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Abstract: 

 
The study addressed the hydro geomorphological modeling of koher 
Omar Oum Dorman Area by analyzing many digital data, including 
satellite Image, and Digital Elevation Model, soil and meteorological 
data, by using ARC.GIS -WMS -  Hydrologic Engineering Center – 
Hydrologic Modelling System, (HEC-HMS). in order to analyzing 
geomorphological characteristics and hydro geomorphological, 
estimation of the amount of runoff and determination of affected areas 
through Hydro morphometric measurements, determination of soil 
varieties and land cover to extract Curve number (CN) the study found 
that the annual surface runoff volume is 21830.5M3 – 33938.1M3 
areas affected by runoff are located to the east and south-east of the 
basin of koher Omar, and the study  Reflced Meany recommendetoin, 
the most important of which is the utilization of water in development 
processes and the application of Geographical information system in 
hydro geomorphological studies. 
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السودان باستخدام نظم المعلومات   -الهيدروجيومورفولوجية لخور عمر أم درمان النمذجة 
 الجغرافية 

 
 5عمر عبد الماجد سيد أحمد 

مام عل  االمام عمر ال 
6 
ن سالم  ن سالم حسي   7حسي 
  8مزمل الريس احمد عل  

 
 الملخص 

لخور عمر   الهيدروجيومورفولوجية  الدراسة للنمذجة  م درمان من خالل تحليل  أ تطرقت 
الرقمية   االرتفاعات  ونماذج  الفضائية  بالمرئيات  والمتمثلة  الرقمية  البيانات  من  العديد 
امج الخاصة بذات الغرض والمتمثلة   بة واالرصاد الجوية بواسطة العديد من التر وبيانات التر

 ARCGIS WMS - Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modellingبـ  

System, (HEC-HMS)  وذلك بهدف تحليل الخصائص الجيومورفولوجية والهيدرولوجية ،
القياسات   خالل  من  به  المتأثرة  المناطق  وتحديد  السطحي  الجريان  حجم  وتقدير 
المنحنى   قيم  وإستخراج  األرضية  والغطاءات  ب  التر أصناف  وتحديد  ية،  الهيدرومورفومتر

(CN بة بالماء، وقد أن حجم الجريان السطحي لعامي  إلى    توصلت الدراسة  ( وقيم احتفاظ التر
، وإن المناطق المتأثرة بالجريان السطحي  ³م33938.1  -³م21830.5م قدرت بـ  2019  –  2018
ي من الحوض، وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات  إلى    تقع

قر ق والجنوب الشر الشر
التنموية    ستفادةاال   أهمها   العمليات  ي 

المياه قى ة  من كمية  الحوض قبل فتر وصيانة مجرى 
الدراسات   ي 

قى الجغرافية  المعلومات  نظم  وتوظيف  المطري،  الهطول 
 الهيدروجيومورفولوجية.   

الجريان السطحي    –االستشعار عن بعد    –نظم المعلومات الجغرافية  :  الكلمات المفتاحية
 .النمذجة الهيدرولوجية –
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 المقدمة: 
اف والتدهور وخاصة مورد المياه  عديد من العوامل كاال لالطبيعية لتتعرض موارد البيئة   ى   هذا التدهور نعكس  افستتى

ية فتشكل بناًء عىل هذا   ي عىل المجتمعات البشر    اهتماما   االنعكاسبشكل سلنر
 
الطبيعية    عالميا الموارد  بمصادر 

اال  ستفادةاال و  القطاعات  ي دراسة منها، فأسهمت العديد من 
لحماية    ؛ األسباب والمسببات  قتصادية والبيئية قى

ها عىل   وتأثتر أثرها  وتتبع  أشكالها  بكافة  العلمي    األنشطةالبيئة  التطور  بفعل  ية  البشر أسهمت  وبذلك  ية،  البشر
امج والتقنيات تعمل عىل محاكاة   ي إيجاد سبل متقدمة متمثلة بالتر

ي قى وتتبعها، وأطلق    ائيةرد الما مو الوالتكنولوجر
النمذج أو  محاكاة  الهيدرو عليها  األ جيومورفولوجيةة  بتتبع  تبدأ  ي 

والنر جريانها  مطار ،  وأثناء  سقوطها  إلى   منذ 

الترصيفيةامنته شبكتها  عتر  يتم  (Mwakalila et al., 2001)  ها  الهيدروجيومورفولوجية  الدراسات  ولكون   ،
لعمليات   تقنية  إيجاد  ي 

قى ي  التكنولوجر التقدم  أسهم  فقد  رياضية  وأساليب  ى  قوانيير وفق  ونمذجتهما  تطبيقهما 
و   تحليلهما  هما  وتفستر المعلومات    ستفادةاال   ونمذجتهما  بنظم  التقنيات  هذه  تمثلت  حيث  مخرجاتها،  من 

النمذجة  عملية  ي 
قى تسهم  صناعية  وأقمار  تقنية  برامج  من  تحتويه  بما  بعد  عن  واالستشعار  الجغرافية 

والوصولجيومورفو الهيدرو  لال إلى    لوجية  مرضية  بالنمذجة    ،منها   ستفادةنتائج  الخاصة  الدراسات  ولقلة 
االحواض  جيومورفو الهيدرو  بعض  عىل  هم  ى تركتر ى  الباحثير سلط  فقد  الجافة  وشبه  الجافة  المناطق  ي 

قى لوجية 
النيل وتعد هذه الدراسة   ي تنتهي بنهر 

حواض منطقة وسط  متدادا للعديد من الدراسات أل ا واالخوار المائية النر
 م درمان والية الخرطوم   أ ية لمحلية السودان باألخص ضمن الحدود اإلدار 

 مشكلة البحث: 
منطقة لجريان سطحي موسمي   تتعرض  درمان  األ ؛  أم  ي  متسببة    مطار نتيجة هطول 

أحياقى من  العديد  ها  ئ غرق 
ي  
ودية الموسمية يصعب  األ  عىل مجاريولعدم وجود محطات رصد    ، رتفع فيها كثافة الجريانتخاصة المناطق النر

الجريان، لذلك   السطحي أل  ون الباحث   رأى تقدير كمية  الجريان  األ حساب وتقدير  باستخدام    المؤثرةحواض  هم 
بة مصلحة أو هيئة  نموذج  . SCS-CNمريكية األ صيانة التر

  : أهداف الدراسة
   : تهدف الدراسة إىل

ا والتنبؤ  تقدير و  درمانلحوض خور عمر بمنطقة أم تقدير حجم الجريان السطحي   • بها  مخاطرها حاضى
 مستقبال. 

