوووة فوووى اإلجوووزاء العميوووا والوسوووطى مووون 

 المجارى.
 ( مساحات فئات اإلنحدار بحوض وادى إيمو 6) جدول رقم

 2انًطبدخ كى فئبد درجخ اإلَذذار  و

% يٍ 

يطبدخ 

 انذٕض

انٕصف 

 انجٕٛيٕرٔفٕنٕجٗ

 اراضٙ يطزٕٚخ 32 221.4  1ألم يٍ  4

 ُْٛخ اإلَذذار 12 440.2 9:  1 2

 يزٕضطخ اإلَذذار 3 24.82  9أكضر يٍ  1

  %422 132.22 اإلجًبنٗ 1

 المصدر :من عمل الباحث اعتمادأ عمى قياسات من نموذج االرتفاع الرقمى 
( التوزيع المساحى 8( والجدول )8يوضح الشكل ) : Aspectتجاه اإلنحدار ا

، ومن الشكل والجدول يتضح ما والنسبي التجاىات االنحدار بحوض وادى إيمو
 :يمي

يغمب عمى سطح الحوض األراضي التى تنحدر فى االتجاىات الغربية )  -
%، 37% ، :.33الجنوب الغربي ( بنسب بمغت ) –الغرب  –الشمال الغربي 

لكل اتجاه عمى الترتيب، وتشكل ىذه اإلتجاىات مجتمعة مساحة تقدر %( 38
%( من جممة مساحة الحوض ، تجدر 61( تمثل أكثر من _4كم376بنحو )

اإلشارة الى أن ىذه االتجاىات تتفق مع اإلتجاه العام لتصريف الحوض باتجاه 
 مصبو الى مجرى نير النبل .

كل من اتجاىات ) الجنوب ،  ياتى فى المرتبة الثانية من حيث المساحة -
%( ;.31%، :.;% ،  34.8والجنوب الشرقي ، والشرق ( بنسب بمغت ) 
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( تمثل ما 4كم;.;33لكل اتجاه عمى الترتيب ، وتشكل مجتمعة مساحة ) 
 % (.55.5يقارب ثمث مساحة الحوض  ) 

تشغل األراضي التى تنحدر الى الشمال والشمال الشرقي فى الحوض )  -
%( من جممة مساحة الحوض ، وبنسبة متقاربة لكل ;.45)( تمثل 4كم8:

%( بينما بمغت نسبة االتجاه 33.9منيما حيث بمغت نسبة االتجاه الشمالى )
 %( من جممة المساحة.34.4الشمالى الشرقي ) 

 
 المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى نموذج اإلرتفاع الرقمي لمحوض

 ( اتجاهات انحدار السطح بحوض وادى إيمو 6رقم )شكل 
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 ( مساحات اتجاهات اإلنحدار الغالبة بحوض وادى إيمو6جدول) 

 ارجبِ اإلَذذار  و
انًطبدخ 

 2كى

% يٍ يطبدخ 

 انذٕض
 اإلرجبْبد انغبنجخ 

 % 2كىيطبدخ 

 2.21 2.42 2.21 2.42 األفمٙ  4

 44.3 12.2 انشًبل 2
93 21.8 

 42.2 11.2 شًبل شرق  1

 42.8 18.2 شرق 1

 8.9 10.1 جُٕة شرق  0 11.1 448.8

 42.3 10.1 جُٕة  3

 43.2 03.3 جُٕة غرة  3

 40.2 01.8 غرة  9 12.1 401

 44.9 12.0 شًبل غرة  8

 %422 132.22 %422 132.22 اإلجًبنٗ 42

 بالحوضالمصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى حسابات خريطة االتجاهات 
من أكثر الخصائص السطحية التى : Curvatureج .  انحناء ) تقوس( السطح 

تؤثربشكل كبير عمى سرعة ومعدل التصريف وكذلك فى اتجاىو ، حيث تساعد 
المنحدرات ذات النمط المقعر عمى زيادة التصريف سرعة ومعداًل، بينما تؤثر 

نحدرات المستقيمة أنسب محفزة المنحدرات المحدبة سمبًا عمى ذلك، فى حين تقدم الم
 (.Hall,Steven, 2008, p.36لمجريان المائي سرعة واتجاًىا ) 

 يتضح ما يمي : ( توزيع مناطق المنحدرات حسب نمطيا السائد ) المحدب ، والمقعر ، والمستقيم( والمساحة التى يغطييا كل نمط ، ومن خالل الشكل والجدول9( والجدول )9ويوضح الشكل ) 
يغمب نمط المنحدرات المستقيمة عمى أراضي الحوض بمساحة تقدر بنحو  -

 % من جممة مساحة الحوض .83.5( تمثل 4كم443)
ان تفوقت و ، فى مساحة كل منيما رةعتتقارب كل من المنحدرات المحدبة والمق -

 88.14،  96.1بشكل طفيف المنحدرات المحدبة ، حيث بمغت مساحتيما ) 
% ( لكل 4.:3% ، 41.7الترتيب ، وبنسبة بمغت ) ( لكل منيما عمى 4كم

 منيما من جممة مساحة حوض وادى إيمو.
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التى تشمل كل من :المنحدرات المقعرة والمنحدرات معظم مساحة الحوض  -
%( من 7.:9( وتمثل ) 4كم4:9.14المستقيمة، والتى تبمغ مساحاتيا ) 

ة ومعدل داعمة لمجريان المائي، ولسرع جممة المساحة، تمثل مناطق
 التصريف بو.

 
 المصدر : منعمل الباحث أعتمادًا عمى نموذج االرتفاع الرقمى لمحوض          

 ( انماط انحاءات السطح بحوض وادى إيمو 1شكل )
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 حدار بحوض وادى إيمو .أنماط اإلنمساحات  (1جدول)

 2انًطبدخ كى ًَظ اإلَذذار   و
% يٍ يطبدخ 

 انذٕض

 22.0 31.2 يذذة  4

 49.2 33.22 يمؼر  2

 34.1 224.2 يطزمٛى  1

 %422 132.22 اإلجًبنٗ 1

 ( .1حساب الباحث أعتماًد عمى الشكل )المصدر: الجدول من        

 صائص المناخ خ .0
العامل األكثر تأثيرًا فى الخصائص الييدرولوجية ألحواض تعد الخصائص المناخية 

مباشرعمي كل من كمية األمطار ومعدالت التبخر،  بشكل تؤثرالتصريف ، حيث 
ر بينما تؤثر الخصائص الجيولوجية والجيوموروفولوجية بشكل غير مباش

ومن أىم عناصر المناخ المؤثرة   (Heejun Chang, 2010. P. 186)نسبيا
خر بالحرارة والرياح والرطوبة النسبية والت من: درجةفى ىيدرولوجية الحوض كل 

والمطر بطبيعة الحال، وفيما يمي عرض ليذه العناصر بمنطقة حوض وادى إيمو، 
الشمال الشرقي من  تى تبعد الىالاسيوط( ) لمحطةاعتمادًا عمى البيانات المناخية 

وفيما عرض ( :كم( فقط، شكل )39افة ال تتجاوز )بمسمصب الحوض، 
 لخصائص أىم العناصر المناخية بالمنطقة.

 الحرارة:أ . درجة 
( أىم الخصائص الحرارية التى تميز ;( والشكل ):يتضح من دراسة الجدول )

متوسطات درجة الحرارة والحرارة العظمى والصغرى قيم  والمتمثمة فىمنطقة الدراسة 
( ومن 4139 -97;3والمدى الحرار بمحطة اسيوط خالل الفترة بين عامى )

 خالل الجدول يمكن استنتاج االتى : 
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تباين ي حين فى ،°(51.36درجة الحرارة باسيوط )متوسط لبمغ المعدل السنوى  -
يونيو الذي  اقصي شيور السنة حرارة وىو شير بيندرجة الحرارة لمتوسط ال ىذا

 ر يناير ممثاًل لفصل الشتاء بدرجاتيمثل فصل الصيف، وأقميا حرارة وىو شي
 الترتيب.منيما عمى  لكل°( 41.8و ° :.59حرارة بمغت ) 

تبمغ أعمى  و°( ::.51بمغ المعدل السنوى درجة الحرارة العظمى بالمنطقة ) -
خالل شير يونيو، وأقل قيمة ليا لم °( 44.:5قيمة لدرجة الحرارة العظمى ) 

 فقط خالل شير يناير.°( 41.7تتجاوز )

 
 المصدر : منعمل الباحث أعتمادًا عمى نموذج االرتفاع الرقمى لمحوض

 (  موقع محطة أسيوط من حوض وادى إيمو 1شكل )
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(،بينما تراوحت قيمتو بين °36.56بمغ المعدل السنوى لدرجة الحرارة الصغرى ) -
خالل °( 7.64)( خالل شيرأغسطس، وأقل قيمة لو °43.73) أقصي قيمة لو

 شير يناير.
تتعرض منطقة الدراسة الى مدى حرارى كبير، حيث يبمغ معدلو السنوى أكثر  -

، واقل °(5.:3(، وتتراوح قيمتو بين : اعمى قيمو لو خالل شير مايو)°38من )
 °(.36.9قيمة لو خالل شير ديسمبر )

 (2221-2210بين عامى ) الخصائص الحرارية بمحطة أسيوط ( 1جدول )

 انشٓر و

 انخصبئص انذرارٚخ ثًذطخ اضٕٛط 

يزٕضظ درجخ  

 انذرارح

درجخ انذرارح  

 انؼظًٗ 

درجخ انذرارح  

 انصغرٖ

 انًذٖ

 انذرارٖ  

 15.09 5.42 20.51 22.3 ُٚبٚر 4

 16.28 7.48 23.76 22.3 فجراٚر 2

 16.96 10.62 27.58 23.0 يبرش 1

 17.89 13.95 31.84 14.9 أثرٚم 1

 18.27 17.89 36.16 11.3 يبٕٚ 0

3 َٕٕٛٚ 13.9 38.22 20.51 17.71 

 16.85 21.34 38.19 13.3 ٕٚنّٛ 3

 16.62 21.51 38.13 13.3 أغططص 9

 16.22 19.46 35.68 11.9 ضجزًجر 8

 16.17 15.89 32.06 14.0 أكزٕثر 42

 15.60 11.16 26.76 23.0 َٕفًجر 44

 14.73 6.90 21.63 24.3 دٚطًجر 42

 43.01 14.34 30.88 12.41 انًؼذل انطُٕٖ

 (2221-2210الجوية  بيانات غير منشورة )الهيئة العامة لألرصاد المصدر:           
نظام التصريف المائي بشكل كبير، من خالل ما وتؤثر الخصائص الحرارية فى 

توفره من بيئة مناسبة لنشاط عمميات التجوية بنوعييا سواء كانت ميكانيكية مرتبطة 
بعمميات التفكك الصخرى، فى حالة زيادة المدى الحرارى كما ىو الحال فى منطقة 
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( عمى Weatering Materialesالدراسة، وما يتبعو من تدفقات لمواد التجوية ) 
جوانب منحدرات مجارى االودية، باالضافة الى دورىا فى تحفيز التفاعل الكيميائي 

يؤدى الى ما لمعناصر المكونة لمصخور مع توفر القميل من المحتوى المائي، وىو 
يتو عبر ما تقدمو من حطام صخرى زيادة كمية التصريف النيائي لممجرى وكم

دى الى التأثير عمى معدل ىذا والذي من شأنو أن يؤ تحممو المياه وقت الجريان، 
، ( Gaojun Li., 2016, pp. 60 : 61) التصريف وسرعة الجريان

باالضافة الى دور درجة الحرارة المرتفعة فى تبديد وانتشار المحتوى الرطوبى فى 
 اليواء وزيادة معدالت التبخر حال حدوث التساقط المائي. 

