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ملخص

المياه الجوفية في حوض وادي ضيم في رسوبيات األودية من الدهر الرابع، حيث أنها مرتبطة  تتواجد مصادر 
بالدورة الهيدرولوجية الواقعة تحت تأثيرات مناخ البحر األبيض المتوسط أثناء فصل الشتاء وكذلك األمطار الموسمية في 
فصل الربيع. وآثار هذين المناخين المختلفين تغيرها المالمح الجيومورفولوجية الموجودة في المنطقة مثل أخدود البحر األحمر 
ومنحدر الحجاز الذي يتجه شماال وجنوبا. تكرار هطول األمطار على امتداد منحدرات الحجاز يجعل مياه األمطار تنساب 

لتغذي المياه الجوفية في الطبقات الرسوبية لألودية.

ولسوء الحظ، فان هطول األمطار غير منتظم وبكميات شحيحة، ولكنه يحدث في بعض األوقات بكميات غزيرة 
وبشكل عرضي يؤدي إلى تغذية مهمة. وعلى ضوء السجالت السابقة لهطول األمطار فإن من الممكن تقويم حجم مياه األمطار 

الشهرية التي تصل إلى سطح األرض، وأن يتم الحساب بوسائل فنية مؤكدة للتغذية الممكنة.
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Özet

Deem su toplama havzasında (vadisi) jeolojik dördüncü zamanlı alüvyonlar içinde yeraltı 
suları mevcuttur. Bugünün su çevrimi ile bağıntılı olan yeraltı suyu beslenmesi kış mevsimi 
boyunca Akdeniz ikliminin tesiri altında bulunmaktadır. Benzer olarak ilk bahar aylarında 
da yeraltı suyu beslenmesi devam etmektedir. Bu iki mevsim sırasındaki hava hareketleri 
yerel yüzey şekilleri (jeomorfoloji) etkisi ile değişime uğramaktadır. Bunda Kuzey ve Güney 
doğrultusunda uzanan Kızıl Deniz oluğu (kanal etkisi) ile Hicaz düzgünlüğünün de tesiri 
bulunmaktadır. Bütün bunlar vadideki alüvyon çökeleklerinin yeraltı suyu ile beslenmesin-
de başlıca etkenlerdir. Bölgedeki yağışlar muntazam olmayıp zaman zaman çok şiddetlidir. 
Önceden yapılmış yağış ölçerleri kayıtlarından yararlanarak aylık olarak düşen yağmurun 
hacmini hesaplamak mümkündür. Buna bağlı olarak yapılacak hesaplarla da yeraltı suyu 
beslenmesi miktarlarının bilim yöntemleri ile hesaplanması yoluna gidilmektedir.
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الفصل األول

1-1 مقدمة

تعتبر المملكة العربية السعودية إحدى الدول الواقعة 
في نطاق المناطق القاحلة، حيث تتصف بالمناخ الجاف في 
معظم أقاليمها، وتسجل كميات األمطار الساقطة سنويًا على 
أراضيها ما بين 50 - 250 ملم، وتصل إلى 400 – 600 
الجنوبية  المنطقة  في  الجبلية  المرتفعات  مناطق  في  ملم 
الغربية التي تتصف بشديدة الخشونة واالنحدار، مما يسهم 
تجرف  بدورها  التي  للمياه   السطحي  الجريان  سرعة  في 
التربة وتؤدي بأضرار بالغة في المزارع القريبة من بطون 

األودية.

لتلبية  رئيسيًا  مصدرًا  الجوفية  المياه  تشكل 
االحتياجات الزراعية وكذلك كمصدر لمياه الشرب في بعض 
المناطق، وتوجد المياه الجوفية إما في الطبقات الضحلة في 
رسوبيات األودية أو الطبقات العميقة التي تعتبر مياه غير 
المملكة  من  الغربية  المناطق  في  الجوفية  والمياه  متجددة، 
العربية السعودية عبارة عن مياه متجددة واقعة في طبقات 
مائية غير محصورة تتأثر بشكل مباشر من السيول الناتجة 
من األمطار كما تتأثر بالسحب الجائر، فعندما يحل الجفاف 
في  تكون  الجوفية  المياه  فإن  المناطق  بتلك  طويلة  لفترات 
المتواصل  والضخ  المستمر  الطلب  بسبب  مستمر  نضوب 
قلة  بسبب  تعويض  وجود  عدم  مع  المختلفة  لالستخدامات 

األمطار.

الغربية  المنطقة  أودية  تم اختيار وادي ضيم كأحد 
فيه، وذلك  المتكاملة  اإلدارة  لتطبيق  مدينة جدة  القريبة من 
لما يعانيه من استنزاف أدى إلى نقصان حاد في المياه لتلك 
بالمزروعات  لحقت  التي  الكبيرة  األضرار  وإلى  المناطق 
ونشاطهم  االقتصادي  وضعهم  على  سلبًا  ذلك  انعكس  مما 

االجتماعي.

