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شرق مدینة الموصل باستخدام شمالإعداد خارطة الكترونیة لتطویر حوض وادي الشور

  نظم المعلومات الجغرافیة

  

  بشار منیر یحیى                        بسمان یونس حمید 

  مركز التحسس النائي

  جامعة الموصل

  

  )١٣/٣/٢٠١٢،  تاریخ القبول  ١٩/١٠/٢٠١١تاریخ االستالم( 
  

  الملخص

،تضمنت الدراسة مدینة الموصلشرق شمال یقعيثل منطقة الدراسة بحوض وادي الشور والذتتم

على تقنیات التحسس النائي كأداة باالعتمادوأعداد خارطة الكترونیةتطویر الحوض من الناحیة الهیدرولوجیة 

دراسة و ور وفعالة في تحدید شبكة التصریف السطحیة وتحلیل الخواص المورفومتریة لحوض وادي الش

الصالحة للشرباآلبارالموازنة الهیدرولوجیة وتحدید كمیات المیاه الداخلة والخارجة من الحوض مع تحدید 

في األمطارطرائق حصاد میاه إحدىعن طریق تصمیم إنتاجیتهافي المنطقة والعمل على تطویر لزراعةلو 

ام برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة والنتائج تم جمع مستویات البیانات التي عولجت باستخد.منطقة الدراسة

خارطة الكترونیة غرضیة یمكن بإعدادالمستخرجة في قاعدة موحدة على شكل طبقات معلوماتیة واالنتهاء 

  .منطقة الدراسةاالستفادة منها في مراقبة وتطویر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  
The study area is within Wadi AL-Shour basin north eastern mosul city. This 

work includes the hydrological development of the basin and the preparation of an 
electronic map based on remote sensing technique. The technique is considered a 
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very active tool for the determination of the surface drainage system, analysis of 
the morphomatric features of the basin and the study of the hydrological balance of 
the basin. It has also been used for the determination of input and output flow of 
basin waters, the suitability of the well waters for drinking and agricultural 
purposes and the improvement of the productivity of the basin through the design 
of a harvesting method for rain waters at the study area. The collected data is 
processed by the use of (GIS) software and the results obtained are gathered in a 
main data base as a digital layers, loading to the preparation of a purpose electronic 
map which could be used for the monitoring and developing the study area. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
  المقدمة

یقع حوض وادي الشور في الجزء الشمالي الشرقي من العراق وبالتحدید شرق مدینة الموصل وینحصر 

تتحدد منطقة الدراسة بین خطي عرض .بین طیة عین الصفرة وطیة بعشیقة ویصب الحوض في نهر دجلة

  .شماال) °٤٣´ ٣٠˝١٥، ° ٤٣´ ٢٠˝٠٠(شرقا و ) °٣٦´ ٢٨˝٠٠، ° ٣٦´ ١٥˝١٥(

عقرة أو - كیلومتر مربع ویمكن الوصول إلیه عبر طریق موصل) ٣٠٨.٤(تبلغ مساحة الحوض الكلیة 

یخضع مناخ منطقة الدراسة لظروف مناخ العراق وبالتالي مناخ البحر ). ١الشكل (اربیل - طریق موصل

ولغایة عام ١٩٨٠ات المناخیة من محطة أنواء الموصل وللفترة من عام تم الحصول على البیان. المتوسط

درجة مئویة ومعدل التبخر ) ٢٤(ملم ومعدل درجات الجرارة ) ٣٩٧(حیث بلغ معدل الساقط المطري ٢٠١٠

  .ملم) ٩٠.٩(

النهریة عن األحواضوصیانة وتطویر بإدارةالتفكیر الجدي أهمیةمشكلة العجز المائي عززت إن

تعد المیاه الجوفیة من ).٢٠٠٩الجبوري،(یق تنمیة المصادر المائیة ومشروعات التنمیة الزراعیة والرعویة طر 

المصادر المهمة للمیاه في الطبیعة وهي جزء من الدورة الهیدرولوجیة لذا فان من الضروري معرفة كمیاتها 

،ألنعیمي(النهریة ألحواضلجیة وكیفیة العمل على زیادتها وذلك عن طریق دراسة الموازنة الهیدرولو 

