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Abstract
Rainfall is the main source of normal and flood surface flow. The storm intensity and
sustainability in addition to the watershed properties soil type and land use have a direct
effect on the peak flow. In the first stage of this research the TR-20 model and HEC-1
model based on both SCS method and Snyder method operating under watershed
modeling system (WMS). The models  were calibrated based on a number measured
hydrograph for Khashban which is one of sub-basin of Alkhoser seasonal river near
Mosul city, and Solak in Sinjar- Republic of Iraq. The comparison  between the two
model based on Nash model efficiency E%, determination coefficient (r2) and the t-test
values for the measured on predicted value of peak flow, time of peak flow and runoff
volume. The result showed that TR-20 model is the best. In the next stage, the TR-20
model was applied for the two watershed for different value of rainfall intensity,
duration, and curve number for soil conservation service (SCS) method that reflect the
effect of soil type, initial water content, land use and plant cover. The aim is to obtain
the peak flow the watershed for different value of consider variables to an equation of
peak flow for different values of rainfall duration.
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المقدمة-1
في التي تزایدت الحاجةالمصادر المھمةلدیمومة الحیاة على كوكبنا. ومیاه االمطار احدى مصدرا اساسیاتعتبر المیاه

الجافة وشبھ مناطق النظرا للنقص الحاصل في موارد المیاه وخاصة في وتطویر سبل استغاللھالخزنھا اآلونة االخیرة
بجریان سطحي قد یكون یفقد ؤثر في ان كمیة مایوتوزیعھا خالل الموسم المطري عمق االمطار الساقطة ان .الجافة

الجریان الناتجان صاریف كبیرة وغیر متوقعة.بكمیات ال یستھان بھا موزعة بفترات مختلفة، او تكون بشدة كبیرة مسببة ت
على الجابیات أو احواض التغذیة ذو اھمیة من حیث أنھ یعد من المعلومات االساسیة في الدراسات سقوط االمطار من

شر مطریة لھما تأثیر مبامعروف أن شدة واستدامة العاصفة الالانھ من. تسبق تشیید اي منشأ ھیدرولیكيالتيالھیدرولوجیة
إن تخمین ذروة الجریان تعد من فكذلك واستخدام االرض. ونوع تربتھاخصائص الجابیةالى على ذروة الجریان باإلضافة 

االمور المھمة في دراسة وتحلیل الفیضان.

الساقطة منھا الطریقة العقالنیة التي تفترض سقوط المطر باستدامة لألمطارھناك عدة طرق لتقدیر التصریف االقصى 
الطرق التجریبیة التي تعتمد على االرتباط االحصائي لخصائص كذلك ساویة او اكبر من زمن تركیز الحوض المائي. وم

وھنا یجب توفر خصائص المطر وخصائص االصطناعيالذروة ومنطقة الجابیة. وأیضا طریقة الھیدروغراف القیاسي
االرتشاح اضافة الى الھیدروغراف القیاسي للجابیة.

الشكل ) لتحلیل الجریان السطحي خالل سطح مستطیلkinematic waveبتطبیق اسلوب الموجة المتحركة ( [1]قام
. بالنسبة للمناطق ذات فواقد االرتشاح العالیة تكون وإیجاد عالقة بین استدامة المطر الحرجة التي تسبب التصریف االقصى

كیز.استدامة المطر التي تسبب اقصى تصریف اقل من زمن التر

وإیجاد 2كم5.18ستة طرق تستخدم لتقدیر تصریف الذروة في اربع جابیات زراعیة ال تتجاوز مساحتھا [2]قارن
الطریقة االكثر دقة من خالل مقارنة القیم المحسوبة من المعادالت التجریبیة مع القیم الحقیقة المقاسة. ھذه الطرق ھي 

رتشاح في تقدیر عمق المطر الفائض (عمق السیح السطحي) ومن ثم تتم نمذجة التي تعتمد على معادالت االPotterطریقة
Potterالتي تعتمد على تكوین عالقة بین المطر والسیح اعتماد على نموذج Fletcherطریقةالجریان السطحي و