حوض وادي ضيم هو أحد األحواض الفرعية من 
من  الغربي  الجزء  في  ويقع  الرئيسي  ملكان  وادي  حوض 
المكرمة حوالي  مكة  ويبعد عن  السعودية،  العربية  المملكة 
40 كم باتجاه الجنوب، وتبلغ مساحته حوالي 198,65 كم2، 
أحدهما  فرعين  من  ضيم  لوادي  الفرعي  الحوض  ويتكون 
في الشمال )وادي ضيم الشمالي( ويبلغ طول مجراه المائي 
ويبلغ  الجنوبي(  )وادي ضيم  الجنوب  في  واآلخر  كم،   15
طول مجراه المائي 03 كم )شكل-1(، يحتضنان العديد من 
بدورها  تعد  والتي  الجوفية  المياه  وآبار  والمزارع  المنازل 
مصادر  من  ومصدر  المزارع  لري  الرئيسي  المصدر 
لحماية  ترابي  سد  ويوجد  المحدود،  المنزلي  االستعمال 
أخطار  من  الجنوبي  ضيم  وادي  في  والممتلكات  المزارع 
السيول وبطاقة تخزينية 800000 م3، لكنه لم يتم االستفادة 
لري  آخر  كرافد  المطلوب  بالوجه  وإدارته  منه  المثلى 
المزارع. باإلضافة إلى وجود محطة معالجة ثالثية لمعالجة 
مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية تقدر بـ 250,000 
م3 والتي تقع على بعد 30 كم من وادي ضيم باتجاه الشمال 
الغربي، وإلى اآلن لم يتم االستفادة من المياه المعالجة كرافد 

للمياه  الحاملة  الطبقة  في  حقنها  أو  المزروعات  لري  آخر 
الجوفية، وقد تم وضع سيناريو عند إعداد النموذج الرياضي 
التغذية  آبار  حقن  في  ثالثيًا  المعالجة  المياه  من  لالستفادة 
الصناعية البالغة 5 آبار في وادي ضيم الشمالي و5 آبار في 

وادي ضيم الجنوبي.

1-2 الموقع

تقع منطقة الدراسة في الجزء الغربي من المملكة 
العربية السعودية )شكل-1( وتبعد عن مكة المكرمة حوالي 
 12´  -  º39 بين خطي طول´56  الجنوب  باتجاه  كم   40
º40 شرقًا ودائرتي عرض ´º21 12´ - º21 06 شمااًل، 
وترتفع أعلى نقطة في منطقة الدراسة حوالي  500 م عن 

سطح البحر.

 

)شكل– 1(: موقع منطقة الدراسة
1-3 الدراسات السابقة

دراسة بعنوان »الخزن االستراتيجي للمياه الجوفية 
الجيولوجية  المساحة  هيئة  بها  قامت  ملكان«  وادي  في 
السعودية عام 2004 م، وقد ركزت هذه الدراسة على تقييم 
الحوض  أبعاد  ودراسة  الحوض  في  الجوفية  المياه  موارد 
إطار  في  والهيدروجيولوجية  الهندسية  الناحية  من  الجوفي 
مفهوم الخزن االستراتيجي للمياه الجوفية وتم اقتراح عدد من 
التوصيات للمحافظة على هذا المخزون، وقد بينت الدراسة 
أن هنالك انخفاضًا مستمرًا في مستوى المياه الجوفية بسبب 

الضخ العشوائي.
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1-4 تحديد المشكلة
 انخفاض حاد في مستوى المياه الجوفية.	
 تدهور نوعية المياه الجوفية.	
 عدم االستفادة من موارد المياه البديلة المتاحة في 	

الزراعة نتيجة القصور في التوعية.
ومن خالل استخدام طريقة DPSIR اآلتي:

المياه  منسوب  في  انخفاض   :)State( الحالة  أو  المشكلة 
الجوفية وتدهور نوعيتها.

الدوافع )Drivers(: النمو السكاني، التوسع الزراعي.
الري  المياه،  على  الطلب  زيادة   :)Pressures( الضغوط 

الزراعي المفرط.
 اآلثار المترتبة )Impacts(: الهجرة السكانية، انخفاض
 اإلنتاج الزراعي تدهور نوعية المياه، اآلثار الصحية.

IWRM تطبيق :)Responses( االستجابة

1-5 أهمية البحث
 تقييم الوضع الحالي لالستفادة من الموارد المتاحة 	

بدرجة أفضل.
 للموارد 	 المتكاملة  اإلدارة  أسلوب  من  االستفادة 

المائية باعتباره منهج شامل في إدارة المياه والحفاظ 
على ديمومتها.

 االستفادة من المصادر البديلة في تأمين االحتياجات 	
المائية.

 األودية 	 مع  الدراسة  منطقة  ظروف  لتشابه  نظرًا 
الدراسة  المجاورة يمكن االستفادة بتطبيق منهجية 

عليها فيما بعد.

1-6 أهداف البحث
 تقييم موارد المياه الجوفية لحوض وادي ضيم.	
 في 	 المائية  لالحتياجات  المناسبة  البدائل  اقتراح 

المياه  على  الضغط  من  تخفف  والتي  الوادي 
الجوفية. 

 واستشعار 	 الترشيد  بأهمية  المزارعين  توعية 
خطورة نضوب مخزون المياه الجوفية.

 تطبيق مفهوم اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على 	
وادي ضيم.

1-7 منهج البحث
 دراسة الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية والصور 	

الدراسات  الدراسة، واالستفادة من  الجوية لمنطقة 
السابقة التي أجريت في المنطقة.

 ومجاري 	 السطحي  الحوض  حدود  معالم  تحديد 
األودية الخاصة بوادي ضيم اعتمادًا على نموذج 

.)DEM 90m( االرتفاعات الرقمية
 الخرائط 	 ورسم  المطرية  المحطات  بيانات  تحليل 

الكونتورية للهطول المطري.
 	 )WMS( السطحية  المياه  نمذجة  نظام  تشغيل 

وحساب كميات المياه المتجمعة من األمطار وكمية 
التدفق عند مخرج الوادي.