٢٠٠٠.(  

حیث تقع منطقة الدراسة ضمن ) ١٩٧٣جبرائیل،(تم تصنیف المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة حسب 

والتكوین الجیولوجي هو تكوین الفارس وذات إنتاجیة متغیرة ونوعیة المیاه توصف بأنها جیدة ) B2(القطاع 

علما أن حركة المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة تكون من .ة متغیرةإلى ردیئة ومعامل الخزن قلیل والتغذی

الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي أي باتجاه نهر دجلة بسبب الضغط الهیدرولیكي الناتج من ارتفاع طبقات 

  . التكوین المائي عند أقدام الجبال في عین الصفرة وبعشیقة

والمتمثلةتكوینات مائیة غیر محصورة بأنهالمیاه الجوفیة تتصف التكوینات المائیة الحاملة والخازنة ل

ذین التكوینین هما میاه الساقط المطري السنوي لتغذیة هاألساسيالمصدر أنتكوین االنجانة والفتحة حیث ب

الذي یسقط على المرتفعات المتمثلة بطیة بعشیقة وعین الصفرة والتي تتسرب عبر الترسبات الحدیثة ومنها 



٣.................إعداد خارطة الكترونیة لتطویر حوض وادي الشور شمال شرق مدینة

تم تحدید متر،)٨٠(تكویني االنجانة والفتحة حیث یعتبر تكوین االنجانة الخازن الرئیسي وبسمك ىإلتنفذ 

ا تمتاز بنوعیة ههاالن میمنها وذلكتسعةفي منطقة الدراسة وتم التركیز على اارتوازیاواحد وعشرین بئر 

,WHO(واألمریكیةحسب المواصفات العالمیة ة صالحة لالستهالك البشريدجی 1971.(  

علىالنهریة یعطي داللة واضحة لألحواضدراسة الخصائص المورفومتریة المساحیة والشكلیة إن

عن ادقیقاالنهریة من ناحیة كمیة الموجات التصریفیة وسرعتها مما یعطي مؤشر األحواضخواص تحدید

  ).٢٠٠٢،ىالمول(كیفیة وضع الحلول الهندسیة المناسبة للتعامل مع هذه الكمیات المخمنة 

على انه فن قدیم یقوم على مبدأ مسك وخزن الهاطل األمطاریمكن تعریف مصطلح حصاد میاه 

عدة مبتكرة حقلیا تستند على التغیر الهائل في االحتمالیة المكانیة والزمانیة للهاطل المطري، بأشكالالمطري 

وفي تربیة المواشي وحتى لالستخدام المحصودة في مجاالت شتى الزراعیة منهااألمطاریمكن استخدام میاه 

بتحویله أماالبشري وحسب الطریقة المنفذة لحصاد هذه األمطار ویمكن التعامل مع هذا الماء المحصود 

إنشاءقطاع التربة ، ( طرق الخزن المتمثلة بـبإحدىیتم خزنه أواإلرواءزراعیة لغرض أراضيإلىمباشرة 

  )Mohamed،٢٠٠٨(تحت سطحیةأوخزانات سطحیة 

الضروریة التي تدعم تطویر بیانات التقنیات التحسس النائي في الحصول على أهمیةبرزت   

األحواض النهریة ومنها رسم شبكة التصریف السطحیة لحوض وادي الشور بدقة عالیة إضافة إلى استخدام 

لتحالیل الالزمة للدراسة في جدولة وتنظیم البیانات وٕاجراء ا) GIS(برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة 

,Kumar(واالنتهاء بإعداد خرائط غرضیة تساعد في تطویر حوض وادي الشور  2008.(  
  

  

  

  

  

  

  

. مرئیة فضائیة تبین منطقة الدراسة:١الشكل 
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  وأهمیتهاالدراسةأهداف

اخلة والخارجة من حوض وادي دراسة الموازنة الهیدرولوجیة لمنطقة الدراسة وتحدید كمیات المیاه الد- ١

وتحدید بعض الخصائص التي تالئم قیام مشاریع حصاد للحوضة دراسة الخواص المورفومتریو الشور

  .في منطقة الدراسةاألمطارمیاه 

نظم المعلومات الجغرافیة في رسم شبكة التصریف وبرمجیات استخدام تقنیات التحسس النائي - ٢