أعطى Rationalنموذج. أظھرت نتائج المقارنة أن Technical Release 55وRationalوUSGSوBeckmanو
عند USGSو Beckmanسنوات بینما تصلح طریقة كل من 5نتائج افضل بالمقارنة مع القیم المقاسة عند فترة عودة 

سنة.25فترة عودة 
لفحص كیفیة تأثر ذروة 2كم21.2بیانات السیح لجابیة شبھ رطبة في شمال میسیسبي وبمساحة بتحلیل [3]قام كل من

حوض أو الجابیة ولتحدید العوامل التي تؤثر على خصائص تصریف الذروة في جابیة التصریف مع تغیر مساحة ال
)Goodwin Creek اظھرت النتائج ان كمیات الفیضان تكون متماثلة تقریبا في كل الجابیات الفرعیة لجابیة .(
)Goodwin Creek) والتي یمكن وصفھا بنظریة (Simple Scaling ،(واصف وكذلك تصریف الذروة خالل الع

كون االمطار لفي كل الجابیات الفرعیةكمیات الفیضان متشابھبیة. كانتالمنفردة یمكن وصفھ كدالة  اسیة لمساحة الجا
االرتباط بمعدل الساقطة تكون منتظمة نسبیا فوق حوض الجابیة وثانیا إن تصریف الذروة في الجابیات االصغر یكون عالي 

ء الجابیة تساھم تقریبا في السیح.كل أجزاالمطر الساقط اضافة الى ان

الذي یعتمد على الھیدروغراف Gray unit hydrographو SCS unit hydrographالنماذجكل من دقة [4]قارن 
على الھیدروغراف اللحظي الذي یعتمد Instantaneous unit hydrograph (G.I.U.H)نموذج والقیاسي االصطناعي 
الذي یعتمد على على الھیدروغراف القیاسي اللحظي Gc.I.U.Hالنموذجاضافة الىوالجیومورفولوجي 

ھیدروغرافات للسیح الناتج من العواصف 6لمقارنة دقة النماذج السابقة استخدمت الجیومورفولوجي مع تأثیرات المناخ. 
لتمكن من استخدام تلك كان الھدف من المقارنة، 2كم266في ایران والتي كانت مساحتھا Navroudالمطریة في جابیة 

. تم اعتماد زمن الذروة وزمن قیاسات حقیقةالنماذج في تحدید شكل وأبعاد ھیدروغراف السیح لجوابي مماثلة ال تتوفر فیھا 
أظھرت نتائج المقارنة . المختارةاییر للتقییم بین النماذجكمعحجم السیح إضافة الى القاعدة وتصریف الذروة للھیدروغراف 

زمن الذروة وزمن القاعدة وجم السیح قد أعطى نتائج مقبولة بالنسبة لكل من SCS unit hydrographأن نموذج
الھیدروغراف.

في شمال الشتقاق الھیدروغراف القیاسي اللحظي لجابیة صوالك سنجارWilliamsو Nashباستخدام طریقتي [5]قام
ووجد ان كال الطریقتین اعطت نتائج جیدة.العراق
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) لتقدیر حجم الماء المخزون الناتج عن العواصف المطریة لثالثة سدود في ثالثة HEC-HMSباستخدام نموذج ([6]م قا
ي كانت محدودة ومبعثرة. اودیة تقع في شمال االمارات العربیة المتحدة. تم تحدید العواصف المطریة في االودیة والت

صف لحجم الماء وذلك لمعایرة النموذج. تم تطویر منحنیات لعالقات نتائج النموذج مع القیم المقاسة ولعدة عواقورنت
السطحي وحجم الماء حالسیح بناءا على شدة واستدامة العواصف المطریة وتستخدم ھذه المنحنیات للتنبأ بالسی-المطر

ة یكون مرتبط بشكل المخزون في مناطق الدراسة. اظھر تحلیل الحساسیة أن كمیة الماء المخزن في بحیرة السدود المدروس
خاص وبدرجة كبیرة برقم المنحنى.

