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 الملخص
مجار  السايلي ال طاو و ، ارتفاا  الحاوضو ، )المسااحةتقدير معامالت الحوض الطبيعية هذا البحث  تم في

ودراسااااة القياسااااات المتااااوفر  لقاااايم الهطااااو  ال ااااهر  المااااا ي ، (تاااادفذ الااااذرو و زماااان التركياااا ، و ، األعظمااااي
 ،قياس سد ال اهبا في مرك  الما ية لفتر  القياس المتوفر   الوارداتو  والهطوالت المطرية اليومية األعظمية

األعظماي مماا يتوافاذ ماق القياساات  ي  والياومالتجريبي لقياسات الهطو  المطر  ال اهر حتما  االودراسة 
وإيجااااد عاماااي الجرياااان الساااطحي المتهيااار لفتااار  الهطاااو   ،ال اااهرية للاااواردات الما ياااة لبحيااار  ساااد ال اااهبا 

 علا  تدفذ الذرو  األعظمية إليجاد المخطط الماا ي لموجاة الفيناان اعتماادا   حسابتم معد ذلك  .ال هر  
وتاام دراسااة وتحليااي الموجااة الفينااانية ذات التكاارار األ باار التااي  ،يالمخطااط المااا ي الواحااد  اال ااطناع

ومنحناي  ،الرتباط بين مجموعة مان المعاامالتتوفرت لها قياسات حقيقية ورسمت مجموعة من منحنيات ا
ال ااهر  الحتمااا  و ومي الموجااة الفينااانية للتاادفقات الناتجااة عاان الهطااو  اليااومي األعظمااي والهطااو  الياا

تام رسام منحنياات التخا ين لمجموعاة مان كما  .أل بر تكرار توفرت قياساته الحقيقية قابيالم  0.09مقداره 
ا لمعرفاة هالالساتفاد  من (0.90، ...، 0.20، 0.10) حاالت االمتال  المسبذ فاي البحيار  كنساب ع ارية

ألخااااذ االحتياطااااات الفر ااااة ال منيااااة المتاحااااة لبااااد  عمااااي هاااادار المفااااي  فااااي السااااد و  الاااا من االحتياااااطي
 .طر الفيناناتستثمارية لدر  مخااال

، الهطااو  اليااومي األعظمااي، المطاار  ال ااهر  ، الهطااو  سااد ال ااهبا  ،قويااذ حااوض الكلمااات المفتاحيااة 
 .الموجة الفينانية

  مةالمقد
نهاا ساتفاد  ممهياة اال ةفاي ساوريالناتجاة عان الجرياناات الساطحية لما ياة النهرية ا –المجار  السيلية  تصاريف دراسة مخاطرت داد أهمية 

ودر  المخااااطر الطبيعياااة لتصااااريف وإن إدار  هاااذه ا ،االحتياجاااات الما ياااة فاااي المجااااالت االساااتثمارية والسااا انيةقاماااة السااادود لتلبياااة إفاااي 
يااتم التااي  ،النتااا   تساااعدو  ،والجريانااات السااطحية الناتجااة عنهاااالناتجااة عاان الجريانااات السااطحية يعتمااد علاا  قياسااات الهطااو  المطاار  

المت ايااد  مااق ت ايااد عاادد الساا ان  تاسااتثمار هااذه المااوارد لتلبيااة االحتياجاااتحسااين إدار  و  فااي ،ة هااذه الفيناااناتعليهااا ماان دراساا و الحصاا
 .ذ األمن الهذا يوإدار  العمليات ال راعية لتحقي ومتطلبات التطور االقتصاد  والرفاهية االجتماعية
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يساابب قااد ، والتااي هاااالتاادفقات العاليااة فااي األنهااار والعوا ااو المطريااة و ير  نتيجااة  إم انيااة إنهيااار الساادود تصااب  كبياار ماان المعلااو  أن 
فاي حاا  تعر ااه ت ارين  16( انهياار سااد 2016عواقاب كاريياة فاي مناااطذ مختلفاة مان العاالم. وقاد توقااق عباد الارحمن وخلياي ) انهيارهاا

ياا م ا لة  جادارا  ما ياا  /3  5461موجاة فيناانية مها ار   انهايانجم ع حياثعا فة مطرية تؤد  لتدفذ الما  فوق السد وخرقاه يام انهيااره، ل
 نقاال  و  من أ  اقتصاادية. 30قر  و 7، مسببا   مر 2كم 45.22 /يا، وينت ر عل  مساحة  14  مسرعة   ينتقي عبر المجر  17مارتفا  

الصااناعية  واسااعة فااي المدينااةار أ اار فااي دم ااذ وريفهااا إلاا  حاادو   21/11/2018عاان وكالااة سااانا فقااد أدت األمطااار اله ياار  بتاااري  
عن سد النمير في القلمون ال ارقي، وأد  فيناانه، لت ا ي سايو   ا  ومتر لكي 14وتبعد المدينة الصناعة نحو  .ممدينة عدرا شرقي دم ذ

 2017ر آذا 1حد  فينان سابذ لسد النمير بتااري  و  .جارفة  مرت معظم المنطقة الصناعية مما يقدر بثالية أمتار من مياه المطر
عاد ح اومي كماا حاد  فاي ساد كودناة ماالقنيطر ، فبؤد  حدو  مثي تلك الموجات الفيناانية إلا  تادخي ي عا لة. 300أد  لن وح حوالي 

  تام تنفياذ م ارو  حماياة الوجاه األماامي للساد مان تاأيير األماوا  26/3/2003أن مرت موجة فينانية كبير  ماتجااه سساد كودناةس بتااري  
 ساااام /75ة السااااد /م تعليااااة قماااتاااأمتاااار وزياااااد  مياااي الوجااااه األماااامي للسااااد و  /3دميااااات الحجرياااة عنااااد قماااة السااااد /حياااث تاااام تعاااري  الر 