•  .  تحديد المناطق المتأثرة بالجريان السطحي

النمذجة   • لحوض  الخصائص  درمان هيدروجيومورفولوجية  أم  بمنطقة  توظيف    خور عمر  من خالل 
 وسائل نظم المعلومات الجغرافية لمحاكاة الواقع. 

ي وضع الحلول والمعالجة لتجنب مخاطر الجريان السطحي  •
 . بالحوض المائ 

 أهمية الدراسة: 
 : فيما يىلي أهمية الدراسة  تكمن

  المعلومات الجغرافيةقمار الصناعية ونظم  بيانات األ  باستخدامالجريان السطحي    مخاطر معالجة  لوضع حلول  
ي  ةساهموالم

. أ السيطرة والتحكم بكمية المياه إلى  يجاد حلول ناجعة قد تؤدي إ قى  ثناء الجريان السطحي
 الفرضيات: 

 الدراسة.   للجريان السطحي تأثتر عىل منطقة 
ي نشوء جريان سطحي يفوق قدرة السيطرة عليه األنشطةساهم ت

ية قى  . البشر

ي المناطق المأهولة بالسكان. 
 ارتفاع كثافة الجريان السطحي قى

 . ي زيادة كثافة الجريان السطحي
بة ساهم قى  نوع التر
 : إجراءات الدارسة

)حميد،   للنمذجة، فتطرق  العملية  الدراسات  العديد من  الهي إلى    م(2016تطرقت  ل دالنمذجة    ر يدقت رولوجية 
ي السنوي واإل ر ياإل 

ي ر اج النت اد المائ  ي شمال شر   بناؤه   د لحوض وادي كن   سوئر
  الحديثة،  قنيات ت ام الدخت سا اق بر ق العقى

و جواد،   ، كما تطرق )محمد  ي والرسوئر ي 
المائ  اإليراد  دراسته  الترصيف  إلى    م(2012وتناولت  استخالص شبكة 

ية ل المكونات األساسية    كأحد الرقمية    االرتفاعاتذج  انمم، من  العظي  حوضلالمائية وقياساتها الهيدرومورفومتر
الجغرافية   المعلومات  ي  ألنظمة 

قى السطح    ستنتاجا ودورها  ي   ستفادةلال خصائص 
قى البيئية    منها  الدراسات 
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ية    وتحليل  ،وإدارة الموارد الطبيعية  ،الهيدرولوجيةو  شبكة الترصيف المائية للحوض كظاهرة طبيعية مورفومتر
بهم المتعلقة  للمشاريــــع   

 
واضحا  

 
تصورا يعطي  مما  الحوض  ي 

قى األمثل  األرض  استخدام  تحديد  ي 
قى عالقة  ا،  لها 

تقييم   تناولت  سيناء بمرص  الفالش  لوادي  دراسة  مياه  ا وأجريت  مورد  فيضانات شيعة كون  حتمالية حدوث 
التباين  الفيضانات أمر ح الجافة، وركزت عىل  البيئات  ي 

المستدامة قى التنمية  للتأسيس صحيح للتطورات  يوي 
ي تحد من هذه الجهود، وتطرقت  

ي عمليات األرصاد الجوية والنقص العام للبيانات المناسبة النر
ي قى
ي والزمائى

المكائى
ي  (Masoud, 2011)  هذه الدراسة لنمذجة بعض المستجمعات المائية. 

، أما منطقة الدراسة فلم تحطى بدراسة قى
  ، ى النيل ببعض من الدراسات أهمها دراسة جيولوجية لعدد من الباحثير نفس المجال بل حظيت منطقة غرب 

 ولم يتم البحث فيها من كل النواجي وخاصة الجيولوجية؛  ن المنطقة تعد إحدى الأحيث ذكروا ب
 
مناطق األقل نموا

ي المنطقة، ولربما أرجع الباحثون ذلك
ي الزراعية موزعة محليا قى

نقص إمدادات المياه  إلى    عىل الرغم من أن األراضى
ي تعد من األسباب الرئيسية وراء عدم نموها،  

ي المنطقة، ووجود صحراء رملية ثابتة والنر
حيث تسود الخصائص  قى

ي تمتد بشكل خطي باتجاهات شمالية جنوبية،  
ي من النيل األبيض والنر ي الجزء الغرئر

الجيومورفولوجية الغتر ثابتة قى
ي تمثل تربة المنطقة معظم المنطقة 

 . (HAFIZ et al., 1993)وتغطي الرواسب السطحية النر

اعتمدت  فقد  سبق  ما  بهدف    ومن خالل  الكمي  والتحليىلي   ، الكمي المنهج  و الدراسة عىل  حجم    تقدير نمذجة 
معتمد السطحي   الجريان 
ً
امج    ة التر أهم  ومن  بعد،  عن  واالستشعار  الجغرافية  المعلومات  نظم  عىل  بذلك 
 : ي الدراسة هي