على تصریف الذروة للھیدروغراف ااستدامة المطر الساقط على الجابیات وتأثیرھدف البحث الحالي الى دراسة تغییریھ
المعتمدة وھي تقییم اداء النماذج من خالل ىنورقم المنحشدة المطر ومعدل میل الجابیةالناتج باإلضافة الى تأثیر كل من 

Hydrologic Engineeringمركز الھندسة الھیدرولوجیةنموذجو) Technical Release-20)TR20نموذج 
Center)HEC-1 ( تحقیق ومن ثم اختیار االفضل منھا العتماده فيبطریقة خدمات التربة وصیانتھا وطریقة سنایدر

اد میاه في مناطق الدراسة خاصة بعد شحة المیاه التي حصلت في حصالتي یمكن االستفادة منھا إلقامة سدود بحثالاھداف
اآلونة االخیرة.

نطقة الدراسةم-2
والتي ، )a,1(والمبینة في الشكل الموسمياالولى ھي احد الفرع المغذیة لنھر الخوصرالعراقمن شمالجابیتیناختیرت

36oالشمال والجنوب الخطوط منتحد ھذه الجابیة.الموصلمدینةكم شمال شرق25بحدودتبعد  28' 36oو ʹ'30 32'

43oعلى التوالي ومن الشرق والغرب الخطوط  ʹ'15 18' 43oو ʹ'20 11' 36.3على التوالي. تبلغ مساحة الجابیة ʹ'35
. %4وبمعدل میل 2كم

)aجابیة خوشبان ()bر) جابیة صوالك سنجا

): جابیة خوشبان وجابیة صوالك 1الشكل (
وموقعھما من خارطة العراق.
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تبین ان تربة [8]والفحوصات الحقلیة التي اجریت[7]المنطقة اعتمادا على نتائج الدراسات الجیولوجیة السابقة عن 
% من المساحة الى 83منطقة الدراسة تراوحت بین تربة مزیجیة طینیة غرینیة وھي تمثل الجزء االعظم من الجابیة بنسبة 

حوي نسبة % من المساحة عبارة عن حجر صخري صلب ی5% من المساحة باإلضافة الى حدود 12طینیة غرینیة بنسبة 
والخرائط المتوفرة یمكن تصنیف منطقة الدراسة الى ثالثة [8]من الفوالق والتشققات. وباالعتماد على التحریات الموقعیة 

)، الجزء الشمالي الشرقي من المنطقة والمكونة من a2,وكما مبین في الشكل ([9]انواع رئیسة من استخدامات االرض 
وم إضافة للحجر الجیري ھي منطقة غیر صالحة للزراعة كما ال تنمو فیھا اي نباتات طبیعیة كاربونات الكالسیوم والمغنیسی

نظرا لصالبة التكوین وعدم مالئمتھ ألي نمو نباتي، وجزء من مساحة الجابیة المكون من التربة الطینیة الغرینیة ھي ایضا 
عالیة فیھا، یشكل الجزء االكبر من المساحة المتبقیة ارض جرداء بسبب عدم مالئمتھا ألي نمو نباتي نظرا لنسبة الطین ال

تربة طینیة مزیجیة غرینیة والتي یتم زراعتھا خالل موسم االمطار بمحصولي الحنطة والشعیر اضافة الى مساحة محددة 
من اشجار الزیتون

).b) وجابیة صوالك سنجار(a): استخدام االرض في جابیة خوشبان (2الشكل (

b,1الثانیة فھي جابیة صوالك سنجار، كما في الشكل (اما الجابیة 
36o 21' 36oو ʹ'55 12' 01'ʹ

41o 46' 41oو ʹ'08 41' 12'ʹ53.827

ش 48فھي حقول لمحاصیل شتویة بنسبة مساحة [9]. أما استخدامات التربة في المنطقة[5]ذكره 
30202

