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الملخص :

املوؤلفات  من  وا�شعة  جمموعة  الدرا�شة  هذه  ت�شتعر�ض 

بالنمذجة  وتتعلق  ن�شرها  مت  التي  والأبحاث  والدرا�شات 

ذلك  يف  مبا  اجلافة،  اجلغرافية  املناطق  يف  الهيدرولوجية 

وتقنية  اجلغرافية  املعلومات  نظم  ا�شتخدمت  التي  الأبحاث 

مناذج  وتطوير  لبناء  مكانية،  كتقنيات  بعد  عن  ال�شت�شعار 

هذه  ناق�شت  املياه.  م�شتجمعات  ومناذج  هيدرولوجية 

الدرا�شىةاملرجعية )Review Article( اأهمية ا�شتخدام 

الأرا�شي،  ا�شتخدام  وبيانات  الرقمية،  الأرتفاعات  مناذج 

وبيانات الرتبة، وبيانات هطول الأمطار، وذلك بهدف حتديد 

لأي  الهيدرولوجية  وتطويرالنمذجة  تطبيقات  يف  دورها 

منطقة جغرافية. كما مت الرتكيز على جمموعة من النماذج 

من  جمموعة  على  وطبقت  ا�شتخدمت  التي  الهيدرولوجية 

كبريًا  جناحًا  النماذج  هذه  واأثبتت  اجلافة  املناطق  اأرا�شي 

واملياه  )SWAT(ومنوذج حركة  الرتبة  تقييم  اأداة  ومنها: 

اجلريان ال�شطحي والتعرية  )Kineros2(، ومنوذج حتديد 

خرائط م�شتويات املياه ومكونات التدفق والتبخر ملياه الأمطار 

النمذجة  وهند�شة  الهيدرولوجية  ونظام   ،)IHACRES(

منحنى  اختيار  مت  وقد   .)HEC-HMS( الهيدرولوجية 

كاأحد  مف�شل  ب�شكل  وعر�شه   )RCN( ال�شطحي  اجلريان 

الهيدرولوجية  النماذج  يف  ت�شتخدم  التي  الأ�شاليب  اأ�شهر 

املناطق  تتطلب  اجلغرافية.  املعلومات  نظم  على  املعتمدة 

الباحثني  اهتمام  من  مزيدًا  العامل  حول  اجلافة  اجلغرافية 

املناطق  الهيدرولوجية يف تلك  النمذجة  للتغلب على عقبات 

والتي مت حتديد بع�شها يف هذه املقالة ال�شتعرا�شية ومنها 

البحث عن اأ�شاليب واأدوات حتديد مكانية لالأمطار وللت�شرب 

املناطق  يف  للفي�شانات  العابرة  التدفقات  من  يحدث  الذي 

اجلافة وكيف ميكن ال�شتفادة من بيانات ال�شت�شعار عن بعد 

ا�شتخدام  ا�شتخدامها ملحاكاة احلدث بدًل من  والتي ميكن 

بيانات القيا�ض يف امليدان، وكذلك حت�شني بيانات الر�شد من 

خالل اإن�شاء حمطات قيا�ض متعددة يف املناطق املتاأثرة.

املعلومات  نظم  املكانية،  التقنيات  املفتاحية:  الكلمات 

اجلافة،  املناطق  الهيدرولوجية،  النمذجة  اجلغرافية، 

ال�شت�شعار عن بعد.
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Abstract
A wide range of literature, which is related to 

hydrological modelling in arid regions, includ-
ing the use of Geographic information System 
and Remote Sensing technology on hydro-
logical modelling and watershed models, has 
been reviewed in this study. Digital elevation 
model data, land-use/cover data, soil data, and 
rainfall data, were discussed in detail regard-
ing their role in hydrological modelling ap-
plications. This study discussed the use of the 
Soil and Water Assessment Tool (SWAT), the 
Kinematic Runoff and Erosion Model (Kin-
eros2), the Identification of unit Hydrograph 
and Component flows from Rainfall, Evapora-
tion and Streamflow (IHACRES) model, The 
Hydrologic Engineering Centre-Hydrologic 
Modelling System (HEC-HMS), and The run-
off curve number (RCN). Those techniques 
with spatial perspectiveare examples of hy-
drological models that have been successfully 
implemented in arid regions. Arid areas re-
quire more attention from researchers in or-
der to overcome obstacles that were identified 
in this study in hydrological modelling. For 
example, they should consider new methods 
for determining spatial rainfall and infiltra-
tion from transient flows that come from flash 
floods. In arid areas, RS data can be used for 
simulating the event instead of using gauged 
data. The observational data can also be im-
proved by creating multiple measurement sta-
tions in affected areas.
Keywords: Spatial Techniques, Geographic 

Information System, Hydrological Modelling, 
Arid Region, and Remote Sensing.
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المقدمة
له  تتعر�ض  التي  وال�شتنزاف  للمياه  املتزايد  الطلب 

احلالية  البيئية  الق�شايا  عن  ف�شال  الطبيعية  املياه  موارد 

اإىل  اأدى  متزايد،  قلق  م�شدر  �شكلت  املتوقعة،  وامل�شتقبلية 

ظهور كثري من التكهنات والت�شاوؤلت حول الأ�شباب، من اأجل 

للعمليات  الفهم ال�شحيح  امل�شاعدةيف بناء معرفة تزيد من 

الطبيعية املوؤدية اإىل ذلك.وقد مت تطوير عدة مناذج ملحاكاة 

النظم الهيدرولوجية ابتداًء من هطول الأمطار وحتى تدفقها 

التقدم  لعب  وقد   .)Beven, 2001( املائية املجاري  عرب 

املعلومات  نظم  ومنها  احلا�شوب،  تكنولوجيا  يف  ال�شريع 

دورًا   )RS( بعد  عن  وال�شت�شعار   )GIS( اجلغرافية 

 Wilson( الهيدرولوجية  النماذج  هذه  تطوير  يف  اأ�شا�شيا 

بعد  عن  ال�شت�شعار  تقنية  ح�شنت  وقد   ،  )et al. 2000
ل�شتخدام  الالزمة  املكانية  البيانات  توفري  من  بالتحديد 

نظم املعلومات اجلغرافية والتي تعترب اأداة قوية تعالج عدة 

اأنواع من البيانات وتربطها بواقعها احلقيقي املكاين.ولديها 

للواقع  واأقرب  اأف�شل  بطرق  وعر�شها  اإظهارها  على  القدرة 

للم�شاعدة يف �شناعة القرار ال�شليم.

اأجريت العديد من الدرا�شات بهدف حتليل ومنذجة النظم 

قدمت  وقد   (  Wheater et al.,  2008) الهيدرولوجية 
ت�شنيفها  مت  هيدرولوجية،  مناذج  الدرا�شات  هذه  معظم 

وفقا لدرجة تعقيدها، ووفرة البيانات، ومتطلبات امل�شتخدم. 

ا�شتك�شاف  اأجل  من  قامت  الدرا�شات  من  العديد  وهناك 

املتقدمة،  والتكنولوجيا  الهيدرولوجية  النماذج  بني  العالقة 

ومن  بعد  عن  وال�شت�شعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  مثل 

تعترب  التي   )  ,Ogden  2001( اأوغدن  درا�شة  اأ�شهرها  

لتقدميها  املجال  هذا  يف  �شموًل  الدرا�شات  اأكرث  من  واحدة 

نظم  وتطبيقات  الهيدرولوجية  للنماذج  مف�شاًل  و�شفًا 

املياه  تق�شيم  خطوط  بتحليل  اخلا�شة  اجلغرافية  املعلومات 

 Kite( واأخرون كايت  قدمت  كما  الهيدرولوجية.  والنماذج 

حول  دراسة   (and PIETRONIRO al., 1996
تطبيقات ال�شت�شعار عن بعد يف النمذجة الهيدرولوجية. غري 

اأن معظم هذه الدرا�شات قد طورت عدة مناذج ذات كفاءة 

.( Pilgrim et al., 1988) تنا�شب البيئات الرطبة فقط

للمناطق  القا�شية  والطبيعية  املناخية  للظروف  ونظرا 

هذا  حول  الدرا�شات  من  القليل  ال  جترى  فلم  اجلافة، 

�شبيل  ,.Wheater et al(.على   2008( املو�شوع 
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 )Al-Turbak, 1996( الطرباق  ا�شتخدم  املثال،فقد 

م�شتجمعات  ثالثة  على  بتطبيقها  وقام  جيومناخي  منوذجا 

العربية  اململكة  يف  جافة  )Catchments(ملناطق  مائية 

ال�شعودية حل�شاب كثافة هطول الأمطار. وقد اأجريت درا�شة 

 ،)Al-Qurashi, 2008( اأخرى يف �شلطنة عمان من قبل

الذي طبق منوذج لتوزيع المطار وجريان املياه لتوقع خرائط 

ومناطق م�شتجمعات املياه.

ت�شتعر�ض هذه الدرا�شة جمموعة وا�شعة من املوؤلفات التي 

وت�شمل  اجلافة  املناطق  يف  الهيدرولوجية  بالنمذجة  تتعلق 

عن  ال�شت�شعار  وتقنية  اجلغرافية  املعلومات  نظم  ا�شتخدام 

م�شتجمعات  ومناذج  الهيدرولوجية  النمذجة  لأغرا�ض  بعد 

البيانات  من  ا�شتخداممجموعة  اأهمية  تناق�ض  كما  املياه. 

 Digital( الرقمي  الرتفاع  بيانات  منوذج  مثل  الرقمية، 

الأرا�شي  ا�شتخدام  وبيانات   ،)Elevation Model
مف�شل  �شرح  مع  الأمطار،  هطول  وبيانات  الرتبة،  وبيانات 

�شرتكز  كما  الهيدرولوجية.  النمذجة  تطبيقات  يف  لدورها 

الهيدرولوجية  النماذج  اأ�شهر  من  جمموعة  على  الدرا�شة 

اأداة  التي طبقت بنجاح يف درا�شات املناطق اجلافة،ومنها: 

اجلريان  حركة  منوذج  و   )SWAT( واملياه  الرتبة  تقييم 

ال�شطحي والتعرية  )Kineros2(، ومنوذج حتديد خرائط 

الأمطار  ملياه  والتبخر  التدفق  ومكونات  املياه  م�شتويات 

الهيدرولوجية  والهند�شة  النمذجة  ونظام   )IHACRES(

 )RCN( ال�شطحي  اجلريان  ومنحنى   ،)HEC-HMS(

الأ�شاليب  على  كمثال  النماذجبالتف�شيل  هذه  �شرح  و�شيتم 

على  القائمة  الهيدرولوجية  النماذج  يف  ت�شتخدم  التي 

ميكن  التي  ال�شلبيات  ايجاد  مع  املكانية  والبيانات  التقنيات 

جديدة  وا�شاليب  طرق  ايجاد  يف  لالإ�شهام  عليها  الرتكيز 

للنمذجة الهيدرولوجية يف املناطق اجلافة. 