 المستخدمة قى
ARC.GIS 
Wms11.1 
HEC-hms 
 HEC ras  

ي  
ي الدراسة فقد تم االعتماد عىل البيانات الموضحة قى

 . (1الجدول رقم )أما البيانات الرقمية المستخدمة قى
ي الدراسة1جدول رقم )

 ( البيانات الرقمية المستخدمة قى

 التاريــــخ  صف مسار  نوع البيانات 

Landsat 8 oil 49 173 2018 –8 – 12 

 DEM  Data 
(SRTM)  

32 15 2014 – 12 

 م USGS 2019 - مريكيةالمساحة الجيولوجية األ  هيئةالمصدر: 
 من خالل زيادة دقة المرئية  

 
 من خالل دمج النطاقات الطيفية، ومكانيا

 
تمت معالجة المرئيات الفضائية طيفيا

برنامج   بواسطة  المراقب  ERDAS IMGAINالفضائية  التصنيف  عملية  تمت  خالله  ومن   ،Observed 

classification    مدخالت بعض  إيجاد  الهيدرو SCS-CNبهدف  التحليل  عملية  وإجراء  نامج  ،  بتر ي   WMSلوجر
ي   . HEC-HMS  ،HEC-RASوالنمذجة الهيدرولوجية والهيدروليكية باستخدام برنامحر

  : منطقة الدراسة  
الدراسة   الجغرافية  تقع منطقة  الناحية  الخرطوم،  من  والية  درمان  ذ  إ وسط  أم  إداريا محلية  الجزء ضمن  تتبع 

ي من  
قر ي من الغرب ل امتداد  محلية عىل  الالشر

 ي عرضى
 
النيل، أما فلكيا ي نهر 

الحوض    فيقع  نتهي مصب الحوض قى
ى خطي طول   32بير ْ.16 ً  –  32 ْ.28 قا   ً ي عرض    ،شر

15ودائرئر ْ.40 ً  –  15 ْ.52 ً    ،
ً
ى موقع خور   (1رقم )والخريطة  شماال تبير

    عمر ضمن الحدود اإلدارية والفلكية لوالية الخرطوم. 
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 ( منطقة الدراسة1خريطة رقم )

ى باالعتماد عىل برنامج   م. Arc map 10.2 - 2019المصدر: الباحثير
 الخصائص الجيومورفولوجية للحوض: 

وشكله    الخارجية  فهي تحدد طبيعة الحوض وحدوده  ،تمثل الخصائص الجيومورفولوجية أهمية هيدرولوجية
المائية الموجات  األوىل للمصب  وشعة وصول  المنابع  ة أسفهي  ، وبذلك  من  ى ي عملية تقدير  تمثل ركتر

اسية قى
السطحي  المساحة،    ،الجريان  الخصائص  ي عبارة عن  1982ذكر )سالمة،  فومن أهم هذه 

المائ  الحوض  م( بأن 
األ متكاملة تشمل جميع  أكوحدة  فيما  الوادي،  أو  بالنهر  تحيط  ي 

النر ي 
للمساحة ن  أب  (Strahler, 1957)د  راضى

المائية،   الترصيف ونظامه وعدد وطول روافد  ، ولها عالقة بشبكة  الحوضية تأثتر عىل تقدير الجريان السطحي
ي    المائية  تتباين شبكة الترصيفف

 أقى
 
يائية    بعادها ومساحتها نظرا ى ي خصائص صخور الحوض الفتر

باإلضافة للتباين قى
   لمناخ والتضاريس. ل

شكل   أثر  قائمويبقر   الحوض 
 
تتباعد    فاألحواض  ا ي 

مياهها    وطخطفيها  النر يكون تقسيم  ما   
 
جريان  غالبا   ها تأثتر 

ن بذلك  أقلالسطحي   ي  فيما األ   الفيضية،  مخاطره  بكثتر ويقتر
تقسيم المياه    وطفيها خط  ى تساو قد تحواض النر

   فإنها 
 
منتصف الحوض  إلى    من جميع أجزاء الحوض  بنفس الوقت   ةا، إذ تصل الموجات المائي ي حقيق  تشكل خطرا

 يصعب السيطرة عليه ما لم تتوفر معالجات تسبق هطول األ 
 
 ضخما

 
  مطار بشكل متساوي وبذلك تشكل جريانا

 الموسمية. 
( رقم  الخصائص  2والجدول  يوضح  مع    الجيومورفولوجية(  بمساحته  مقارنة  الحوض  ينخفض محيط  حيث 

ي خاصة عند ارتفاع  
س منخفض، هذه الخصائص تجعل الحوض يشكل جريان سطحي بشكل غطائ  وجود ترصى

 ستمراريته. اكمية التساقط و 
 ( الخصائص الجيومورفولوجية للحوض2جدول رقم )

 الحوض 
مجموع 

 المساحة 

محيط 

 الحوض 

طول  

 الحوض 

متوسط  

 العرض 
 التضرس 

 عدد 

 الرتب 

 طول

 الرتب 

 عدد 

 الروافد 

1 
386.84

 ²كم

186.
22 

38.6
 كم 0

 5 م 113 كم 9.8
523.

