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Abstract

Data of daily stage - discharge for the Tigris river have been collected for
the years (1977 – 2002 ). Suitable analysis was done to find a new
relation between stage-discharge which must be followed to find the
discharge from the stage. Trend analysis for stage has been done to see
how the stage can be changed in future, which shows a decrease with
time. From the relation between max discharge, probability, and stage the
inundated areas were determined depending on the contour map of Mosul
town, the inundation areas have stages between             (220.89-221.3) m
when the channel of the river reaches its maximum capacity.
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المقدمة
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).١(غمر الضفاف أو المناطق القریبة منھ 
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المنسوب الذي یجب أن یحدد للكثیر من المنشات والمباني القریبة منھ وھو بذلك یعتبر عامل مھم 
).٢(في تصمیم ھذه المنشات 

المعلومات الدقیقة التي 

.
. –التصاریف التي تحدث بین فترات القیاس

).٥(في التصامیم وفي قیاس التصریف المجال أن یأخذوا تغیرات المنسوب كعنصر مھم 

) ١٩٨٨() ثا/٣م٧٧٤٠(إذ بلغت ) ١٩٧٢(والتي كان أكبرھا عام 
) ١٩٩٦(وعام 

).٣(محسوس في المدینة 

النزعة التي یتبعھا المنسوب عامة وإجراء مقارنة مع ال
عاما الماضیة على ھذه العالقة ومن ثم تحدید ) ٢٥(خاللومعرفة مدى التغیر الحاصل) ١٩٧٩(

.المساحات التي ستغمر في المدینة فیما لو حصلت ھذه األحداث

) :Rating curve(منحني المعایرة لمحطة قیاس مدینة الموصل 

a-1)(ل الم
)٣()١٩٧٩(

لعالقة –ا



١٩٧٧٢٠٠٢
)  .٤)(١(المنسوب وھذا موضح في الجدول 

.
قطع ) Q-G(على التاثیر المشترك لھذه المقادیر اسم المتحكم او السیطرة واذا كانت العالقة بین لم

) permanent control(المقیاس ثابة والتتاثر بالوقت فان المقطع المتحكم یسمى بالمقطع الدائم 
إن ).Shifting control(بمقطع التحكم المتنقل      واذا تغیر ھذا مع الوقت فان المقطع یسمى 

,6)الصیغة العامة لمعادلة المنحني ھي  5):

Q = Cr (G – a) β --------------------------- (1)

Q =ثا/٣التصریف بالمجرى المائي م.

Cr = ثابت منحني المعایرة.

G = م(المنسوب.(

a= ثابت والذي یمثل قراءة المنسوب نسبة إلى تصریف صفر، وقد تم إیجاد ھذه القیمة المطلوبة
) .٦(بطریقة روننغ 

β =ثابت یبین درجة المنحني.

)٣(المنسوب  في مدینة الموصل–المعلومات التأریخیة السنویة القصوى للتصریف )١(جدول 

G)m (التصریف ) المنسوب Qp) m3/sة السن
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وكما ) ١(تماد على المعلومات في الجدول عبأالالجدیدة لمنحني المعایرةتم رسم العالقة 
.b-1)(مبین في الشكل  
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في محطة القیاس) ٢٠٠٢(والجدید ) ١٩٧٩(منحني المعایرة القدیم ) ١(شكل 

الھیدرومتریة في  مدینة الموصل
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) ١(وبتطبیق المعادلة 
) ٢(لھما كانت وكما مبین في الجدول 

قیم ثوابت منحني المعایرة القدیم والجدید) ٢(جدول 

Craβنوع المنحني
١٠.٠٩٢١٠٣.٠١٢المنحني القدیم
١٦٢.٢٢١٨.٨٨١.٤٨المنحني الجدید

بأنھ ال یوجد تطابق بینھما وھذا یدل على ) ١(شكلین المرسومین في الشكل لقد تبین من ال
)٦(قد تحول الى مقطع تحكم متنقل أن المقطع المتحكم 

تكدس ) weed growth ()aggradation(المقطع بسبب نمو االعشاب أوال
)degradation (في النھر ال

. التحكم المتنقل ولمعالجة ھذه الحالة تتم االستعانة بعداد التیار لتحدیث منحني المعایرة

:تحلیل السلسلة الزمنیة للمنسوب

اء 

لسلب ) الزیادة(والذي ھو التغیر الذي یلحق في الظاھرة ویظھر اثره على السلسلة باالیجاب  او با
تحركة ، ). النقصان( لم

(رسمت السلسلة الزمنیة للمنسوب او طریقة المربعات الصغرى وعلى ھذا 
) ٢(كما في الشكل ) ٢٠٠٢–١٩٨٥(للفترة من ) الزمن

ھا 



(Trend)
:)٥(الصغرى والمعادلة المستنتجة كانت كما یلي

G = 0.0016 X + 214.05 ------------------------- (2)

.الزمن المختار(X)حیث تمثل 

اشار للتعرف على التغھيوفائدة ھذا التحلیل وقد 
: التحلیل االحصائي الى وجود ھذه النزعة حیث اثبت اختبار كندال ذلك بإیجاد قیمة 

))(var( 5.0


St -----------------------------(3)