 في 	 الجوفية  المياه  مناسيب  قياس  بيانات  استخدام 
16 بئر ضمن منطقة الدراسة في  العام 2010م 
من أصل 25 بئر تم رصدها في دراسة سابقة عام 
الكيميائية لـ 22  التحاليل  نتائج  2004، وتفسير 

عينة مياه جوفية.
 كمياه 	 الجوفية  المياه  مدى صالحية  على  التعرف 

السعودية  المواصفات  تصنيف  حسب  آمنة  شرب 
لمياه الشرب غير المعبأة، وكذلك مدى صالحيتها 

للزراعة.
 إجراء تجارب الضخ ألربعة آبار، وتحليل نتائجها 	

لتحديد المعامالت الهيدروليكية للطبقة الحاملة.
 ومعايرته 	 الجوفية  للمياه  رياضي  نموذج  إعداد 

بنتائجها  والتنبؤ  المختلفة  السيناريوهات  ووضع 
المستقبلية.

 تطبيق الطرق اإلحصائية في اختيار أفضل شبكة 	
رصد لمنسوب المياه الجوفية في منطقة الدراسة.

 المنطقة 	 تصميم وإجراء استبيان حول تقبل سكان 
الصحي  الصرف  مياه  الستخدام  والمزارعين 

المعالجة ثالثيًا.
 تطبيق مفهوم اإلدارة المتكاملة لموارد المياه.	

1-8 األدوات المستخدمة
 جهاز 	 مثل:  الحقلية  األجهزة  بعض  استخدام  تم 

منسوب  لقياس   Contact electronic meter
.GPS المياه الجوفية، جهاز تحديد المواقع

 تم استخدام بعض البرامج المختلفة لتفسير البيانات 	
المعلومات  نظم  برنامج  مثل:   ، الخرائط  ورسم 
النمذجة  وبرامج   ،GeoMedia الجغرافية 
 Processing Modflow & WMS الرياضية 
 &  AqteSolve الضخ  تجارب  تحليل  وبرامج   ،
Aquifer test pro، وبرنامج تفسير نتائج البيانات 

.Surfer وبرنامج AquaChem الكيميائية

1-9 مشاهدات من منطقة الدراسة

الدراسة  لمنطقة  الحقلية  الزيارات  خالل  لوحظ 
بعض المشاهدات التي تدل على تدهور الوضع المائي والذي 
ألقى بظالله على المزارع وسكان المنطقة، وكان أثر الجفاف 

وهجرة المزارع واضح كما هو مشاهد في )صورة-1(

 
)صورة–1(: أثر الجفاف الحاصل في معظم المزارع



5

كما يوجد عدد قليل من المزارع التي ال تزال تعمل 
الجوفية  المياه  من  المتوفر  وتستغل  متوسطة  إنتاجية  بطاقة 
لري المزروعات بالطرق التقليدية وتقوم بتصدير منتجاتها 
هذه  ويدير  القريبة،  المحلية  األسواق  إلى  الخضروات  من 

المزارع عمالة وافدة )صورة-2(.

 
)صورة–2(: النشاط الزراعي في منطقة الدراسة

ويوجد في المنطقة مشاريع سقيا محدودة وغير كافية 
وزارة  طريق  عن  المنطقة  ألهل  للشرب  آمنة  مياه  لتوفير 
المياه والكهرباء وبعض الجمعيات الخيرية )صورة-3، 4(.

 
)صورة–3(: مشروع سقيا – وزارة المياه

 
)صورة–4(: مشروع سقيا – جمعية خيرية

الفصل الثاني 

2-1 جيولوجية المنطقة

تتكون منطقة الدراسة من رواسب وديانية مختلفة 
باإلضافة  هذا   ، )شكل-2(  الرباعي  العصر  في  تكونت 
والجابرو،  الديورايت،  )صخور  مثل  نارية  صخور  إلى 
والجرانوديورايت( )جدول-1( والتي يتواجد بها العديد من 
التراكيب الجيولوجية من صدوع وشقوق وفواصل تساهم في 

تغذية تلك الرواسب الوديانية بمياه األمطار.

 
)شكل–2(: جيولوجية المنطقة

)جدول-1(: أنواع الصخور والرواسب الوديانية في منطقة الدراسة

Age Formation Well Number

Q
ua

te
rn

ar
y

Undifferentiated 
Alluvial, Eluvial, 
Talus, and Eolian 

deposits
Aeolian sand

Wadi alluvium-sand 
and gravel

Talus deposits
Alluvial fan depo-
sits, not terraced, 
sand and gravel

DM-6, 8, 9, 11, 12, 
14, 15, 17, 18, 22, 24, 
26, 27, 32, 36, 38, 41, 
45, 46, 47, 51, 52, 53 

and 54.

Pr
ec

am
br

ia
n

Nu’man Complex
Massive to foliated 
biotite monzonite

DM-4,6,8,17,18 
,22,24,26 and 27

DM-51,52,53 and 54 
(along one fault)

Milh Complex
Hornblend, biotite, 

tonalite
Diorite to quartz 

diorite
Diorite, gabbro and

granodiorite

DM-9,11,12,14,15 ,36,
32,38,41,45,46 and 47.