( https://www.sana.sy/.)  
، وهاذا الناو  مان ات ال ااملة.يعتبر مرور مياه الموجة العالية فوق قمة السد، خاال  فتار  ذرو  الفيناانات، السابب األ ثار شايوعا  لالنهياار 

 (.1996)داوود،  االنهيااارات ال يدعاادب عيبااا  ماان عيااوب تصااميم السااد محااد ذاتااه وإنمااا نتيجااة لقصااور الدراسااات الهيدرولي يااة والهيدرولوجيااة
ر  أن يم ان هاذه الساادود. %( من مجماو  االنهياارات التاي تحاد  ل 40ة محوالي )نسبة انهيار السدود الترابية من الناحية الهيدرولي يوتدقدَّ
موجااات ال تقااديراتالماااا  يهماار الساااد وهااذا يعااود إلاا  إن ف Overtopping االنهمااار نتيجااةكمااا ذكاار آنفااا  االنهيااار ماان هااذا النااو  يحااد  

 م اا ي مان ناحياةأو  ، يار كافياة إلمارار الموجاات الفيناانية Spillway الماا ي   المفاي ساعة الفيناانية تحات المساتو  المطلااوب أو 
مناسابة إ اافة  freeboard  زيااد  ارتفاا وألجااي تجااوز هاذه الم ا لة مان النارور  أن ياتم تاأمين  ،بوامات المسيي المااا ي فيالت هيي 

  (https://telegram.im/mc4eng) حسامات األمان األخر  إل  
المطاار  وتوزعااه، وماان المعلااو  أن قيمااة الااوارد المااا ي للمجااار  الما يااة متذبذمااة  الهطااو ة التهيياار المناااخي م اا ي وا اا  فااي كمياايااؤير 

ملياون متاار  3ومتفاوتاة م ا ي كبيار تبعاا  للهطاوالت المطرياة، فعلا  سابيي المثاا  تتاراوح هاذه القيماة فاي مجار  الرقااد جناو ي ساورية باين 
ملياون متار م عاب فاي  100جياد ، وقاد تصاي إلا  أ ثار مان طوالت المليون متر م عب في مواسم اله 53م عب في سنوات الجفاف، و

ر حجاام الجريااان فااي موساام  فلاام  1978/1979مليااون متاار م عااب، أمااا فااي موساام  130محاادود  2002/2003المواساام الخيباار ، فقااد قداادبل
وسااط الااواردات د، أن متيتجاااوز المليااون متاار م عااب. وقااد بيناات القياسااات المسااجلة فااي محطااات القياااس علاا  طااو  مجاار  واد  الرقااا

ر بنحو )2004- 2000السنوية خال  الفتر  ) يا(. وأ بر حجم جرياان سانو  هاو /3  2.1( أ  حوالي )مليون متر م عب/سنة 65( يبقدب
( وقااد ناات  عاان الموجااة الفينااانية فااي هااذا العااا  أ اارار جساايمة أدت إلاا  2002/2003فااي عااا  ) (مليااون متاار م عب/ساانة 137.27)

، سارحان) خروجاه عان العماي وانهياار الساف  األماامي لساد  ادير البساتان مماا أد  إلا  إعااد  تأهيلاه فيماا معادكودناة، و  سر مفي  ساد 
متاار  100، المفااي  جبهااي، طااو  عتبتااه 1994يعااد سااد كودنااة ماان الساادود الهامااة التااي بنياات فااي محافظااة القنيطاار  عااا  و  .(2015

سنة. وقد تعارض الساد لعاد  م اا ي أيناا  فتار  بناا  واساتثمار الساد حياث  100تكرار  متر م عب في الثنية الموافذ لفتر  293وتصريفه 
عماي الساد كمفاي   1992ومن الجدير مالاذكر أناه أيناا  تعارض الساد للموجاة الفيناانية فاي عاا  . 26/3/2003حد  فينان بتاري  
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راساة د (2016الاذ  أجرتاه )ماريم،  البحاث تنامنو  .فوق سط  البحار متر 765.5حيث  رفت المياه فوق جسم السد عل  المنسوب 
 وأشا ا   مفهاو  انهياارات السادود علا  الناو  تساليط تام حياث محافظاة القنيطار ، فاي الرقااد فاي واد  يقاق الذ  كودنة احتما  انهيار سد

 حيااث األخطاار ةحالااال واختيااار hec-ras  برنااام  ماسااتخدا  االنهيااار، حاااالت معاا  مناق ااة تناامن البحااث فيهااا كمااا االنهيااار فتحااة
 فاي يقاق الاذ  البستان  دير سد الفينان تصي إل  موجة أن ب  ولوحظ مقطق عر ي إل  الفينانية و و  الموجة زمن تحديد استطا 
ر كماا ،  m/s 3.4قادرها  للميااه وساطية و سارعة تقريباا   سااعة قادره با من  km 10معاد وعلا  المادروس المجار  الماا ي نهاياة  حجام قدادب

مان أجاي  الحلو  المم ناة اقتراح مع  تم ذلك عل  و نا  مليون متر م عب تقريبا، 82محوالي  البستان  دير سد ي إل الوا  الفينان
 .المناسب الوقت في الس نية التجمعات سالمة وتأمين المعنية إعال  الجهات

حاو  تاأيير  (2009)حاالو ،  هااتالتاي أجر موجاات فيناانية كبيار ، كالدراساة أجريت عد  دراسات حو  انهيار السدود الناجمة عان تاأيير 
حاو  مجار  نهار العا اي باين ساد قطيناة والرساتن  (2014)حاالو ،  أو دراساةالموجة الفينانية الناتجة عن انهيار ساد قطيناة التراباي، 