 
 (2المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدول )       

 ( 4139:  97;3الخصائص الحرارية بمحطة اسيوط ) ( ;)شكل 
 الرياح  . أ

تكتسب الرياح أىميتيا الييدرولوجية من خالل دورىا فى التأثير غير        
المباشر عمى الجريان السطحى بأحوض التصريف، من خالل تأثيرىا عمى نسبة 

معدالت البخر نتح ، حيث أفادت التأثير عمى رطوبة التربة ، باالضافة الى 
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 , X. Liu, & Othersالدراسات التى اجريت بواسطة )
2013.PP.11293:11310)  عن تأثير الرياح عمى الجريان المائي ببعض

احوض التصريف بالصين، أن المناطق التى انخفضت فييا سرعة الرياح بنسبة 
%( وزيادة 5-3نسب تراوحت ما بين )بكمية )البخر نتح( فييا %( انخفضت ;4)

%( 8 – 3معدالت الجريان السطحى بأحوض التصريف بنسب تراوحت ما بين )
ىبوب الرياح وسرعتيا بمحطة اسيوط  ( نسب31والشكل )( ;ويوضح الجدول )

 ومن الجدول يتضح ما يمي : من االتجاىات المختمفة، 
 (  اتجاهات وسرعة الرياح  فى محطة أسيوط2جدول )

غير  ( بيانات2221 – 2210الهيئة  العامة لألرصاد الجوية  بيانات المحطات )  المصدر:
 .منشورة

تستحوذ الرياح التى الشمالية والشمالية الغربية معًا عمى أعمى نسبة ىبوب لمرياح  -
%( من نسبة ىبوب الرياح عمى منطقة 91عمى مدار العام تصل الى حوالى)

 انشٓر

 ارجبِ انرٚبح
َطجخ 

 انطكٌٕ

 انطرػخ

 \كى 

 ضبػّ
 شًبل

شًبل 

 شرق
 شرق

جُٕة 

 شرق
 جُٕة

جُٕة 

 غرة
 غرة

شًبل 

 غرة

 3.3 0 21.0 18.2 8.9 1.0 0.12 0.1 2.0 1.4 ُٚبٚر

 3.1 1.1 23.0 13.4 9.2 1.2 3.42 0.24 1.4 0.0 فجراٚر

 9.1 2.1 28.1 12.1 3.24 1.8 3.92 0.3 1.9 3.3 يبرش

 9.3 4.9 14.9 12.3 3.9 1.9 0.32 0.1 1.80 9.40 أثرٚم

 42.0 4.0 13.1 23.8 3.1 2.9 2.32 1.3 1.10 42.10 يبٕٚ

َٕٕٛٚ 43.4 1.1 4.24 2.82 4.0 4.1 28.0 14.24 2.0 3.4 

 3.3 2.8 11.9 11.3 3.3 4.2 2.12 2.1 4.1 8.0 ٕٚنّٛ

 3 1.4 14.1 13.9 3.4 4.1 2.12 2.2 4.24 8.9 أغططص

 9.0 4.1 12.0 12.3 0.1 1.24 4.12 2.0 4.29 42.10 ضجزًجر

 3.0 4.0 10.1 13.3 9.9 2.1 4.02 4.1 2.1 42.1 أكزٕثر

 3 2.3 12.9 11.2 3.1 4.0 4.32 4.2 4.10 9.40 َٕفًجر

 3.1 1.3 23.3 12.3 8.3 1.9 1.32 1.0 2.1 0.3 دٚطًجر

 انًؼذل

 3.3 2.1 11.3 10.2 3.2 2.9 1.29 2.9 2.0 8.2 انطُٕ٘



 
 2222( ٕنٕٛ)ٚ 2، ع41يج         () االَطبَٛبد ٔانؼهٕو االجزًبػٛخ      يجهخ كهٛخ اٜداة جبيؼخ انفٕٛو  

 

 الكىمي عبدالساشقد.  (...الشسقية بالصحساء إيمى وادي لحىض الهيدزولىجية النمرجة)

7111 

تفوق طفيف لمرياح الشمالية الغربية، يمييما الرياح الجنوبية الغربية الدراسة، مع 
 %(9بنسة ال تتجاوز )

 
 ( 2حث اعتماًد عمى بيانات الجدول )البا المصدر: من عمل            

  ( اإلتجاىات الغالبة لمرياح ومتوسط سرعتيا بنطقة الدراسة31شكل )
كم / ساعة ( وىو معدل ربما 9.9) يبمغ المعدل السنوى لسرعة الرياح بالمنطقة -

ال يكون لو تأثير كبير فى نشاط عممية التبخر، اال ان ارتفاع درجة الحرارة 
بالمنطقة يساعد عمى تدعيم ىذا الدور بشكل نسبي، ال سيما فى بعض شيور 

كم/ساعة( كما ىو 31السنة التى تزداد فييا متوسط سرعة الرياح الى أكثر )
كم 7.:،  8.:،  31.7بريل واكتوبر بمتوسط ) الحال فى شير مايو وا

 /ساعة( لكل منيا عمى الترتيب .
  ج. الرطوبة النسبية والتبخر

يؤثر كل من الرطوبة النسبية فى اليواء ،ومعدل التبخر بشكل كبير عمى سرعة  -
اث الجريان السطحى باحواض التصريف، حيث يؤدى زيادة الرطوبة دواح

برطوبتيا وحرارتيا الكامنة والتى تعرقل الى حد بعيد النسبية الى احتفاظ التربة 
 Yuanyuanأثر اإلشعاع الشمسي ودرجة الحرارة فى زيادة معدالت التبخر)
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Zhou, 2013,pp.225-234)   وقد ثبت وجود عالقة بين التغيرفى كمية
ومعدل الجريان السطحى باحواض التصريف وبين الرطوبة النسبية والتبخر 

% 7حالة التغير بنسبة %( عمى الترتيب فى 3.7% ، 4.3تتراوح ما بين )
 (.Paul Campling, 2002, pp.231-253) لكل منيما.

( المتوسطات الشيرية والمعدل السنوى لكل من 33( والشكل )31ويوضح الجدول )
 الرطوبة النسبية والتبخر فى محطة اسيوط ، ومن الجدول والشكل يتضح ما يمي : 

%( مؤشرًا بوضوح الى ;5فى المنطقة ) بمغ المعدل السنوى لمرطوبة النسبية   -
تميز منطقة الدراسة بالجفاف،فى حين تتباين قيميا عمى مدار السنة عمى 
المستوى  الشيرى والفصمي حيث تصل اقصاىا خالل شيرى ديسمبر ويناير 

 %( فقط.46%(بينما تبمغ ادناىا خالل شير يونيو )71)
 ( المتوسطات الشهرية لمرطوبة النسبية والتبخر بمحطة اسيوط22ل ) جدو

 و
 انشٓر 

انرطٕثخ انُطجٛخ 

)%( 
 انزجخر / يى

 3.22 02.22 ُٚبٚر 4

 3.22 02.22 فجراٚر 2

 8.42 12.22 يبرش 1

 42.02 11.22 أثرٚم 1

 43.22 12.22 يبٕٚ 0

3 َٕٕٛٚ 21.22 24.22 

 22.12 29.22 ٕٚنّٛ 3

 48.22 10.22 أغططص 9

 43.32 19.22 ضجزًجر 8

 43.32 12.22 أكزٕثر 42

 42.92 11.22 َٕفًجر 44

 9.32 02.22 دٚطًجر 42

 41.22 18.22 انًؼذل  انطُٕٖ

( بيانات غير 2221 – 2210 الهيئة  العامة لألرصاد الجوية  بيانات المحطات ) المصدر:
 .منشورة
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تتميز شيور الشتاء ) ديسمبر ويناير وفبراير( بارتفاع الرطوبة النسبية بمتوسط  -
%(، بينما تتميز 61.5%(، يمييا شيور الخريف بمتوسط )71.97فصمى بمغ )

شيور الصيف بأدنى قيمة لمرطوبة النسبية فى المنطقة بمتوسط لم 
مغ متوسط %( فقط وىى الشيور األكثر حرارة فى المنطقة، كما يب;4يتجاوز)

 %(. 58الرطوبة النسبية خالل فصل الربيع ) 
مم(، ويتراوح المتوسط الشيرى لمتبخر ما 36.44بمغ معدل التبخر السنوى )  -

مم( وادناه خالل شيرى يناير وفبراير بما ال 44بين اقصاه خالل شير يولية )
 .مم( فقط9يتجاوز )

 
 ( 22)حث اعتماًد عمى بيانات الجدول البا المصدر: من عمل

 ( المتوسط الشهرى لكل من الرطوبة النسبية والتبخر بمحطة اسيوط22شكل )
عمى عكس الرطوبة النسبية تمثل شيور الصيف أكثر شيور السنة بخرًا فى  -

مم( 37الخريف بمتوسط )مم(، يمييا شيور فصل 41.9المنطقة بمتوسط بمغ )
الشتاء فقيمة ال مم(، ويأتى فى المرتبة األخيرة فصل :.34ثم فصل الربيع )

،وىوما يعكس العالقة العكسية بين كل من التبخر والرطوبة مم(9.9تتجاوز)
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( حيث يقتربا 33نيا الرطوبة والتبخر فى الشكل )النسبية، كما يوضحيا منح
المنحنيات من بعضيما خالل شيور الصيف، ويتباعدا لدى الطرفى باالتجاه 

 جانبيًا نحو شيور الشتاء .
كمية  رالمتوسطات الشهرية والمعدل السنوى لكمية المطر وأكب( 22جدول )

 خالل يوم بمحطة اسيوط

 انشٓر  و
يزٕضظ كًٛخ 

 انًطر / يى

أكجر كًٛخ 

ضمطذ خالل 

 ٕٚو 

 انزبرٚخ

 4838/  22 1.2 2.4 ُٚبٚر 4

 4830/  48 2.0 2.1 فجراٚر 2

 4830/   42 42.3 1.4 يبرش 1

 4833/  9 2.0 2.2 أثرٚم 1

 __ 4.9 4.9 يبٕٚ 0

 __ صفر صفر َٕٕٚٛ 3

 __ صفر صفر ٕٚنّٛ 3

 __ صفر أصر أغططص 9

 __ صفر أصر ضجزًجر 8

 4830/ 3 2.4 2.4 أكزٕثر 42

 4881/  2 21 42.0 َٕفًجر 44

 4833/  44 4.2 4.2 دٚطًجر 42

 ---------- 2.3 انًؼذل  انطُٕٖ

( بيانات 2221 – 2210بيانات المحطات ) الهيئة  العامة لألرصاد الجوية   المصدر:
 غير منشورة .

 :  المطرد. 
ال شك أن المطرىو العنصر المناخى ذو الصمة المباشرة بالجريان المائي       

وكمية التصريف داخل األحواض، بل مادة الجريان وعامل التشكيل الرئيسى فى 
بيئة النظم الفيضية، وعمى قدر كميتو وشدة حدوثة ونظام تساقطو، يتحدد الى حد 
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خصائص السطح الجيولوجية  كبير مقدار التصريف ومعدلو، بعد تأثير كل من
 .(Keith Beven,2012,p.52)وعناصره المورفولوجية 

( المتوسط الشيرى والمعدل السنوى لكمية 34( والشكل )33ويوضح الجدول ) 
المطر وكذا أكبر كمية مطر سقطت فى يوم واحد بالمنطقة  خالل فترة الرصد 

 يتضح ما يمي :(، ومن خالل الجدول والشكل 4139 – 97;3المتوفرة ) 
مم( وىذا المعدل يجعل 4.9يبمغ المتوسط السنوى لكمية المطر بمحطة اسيوط )  -

من منطقة الدراسة نموذجًا لالراضي الجافة، ويتراوح متوسط كمية المطر الشيري 
بالمنطقة بين اقصي قيمة ليا خالل فصل الخريف، حيث يبمغ اربعة اضعاف 

مم(، ويندر سقوط المطر بالمنطقة 34.7)  المعدل السنوى خالل شير نوفمبربقيمة
 خالل أربعة شيور من السنة )شيور الصيف( بداية من يونيو وحتى سبتمبر.

             
 (22ث اعتمادًا عمى بيانات الجدول )عمل الباح المصدر : من

 ( المتوسط الشهرى لكمية المطر وأكبر كمية سقطت فى يوم واحد بأسيوط22شكل )
تشيد المنطقة كميات مطر كبير اثناء سقوط المطر خالل ايام العواصف  -

المطرية عمى قمة تكرارىا، حيث تشير أكبر قيمة سقطت خالل يوم واحد الى 
(، 6;;4/33/3أكثر من عشرة أضعاف المعدل السنوى  كما حدث فى يوم )
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ف مم(،تمثل ايضًا ضع46حيث تجاوزت كمية المطر الساقة خالل ىذا اليوم )
المتوسط الشيرى لشير نوفمبر، وىى اكبر كمية مطر سقطت خالل يوم واحد 

 بالمنطقة خالل فترة الرصد .
ى أكبر كمية سقطت خالل يوم واحد ) انكما شيد شير مارس ت -

وىذه الكميات التى تشير الى مم( 31.7( بكمية تساقط بمغت )87;34/5/3
 عمى فترات متباعدة .حدوث جريان مائي عمى ىيئة سيول تضرب المنطقة 

 ثانيًا: الخصائص المورفومترية لحوض وادى إيمو
فى بناء النماذج الييدرولوجية، لمتحميل  جر األساسح المورفومتريةتمثل الخصائص 

الييدرولوجى الحواض التصريف، اذ تعد من أىم الضوابط التى تؤثر عمى الجريان 
فاع الرقمى لممنطقة فى السطحى باالحواض، وتم االعتماد عمى نموذج االرت

استخالص حوض التصريف واحواض روافده الرئيسية، وكذا شبكة التصريف 
حوضا فرعيًا تمثل فى مجموعيا  وقد تم تقسيم الحوض الى أحد عشرالخاصة بو، 

خصائص عميو فى قياس وتحميل الما تم االعتماد وىى اجمالى مساحة الحوض، 
 . (35)شكل  المورفومترية لمحوض وشبكتو.
تنتيى بمجرى رئيسي يحمل الرتبة ىذه االحواض من وتجدراالشارة الى ان خمسة 

( وىى األحواض التى تقع 33، ;، :، 8، 6( وىى األحواض التى تحمل ارقام )6)
، وخمسة أخرى تنتيى عمى تماس مباشر مع خط التقسيم العام لحوض وادى إيمو

 من الحوض  األوسط( وىى األحواض التى تقع فى القطاع 7) بمجرى يحمل الرتبة
ويحمل المجرى الرئيسي (، 31، 9، 7، 5، 4وتشمل كل من الحواض رقم ) 

ودية فى المناطق الدنيا لحوض وادى إيمو الرتبة السادسة، وتصرف فيو مجارى األ



 
 2222( ٕنٕٛ)ٚ 2، ع41يج         () االَطبَٛبد ٔانؼهٕو االجزًبػٛخ      يجهخ كهٛخ اٜداة جبيؼخ انفٕٛو  

 

 الكىمي عبدالساشقد.  (...الشسقية بالصحساء إيمى وادي لحىض الهيدزولىجية النمرجة)

7111 

 وفيما يمى عرض ليذهوسيتم التعامل مع ىذه المناطق تجاوزًا كحوض مستقل، 
 الخصائص الموفومترية.