وٕاخراجهاقاعدة بیانات رقمیة تحاكي البیانات المكانیة والوصفیة وٕاعدادالسطحیة والتحلیل المورفومتري 

.غرضیةخارطة الكترونیةعلى شكل 

  

من الناحیة مراقبة وتطویر الحوض إعداد خارطة الكترونیة تستخدم فيتكمن فيالدراسة أهمیةأن

الهیدرولوجیة وذلك بدراسة الموازنة الهیدرولوجیة للمنطقة والخواص المورفومتریة وتحدید كمیات المیاه الجوفیة 

المطري والعمل على زیادتها باستخدام إحدى طرائق حصاد میاه األمطار وذلك ونسبتها من كمیة الساقط 

وللزراعة ومن ثم جمع البیانات الداخلة لتغذیة اآلبار الموجودة ضمن حوض الشور والصالحة للشرب

بإضافة والخارجة وتوحیدها في قاعدة بیانات طبقیة یمكن عرضها بشكل خارطة الكترونیة وتطویرها سنویة 

  . یات جدیدة من البیاناتمستو 

  

  لبیانات والبرمجیات المستخدمة في الدراسةا

  

  :كاألتيتم االعتماد على البیانات التالیة أثناء تنفیذ مراحل الدراسة وهي 

الموصل وللفترة من عام أنواءالبیانات المناخیة لمنطقة الدراسة والتي تم الحصول علیها من محطة - ١

  .٢٠١٠ولغایة عام ١٩٨٠

تم االستعانة بخارطة تصریف سطحیة لحوض الوادي والمعدة مسبقا من : التصریف السطحیةخارطة - ٢

المقارنة مع خارطة التصریف السطحیة المشتقة من إلجراء١:١٠٠٠٠٠مقیاس خارطة طوبوغرافیة ب

Arc(خالل استخدام برنامج  map v.9(.  

  األمریكيمن قبل القمر الصنعي تم االعتماد على البیان الفضائي والملتقط:البیانات الفضائیة- ٣

(Land sat) والذي یحمل على متنه المتحسس من نوع راسم الخرائط الموضوعي المحسن

)synthetic color natural ( بثالث حزم طیفیة حیث تم فصل الحزمة رقم)والمعنیة بالكشف ) ١

ویغطي ٢٠٠٩أیارن في على المسطحات المائیة وشبكة التصریف السطحیة وقد التقط هذا البیا

  . ) ٣٨(نطاق خط عرض 
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 Digital Elevation(تم االعتماد على نموذج االرتفاع الرقمي(DEM):نموذج االرتفاع الرقمي - ٤

Modal ( یمكن تكوین خرائط ومن خاللهوالذي یعطي داللة على االرتفاع المكاني لمنطقة الدراسة

المجسمة ثالثیة األشكالرسم المقاطع العرضیة وتكوین فترة كنتوریة كما یستفاد منه فيبأيالكفاف 

ویغطي نطاق خط ٢٠٠٧أیارمتر والملتقط في ) ٣٠(بلغت دقة االرتفاع الرقمي المستخدم األبعاد

  . )٣٨(عرض 

 Geographical)المعلومات الجغرافیة أنظمةتستخدم في مجال :البرامج الجاهزة المستخدمة- ٥

information system software )(GISS) برمجیات متنوعة تعمل جمیعها في مجال المعالجة

تم استخدام البرامج التالیة في انجاز الدراسة بعد . متنوعة بأشكالوٕاخراجهاوالتحلیل للبیانات المكانیة 

.)١(الجدولتوفر البیانات الالزمة لتشغیل هذه البرامج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة والغایة من استخدامها في الدراسة:١الجدول 
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  منهجیة إجراء الدراسة

  رسم شبكة التصریف السطحیة: أوال

في رسم شبكة التصریف السطحیة لحوض وادي الشور ) Arc map v.9.0(تم استخدام برنامج 

نة شبكة التصریف السطحیة المنتجةتم مقار .لمنطقة الدراسة(DEM)باالعتماد على نموذج االرتفاع الرقمي

والخارطة ابق ما بین التفسیر البصريالتطحیث كانت نتیجة مع الخارطة الطوبوغرافیة لمنطقة الدراسة 

  ). ٢الشكل(جیدة جداالطوبوغرافیة

  الموازنة المائیة لمنطقة الدراسة:"ثانیا

یمكن تعریف الموازنة الهیدرولوجیة على أنها معادلة حساب التوازن بین كمیات المیاه الداخلة   