الفصل الثالث

3-1 موارد المياه السطحية

ضمن  مناخيًا  السعودية  العربية  المملكة  تصنف 
المناطق  القاحلة )Arid Region(، حيث أن درجات الحرارة 
مرتفعة في معظم شهور العام، واألمطار قليلة وغير منتظمة، 
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وتهطل في أوقات متباعدة زمانيًا ومكانيًا. يوضح )الشكل-3( 
 ،BWh تصنيف العالم مناخيا، ويظهر موقع المملكة بالرمز
أنها  على  ويدل  للمنطقة،  العام  المناخ  إلى   )B(يرمز حيث 
جافة، ويرمز)W( إلى نوع تساقط األمطار وهي صحراوية، 
وتهطل في الشتاء بشكل عام، ويدل الرمز )h( على درجات 

الحرارة، وهي تدل على أن الطقس حار جاف.
 

)Kottek et al, 2006(تصنيف دول العالم مناخيًا :)شكل-3(

تقع الدورة الهيدرولوجية تحت تأثيرات ثالثة أنواع من 
والهطوالت  المناخية  األنماط  في  تؤثر  التي  الهوائية  الكتل 
)الشكل-4(   )Maclearn 1979, Şen 1983( المطرية 

، وهي:

 .	 Maritime( الموسمية  البحرية  الهوائية  الكتل 
الجبهة  تنتج من هذه   :)Tropical Air Masses
على  عاٍل  وبتردد  غزيرة  شدة  ذات  أمطار  كمية 
والجنوبية  الغربية،  والجنوبية  الجنوبية،  المناطق 

الشرقية من المملكة وذلك خالل فصل الخريف.

 .	 Continental( االستوائية  القارية  الهوائية  الكتل 
البالد  إلى وسط  Tropical Air Masss(: تصل 
وهي تنتج كميات متوسطة إلى قليلة من األمطار 

على المناطق الغربية خالل فصل الشتاء.

 .	 Maritime Polar( الكتل الهوائية البحرية القطبية
على  الهوائية  الكتل  هذه  تؤثر   :)Air Masses
محدثة  للملكة  الغربي  والشمالي  الشمالي  الجزء 
أوائل  في  الشدة  متوسطة  إلى  غزيرة  من  أمطارًا 

فصل الشتاء.

 

)شكل-4(: الكتل الهوائية المؤثرة على مناخ المملكة )زكاي شن 
 )1983 Zekâi Şen

يقدر معدل هطول األمطار في المملكة العربية السعودية 
)باستثناء صحراء الربع الخالي( بـ 110 ملم/سنة، وتتصف 
ببقية  مقارنة  أمطارها،  بغزارة  الغربية  الجنوبية  المنطقة 
مناطق المملكة، حيث يصل معدل هطول األمطار إلى أكثر 
من 400 ملم/سنة في بعض المواقع كما في جبال فيفا )هيئة 

المساحة الجيولوجية السعودية 2010( )الشكل-5(.

 

)شكل-5(: معدالت األمطار على المملكة خالل الفترة )1998-
.)2005

تشكل قمم جبال السروات، التي تمتد من شمال المملكة 
لتوزيع  الفاصل  الخط  األحمر،  للبحر  موازية  جنوبها،  إلى 
الشرق من  التي تهطل في جهة  فاألمطار  السطحية،  المياه 
هذا الخط تجري في األودية المتجهة شرقًا، أما األمطار التي 
تسقط إلى الغرب من خط توزيع المياه فهي تجري في أودية 
شديدة االنحدار لتصب في البحر األحمر، ويعتبر وادي ملكان 
الذي يشكل وادي ضيم أحد فروعه من األودية التي تصب 
غربًا، وتتسبب المنحدرات الجبلية في أعلى وشرق الوادي 
في نشوء األمطار الجبلية بمصاحبة النمط اإلعصاري، حيث 
يحدث بشكل عرضي هطول أمطار غزيرة تحملها المجاري 
إلى المناطق المتوسطة من األودية ويتم تسريب مباشر وغير 

مباشر يمثل التغذية من مياه األمطار.
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3-2 تحليل البيانات المطرية

عدد  إختيار  تم  المطلوبة،  المناخية  المعامالت  لتحديد 
وبعد  الدراسة،  منطقة  حول  المناخية  القياس  محطات  من 
البيانات  لضعف  نظرًا  المحطات  هذه  من  عدد  استبعاد 
 )11( اعتماد  تم  القياس،  فترات  في  كبيرة  ثغرات  ووجود 
الممتدة منذ عام  الفترة  اليومية خالل  بياناتها  محطة لتحليل 
التالية  المحطات  وتضمنت   ،2005 عام  ولغاية   1968
 J	0	, J	07, J	08, J			, J		4, J	04, J	05,( أرقامها
09	06, TA	06, TA	TA004, TA(، إضافة إلى محطتين 
تم استخدام بياناتها فقط في حساب المتوسط السنوي لألمطار 
وهما)8		8, TA		J(، وجميع هذه المحطات تابعة لوزارة 

المياه والكهرباء )جدول-2(.

لهذه  المتوفرة  اليومية  المطرية  البيانات  تحليل  تم 
المحطات واستنتاج المعدالت المطرية الشهرية لها )جدول-
Jed� )3(، و)الشكل-6( يوضح المعدالت الشهرية لمحطتي 

4		dah�J( التي تقع على البحر األحمر في الجزء الشمالي 
في  تقع  التي   )Al Shaffa-TA109(والمحطة الغربي، 
المحطة  تأثر  الشرقي ويظهر  الجزء  المرتفعات في  مناطق 
األولى باألمطار الشتوية بينما تتأثر المحطة الثانية باألمطار 

الموسمية.