 كم 22
466 
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   م2019( بتاريــــخ Landsat 8 oilللمرئية الفضائية ) الرقميةمعالجة مخرجات الالمصدر: 
 

ي    مطار ن متوسط عرض الحوض المنخفض يجعل من كمية األ أكما  
الهاطلة ضمن نطاق حدوده اإلدارية تصل قى

أغلب   ي 
قى ار  بأضى يتسبب  قد  مما  جريان كثيف  وبــهذا يشكل  لمنتصفه  الحوض  أجزاء  أغلب  من  متساوي  زمن 

، والخريطة رقم )  ( توضح الخصائص الجيومورفولوجية لخور حوض عمر. 2النواجي
 

 ( الخصائص الجيومورفولوجية للحوض 2رقم ) ةطيخر 
 

ى للمرئية الفضائية )المصدر:   12 – 8– 2018( بتاريــــخ Landsat 8 oilمعالجة وتحليل الباحثير
 

 :  تقدير الجريان السطح 
بة األمريكيـة    نموذج   بواسطةالجريان السطحي   قدر  والذي    ،Soil Conservation Service  (SCS-CN)صيانـة التر

منحنى يعتمد   قيم  األرضية  CN)  عىل  والغطاءات  الهيدرولوجية  بة  بالتر المتمثلة   )(S. K. Mishra & Singh, 

2013) . 
رة عىل المنطقة الحوضية ضمن  يح الناتـج عن العواصف المطريـة المؤثعمق الجريان السطحي والسـ   أن تقدير  

ي العمليات التنموية   (SCS-CN)نموذج  
ى    (SCS-CN)النموذج المتمثل بـ    ا مع العلم أن هذ  مهم قى عتبار  اال يأخذ بعير

بـة ) يةنوع ي ) الغطاء( و Soil Typeالتر
 لتعدد مدخالت طريقة ( والتساقطLand coverاألرضى

 
  (SCS-CN)، ونظرا

: افسنتن   ول مدخالتها عىل النحو التاىلي
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  الحوض:   -1
ن
 نوع تربة ف

نتيجة  تعد   ؛  السطحي الجريان  ي 
المؤثرة قى العوامل  بة من  االعتبار من  لالتر ى  بة بعير التر المطري، وتأخذ  لتساقط 

تقدير   ي حساب 
قى ونسيجها  نوعيتها  ي  ،  (.Sorrell, n.d)  الجريانحجم  حيث  الهيدرولوجر التصنيف  ومن حيث 

ب   بة   الهيئة األمريكية لصيانةفقد قسمت  ،  Hydrologic Soil Group (HSG)ألنواع التر  Soil Conservationالتر

Service (SCS)  بة يجها وشعة انتقال المياه فيها وقدرة  ( بناًء عىل نسA-B-C-D)   : هي أربــع مجموعات  إلى    التر
الخاص بنوعية    (Slack & Welch, 1980)يف وبحسب تصن، (Chow et al., 1988)للجريان السطحي  مقاومتها 

الهيدرولوجية لمنطقة الدراسة نجدها واقعة ضمن   بة     ،(C-D)  درجة المجموعة نسيج التر
 
  وهما األشد تماسكا

بة الهيدرولوجية الوقعة ضمن درجةإلى    ونسيجهما يميل   المجموعة  الناعم، ويغلب عىل مساحة الحوض التر
(C و )  ة    باستثناءمعظم أجزاء الحوض بشكل عام  تغطي هذه المجموعة   1.07مساحتها  ال تتعدى  منطقة صغتر

بإلى    تنتمي تربتها  ²كم    النيل،  نهر    عىلبالقرب من مصب الحوض   ، وتقع(D)  مجموعة التر
 
وهي تربة أكتر تماسكا

  ، (3الجدول رقم )و حدودها،  منها، وبالتاىلي يتشكل سيح سطحي كثيف ضمن نفاذ المياه ونسيجها ناعم يصعب 
بة ومساحتها 3رقم ) يطةخر الو   . للحوض( يبينان تصنيف التر

بة الهيدرولوجية للحوض 3جدول رقم )  ( تصنيف التر
 

 م. 2019& ووزارة الكهرباء والسدود السودانية  (Ross et al., 2018)المصادر: 
 

بة الهيدرولوجية لمنطقة الدراسة )3الخريطة رقم )  ( HSG( التر
فمن خالل تحليل خريطة نسيج  
الباحثون   أعده  الذي  بة  التر
بة الواقعة ضمن   نالحظ تركز التر

( قرب  Dالدرجة  الحوض  ق  ( شر
تمساك   أكتر  تربة  وهي  المصب  
من   مكونة  ناعم  بنسيج  وتمتاز 

والغرين   ى  هذه  الطير وترتبط 
التجمعات   كز  بتر المجموعة 
ي  
ي ستنعكس سلبا قى

النر السكانية 
من   ة  كبتر كمية  تساقط  حال 

الكمية    مطار األ  من  أعىل 
( رقم  والخريطة  (  3المعتادة، 

ي الحوض، وبما  
ب قى مجموعة التر

ناعم  أ بنسيج  تمتاز  المنطقة  ن 
لباطن   المياه  تشب  من  يحد 
الجريان   ارتفاع  جح  فتر األرض 

فيه بالذكر  السطحي  ونخص  ا، 
روافد   تطم  ي 

النر المناطق  هنا 
عن   الناتجة  بالمخلفات  مياهها 

 المختلفة.  نسانأنشطة اإل 
 

 النسبة المساحة نوع الصنف 

C 385.73 99.72 ²كم % 

D 1.07 0.28 ²كم% 

 100 ²كم 386.84 المجموع 

م2019البيانات عدد من الباحثين باالعتماد على المصدر:   
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2-   
 :  الغطاء األرضن
ي الغطا كما هو معلوم فإن  

ي بأنواعه والصخور الب)  ة المتمثلةص الطبيعي ئالخصا  عجمي يشمل    ء األرضى
،  غطاء النبائر

بة والمياه  ي يتدخل اإل وكذلك الخصائص  (  والتر
ية النر فيها أو تكون من صنعه. وبعد تحليل وتصنيف    نسانالبشر

ي  
الفضائ  للقمر  الفضائية  لباطن    -Landsatالمرئية  المياه  تشب  من  تعيق  ي 

النر المناطق  مساحة  ارتفاع  لوحظ 
ي قد تعيق من  

األرض، وبفعلها قد تنخفض كمية المياه المتوقع تشبــها لباطن األرض، وتتمثل أهم المساحات النر
ي تسمح  