نسبیا مع توفر المكونات األساسیة لهذه وكمیات المیاه الخارجة في أي حوض مائي وخالل فترة زمنیة طویلة 

المعادلة وهي الكمیات الداخلة بواسطة الهاطل المطري والكمیات الخارجة وهي الخزین الجوفي والمفقودة 

  .بالتبخر

                   P=R+ET+U+Ss+Sg..............................     ...........١معادلة رقم          

           =P            الساقط المطري=R             الجریان السطحيET = التبخر نتح  

U=   الجریان تحت السطحيSs=     التغیر في مخزون التربةSg=التغیر في مخزون المیاه الجوفیة  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.)Arc map v.9.0(شبكة التصریف السطحیة منتجة باستخدام برنامج : ٢الشكل
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صول علیه لمنطقة الدراسة والذي تم الح) ملم٣٩٧(ساقط المطري والذي یبلغ وباالعتماد على معدل ال

نتح باستخدام  معادلة - تم حساب التبخر٢٠١٠لغایة عام ١٩٨٠الموصل وللفترة من عام أنواءمن محطة 

  وبتالي حساب التبخر الحقیقي وذلك حسب ) ملم٩٠,٩(ثورن ثوایت حیث بلغ مقداره 

ن م%) ٣٠(و ) ملم٦٣,٩(أي احقیقیانتح یكون تبخر - من التبخر% ٧٠أنحیث ) ١٩٧٧،الصواف(

في حساب الجریان لدراسةتم االعتماد على معدل االرتشاح لمنطقة ا).ملم٢٧(أي انتح یكون نتح- التبخر

ومن ثم حساب كمیة الجریان تحت ) ملم١١٦,٥(وكمیة المیاه المترشحة وهي ) ملم١٨٩.٦(السطحي وهو 

ا یصبح مجموع الجریان وبهذ) ملم١١٠,٧(وكمیة المیاه الجوفیة ) ملم٦,٨(السطحي والتي بلغت قیمتها 

نسبة الجریان أننستدل من نتائج الموازنة الهیدرولوجیة لمنطقة الدراسة ).٣الشكل()ملم٣٠٦,١(الكلي 

ولغرض تطویر .%)٢٣.١(نتح -ونسبة التبخر%) ٢٨,٣(ونسبة المیاه الجوفیة %) ٤٨.٦(السطحي 

جوفیة التي تعتبر متوسطة على حساب نسبة الموجودة في منطقة الدراسة یجب زیادة نسبة المیاه الاآلبار

أبار ثمانیةفي منطقة الدراسة وقد تم التركیز على اارتوازیاتم رصد واحد عشرون بئر .الجریان السطحي

  ). ٤شكلال(واء لالستهالك البشري أو للزراعةلغرض تطویر إنتاجیتها وذلك ألنها تملك صفات جیدة س

.الشوريض وادالتحلیل المورفومتري لحو : "اثالث

جــرت العــادة فــي إجــراء التحلیــل المورفــومتري ألي شــبكة تصــریف ســطحیة القیــام بالقیاســات التــي تتعلــق 

بأطوال مجاري التصریف السطحیة ومساحة األحواض والتي تستخدم فیها عادة أجهزة وطرق القیـاس التقلیدیـة 

جهــد إجــراء هــذه القیاســات ممــا ســاعد علــى تحویــل هــذا توفــر برمجیــات التحســس النــائي أن التعامــل مــع إال 

  .التحلیل من طریقة إجراءه الروتینیة إلى استخدام الحاسوب وٕاعداد البیانات الجدولیة الداخلة في هذا التحلیل

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  .وازنة الهیدرولوجیة لمنطقة الدراسةالم:٣الشكل   
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سات عدیدة لغرض وصف هندسیة حوض التصریف ونظامه النهري بصورة جیدة نحتاج إلى قیا

تم استخدام . لعناصر شبكة التصریف السطحیة ومساحة الحوض واالرتفاع الطوبوغرافي وانحدار الشبكة

في إجراء التحلیل المورفومتري وٕایجاد المتغیرات المورفومتریة لحوض وادي ) Arc view v.3.3(برنامج 