منطقة الدراسة:
العامل  يف  جفافًا  املناطق  اأكرث  املدارية  غري  املناطق  تعترب 

باأ�شره، كما هو مبني يف ال�شكل 1. اجلدير بالذكر اأن العالقة 

اأ�شا�ض حتديد  املياه هي  الأمطار ومرجعية طلب  بني هطول 

الجافة  املناطق  لتق�شيم  ا�شتخدامها  درجة اجلفاف، وميكن 

إلى عدة فئات فرعية (De Pauw et al., 2000(. ومن 
هذا املنطلق مت الرتكيز على هذه املنطقة من العامل وتركيز 

ال�شابقة  الدرا�شات  وا�شتعرا�ض  ملراجعة  الدرا�شة  هذه 
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وحلول  طرق  ايجاد  لأهمية  عليها،  ال�شوء  ت�شليط  وحماولة 

املكانية  الهيدرولوجية  النمذجة  تعرت�ض  التي  للم�شاكل 

للمناطق اجلافة والتي �شت�شهم يف رفع م�شتوى الوعي املعريف 

طرق  تطوير  يف  م�شتقباًل  ي�شاعدهم  مما  الباحثني  لدى 

اجلافة  املناطق  يف  للنمذجةالهيدرولوجية  جديدة  وا�شاليب 

كانت  واأن  املتاحة حاليا حتى  والنماذج  النظمة  تعتمد على 

م�شممة للنمذجة يف املناطق الرطبة اأو املعتدلة.

المنهجية:
للح�شول على اأنواع خمتلفة من املقالت والأوراق الأكادميية 

والأطروحات والوثائق والدرا�شات التي لها عالقة بالنمذجة 

نظم  ا�شتخدام  وت�شمل  اجلافة  املناطق  يف  الهيدرولوجية 

لأغرا�ض  بعد  عن  ال�شت�شعار  وتقنية  اجلغرافية  املعلومات 

مت  املياه،  م�شتجمعات  ومناذج  الهيدرولوجية  النمذجة 

 ABS منها:  عامليًا  �شهرية  بيانات  قواعد  ا�شتخدام 

 Statistics, BioOne, CSA, Current Contents,
 Emerald, Gale databases, Hein online,
 Informit, JSTOR, Science Direct, Scopus,
 SpringerLink, Taylor and Francis, Web
للبحث   .of Knowledge, and Google Scholar
الدرا�شات  عن  �شابقًا  املذكورة  البيانات  قواعد  من  كل  يف 

واملقالت والبحاث وغريها من التقارير والبحوث الأدبية مت 

جمتمعة  املفتاحية  اأو  الرئي�شية  الكلمات  من  عدد  ا�شتخدام 

وخمتلفة للبحث. ومن هذه الكلمات النمذجة الهيدرولوجية، 

اجلغرافية  املعلومات  نظم  الهيدرولوجية،  املكانية  النماذج 

والنمذجة،  املياه  م�شتجمعات  للنمذجةالهيدرولوجية، 

املناخية  العوامل   ، المطار  وهطول  بعد  عن  ال�شت�شعار 

واجلريان  الرتبة  الهيدرولوجية،  املكانية  النمذجة  لأغرا�ض 

وجريان  التعرية  ال�شطحي،  واجلريان  الرطوبة  ال�شطحي، 

املياه والنمذجة الهيدرولوجية يف املناطق اجلغرافية التقنيات 

املكانية، نظم املعلومات اجلغرافية، النمذجة الهيدرولوجية 

بيانات  املياه،  وم�شتجمعات  اجلافة  املناطق  الهند�شية، 

واملجاري  املياه  م�شتجمعات  ل�شتخراج  بعد  عن  ال�شت�شعار 

املائية.

نتائج الدراسات السابقة والمناقشة:
ا�شتخدام النماذج الهيدرولوجية

وميكن  ريا�شي  اأ�شا�ض  على  الهيدرولوجية  النماذج  تقوم 

على  الهيدرولوجي  للنظام  مفاهيمي  متثيل  باأنها  تعريفها 

 .)KITE and PIETRONIRO, 1996( الطبيعة 

يف  الهيدرولوجية  للنماذج  الرئي�ض  ال�شتخدام  ويتمثل 

هطول  حلظة  من  الطبيعي  الهيدرولوجي  النظام  حماكاة 

الأمطار وحتى الو�شول للمجاري املائية لغر�ض التنبوؤ وفهم 

وهناك   .)Reedet al., 2007( الهيدرولوجية  العملية 

اأنواع خمتلفة من النماذج الهيدرولوجية ترتاوح من ب�شيطة 

اإىل معقدة علمًا باأن النماذج الب�شيطة تعتمد على البيانات 

اال�شكل  1: خريطة توزيع املناطق اجلافة عامليا
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مناذج  لربط  والإح�شائية  الريا�شية  املفاهيم  وا�شتخدام 

ماي�شمى  املعقدة  النماذج  ومن  واملخرجات  املدخالت 

البعاد  ثالثية  حماكاة  برامج  وينتج  الفيزيائي،  بالنموذج 

 .)KITE and PIETRONIRO، 1996( مل�شتجمعات املياه

جريان  عمليات  لدرا�شة  الهيدرولوجية  النماذج  ت�شتخدم 

ملحاكاة  ال�شنني  مر  على  املحاولت  من  العديد  بعد  املياه 

التقنيات  اأ�شهر هذه  ال�شطحي، ومن  وتوليد عملية اجلريان 

ال�شندوق  تقنية  حماولت  من  العديد  بعد  ظهرت  التي 

 black box technique (Chow et al., الأ�شود 

�شرورية  معلومات  جتاهلت  التقنية  هذه  اأن  غري   ،)1988
اأعقبت  عن العمليات الهيدرولوجية التي تولد اجلريان.وقد 

فرتة  الأ�شود  ال�شندوق  تقنية  فيها  ظهرت  التي  الفرتة 

ما  ظهور  تزامن  املنطقي،بعدها  والتفكري  التمعن  �شادها 

ي�شمى بالطرق الثالث وهي: طريقة الوحدة الهيدروغرافية، 

على  هورتون  وعمل  امل�شبع،  غري  للتدفق  ريت�شارد  ومعادلة 

.)Chow, 1964( ال�شطحي  اجلريان  واإنتاج  الت�شرب 

اخرى،  )Engman, 1986(طريقة  اإجنمان  و�شع  كما 

اخلا�شة  الداخلية  العمليات  من  العديد  بجمع  فيها  قام 

الأ�شود على منوذج حمو�شب.غري ان هذه  بتقنية ال�شندوق 

النظم كانت نظم تقريبية، مما قد يوؤثر على نتائج عمليات 

فهم  على  رئي�شي  وب�شكل  اأخرى  درا�شات  النمذجة.وركزت 

عملية توليد التدفق داخل املجاري املائية مع الأخذ بالعتبار 

كريكبي  واقرتح  لالأمطار.  الفعال  والهطول  الت�شرب  عوامل 

لتطوير  عدة  توليدية  طرق  ا�شتخدام   )Kirkby, 1978(

مناذج للجريان ال�شطحي تكون اأكرث واقعية ودقة �شملت هذه 

املياه  وت�شبع  والتدفق  املحدود،  ال�شطحي  الت�شرب  الأ�شاليب 

ال�شطحية الزائدة، واجلريان حتت �شطح الأر�ض، والتق�شيم 

.)Wood et al., 1990( الت�شبعي للجريان

مناذج  تطوير  مت  احلا�شوبية،  التقنية  تقدم  ا�شتمرار  ومع 

رئي�شني  �شنفني  اىل  ت�شنيفها  ومت  دقيقة جدًا  هيدرولوجية 

التوزيعية  والنماذج   )Lumped( الكتلية  النماذج  هما: 

)Distributed(. ويتم التعبري عن م�شتجمعات الأمطار يف 

النماذج الكتليةبكيان واحد مبدخل واحد وهو معدل هطول 

حمدودة  بيانات  النماذج  من  النوع  هذا  يتطلب  الأمطار. 