)جدول-2(: المحطات المناخية التي تم تحليل بياناتها

Station 
No. Latitude longitude Elev. 

(masl) Years

J102 21:26:00 39:42:00 116 1966-2009

J107 20:19:00 40:27:00 84 1966-2006

J108 20:09:00 40:17:00 6 1966-2009

J113 21:22:00 40:07:00 520 1965-2005

J134 21:30:00 39:12:00 11 1970-2010

J204 21:21:00 40:12:00 720 1966-2005

J205 21:21:00 40:13:00 910 1966-2005

TA004 21:24:00 40:27:00 1530 1974-2005

TA106 21:20:00 20:19:00 1870 1964-2009

TA206 21:17:00 40:24:00 1680 1966-2008

TA109 21:04:00 40:22:00 2130 1964-2010

J138 20:29:00 40:55:00 400 1975-1996

TA218 21:04:00 40:31:00 1820 1975-1996

)جدول-3(: المعدالت المطرية الشهرية )ملم( خالل الفترة )5002-8691(

Month J102 J107 J108 J113 J134 J204 J205 TA004 TA106 TA206 TA109

1 32.23 43.53 22.38 47.14 19.83 29.61 28.09 11.18 31.65 20.18 46.33

2 15.94 18.45 7.03 20.23 24.85 15.15 14.69 4.86 20.79 13.26 26.22

3 10.08 13.79 15.36 47.82 7.09 22.66 23.25 17.09 36.96 13.52 34.50

4 13.79 44.80 21.01 54.78 4.56 30.41 31.78 40.33 46.03 43.40 51.52

5 25.30 1.55 0.00 20.91 5.00 26.80 26.91 29.71 50.33 38.22 63.35

6 0.00 2.60 17.00 13.28 0.00 10.25 11.13 9.80 21.95 9.05 23.66

7 0.60 15.05 5.00 11.40 1.50 15.01 15.82 6.03 16.42 9.67 23.67

8 25.70 8.40 15.00 23.69 3.95 11.14 12.47 14.17 19.99 26.44 37.76

9 11.00 11.20 0.00 45.19 39.20 22.60 22.29 9.24 12.37 14.94 25.00

10 3.48 23.22 31.30 40.06 16.02 27.78 36.40 16.57 36.10 22.82 34.46

11 46.15 41.79 47.04 53.95 36.45 24.71 22.76 18.77 38.58 22.56 43.13

12 23.89 28.63 41.20 30.49 19.19 23.33 21.18 15.32 26.38 9.42 31.93
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 TA109و J134 شكل-6(: متوسطات األمطار الشهرية للمحطتين( 
خالل الفترة )2005-1968(

لجميع  السنوية  األمطار  متوسطات  حساب  تم  وقد 
المحطات بطريقين، األولى تم فيها تجاهل القيم الصفرية )0( 
الصفرية  القيم  السنوي وأدخلت  المتوسط  في عملية حساب 
وندرة  الجافة  المنطقة  لطبيعة  ونظرًا  الثانية،  الطريقة  في 
في  السنوية  األمطار  متوسط  تقدير  من  والهدف  األمطار 
التوصل إلى تقدير قيم التغذية الراشحة إلى الحوض الجوفي 
األمطار  حجم  حساب  في  الثانية  الطريقة  قيم  اعتمدت  فقد 
السنوي والكميات الراشحة منه، و )الجدول-4( يبين نتائج 
إلى  إضافة  والعظمى  الدنيا  والقيم  السنوية  البيانات  تحليل 

المتوسط السنوي بالطريقتين.

)جدول-4(: قيم المتوسط السنوي لألمطار )1968-2005( )ملم(

Item J102 J107 J108 J113 J134 J204 J205 TA004 TA106 TA206 TA109 J138 TA218

Min 
value 0.80 4.00 2.90 8.90 1.00 2.20 0.40 3.80 61.10 44.50 7.50 115.00 35.40

Min_Y 1976 2004 1980 1976 1986 1990 1993 1994 1980 2003 2005 1984 1987

Max 
value 227.00 244.80 237.00 343.40 229.80 451.40 427.10 382.30 392.50 361.40 638.50 600.80 401.40

Max_Y 1979 1968 1996 1979 1996 1969 1969 1975 1982 1968 1968 1975 1986

Average 55.73 67.67 65.46 146.53 50.42 151.16 162.96 135.96 193.25 172.72 306.01 296.40 153.30

Average 
with(0) 48.39 49.86 56.85 138.82 41.13 151.16 162.96 96.60 172.91 163.63 297.96 296.40 153.30

وقد بلغت أعلى قيمة لمتوسط األمطار السنوي 892 ملم في 
المحطة TA109، وتقع تلك المحطة في منطقة الشفا بمدينة 

.)escarpment الطائف )منطقة اإلنحدار الجبلي

لهذه  السنوية  األمطار  متوسطات  يبين  و)الشكل-7(   
المحطات، )الشكل-8( يوضح مواقع هذه المحطات وخطوط 

تساوي المطر.
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 متوسط األمطار السنوية  ( 

 )شكل-7(: متوسطات األمطار السنوية

 

)شكل-8(: مواقع المحطات المناخية وخطوط تساوي المطر السنوية

3-3 تقدير األمطار المتوقعة للفترات التكرارية المختلفة:

تعتبر الشدة المطرية )Rainfall intensity( هي العامل 
ولذلك  والفيضانات  السيول  تكوين  على  والمؤثر  الرئيسي 
يجب وضعها في االعتبار عند التخطيط للمشاريع اإلنشائية 
والتنموية، كما يمكن من خالل تحديد الشدة المطرية التعرف 
في  مدمرة  تكون  أن  يمكن  التي  المطرية  العواصف  على 
بعض األحيان، لذلك تم استخالص الشدة المطرية المتوقعة 
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على فترات تكرار 10، 25، 50، 100، 200 سنة، من 
معادلة  وباستخدام  العظمى،  اليومية  المطر  معلومات  خالل 
»ويبول«، حيث تم رسم بيانات المطر مقابل زمن التردد، أو 

قيمة االحتماالت من خالل تطبيق المعادلة رقم )1(:

P= m/n+1  or  Tr= n+1/m   )1(

حيث يمثل n عدد السنوات، وm هو ترتيب القيمة بين القيم 
المختلفة وP هو االحتمال لحدوث القيمة، و Tr زمن التكرار. 
واستخدمت طريقة بيرسون اللوغاريتمية في استخالص قيم 
الشدة المطرية لكامل المحطات، و)الشكلين-9، 10( يبينان 
على   TA	09, J	04 المحطتين  لبيانات  االحتمالي  التحليل 
التوالي، و)الجدول-5( يبين نتائج التحاليل اإلحتمالية لجميع 

المحطات.
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TA	09 شكل-10(: التحليل االحتمالي لبيانات المحطة(

 

)جدول-5(: قيم الشدة المطرية لألزمنة التكرارية المختلفة )ملم(

Station 10y 25y 50y 100y 200y

J102 58.01 77.97 93.34 108.96 124.83

J107 74.73 106.63 132.08 158.53 185.89

J108 74.67 104.86 128.67 153.24 178.52

J113 91.53 128.07 157.26 187.62 219.05

J134 52.61 65.90 75.34 84.45 93.30

J204 70.69 89.17 102.82 116.31 129.70

J205 82.43 102.10 116.16 129.75 143.01

TA004 52.14 66.34 76.98 87.59 98.21

TA106 73.13 101.10 124.33 149.08 175.20

TA206 62.66 83.77 100.62 118.14 136.27

TA109 77.78 91.99 101.97 111.49 120.68

3-4 تقدير حجم الجريان السطحي والتدفق في وادي 
ضيم:

حوض  من  فرعي  حوض  ضيم  وادي  حوض  يعتبر 
مساحته  وتبلغ  )شكل-11(،  في  يظهر  كما  ملكان  وادي 
األحواض  نمذجة  نظام  استخدام  وتم  كم2،   198 حوالي 
المائية السطحية )WMS( في اشتقاق حدود الوادي واألودية 
االرتفاعات  نموذج  باستخدام  المائية  والمجاري  الفرعية 
في  أحدهما  فرعين  وجود  وتبين   ،)DEM 90m( الرقمية 
المائي  مجراه  طول  ويبلغ  الشمالي(  ضيم  )وادي  الشمال 
ويبلغ  الجنوبي(  )وادي ضيم  الجنوب  في  واآلخر  كم،   16
طول مجراه المائي 30 كم )شكل-12(، و)الجدول-6( يبين 

المواصفات المورفومترية للفرعين.

 
)شكل-11(: الحوض المائي لوادي ملكان



10

 

 )شكل-12(: حوض وادي ضيم وفرعيه الشمالي والجنوبي

)جدول-6(: الخواص المورفومترية لألودية الفرعية

Basin 
Name

Area
(Km2)

Slopes 
(m/m)

B_Length
(m)

Max 
Stream 
Length 

(m)

Centoid 
Stream 

Distance 
(m)

Perimeter
(m)

North 
Deem 48.11 0.0229 15625 16278 10913 51666

South 
Deem 150.54 0.0426 26563 30419 17031 92912

3-5 تقدير حجم الجريان السطحي السنوي:

لحساب معدل األمطار السنوية المتساقطة على كل فرع، تم 
التقاطع  إجراء   )GIS( الجغرافية  المعلومات  نظم  باستخدام 
ما بين حدود كل فرع ونطاقات تساوي المطر الناتجة عن 
خطوط التساوي، وبعد حساب مساحات هذه القطع، طبقت 
لكل  الموزون  األمطار  متوسط  حساب  في    )2( المعادلة 

فرع.

         )2(

حيث :  - Ai : المساحة بين خطي مطر متجاورين

 - Pi,i+1 : وسطي الهطول المطري لخطي 
تساوي هطول مطري متجاورين

وكانت القيمة الممثلة للفرع الشمالي هي )169( ملم و القيمة 
الممثلة للفرع الجنوبي هي )192( ملم، و)الشكل-13( يبين 

هذه النطاقات.

 
 )شكل-13(: نطاقات متوسط األمطار السنوية في وادي ضيم

وبالتالي لحساب حجم الجريان السنوي وتقدير كميات المياه 
استخدام  تم  الجوفية،  الطبقة  إلى  تتسرب  أن  يمكن  التي 

المعادالت التالية:

باستخدام   Direct Runoff المباشر  السيل  عمق  حساب   �
وفق    Soil conservation services)SCS( طريقة 

المعادلة )3(.