مقدار لھ عالقة بحجم العینة = حیث ان 

)var(  = التباین

)t-test (  تساوي تي  عند ١.٩٦وال
. وھي قیمة معنویة تشیر الى وجود النزعة ٣.٠٨تساوي Stوكانت قیمة % ) ٩٥(مستوى ثقة 



السلسلة الزمنیة للمناسیب في مدینة الموصل) ٢(شكل 

:المنسوب–نموذج ذروة الفیضان 

إن التنبؤ بالفیضان  یمكن تحلیلھ والتعرف علیھ من معرفة األساس النظري لھذه المشكلة 
رة) (

.الكنتوریة للمساحة المحیطة بالنھر فانھ یمكن تقییم المشكلة ومعرفة الحل لھا

:المنسوب یمكن ترتیبھا بالشكل التالي–المعروفة في نمذجة الفیضان 

١-(Extreme Discharge)
(باستخدام طریقة كمبل االحتمال–استخدامھا في التكھن عن طریق نموذج التصریف 

(Gumble
 :

y = -0.001x + 214.0
R² = 0.034
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T
ln-lnYT

QT = Q (KCv + 1) -------------------- (4)

:حیث أن

QT = التصریف المحتمل بفترة عودة(T)من السنین.

Q =المعدل الریاضي للتصریف.

K =معامل التردد ویحسب من المعادلة التالیة:

--------------------------- (5)

---------------------------- (6)

:حیث أن

YT= التصریف بفترة عودةTمن السنین.

σn،nY =عظمى المعدل ل ا
.من جداول كمبل

Cv =معامل االختالف.

T =فترة العودة.

: التصریف على اساس ان –عندھا ممكن ان نجد العالقة بین االحتمال 

T
p 1
 --------------------------(7)

االحتمالیة = pحیث ان 

T = فترة العودة

) ٣(وكما موضح في الجدول 
)١ .(Gmax ،وQT

).  ٣(االحتمالیة وكما مبین في الشكل 



المنسوب األقصى–حسابات التصریف ) ٣(جدول 

Gmax Eq (1)QTEq(4)KEq(5)P= 1/ TT(Year)
٢٢٠.٨٩٥٢٦١.٠٠٠٠١.٨٤٨٠.١٠٠10
٢٢١.٣٠٦٩٢٨.٨٣٠٠٣.٠٠٠٠.٠٢٠٥٠
٢٢١.٤٢٧٤٣٢.٦٧٠٠٣.٣٤٨٠.٠١٠١٠٠
٢٢١.٥٣٧٩١٣.٣٤٠٠٣.٦٨٠٠.٦٧٠١٥٠
٢٢١.٦١٨٢٧٢.٤٠٤٠٣.٩٢٨٠.٠٠٥٢٠٠
٢٢١.٦٧٨٥٣٧.٣٥٥٠٤.١١١٠.٠٠٤٢٥٠
٢٢١.٨٥٩٣٦٨.٤٠٠٠٤.٦٨٥٠.٠٠٢٥٠٠
٢٢٢.٠٢١٠١٩٣.٣٦٠٥.٢٥٤٠.٠٠١١٠٠٠

٢-
)٤(معرفة منسوبھا والمثبت علیھا شكل من
).٣(صریف من الشكل الت

ھر ھي بین فاذا فرض ان  السد یعمل بصورة جیدة فان االستیعاب الكامل لقناة الن. استیعاب القناة 
) )  ٠.٠٢-٠.١(أي تقریباً باحتمالیة (ثا / ٣م) ٦٠٠٠-٥٠٠٠(

) ٤، ٣(ستنغمر بالماء، شكل ) ٣(م والتي بینھا الجدول ) ٢٢١.٣-٢٢٠.٨٩(بین المنسوب 

.  الضرر الذي سیلحق بھا والذي تقدره شركات التأمین على الممتلكات 



:المناقشة واالستنتاج

 .

).٣(خزنھا أو إطالقھا من الخزان 

القطر، فان ھناك نقطة أخرى ال في النھر في ضوء مشاریع الخزن التي تجري على النھر خارج
أن السد .یمكن إغفالھا وھي مسالة السیح السطحي للمساحة المحصورة بین مدینة الموصل والسد

. m3/s(5000-6000)لموصل ھو وتتحملھ قناة النھر في مدینة امضافاً لھ السیح السطحي السد

)(
:استنتاجھا ھي
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عالقة االحتمالیة مع المنسوب والتصریف االقصى ) ٣(شكل 

المنسوب االقصى 

لتصریف االقصى



) ٢٢١.٣(اوزه إلى أو یتج) ٢٢٠.٨٩(إن المناطق التي منسوبھا -١

. )٤(المنطقة والمؤشرة في الشكل 

٢-
والذي تحول االعتماد على المنحني الجدید الن ذلك یشیر إلى وجود تغیر في المقطع المتحكم

. وھذا بالتالي یؤثر على قیم التصریف المحسوبة من المنسوبالى مقطع تحكم متنقل

منطقة الرشیدیة 

ثقافةوال

سوب كل من المدینة مع منمخطط جزئي لمدینة الموصل یبین امتداد الفیضان لنھر دجلة أثناء دخولھ وخروجھ ) ٤(شكل 
منطقة

منطقة الرشیدیة 
والثقافة
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