ميكن  هذا  اأن  غري  املياه،  م�شتجمعات  على  تطبيقها  ليتم 

النماذج  اأكرث  ومن  النموذج.  ت�شميم  على  �شلبا  يوؤثر  اأن 

 Unitالهيدروغرافية الوحدة  حتديد  منوذج  �شيوعًا  الكتلية 
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وبيانات  والتبخر  الأمطار  وعن�شرتتبع   ،Hydrophraphs
 IHACRES (Jakerman, 1993 املجاري  تدفق 

الماء  لتوازن  االسترالي  والنموذج   ،(Hornberge and
 ،)AWBM( (, 2007Boughton and Chiew(

ومنوذج   ،  GR4J (Perrin et al., 2003  ( ومنوذج 

 (NAM(DHI, 1993 ) اأمريكا ال�شمالية املتو�شط المدى

النماذج  بع�ض  تطوير  مت  املا�شية  السنوات  العشرة  وفي 
ذلك  اأدى  وقد  املالحظة.  الهيدروليكية  الظواهر  متثل  التي 

تق�شيم  على  ت�شاعد  تقدما،  اأكرث  توزيع  مناذج  ظهور  اإىل 

اإىل  النماذج  هذه  يف   )Watershade( املياه  م�شتجمعات 

تعترب   ،)Beven 2001(ووفقًالبيفني اأ�شغر.  مناطق 

عالية  الهيدرولوجية  النماذج  من  كواحدة  التوزيع  مناذج 

عدد  يف  املياه  م�شتجمعات  ف�شل  ب�شبب  بالتنبوؤات  الدقة 

كبري من الرتبيعات ال�شبكية)grid squares( و من اأ�شهر 

 SWAT)Arnold et al.، انواع  النماذج ال�شبكية منوذج

 TOP  MODEL ( Beven et ونموذج   ،)1998
HEC-  والنظم الهيدرولوجية الهند�شية ،)al.,   1995
 HMS    )Scharffenberg and Fleming, 2010(1
وعلى عك�ض النماذج الكتلية،فاإن مناذج التوزيع تتطلب قدرًا 

كبريًا من بيانات الأر�شاد اجلوية املائية التقليدية والبيانات 

.)Abushandi، 2011a(املكانية عالية الدقة لكي تعمل

1.1   النمذجة الهيدرولوجية يف املناطق اجلافة

النماذج  ا�شتخدام  الهيدرولوجيني  با�شتطاعة  لي�ض 

نظرًا  وذلك  اجلافة  املناطق  يف  بكفاءة  الهيدرولوجية 

للظروف املناخية القا�شية وعدم وجود بيانات نوعية تف�شيلية 

وخ�شو�شًا بيانات المطار لندرتها وبيانات الت�شاري�ض ذات 

املناطق  نطاق  �شمن  الفقرية  الدول  لوقوع  العالية  الدقة 

 Al-Qurashi et al., 2008; Beven, 1984;) اجلافة

 Bronstert, 2004; McIntyre and Al-Qurashi,
Pilgrim et al., 1988 ;2009). كما خل�ض هوؤلء اإىل اأن 
النماذج التوزيعيةل ميكنها اأن تعطي متثيال دقيقا للواقع يف 

�شورته احلقيقية،ومايزيد من حجم م�شكلة عدم القدرة على 

النمذجة واملحاكاة هو الطق�ض اجلاف يف املناطق القاحلة؛ 

بها  التنبوؤ  وكذلك  ال�شيول  من  التدفق  قيا�ض  ي�شعب  حيث 

نتيجة اأ�شباب عدة، منها:  الأحوال املناخية القا�شية، وعدم 

التي  الطبيعية  املجاري  اأو  للم�شارات  ومكونات  اأجزاء  وجود 
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اأو  م�شارات  لبناء  العالية  التكلفة  عن  ف�شال  الأودية،  حتكم 

الأدوية،  يف  املياه  بتدفقات  ال�شطناعي  للتحكم  جماري 

الأمطار،  موا�شم  يف  الأودية  ملجاري  املحدود  والو�شول 

وال�شرر والتدمري املحتمل لالأدوات واأجهزة القيا�ض بوا�شطة 

 Pilgrim( ال�شخور والرت�شبات املحمولة خالل تدفق املياه

.)et al., 1988
وقد مت تطوير عدد حمدود من مناذج التوزيع كاأحد النماذج 

الهيدرولوجية اأو مت تعديل بياناتها لتنا�شب البيئات اجلافة. 

وقد ح�شب الطرباق  ) Al-Turbak, 1996( كثافة ومدة 

النماذج  يف  الت�شرب  مكونات  با�شتخدام  الأمطار  هطول 

امل�شتجمعات اجلافة يف  اجليومناخية ُطبقت على ثالثة من 

اململكة العربية ال�شعودية.واأظهرت الدرا�شة اأنه، حني تتوفر 

بيانات تف�شيلية ودقيقة فاإن النماذج تنتج ر�شومات لأ�شكال 

املجاري املائية. 

 Al-Qurashi,( وقد اأجريت درا�شة اأخرى اأجراها القر�شي

 )Kineros(يف عمان وطبقت هذه الدرا�شة منوذج )2008
ال�شطحي  واجلريان  الأمطار  ت�شاقط  على  املعتمد  التوزيعي 

اأمطار  هطول  حالة   27 لـ  الفيزيائية   ال�ش�ض  على  قائم 

اجلافة.ومت  امل�شتجمعات  داخل  للمياه  �شطحي  وجريان 

الهيدروجرافية  باملالمح  للتنبوؤ  النموذج  هذا  ا�شتخدام 

القر�شي  وقال  الذكر.  �شالفة  املياه  م�شتجمعات  منطقة  يف 

املعتمد  التوزيعي  النموذج  اأن   )Al-Qurashi, 2008(

ا�شتخدامه  ال�شطحي ميكن  واجلريان  الأمطار  ت�شاقط  على 

يف املناطق القاحلة ليمثل توزيع مكاين للت�شاري�ض اأو ملحاكاة 

التوزيع املكاين لهطول الأمطار واجلريان ال�شطحي.وخل�شت 

الدرا�شة اإىل اأن البيانات امل�شتخدمة لنموذج ت�شاقط الأمطار 

عن  الدرا�شةاأ�شفر  هذه  يف  امل�شتخدم  ال�شطحي   واجلريان 

نتائج غري دقيقة عندما كانت ت�شتخدم يف املناطق اجلافة.

وقد اأ�شهمت اأ�شباب كثرية يف ظهور مثل هذه النتائج ومنها: 

والعوامل  املعامل  بيانات  معايرة  وعدم  املراقبة  حمدودية 

ال�شطحية وحتت ال�شطحية الرئي�شية للت�شاري�ض. 

املعلومات  نظم  على  معتمدة  منهجية   تطوير  مت  وقد 

اجلغرافية با�شم رقم املنحنى خلدمة املحافظة على الرتبة 

 A GIS-based Soil Conservation Service(

وامل�شري  �شديد  ا�شتخدمه  والذي   )Curve Number
هذا  ا�شتخدم   .)Shadeed and Almasri, 2010(

املياه  مل�شتجمعات  املجمع  املنحنى  رقم  حل�شاب  املنهج 

�شديد  متكن  حيث  املحتلة؛  بفل�شطني  الغربية  ال�شفة  يف 

اإمكانية تطبيق  لإثبات  النتائج  تلك  ا�شتخدام  وامل�شري من 

هذه املنهجية املعتمدة على نظم املعلومات اجلغرافية يف تلك 

املنهجيةحمدودة  ودقة  �شحة  من  التحقق  اأن  غري  املنطقة، 

لهطول  امل�شتخدمة  البيانات  �شجالت  كفاية  عدم  ب�شبب 

الأمطار واجلريان ال�شطحي.

 1.2 ا�شتخدام نظم املعلومات اجلغرافية وتقنية ال�شت�شعار 

عن بعد للنمذجة الهيدرولوجية ومنذجةم�شتجمعات املياه

ب�شبب  كبري  ب�شكل  الهيدرولوجية  النمذجة  طرق  حت�شنت 

وتقنية  اجلغرافية  املعلومات  اأنظمة  يف  والتطور  التقدم 

ال�شت�شعار  تكنولوجيا  �شاعدت  فقد  بعد.  عن  ال�شت�شعار 

دون  املكانية  الهيدرولوجية  البيانات  توفري  يف  بعد  عن 

احلاجة لالأعمال والقيا�شات امليدانية.وتعترب نظم املعلومات 

اجلغرافية اأداة قوية لديها القدرة على معاجلة عدة اأنواع من 

النقطية  والبيانات  الرقمية  املوجهة  البيانات  مثل  البيانات 

فاإن  ذلك،  على  )Vector and Raster data(.وعالوة 

البيانات  متثيل  على  القدرة  اجلغرافية  املعلومات  لنظم 

المرجعة جغرافياً (Geo-referenced)، والتي متكن من 
جني  )Lu, 1996(.اأ�شار  البيانات  وعر�ض  وتراكب  دمج 

املعلومات  نظم  اأن  اىل   (Jain et al., 2004) واآخرون 

وحتليل  لإدارة  املهدر،  الوقت  من  قللت  قد  اجلغرافية 

خ�شائ�ض  يف  تنوع  تظهر  التي  ال�شخمة  البيانات  قواعد 

النمذجة  عمليات  نتائج  عر�ض  من  وح�شنت  الأر�ض،  �شطح 

الهيدرولوجية. وقد نتج عن دمج طرق وا�شاليب النمذجة مع 

توزيعية  هيدرولوجية  مناذج  ظهور  اجلغرافيةاإىل  التقنيات 

من  العديد  اإليها  )Lu, 1996(.وتطرقت  وفعالة  ب�شيطة 

 Zhang( : ل احل�شر  املثال  �شبيل  على  ومنها  الدرا�شات، 

 et al., 1990; Lee and Terstriep, 1991; Tim et
 al., 1992; Bhaskar et al., 1992; Maidment,
 1993; Frederickson, 1993; Srinivasan and
راجنو  قدم   .)Engel, 1994; Brennen, 1994
ال�شت�شعار  لنظرية  مف�شال  و�شفا   )Rango, 1994(

درا�شة  واأو�شحت  الهيدرولوجية.  وتطبيقاتها  بعد  عن 

املعلومات  نظم  دور   )Tim, 1995( اأجراهاتيم  اأخرى 

اجلغرافية املتقدم و تقنيات ال�شت�شعار عن بعد يف النمذجة 

تقنيات  يف  احلديث  التقدم  ح�شن  حيث  الهيدرولوجية؛ 
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ال�شت�شعار عن بعد، مثل اأنظمة الرادار: رادار اجليل القادم 

دوبلر-88  الطق�ض  مراقبة  ورادارات   )NEXRAD(

 ،)Weather Surveillance Radars-88 Doppler(

يف توفري البيانات وخ�شو�شًا اجلغرافية مل�شاحات وا�شعة من 

على  القدرة  النظمة  و�شريع.ولهذه  فعال  وب�شكل  الأرا�شي 

توفري البيانات اجليدة وعالية الدقة لكميات وكثافة الأمطار 

 Singh and Woolhiser, 2002;( مكانيًاوزمانيًا 

عند  كبرية  فعالية  البيانات  هذه  Vieux, 2004(واأثبتت 
ا�شتخدامها مع مناذج التوزيع الهيدرولوجية. ا�شتخدمكنيبل 