)Q = )P - Ia( 2 / ))P -Ia(+S          )3(

حيث أن :

السيل المباشر )سم(  = Q

متوسط المطر أو األمطار لفترات تكرار مختلفة )سم(  = P

أقصى جهد لرطوبة التربة )سم(   = S

Initial abstrac-(السيل قبل حدوث  المياه  كمية   = Ia
ويمكن  النبات  على  العالقة  األمطار  الترشيح،  مثل   )tions

تقديرها من المعادلة رقم )4(.

Ia = 0.2S                  )4(
 

1,
1



 






 ii

n

i

i P
A
AP

حيث أن S  يمكن حسابها من المعادلة )5(:

S = )1000/ CN( –10            )5(

 )SCS(, 1973( المنحنى في طريقة حيث أن CN  رقم 
 S ويجب تحويل قيمة ،)Soil Conservation Services

من إنش إلى سم.

 )Curve Number( المنحني  رقم  قيمة  تقدير   6-3
للفرعين: يمكن تصنيف وادي ضيم إلى نوعين من األراضي 
األول يتمثل بمناطق إنتشار الرسوبيات مع مجاري األودية 
المنحني  رقم  قيمة  وتبلغ  رملية  رواسب  عن  عبارة  وهي 
أما  التسرب.  عالية  إلى  متوسطة  وهي   )72( لها   )CN(
الثانية فهي عبارة عن صخور صلبة مكونة للتالل والمناطق 
الجبلية بالحوض وهي منتشرة بمنطقة الحوض وتبلغ قيمة 
رقم المنحني )CN( لها )93( وهي قليلة التسرب جدا نظرا 
للميول العالية وصالبتها، و)الجدول-7( يبين نتائج الحسابات 

:CN التي تمت على كل فرع لتقدير قيمةالـ

)جدول-7(: نتائج المنحنيات )CN( للفرعين

Basin 
Name

Area Type (1) Type (2) Average 
CN(Km2) Area 

(Km2) % CN Area 
(Km2) % CN

North 
Deem 48.11 17.34 36% 72 30.52 64% 93 85.32

South 
Deem 150.54 20.51 14% 72 130.07 86% 93 90.15
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وبتطبيق المعادالت السابقة باستخدام المعدالت السنوية لكل 

 
)شكل-14(: نطاقات الشدة المطرية المحتملة خالل 10 سنوات

 
)شكل-15(: نطاقات الشدة المطرية المحتملة خالل 25 سنة

 
)شكل-16(: نطاقات الشدة المطرية المحتملة خالل 50 سنة

 )جدول-8(: نتائج حسابات حجم الجريان السطحي السنوي

Basin 
Name 

Annual 
rainfall

Area 
exposed S Ia

Direct 
Runoff 

(Q)

Infiltration 
(F)

Runoff 
water

Infiltration 
volume

P(mm) % (cm) (cm) (cm) (cm) volume 
(m3) (m3)

North 
Deem 169.17 36% 4.37 0.874 12.61 3.435 6,065,854 594,866

South 
Deem 192.13 14% 2.775 0.555 16.24 2.416 24,450,762 509,168

حيث تم تقدير كمية المياه الراشحة من كمية المطر المتساقطة 
على الوادي كما يلي:

Inf. calculations (cm): F= P-Ia-Q       )6(

وحساب حجم الجريان السطحي وفق المعادلة التالية:

Volume of runoff water)m3( = A*Q        )7(

حيث A تمثل مساحة الحوض بعد تحويله إلى متر مكعب

وتم حساب حجم المياه الراشحة مباشرة عبر الرواسب كما 
يلي:

Infiltration volume(m	) = F*A*exposed percent  )۸(

حيث أن )exposed percent( يمثل نسبة مساحة الرواسب 
تقدير  عند  سابقًا  حسابها  تم  وقد  الحوض،  لمساحة  بالنسبة 

.)CN(الـ

وسيتم استخدام هذه الحسابات عند إعداد النموذج الرياضي 
للمياه الجوفية.

3-7 تقدير حجم الجريان السطحي والتدفق للفترات التكرارية 
المختلفة:

لألزمنة  فرع  بكل  الخاصة  المطرية  الشدة  لحساب 
التكرارية )10، 25، 50، 100، 200 سنة(، تم اإلعتماد 
محطة  لكل  )الجدول-5(  االحتمالية  التحاليل  نتائج  على 
وأعدت الخرائط الكونتورية لكل زمن تكراري، وبعد إجراء 
الشمالي  الفرعين  وحدود  الناتجة  النطاقات  مابين  التقاطع 
والجنوبي وباإلعتماد على المعادلة رقم)2( تم حساب الشدة 
و)األشكال-  تكراري  زمن  كل  مقابل  فرع  لكل  الموزونة 
14، 15، 16، 17، 18( تبين هذه النطاقات، و)الجدول-9( 

يظهر النتائج الخاصة بكل فرع.