التاي  Ampho Muangساة أن مديناة ، حياث بينات الدراTha Danحاو  انهياار ساد  (Petchprayoon, 2001) ومحارد . ودراساة
)الطاا ي  متر في الثانية. كما قاا  19.7ساعة و سر  قدرها  1.3كيلومتر عن السد ستصي إليها موجة الفينان ب من قدره  27.8بعد ت

 بدراسااة محا ااا  لموجااة فينااان نهاار دجلااة فااي مدينااة المو ااي نتيجااة االنهيااار االفترا ااي لسااد المو ااي. وقااد خلصاات (2009ورشاايد، 
ياا ومنساوب تخا ين أعظماي /3  3.5البحار، وسارعة جرياان    فاوق ساط  235.3تهمر عناد مساتو  الدراسة إل  أن مديناة المو اي سا

ساعة من بد  انهيار الساد. وسايتم  مار  5.5  فوق سط  البحر. وستصي موجة الفينان إل  مدينة المو ي معد  330في السد قدره 
 % من المساحة الكلية للمدينة.54

انهيااارات تحااد  عاان طريااذ إزالااة مفاجااأ  لجاا   أو لكامااي من ااأ  السااد كنتيجااة و  م اا ي عااا : األ تصاانو آليااة انهيااار الساادود إلاا  فئتااين
لبع  القو  المطبقاة عليهاا )موجاة فيناانية مفاجاأ ، زالز ، ....الا (. والثااني انهياارات تحاد  نتيجاة تل اي ماواد الساد )تسار ات، حات، 

 .(Colorado State Department of Natural Resources, 2010) ...ال (
  انهاار بتااري   32عل  نهر العا ي وهاو ساد ركاامي ارتفاعاه وفيما يلي أمثلة عن انهيارات مع  السدود كسد زي ون في مدينة حماه 

. وفااي (Dam-of-Collapse-efWeb.int/sites."Syriawww.Reli ) شخصاا   22و لا  عادد  ااحايا االنهياار  2002ح ياران  4
 Taum Sauk. أماا ساد   8.82نيويورك وكان ارتفاعاه الترابي الركامي في  Hadlock Pondانهار سد  2005الثاني من تموز عا  

فااي هاااوا   Kaloko . كمااا انهااار سااد  28.6، وهااو سااد ترابااي كااان ارتفاعااه 2005كااانون األو   14فااي ميسسااور  فقااد انهااار بتاااري  
 Newdaleشاما   ارب  Teton. كماا انهاار ساد (Gee, 2014)متارا ، وهاو ساد تراباي  13.5وكاان ارتفاعاه  2006شاباط  14بتاري  

متاااااااااااااااااااارا   93ساااااااااااااااااااادا  ترابيااااااااااااااااااااا  مارتفااااااااااااااااااااا   وكااااااااااااااااااااان 1976تمااااااااااااااااااااوز  5فااااااااااااااااااااي الواليااااااااااااااااااااات المتحااااااااااااااااااااد  األمري يااااااااااااااااااااة بتاااااااااااااااااااااري  
www.geol.ucsb.edu/faculty/sylvester/Teton%20 Dam. 

كمتطلاب أساساي  المقتارح، م حاو للتحلياي الجياومتر  لخا ان ساد ) DEM االرتفاعاات الرقمياة ( نماوذ 2017شعالن وآخارون )استخد  
حجام الجا ر، حجام التخا ين، المسااحات الساطحية  في استتبا  الفينان في الخ ان المقترح ولنهر دجلة في بيجاي اذ تام حسااب كاي مان

 180حتاا   106معااد  عمااذ الخاا ان، معاد  ساامك الخاا ان عنااد كااي منسااوب افترا ااي ماان المساتوية السااالبة والموجبااة، السااعة المتبقيااة، 
صاريف بداللاة الت حساب ر فوق سط  البحر ومن العنا ر التي تدخي مباشر  في استتبا  الفينان: حجم التخ ين والسعة المتبقية تممت

http://www.reliefweb.int/sites.%22Syria-Collapse-of-Dam
http://www.reliefweb.int/sites.%22Syria-Collapse-of-Dam
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 المنسوب من خال  استخدا  العالقة الخا ة بتحويي المناسيب ال  التصاريف من قبي الهيئة العامة للموارد الما ية العراقية .
Y =(- 46189496.2 +1362848.241*X – 13407.19488 *(X2) +43.97591224 * (X3)) 

 .يا /3: التصريف بوحد   Y :ان حيث
X :   المنسوب بوحد . 

تأتي أهمية البحث من إجرا  دراسة تحليلية احصا ية لتصاريف الموجاات الفيناانية الناتجاة عان الجرياناات الساطحية وإم انياة االساتفاد  
منها في عملية الحصاد الما ي استنادا  إل  تهيرات معامي الجريان الساطحي والجرياناات الساطحية و عا  العنا ار المناخياة والموجاات 

ماليااة لحااوض سااد ال ااهبا  خااال  فتاار  هيدرولوجيااة. وانطالقااا  ماان ذلااك فقااد هاادف البحااث إلاا  تعيااين الجريانااات السااطحية حتالفينااانية اال
بداللاااة العواماااي المناخياااة وخاااواك الحاااوض الساااا ب والموجاااات الفيناااانية االحتمالياااة لتااادفقات الاااذرو  فاااي حاااوض ساااد ال اااهبا  لتالفاااي 

 اجد  عل  مجر  الحوض.  متو مخاطرها عل  المن لت الما ية و يرها ال
 مواد البحث وطرائقه  

  موقع الحوض
تتوسطه مدينة حلب، ويحده شماال  الحدود التركية وشرقا  حوض الفرات، وجنو ا  يقق حوض حلب في الج   ال مالي الهر ي من سورية، و 