وتشمل كل من مساحة األحواض باالضافة الى : خصائص المساحة واألبعاد . أ
، وىى فى مجمميا خصائص تأتى انعكاسًا عادىا من طول وعرض ومحيطاب

ا بالخصائص المناخية السائدة لمخصائص الجيولوجية فى الحوض، ومدى تأثرى
 .بو

 
 نموذج اآلرتفاع الرقمىمن عمل الباحث اعتمادًا عمى  المصدر:

 ( األحواض الرافدية بحوض وادى إيمو20شكل )
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 ( الخصائص المساحية لحوض وادى ايمو واحواض روافده،34ويوضح الجدول )
كما  ومن خالل الجدول يمكن الوقوف عمى أىم الخصائص المساحية لمحوض

 :يمي
 مساحة األحواض: .2

(، وتتباين فيما بينيا 4كم54.95يبمغ المتوسط العام ألحواض روافد وادى إيمو) -
مغت مساحتو ب( الذي 7بين أقصى مساحة حوضية لمحوض رقم )

( بمساحة حوضية لم 4رقم ) (، وأقل مساحة ممثمة فى حوض4كم74.16)
 (.4كم:.:تتجاوز) 

يمكن تقسيم األحواض الفرعية حسب مساحتيا الحوضية الى ثالث فئات  -
 رئيسية ىى:

( 4كم47األحواض التى تقل مساحتيا عن): وتشمل أحواض صغيرة المساحة -
%( من عدد احواض الراوفد 58ويمثميا فى الحوض أربعة احواض فقط تمثل )

،  :.:( بقيم مساحة بمغت )3، :، 9،  4بالحوض، ىى أحواض رقم )
( لكل منيا عمى الترتيب، باجمالى مساحة 4كم45.6، 45.99،  :;.45

وض وادى إيمو) % من جممة مساحة ح44.4(و تمثل 4كم7;.;9)
 (.4كم581.14

:  47: تشومل الحوواض التوى تتوراوح مسواحتيا بوين )أحواض متوسدطة المسداحة -
%( من جممة عدد 76.7( وتضم وتضم ىذه الفئة ستة أخواض تمثل )4كم 71

        ( باجموووووالى مسووووواحة بموووووغ33، 31، ;، 7، 6، 5األحوووووواض، ىوووووى احوووووواض ) 
 ة الحوض الرئيسي.%( من جممة مساح85.5( تمثل )4كم13.:44) 

( والوذي 8: ويمثميوا حووض واحود فقوط ىوو حووض رقوم )أحواض كبيرة المسداحة -
 %( من جممة مساحة الحوض.36.7( يمثل وحده )4كم74.16تبمغ مساحتو )
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 ( الخصائص المساحة لحوض وادى إيمو والحواض روافده22جدول )

الباحددددددث قياسددددددًا مددددددن خريطددددددة األحددددددواض باسددددددتخدام برنددددددامج  المصدددددددر :مددددددن عمددددددل
ArcGIS 10.5 

يرتبط توزيع األحواض كبيرة المساحة ومتوسطة المساحة داخل حوض وادى  -
ايمو بالمناطق ذات الكثافة التركيبية العالية فى مناطق المنابع العميا فى 

بينما األحواض صغيرة المساحة تتوزع الشمال والوسط، والجنوب الشرقي، 
فى المناطق منخفضة الكثافة التركيبية المرتبطة بقمة عدد وقصر الصدوع 

 داخل الحوض فى الشرق لدى المنابع ولدى مصب الحوض .
وتبرزاىمية المساحة الحوضية داخل نظام التصريف، فى كونيا تحدد اإلطار  -

زادت المساحة زادت بالتعبية  المساحى المحتمل سقوط االمطار عميو، فمكما
 .كمية المياه المحتمل سقوطيا داخل الحوض والعكس صحيح

 طٕل انذٕض كى  2انًطبدخ/كى  انذٕض  و
ػرض 

 انذٕض كى

يذٛظ 

 انذٕض 

 كى

ررجخ 

 انذٕض 

 0 49.1 2.4 1.1 9.92 ( 2دٕض رلى ) 4

 0 10.3 1.1 3.3 23.49 ( 1دٕض رلى ) 2

 1 04.3 1.4 44.1 10.34 ( 1دٕض رلى ) 1

 0 04.4 1.4 41.1 14.23 ( 0دٕض رلى ) 1

 1 31.3 1.2 42.0 02.21 ( 3دٕض رلى ) 0

 0 19.9 1.4 9.4 21.89 ( 3دٕض رلى ) 3

 1 10.8 2.0 8.1 21.33 ( 9دٕض رلى ) 3

 1 18.2 2.8 42.4 11.90 ( 8دٕض رلى ) 9

 0 09.4 1.2 40.3 13.42 ( 42دٕض رلى ) 8

 1 02.4 2.1 41.9 11.42 (44دٕض رلى ) 42

 11.1 2.1 8.8 21.12 (4انًجرٖ انرئٛطٙ) 44

 45.27 3.11 10.75 32.73 انًزٕضظ 12 3

 424.1 44.4 12.3 132.22 اجًبنٗ انذٕض 
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 المصدر:من عمل الباحث اعتمادًا عمى نموذج اآلرتفاع الرقمى              

 الحوضية ألحواض روافد وادى إيمو ( المساحة20)شكل 
 المحيط( –العرض  –أبعاد الحوض ) الطول  .2

كم( فى حين بمغ 54.8يشير الجدول السابق الى ان طول حوض وادى إيمو بمغ ) -
بينما تتباين األحواض كم( فقط، 31.97المتوسط العام ألطوال احواض الروافد) 

، وبين 4كم( فقط ، فى حوض رقم 6.6فى اطواليا ما بين أقصر طول ىو)
 كم(.37.9، البالغ )31أقصى طول حضي ممثل فى حوض رقم 

 فئات رئيسية ىى : ض الروافد بحسب أطواليا الى ثالثتقسيم احوايمكن  -
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 ويبمغكم(  31واض التى يقل طوليا عن )أ: تشمل الحالطول ةأحواض قصير 
 9.8، 6.6( باطوال بمغت ) 3،  :،  9،  5،  4احواض ارقام )  خمسةعددىا 

 كم ( لكل منيا عمى الترتيب.;.;،  6.;،  3.:،
كم( ويمثمو فى 37 – 31راوح اطواليا ما بين ): وتتأحواض متوسطة الطول

،  ;،  8، 7،  6الحوض خمسة احواض رافدية ايضًا، تشمل كل من احواض ) 
كم ( لكل منيا :.35،  34.3،  34.7،  35.6،  33.6( بأطوال بمغت ) 33

 عمى الترتيب .
: يمثميا أكثر الحواض طوال والتى يزيد طوليا الحوضي عن أحواض طويمة 

، الذي يبمغ طولو 31وتمثل بحوض واحد فقط، ىوالحوض رقم  كم ،37
 كم( .37.9)

كم( بينما بمغ ىذا المتوسط عمى 33.3بمغ متوسط عرض حوض وادى إيمو) -
كم( فقط، يتباين بين أعمى قيمو لو فى حوض رقم) 5.33مستوى أحواض الروافد) 

( 4كم( وبين أقل قيمو فى حوض رقم )6.3عرضو ) بمغ متوسط ( حيث6
 كم فقط. 4.3متوسط عرض لم يتجاوز ب

 يمكن تقسيم احواض الروافد بحسب متوسط عرضيا الى الفئات الثالث اآلتية: -
: وتشمل األحواض التى يقل فييا متوسط أحواض ذات متوسط عرض صغير

كم، ويمثميا خمسة احواض رافدية بحوض وادى إيمو ىى احواض 5عرضيا عن 
، ;43، 437،  4.3، 4.6كل منيا )  ( ومتوسط عرض33، ;، :، 4،  3رقم) 
 كم ( عمى الترتيب . 4.6

 6 -5: وى األحواض التى يتراوح متوسط عرضيا بين ) أحواض متوسطة العرض
( 31، 9، 7، 5اربعة احواض رافدية ىى احواض ) كم( ويمثميا فى الحوض 

كم ( لكل منيا عمى  5.1،  5.3،  5.3،  5.6بمتوسط عرض بمغ لكل حوض ) 
  .الترتيب
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: وتشمل الحواض التى يزيد متوسوط عرضويا عون أحواض ذات متوسط عرض كبير
( بمتوسوط 8، وحووض رقوم  6كم( وتشمل حوضين رافدين فقط ىما ) حووض رقوم 6

 كم ( لكل منيما عمى الترتيب. 6.4،  6.3ول )

 
 المصدر:من عمل الباحث اعتمادًا عمى نموذج اآلرتفاع الرقمى 

 ومتوسط العرض لحواض الروافد بحوض وادى إيموالطول ( 24شكل )
كم( فى حين بمغ متوسط أطوال 343.5بمغ طول محيط حوض وادى ايمو ) -

كم( ، وتتباين أطوال المحيطات عمى مستوى احواض 67.49محيطات الروافد )
، وأقل طول محيط بمغ 8كم( لحوض رقم 85.9الروافد بين أكبر طول محيط )

 ( .4كم( لحوض رقم )5.:3)
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يمكن تقسيم األحواض الى ثالثة فئات رئيسية بحسب أطوال محيطاتيا عمى  -
 النحو التالى: 

كم( 61: تشمل الحواض التى تقل اطوال محيطاتيا عن )أحواض صغيرة المحيط
( وتبمغ اطواليا  :،  9،  5،  4ويمثميا اربعة احواض رافدية ىى احواض رقم) 

 عمى الترتيب.كم لكل منيا  ;.57،  :.:4،  57.9،  5.:3
 – 61: تشمل الحواض التى تتراوح أطوال محيطاتيا بين )أحواض متوسطة المحيط

،  31،  ;،  7،  6كم( ويمثميا فى الحوض حمسة احواض رافدية ىى : )  81
كم( لكل منيا  74.3،  3.:7،  4.;6،  73.9،  73.9( باطوال بمغت ) 33

 عمى الترتيب.
كم ويمثميا  81فييا الطول المحيطى عن : ويزيد أحواض ذات محيطات كبيرة

 كم(. 85.9( والذي يصل طول محيطو الى )8حوض واحد فقط ىو حوض رقم ) 
وتجدر االشارة الى ان ابعاد األحواض ) الطول والعرض والمحيط( ىى انعكاس 
مباشر لممساحة الحوضية لمروافد ،حيث تشير القيم الخاصة بيا الى ان األحواض 

كبيرة والمتوسطة ، ىى اذاتيا أألحواض التى تتميز بابعاد كبيرة ، ذات المساحات ال
مع بعض التباينات الطفيفة التى يمكن ارجاعيا الى  االختالفات المحمية فى توزيع 

 التكوين الصخرى والبنية الجيولولجية داخل حوض وادى إيمو.
 ب . خصائص الشكل 

عمى كل من معامالت ولموقوف عمى الخصائص الشكمية لمحوض تم االعتماد 
الى عامل الشكل، االستدارة واالستطالة ونسبة الطول/ العرض ، باالضافة 

 ( أىم نتئج ىذه المعامالت ومنيا يمكن استنتاج ما يمي :35ويوضح الجدول )
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 المصدر:من عمل الباحث اعتمادًا عمى نموذج اآلرتفاع الرقمى