) الذي یوضح استخدام األرض.b,2الشكل(

النماذج المعتمدة-3
الزمن) وكذلك حاالت مختلفة –نظرا لعدم توفر قیاسات حقلیة عدیدة لعواصف مطریة مختلفة الخصائص من حیث (العمق 

Snyderمن رطوبة التربة التي ینعكس تأثیرھا على رقم المنحنى المعتمد في طریقة خدمات حفظ التربة وطریقة سنایدر 
الذین ھما احد النماذج المعتمدة ) HEC-1(مركز الھندسة الھیدرولوجیةنموذجو) TR20(فقد تم تطبیق  كل من نموذج 

Environmental Modeling Researchوالمقدم من قبل (7.1) االصدار WMSفي نظام نمذجة االحواض المائیة (
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Laboratory of Brigham Young University لتقدیر الھیدروغرافات المتوقعة من ھذه النماذج ومقارنتھا مع (
یم الھدف من ذلك ھو تقییم اداء ھذه النماذج اعتمادا على معاییر احصائیة للتقیھیدروغرافات مقاسة في مناطق الدراسة.

واختیار االفضل بینھما. 

وصف النماذج-4
TR-20نموذج 4-1
) یستنتج الھیدروغراف Soil Conservation Servicesوالمقدم من قبل خدمات حفظ التربة (TR-20إن نموذج 

ومن ثم استخدامھ كدالة لغرض ایجاد ھیدروغراف المطر الفائض. یفترض النموذج أن الجابیة  SCSالقیاسي بطریقة 
میل مربع و أن ھذه الجوابي متماثلة (25)إلى عدة جوابي ثانویة وقنوات طبیعیة ال تزید مساحة الجابیة عن مقسمة

ومتجانسة من حیث الخصائص الھیدرولوجیة والمعرضة لعواصف مطریة متجانسة. یكون مخرجات النموذج كل من 
) اضافة الى حجم السیح Outlet(منفذ لتلك الجوابيالھیدروغراف الناتج من كل جابیة ثم یعطي الھیدروغراف عند نقطة ال

الناتج. یمكن استنتاج الھیدروغراف لكل جابیة ثانویة وعن طریق معرفة المساحة المبزولة وزمن التركیز ورقم المنحني 
:]10[كاألتي SCSیقدر عمق ألسیح في طریقة كمدخالت، لعمق مطر معین وتوزیع معین،

SP
P

Q
I
I
a

a





)(

)( 2

………………..……..(1)

حیث أن :
S:أنج.، (الخزین الكامن)میاهأقصى احتفاظ محتمل لل
Q:.عمق ألسیح السطحي، أنج
P:.عمق المطر، أنج
Ia:األولي، أنج.حتجازعمق اال

:وتعتبر الطریقة ان
SI a 2.0 …………………..……..(2)

كاآلتي:تصبح المعادلة لذلك 

)8.0(
)2.0( 2

SP
SPQ




 …………….....……..(3)

:]10[االعتماد على المعادلة التالیةبSویمكن حساب 

101000


CN
S …………….....……..(4)

:حیث أن
CN :رقم المنحني للسیح السطحي.

) (الھیدروغراف القیاسي المثلث) باستخدام المعادلة التالیة:SCSأقصى تصریف بطریقة (تقدیرویمكن 

p
p t

AQCq


 1 ……………………(5)

حیث أن:
qpثا.³: أقصى تصریف، قدم /
C1 484: ثابت تجریبي (معامل التصریف األقصى) ویساوي .
tp :ساعة.زمن أقصى تصریف ،
Qد من الھیدروغراف القیاسي.أنج واح/ لعمق : ألسیح السطحي
Aمیل مربع.: مساحة الجابیة ،
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) لذلك تصبح المعادلة السابقة بالصیغة tc) یساوي حوالي ثلثین من زمن التركیز (tpحیث أن زمن أقصى تصریف (
التالیة:

t
q

c
p

AQ 


726 ……………………(6)

حیث أن :
tcساعة:  زمن التركیز ،.