رطاب والريااح  حاار وجااف، وشاتا    و  صايمالحاوض  يتميا . 2كام 11500حوض البادية، و ر ا  حوض العا ي، وي اهي مسااحة قادرها 
نهااار قوياااذ، وواد  الاااذهب، و حيااار  الجباااو ، )  البياااة األنهاااار والودياااانتتميااا  ف ،الساااا د  فاااي المنطقاااة  ر ياااة. أماااا هيااادرو رافيا الحاااوض

 ماااألااو ه تااار،  180محاادود  حلااب وتقاادر المساااحة المرويااة فااي حااوضالصاايو والخريااف.  يمالجفاااف خااال  فصاال (وماانخف  الساايحة
، ومان المتوقاق ةالساطحيمان المصاادر والبااقي ماالر  ألو من الميااه الجوفياة  100رو  تد المروية في سورية،  % من المساحة18  ي ي

الدراساة الما ياة وقاد تام الحصاو  علا  هاذه المعلوماات مان  ألو ه تار معد  م م اريق ر  حلب الجنو ية إليهاا. 30-25زيادتها بنحو 
للدراسة الهيدرولوجياة لحاوض حلاب  ت من قبي ال ركة العامة للدراسات الما ية، وذلك استكماال  ة والتي نفذينالمرحلة الثا –لحوض حلب 

أقيم سااد ال ااهبا  علاا  نهاار قويااذ المرحلااة األولاا ، والتااي اسااتندت باادورها علاا  دراسااة األحااواض الما يااة فااي سااورية ومنهااا حااوض حلباا –
 .  1957مناذ عاا  النهار يه سد )قرقميش(هناك، وقد تم إيقاف جرياان ا حيث أقيم عليكسيلي نهر  من تر شما  مدينة حلب، وله امتداد 

فااي الحااوض،  التصاااريف األعظميااة لرنهاااراألحااواض الهيدرولوجيااة الج  يااة. ت اا ي األمطااار مصااور  ر يسااة ( ممياا ات 1يبااين الجاادو  )
تقاق ، حياث (1هاو مباين فاي ال ا ي ) حواض الج  ية كمااأليت  ي الحوض الر يس من مجموعة من ا يانية/3  2.3وتبل    ار  الجريان 

. الرفاااعي 1994)الب ااور،  حرجلااة.و  اعاا ازو  ماار و  الراعاايو  المساالميةكوالقار  والتجمعااات الساا انية  تالمجاار  مجموعااة ماان البلاادا علا  
 (.2014. األحمد، 2000وآخرون، 

 ءمميزات األحواض الهيدرولوجية الجزئية لحوض سد الشهبا .1الجدول 

 الوضيحي المسلمية سد الشهباء السموقة أرشاف صوران المحطة

 km² 198 454 1962 2003 2223 2611 الحوض التراكميةمساحة 

 m 100 50 120 125 135 220ارتفاع الحوض 

 km 42 42 77.5 82.7 96 131طول المجرى 

  Tc Minزمن التركيز 

 )محسوب من قبل الباحثين(
693.00 901.83 1307.99 1387.72 1599.86 1899.93 
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 حواض الجزئية المشكلة لحوض سد الشهباءاأل .1الشكل 

تحتاو  و  ساد ال اهبا  منهاا: محطاةعلا  مجموعاة مساايي وأودياة تقاق عليهاا مجموعاة مان المحطاات المطرياة ساد ال اهبا  يحتو  حاوض 
: ويتصاو مماا يلااي 2كاام 2600ق الساد حاوالي قااو وتبلا  مساااحة الحاوض الساا ب عناد م علا  سااد وحياد هاو سااد ال اهبا  حاوضمنطقاة ال

وحجام الجرياان السانو  المتوساط للنهار  ،الثانياة /3  235طاقة تصريف المفي  العادية للساد  ،متر 220متر وطوله  10ارتفا  السد: 
لحااوض    ر . ومتوسااط كميااة الهطااو  المطاا3مليااون   16 حااوالي ه تااار، وحجاام التخاا ين 560وسااط  محيرتااه  3مليااون   29.5الحقيقااي 

قياااس ة لعلا  محطاساد ال ااهبا  يحتااو  حاوض ، و السااد مان الناو  الركااامي ذو الناوا  الهناارية الكتيماة .مم/السانة 344.4 الساد الساا ب
)التقريار  هيار تخا ين ساد ال اهبا  لعاد  أعاوا المؤسساات المعنياة مماا فيهاا ت وتام أخاذ القياساات المتاواتر  مان قباي تصاريف المجر  الما ي

 .(2006-2003الثانية: حوض حلب، المرحلة  ةسالفني لدرا
معالجتهااا للحصااو  علاا   تمعااد الحصااو  علاا  الهطااوالت المطريااة ماان المؤسسااات ذات الصاالة تماا  دراسااة الهالااولت المالر ااة •

 .اليومي األعظمي لمحطة سد ال هبا   والهطو   هر البارامترات اإلحصا ية للهطو  المطر  ال
 ال اهبا  ساد قيااس محطاة عناد سانوات لعد  ال هرية الما ية لوارداتا قياسات أخذ تم :الشهباء سد عند المائية الوارداتدراسة  •

)تاام اختيااار معطيااات الدراسااة مماا يتوافااذ مااق تااوفر كافااة عنا اار الدراسااة  .2005 ،2004 ،2003 ا و عااأل( ال ااهر/3  ملياون )
جرياات أو  األرا ااي،ح قبااي المؤسسااة العامااة الستصااال نمااالااوارد  لسااد ال ااهبا  المقاسااة  ةجريانااات السااطحيالالموافقااة لتااوفر قاايم 

المتعلااذ  عامااي الجريااان السااطحي تقااديرلو ال ااهر  إلاا  حجاام الهطااو  المطاار   ةحجاام الجريااان السااطحي حسااامات لمعرفااة نسااب