 ( اطوال محيطات احواض الروافد بحوض وادى إيمو 20شكل )
 2معامل االستدارة  .2

تشير قيم معامل االستدارة لحوض وادى إيمو وروافده الرئيسية الى بعده نسبيًا  -
( 1.53معامل االستدارة لمحوض ككل )قيمة عن الشكل المستدير حيث بمغت 

 المستطيل.فقط وىى قيمة منخفضة تجعمو أكثر مياًل الى الشكل 

                                                           
7

يطبدخ انذٕض ثبنكى  يؼبيم االضزذارح = 
2 

 ./ يطبدخ انذائرح انزٗ نٓب َفص يذٛظ انذٕض

(GREGORY, K.J., and Walling, D.E, 1973 , p51)  
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حت و تراحيث ( ، 1.56يقل معامل االستدارة عمى مستوى احواض الروافد عن ) -
، وبين اقربيا 33( وحوض حوض رقم 1.37حواض قيمة )قيمتو ما بين أقل اال

(وتقترب من 1.55بقيمة بمغت ) 4الى أعالىا قيمة ممثاًل فى الحوض رقم 
  . قيمة استدارة حوض وادى ايمو

 الشكل لحوض وادى إيمو وروافده( خصائص 35جدول )

  انذٕض  و
يؼبيم 

 االضزذارح
 يؼبيم االضزطبنخ 

انطٕل / 

 انؼرض

 ػبيم 

 انشكم 

 0.45 2.10 2.39 0.33 ( 2دٕض رلى ) 4

 0.45 2.24 2.39 0.26 ( 1دٕض رلى ) 2

 0.35 2.78 2.10 0.21 ( 1دٕض رلى ) 1

 0.23 4.32 1.69 0.20 ( 0دٕض رلى ) 1

 0.33 2.98 2.05 0.16 ( 3دٕض رلى ) 0

 0.37 2.61 2.14 0.20 ( 3دٕض رلى ) 3

 0.27 3.76 1.84 0.23 ( 9دٕض رلى ) 3

 0.24 4.17 1.73 0.18 ( 8دٕض رلى ) 9

 0.19 5.23 1.55 0.18 ( 42دٕض رلى ) 8

 0.17 5.75 1.48 0.15 (44دٕض رلى ) 42

 0.24 4.13 1.73 0.16 انًجرٖ انرئٛطٙ 44

 دٕض إًٕٚ 
0.31 2.23 2.94 2.11 

 المصدر:من حساب  الباحث اعتمادًا عمى خريطة احواض التصريف           
حوواض الرافديوة جميعيوا عمى مستوى األ عمى الرغم من قمة قيم معامل االستدارة -

 مى النحو التالى:ع فئات الى ثالث يا محميًا يمكن تقسيم، اال أنو 
(وىوى تشومل خمسوة 1.4يقول معامول اسوتدارتيا عون )أحواض قميمة االسدتدارة : 

(،وىوووى اقووول االحوووواض 33،  31،  ;،  8،  3احوووواض كووول مووون : ) الحووووض 
 استدارة فى حوض وادى ايمو .
( ويمثميووا  1.5:  1.4تتووراوح قيمتووو فييووا بووين )  احددواض متوسددطة االسددتدارة:

 (. :، 9،  7،  6،  5خمسة أحواض كذلك ىى احواض )
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ويمثميوا حووض واحود فقوط ىوو الحووض رقوم  االستدارة نسبيًا: أحواض تميل الى
 (.1.55( ، حيث بمغت قيمتو )1.5و قيمة المعامل عن )، والذي تزيد في 4

 2معامل االستطالة  .2
تشير قيم معامل االستطالة الى ميل حوض وادى ايمو و أحواض روافده بشكل  -

واضح الى الشكل المستطيل، حيث بمغت قيمة معامل استطالة الحوض ) 
 4( فى كل من حوضي رقم );4.5( بينما تراوحت بين أعمى قيمة ليا ) 4.18

ستوى (، ويمكن عمى الم33( فى الحوض رقم ):3.6( بينما بمغت ادناىا )5، 
حسب قيم معامل االستطالة ب نرئيسيتفئتين المحمى تقسيم احواض الروافد الى 

 بالحوض عمى النحوالتالى :
( وتشمل 4حواض األكثر استطالة: يقل فيما معامل االستطالةعن )فئة األ

، :، 7، 3معظم احواض الراوفد حيث بمغ عددىا ستة احواض رافدية ىى : ) 
; ،31 ،33. ) 

ألقل استطالة: وتشمل خمسة أحواض رئيسية يزيد معامل فئة الحواض ا
 ( .9،  8،  6،  5،  4(، ىو أحواض )4استطالتيا  عن )

 نسبة الطول / العرض  .0
ىى عبارة عن عالقة رياضية بين كل من الطول الحوضي ومتوسط عرضو، 
وتمثل مؤشرًا واقعيًا عن الشكل الذي تتخذه أحواض التصريف، اذ تشير النتائج 

تفعة الى ميل الحوض الى الشكل المستطيل، ال سيما عندما يتضاعف المر 
 طول الحوض عن عرضة عدة مرات.

وتشير ىذه النسبة الى أن طول حوض وادى إيمو يبمغ تقريبًا ثالثة اضعاف 
( مما يؤكد ميل الحوض بعامة الى الشكل المستطيل، فى زادت 6;.4عرضو )

( 33، 31كل من حوضي )  ن خمسة اضعاف فىىذه النسبة الى أكثر م
                                                           

1
 لطر انذائرح انًطبٔٚخ نًطبدخ انذٕض / ألصٙ طٕل نهذٕض ثبنكى يؼبيم اإلضزطبنخ=  

(Gregory, K. J , and Walling , D , E , 1973 , p, 51). 
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نسبة وفقًا وىما من أكثر الحواض الرافدية استطالة، بينما كانت اقل االحواض 
، والذي يعد ابعد ىذه االحواض عن الشكل المستطيل 4لمنتائج فى حوض رقم 

( فقط اى ان طول الحوض 4.3)  ًا اذ بمغت نسبة الطول / العرض بونسبي
 يبمغ مثمى عرضو فقط .

 :فئات ىى كن تقسيم احواض الروافد الى ثالثائج ىذه النسبة يموفى ضوء نت
: وتشمل االحواض التى تزيد فييا نسبة الطول / األحواض األكثر استطالة

 ( .33،  31،  ;،  7،  3( وتشمل كل من احواض  )6العرض عن )
: وتشمل االحواض التى تتراوح قيمة نسبة الطول األحواض متوسطة االستطالة

( حيث :واحد ىو حوض رقم )  رافدى( ويمثميا حوض  6:  5بين )/ العرض 
 يبمغ طول الحوض قدر عرضة بنحو ثالثة اضعاف ونصف .

النسبة عن  تقل فييا: وتشمل االحواض التى حواض االقل استطالة نسبيا  األ
( حيث يبمغ طول  9،  8، 6،  5،  4( ويمثميا خمسة احواض ىى ) 5)

 ى متوسط عرضيا .االحواض فييا تقريبًا ضعف
 مل الشكل اعم .4

يشير الى مدى تناسق  شكل الحوض واندماجو، ويتم الحصول عميو من     
 , Hortonعمى مربع طول الحوض4المساحة الحوضية كم خالل قسمة 

1932 , P.353). ) وكمما كان شكل الحوض مندمجًا وأكثر تناسقًا فى حدوده
، بينما تشير القيم المنخفضة الصحيح الخارجية، اقترب ناتج المعادلة من الواحد

 الى العكس. 
( وىى قيمة بعيدة عن الواحد 1.56لحوض وادى ايمو)وقد بمغ معامل الشكل 

 بشكلبالتعرج واالنبعاج ويبعد مما يدل عمى ان شكل الحوض يتميز  ،الصحيح
التى تتميز بالشكل  االحواض كبير عن التناسق وىو امر يشيع فى حالة

مر كذلك عمى كل االحواض الرافدية حيث تقل قيم طبق األالمستطيل، وين
( فى كل 1.67القيم بين ) ت( حيث تراوح1.7معامل الشكل في جميعيا عن )
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( وىى الكثر ميال الى االستدارة فى الحوض ، وبين أقل 5،  4من حوضي )
لروافد مياًل الى الشكل ( الذي يمثل اكثر احواض ا33قيمو فى حوض رقم )

 المستطيل.
عمى  معامل الشكل فئات بحسب قيم مكن تقسيم احواض الروافدالى ثالثوي

 النحو التالى : 
( وتشمل 1.6د فييا قيم معامل الشكل عن ): والتى تزيمتناسقة نسبيًا أحواض 
 لكل منيما . (1367).( بقيم بمغت  5، 4حوضا )

الحواض التى يتراوح معامل الشكل فييا : وتشمل اأحواض متوسطة التناسق 
 .(  9،  8، 6حواض كل من احواض ) ( ويمثميا فى األ 1.6 – 1.5بين ) 

: وتشمل االحواض التى يقل فييا معامل الشكل عن غيرمتناسقةأحواض 
، :، 7، 3روافد وعددىا ستة احواض ىى: ) غالبية احواض ال وتشمل( 1.5)
; ،31 ،33). 

 ج. خصائص التضاريس 
تمثل ىذه الخصائص المحصمة النيائية لنشاط عمميات التعرية المائية، وتأثير 
اإلختالفات الميثولوجية والبنيوية بالحوض، كما تساعد بشكل كبير فى تحديد 
مسارات الجريان المائي والتحكم فى اتجاىاتيا، وسرعة الجريان المائي بمجاري 

 (M.L.Wailkar& Aditya P.Nil ,2014,pp.181: 182)األودية، وسرعة تدفقيا

تضرس، ل، وتشمل ىذه الخصائص كل من ) تضاريس الحوض، ومعدل ا
 والتضاريس النسبية، ودرجة انحدار السطح(.

توزيع ىذه الخصائص داخل  (39)( والشكل 36ويوضح كل من الجدول )
 .حوض وادى ايمو واحواض روافده 
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 تضاريس الحوض  .2
يقصد بيا التضرس المحمى لمحوض ، الذي يشير الى الفارق بين أعمى 

 وتشير قيم الجدول الى ما يمي :منسوب بالحوض وادنى منسوب بو، 
رافيا اى انو يصنف فزيوغ مترًا( 655تبمغ قيمة تضاريس حوض وادى إيمو ) -

(  التى N.K. Baghmar 2011, p4ضمن المناطق المتوسطة التضرس )
 .مترا(  11::  611سيا المحمية ما بين )تتراوح تضاري

مترًا( فقط، مما يجعميا 366.7بمغ المتوسط العام لتضاريس احواض الروافد ) -
اقرب فى تصنيفيا الفزيوغرافي الى مناطق السيول المنخفض، وتتباين فيما 

(، وبين أدنى  ;مترًا( فى الحوض رقم) 449بينيا بين اعمى قيمة ليا ) 
 قريبا من مصب الحوض. 4رًا فقط فى الحوض رقم ( مت96قيمة ليا ) 

عمى المستوى المحمى يمكن تقسيم أحواض الروافد الى ثالث فئات رئيسية  -
 بحسب قيم تضرسيا المحمى كما يمي :

: وتشمل االحواض التى يقل تضرسيا المحمى عن  أحواض منخفضة التضرس
مترًا( ويمثميا غالبية أحواض الروافد ويبمغ عددىا ستة أحواض ىى )  371)

 (.33، 9، 8، 7،  5،  4رقم 
 371:تشمل االحوواض التوى يتوراوح تضرسويا بوين ) احواض متوسطة التضرس

 (.3، 31،  6مترًا( ويمثميا ثالثة احواض ىى ) رقم  411: 
: تشوومل االحووواض التوى يزيوود تضرسويا المحمووى عوون  اض مرتفعددة التضددرسأحدو 

مووون جمموووة اعوووداد  فقوووط ;، ورقوووم  :متووورًا، ويمثميوووا كووول مووون حووووض رقوووم  411
 الروافد. 
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 (24المصدر : من عمل الباحث اعتمادًا عمى جدول )

 ( الخصائص الشكمية الحوض رافد وادى إيمو26شكل ) 
 0معدل التضرس  .2
مقاييس التى تشير الى مدى تضرس الحوض من خالل العالقة بين  المن      

تشير القيم المرتفعة ، و وبين طولو  بالمترتضاريس الحوض المطمقة ) المحمية( 

                                                           
 يغذل انزضرش = انفبرق ثٍٛ أػهٗ َمطخ ٔأدَٗ َمطخ فٗ انذٕض ثبنًزر / ألصٗ طٕل نهذٕض ثبنكى. 1

 )Schumm, 1956, p.612 .  (  
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 بالمجارى وزيادة خطورتيا، فى سرعة جريان الميا ليذا المقياس الى زيادة محتممة
 ما يمي: ومن الجدول يتضح  ،بسبب زيادة درجة اإلنحدار

متر / كم(، بينما بمغ متوسط 4.8يبمغ معدل تضرس سطح حوض وادى إيمو )  -
م / كم.(، حيث بمغ اقصاه  36.3معدل التضرس عمى مستوى احواض الروافد ) 

 .متر / كم( 9.8) 8ناه فى حوض رقم متر / كم( واد8:.45)  :فى حوص رقم 
الى ثالثة فئات عمى محميًا يمكن تقسيم احواض الروافد بحسب معدل تضرسيا  -

 النحو التالى :
م  31: وتشمل االحواض التى يقل معدل تضرسيا عن ) احواض هينة التضرس

 (. 9،  8،  7/ كم ( ويمثميا ثالثة احواض رافدية  ىى ارقام ) 
التى يتراوح معدل تضرسيا بين : تشمل الحواض أحواض متوسطة التضرس

احواض الروافد اذ يمثميا سبعة احواض م /كم( وتمثل ىذه الفئة غالبية  41: 31)
 ( .33،  31،  ;،  6،  5،  4،  3) رقم 

: تشمل الحواض التى يزيد معدل تضرسيا عن أحوض عالية التضرس 
، الذي يزيد فيو معدل  :م/كم( ويمثميا حوض واحد فقط ىو الحوض رقم 41)

 م /كم(  45تضرس السطح عن )
 4التضاريس النسبية  .0

حيث تدل القيم  بين تضاريس الحوض وطول محيطو، تشير الى العالقة
المنخفضة عمى ضعف مقاومة الصخور فى مناطق المنابع أمام نشاط عوامل 
التعرية، وزيادة احتمالية الجريان السطحى ، و تعرج محيط الحوض زيادة 
طولو، فى حين تدل القيم المرتفعة عمى مقاومة الصخر لعوامل التعرية . 