واآخرون )Knebl et al., 2005( بيانات هطول الأمطار 

ألداء   HEC-HMS و   NEXRAD الرادار  طريق  عن 

منذجة الفي�شانات على النطاق الإقليمي خالل عا�شفة عام 

2002م يف حو�ض نهر �شان انطونيو، وعالوة على ذلك، فقد 

ذلك  من   )  ،.2004Moon et al( واآخرون  موون  حتقق 

با�شتخدام بيانات الرادار NEXRAD كمدخالت بدل من 

بيانات اأجهزة قيا�ض املطر الكال�شيكية، مما اأدى اإىل حت�شن 

طريقة تقدير تدفق املجاري املائية من خالل العتماد على 

الباحثون  من  عدد  �شوات)SWAT(.كماا�شتخدم  منوذج 

بيانات حول  للو�شول اىل  الأقمار ال�شطناعية  بيانات �شور 

لالأر�ض،  ال�شطحي  الغطاء  وكذلك  الرا�شي  ا�شتخدمات 

اجلغرافية  املعلومات  نظم  مع  البيانات  تلك  دمج  مت  بعدها 

التبخر،  الت�شرب،  ال�شطحي،  اجلريان  يحاكي  منوذج  لعمل 

 Young et al., 1987; Johnson,( والتعرية، والرت�شيب

 1989; Jakubauskas et al., 1992; Kouwen
et al., 1993; Ross and Tara, 1993(I.  يف �شرق 
منوذج   )Shrivastava, 2004( �شريف�شتافا  دمج  الهند 

�شوات مع بيانات ال�شت�شعار عن بعد وتقنيات نظم املعلومات 

اجلغرافية ومن ثم قام بالتحقق من �شالحية النظاملفح�ض 

من  والرت�شب  ال�شطحي  اجلريان  تقدير  على  قدرته 

ال�شغرية.  امل�شاحات  ذات  الأرا�شي  يف  املياه  م�شتجمعات 

اجلغرافية  املعلومات  نظم  ا�شتخدمت  الدرا�شة  هذه  يف 

مثل  املختلفة،  اخلرائط  طبقات  من  املعلومات  ل�شتخراج 

الرتفاع  ومنوذج   ، النباتي  والغطاء  الأرا�شي  ا�شتخدامات 

الرقمي )DEM(، والرتبة، والنحدار، والت�شريف، وحدود 

م�شتجمعات املياه، ف�شاًل عن م�شاهمة هذه البيانات يف رفع 

كفاءة النتائج الناجتة عن ا�شتخدام منوذج �شوات. 

يف  ال�شطناعية  الأقمار  �شور  ا�شتخدمت  اأخرى  درا�شة 

ت�شغيلية  �شناعية  اأقمار  توظيف  مت  حيث  املتحدة،  الوليات 

 Advanced Very High( عالية  دقة  ذات  وبيئية 

 Resolution Radiometer and Geostationary
لتوليد   )Operational Environmental Satellites
اخلرائط التي تبني الغطاء الثلجي لـ 4000 حو�ض نهري ميكن 

اأن ت�شهم يف اجلريان ال�شطحي مل�شتجمعات املياه املحلية يف 

هناك  اأن  كما   .)NOAA, 2008( احلار  الطق�ض  فرتة 

نظام  مثل  اأخرى،  توفرها م�شادر  التي  البيانات  العديدمن 

 Earth Observation( الأقمار ال�شناعية ملراقبة الأر�ض

satellite(ولند�شات )Landsat(مع وجود مناذج واأنظمة 
ت�شاعد يف ا�شتخراج البيانات الالزمة لر�شم وت�شنيف الرتبة 

.)Vieux, 2004( وا�شتخدامات الأرا�شي

2. منوذج الرتفاع الرقمي

 Digital Elevation ي�شتخدم منوذج الرتفاعات الرقمي

اعتمادا  لالرتفاعات  املكاين  التوزيع  لتمثيل   Model
منتظم  كتمثيل   ،)Geodetic(املعطياتاجليودي�شية على 

نقاط  يف  الرقمية  الرتفاعات  بع�ض  متثيل  لالأرقام.وميكن 

من  الأخرى  وتتكون   )discrete points( منف�شلة 

وتعترب  معني.  موقع  من  معني  جزء  يف  الرتفاعات  متو�شط 

الت�شاري�ض  مناذج  من  فرعية  فئة  الرقمي  الرتفاع  مناذج 

الرقمية )DTMS(، والتي هي عر�ض منتظم لالأرقام التي 

 Moore( الت�شاري�شية  للخ�شائ�ض  املكاين  التوزيع  متثل 

موؤخرا  اجليولوجيا  علماء  et al., 1991(.وا�شتخدم 
وحتليل  الهيدرولوجية،  للدرا�شات  الرقمي  الرتفاع  بيانات 

 Dewan et( الأخرى  الطبيعية  والدرا�شات  الت�شاري�ض، 

كبرية  فعالية  الرقمي  الرتفاع  منوذج  اأثبت   .)al., 2004
عند مقارنتها مع البيانات امليدانية وبيانات الرتفاع الرقمي 

لل�شور املج�شمة وخا�شة من ناحية مدة معاجلة تلك البيانات 

)Tribe، 1992(. ولذلك يعتمد معظم علماء اجليولوجيا 

موؤ�ش�شات  تنتجها  والتي  للت�شاري�ض  الرقمية  البيانات  على 

الرقمي من  بيانات الرتفاع  اإنتاج  يتم  اأو �شركات. وعموما، 

الكنتورية  اخلرائط  ا�شتخدام  خالل  من  خمتلفة،  م�شادر 

املج�شمات  ومناذج  الرقمية  )الرتفاعات  اجلوية  وال�شور 

 Garbrecht( وكذلك �شور ال�شت�شعار عن بعد ،)ال�شوئية

.) et al., 2000
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2.1 تركيب بيانات منوذج الرتفاع الرقمي

وهي:  الرقمي  الرتفاع  لبيانات  تراكيب  ثالثة  هناك 

 triangulated irregular املنتظمة  غري  املثلثة  ال�شبكات 

الأر�ض  �شطح  على  متثيالت  عن  عبارة  networksوالتي 
مع  واخلطوط  النقاط  من  نظامية  غري  �شبكة  ت�شكل 

الإحداثيات ثالثية الأبعاد )x, y, and z( جنبا اإىل جنب 

 Peucker et al.,( ال�شبكة  يف  املتجاورة  املوؤ�شرات  مع 

�شبكات  عبارة عن  الآخر  النوع   .)1978; Mark, 1975
البيانات  من  املزيد  اإىل  حتتاج  والتي  الكنتور  على  قائمة 

.)Moore, 1988( اأي مزايا حا�شوبية تقدم  ول  املخزنة 

�شبكة  هي  ا�شتخداما  الرقمي  الرتفاع  بيانات  تراكيب  اأكرث 

تعرف  التي   ،  )raster square-grid( النقطية املربعات 

ارتفاع  كل خليةيوجد  مربعة يف  �شبكات  باأنها م�شفوفة من 

لكل  والعمود  ال�شف  الأبعاد،ويوفر  ثنائي  �شكل  على  خمزن 

خلية، موقع اخللية يف الف�شاء اجلغرايف. وهناك العديد من 

ال�شبكية  فاملربعات  الهيكل.  بهذا  املرتبطة  والعيوب  املزايا 

ت�شمل  كما  واحل�شاب،  الوظيفية،  حيث  من  وفعالة  ب�شيطة، 

املفاجئة  الرتفاعات  مع  التعامل  �شعوبة  الهيكل  هذا  عيوب 

التي  املح�شوبة  التدفق  مل�شارات  التمثيل  يف  الواقعية  وغري 

ت�شتخدم يف عمليات التحليل الهيدرولوجي، علمًا باأن الكفاءة 

احل�شابية ونتائجها تتاأثر بحجم املربعات ال�شبكية  اأو اخللية 

وكذلك بعدم وجود دقة يف حتديد منطقة م�شتجمعات املياه 

 .)Panuska et al., 1990(

النمذجة  يف  الرقمي  الرتفاع  منوذج  ا�شتخدام   2.2

الهيدرولوجية

هناك العديد من التطبيقات الهيدرولوجية التي ا�شتخدمت 

بيانات  ل�شتخراج  وخ�شو�شًا  الرقمي،  الرتفاع  بيانات 

وح�شاب  اجلبال  ظل  وخرائط  والجتاهات  املنحدرات، 

الرقمي  الرتفاع  بيانات  ت�شتخدم  كما  الرطوبة.  موؤ�شرات 

مثل  الت�شريف  على  املوؤثرة  اخل�شائ�ض  على  للتعرف 

واأمناط  اجلداول،  و�شبكات  الوديان  وقيعان  املرتفعات، 

خ�شائ�ض  لقيا�ض  ت�شتخدم  اأي�شًا  ال�شطحي.  ال�شرف 

والطول،  احلجم،  مثل  والقنوات  الفرعية  امل�شتجمعات 

الرتفاع  بيانات  وجودة  نوعية  من  كال  وتعترب  والنحدار. 