 سد الشهباء
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 لمتهياارات التاي تمثااي خااواكمجموعاة ماان ا بااينالعالقااات  إيجاادتاام  حيااث .للحاوضالعواماي األخاار  التامعااة و طاار  لمماالهطو  ا
الااوارد المااا ي احتمالااه مااق السااطحي و ن امعامااي الجريااومنهااا  ارتباطاتهااا البينيااة المختلفااة، عاا  العنا اار المناخيااة و الحااوض و 
قايم لا  ت أفناي العالقاات اساتنادا  إر ياواختبارت مجموعاة مان العالقاات الخطياة والالخطياة واخت عناد موقاق ساد ال اهبا ال هر  

 معامي التحديد األعل .
 للمخطااط المااا ي ا  اسااتنادتاام حساااب المخطااط المااا ي للتصااريف الفيناااني  لحااوض سااد الشااهباء الفيضااانية  تدراسااة الموجااا •

الواحااد  اال ااطناعي معااد إدخااا  خااواك الحااوض عنااد مركاا  القياسااات السااطحية معااد حساااب زماان التركياا  وال ااد  المطريااة 
وفااذ م تااب استصااالح األرا ااي ( يجاااد منحناا  الموجااة الفينااانية االحتماليااة )المخطااط المااا يتاام إو  .االحتماليااة وتاادفذ الااذرو 

 :الحساب العالقات اآلتية . واستخد  في(United States Department of the Lnterior, 1977) األمري ي
وياتم تحدياد  للموقق المادروس،قطة ما  من الحوض يقصد ب من التركي  ال من الالز  لو و  أمعد ن(  cTحساب زمن التركيز) -

 وتعط  مالعالقة : ،(Kirpich) ن التركي  بتطبيذ معادلة كيريبيش زم

38.0

15.1

52

1

H

L
Tc =

 
 زمن التركي  مالدقا ذ. - TC :يثح

 L - طو  المجر  الر يس مالمتر.  
H -  .فرق االرتفا  بين أعل  نقطة ونقطة مخر  الحوض المدروس وتقدر مالمتر 

الحاوض الساا ب المتعلاذ مااالمجر  ياتم تحدياد ال اد  المطرياة عان طرياذ إدخاا  معطياات خاواك (  Iشاد  المالر اة )تحدياد ال -
( بااين منسااوب أعلاا  نقطااة فااي المجاار  ومنسااوب مخاار  الحااوض، Hفاارق االرتفااا  )، و (Lطااو  المجاار  الاار يس )ماان:  المااا ي

 وفذ العالقة اآلتية:

I = A *  

 .ملم/الساعةال د  المطرية : I .زمن التركي  مالدقا ذ - TC. رار مالسنواتطور التك - P حيث:
A ،B ،C :القة الخا ة مموقق منطقة الدراسة.يوابت محلية خا ة ممنطقة تطبيذ الع 

حسااااب  (1991الخا ااااة ممنطقااااة الدراسااااة )فقااااش،  المساااالميةاساااتخدمت عالقااااة ال ااااد  المطريااااة المسااااتنتجة لمحطااااة 
 من التركي  من العالقة اآلتية:االحتما  الفيناني وز 

I  = 195 * 

 :تحديد التدفذ من العالقة اآلتية تم :(Qتحديد تدفق الذرو  ) -
Q = 0.278 * C * I * A  

ال ااد  : I .عامااي الجريااان السااطحي الوسااطي ياباات - C  .يااا /3تصااريف المجاار  الخاااك مااالحوض السااا ب للعبااار    - Q  حيث:
 . 2كممساحة الحوض السا ب  -  A .لساعةالمطرية ملم / ا

. 1991)فقاااش،  كااام 82.7طاااو  المجااار  متاار و  125وارتفاعاااه  2كااام 2003ال اااهبا  تبلاا  مسااااحة الحاااوض وعنااد موقاااق ساااد 
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 .(2010الب ور، 
 النتائج والمناقشة 

 دراسة العناصر المناخية 
  عاان  450 شاارق خااط  اارينتش، و ارتفااا     37.13 شااما  خااط االسااتوا ، وعلاا  خااط طااو     20.36تقااق المساالمية علاا  خااط عاارض 

حيااث تظهاار  ملم/ساانة )بيانااات مركاا  أمحااا  كليااة ال راعااة فااي المساالمية(. 312.6مسااتو  سااط  البحاار، ممتوسااط معااد  هطااو  ساانو  
أشاهر  ياهملام( يل 49.3المطار  ) الهطو علا  ماكانون الثاني هاو األ أن شهر 2007-1992نتا   متوسط قيم العنا ر المناخية للفتر  

ملم وفي شاهر نيساان  40في ت رين األو  إل   الهطو ملم. يم ينخف   42طي مطر  في حدود شباط وآذار وكانون األو  ممتوسط ه
المطاار  مااق انخفاااض الحاارار  العظماا  والصااهر  واإلشااعا  ال مسااي  الهطااو ملاام. يترافااذ  22.5ملاام وفااي شااهر أيااار إلاا   31.2إلاا  

األقااي ممتوسااط الحاارار  الصااهر  ار  العظماا  وشااهر شااباط هر كااانون الثاااني األقااي ممتوسااط درجااة الحاار شاا (. إذ يعااد2م اا ي عااا  )ال اا ي 
 .(2009 ،شعبان) وشهر كانون األو  األقي ممتوسط كمية اإلشعا  ال مسي

 
 2007-1992تر    متوسط قيم العناصر المناخية للمسلمية خالل الف2الشكل 

 :مالعالقة اآلتية استنادا  إل  مجموعة من المعامالت  الخطي المتعددرد الما ي معالقة االنحدار واعط  قيمة تقدير الجاد عالقة تإيم ت
Y = -2.89 + 9.33 X1 + 0.168 X2 – 0.964 X3 +0.92 X4 -0.069 X5 