(Schumm, 1954, P. 217 .)  

                                                           
 انزضبرٚص انُطجٛخ = )رضبرٚص انذٕض ثبنًزر/ يذٛظ انذٕض كى(. 1

 )Melton, 1957, p .5   (  
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م/ كم( فى حين بمغ  5.8وقد بمغت التضاريس النسبية لحوض وادى ايمو )
م /كم(، وتتفات التضاريس 6.5متوسط قيمتيا عمى مستوى احواض الروافد ) 

م / كم( وادنى  8.16لتصل الى)  :النسبية بين اقصي قيمة ليا بالحوض رقم 
بين  م / كم (، وفيما;3.6حيث ال تتجاوز ) 8قيمة ليا فى الحوض رقم 

 القيمتين يمكن تصنيف الحواض الى الفئات االتية: 
تشمل األحواض التى تقل تضاريسيا  احوض ذات تضرس نسبي منخفض:

(  9،  8م / كم ( ويمثميا فى الحوض كل من حوضر رقم ) 4النسبية عن )
م /كم ( لكل منيما  3.97،  ;3.6فقط حيث بمغت التضاريس النسبية بيما ) 

 عمى الترتيب.
تشمل األحواض التى تتراوح تضاريسيا  اض متوسطة التضرس النسبي:أحو 

م/ كم ( وتشمل غالبية احواض الروافد وعددىا خمسة ىى  6:  4النسبية بين ) 
 (. 3، 33،  31،  7، 6،  5احواض ) 

تشمل الحواض التى يزيد فيو   أحواض مرتفعة التضرس النسبي:
ويمثميا ثالثة احواض رافدية ىى م /كم 6التضتضاريسيا النسبية النسبية عن 

 (. ;،  :،  4 1احواض 
 درجة انحدار الحوض  .4

وتعد اعكاسًا طبيعيا لمعدل تضرس الحوض، اذ تعكس العالقة بين التضرس 
المحمى لمسطح وبين المسافة االفقية التى يمثميا الحوض الحوضي، وتشير درجة 

فولوجية ، كما تؤثر بال االنحدار بوضوح الى تقدم الحوض فى المرحمة الجيومورو 
 شك عمى اتجاه وسرعة تيار المياة بمجارى األودية.
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 ( الخصائص التضاريسية لحوض وادى إيمو واحواض روافده24جدول )
  انذٕض  و

رضبرٚص 

 انذٕض/ يزر

 يؼذل انزضرش 

 و / كى 

انزضبرٚص 

 و / كىخ انُطجٛ

درجخ 

 اإلَذذار 

 9.3 1.21 43.92 31 ( 2دٕض رلى ) 4

 7.1 1.39 43.33 410 ( 1دٕض رلى ) 2

 4.4 1.13 40.23 431 ( 1دٕض رلى ) 1

 5.0 2.14 8.49 421 ( 0دٕض رلى ) 1

 1.8 4.18 3.32 80 ( 3دٕض رلى ) 0

 1.3 4.30 9.12 39 ( 3دٕض رلى ) 3

 1.2 3.21 21.28 243 ( 9دٕض رلى ) 3

 1.9 1.34 49.33 223 ( 8دٕض رلى ) 9

 1.2 2.30 42.48 432 ( 42دٕض رلى ) 8

 1.3 2.92 42.09 413 (44دٕض رلى ) 42

 3.1 1.81 43.23 434 (4انًجرٖ انرئٛطٙ) 44

 5.1 1.1 41.4 411.0 انًزٕضظ 12

 0.8 1.3 41.1 111 دٕض إًٕٚ 

 (WMS 9.1المصدر : من حساب الباحث باستخدام برنامج )            
أقل من درجة فقط، وىى تعكس  وقد بمغت درجة انحدار سطح حوض وادى ايمو

االستواء شبو العام الذي يغمب عمى سطح المنطقة نتيجة لموضع االستراتيجرافى 
االفقي لمطبقات الصخرية السائدة من الحجر الجيري، وقمة الحافات االنكسارية فى 
الحوض وتباين توزيعيا، وعمى مستوى احواض الروافد فقد بمغت متوسط انحدار 

،  4فى حوض رقم °( 5.;، وتفاوتت بين اقصى قيمة ليا )°( 7.3السطح بيا )
، ويمكن تقسيم ىذه  9فقط فى حوض رقم °( 5.8وبين ادنى قيمة  ليا )

 االحواض حسب درجة انحدارىا الى الفئات التالية :
°( 6: تشمل االحواض التى تقل درجة انحدارىا عن ) احواض هينة االنحدار

 . ( ;،  9،  8ويمثميا احواض ) 
وتشمل °(  8:  6: وتتراوح فييا درجة االنحدار بين )أحواض متوسطة االنحدار

 ( .33،  31،  :،  7، 6كل من احواض ) 
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: وتشمل االحواض التى تزيد درجة انحدارىا عن أحواض شديدة االنحدار نسبياً 
( .وىما االحواض قصيرة الطول مقارنة بالتضرس 4، 3ويمثميا حوضا ) °( 8)

 منيما . المحمى بكل

 (24المصدر : من عمل الباحث اعتمادًا عمى جدول )
  ( الخصائص التضاريسية  الحوض رافد وادى إيمو21شكل )
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 خصائص شبكة التصريف . د
تؤثر عناصر شبكة التصريف وخصائصيا المورفومترية عمى كثافة الجريان     

المائي ودرجة خطورتو ومقدار الحمولة المتوقع لممياه حمميا ، كما تمثل عنصرًا 
ميمًا من عناصر تقدير كمية التصريف المائي لمحوض النيري، وتشمل 

ا، ومجموع خصائص الشبكة كل من : رتب المجارى ، وعددىا ومعدل تفرعي
اطواليا وكثافتيا التصريفية ومعدل تكرار المجارى داخل الحوض ، وفيما يمي 

 عرض ليذه الخصائص :
 واعدادها ومعدل تفرعهارتب المجارى 

شبكة تصريف حوض وادى  رتب واعداد واطوال مجارى( 37يوضح الجدول )
 إيمو وروافده الرئيسية ومن الجدول والشكل يتضح ما يمي: 

 مجارى شبكة التصريف بحوض وادى إيموواعداد واطوال ومعدل تفرع رتب  (20جدول )
 انًجًٕع 3 0 1 1 2 4 انررجخ

 4221 4 2 9 11 433 924 انؼذد

 يؼذل انزفرع 
4  /2 2  /1  1  /1 1  /0  0  /3  ----- 

1.22 
1.0 0.1 1.4 1 2 ------ 

 330.3 9.8 12.3 32.9 90.4 432.3 180.0 كى انطٕل 

يزٕضظ 

 انطٕل كى
2.31 2.89 2.3 3.3 24.1 9.8 2.30 

 المصدر : من عمل الباحث قياسًا من خريطة الشبكة .
(، ويبمغ عدد 8يحمل المجرى الرئيسي لشبكة حوض وادى إيمو الرتبة رقم )

مجرى( وفقًا لترتيب المجارى  1023مجارى الشبكة عمى مستوى الحوض )
 حسب طريقة ستريمر.

أى ان عدد  (6.14مجارى الشبكة عمى مستوى الحوض ) يبمغ معدل تفرع -
، وعمى مستوى رتب ربعة اضعاف الرتبة التى تمييا مجارى كل رتبة يساوى أ
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الشبكة يأتى معدل تفرع الرتبة الثانية مع الثالثة أعمى معدل تفرع عمى مستوى 
 الشبكة، مما يشير الى ان اكثر المجارى المائية خطورة فى حالة الجريان ىى

 خمسةالتى تحمل الرتبة الثالثة، حيث يبمغ عدد الرتبة الثانية أكثر من  المجارى
 (.7.6أضعاف الرتبة الثالثة )

يتقارب معدل تفرع كل من الرتبة االولى والثانية ، والرتبة الرابعة والخامسة مع  -
 ( لكل منيما . 6متوسط معدل التفرع العام لحوض وادى إيمو، بقيمة بمغت )

 
 WMS 9.1االرتفاع الرقمي باستخدام  من عمل الباحث اعتمادَا عمى نموذجالمصدر:        

 ( شبكة التصريف بحوض وادى ايمو 22شكل )
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كم( تتباين حسب رتبتيا ، حيث 987.8بمغ مجموع أطوال المجارى بالشبكة )  -
كم(  7.7;5يأتى مجموع اطوال الرتبة األولى فى المقدمة بمجموع أطوال بمغ ) 

كم( مع مجارى الرتبة  ;.:اقص ىذا المجموع مع زيادة الرتبة ليصل ادناه )ويتن
 االولى بطبيعة الحال نظرًا لقمة اعدادىا.

كم( ، ويزداد متوسط 1.97بمغ متوسط أطوال المجارى عمى مستوى الشبكة ) -
أطوال المجارى بزيادة الرتبة ، ففي الوقت الذي بمغ فيو متوسط اطوال مجارى 

كم( نظرًا  ;.:كم( ، بمغ فى مجارى الرتبة السادسة );:.1األولى  )الرتبة 
 لتناقص العدد مع زيادة الرتبة .

  0معدل تكرار المجارى .2
الى مدى تقطع سطح الحوض بالمجارى ،  يشير معدل تكرار المجارى المائية

وىو يقيس العالقة بين عدد مجارى شبكة التصريف والوحدة المساحية التى تجرى 
ويؤشر بوضوح الى مدى تأثر السطح بنيويًا باالضافة الى فاعمية التعرية  فوقيا،

المائية بالحوض ، وقد بمغ معدل تكرار المجارى بحوض وادى إيمو ما يقرب ثالثة 
، وبمغ متوسط التكرار عمى مستوى أحواض (6:.4مجارى لكل كيمومتر مربع ) 

 .4ى / كم( مجر :4.9الروافد قريبا من معدل الحوض ككل )
 5.39، و 4.17عمى مستوى أحواض الروافد تراوحت قيمة رمعدل التكرار بين )

عمى الترتيب، ويمكن تقسيم  6،  4( فى كل من حوضي قم 4مجرى لكل كم
 أحواض الروافد عمى ثالث فئات رئيسية حسب معدل تكرار المجارى بيا كما يمي: 

: تشووووومل األحوووووواض التوووووى يقووووول معووووودل تكووووورار المجوووووارى بيوووووا عووووون  الفئدددددة األولدددددى -
مجووورى/ 4( ، بمعووودل تكووورار بموووغ 4(، وويمثميوووا الحووووض رقوووم )4مجووورى /كوووم4.17)

 كميومترمربع فقط.
                                                           

0
انًجبر٘= يجًٕع أػذاد انًجبر٘/ انًطبدخ انذٕضٛخ = يجر٘/ كىيؼذل ركرار  

2
. 