الطبوغرافية  املعلومات  دقة  عن  م�شوؤولة  الرقمي 

بيانات  ا�شتخدمت  )Garbrecht et al., 2000(.وقد 

الهيدرولوجية بطرق خمتلفة.  النمذجة  الرقمي يف  الرتفاع 

على �شبيل املثال، لغر�ض تقييم منط رطوبة الرتبة املحتملة 

كما  التعرية،  عملية  الناجمة عن  الرتبة  قوام  والتغريات يف 

ا�شتخدمت بيانات الرتفاع الرقمي بوا�شطة اأوليفلن و�شميت 

 O’Loughlin, ) (2003Schmidt 1986(  وبري�شون

and Persson,( للح�شول على موؤ�شرات للمنطقة املحتملة 
لتجميع التدفق والرطوبة.وف�شال عن ذلك فقد مت ا�شتخدام 

الرتفاع  بيانات  من  عليها  احل�شول  مت  التي  التدفق  قنوات 

النحدار  مناطق  وتقدير  املياه  م�شتجمعات  لر�شم  الرقمي 

 O’Callaghan and , Mark, 1984;(التدفق واجتاه 

)Jenson and Domingue, 1988; Reiger, 1998
 

 3. ا�شتخدام البيانات يف النمذجة الهيدرولوجية

وا�شتخدامات  الأر�شي  الغطاء  بيانات  ا�شتخدام   3.1

الرا�شي

يعرف الغطاء الأر�شي باأنه ال�شطح الطبيعي لالأر�ض مبا يف 

الأر�ض  واملياه.وا�شتخدامات  والرتبة  النباتي  الغطاء  ذلك 

ت�شمل العمران الب�شري والزراعي وت�شمل ال�شتيطان وتعديل 

 Fresco,( الأر�شي  الغطاء  على  والتاأثري  الطبيعية  البيئة 

.)1994; McConnell & Moran, 2001
بيانات  على  للح�شول  ال�شتخدام  �شائعة  امل�شادر  ومن 

امليدانية  امل�شوحات  الرا�شي  وا�شتخدامات  الأر�شي  الغطاء 

املعلومات  على  احل�شول  ال�شكاين.وميكن  التعداد  وبيانات 

الإح�شائية ل�شتخدامات الأرا�شي من قبل الدول والوكالت 

عن  ال�شت�شعار  تقنيات  البيئية.وتعترب  للدرا�شات  الدولية 

الأر�شي من  الغطاء  بيانات  للح�شول على  اآخر  بعد م�شدر 

خالل العتماد على اأ�شاليب الت�شنيف املراقب وغري املراقب 

 supervised and unsupervised classification(

methods(لتحليل ال�شور الرقمية التي يتم احل�شول عليها 
اخلارجي،  الف�شاء  من  تعمل  التي  امل�شت�شعرات  خالل  من 

اأنواع  لت�شنيف  معلومات  ا�شتخراج  خاللها  من  يتم  والتي 

.)Gunduz, 2003( الأرا�شي  ا�شتخدامات  من  خمتلفة 

يف  الأر�شي  والغطاء  الأرا�شي  ا�شتخدام  بيانات  ت�شتخدم 

النمذجة الهيدرولوجية لتقدمي تقييم عن خ�شونة اأو مقاومة 

املياه. تدفق  حركة  على  بدورهاتوؤثر  والتي  الأر�ض  �شطح 

لقيا�ض  اأي�شًا  الأرا�شي  ا�شتخدامات  معلومات  وت�شتخدم 

اإىل  بالإ�شافة  الأرا�شي،  الأمطار خالل  مياه  ت�شرب  كميات 
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د. علي بن حممد ح�شني ال�شاعري  النمذجة الهيدرولوجية في المناطق الجافةبإستخدام التقنيات المكانية: دراسة مرجعية

ذلك، ميكن جمع بيانات ا�شتخدامات الأرا�شي وخ�شائ�ض 

الرتبة على �شطح الأر�ض لحت�شاب قدرة الرت�شيح والحتفاظ 

.)ASCE, 1999( باملاء

3.2 بيانات الرتبة

النمذجة  مكونات  من  اأ�شا�شي  مكون  الرتبة  بيانات  تعترب 

الهيدرولوجية.وهناك بيانات معينة للرتبة مطلوبة و�شرورية 

درجة  الرتبة،  نوع  مثل  الهيدرولوجية،  الدورات  ملعظم 

بيانات  ا�شتخراج  الهيدروليكي.وميكن  والتو�شيل  امل�شامية، 

اأو �شور ال�شت�شعار عن  الرتبة من خرائط م�شوحات الرتبة 

اأ�شاليب  بوا�شطة  امكانية معاجلتها  اأ�شلفنا ذكر  والتي  بعد، 

 supervised and( املراقب  وغري  املراقب  الت�شنيف 

unsupervised classification methods( للح�شول 
.)Gunduz, 2003( على اأنواع الرتبة

3.3 بيانات هطول الأمطار

�شرورية   Rainfall data الأمطار  هطول  بيانات  تعترب 

النمذجة  معايرة  وتعتمد  الهيدرولوجية،  النمذجة  يف 

هذه  جودة  على  كبري  ب�شكل  وتدقيقها  الهيدرولوجية 

املتوفرة  البيانات  اأنواع  اأكرث  اجلريان.ومن  البياناتوكذلك 

وذات موثوقية لتطبيقات النمذجة الهيدرولوجية هي بيانات 

قيا�ض الأمطار وخ�شو�شًا امليدانية منها.كما اأن هناك العديد 

من اأنواع البيانات التي تعترب مهمة للتطبيقات الهيدرولوجية 

العتبار  بعني  تاأخذ  والتي  التبخر  درا�شات  يف  وخ�شو�شًا 

.)Gunduz, 2003( بيانات درجات احلرارة لقيا�شها

النمذجة  يف  واملياه  الرتبة  تقييم  اأداة  ا�شتخدام   .4

الهيدرولوجية باملناطق اجلافة

ذكرها  مت  التي  الهيدرولوجية  النماذج  من  العديد  هناك 

املياه. م�شتجمعات  اأنظمة  لتحديد  ا�شتخدامها  ميكن  اأعاله 

ماي�شمية  �شوات"اأو  "منوذج  ا�شتخدام  مت  فقد  ذلك،  ومع 

البع�ض باأداة تقييم الرتبة واملياه، بنجاح يف درا�شات املناطق 

ا�شتخدمت  التي  الدرا�شات  القاحلة واجلافة.ومن هذه  �شبه 

واآخرون  وفا�شل  وق�شار  �شنايدر  و  املال  درا�شة  الأداة  هذه 

 Al Mulla, 2005; Schneider, 2007;  Ouessar)
. ولنظام   .et al. 2009; and Fadil et al. 2011)1
"�شوات" اأو اأداة تقييم املياه والرتبة  واجهة خم�ش�شة لنظم 

املعلومات اجلغرافية من ESRI ولديه القدرة على حماكاة 

منطقة  اأي  يف  املياه  فاقد  وكذلك  الهيدرولوجية  العمليات 

درا�شة.

4.1 تو�شيف منوذج اأداة الرتبة واملياه

مت تطوير منوذج �شوات اأو اداة الرتبة واملياه يف بداية الأمر 

 the United States( مل�شاعدة وزارة الزراعة الأمريكية

البحوث  وخدمات   )Department of Agriculture
يف   )Agriculture Research Service( الزراعية 

تطوير  وا�شتغرق   .)Neitsch et al., 2002( اأبحاثهم 

30 عاما.وقد مت دمج عدد من  اأكرث من  اأداة�شوات  وتعديل 

الزراعة المريكية  التي مت تطويرها منقبل وزارة  النماذج  

�شوات  مع   )USDA-ARS( الزراعية  البحوث  وخدمات 

ومها: منوذج املواد الكيميائية واجلريان ال�شطحي، والتعريةيف 

تاأثري  الزراعية )Knisel, 1980(؛ وحا�شبة  النظم  اإدارة 

 the Erosion Productivity Impact التعرية  فعالية 

Calculator (Williams et al., 1984(؛ واآثار حتميل 
املياه اجلوفية على اأنظمة الإدارة الزراعية 

)Leonard et al., 1987(.ويعترب منوذج حماكاة املوارد 

املائية يف اأحوا�ض املناطق الريفية اأ�شا�شا لنموذج �شوات 

.)Williams et al., 1985; Arnold et al., 1990(

منوذج "�شوات" هو منوذج توقيتي و�شبه توزيعي، قائم على 

اأ�شا�ض مادي ملمو�ض وي�شتخدم ملحاكاة ن�شاطات م�شتجمعات 

الطق�ض،  الهيدرولوجي  النموذج  هذا  مكونات  املياه.وت�شمل 

واملواد  املحا�شيل،  ومنو  الرتبة  حرارة  ودرجة  والرت�شيب، 

ويعمل  الزراعية.   والإدارة  احل�شرية،  واملبيدات  الغذائية، 

بتاأثري  للتنبوؤ  والكبرية،  املعقدة  املياه  م�شتجمعات  يف  �شوات 

الزراعية،  واملحا�شيل  املياه  على  الأرا�شي  ا�شتخدام  اإدارة 

ا�شتخدام  الهيدرولوجية  املحاكاة  عملية  والروا�شب.وت�شمل 

 )SCS -CN (Green and Ampt, 1911 ( معادلة الت�شرب

التدفق  قنوات  ال�شطحيو حماكاة  حل�شاب حماكاة اجلريان 

حتت �شطح الأر�ض، وتوليد تيارات تدفق املياه اجلوفية من 

وخ�شائر  التبخر  وتقدير  ال�شحلة،  اجلوفية  املياه  طبقات 

وخزانات   ،Streams المياه  جماري  من  املحتملة  النتقال 

كما  الطبيعية.  اخلزانات  من  املياه  اجلوفيةوفقدان  املياه 

كمتغريات  ال�شهرية  املناخ  اح�شاءات  ا�شتخدام   ميكن 

وكمدخالت وميكن ا�شتخدام منوذج SWAT لتوليد بيانات 
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الطق�ض اأو مللء الفجوات يف �شجالت قيا�شها من خالل منوذج 

 WXGEN (Sharpley and Williams, مولد الطق�ض

 Universal 1990(.وتقوم املعادلة العاملية لفقدان الرتبة
Soil Loss Equation بح�شاب ناجت الرت�شب لكل حو�ض 
الرتبة  حرارة  ودرجة  املحا�شيل،  منو  حماكاة  فرعيوميكنها 

الري  وميكن منذجتها يف طبقات جغرافية وميكنتمثيلنظام 

وال�شحب من خالل ا�شتخدام حماكاة التفرعات املائية.

املعلومات  نظم  بيئة  يف  واملياه  الرتبة  تقييم  اأداة   4.2

اجلغرافية

من اأ�شهر برامج نظم املعلومات اجلغرافية تلك التي تنتجها 

الأدوات  من  العديد  طورت  والتي   ESRI اإيزري  �شركة 

للنمذجة الهيدرولوجية منها ما هو موجود يف ArcView و

ArcGIS 10.3 ويمكن استخدام صندوق ادواته لأغرا�ض 
  Hydrology اأو  SWAT النمذجة وخ�شو�شًا باإ�شتخدام

 Hydrology ميكن ا�شتخدام .((DiLuzio et al., 2004
من خالل العتماد على عدد من الأدوات مثل اأداة ا�شتخراج 

احلو�ض املائي ، واجتاه التدفق ، والأطوال ومناطق جتمعات 

 Hydrology املياه وغريها. وت�شتخدم اأدوات الهيدرولوجيا

يف ArcGIS 10.3 لنمذجة تدفق املياه على �شطح الأر�ض 

ويتم ال�شتفادة من معلومات �شكل الأر�ض وتدفق املياه، التي 

ميكن ا�شتخراجها من اأدوات الهيدرولوجيا يف جمالت عدة 

منها على �شبيل املثال ل احل�شر: مثل التخطيط الإقليمي، 

والزراعة، والغابات، علمًا باأن العمل يف هذه املجالت يتطلب 

فهم اأكرب لكيفية تدفق املياه عرب املنطقة التي تتواجد فيها 

هذا  على  املنطقة  تلك  يف  التغريات  توؤثر  اأن  ميكن  وكيف 

املياه،  تدفق  منذجة  يف  الأدوات  هذه  ت�شاعد  كما  التدفق. 