فرع لحساب حجم الجريان السنوي )جدول-8( كانت النتائج 
كما يلي:
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)شكل-17(: نطاقات الشدة المطرية المحتملة خالل 100 سنة

 
)شكل-18(: نطاقات الشدة المطرية المحتملة خالل 200 سنة

)جدول-9(: نتائج حسابات الشدة المطرية لكل زمن في كال الفرعين 
)ملم(

Basin 10y 25y 50y 100y 200y

N 80.97 107.13 127.45 148.24 169.49

S 80.51 104.72 123.39 142.39 161.74

لعدم وجود أي قياسات للسيول في المنطقة فقد تم اللجوء 
لكل  المائي  الوحدة  منحنى  لحساب  اإلستنتاجية  الطرق  إلى 
حوض فرعي، وقد تم استخدام الطريقة اإلستنتاجية لمنحنى 
قيمة  لحساب   )Snyder, 1938( لسنايدر  المائية  الوحدة 
زمن  إلى  باإلضافة   )Peak Discharge( العظمى  السيل 
الوصول )Time to peak( وهما القيمتان الهامتان في أي 
دراسة لتصميم المنشآت المائية، واستكشاف مدى المخاطر 
التي يمكن التعرض لها في الوادي نتيجة الجريان السطحي، 
للفترتين )25 و 200 سنة(  المطرية  الشدة  اختيار  تم  وقد 

كأساس لحسابات السيول في الفرعين.

في  المتغيرات  من  عدد  عالقة  على  الطريقة  تعتمد 
وزمن  السيل  حجم  إلستنتاج  المائي  الحوض  خصائص 
حسب  )شكل-19(  الوادي  مخرج  منطقة  إلى  الوصول 

المعادلة رقم )9(.

tL = Ct ) L . Lc( 0.3            )9(

حيث:

tL  : هي الزمن من منتصف فترة المطر إلى زمن ذروة 

السيل )ساعة(، وهو ما يسمى بزمن التأخير.

Ct  :  ثابت يعبر عن ميل الحوض، ويستنتج عادة من 
قياسات السيول في الحوض وهو يتراوح مابين 1,35 إلى 

1,65، وقد تم اعتماد الرقم )1,5( ممثاًل للحوض.

L  : طول القناة الرئيسية من أعلى الحوض إلى المخرج 
)كم(.

Lc : طول القناة المائية من منتصف الحوض المائي إلى 
المخرج )كم(.

 Duration of(المائية الوحدة  قيمة زمن  تقدير  ويمكن 
the unit rainfall( من خالل تطبيق المعادلة رقم )10(.

tr = tL /5.5             )10(

حيث  tr هي زمن الوحدة المائية )ساعة(.

مخرج  إلى  العظمى  السيل  قمة  زمن وصول  ويحسب 
الوادي من خالل تطبيق المعادلة رقم )11(.

Tp = tL + 0.25 )tR – tr(     )11(

حيث :

Tp  : زمن ذروة السيل  )ساعة(، وهو ما يعبر عنه 
بزمن التأخير المعدل.

المطرية )ساعة(.و قد تم استخدام  العاصفة  tR : زمن 
الزمن )3 ساعات(

 
 )شكل-19(: المنحنى المائي حسب طريقة سنايدر

)Bedient and Huber, 1992( 
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وتحسب قيمة السيل العظمى في منحنى الوحدة المائية 
حسب المعادلة رقم )12(.

Qp = )2.78 Cp A(/ Tp     )12(

حيث : Qp : قيمة ذروة السيل )م3/ثانية( للسم

   A : مساحة الحوض المائي )كم2(

 ،0,69 إلى   0,56 بين  يتراوح  معامل   :Cp    
وعادة ما يكون معاكس لقيمة Ct، وقد اعتمد الرقم 

)0,6( للوادي.

 Time base of the synthetic( أما فترة السيل الكلية
hydrograph( فيمكن حسابها من خالل المعادلة رقم )13( 

. (Taylor and Schwartz )1952( المعدلة من قبل

 )Tb = 5)tp + 0.5tR  )hr(   )13(

وبتطبيق هذه المعادالت إضافة إلى المعادالت )5،4،3( 
مختلفة،  تكرار  فترات  عند  المتوقع  السيل  حجم  حساب  تم 
واستنتاج المنحنيات المائية للفرعين )األشكال- 20، 21(، 
 200 25و  تكرار  زمن  عند  العظمى  السيل  قيم  وحساب 
سنة، و الزمن الالزم لوصول المياه من أعلى الحوض إلى 

المخرج، و)الجدولين-10، 11( يظهر جميع هذه النتائج.

 
)شكل-20(: المنحنيات المائية الخاصة بحوض الفرع الشمالي

)جدول-10(: نتائج حسابات السيول للفرع الشمالي

Return 
Period

Rain 
Intensity

Peak 
Discharge Peak Runoff 

water
Infiltration 

volume

I 
(mm)

Q 
(m3/sec)

Time 
(hr)

volume 
(m3) (m3)

10Y 80.97 53.55 6.67 2,164,828 471,571

25Y 107.13 81.08 6.67 3,277,527 524,109

50Y 127.45 103.26 6.67 4,174,513 553,245

100Y 148.24 126.42 6.67 5,110,447 576,355

200Y 169.49 150.41 6.67 6,080,422 595,118

 
)شكل-21(: المنحنيات المائية الخاصة بحوض الفرع الجنوبي

 )جدول-11(: نتائج حسابات السيول للفرع الجنوبي

Return 
Period

Rain 
Intensity

Peak 
Discharge Peak Runoff 

water
Infiltration 

volume

I 
(mm)

Q 
(m3/sec)

Time 
(hr)

volume 
(m3) (m3)

10Y 80.51 143.33 9.48 8,231,462 427,199

25Y 104.72 203.05 9.48 11,661,555 457,410

50Y 123.39 249.94 9.48 14,354,546 473,839

100Y 142.39 298.15 9.48 17,122,885 486,734

200Y 161.74 347.55 9.48 19,960,215 497,125
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