( Horton , 1945 , p. 285 ). 
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 5:  4.7: تشمل األحوواض التوى يتوراوح فييوا معودل التكورار بوين)  الفئة الثانية -
بمووغ عوووددىا ثمانيوووة ( وىووى الفئوووة السوووائدة بووين احوووواض الروافووود، وي4مجوورى / كوووم

 %( من األحواض.95احواض تمثل )
: تشمل األحواض التى يزيد معودل تكرارىوا عون ثالثوة مجوارى لكول  الفئة الثالثة -

( حيووووث بمووووغ تكوووورار  6،  5، ويمثميووووا حوضووووان فقووووط ىمووووا حوضووووا رقووووم ) 4كووووم
 (.4مجرى / كم 5.35،  5.39المجارى بيما ) 
 وافده ور  ايمو صائص شبكة التصريف بحوض وادى( خ21جدول )

 انذٕض و
أػذاد 

 انًجبرٖ

أطٕال 

 انًجبرٖ /كى

 يؼذل ركرار

 انًجبرٖ

 2يجرٖ / كى

 كضبفخ انزصرٚف

 2كى / كى

 1.85 2.05 16.32 18.00 ( 2دٕض رلى ) 4

 2.30 3.17 60.29 83.00 ( 1دٕض رلى ) 2

 2.48 3.13 113.22 143.00 ( 1دٕض رلى ) 1

 2.41 2.92 98.94 120.00 ( 0دٕض رلى ) 1

 0.53 2.81 27.80 146.00 ( 3دٕض رلى ) 0

 2.49 2.96 59.61 71.00 ( 3دٕض رلى ) 3

 2.55 2.82 60.52 67.00 ( 9دٕض رلى ) 3

 2.36 2.90 82.39 101.00 ( 8دٕض رلى ) 9

 2.47 2.76 116.62 130.00 ( 42دٕض رلى ) 8

 2.27 2.57 75.14 85.00 (44دٕض رلى ) 42

 2.34 2.52 54.74 59.00 (4انرئٛطٙ)انًجرٖ  44

 2.48 2.39 38.32 81.22 انًزٕضظ 12

 2.41 2.84 330.32 4221.22 دٕض إًٕٚ 
 

عمى قياسات من شبكة تصريف الحوض  باستخدام  المصدر : من حساب الباحث اعتماداً 
ArcGIS10.5 
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 6كثافة التصريف  .2
عمى مدى  الجيوموروفولوجيةس الميمة ذات الداللة ييامن المقكثافة التصريف 

تقطع سطح الحوض بواسطة المجارى المائية، كما تمثل خالصة التفاعل بين 
، وتحدد من ماالخصائص الجيولوجية والتضاريسية والمناخية السائدة فى منطقة 

 ، 4خالل  العالقة بين اجمالى أطوال المجاري/كم  فى حوض ما ومساحتو كم
 كثافتو التركيبية وقمةى ضعف التكوين الصخرى وكمما زادت قيمتيا دل ذلك عم

 & Gregory) نفاذية الصخور بو مما يسمح بامكانية جريان مائي فعال 
Walling, 1973,P.61). 

/ 4.35بحوض وادى ايمو بمغت ) أن كثافة التصريف( 39) الجدول ويوضح
فى حين بمغ متوسط كثافة التصريف عمى مستوى احواض الروافد  (4كم
( بحوض 4كم /كم4.77(، وتتراوح الكثافة بين أعمى قيمة ليا )4كم/كم;4.3)

(، ويمكن تصنيف 4كم /كم1.75بقيم لم تتجاوز ) 8، وأقل قيمة بحوض  :رقم 
 احواض الروافد الى ثالثة فئات بحسب كثافة التصريف بيا عمى النحو التالى:

، ويمثميوا  4/ كوم كوم4: تقل فييا كثافة التصريف عون  أحواض منخفضة الكثافة
كم /  1.75،  7:.3، والحوض رقم ستة ، بقيمة بمغت ) 4كل من الحوض رقم 

 ( لكل منيما عمى الترتيب. 4كم
كووم 4.7، 4): تتووراوح فييووا قيمووة كثافووة التصووريف بووين احددواض متوسددطة الكثافددة

( ويمثميوووا غالبيوووة أحوووواض الروافووود حيوووث يبموووغ عوووددىا ثمانيوووة احوووواض مووون 4/كوووم
 ض.حو 33اجمالى 

                                                           
 . 2( = كم/ كم 2كثافة التصريف= ) مجموع أطوال المجاري بالكم/ مساحة الحوض بالكم 6

 )Horton, 1945, P .93( 



 
 2222( ٕنٕٛ)ٚ 2، ع41يج         () االَطبَٛبد ٔانؼهٕو االجزًبػٛخ      يجهخ كهٛخ اٜداة جبيؼخ انفٕٛو  

 

 الكىمي عبدالساشقد.  (...الشسقية بالصحساء إيمى وادي لحىض الهيدزولىجية النمرجة)

7117 

: تشووومل الحوووواض التوووى تزيووود كثافتيوووا التصوووريفية عووون أحدددواض مرتفعدددة الكثافدددة 
( ويمثميا فوى أحوواض الروافود حووض واحود فقوط ىوو الحووض رقوم 4كم / كم4.7)
 .(4كم / كم4.77)خصائص النماذج المدمجة والتوزؤ بكثافة تصريف بمغت  :

 ثالثا: الخصائص الهيدرولوجية وتحميل منحنى الجريان
 الهيدرولوجية لمحوض: الخصائص ( أ
فى أحواض التصريف المختمفة  تأتى الخصائص الييدرولوجية لمجريان المائي    

انعكاسًا ومحصمة لكل من الخصائص الجيولوجية والجيوموروفولوجية والمناخية 
يمكن الحصول عمى ىذه الخصائص ومنيا حساب كميات الجريان وخصائص  معًا،

، والتى من خالل نماذج المحاكاة الييدرولوجيةحواض لتصريف لتمك األامنحنى 
المدمجة  بالنماذجتتوقف كفاءتيا  عمى مساحة الحوض التصريفية، فمنيا ما يعرف 

Lumped Moldels حواص التضريف صغيرة المساحة، التى تزداد كفاءتيا مع أ
حيث يتم فيو حساب الخصائص الييدرولوجية لمحوض ككل من خالل قيمة واحدة 

 .Yao, et al., 1998, p)  ير ومنيا حجم التصريف العام ومعدلولكل متغ
حواض التى تتوفر ليا بيانات تفصيمية ذات دقة مكانية مرتفعة (، وفى حالة األ163

يفضل استخدام بعض النماذج التى تندرج تحت ما يعرف بالنماذج التوزيعية 
Distributed Models  جية عمى يتم فييا حساب متغيرات الحوض الييدرولو

 بعالقاتيا المكانية مستوى كل خمية، من خاليا ممفات الطبقات المستخدمة متأثرة 
ويتطمب استخدام ىذا النوع من النماذج كفاءة عالية فى الخاليا المجارة ليا  مع

الحاسبات المستخدمة ال سيما عند دراسة احواض تصريف ذا مساحة حوضية كبيرة 
 (Derdour, A.et al., 2018,pp.43).) 
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  ArcGIS 10.5( باستخدام برنامج 21المصدر : من عمل الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدول ) 

 ( خصائص التصريف بحوض وادى ايمو وروافده 22شكل ) 
كانية ت الكبيرة والتى ال تتوفرليا بيانات مذات المساحا حواضوفى حالة األ   

 Simiشبة التوزيعية الييدرولوجية استخدام أحد نماذج المحاكاة  عالية الدقة يتم
distributed ويتم تقسيم وزيعيةاذ تجمع فى آلية عمميا بين النماذج المدمجة والت ،
والييدرولوجية مترية المتغيرات الموفو وتحسب عدد من احواض الروافد الحوض الى 

ىذه النماذج الييدرولوجية التى تناسب  اأىم .، ومنحوض رافدى عمى مستوى كل 
 ,HEC-HMS .(Haibo نموذجبشكل كبير المساحة الحوضية لوادى ايمو نموذج 

M. et al., 2018 ) الذي تم االعتماد عميو فى حساب قيم المتغيرات الييدرولوجية
الجريان المائي لحوض وادى ايمو حيث تم تقسيم الحوض الى عشرة  وخصائص

اف الييا المساحة التصريفية التى يجرى فييا المجرى الرئيسي أحواض فرعية يض
 (.43كما فى الشكل رقم )
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( بفاعميتو الفائقة فى تحميل خصائص HEC-HMSويتميز نموذج )       
األحواض الواقعة فى النطاقات الجافة وشبو الجافة، مع امكانية حساب العديد من 

باينة وفقًا لرغبة الباحث التى يحددىا المتغيرات الييدرولوجية عمى فترات رجوع مت
فى ضوء البيانات المتوافرة لديو، واستخراج منحنيات تطور التصريف المائي عمى 

 ,Halwatura, D. et al., 2013مدار العاصفة المطرية المتسببة فيو. 
pp.169)) 

ولموقوف عمى الخصائص الييدرولوجية لمحوض وروافده وتقدير معدل وحجم      
ان المائي بو تم حساب مجموعة من المعامالت الييدرولوجية شممت كل من : الجري

زمن التأخير، وسرعة الجريان ، ومعدل التصريف ، وحجم التصريف، ويوضح 
 ( قيم ىذه الخصائص ، ويمكن تحمييا عمى النحو التالى ::3الجدول رقم )

 
 (WMS 9.1باستخدام برنامج ) المصدر : من عمل الباحث اعتمادًا عمى نموذج افرتفاع الرقمي

 ( أحواض الروافد الرئيسية التى استخدمت فى بناء النموذج الهيدرولوجى لمحوض22شكل )
 Lag time (TL)التأخير ) التباطؤ( زمن     
قمة وبين  ة المطريةفالمطر اثناء العاص قمة منحنىيمثل الزمن الفاصل بين     

رة سطح الحوض عمى الجريان السطحى بالحوض، ويتوقف عمى قد منحنى
سواء بالبخر أو التسرب داخل التربة، وتكمن أو زيادة الفاقد منيا  االمساك بالمياه
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 Salil Sahu)  أىميتو التطبيقية عند اإلستعداد لدرء أخطار الجريان المائي السيمي
et al, 2020, p.3441 )  وذج مالتباطؤ باستخدام نوقد تم حساب قيم زمن

HEC-HMS ( فى بيئةWMS اعتمادًا عمى نموذج ىيئة صيانة التربة المريكية )
(SCSالذي يضع فى االعتبار نوع التربة مع الغطاء النباتى السائد واستخدا ) مات

 ض، ومن خالل الجدول يتضح ما يمي األر 
ثر من ساعتين يبمغ متوسط زمن تباطؤ الجريان بحوض وادى ايمو و روافده أك

دقيقة( تقريبًا، وتتراوح ىذه المدة عمى مستوى احواض الروافد بين  363.6ونصف )
، وبين ثالث ساعات ونصف  4دقيقة( فى حوض رقم 3.:6أقل من ساعة )

، ويمكن تقسيم أحواض الروافد بحسب زمن التباطؤ  8دقيقة( لحوض رقم  ;.413)
 الى ثالثة فئات عمى النحو التالى :

 ( الخصائص الهيدرولوجية ألحواض الروافد  بحوض وادى ايموو22)جدول 

 انذٕض و
 زيٍ انزجبطؤ 

 دلٛمخ

  انزذفك األلصٙيؼذل 

 /س 1و
 دجى انزصرٚف 

 1و 4222

يطبدخ 

 انذٕض 

 9.92 19.0 1.2 19.4 ( 2دٕض رلى ) 4

 23.49 401.2 44.0 92.2 ( 1دٕض رلى ) 2

 10.34 238.1 41.4 419.3 ( 1دٕض رلى ) 1

 14.23 212 42.9 433.8 ( 0دٕض رلى ) 1

 02.21 123.0 44.8 224.8 ( 3دٕض رلى ) 0

 21.89 414.1 3.3 428.1 ( 3دٕض رلى ) 3

 21.33 412.2 3.0 412.3 ( 9دٕض رلى ) 3

 11.90 220.1 9.3 438.4 ( 8دٕض رلى ) 9

 13.42 233.3 44.1 482.8 ( 42دٕض رلى ) 8

 11.42 481.1 8.2 432.2 (44دٕض رلى ) 42

 21.12 419.2 9 443.4 (4انًجرٖ انرئٛطٙ) 44

 انًزٕضظ 12
414.1 

8.1 484.0 12.31 

 132.22 2423.2 82.8 دٕض إًٕٚ 

  WMS( ببرنامج HEC-HMSالمصدر: من حساب الباحث اعتمادًا عمى قياسات بواسطة نموذج )
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: تشمل الحواض التى يزيد زمن تباطؤىا عن ثالث  أحواض بطيئة الجريان -
( بزمن ) 31، رقم  8ساعات وتشمل حوضين اثنين فقط ىما الحوض رقم )

 دقيقة لكل منيما(. ;.1;3و  ;.413
)ساعتين واض التى يتراوح زمن تباطؤىا بين : تشمل الحأحواض متوسطة الجريان -

د احواض الروافد أكثر من نصف عد ستة أحواض تمثلوثالث ساعات( وتضم 
 ( .33، ;،  :،  7،9، 6ىى احواض ) 