والتي تزيد من معرفتنا من اأين جاء املاء واإىل اأين ذاهب. 

كـ  احلديثة  اجلغرافية  املعلومات  نظم  برامج  باأن  علمًا 

بامل�شطلحات  الوعي  ن�شبة  رفع  من  تزيد   ArcGIS 10.3
ال�شطحية  والعمليات  ال�شرف  بنظم  املتعلقة  والتحليالت 

وكيفية ا�شتخدام الأدوات ل�شتخراج املعلومات الهيدرولوجية 

التف�شيل  من  وملزيد  الرقمي،  الرتفاع  منوذج  با�شتخدام 

.https://goo.gl/gQ0Uhi ميكن الطالع على

ميكن  الذي   ،  SWAT على  الرتكيز  مت  الدرا�شة  هذه  يف 

بالأعتماد  اجلغرافية  املعلومات  نظم  بيئة  يف  ا�شتخدامه 

لتوليد  اأويل  معالج   )1( هي:  رئي�شية  مكونات  ثالثة  على 

الأخرى  والعوامل  الفرعية  لالأحوا�ض  الطبوغرافية  املعامل 

اإدخال  حترير  وظائف   )2(  ،SWAT للنموذج  كمدخالت 

باأداة  ماي�شمى  اأو  املحاكاة�شوات  منوذج  لت�شغيل  البيانات 

جداول  لعر�ض  بعدي  معالج   )3( و  واملياه،  الرتبة  تقييم 

نتائج املحاكاة البيانية.ويف الوليات املتحدة المريكية توجد 

قواعد بيانات جاهزةوحتتوي على بيانات الرتبة واملحا�شيل 

واملبيدات احل�شرية والأ�شمدة، وعمليات احلراثة، واملحاكاة 

قواعد  اإىل  اإ�شافية  معلومات  اإ�شافة  ميكن  احل�شرية.لكن 

البيانات املذكورة �شابقًا.

الفا�شلة  احلدود  حتديد  من   AVSWAT منوذج  ي�شتطيع 

و�شبكات املجاري املائية با�شتخدام بيانات الرتفاع الرقمي 

احلو�ض  املائية  املجاري  �شبكات  كمدخالت.وحتدد   DEM
 AVSWAT املائي وتق�شمه تلقائيا اىل احوا�ض فرعية. ويوفر

اإزالة  اأو  ا�شتخدامهالإ�شافة  ميكن  ايقونات  للم�شتخدمني 

الأحوا�ض الفرعية ح�شب الظروف وطريقة الإخراج املنا�شبة. 

الهيدرولوجية  ال�شتجابة  وحدات  من  �شل�شلة  تعريف  ويتم 

ت�شنيفه  وميكن  فرعي،  حو�ض  كل  اأ�شا�ض  على   )HRU(

الأرا�شي. ا�شتخدام  وخرائط  املدجمة  الرتبة  لطبقة  وفقا 

من  جممعة  مناطق  هيدرولوجية  ا�شتجابة  وحدة  كل  ومتثل 

الأرا�شي  ا�شتخدامات  على:نف�ض  حتتوي  الفرعية  الحوا�ض 

ونف�ض نوع الرتبة.وميثل ال�شكل 2 الإطار العام لنظام

AVSWAT (Al Mulla, 2005).

4.3 نقاط القوة وال�شعف يف اأداة تقييم الرتبة واملياه 

لنموذج اأداة تقييم الرتبة واملياه SWAT العديد من املزايا 

وقت  يرتاوح  حيث  الهيدرولوجية؛  النمذجة  تطبيقات  يف 

الت�شغيل للنموذج من ب�شع دقائق اإىل اأقل من �شاعة واحدة 

املياه  مل�شتجمعات  املدى  طويل  زراعي  منوذجا  كمايعترب 

والروا�شب  التدفق  لكميات  ال�شنوي  للتنبوؤ  منا�شب  ومنوذج 

)Borah et al., 2006(. ويف املقابل لهذا النموذج عدد 

لإن�شاء  العالية  التكلفة  يف  تلخي�شها  ميكن  ال�شلبيات  من 

نظام حماكاة مل�شتجمعات املياه الكبرية، والبيانات املطلوبة 

الالزم  والوقت  توفرها،  عدم  حال  يف  النموذج  لت�شغيل 

ملعاجلة البيانات ال�شخمة، و�شعوبة حتديد جمموعة مثالية 

من العوامل، وم�شاكل تقدير قيم لأي عامل معني وبدقة، مثل 

عامل تدفق املياه يف الرتبة واملياه اجلوفية اإىل جمرى القناة 

.)Borah et al., 2006(
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.ArcView ال�شكل 2: ر�شم ميثل الطار العام لنظام اأداة تقييم الرتبة واملياه يف نظام

 5. منوذج حركة اجلريان ال�شطحي والتعرية.

والتعرية  ال�شطحي  اجلريان  حركة  منوذج  و�شف  ميكن 

 The Kinematic Runoff and اأو   Kineros2(

لهطول  جم�شم  توزيعي  منوذج  باأنه   )Erosion Model
ب�شكل  وي�شتخدم  ال�شطحي  اجلريان  اأو  وال�شيول  الأمطار 

رئي�شي يف درا�شة م�شتجمعات املياه يف املناطق اجلافة و�شبه 

الت�شرب  عمليات  لو�شف  النموذج  هذا  اجلافة.وي�شتخدم 

مل�شتجمعات  والتعرية  ال�شطحي،  واجلريان  الديناميكي، 

املياه التي تت�شم بتدفق �شريع وعايل وخ�شو�شًا م�شتجمعات 

م�شتجمعات  Small Watershed.تنق�شم  ال�شغرية  املياه 

واجلداول  املناطق  من  �شل�شلة  اىل  النموذج  هذا  يف  املياه 

خالل  من  الواحد  البعد  ذات  الر�شية  املائية  املجاري  اأو 

قناة،  عارم  تدفق  لكل  الطبوغرافية.  املعلومات  ا�شتخدام 

يتم تعيينهاعن طريق حتديد جمموعة من العوامل. كما يتم 

توجيه اجلريان ال�شطحي عن طريق موجات حركية حمددة 

عملية  تبداأ  اأن  )Al-Qurashi et al., 2008(.وينبغي 

املائية  واجلدوال  املنابع  اأماكن  من   K2 لنموذج  املحاكاة 

اأي�شًا ل�شمان  اأماكن امل�شب املنحدرة  اإىل  املنحدرة وتنتهي 

.(Semmens et al., 2008) وجود خطوط احلدود العليا

اإىل  املياه  م�شتجمع  بتق�شيم   K2 لـ  املنهجيةالعامة  تبداأ 

م�شاحية  وعنا�شر  قنوات  عدة  من  يتاألف   " متفرع  نظام   "

م�شتوية Plane elements. قد تختلف خ�شائ�ض الت�شرب 

عن�شر  لكل  املدخلة  الأمطار  هطول  وبيانات  واخل�شونة 

الأمطار  هطول  كمية  عن  بيانات  توفري  وميكن  م�شاحي. 

داخل  موقعا   20 حلدود  حمددة  زمنية  مدة  مقابل  كمدخل 

الفرق بني معدل  الربنامج  بالقرب من احلو�ض.يحت�شب  اأو 

هطول الأمطار ومعدللت�شرب لـ 5 اإىل 15 عقدة ولكل منطقة 

توجيه  بني  التفاعل  الأعتبار  بعني  �شطحي،وياأخذ  جريان 

ي�شتمر  قد  الت�شرب  الت�شربالأن  وعامل  ال�شطحي  اجلريان 

على الرغم من توقف هطول الأمطار لبقاء املاء يف املنطقة 

ال�شطحي  اجلريان  توجيه  اأطول.يتم  ملدة  بالدرا�شة  املعنية 

نظام  خالل  من  املياه  م�شتجمعات  منافذ  اإىل  منطقة  لكل 

املجاري او اجلداول املائية،يوفر هذه النظام خيارًا ملحاكاة 

النظام  ويقوم  املياه.  جريان  عن  تنتج  التي  الرتبة  تعرية 

بح�شاب الرت�شب ونقل الروا�شب بوا�شطة املياه ومن ثم ايجاد 

الجتاه املتوقع للروا�شب من خالل النظام املائي

.)Semmens et al., 2008(

والتعرية  ال�شطحي  اجلريان  حركة  منوذج  ا�شتخدام   5.1

وادي  يف  القاحلة  املناطق  يف  الهيدرولوجية  النمذجة  يف 

 )Wheater, 1981( ا�شتخدم ويرت ب�شلطنة عمان،  عدي 

ن�شخة قدمية من منوذج حركة اجلريان ال�شطحي والتعرية 
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Kineros، لتحليل العوا�شف با�شتخدام توقيت يقدر ب 15 
دقيقة فا�شل زمني .وكانت النتائج التي مت احل�شول عليها 

جودة  واأكرث  حم�شنة  النموذج  با�شتخدام  الدرا�شة  هذه  يف 

من تلك التي مت جمعها با�شتخدام منهجية الوقت وامل�شاحة 

يف  الرئي�شي  ال�شبب  )Time-areaApproach(.وكان 

احل�شول على نتائج جيدة يعود اىل حت�شن القدرة على متثيل 

نظرا  للمياه  ال�شطحي  والتدفق  للقناة  اخلطية  غري  الثار 

ل�شتخدام منوذجا جم�شما.