 ال ااااااهر .  : كميااااااة الهطااااااو X2 : عامااااااي الجريااااااان السااااااطحي.X1  ال هر  لسد ال هبا  خال  الفتر  المر ود .الما ي : الوارد Yحيث 
 X3 درجة الحرار .: متوسط X4.اإلشعا  ال مسي : X5 اليومي األعظمي الهطو : كمية 

تم حساب عامي الجريان السطحي التقريبي لكي فتر  زمنية شهرية من قيم الجريان السطحي األعظمي وقياس الهطو  المطر  
حتا  القيماة األعظمياة التاي  أ اهريةيماة   الهيدرولوجياة مان قتار عامي الجريان السطحي مق تهير الفقيمة األعظمي ال هر  وتبين تهير 

 (.2الجدو  )مبين في  ، كما هوطو  المطر  ال هر  هتتوافذ مق قيمة ال
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 خالل سنوات القياستغير عامل الجريان السطحي . 2الجدول 

 الشهر
 تشرين

 أول

 تشرين

 ثاني

 كانون

 أول

 كانون

 ثاني
 ايلول آب زتمو حزيران أيار نيسان آذار شباط

 0 0 0 0 6.6 18.7 42.9 43.5 47.3 45.3 27.3 15.3 الهطول الشهري مموسطي 

 0 0 1.025 1.45 2.35 5.7 7.2 1.42 0 0.389 0.389 0 2003 ³الوارد الشهري مليون م

 0 0 0.347 0.44 0.6 0.97 4 8.1 4 2.2 1.6 0 2004 3الوارد الشهري مليون م

 0 0 0.105 0.43 0.68 2.41 2.975 3.15 2.15 0.13 0.16 0 2005 ³الوارد الشهري مليون م

 - - - - - - - 0.54 0.151 - - - 2006 ³الوارد الشهري مليون م

 0 0 0.492 0.773 1.21 3.026 4.725 3.30 2.10 0.906 0.716 0 ³وسطي الوارد الشهري مليون م

 0 0 0 0 13.2198 37.45 85.92 87.13 94.74 90.73 54.68 30.65 حجم الهطول الشهري

 - - - - 0.091 0.080 0.0549 0.038 0.022 0.009 0.0131 0 هريشعامل الجريان السطحي ال

 0.03881 متوسط عامل الجريان السطحي

تحدياد ي ، وهاي عالقاة إيجابياة ممعاما3المبيناة فاي ال ا ي تم ايجاد عالقة االرتباط بين الوارد الما ي ال هر  والهطو  اليومي األعظماي 
كماا بلهات قيماة معاماي التحدياد للعالقاة  .% من التهييرات في الوارد ال هر  يعود للهطو  اليومي األعظماي78.5، أ  أن 0.785بل  

 وهي قريبة من النتيجة السامقة.  0.78بين الوارد الما ي ال هر  والهطو  ال هر  

 
 والهطول الشهري ول اليومي األعظميهطال كل من الوارد المائي الشهري معبين عالقة ال. 3الشكل 
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 وعامل الجريان السطحي لحوض سد الشهباء المائي الشهريابين الوارد  عالقةمنحني ال. 4الشكل 

( 0.98752R=وعاماي الجرياان الساطحي فبلهات قيماة معاماي التحدياد )الماا ي ال اهر  عالقة قوية وموجباة باين الاوارد  وجود  ما لوحظ
(، و اين حجام 0.992R =وهاي عالقاة خطياة ع ساية )احتماا  الجرياان ماق عالقة حجم الهطو  المطر  ( 5ي )  (. ويبين ال4)ل  ي 

ولااد  اعتماااد  (2R=0.874 وهااي عالقااة ماان الدرجااة الثانيااة ) وعامااي الجريااان السااطحي لحااوض سااد ال ااهبا  السااا بالهطااو  المطاار  
  .(0.662R=العالقة الخطية تقي قيمة معامي التحديد لتصب  )

 
 لجريان واحتماله في حوض سد الشهباءاعالقة حجم الهطول مع عامل . 5الشكل 

والتاي كانات علا   6الترا ماي مان ال ا ي تم الحصو  عل  العالقة التي تر ط بين الحجم الترا مي التخ يني للبحير  بداللة زمان التخا ين 
 :النحو التالي

+ 95545x 2+ 6234.5x 398.212x - 4y = 0.3912x 
 زمن التخ ين الترا مي )ساعة(.  :Xن الترا مي )مليون متر م عب(، وحجم التخ ي :Y حيث
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 عالقة منحني تخزين بحيرة سد الشهباء بداللة الزمن . 6الشكل 

مي األعظمااي والهطاااو  يااو دراسااة الموجااات الما ياااة الفينااانية اسااتنادا  إلااا  خااواك حااوض سااد ال اااهبا  )قاايم الهطااو  المطااار  ال نتيجااة
حصا ية المقابلة لها والجدو  الخاك مالمخطط الما ي الواحد  اال طناعي الصادر عوامي الجريان السطحي واالحتماالت اإلو ال هر  

االحتمااا  التجريبااي وقاايم التكاارار كااي ماان دراسااة  تتماا(. 8و 7ال اا لين )تاام الحصااو  علاا    ااين م تااب استصااالح األرا ااي األمريعاا
وتادفذ الاذرو  االحتماالي التاي علا  أساساها تام  ،لها وعاماي الجرياان الساطحي الحقيقاي المقااس ماق توقيات حادو  هاذا االحتماا ة المقابل