ية والمكاشف الصخرية وذلك مقابل المناطق النر ي السطوح والمناطق الحرصى
تشب المياه لباطن األرض قى

األكتر  ب المنطقة  ي 
ية تقع قى الحرصى المناطق  ي نجد أن 

األرضى الغطاء  المياه، ومن خالل تحليل   من  ا نفاذ 
 
نخفاضا

 مساحة الحوض، وهذا ما يؤكد تأثرها مع زيادة معدل تدفق المياه بالحوض بفعل زيادة كمية التساقط. 
 كمية التساقط:  -3

ي الحوض، و   مطار األ 
وديمومتها    مطار يتأثر الجريان السطحي بغزارة األ هي المصدر األساسي للجريان السطحي قى

ات   تب عليه تأثتر ة سقوطها، فكلما زادت كمية التهاطل عىل المساحة الحوضية زاد الجريان السطحي وقد يتر وفتر
الهاطلة عىل المساحة الحوضية من   مطار بيئة وحدوث كوراث والعكس صحيح، فمن المالحظ تفاوت كمية األ 

ى الثالث سنة ألخرى عىل مدى  ي محطات الرصد بمنطقة الخرطوم   ير
عاما المنرصمة، فمن خالل تحليل التهاطل قى

ى   ى  2019  –  1988من    مطار ن المعدل السنوي لل أتبير اوح بير ملم، وقد تم احتساب الجريان  150ملم و  86م يتر
 لعامي  

ى ى مطريتير ملم، وألخرى    80م، إحداهما بلغت  2019  –م  2018السطحي لمنطقة الدراسة بناًء عىل عاصفتير
بلوجن    120 ى  تيسير مضلعات  استخدام  خالل  من  الحوض  عىل  المؤثرة  للمحطات   

 
وفقا  Theissen)ملم 

Polygon .) 
 التوزيــــع االحتماىلي لبيانات األ 

لحوض خور وادي عمر عىل عند الزمن التكراري    مطار وبناًء لما سبق تم تمثيل منحنى
ي الشكل رقم )( عام، كما هو 20لـ )

 ( 1موضح قى
 التوزيــــع االحتماىلي لبيانات محطة الخرطوم A. B. C. D-  1شكل رقم )

 ( منحنى
 

 م2019للعام  Hyfran Plusبواسطة برنامج  مطار المصدر: تحليل بيانات األ 
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المنحنن   قيم  تربته    : Curve Numberاستخالص  ونسيج  ي 
األرضى وغطاؤه  الحوض  طبوغرافية  تحليل  بعد 

التوصل المنحنى  إلى    الهيدرولوجية تم  (، وهي عبارة عن قيم رقمية تعتر عن مدى  CN)  Curve Numberقيم 
اوح قيمة المنحنى )ا  ى )CNستجابة الحوض لنفاذية المياه وتشبــها من خالل سطحه لباطن األرض وتتر   –  0( بير

اب  100 المياه  دل ذلك عىل أن سطح الحوض  ي  100القيم من العدد  ( فاقتر التشب   مما يحد من 
 
أكتر تماسكا

 . (V. K. Mishra et al., 2013)لباطن األرض والعكس 
( المنحنى  إيجاد قيم  بة  CNويعتمد  التر األرضية مع  الغطاءات  المتمثلة بتقاطع   

 
المذكورة سابقا العوامل  ( عىل 

ي الجدول رقم )
(، حيث تراوحت قيم المنحنى للحوض  4الهيدرولوجية وطبوغرافية المنطقة كما هي موضحة قى

ى ) ي الحوض. ( قيم 4( ولعل الجدول رقم )100 –85بير
 المنحنى ومساحته قى

 ( ومساحته ونسبة كل قيمة من إجماىلي مساحة الحوض CN(: قيم المنحنى )4جدول رقم )

 مWMS 2020( بواسطة برنامج CNالمصدر: نتائج مخرجات تحليل قيم المنحنى )
 

بة بالماء بعد الجريان السطح  اقيم   : Potential Maximum Retention After Runoffحتفاظ التر
بة بالماء بعد بدء الجريان السطحي   عن اإلمكانية  معاملهذا ال يعتر    يصف  (، و Sويرمز له بـ )   القصوى الحتفاظ التر

 بالماء بعد بدء الجريان  هذا المعامل  
 
بة المشبعة تماما ، أي بعد توقف عمحالة التر ف  لويخت ب،  ية التش لالسطحي

بة  لنوع التر
 
بة المشبعة بالماء تبعا  امتصاص الماء أثناء موجة  ىل ع  تها ومدى قدر   الهيدرولوجية   سمك طبقة التر

 م(. 2016 ،حميد ) المطر 
يائية والمتمثلة بالنسيج والنوع   ى بة وخصائصها الفتر والحجم، حيث  ولهذا المعامل عالقة بقيم المنحنى ونوعية التر

بة بالماء وبالتاىلي يزيد من خطر الجريان وارتفاع كثافة إلى    تشتر القيم المنخفضة الناتجة عنه
ي احتفاظ التر

تدئى
 للمعادلة األتية.  