:]10[أما زمن القاعدة للمثلث (الھیدروغراف) فیحسب من المعادلة التالیة

p
tT b 3

8
 ……………………(7)

حیث أن :
T b ساعةقاعدة الھیدروغراف، : زمن.

.المعنیةللعاصفة المطریةتم إیجاد ھیدروغراف ألسیح السطحيبعد استنتاج الھیدروغراف القیاسي ی

HEC-1نموذج 4-2
ھذا النموذج وتطویره من قبل الھندسة التقدیم

–Sub
Basinمجرى قناة أو خزان.لمركبة قد تكون على شكل سیح سطحي) ، وھذه ا ،

ف الجریان عند الموقع المطلوب على حوض النھر.لصیاغة ھذه العملیات یتم حساب ھیدروغرا
ي

)SCS Unit Hydrograph(إن ھذه طریقة وطریقة سنایدر .SCS)TR-20 (
قیمة زمن التعلى عتمدتم شرحھا سابقا إال أنھا توالتي 

.]Snyder]10اما طریقة سنایدر فتعتمد على الھیدروغراف الصناعي كما قدمھا السیح السطحي

تطبیق النماذج-5
CNقم المنحنى (اعتمادا على استخدامات األرض ونوع التربة لكل جابیة حدد ر

. طبقت النماذج المقدمة سا]10[كما قدمھا نمذجة االحواض المائیة لغرض تحدید رقم المنحني لكل جابیة
) WMSبواسطة نظام نمذجة األحواض المائیة () HEC/Snyder(و)HEC/SCS) و نموذج (TR-20ذج (انمكل من ال

عواصف مطریة لتقییم اداء ھذه النماذج.

بیانات ثالثة عواصف مطریة لكل من مساحة الجابیة االولى وكذلك الجابیة الثانیة قید الدراسة والمتمثلة بقیاس اعتمدت
.[5]و [8]الناتج عنھا عند نقطة المنفذ وھیدروغراف الجریان السطحيعمق المطر الساقط واستدامة العاصفة المطریة

وافضل النتائج التي تم التوصل الیھا بعد معایرة المقاسةدروغرافاتھیال)a,b,c,4(شكالواال)a,b,c3,(شكالیبین اال
للجابیتین على التوالي)HEC/Snyder) و (HEC/SCS(و) TR-20(اذج من النمالمحسوبة النماذج للھیدروغرافات

واصف المرصودة.للعو
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ابیة خوشبان.): الھیدروغراف المقاس والمحسوب من النماذج للعاصفة االولى لجa3,الشكل(

للعاصفة الثانیة لجابیة خوشبان.اذج): الھیدروغراف المقاس والمحسوب من النمb3,الشكل(

للعاصفة الثالثة لجابیة خوشبان.اذج): الھیدروغراف المقاس والمحسوب من النمc3,الشكل(

i=3.5 mm/hr

i=5.8 mm/hr
duraon= 4 hr

i=16 mm/hr
duraon= 1 hr
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لى لجابیة صوالك سنجار.للعاصفة االواذج): الھیدروغراف المقاس والمحسوب من النمa4,الشكل(

للعاصفة الثانیة لجابیة صوالك سنجار.اذج): الھیدروغراف المقاس والمحسوب من النمb4,الشكل(

للعاصفة الثالثة لجابیة صوالك سنجار.اذج): الھیدروغراف المقاس والمحسوب من النمc4,الشكل(

النتائج والمناقشة-6
دالمقاسة حقلیا لجابیة خوشبان وجابیة صوالك سنجار ولعباالعتماد على الھیدروغرافات 

) HEC/Snyder) و (HEC/SCSنموذج () و TR-20معایرة كل من النموذج (
سب نوع ا[10] ح

لجابیة خوشبان وصوالك سنجار على التوالي.75و 86افضل نتائج فھو قیمة رقم المنحنى الذي اعطى حیث كان

i=6 mm/hr
duraon= 4 hr

i=3.57 mm/hr
duraon= 7 hr

i=7.67 mm/hr
duraon= 3 hr
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تمدةكانت لمع نموذجا اءة ال فحص )Nash Model Efficiency% ()r2(كف وال
لسة والمحسوبة القیم المقالمقارنة t-testاالحصائي 