: ىى االحواض التى يقل فييا زمن الجريان عن ساعتين أحواض سريعة الجريان -
 ( .5، 4، 3، ويمثميا فى المنطقة ثالثة احواض لمروافد )

 
 WMS 9.1المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى خريطة الشبكة باستخدام برنامج         

 ( زمن التباطؤ باحواض روافد وادى ايمو 22شكل )
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وتجووودر االشوووارة الوووى ان زمووون التبووواطؤ يتوقوووف بشوووكل رئيسوووي عموووى كووول مووون 
مساحة الحوض وعدد المجارى ومعودل تفرعيوا ، حيوث يوؤدى كبور المسواحة وزيوادة 
عدد المجارى الى اسوتغراق زمون أطوول حتوى تتجموع الميواه وتحودث جريانوًا سوطحيًا 

 رى لرئيسي لمحوض.يصل الى المج
 Rate Peak Flow معدل التدفق األقصي .2

 لتدفق لممياهيشير ىذا المتغير الى اقصي تدفق لمجريان السيمي وىو يمثل معدل ا
اثناء ذروة الجريان، ويعبر عنو بمعدل تصريف لممياة مقاسًا بالمتر المكعب لكل 

التأىيل اليندسي قصى حجر الزاوية فى عممية يمثل معدل التدفق األو  ثانية،
ر المواقع التى تحتوى الجريان المائي السيمي، من خالل اختيا وديةلمجارى األ

ويبمغ ىذا المعدل عمى مستوى وبناء السدود الحاجزة ليا، المثمى لعبارات المياةه 
/ثانية(، بينما بمغ متوسطو عمى مستوى احواض 5متر 3;حوض وادى إيمو )

 4باين ىذا المعدل بين أقل قيمة لو فى الحوض رقم /ثانية( ويت 5م 6.;الروافد ) 
حيث بمغت  8/ ثانية( وأقصي قيمة لو بحوض رقم 5م6.4حيث بمغ معدل تدفقو )

ًا لمعدل التدفق األقصي الى وتنقسم احواض التصريف وفق  م/ث(;.33قيمتو )
 فئات عمى النحو التالى : ثالث

م/ث(  7): ويقل فييا معدل التدفق األقصى عن أحواض منخفضة التدفق -
م ،ث( فقط ، وىو  6.4بمعدل ) 4ويمثميا حوض واحد فقط ىو حوض رقم 

 اقل األحواض مساحة وابعادًا مما يقمل من معدل وحجم الجريان المحتمل بو.
:  7بين ) التدفق األقصي لممياه : ويتراح فييا معدلالتدفق  أحواض متوسطة -

، ;،  :،  9، 3احواض ىى ) رقم  وتشمل ىذه الفئة خمسة متر / ثانية( 31
33 .) 
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متر  31تشمل الحواض التى يزيد معدل تدفقيا عن )أحواض مرتفعة التدفق :  -
 . (31، 8،ى 7، 6،  5/ ث( ويمثميا ايضًا خمسة احواض ىى )

 
   WMS 9.1المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى خريطة الشبكة باستخدام برنامج   

 ArcGIS10.5وبرنامج 

 ( أقصي تدفق لمجريان باحواض روافد وادى ايمو20شكل )
 حجم الجريان  .2

(، المتبقي من 5يقصد بو صافى حجم الجريان الذي يصرفو الحوض )مم      
اجمالى ما يستقبمو الحوض من مطر، وما يفقده نتيجة بسبب التفاذية والتسرب 

( حجم صافى الجريان بحوض HEC-HMSخالل مسام التربة،،ويقدر نموذج )
مميون   2.1وادى إيمو خالل اقصي عاصفة مطرية يتعرض ليا الحوض بنحو) 
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ويبمغ متوسط صافى الجريان عمى مستوى احواض الروافد  (مكعب من المياهمتر 
( بينما يتباين صافى جريان ىذه الروافد ما بين أدنى قيمة ليا 5الف م/ 3.7;3)

( وبين أقصي قيمة لصافى 5الف م 7.:5مالى جريان بمغ )باج 4 فى الحوض رقم
(، وبحسب حجم 5الف متر  517.7بقيمة بمغت ) 8الجريان فى حوض رقم 

 فئات رئيسية كما يمي:  تقسيم احواض الروافد الى ثالث الجريان يمكن

 
 WMSالمصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى خريطة الشبكة باستخدام برنامج         

 ( زمن التباطؤ باحواض روافد وادى ايمو24)) شكل
الصافى بيا  حواض التى يقل حجم الجريانتشمل األ أحواض منخفضة التصريف:

 (. :، 9، 4، 3رقام )الف متر مكعب( وتضم اربعة أحواض ىى أ371ن )ع
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تشمل الحواض التى يتراوح فييا حجم الجريان بين  أحواض متوسطة التصريف :
الف متر مكعب( ويمثميا حوضين اثنين فقط من احواض الروافدىى  411:  371)

    ( .33،  5الحواض رقم )
 411تشمل األحواض التى يزيد حجم الجريان فييا عن  أحواض كبيرة التصريف:

 (.31، ;، 8، 7،  6الف متر مكعب، ويمثميا الحواض رقم )
( يتضح أن كمية الجريان تزداد قيمتيا مع زيادة 46من خالل الجدول والشكل)  

مساحو األحواض عمى الرغم من اختالف موقعيا داخل الحوض بغض النظر عن 
 . قربيا من المنابع او المصب

 تحميل منحنيات الجريان )هيدروجراف نظام الجريان(  ( ب
( المعايير التى يعتمد SCS – CNحدد نموذج الييئة األمريكية لصيانة التربة ) 

عمييا داخل النماذج الييدرولوجية إلنشاء منحنيات الجريان المائي باحواض 
 التصريف فى كل من  :

أقصى كمية مطر يومية يحتمل سقوطيا خالل فترات الرجوع المحتممة لمجريان  -
 السيمي.

الكمية القصوى المحتمل سقوطيا خالل يوم واحد بفترات  نسبة الفاقد من ىذه -
الرجوع المحتممة،متوقفة عمى نوع التربة التى تتكون فى منطقة الحوض من 

( Group cتكوينات صخرية يجعميا تقع فى المجموعة الييدرولوجية الثالثة ) 
وىى قيمة  5:( يحمل القيمة CV)  curve numberتحمل قيمة منحنى رقمى 

الى تربة تساعد عمى الجريان وقمة الفاقد عن اجمالى التساقط المائي فى تشير 
 المنطقة .

وض ، وكذا حساب اجمالى جريان المباشر ومعدل تصريفة لكل ححساب حجم ال -
 حجم التصريف .
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منحنى التصريف لكل حوض يوضح قيمة الجريان وسموكة من بداية  انشاء -
 ائي  وصواًل الى اقصى معدل جريانالمالعاصفة المطرية المتسببة فى الجريان 

(Discharge Peak Flow وحتى انتياء الجريان بمرورعدد ساعات العاصفة )
( منحنى الجريان المتوقع لحوض وادى ايمو وفقًا لحسابات 47.ويوضح الشكل )

( المتوقع ألقصى جريان سيمى خالل مائة HEC-HMS)النموذج الييدرولوجى )
 عام.

كل من  كميات المطر واجمالى الفواقد و  ( 47الشكل رقم )(;3الجدول )ويوضح 
الجدول ومن امنحنيات الجريان المحتممة باحواض الروافد بحوض وادى ايمو 

 لشكل ييتضح ما يمي :و 
تتراوح كمية المطر التى تستقبميا المساحة الحوضية بحوض وادى إيمو )  -

لمنموذج الييدرولوجى ( الف متر مربع خالل العاصة المطرية وفقُا 9665.3
لحوض، وتتباين ىذه القيمة عمى مستوى احواض الروافد تبعًا لمساحة الحوض 

( الف 357.5وخصائصة الجيولوجية وطبوغرافية السطح، حيت تتراوح ما بين ) 
الف متر( لحوض 3199، بين )4متر ألقل األحواض مساحة وىو الحوض رقم 

 أكبر احواض الروافد مساحة . 8رقم 
اجمالى حجم الفاقد من المياة )بالتبخر والتسرب والحجز( عمى مستوى  يبمغ -

الف مترمكعب( ، فى حين يبمغ متوسط ىذا الفاقد  7559.3حواض وادى ايمو )
الف متر( وتتباين عمى مستوى األحواض 6:7.4عمى مستوى احواض الروافد)

ذه األحواض، تباينًا كبيرًا حسب المساحة والخصائص الجيولوجية والتضاريسية لي
ىو اقل ىذه االحواض فقدًا لممياة حيثمم يتجاوز اجمالى  4ويعد الحوض رقم 

، 8( في  حين بمغ اقصى اجمالى لمفواقد بحوض رقم 5الف م :.8;الفواقد بو ) 
( مما يشير الى ان المساحة الحوضية تمثل 5الف م 991.8باجمالى قدره )
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ىذه االحواض من مطر وكذلك اجمالى العامل الكثر تأثيرًا فى كمية ما تستقبمو 
 حجم الفاقد المائي بيا.

( خالل 5الف متر 4319.4يبمغ اجمالى صافى الجريان لحوض وادى إيمو ) -
الف متر عمى  3.7;3ساعة ، بمتوسط يبمغ  46عاصفة مطرية تستمر لمدة 

الف متر (  7.:5مستوى احواض الروافد، وتتباين قيمة صافى الجريان بين )
 . 8الف متر ( لحوض رقم  518.7، و) 4 لحوض رقم

يبمغ الحجم الفعمى لممياه بسطح الحوض الناتج عن قسمة صافى الجريان عمى  -
الف متر مكعب لكل  ;.7المساحةان حجم المياه الفعمى بحوض وادى ايمو بمغ )

كيمومتر مربع(  وىى نفس القيمة التى تمثل متوسط حجم المياه عمى مستوى 
وكذلك غالبيتيا ، مما يشير الى تجانس عممية الجريان فى احواض الروافد ، 

معدالتيا وكمياتيا واجمالى ما تستقبمو األحواض من كميات مطر وأيضًا 
 معدالتى الفقد المختمفة لممياه عمى مستوى الحوض وروافده . 

 ( وصافى الجريان باحواض الروافد0م2222( كميات المطر واجمالى الفواقد )22جدول )

 .WMS( ببرنامج HEC-HMSالمصدر من حساب الباحث باستخدام نموذج )

 ٕضانذ و
 كًٛخ انًطر

 1انف يزر

 اجًبنٗ انفٕالذ 

  1انف يزر

 صبفٗ انجرٚبٌ 

 1و 4222

يطبدخ 

 انذٕض 

 دجى انًٛبح انفؼهٗ 

 2انف يزر / كى

 1.1 9.92 19.0 83.9 410.1 ( 2دٕض رلى ) 4

 0.2 23.49 137.3 387.6 021.8 ( 1دٕض رلى ) 2

 3.3 10.34 209.3 676.9 946.2 ( 1دٕض رلى ) 1

 0.8 14.23 212 608.2 850.1 ( 0دٕض رلى ) 1

 0.8 02.21 306.5 770.6 1077 ( 3دٕض رلى ) 0

 0.8 21.89 414.1 355.1 496.4 ( 3دٕض رلى ) 3

 0.8 21.33 412.2 351.9 492.0 ( 9دٕض رلى ) 3

 0.8 11.90 220.1 516.0 721.3 ( 8دٕض رلى ) 9

 0.8 13.42 233.3 697.8 975.5 ( 42دٕض رلى ) 8

 0.9 11.42 481.1 488.6 683.1 (44دٕض رلى ) 42

 3.3 21.12 401.1 387.6 541.9 (4انًجرٖ انرئٛطٙ) 44

 انًزٕضظ 12
3111.3 

485.2 191.5 32.73 0.8 

 0.8 132.22 2107.2 0113.4 دٕض إًٕٚ 
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   WMS( ببرنامج HEC-HMSالمصدر : من عمل الباحث باستخدام نموذج )

أ( منحيات الجريان وشدة المطر بأحواض الروافد بحوض وادى  - 20شكل )
 إيمو
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   WMS( ببرنامج HEC-HMSالمصدر : من عمل الباحث باستخدام نموذج )

 الروافد بحوض وادى إيموب( منحيات الجريان وشدة المطر بأحواض  – 20شكل )
ألحواض الروافد  تصريف وصافى الجريانأقصي معدل ( 41ويوضح الجدول )

( سنة ،  311،  71،  47،  7بحوض وادى إيمو خالل فترات رجوع مختمفة ) 
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لكل والتى تشمل كميات وصافى الجريان المحتمل خالل فترات الرجوع المختمفة 
 ن الجدول يتضح ما يمي:ساعة، وم 46عاصفة مطرية تستمر لمدة 

 ( أقصي معدل تصريف مائى وصافى الجريان خالل فترات الرجوع بروافد حوض إيمو22جدول )

 WMS( ببرنامج HEC-HMSالمصدر: من حساب الباحث باستخدام نموذج )
يزيد معدل اقصى تصريف وكذلك اجمالى تصريف أحواض الروافد المحتمل مع  -

بحوض وادى إيمو، حيث  أقصى أمطار يومية يحتمل سقوطيازيادة فترة رجوع 
بمغ اجمالى ما يستقبمو الحوض خالل فترة الرجوع ) خمس سنوات( حوالى 

ىذه  وتزيد/ثانية(، 5م36.6متر مكعب من المياه( بمعدل تصريف )586811)
عمى مستوى فترة الرجوع )خمسة وعشرون الى ما يقارب خمسة أضعافيا الكمية 
/ثانية(، 5م:.89( بمعدل تصريف يصل الى )5مميون م:.3لتصل الى )سنة( 

فى حين تصل ىذه الكمية الى خمسة اضعاف ونصف خالل اقصى جريان فى 

 انذٕض  و

 ضُخ  422 ضُخ  50 ضُخ 20 ضُٕاد  0

QP 

(M3/S) 

Dis. 