  ).٥الشكل(،)٢الجدول (الشور

  مناقشة نتائج التحلیل المورفومتري

تشــیر نســبة تماســك المســاحة إلــى مــدى تقــارب أو تباعــد شــكل الحــوض عــن الشــكل الــدائري وتنحصــر 

قیمتها بین الصفر والواحد فالقیم المرتفعـة والقریبـة مـن الواحـد تعنـي عـادة وجـود أحـواض مسـتدیرة الشـكل وهـذا 

الحــوض فــي تقــدمویمكــن تفســیر هــذه النتیجــة علــى) ٠.٦٢(مــا ظهــر فــي نتیجــة حــوض الشــور حیــث بلغــت 

تعد أهمیة هذه الخاصیة في معرفة مدى سـرعة وصـول موجـات الفیضـان إلـى المجـرى الرئیسـي . دورته الحتیة



٩.................إعداد خارطة الكترونیة لتطویر حوض وادي الشور شمال شرق مدینة

أي قریبة من الصفر وتدل هذه القیمة إلى ) ٠.١٧(وقد ظهرت نتیجتها ، وتنحصر قیمتها بین الصفر والواحد 

ا فــــي إنشــــاء مشــــروعات التغذیــــة تــــأخر وصــــول الموجــــات التصــــریفیة إلــــى المجــــرى الرئیســــي وهــــذا مهــــم جــــد

  .االصطناعیة وذلك لضمان خزن اكبر كمیة من المیاه الموسمیة في الحشارج المائیة أسفل حوض الوادي

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ــــیة االســـــتطالة بدرجـــــة كبیـــــرة بكمیـــــة المیـــــاه التـــــي تجهـــــز المجـــــرى الرئیســـــي للحـــــوض   تـــــتحكم خاصـ

د ظهـــــرت نتیجـــــة هـــــذه الخاصـــــیة   كقیمـــــة مرتفعـــــة قریبـــــة مـــــن وتنحصـــــر قیمتهـــــا بـــــین الصـــــفر والواحـــــد وقـــــ

  .وتشیر إلى أن المجرى الرئیسي لحوض الوادي یستلم كمیات كبیرة من میاه السیح الموسمي) ٠.٦٥(الواحد

,Strahler)أن دراسـة الرتـب النهریـة وفـق طریقـة لهـا أهمیـة فـي معرفـة كمیـة التصـریف المـائي (1964

هـذه األودیـة الحتیـة واإلرسـابیة وبالتـالي علـى الحـد مـن تأثیراتهـا علـى اسـتعماالت والذي له انعكاس علـى قـدرة 

األرض المجـــاورة لتلـــك الودیـــان ووضـــع الحلـــول المثلـــى وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق باختیـــار األمـــاكن المثلـــى إلقامـــة 

تبــة وقــد ظهــرت نتــائج تحلیــل المراتــب النهریــة لحــوض وادي الشــور مــن الر ، مشــروعات التغذیــة االصــطناعیة

السادسة حیث تشیر هذه الرتبة إلـى اسـتالم هـذا الحـوض لكمیـات كبیـرة مـن میـاه الموسـمیة علـى شـكل جریـان 

تعد نسبة التشعب من المقاییس المهمة لكونها أحد العوامل التي تتحكم فـي معـدل التصـریف وتتـراوح. سطحي

  قیم بعض المتغیرات المورفومتریة لحوض وادي الشور المحسوبة باستخدام:٢الجدول

  .Arc view v.3.3)(برنامج                  
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هناك عالقة مـابین طـول فتـرة إن(Mc Cullaph, 1986)لألحواض الطبیعیة وقد اثبت ) ٥-٣(قیمتها بین 

التشـعب لحـوض التصریف ومعدل التشعب فكلما قلت نسبة التشـعب زادت كمیـة التصـریف وعنـد تحلیـل نسـبة

وهـــذا یــدل علـــى كبـــر كمیـــة التصـــریف الواصـــلة إلـــى ) ٣.٨٨(ظهـــرت قیمـــة التحلیـــل عالیـــة وهـــي وادي الشــور

یفیة الطولیة في التأثیر على سـرعة الجریـان ومعـدل تأتي أهمیة خاصیة الكثافة التصر .المجرى الرئیسي للوادي