 لتاادفذ الااذرو الخطاار  والااذ  يمثااي القيمااة األعظميااة  ،قيمااة التكاارار األ بااررساام منحنيااات الموجااة الفينااانية المقابلااة لهااذه المتهياارات وفااذ 
 .(United States Department of the Interior, 1977) ابهاحسللتي توفرت معطيات ا
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 تدفقات الموجة الفيضانية االحتمالية اليومية األعظمية لحوض الشهباء. 7الشكل 

 
 تدفقات الموجة الفيضانية االحتمالية الشهرية لحوض الشهباء  . 8لشكل ا

ولااد  مقارنتهااا مااق السااعة  ،يمااة االحتماليااة التااي تااوفر لهااا قياااسمليااون متاار م عااب للق 12  حجاام الموجااة الفينااانية الحسااابية تقااديرا  بلاا
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مناق ااة حجاام امااتال  البحياار  بهااذه الموجااة الفينااانية و حسااب عااد  حاااالت ماان نسااب  تمليااون متاار م عااب( تماا 16التخ ينيااة للبحياار  )
 :9كما هو مبين في ال  ي  نسبة إل  السعة الكلية. -ل هبا  ا بحير  سدع رية ل امتال 

 
 ب التخزين األولية حجم االمتالء مع الزمن حسب نس. 9الشكل 

 .ي مفي  التفر يم ن االستفاد  من هذ المنحنيات البيانية لمعرفة ال من االحتياطي الالز  لالمتال  الكلي وزمن بد  عمي هدار 
 مما سبذ جميعا ، يم ن ذكر االستنتاجات التالية:

 .اعتمد البحث عل  عامي جريان سطحي متهير خال  العامي الهيدرولوجي -1
بينت نتا   احتما  الموجات الفينانية للهطو  ال هر  والهطو  اليومي األعظمي استنادا  إل  نتا   قياسات التصريف الما ي لساد  -2

 يلي: ال هبا  ما
a. الفينانية األعظمية االحتمالية للهطو  ال هر  أ بر مان الهطاو  الياومي األعظماي لتاأيير الهطاوالت الساامقة جات مو إن قيم ال

 اليومي األعظمي، وال سيما في أشهر كانون الثاني وشباط وآذار. الهطو لذلك 
b. ، ناااعفت الفروقاات فاي قاايم قاد تو  إن قايم احتماا  الموجاات ذات التصااريف األعظماي كبيار  فااي حاا  كاان التاواتر ال منااي كبيارا

 التصريف األعظمي أ ثر من تناعو التواترات ال منية.
المطااار  )ال اااهر ، والياااومي األعظماااي( مماااا يقاباااي قياساااات اعتمااادت النتاااا   علااا  التحلياااي اإلحصاااا ي التجريباااي لقياساااات الهطاااو   -3

مجاار  األنهاار والسادود التخ ينياة عااد  تكاون قليلاة  يفتصاار قياسات ن أإذ  التصاريف الوارد  لسد ال هبا  )لعد  كفاية القياسات(.
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، أو تام اال تفاا  2004( فقد انقطق قياس تصريف نهر الرقااد علا  طاو  المجار  معاد عاا  2015أو منقطعة كما ذكرته )سرحان، 
وفر  خااال  فتاار  متاات المأخااذ القياسااات عنااد نقطااة معينااة ماان النهاار فقااط خااال  ساانة مااا، ممااا أد  إلاا   ااعو االعتماااد علاا  البيانااا

تام االعتمااد فااي هاذا البحااث مان جهاة علاا  بياناات الساد المتااوفر  ومان جهااة ( ال سايما أنهاا تعااد فتار  قصاير . لااذلك 2000-2004)
 فر  في المحطات المناخية.أخر  عل  الهطوالت المطرية المتو 

ويعاد هاذا البحاث مان أوا اي األمحاا  التاي   ،حاوض ساد ال اهباهناك ندر  في الدراسات التي عالجت مخاطر الموجة الفينانية في  -4
 تطرقت لهذا المو و .

مخاطرها عل  مدينة حلب والمن لت التاي تقاق  التقا  نو ي بدراسة مستقبلية لموجات فينانية تكرارها أ بر من القيم المتوفر  حاليا   -5
 .خلو سد ال هبا 

  المراجع
  علا  الجرياان الساطحي فاي األحاواض الصاهير  والخطاوط و رية وكمية الهطامطالعالقة بين ال د  ال .(2014) إسماعييتفاحة  ،األحمد

 .وريةس، جامعة حلب ،كلية الهندسة التقنية ،رسالة ماجستير .الكونترية تحت تأيير الميي والمسافة
 سورية. ،جامعة حلب، ، كلية الهندسة المدنيةرسالة ماجستير. دراسة هيدرودينامي ية للمياه في حوض الفرات .(1994) محمود ،الب ور

 . فحة 180
 . فحة 270. كلية الهندسة التقنية –من ورات جامعة حلب  .المن لت الما ية. (2010) ، محمودالب ور

 . فحة 180، (2006 – 2003: )ال ركة العامة للدراسات الما ية –المرحلة الثانية  –التقرير الفني لدراسة حوض حلب 
، ماجساتير، جامعاة البعاث، حما الموجاة الفيناانية الناتجاة عان احتماا  انهياار ساد تراباي. رساالة  ير. دراسة تاأي(2009) حالو ، ليل 

 .سورية
. اإلدار  المتكاملااة للموجااة الفينااانية الناجمااة عاان انهيااار سااد ترابااي والتخفيااو ماان آيارهااا. رسااالة دكتااوراه، جامعااة (2014) حااالو ، ليلاا 

 .، سوريةالبعث، حم 
 فظة دم ذ.سدود الترابية والركامية سالتصميم والتنفيذس. دم ذ، نقامة المهندسين، فر  محاال. 1996داوود، ماجد. 