ماكدونالد  موت  طبق  اجلوفية،  للمياه  حتليلية  درا�شة  ويف 

يف   Kineros منوذج   )،Mott Macdonald  1992(

وادي عهن ب�شلطنة عمان وتو�شل اإىل اأناملجاري امل�شتخدمة 

لإعادة �شحن املياه اجلوفية يف وادي عهن والتي مت معايرتها 

جمموعة  لوجود  نظرا  جماورة  اأحوا�ض  اإىل  نقلها  يجب 

حالة   16 بعد  خاللملعايرة  احلجم  يف  للخطاأ  اأكرب  هوام�ض 

مطرية.

ويف درا�شة اأخرى اأجريت يف احلو�ض الفرعي لوادي اجلوز 

6.4 كم 2طبق ياثيندرادا�ض واآخرون

 )Yatheendradas et al., 2008 ( منوذج K2 يف ثمانية 

املفاجئة  بالفي�شانات  للتنبوؤ  فائدته  لتقييم  مطرية  اأحداث 

الدرا�شة  هذه  الفجائية.تو�شلت  الرئي�شية  امل�شادر  وحتديد 

اإىل اأن ال�شبب الرئي�شي حلالة الفجائية وعدم اليقني يتمثل 

يف الختالفات يف بيانات الرادار اخلا�شة بهطول الأمطار.

على �شبيل املثال، جند املعدل الرتاكمي لهطول الأمطار يف 

15 ممو35 مم تبعا لطريقة  حدث واحد يرتاوح بني حوايل 

هوؤلء  ذكر  فقد  ذلك،  اإىل  امل�شتخدمة.وبالإ�شافة  التقدير 

الباحثني اأن توقع حدث با�شتخدام عوامل يتم حتديدها على 

اأ�شا�ض اأحداث وحالت مطرية اأخرى ت�شبب ارتفاع كبري يف 

الفجائية وعدم اليقني.

 Kineros منوذج  بتطبيق  قامت  اأخرى  درا�شة  وهناك 

 Michaud and  ( �شورو�شان  و  مي�شاو  من  كل  قدمها 

هذه  يف  النموذج  طبق  حيث   .)Sorooshian, 1994)I
اجلوز.  وادي  حو�ض  من  مربع  كيلومرت   150 على  الدرا�شة 

لالأمطار  خمتلفة  حالت  �شتة  بيانات  الدرا�شة  ا�شتخدمت 

للتدقيق،لبيانات  مطرية  وحالة  حدث  و24  املعايرة،  لغر�ض 

غري  الدرا�شة  نتائج  الأمطار.وكانت  لهطول  2-دقيقة  بدقة 

يف  مبالغة  كانتهناك  حيث  النموذج  اأداء  ب�شبب  مر�شية 

باأكرث  �شطحي  كجريان  فجائي  في�شان  حالت  اربعة  تقدير 

 )RMSE( اخلطاأ  مربع  متو�شط  ان  ولوحظ   ،٪100 من 

للتدفقات خالل الذروة ب 79٪ يف املتو�شط. 

اجلريان  حركة  منوذج  يف  وال�شعف  القوة  نقاط   5.2

ال�شطحي والتعرية  

حركة  لنموذج  فاإن  وال�شعف،  القوة  نقاط  يخ�ض  فيما 

مثل  املزايا،  من  العديد   K2 والتعرية  ال�شطحي  اجلريان 

الدقة العالية لتوزيع الأمطار على م�شتجمع املياه، كما يوفر 

يتم  الهيدرولوجيةالتي  للعوامل  النماذج  من  جمموعة   K2
جيد  ب�شكل  وتعمل  املياه،  م�شتجمعات  على  مكانيا  توزيعها 

يف توقع عملية جريان مياه المطار يف الأحوا�ض ال�شغرية، 

اأقل  زمنية  مدة  ويف  للبيانات  اأكرب  دقة  توفري  ذلك  يف  مبا 

فاإن  اأخرى،  ناحية  )Schaffner et al., 2010(.من 

نقاط �شعف K2 ت�شمل انخفا�ض حماكاة التدفق ال�شطحي 

ب�شبب معادلت املوجات احلركية احادية البعاد امل�شتخدمة؛ 

بالإ�شافة اإىل اأن،K2 ل ينطبق اإل على م�شتجمعات واأحوا�ض 

املياه ال�شغرية )Kalin and Hantush, 2003(.وعالوة 

على ذلك، فاإن للنموذج امكانيات حمدودة للمحاكاة

.)Borah et al., 2006( 

تدفق  ومكون  املائية  الوحدة  حتديد  منوذج  و�شف   .6  

الأمطار والتبخر 

منوذجتحديد الوحدة املائية ومكون تدفق الأمطار والتبخر 

يج�شد  مرتي،جممع،  مفاهيمي  منوذج  هو   IHACRES
جوانب القوة يف كل من النماذج املفاهيمية واملرتية. وي�شتخدم 

الدقة  عدم  حالة  من  احلد  لغر�ض  املرتي  النموذج  ب�شاطة 

املرتبطة مع العوامل الكامنة يف النماذج الهيدرولوجية.ويف 

الوقت نف�شه، فاإن النموذج يحاول متثيل املزيد من التفا�شيل 

 Croke( عن العملية الداخلية املوجودة يف النموذج املرتي

.)et al., 2008
على  للتطبيق  ابتداء   IHACRES منوذج  تطوير  ومت 

 Jakeman( املعتدلة   catchments املائية  امل�شتجمعات 

et al., 1990(.مت تعديل النموذج يف وقت لحق لتطبيقه 
 Ye et al., 1995, 1997;( ال�شريعة  التيارات  على 

ليتلوود  للباحث  Schreider et al., 1996(I.ووفقا 
)Littlewood 2003,)، فاإن الهدف الرئي�ض من ا�شتخدام 

الهيدرولوجي  ال�شلوك  و�شف  هو   IHACRES منوذج 
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اأو  العوامل  من  حمدود  عدد  با�شتخدام  املياه  مل�شتجمعات 

املعلومات.وبالتايل، ميكن تطبيق النموذج بنجاح يف املناطق 

اجلافة حيث تندر البيانات الهيدرولوجية.

 IHACRES طراز  من  اإ�شدارات  عدة  تطوير  مت  وقد 

موؤخرا وتعديلها لغر�ض حتقيق حماكاة جيدة للتيارات �شريعة 

النموذج من  اجلافة.ويرتكب  اأو  القاحلة  املناطق  الزوال يف 

وحدة منطية ل خطية تقوم بتحويل الهطول الفعلي لالأمطار 

اىل اأمطار فاعلة، ومنوذج خطي ينقل الأمطار الفاعلة لتيار 

.)Croke et al., 2008( تفريغ

وي�شتخدم الرتكيب الأ�شلي لنموذج IHACRES فهر�ض 

رطوبة الرتبة لتحويل مياه الأمطار اإىل اأمطار فعالة. وقد قام 

متقدمة  �شيغة  بتطوير   (  Ye et al.,1997) واآخرون  وي 

لتح�شني اأداء النموذج يف امل�شتجمعات �شريعة الزوال. قد مت 

 IHACRES V2.0 بال�شم  وو�شمها  الن�شخة  ترميز هذه 

ومت تطويرها وفق املعادلة التالية:

u_k=[c(ϕ_k-I)]^p r_k
 حيث اأن:

هو الأمطار الفعالة ؛  u_k
هو �شقوط الأمطار املالحظ ؛  r_k

رطوبة  الكتلة،  )توازن  العوامل  اأو  املعامالت  هي    c,I,p
الرتبة ، م�شطلحات ال�شتجابة غري اخلطية، على التوايل( ؛

ϕ_k  هو موؤ�شر رطوبة الرتبة.
وال�شيول  الأمطار  منوذج  يف  الأخرية  التطورات  وزادت 

اآثار  مثل  خمتلفة،  جوانب  يف  قدرته  من   IHACRES
املياه  م�شتجمعات  ا�شتجابة  على  الأرا�شي  ا�شتخدام  تغري 

ال�شتجابة  على  والقدرة   ،)Dye and Croke, 2003(

معظم  القيا�شية.وتعلقت  غري  للم�شتجمعات  الهيدرولوجية 

اخلطية.ومن  غري  اخل�شارة  بوحدة  النموذج  يف  التعديالت 

يف  الرطوبة  نق�ض  ح�شاب  نظام  تطوير  ذلك  على  الأمثلة 

 ،)CMD ( )Croke et al., 2004( املياه  م�شتجمعات 

 Schreider et al.,( وحماكاة اآثار املخازن الحتياط للمياه

الفيزيائي  اجلوفية  املياه  ت�شريف  منوذج  وربط   ،)1999
 IHACRES )Crokeet منوذج  مع   )Sloan, 2000(

المياه  إعادة شحن  بين  تفاعل  إلى  أدى  al., 2002)، مما 
اجلوفية واملجاري املائية.وهناك تطور اآخر يتمثل يف الأ�شلوب 

الذي يقوم على التقدير املبا�شرللخرائط املائية من بيانات 

تدفقات املجاري املائية دون احلاجة لبيانات هطول الأمطار 

.)Croke, 2004(

الهيدرولوجية  النمذجة  يف   IHACRES ا�شتخدام   6.1  

يف املناطق القاحلة

بنجاح   IHACRES واجلريان  الأمطار  منوذج  تطبيق  مت 

باملناطقة  امل�شتجمعاتاملائية  يف  العامل  اأنحاء  جميع  يف 

اجلافة و�شبه اجلافة )مثل اأ�شرتاليا والأردن و�شلطنة عمان، 

 IHACRES ا�شتخدم  وقد  اأفريقيا(.  من  كثرية  واأجزاء 

التنبوؤ بتدفق املجاري املائية  يف العديد من الدرا�شات، مثل 

 Kokkonen et al.,) يف امل�شتجمعاتالتي ي�شعب قيا�شها 

2003) وحتقيقات خ�شائ�ض ال�شتجابة الديناميكية، واآثار 
 Croke( الهيدرولوجية  العمليات  على  الأر�شي  الغطاء 

 and Jakeman, 2004; Kokkonen et al.,
 Sefton and( واأمناط م�شتجمعات املياه الفعلية ،)2001

 .)Howarth, 1998
 IHACRES منوذج ) Ye et al.,1997( طبق وي واآخرون

اأ�شا�ض  على  والقائمة  املتوا�شلة  املحاكاة  طريقة  با�شتخدام 

يومي ويف ثالثة اأحوا�ض زراعية منخف�شة النتاج يف اأ�شرتاليا.