. لغرض تقییم اداء النماذجریف االقصى وحجم الجریان السطحي،الى زمن التص

86و 51و TR-2099اظھرت نتائج القیم لھذه الجوابي ان نموذج (
لنفس 0.97و0.54و 0.99

[11]الجدولیةاقل من القیم )1المدرجة في الجدول (الفحص االحصائيت قیموكانعلى التواليالمتغیرات اعاله
نموذجكانت . اءة ال نموذج اقلكف في 

)HEC/SCS () بالنسبة لزمن الذروة وكانت قیمة كفاءة النموذج اقل في نموذجHEC/Snyder
فضلكان اHEC/SCSو TR-20نموذج ال)، 1وكما موضحة في الجدول (

تم ا، HEC/SCSمن افضل TR-20وھو الھدف االساس في ھذه الدراسة وكان اداء
.TR20النموذج 

.HEC/SnyderوHEC/SCSو TR20قیم المعاییر االحصائیة لتقییم اداء النماذج ): 1الجدول (

نموذج TR20نموذج نوع المعیارالمتغییر
HEC/SCS

نموذج 
HEC/Snyder

قیمة تصریف 
الذروة

999971%كفاءة النموذج
r2(0.990.990.97معامل التحدید (

t-0.10.020.22الفحص االحصائي 

زمن ذروة 
التصریف

514450%كفاءة النموذج
r2(0.540.490.52معامل التحدید (

t-0.20.20.2الفحص االحصائي 

حجم الجریان 
السطحي

868594%فاءة النموذجك
r2(0.970.970.99معامل التحدید (

t-0.350.350.01الفحص االحصائي 

،  90-75حیث ورطوبتھا االولیة واستخدام االرض والغطاء النباتي
3.5-16

90التركیز) 
لجابیة لحاالت مختلفة من المتغیرات المعتمدة ولكال الجابیتین.ا

لمعادالت ا دناها
یللھ

نحنى النسبة وھي كل من شدة المطر الساقط ونسبة استدامة المطر الساقط الى االستدامة التي تساوي زمن التركیز لم ورقم ا
:انت افضل عالقة بالصیغة التالیة، وكومعدل میل الجابیة

483.0035.0
29.3

612.0 sCN
d
di

q
q

tctc

p








 ……………………(8)

حیث أن:
tcp
qq /

الى تصریف الذروة والذي یحصل عند سقوط المطر باستدامة تساوي تصریف الذروة عند استدامة معینة نسبة : 
او اكبر من زمن التركیز.

i :.شدة المطر، ملم/ساعة
tcdd : نسبة استدامة العاصفة المطریة الى االستدامة التي تساوي زمن التركیز./
s.معدل میل الجابیة :
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، زمن التركیز)اي اقل (تصریف الذروةالذي یسببزمنالعاصفة مطریة اقل من استدامةان المعادلة اعاله تطبق لزمن
بلغ ة فیكون التصریف الناتج ھو نفسھ تصریف الذروة. واعلى من زمن تصریف الذراو یساوي في حالة كون ھذا الزمن 

تمدت اعمن البیانات من اجل ایجاد قیم ثوابتھا. ایضا % 67علىوالتي اعتمد0.84)8(للمعادلة )r2(معامل التحدید
القیم المحسوبة )5یبین الشكل (لغرض تقییم اداءھا.(غیر المستخدم) من البیاناتالمتبقيفي تقدیر الجزءالسابقةالمعادلة

مما 0.79لھا )r2(والتي كان معامل التحدیدTR20الناتجة من نموذج والقیم من البیانات غیر المستخدمللجزء من المعادلة 
یعزز امكانیة تطبیق ھذه المعادلة في تقدیر نسبة التصریف االقصى الذي یمكن حدوثھ عند معرفة شدة المطر الساقط 

واستدامتھ اضافة الى خصائص الجابیة.