وعنــــد مقارنــــة قیمــــة الكثافــــة داد ســــرعة الجریــــان بزیــــادة التصــــریفالتصــــریف أثنــــاء ســــقوط األمطــــار حیــــث تــــز 

ظهـرت هـذه القـیم منخفضـة ویعـزى (Strahler,1964)التصریفیة الطولیة للحوض مـع الحـدود التـي وضـعها 

ض واقعة في مساحات ذات انحدار قلیل مما یسمح بنفاذ كمیـات كبیـرة مـن ذلك إلى أن معظم أجزاء هذا الحو 

شــــدة التصــــریف فقــــد ظهــــرت عالیــــة أمــــا.المیــــاه إلــــى داخــــل التربــــة وخاصــــة عنــــد وحــــدات االنحــــدار القدمیــــة

     .المستلمةالموسمیة مما یدل على كبر كمیات المیاه ) ١.٣١(نسبیا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وتصمیم الحواجز الحجریةمیاه األمطارتحدید طریقة حصاد:"رابعا  

طـــول مجـــاري الودیـــان ىبتصـــمیم سلســـة مـــن الحـــواجز الحجریـــة علـــاألمطـــارتـــتم عملیـــة حصـــاد میـــاه 

جریــان المــاء الموســمي ممــا وتــأخیربإعاقــةتــتم عملیــة الحصــاد . المختــارةاآلبــارالرئیســیة والقریبــة مــن مواقــع 

,Strahler(حوض وادي الشور مصنف حسب أعداد الرتب حسب : ٥الشكل 1964.(



١١.................إعداد خارطة الكترونیة لتطویر حوض وادي الشور شمال شرق مدینة

التكوینـات غیـر المحصـورة فـي منطقـة إلـىبـة ومـن ثـم ترشـحه یطیل ذلك زمـن مغـاض المیـاه داخـل قطـاع التر 

  .)٦الشكل(الدراسة

  

  
  
  
  

  

  

  

  

         

  

الغایـة (upstream)مع طبقة كونكریتیة عمودیة في األحجامیتكون جسم الحاجز من حجارة مختلفة 

والنحر مع مرور لتآكلاحدوث إلىالحاجز مما یؤدي جسم إلىمنها عدم نفاذ المیاه المتجمعة خلف الحاجز 

فیكـون شـكل الحـاجز مـدرج والغایـة مـن (downstream)فـي أمـا. سم) ١٠(الزمن ویكون سمك هذه الطبقة 

over)فیها سیح السطحي في الحاالت التي یحدثهذا التصمیم هو تخفیف طاقة میاه ال flow) وتكـون هـذه

تـم اختیـار أفضـل ).Travers et.al.,1991()٧الشـكل(سـم ) ١٠(بسـمك الدرجات مغطـاة بطبقـة كونكریتیـة

وذلك لضمان اآلباروبالقرب من موقع للودیانةالرئیسیاريحجریة وعلى طول المجالحواجز الالمواقع إلقامة 

حدوث عملیة الحصاد بصورة جیدة ونفاذ اكبر كمیة من میاه السیح السطحي لتغذیة وزیادة اإلنتاجیـة السـنویة 

وحســاب الحجریــةالمقطــع العرضــي للحــواجز إیجــادفــي ) Global mapper v.11(برنــامج  ســتخدامتــم ا.

ـــــــــــواجز ـــــذه الحـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــمیم هــــــ ــــــــــي تصــــــــ ـــــــــ ــــــتخدمت فـ ـــــــــ ــــــــي اســـــ ـــــــــ ــــــــــیة التـــ ـــــــــ ــــــــــمیمیة الهندسـ ـــــــــ ــــــــات التصـ ـــــــــ   البیانـــ

).٨الشكل(

.خدام الحواجز الحجریةحصاد میاه األمطار باست:٦الشكل

series stone ditches  

Over flow  

infiltration
infiltration

infiltration

preamble alluvial facies
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  إعداد الخارطة االلكترونیة:"اخامس

ــي الخطــــوات األربعــــة الســــابقة           ــا فــ ــات التــــي تــــم الحصــــول علیهــ فــــي قاعــــدة بیانــــات جمعــــت المعطیــ

حیــــــث أصــــــبحت هــــــذه القاعــــــدة بمثابــــــة خارطــــــة ) Arc view v.3.3(عولجــــــت باســــــتخدام برنــــــامج 