تحلياااي نظااام مصاااادر ما ياااة فاااي حاااوض الجباااو  ماساااتعما  نماااوذ   .(2000) الب اااورومحماااود  مساااعدوشاااوقي  محماااود فيصاااي ،الرفااااعي
 .22 (:27) .سلسلة العلو  الهندسية ،مجلة محو  جامعة حلب .ريا ي

اإلدار  المتكاملة للموارد الما ية في حوض الرقاد. رسالة ماجستير، قسم الهندسة الما ية، كلية الهندساة المدنياة،  .(2015) رقية، سرحان
  فحة. 130 ، سورية.جامعة دم ذ
تماد عل  ع. دراسة إنتاجية أ ناف مختلفة من القم  القاسي وكفا   استخدامها لما  التر ة ماال(2009) شعبان، أحمد شمس الدين

 سورية. أطروحة دكتوراه، كلية الهندسة ال راعية، جامعة حلب. التميي  مالكر ون النظير واستخدا  النمذجة الريا ية.تقانة 
   فحة. 296
اسااتتبا  الفينااان لنهاار دجلااة فااي بيجااي وخاا ان سااد م حااو  المقتاارح  .(2017) وناادا ال اااهر  و اابار عبااد    ااال  شااعالن،  سااان

 .127-115(: 1)22 ي للسد. مجلة تكريت للعلو  الصرفة. رابت هيي افت



 

Al-bakour and Shaaban – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 192-206 March 2019   

2019 ارسم/آذار 206-192(: 1)6 المجلة السورية للبحوث الزراعية - وشعبان البكور 205  

 16إعااداد خاارا ط الهماار لحااوض نهاار الكبياار ال اامالي نتيجااة انهيااار مفتاارض لسااد  .(2016) خليااي رامااا عصااا و  عبااد الاارحمن، عباااس
 .578-559(: 5)38 .سلسلة العلو  الهندسية ،بحو  والدراسات العلميةت رين. مجلة جامعة ت رين لل

 .جامعة حلاب، كلية الهندسة المدنية ،رسالة ماجستير .إيجاد عالقات ال د  المطرية في مناطذ من سوريا .(1991) بد القادرع ،فقش 
  فحة. 180 سورية.
. رسااالة ماجسااتير، قساام Hec-Ras. دراسااة موجااة فينااان ناتجااة عاان انهيااار سااد ماسااتخدا  برنااام : الااا (2015) مااريم، امتثااا  محمااد

   فحة. 118 ، سورية.كلية الهندسة المدنية، جامعة دم ذ ة،الهندسة الما ي
Colorado State Department of Natural Resources, Dividion of Water Resources, Office of the State 

Engineer, Dam Safety Branch, 10 Feb. (2010). "Guidelines for Dam Breach Analysis". 

Gee, M. (2014). Determination of Dam Breach Parameters", U.S. Army Crops of Engineers, 

Hydrologic Engineering Center. 

Petchprayoon, P. (2001). The prediction of flash flood caused dam failure a case study at the dan dam. 

Thailand, National University of Singapore. 

United States Department of the Lnterior, bureau of Reclamation " DESIN OF SAMLL DAMS " 

United States Government Printing Office, Washington, 1977. 

https://telegram.im/mc4eng 

https://www.sana.sy  

www.geol.ucsb.edu/faculty/sylvester/Teton%20Dam 

www.ReliefWeb.int/Sites,"Syria-Collapse-of-Dam. 

https://telegram.im/mc4eng
https://telegram.im/mc4eng
http://www.sana.sy/
http://www.sana.sy/
http://www.geol.ucsb.edu/faculty/sylvester/Teton%20Dam
http://www.geol.ucsb.edu/faculty/sylvester/Teton%20Dam
http://www.reliefweb.int/Sites,%22Syria-Collapse-of-Dam
http://www.reliefweb.int/Sites,%22Syria-Collapse-of-Dam


 

Al-bakour and Shaaban – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 192-206 March 2019   

2019 ارسم/آذار 206-192(: 1)6 المجلة السورية للبحوث الزراعية - وشعبان البكور 206  

 
Analysis the Effect of Coefficients of Al - Shahba Dam Basin on 

its Flood Waters 

Mahmoud Al-bakour(1) and Ahmad Shams Al-Dien Shaaban*(2) 

(1). Department of Environmental Engineering, Faculty of Technical Engineering, 

University of Aleppo, Aleppo, Syria. 

(2). Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Technical Engineering, 

University of Aleppo, Aleppo, Syria. 

(*Correspondent author: Dr. Ahmad Shams Al-Dien Shaaban. E-Mail: 

shaabany57@gmail.com). 

Received: 21/11/2018     Accepted: 26/12/2018 

Abstract 

The study was carried out to estimate the natural basin coefficients (area, basin 

height, length of the maxillary pathway, concentration time and peak flow), and 

to study the available measurements of the monthly precipitation values and the 

maximum daily rainfall precipitation and water supplies for the measurement 

period available at Shahba Dam Measurement Center. Also, studying the 

experimental probability of monthly measurements precipitation and the 

maximum daily in accordance with the monthly measurements of the water 

supplies of Shahba Dam lake, besides finding the variable runoff for the period 

of the monthly precipitation, then find out the peak flow to determine the plan 

of the flood wave, depending on the hydrogram. The most frequent waves were 

studied and analyzed using real measurements. Correlation curves between the 

factors were drawn, also, the flow wave curve of the daily maximum 

precipitation and daily and monthly precipitation for a probability of 0.09 

corresponding to real measurements of maximum frequency. The reserve 

curves of were drawn as decimal percentages (0.10, 0.20, ..., 0.90) to know the 

time to initiate the dam flow process and the time available to take investment 

precautions to prevent flooding risks.  

Keywords:  Qoayq Basin, Shahba Dam, Monthly Precipitation, Maximum 

Daily Precipitation, Flood Flux. 
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