1000m3 

QP 

(M3/S) 

Dis. 

1000m3 

QP 

(M3/S) 

Dis. 

1000m3 

QP 

(M3/S) 

Dis. 

1000m3 

 138.0 8.0 129.0 7.5 116.9 6.8 23.9 1.4 (4دٕض ) 4

 38.5 4.2 36.0 3.9 32.6 3.5 6.7 0.7 ( 2دٕض ) 2

 154.2 11.5 144.1 10.8 130.6 9.7 26.7 1.9 ( 1دٕض ) 1

 269.3 13.1 251.7 12.3 228.1 11.1 46.6 2.2 ( 1دٕض ) 1

 242.0 10.8 226.1 10.1 204.9 9.1 41.9 1.8 ( 0دٕض ) 0

 306.5 11.9 286.4 11.1 259.6 10.1 53.0 2.0 ( 3دٕض ) 3

 141.3 7.6 132.0 7.1 119.7 6.4 24.4 1.3 ( 3دٕض ) 3

 140.0 7.5 130.9 7.0 118.6 6.3 24.2 1.3 ( 9دٕض ) 9

 205.3 8.7 191.8 8.2 173.9 7.4 35.5 1.5 ( 8دٕض ) 8

 277.6 11.3 259.4 10.5 235.1 9.5 48.0 1.9 ( 42دٕض ) 42

 194.4 9.0 181.7 8.4 164.7 7.6 33.6 1.5 (44)دٕض  44

 191.6 9.4 179.0 8.8 162.2 8.0 33.1 1.6 انًزٕضظ 12

 2107.2 90.9 1969.2 84.8 1784.8 76.8 364.6 14.4 دٕض إًٕٚ 
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(بمعدل تصريف 5مميون م;.3فترت الرجوع خمسين سنة،بكمية تصريف )
فيا حوض وادى ايمو خالل فترة الرجوع مائة ر /ثانية، واقصي كمية يص5م:.6:

 /ثانية(.5م;.1;( بمعدل )5مميون م4.3سنة بمغت )

  Excell( باستخدام 22المصدر: من عمل الباحث اعتمادا عمى بيانات الجدول )
 ( أقصى معدل تصريف واجمالى التصريف باحواض روافد وادى إيمو26شكل رقم )

( ىو أكثر أحواض الروافد فى معدالت التصريف خالل كل 6يعد حوض رقم ) -
،  34.5، و 33.3، و 4.4فترات الرجوع المختمفة بقيم بمغت )
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سنة ( عمى  311،  71،  47،  7/ثانية( خالل فترات الرجوع )5م35.3و
 الترتيب .

 8.;47، و75بقيم اجمالية بمغت )  8أكثر األحواض تصريفُا ىو الحوض رقم  -
 /ثانية( خالل فترات الرجوع المختمفة عمى الترتيب.5م 518.7،  4:8.6، 
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 (WMSالمصدر : من عمل الباحث باستخدام برنامج )ً 
 خالل فترات الرجوع المختمفةألحواض روافدوادى إيمو ( منحنيات الجريان 21شكل )

 

 اترابعًا : النتائج والتوصي
 :النتائج 

 خمص البحث الى النتائج التالية :
حوض وادى ايمو من صخور رسوبية فى معظميا جيرية تمثل أكثر  يتكون سطح .3

%( من مساحة الحوض، والنسبة الباقية عبارة عن رواسب سطحية 5.3;من )
النيل  وديانية قديمة باالضافة الى الحصي الفيضي ) الكنجموميرات( وطمى

 . الحديث
 611كم(، يحقق كثافة بنيوية تعادل )353.3الصدوع )بمغ اجمالى اطوال  .4

الشمالي يغمب عمى ىذه الصدوع اإلتجاه الحوض، و  ( عمى مستوى4متر/كم
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%( من 68الغربي / الجنوبي الشرقي )اتجاه خميج السويس( بنسبة بمغت )
 اجمالى اطوال الصدوع ، وتتركز بشكل اساسي فى شمال ووسك وغرب الحوض.

:  471( من مساحة حوض وادى إيمو بين منسوبي )%73يمتد أكثر من ) .5
مترًا(، تقطعيا مجارى األجزاء العميا من األودية، وىى األجزاء األعمى 571

متر  74.9منسوبًا بو، بينما نصف المساحة األخرى تقع دون ذلك حتى منسوب 
%( من مساحة 61فقط، وغالبية السطحى ينحدر فى اتجاه الغرب بنسبة )

%( من 81.5% من المساحة ، كما ان )84ًا ىينًا فى بنسبة  الحوض، انحدار 
مساحة الحوض تتميز بانحدارت مستقيمة، يمييا فى المساحة االنحدارات المحدبة 

 %( من جممة المساحة.4.:3%( والمقعرة بنسبة )41.7بنسبة )
تتعرض منطقة الدراسة الى مدى حرارى كبير، حيث يبمغ معدلو السنوى أكثر  .6

، واقل °(5.:3وتتراوح قيمتو بين : اعمى قيمو لو خالل شير مايو) ،°(38من )
(، ويغمب عمى المنطقة ىبوب الرايح °36.9قيمة لو خالل شير ديسمبر )

%( من اجمالى نسب ىبوب الرياح عمى المنطقة ، 91الشمالية الغربية بنسبة )
وىوما يساعد عمى خفض المعدل السنوى لمرطوبة النسبية بالحوض حتى 

%(، ومحصمة كل ذلك زيادة  نشاط عمميات التجوية وتفكك التكوينات ;5)
مم( والتى 4.9الصخرية بالحوض،مع نقص كميات المطر الساقطة سنويًا عن )

 تزيد اوقات العواصف المطرية لتصل الى عشرة اضعاف ىذا المعدل.
ل فى تتميز أحواض الروافد يتوسط مساحاتيا الحوضية وابعادىا اليندسية ، وتمي .7

معظميا الى الشكل المستطيل من واقع قيم معامالت االستدارة واالستطالة 
( عمى الترتيب ، 1.46،  6.35،  3.95، 1.38)ونسبة الطول / العرض 
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ويندرج حوض وادى ايمو ضمن الحواض متوسطة التضرس حيث بمغت قيم 
 متر /كم(.35.5متر( بمعدل تضرس بمغ )655تضاريس الحوض المحمية )

( مجرى ، تحقق 3145عدد مجارى شبكة التصريف بحوض وادى إيمو) بمغ  .8
كم(  987.81(، وبمغ اجمالى اطواليا )4مجرى /كم:.4كعدل تكرار مجارى )

 (.4/ كم4.35بكثافة تصريف بمغت )
يبمغ متوسط الزمن الفاصل بين قمة منحنى المطر اثناء العاصة المطرية وبين  .9

زمن التأخير( عمى مستوى حوض  قمة منحنى الجريان السطحى بالحوض )
دقيقة( تقريبًا، ويتراواح ىذه الزمن  363.6إيمو  أكثر من ساعتين ونصف )

 حواض الروافد.قيقة( عمى مستوى ا 413:  :6بين )
(مميون متر مكعب 9.6يبمغ حجم المطر الساقط الذي يستقبمو سطح الحوض ) .:

اجمالى الفواقد التى خالل العاصفة المطرية التى يتعرض ليا،  فى حين يبمغ 
يفقدىا سواء عن طريق التسرب او التبخر او الحجز الداخمى ما يقارب 

(مميون متر مكعب، والباقير ىو صافى الجريان، ويتباين حجم الفواقد ن 7.5)
مياه المطر بحسب االختالفات المحمية عمى مستوى اروافد بسبب التباين 

 متر مكعب (. 991811متر :   8:11;الجيولوجى والتضاريسي بين )
يبمغ معدل أقصي تصريف مائي لحوض وادى ايمو اثناء العاصفة المطرية  .;

متر مكعب / ثانية( فى حين يبمغ متوسط معدل التصريف  ;.1;)
:  6.4م/ثانية( عمى مستوى احواض الروافد، حيث يترواح بين )6.;)

 م/ثانية(.;.33
ايمو عقب كل يبمغ صافى حجم الجريان الذي يستقبمو حوض وادى  .31

( متر مكعب من المياه، وتتراواح 4319411عاصفة مطرية ما يقرب من )
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( عمى مستوى أحواض الروافد 517711م متر : 5:711ىذه الكمية بين )
 المختمفة.

بمغ معدل أقصي تصريف مائى لحوض وادى ايمو فى فترة رجوع خمس  .33
 47رة رجوع /ثانية( خالل فت5م:.98)/ثانية( ويصل الى 5متر36.6سنوات )
 /ثانية ( خالل فترة رجوع خمسين سنة.5م:.6:سنة، و)

بمغ جمالى ما يصرفو الحوض من المياه خالل فترة الرجوع خمس سنوات  .34
خالل فترة رجوع  5( مميون م :.3مترمكعب( بينما يصل الى)  568811)

 سنة . 71( تقريبا خالل فترة رجوع  5مميون م 4سنة، ويزيد الى ) 47
  التوصياتب.

توصي الدراسة بضرورة وضع حوض وادى ايمو ضمن خطة تأىيل وادارة  .3
مميون متر مكعب عقب كل عاصفة مطرية  :.3لموارده المائية التى تربو عن 

 . 47تتكرر كل 
تحديد حرم مكانى يضم أكثر األماكن الى يمكن ان تتضرر فيما المنشآت  .4

العمرانية الواقعة بالقرب من والممتمكات الخاصة والعامة فى القري والمحالت 
 مصب الحوض.

تبنى وزارة الموارد المائية خطة بناء سدود داخل أحواض الروافد المختمفة  .5
بحوض وادى ايمو تيدف الى تخزين صافى الجريان الذي تصرفو مجارييا، 
ومع وضع خطة لالستفاد منيا فى التوسع الزراعى بالمناطق الصالحة لذلك 

 داخل تمك االحواض.
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 المراجعالمصادر خامسًا 
 المصادر: (2

الييئة العامة لألرصاد الجوية،قسم البيانات المناخية لمحطات سوىاج  .3
 .4139:  75;3واسيوط والمنيا،خالل الفترة من 

 3( الخريطة الطبوغرافية مقياس 8;;3الييئة العامة لممساحة ) .4
 .71111: 3، والخريطة مقياس 311111:

( نموذج االرتفاع الرقمي لمنطقة :413ىيئة المساحة الجيولوجية األمريكية ) .5
 متر . 51دقة مكانية   STERالدراسة من نوع 

، 71111:  3(: الخرائط المصورة مقياس ;7;3ىيئة المساحة العسكرية ) .6
 ، القاىرة .61111: 3والصور الجوية لممنطقة مقياس 

( الخريطة الجيولوجية لمصر مقياس ::;3الييئة المصرية العامة لمبترول ) .7
 ، لوحة اسيوط.711111: 3
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Abstract 

This research aims to study and analyze the water flow in Wadi Emo 

Basin in the Egyptian Eastern Desert.By conducting hydrological 

modeling, according to the model of the American Soil Conservation 

Service (SCS_CN) using one of the hydrologic models attached to the 

Watershed Modeling System (WMS) program, which is the (HEC-

HMS) model. 

The importance of the study lies in two main elements: The first is the 

history of the study area, which is related to the recurrence of its 

exposure to torrential flow and the consequent dangers threatening 

lives and facilities. 

The research dealt with several main topics: 

1. Study of geomorphological controls of water flow in Wadi Emo 

basin. 

2. Morphometric characteristics of the basin. 

3 Analysis of the hydrological characteristics of the basin and the 

analysis of the flow curve (hydrograph) using the model (HEC-HMS). 

key words : Emu Basin - Hydrological Modeling - Hydrological 

Analysis - Waterflow Controls - Morphometric Analysis – 

Hydrograph  

 