 
بة بالماء وفقا ، ويمكن الحصول عىل معامل قيم احتفاظ التر  الجريان السطحي

𝒔 =
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑪𝑵
− 𝟏𝟎  (Cronshey, 1986) 

ي عملية قياس والوحدات أن(Cronshey, 1986حسب  
 للنظام األمريكي قى

 
( insheش )( فإن المعادلة محسوبة وفقا

ي كما هو موضح أدناه إلى  حيث يتوجب تحويل المعادلة من أنش  نظام متر

𝒔 =
𝟐𝟓𝟒𝟎𝟎

𝑪𝑵
− 𝟐𝟓𝟒 

بة بالماء حيث شهدت األجزاء  Sمن خالل تحليل قيم ) ي قيم احتفاظ التر
( لحوض منطقة الدراسة لوحظ تباين قى

قية من الحوض أقل قيم احتفاظا بالماء بعد الجريان السطحي حيث   قية القريبة من نهر النيل والشمالية الشر الشر

HSG  ي
المساحة*  المساحة CN الغطاء االرضى

CN 

C  مغلقة عشبية  مناطق 
 ومفتوحة

86 187.163 16096.053 

C  3278.940 37.689 87 المناطق العارية 

C ( 70  –  50مجموعة المراعي  )%
ي شجرية

 وأراضى
85 22.312 1896.509 

C ( 70  –  50مجموعة تقدر بـ )%
ات والمراعي   من الشجتر

85 24.046 2043.873 

C   ي
أرضى النباتات  من  مجموعة 

ات غابات   عشبية شجتر
85 0.075 6.407 

C ( نباتات متفرقة15أكتر من ) 632.647 8.216 77 

C  يةالسطوح  4070.408 45.227 90 والمناطق الحرصى

D ية  135.680 1.508 90 السطوح والمناطق الحرصى

D  13.417 0.151 89 المناطق العارية 

 88.5يساوي  CNالمتوسط الموزون لـ 
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ى ) الحوض ما بير ق  ي شر
بالما   16  –  13تراوحت قى بة  التر الحوض  ملم(، وأعىل معدل قيم الحتفاظ  ي وسط 

ء قى
ى ) بة بالماء بعد  4( ملم، الخريطة رقم )42  –  31وجنوبه حيث تراوحت هذه القيم بير ( يبينان قيم احتفاظ التر
. وبالنظر للخريطة رقم ) ى ارتفاع  4الجريان السطحي بة بالماء بعد الجريان السطحي تبير ( الخاصة بقيم احتفاظ التر

ي المناطق الزرا 
بة بالمياه قى ي المناطق  احتفاظ التر

ي الحوض بينما انخفضت هذه القيم قى
عية والمناطق المحروثة قى

بة للمياه مما يساعد عىل نشوء وتكوين   ؛ لصعوبة امتصاص التر العمرانية، وهذا ما يزيد من خطر الجريان السطحي
   الفيضانات مع زيادة الهطول المطري. 
 حجم الجريان السطح  لخور عمر: 

ن الجريان السطحي لحوض خور عمر هو ناتج لتفاعل العديد من مكوناته وخصائصه الطبيعية مع كمية المطر  إ 
بة   بالتر الطبيعية والمتمثلة  لتباين خصائصه   

 
المحددة، ونظرا الزمنية  ة  الفتر ة ألخرى وفق  الهاطلة عليه من فتر
ي واالستخدامات األرضية فإن حساب تقدير الجريان

 لطريقة المستخدمة    والغطاء النبائر
 
السطحي للحوض وفقا

scs  :ي المعادلة األتية
ى الرياضية كما هي موضحة قى  لعدد من القوانيير

 
 تحسب وفقا

(Hawkins, 2002) 𝑄
(𝑃−𝐼𝑎)2

(𝑝−𝐼𝑎)+𝑆
 

P :   المطر 
:S  بة بالماء  بعد الجريان السطحي  احتفاظ التر
 Ia :    والتشب والعوهي تمثل التبخر  الفاقد عتر  بـ )ملم(تر كمية  األرضية  االستخدامات والغطاءات    ، اض بفعل 

  S   .(Kayet et al., 2018)من قيمة  0.2وتساوي 
اض وبالتاىلي يزيد من خطر الجريان عىل سطح  إلى    وتشتر القيم المتدنية والقريبة من الصفر انخفاض قيمة االعتر

ى   نامجير لتر وفقا  المعادلة  تحليل  تمت  تصديرها  wmsالحوض،  إنتاج    hec-hmsبرنامج  إلى    ثم  بهدف 
 والفواقد وحجم الفائض المتوقع.  مطار الهيدروغراف الخاص بالحوض، والذي يوضح كمية األ 

السطحي  الجريان  حجم  تقدير  خالل  )فمن  بـقيم  المتمثلة  ات  المتغتر من  العديد  عىل  بناء  عمر  لخور   CN  )
تمت معالجتها وتحليلها   ي 

التساقط، والنر ، وكمية  ي
األرضى بة، والغطاء  التر ي نسيج 

الثالثة والمتمثلة قى بمدخالتها 
السطحي وتحليل هيدروغراف   WMSضمن بيئة برنامج   الجريان  إيجاد حجم  الحوض كما هو    يةوذلك بهدف 

ي الشكل رقم )موضح  
 أن حجم التساقط المطري وصل حواىلي  3  -   2قى

ى عند العاصفة المطرية    ³م30974.2( تبير
الترصيف  80البالغة ) ة  ، حيث بلغ قمة ترصيف الحوض  ³م  9063.9ملم(، فيما وصلت كمية الفواقد خالل فتر

ي  ³م21830.5ث، وبحجم جريان سطحي قدر بحواىلي  / ³م374.4حواىلي  إلى    خالل هذه العاصفة
، كما هو موضح قى

 (. 2شكل الهيدروغراف رقم )
ى قدرت كمية الفواقد    ³م46420.8ملم( فبلغ حجم الهطول المطري حواىلي  120أما عند العاصفة المطرية ) ي حير

قى
ة بحواىلي  

،  ³م33938.1حواىلي  بلغ حجم الجريان السطحي خالل هذه العاصفة  ، فيما  ³م12482.7أثناء هذا الفتر
المطرية العاصفة  هذه  خالل  للحوض  الترصيفية  القمة  وصلت  ي  / ³م597.6إلى    حيث 