وذلك باستخدام البرنامج االحصائي دامة بشكل مباشرتم ایجاد معادلة اخرى لتقدیر التصریف االقصى عند اي است
)SPSS بالصیغة التالیة:، حیث كانت المعادلة وباعتماد اسلوب التحلیل غیر الخطي13) االصدار

AsCNdiq p
99.35578.6029.286.30 ……………………(9)

حیث أن:
qp :ثا.3تصریف الذروة عند استدامة معینة، م/
dصفة، ساعة.: استدامة العا
A2: مساحة الجابیة، كم.

القیم المحسوبة من )6. یبین الشكل (0.95من البیانات والتي بلغ معامل التحدید لھا % 67) من9قدرت ثوابت المعادلة (
. 0.96والقیم الناتجة من النموذج والتي كان معامل التحدید لھا من البیاناتغیر المعتمدللجزء المعادلة

لزمن االستدامة المطریة اقل او یساوي زمن تصریف الذروة (زمن التركیز) وفي حالة كون ھذا ) 9(المعادلةتطبق ھذه
الزمن اكبر من زمن تصریف الذروة فیعتمد زمن الذروة لتقدیر التصریف.

حیث تمتاز كونھا .رذات اھمیة كبیرة في تقدیر تصاریف الذروة الناتجة عن سقوط المطوسیلةتعتبر )9) و(8ان المعادلة (
خصائص الجابیة والتي یمكن تحدیدھا بسھولة حیث ان معدل میل فسھلة التطبیق والمتغیرات التي تحتاجھا والتي تص

) ان DEMویمكن تحدیده من الخرائط الكنتوریة او بیانات نموذج المناسیب الرقمیة (طوبوغرافیتھاالجابیة یعتمد على 
ھو معلوم یعتمد على خصائص تربة الحوض او المنطقة المعنیة اضافة الى استخدامات توفرت. اما رقم المنحنى فكما

في الدراسات الھیدرولوجیھ اعتماد ھذه المعادالت في تقدیر تصریف الذروةیمكن .االرض وھناك جداول خاصة بھا
لدراسة.المقاربة للجابیات قید الجابیات ذات الخصائص المماثلة او االمختلفھ، والتصامیم في

االستنتاجات. 7
ان شدة واستدامة العاصفة المطریة إضافة الى خصائص الجابیة ونوع تربتھا واستخدام االرض لھم تأثیر مباشر على ذروة 

باالعتماد على الھیدروغرافات المقاسة حقلیا لجابیة خوشبان احدى االحواض الثانویة لنھر الخوصر الموسمي الجریان.
و نموذج ) TR-20ولعدد من العواصف المطریة، اجریت معایرة كل من النموذج (سنجار/وجابیة صوالك

)HEC/SCS) ونموذج (HEC/Snyder () ضمن نظام نمذجة األحواض المائیةWMS افضل ) من اجل الحصول على
بین التصریف عالقة ال بعدیة وجدت. بین النماذج المعتمدة) ھو االفضلTR-20اظھرت ان نموذج (، والتي النتائج

االقصى للھیدروغراف عند استدامة معینة الى التصریف االقصى الذي یحصل عند زمن التركیز مع المتغیرات المؤثرة 
على ھذه النسبة وھي كل من شدة المطر الساقط ونسبة استدامة المطر الساقط الى االستدامة التي تساوي زمن التركیز ورقم 

طة في تقدیر تصریف الذروة في الدراسات الھیدرولوجیھالمبسن اعتماد ھذه المعادالتالمنحنى ومعدل میل الجابیة. یمك
لمختلفھ، والتصامیم في الجابیات ذات الخصائص المماثلة او المقاربة للجابیات قید وتصامیم المنشآت الھیدرولیكیة ا

الدراسة.
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من النموذج.) مع القیم المتوقعة8): القیم المحسوبة من المعادلة (5الشكل(

) مع القیم المتوقعة من النموذج.9القیم المحسوبة من المعادلة (:)6الشكل(
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