الكترونیــــة غرضـــــیة یمكـــــن مـــــن خاللهـــــا إدارة منطقـــــة الدراســـــة مـــــن حیـــــث إضـــــافة البیانـــــات واالســـــتعالم عـــــن 

  ). ٩الشكل (النتائج مع التحدیث المستمر للبیانات التي تخدم هدف الدراسة
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  النتائج والمناقشة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تم اعداد قاعدة معلومات لمنطقة الدراسة مكونة من تحلیل مورفومتري وتحلیل هیدرواوجي باالعتماد 

على معطیات التحسس النائي والبیانات المناخیة والدراسات السابقة لمنطقة الدراسة واعداد خرائط غرضیة 

). ٥الشكل(وخارطة التحلیل المورفومتري لمنطقة الدراسة ) ٢الشكل(یة متمثلة بشبكة التصریف السطح

تحدید كمیات المیاه الداخلة والخارجة من الحوض مع ) ٣الشكل(حیث اسفر تحلیل الموازنة الهیدرولوجیة 

كما اسفر التحلیل المورفومتري للحوض على مالئمة صفات ، تحدید كمیة المیاه الجوفیة التي تخزن سنویا

على تنفیذ مبدا التغذیة االصطناعیة لمیاه السیح الموسمي عن ) ٢الجدول(خصائص الحوض المورفومتریة و 

طریق تطبیق مبدا حصاد میاه االمطار والذي تمثل ذلك باختیار طریقة انشاء الحواجز الحجریة القاطعة 

البار الموجودة في منطقة الدراسة تم االستعانة بالدراسات السابقة في رصد وتحدید ا.لمجاري الودیان الرئیسیة

التي تضمنتها هذه الكیمیائیة حیث تم ادخال البیانات التي تتعلق باالبار من حیث انواعها وخصائصها
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حیث تم رصد واحد وعشرین بئر تم اختیار ثمانیة ابار منها وذلك لمالئمة الدراسة في قاعدة المعلومات 

لمیة من حیث كون مائها صالح لالستهالك البشري وللزراعة واالنتهاء صفاتها الكیمیائیة مع المواصفات العا

  .)٤الشكل(باعداد خارطة غرضیة تمثل توزیع هذه االبار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تم تحلیلها اضافة الى بیانات الدراسات السابقة واعداد بنك للمعلومات يتم جمع مستویات البیانات الت

  باستخدام برنامج م انتاج خارطة الكترونیة تدارعن المنطقة وتنظیمها بحیث ت

)Arc view v.3.3 ()لمشاریع التغدیة حیث ان الفائدة من هذه الخارطة هي المتابعة المستمرة ) ٩الشكل

.)Arc view v.3.3(ة والمنتجة ببرنامج الخارطة االلكترونیة لمنطقة الدراس:٩شكلال



١٥.................إعداد خارطة الكترونیة لتطویر حوض وادي الشور شمال شرق مدینة

االصطناعیة في المنطقة حیث تعطي هذه الخارطة مرونة في ادارة البیانات المتوفرة عن المنطقة مع امكانیة 

  .ول المناسبة لصیانة هذه المشاریعجاد الحلا سنویا وایهتحدیث
  
  
  

  االستنتاجات

اوضحت الدراسة اهمیة استخدام برمجیات نظم المعلوات الجغرافیة  في ادارة وتحلیل البیانات  

الداخلة في تصمیم مشاریع حصاد میاه االمطار  واعداد الخرائط الكتورنیة التي تستخدم قي تصمیم وادارة 

ونة التحدیث المستمر واالستعالم عن البیانات الداخلة في تصمیم هذه المشاریع التي هذه المشاریع مع مر 

یمكن ان تعد من المشاریع االستراتیجیة لما لها من اهمیة في تطویر منطقة الدراسة من الناحیة الزراعیة 

  .ل تطویر االبار في منطقة الدراسةواالستهالك البشري للمیاه الصالحة للشرب من خال
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جامعـة الموصـل،رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة،كلیة العلـوم،،الحضر باستخدام تقنیات التحسس النائي

٢٠٠٢.  

  .جداول غیر منشورةالهیئة العامة لألنواء الجویة،شعبة المناخ،.٢٠١٠وزارة النقل والمواصالت،
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