قى موضح  هو  ث، كما 
 (. 3الهيدروغراف رقم )
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 ملم80( هيدروغرافية حوض خور عمر بناء عىل عاصفة مطرية تقدر بـ 2شكل رقم )

 . hec hmsالمصدر: نتائج مخرجات 
 

 ملم 120حوض خور عمر بناء عىل عاصفة مطرية قدرت بـ  فية( هيدروغرا 3شكل رقم )

 . hec hmsالمصدر: نتائج مخرجات 



Rimak Journal, Volume 2, Issue 5  31 

 
 

 

 

 
 

November 2020, Volume 2, Issue 5 
 p. 20-  36  

ي الموضع برقم )إلى    من خالل النظر
ي بداية العاصفة    ( نالحظ كمية الفواقد 3  –   2الشكل الهيدروغراقى

كانت عالية قى
ى ثم ما  تير بة بالماء ثم بدأت الفواقد تنخفض وتقل وزاد عىل إثر ذلك  إالمطرية لكل الفتر ن لبثت حنر تشبعت التر

 الجريان السطحي وكمية الترصيف.  
 : ى سقوط األ   زمن التأخت  ة المحصورة بير خداما  والجريان السطحي ومن أهم المعادالت األكتر است   مطار هو الفتر

بة األ  ي أعدت بواسطة برنامج صيانة التر
م كما هي موضحة  1992م، وعدلت عام  1972مريكية عام  المعادلة النر

 أدناه: 

TLAG = L0.8
(S + 1)0.7

1900√𝑌
 

Soil Conservation Service,1972. (Madramootoo & Enright, 1988) 
=TLAG     .وقت التأختر بالساعات 

L    ي من
، ويمكن  بالقدم) المصب  إلى    بعد نقطة عىل خط تقسيم المياهأ= الطول الهيدروليكي ألطول مجرى مائ 

(. إلى  تحويله  متر
Y  ي

 . ( النسبة المئويةـ )ب من المنبع للمصب = انحدار الحوض المائ 

وصل زمن تباطؤ   متر فقد إلى    الحوض وبعد تحويل بعض الوحدات من قدم ومن خالل عملية تحليل تباطؤ   
، وبالتاىلي  WMSساعة حسب نتائج مخرجات برنامج  3.170دقيقة ما يعادل  190.2 حواىلي إلى  عمر خور حوض 

ي الحاالت اال 
ه منخفض قى ة الزمنية المستغرقة من عتيادية؛ بسبب طول الفإن الجريان السطحي قد يكون تأثتر فتر

   المنبع للمصب. 
 : المناطق المتوقع تأثرها بالفيضانات

ي أشكال خرائطية برقم )
(  5  -   4تتأثر العديد من المواقع لحوض منطقة الدراسة بالفيضانات وقد تم نمذجتها قى

ي الطريقة األوىل كمية األ ا حيث تم إجراء تحليل الحوض بعدة طرق متباينة حيث  
ي حال زيادة    مطار ستخدم قى

قى
ة وما قد ينجم عنه من ا  ة زمنية قصتر ي المجرى،  الهطول واستمراريته ضمن فتر

رتفاع لمنسوب المياه المتدفقة قى
سم    0.5فلو زاد ارتفاع منسوب المياه المتدفقة عتر القناة الرئيسية للحوض من المنابع العليا للمصب بحواىلي  

ي قد تتأثر بشكل    ²كم 12فستكون حواىلي  
عىل طول امتداد الحوض متأثرة بشكل مباشر ناهيك عن المناطق النر

ي الخريطة رقم )غتر مباشر وهي امتداد 
 ( 4للمناطق المتأثرة كما هي موضحة قى
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 ( المناطق المتوقع تأثرها بالفيضانات4الخريطة رقم )

 global mapper2020 المصدر: تحليل الباحثون من خالل االعتماد عىل برنامج 
 

ية عىل  4بالنظر للخريطة رقم ) ( نجد المناطق المتأثرة من منتصف الحوض للمصب وهي أكتر المناطق الحرصى
ي  120طول مساحة الحوض، وبــهذا فمن المتوقع تأثر هذه المناطق مع زيادة العواصف المطرية عن  

ملم، والنر
ا  السطحي  الجريان  ذات  المناطق  ي 

قى وخاصة  ي 
المائ  التدفق  زيادة  ي 

قى تسهم  حافات قد  انخفاض  مع  لمستوي 
   .  المجرى الرئيسي

 
الفيضان وكثافته بواسطة برنامج   وكانت نتائج التحليل    hec-rasوبرنامج    wmsكما تمت نمذجة هيدرولوجية 

الحوض من  ي 
قر الشر الجنوب  الجزء  ي 

قى الدراسة  منطقة  المتوقعة عىل  وهذه  إلى    للفيضانات  الحوض،  مصب 
ية عىل مستوى الحوض، وهذا ما قد   المناطق من أكتر المناطق ازدحاما بالسكان، حيث تشمل المناطق الحرصى

ية، و   وصحيا واقتصاديا عىل المجتمعات البشر
 
ي  يؤثر بيئيا

قد تم تمثيل مناطق الفيضان وكثافته كما هو موضح قى
را بحدوث الفيضانات، وكذلك لقطاع الطوىلي للجزء األدئى من  5الخريطة رقم )

ى المناطق األكتر ترصى ي تبير
( والنر

 ( 4مجرى الحوض الموضح برقم )
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ر الفيضانات 5الخريطة رقم )  ( المناطق األكتر ترصى
( رقم  توضح  5الخريطة   )
المت  بكثافة المناطق  أثرة 

شملت   حيث  الفيضانات 
والجنوب   ي 

قر الشر الجزء 
الحوض   من  ي 

قر الشر
مكان   من  وتباينت كثافتها 

التدرج  ل  حسب  خر 
المتأثر   للجزء  التضاريسي 
المتوقع   المناطق  فبلغت 
حواىلي   بالفيضانات  تأثرها 

ي    ²كم 12
قى كما هي موضحة 

( حيث تعد  5الخريطة رقم )
من          المتأثرة  المناطق 

ى  المصد الباحثير ر: 
برنامج  Globalباستخدام 

Mapper  
ي  
قى  
 
انخفاضا المناطق  أكتر 

الحوض وأجزاء واسعة منه  
يقل   فيما  مستوية  شبه 

سي وتم تمثيل  أ االنحدار الر 
من   األدئى  الجزء  انحدار 
للحوض   الرئيسي  المجرى 
برنامج  بواسطة 

HEC_RAS    أقىص فبلغ 
من   االدئى  للجزء  ارتفاع 

حواىلي   م،  415الحوض 
م وبمسافة طول  380ناه  وأد 

كم، كما  25حواىلي  إلى    تصل
رقم   الشكل  ي 

قى موضح  هو 
االنحدار  إ ( حيث  4) ن هذا 

ة من المياه مع زيادة التهطال مما قد يخلف   ي تكدس كميات كبتر
يعمل عىل بطء حركة الجريان السطحي ويسهم قى

 آثار جسيمة عىل المنطقة بكل ما تحتويه. 
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 ر الحوض لمتوقع تأثره بالجريان السطحي ( مخطط لمستوى انحدا 4شكل رقم )

 wms – hec_rasالباحثون باالعتماد عىل برنامج 

 
 النتائج: 

 العديد من النتائج أهمها: إلى  من خالل تحليل هيدروجيومورفولوجية حوض خور عمر فقد توصلت الدراسة
الجيومورفولوجية  -1 الخصائص  ات    تحديد  المتغتر من  العديد  إيجاد  خالل  من  وذلك  للحوض 

إيجاد   مع  المائية  الرتب  وتشعب  س،  والترصى الحوضية،  بالمساحة  والمتمثلة  بعاد  أالجيومورفولوجية 
 الحوض الطولية والعرضية والمحيط. 

بة الهيدرولوجية من الدرجة الثالثة ) -2 ة )Cأثبت التحليل سيادة التر ي D( واألختر
بموجبها ترتفع كثافة  ( والنر

 الجريان السطحي فيها بسبب تماسك نسيجها الناعم. 

ى المناطق   -3 ، كما لوحظ وجود عالقة ارتباطية بير بة بالمياه بعد الجريان السطحي تقدير كمية احتفاظ التر
 .  المحروثة وقيم احتفاظها بالماء بعد الجريان السطحي

بة األ بعد تحليل هيدرولوجية الحوض بناء عىل نموذج صيان -4 ( ومن خالل تحليل SCS-CNمريكية )ة التر
البالغة    يةهيدروغراف  المطرية  العاصفة  عند  السطحي  الجريان  بلغ حجم  فقد  ملم حواىلي    80الحوض 
الترصيف حواىلي  ³م21830.5 قمة  فيما وصل  )أ ث،  / ³م  374.4،  المطرية  العاصفة  فوصل  120ما  ملم( 

ووصل قمة الترصيف للحوض خالل هذه العاصفة  ،  ³م33938.1حجم الجريان السطحي خاللها حواىلي  
 ث / ³م597المطرية حواىلي 

زمن حنر يبدأ  إلى    ، وبــهذا فالحوض يحتاجدقيقة  190.2بلغ حجم تأختر الحوض )زمن التباطؤ( حواىلي   -5
 تكوين جريانه السطحي 

ي المناطق ذات الكثافة   -6
قية من الحوض وهذا ما قد يؤثر قى ي األجزاء الشر

ارتفاع كثافة الجريان السطحي قى
ى    ²كم   13السكانية العالية بالفيضانات، فبلغت المناطق المتأثرة عن كثافة الجريان السطحي حواىلي   ي حير

قى
ي لمجرى الرئيسي عن  من مساحة الحوض قد تتأثر بشكل مباشر عند ارتفاع منسوب المي   ²كم 12ن  أ

اه قى
 سم. 0.5
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ي تمثل نسبة )%إ  -7
ية والنر ي المنطقة األكتر  18.4ن المناطق السكنية والحرصى

( من مساحة الحوض، تقع قى
ي حالة ارتفاع كثافة وحجم الجريان السطحي للحوض.  

 من الحوض مما يؤكد تأثرها قى
 
 انخفاضا

  : التوصيات
   : ي

ي توصلت إليها الدراسة فإنها توضي بالئر
 بعد تحليل النتائج النر

الجفاف من كل    ستفادة اال  • ات  النيل وحصادها لفتر ي نهر 
المطاف قى ي ينتهي بها 

الجارية والنر من المياه 
 عام. 

اإل  • الناتجة عن أنشطة  الحوض وترميمه من المخلفات  الوقائية لمجرى  السبل  المختلفة   نسانتعزيز 
ي فصل الخريف. األ للحد من 

ار الناجمة عن الجريان السطحي قى  ضى

ي    ستفادةاال االهتمام والتوسع بالدراسات الهيدروجيومورفولوجية باستخدام النظم المتقدمة و  •
منها قى

 العمليات التنموية لمنطقة أم درمان بشكل خاص والخرطوم بشكل عام. 

ا  • تأثتر من  يتبعه  وما  السطحي  الجريان  بمخاطر  السكان  ية  تنبيه  والحرصى العمرانية  المجاالت  عىل  ت 
 والبيئية. 

قية  إلى    وضع خطط تهدف • قية والجنوبية الشر ي األجزاء الشر
الحد من مخاطر الجريان السطحي خاصة قى

 من الحوض. 
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