وكان الغر�ض من هذه الدرا�شة هو مقارنة اأداء ثالثة مناذج 

اأو عوامل خمتلفة وتتمثل النماذج يف  مفاهيمية مع معلمات 

LASCAMGSFB، و IHACRES. وخل�ض الباحثون 
اإىل اأن IHACRES متتع باأداء جيد اأما يف فرتات املعايرة 

 22 ال  ذو   LASCAM اأداء  كان  فقد  الدقة  من  والتحقق 

نظام  من  عام  ب�شكل  اأف�شل  املدخالت  من  نوع  اأو  عامل 

.IHACRES
باأ�شرتاليا،  ويلز  �شاوث  نيو  ولية  يف  اأخرى  درا�شة  ويف 

ا�شتخدم كروك واآخرون. (Croke et al., 2006 ) نظام 

م�شتجمعات  على  توزيعي  �شبه  منوذج  يف   IHACRES
دعم  هو  الرئي�ض  الدرا�شة  كان غر�ض هذه  كبرية.وقد  مياه 

التقومي املتكامل لتوزيع املياه ومنتم توزيع م�شتجمعات املياه 

املكانية  للتغريات  ل�شتجابتها  وفقا  فرعي  م�شتجمع   16 اىل 

الدرا�شة  هذه  املناخية.وخل�شت  وللعوامل  والهيدرولوجية 

فيها  الأداء  كان  الفرعية  امل�شتجمعات  اثنني من  انه يف  اىل 

غري كاف نظرا لعدم وجود مقايي�ض للمطر. غري اأنه بالن�شبة 

ملوازنات التدفق، كان اأداء النموذج جيدا.

 IHACRES منوذج  من  واملعدلة  املعايرة  الن�شخة 

التدفق  �شجالت  منتغريات   ٪96 تو�شيح  على  قادرة  كانت 
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با�شتخدام بيانات هطول الأمطار ال�شهرية من جبل كنعان، 

ال�شهري من  التدفق  بيانات  اإىل جانب  ال�شهيوين،  بالكيان 

.)Whitehead et al., 2006( حمطة قيا�ض نهر الأردن

 (  ,.McIntyre et al  2009) و طبقمكينرتي واآخرون 

وادي عهن  التدفق يف جمرى  لنمذجة   IHACRES نظام 

الدرا�شة هي  لهذه  الرئي�شة  املهمة  وكانت  �شلطنة عمان،  يف 

اتخاذ منهجا جتريبيا للتحقق من اإمكانية تطبيق الإ�شدارات 

ا�شتخدام  مت  اجلافة.  املناطق  يف   IHACRES ل  البديلة 

حتليل احل�شا�شية لتقليل IHACRES من الإ�شدار ذو ت�شعة 

اإىل ا�شدارات ذات خم�شة   )Ye et al., 1997( معلمات

اأو عوامل ومت اختبار   parameters واأربعة وثالثة معلمات 

توقع اأداء كل ا�شدار.وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن اإ�شدار اأربعة 

اإ�شدار  وكان  ذروته،  يف  بالتدفق  للتنبوؤ  مثاليا  كان  معلمات 

فعلى  التدفق.  وحجم  بكميات  للتنبوؤ  مثاليا  معلمات  ثالثة 

 IHACRES العموم كان اأداء كل ن�شخة ب�شيطة من طراز

لتنوع  نظرا  عاليًا  بالتنبوؤ  اليقني  عدم  كانتن�شبة  لكن  جيدا؛ 

قيم املعلمة الفعلية على الأحداث.

IHACRES 6.2 نقاط القوة وال�شعف يف

حقيقة  على   IHACRES منوذج  وقدرات  مزايا  تعتمد 

اأن معلمات النموذج ب�شيطة وفعالة كما يعمل النظام ب�شكل 

يعمل  كما  كمدخالت.  �شنوات  لب�شع  بيانات  وجود  مع  جيد 

IHACRES مع اأي حجم مل�شتجمعات املياه�شواءًا  منوذج 

ال�شتجابة  ويتم حتديد خ�شائ�ض  كبرية.  اأم  �شغرية  كانت 

النموذج.  طريق  عن  بكفاءة  املياه  مل�شتجمعات  الديناميكية 

وهذا النموذج قادر على ا�شرتجاع التغريات يف تدفق التيار 

املياه  م�شتجمعات  يف  الأرا�شي  ا�شتخدام  يف  للتغري  وفقا 

 .)Dye and Croke, 2003(

 IHACRES منوذج  عيوب  من  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

من  اأف�شل  البطيئة  بالتدفقات  التنبوؤ  على  قدرته  اأن  هو 

ل�شعوبة  لأن  وذلك  ال�شريعة  بالتدفقات  التنبوؤ  على  قدراته 

امل�شتجمعات ال�شغريةجند ان  العليا. ويف  التدفقات  حمكاة 

الكبرية  من  فعالية  اأكرث  ب�شكل  يعمل   IHACRES منوذج 

منا�شبا  النموذج  هذا  ويعترب  مفيدة،  تدفق  توقعات  لتوليد 

التدفقات  على  الأرا�شي  ا�شتخدام  تغريات  بتاأثريات  للتنبوؤ 

.)Dye and Croke, 2003( املنخف�شة

 7. و�شف النموذج الهيدرولوجي ذو النظام الهند�شي

 The الهند�شي  الهيدرولوجي  النموذج  يعترب 

 Hydrologic Engineering Center-Hydrologic
للنمذجة  نظام   (Modeling System (HEC-HMS
�شالح  بوا�شطة  وتطويرها  ت�شميمها  مت  التي  الهيدرولوجية 

النموذج  )HEC(.ويهدف  الأمريكي  باجلي�ض  املهند�شني 

م�شتجمعات  يف  وال�شيول  الأمطار  هطول  عمليات  ملحاكاة 

وا�شعة  جمموعة  منذجة  على  القدرة  النظام  ولهذا  املياه. 

من املناطق اجلغرافية، مبا يف ذلك اأحوا�ض الأنهار الكبرية 

الطبيعية  اأو  احل�شرية  املناطق  يف  املياه  وم�شتجمعات 

ذلك،  على  )Verma et al., 2010(.وعالوة  ال�شغرية 

وتوقع  ملحاكاة  وا�شع  نطاق  على  النموذج  تطبيق  مت  فقد 

تدفق التيارات مل�شتجمعات املياه الرطبة، ال�شتوائية، و�شبه 

.)Abushandi, 2011b( ال�شتوائية، والقاحلة

عنا�شر رئي�شية هي: نظام ي�شتخدم لتخزين واإدارة كميات 

حل�شاب  قدرات  مع  حتليلية  ومناذج  البيانات،  من  كبرية 

متطورة  ر�شومية  عر�ض  و�شا�شة  القنوات،  وتوجيه  الفائ�ض 

تظهر النظام الهيدرولوجي ومكوناته، واأداة ت�شتخدم لعر�ض 

.)Moghadas, 2009( واإخراج التقارير

كما يقوم منوذج HEC-HMS بتقدمي وظائف متعددة، 

ور�شم  ال�شطحي،  اجلريان  وحتويل  اخل�شائر،  تقدير  مثل 

القنوات املك�شوفة، وحتليل بيانات الأر�شاد اجلوية، وحماكاة 

متثيل  ويتم  املوؤثرة.  العوامل  وتقدير  وال�شيول،  الأمطار 

بنماذج  ال�شطحي  اجلريان  عملية  عنا�شر  من  عن�شر  كل 

حل�شاب  مناذج  النماذج  هذه  على  الأمثلة  منف�شلة.وت�شمل 

حجم اجلريان ال�شطحي، ومناذج للجريان املبا�شر، ومناذج 

لقواعد اجلريان.وف�شال عن ذلك يتم اجلمع بني احلو�ض، 

وبيانات الأر�شاد اجلوية، ومناذج التحكم يف التدفق يف كل 

تخزين  نتائج.ويتم  على  للح�شول  للت�شغيل  خيار  مع  منوذج 

بيانات النظام يف منوذجني خمتلفني: منوذج حو�ض ومنوذج 

بيانات الأر�شاد اجلوية.وتقع بيانات ربط النظام والبيانات 

احلو�ض.اأما  منوذج  يف  املياه  م�شتجمع  ت�شف  التي  الفعلية 

عمليات  ملحاكاة  املطلوبة  والتبخر،  الأمطار  هطول  بيانات 

املياه،فيتم تخزينها يف منوذج الأر�شاد اجلوية  م�شتجمعات 

.(Verma et al., 2010)
الت�شرب  القدرة على منذجة عمليات  النموذج  ولدى هذا 

من �شطح الأر�ض.ومع ذلك، ل ي�شتطيع النظام منذجةتخزين 

وحركة املياه عموديا داخل طبقة الرتبة.  وبدل عن ذلك فهو 
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يعمل من خالل اجلمع بني التدفق ال�شطحي القريب، واملياه 

ال�شطحية ومنذجتها كجريان �شطحي مبا�شر 

.(Verma et al., 2010)
ويتكون هذا النموذج من اأربعة  7.1 النموذج الهيدرولوجي 

اجليومكاين  الهيدرولوجي  النموذج  تطوير  مت  اجليومكاين 

اجلي�ض  مهند�شي  جمموعة  قبل  من   HEC Geo-HMS
وقائمة،  ب�شيط  بواجهة  النموذج  جتهيز  مت  وقد  الأمريكي. 

لال�شتخدام  الهيدرولوجية  املدخالت  توليد  واأدواتلغر�ض 

ا�شتخدام  ميكن  فاإنه  ولذلك،  النمذجة.  نظام  من  املبا�شر 

املياه  وعلماء  املهند�شني  قبل  من  جمهود  اأي  بدون  النموذج 

.)Geo-HMS, 2003( من ذوي اخلربة املحدودة

يوفر النموذج اجليومكاين تق�شيم لالأحوا�ض الفرعية واأداة 

للتجميع اأي�شًا.ولهذه الأداة القدرة على اإن�شاء خريطة حتتوي 

لالأحوا�ض  وحدود  املائية  اجلداول  املجاري  خطوط  على 

توفري  ميكن  النظام  خالل  من  املثال،  �شبيل  الفرعية.فعلى 

جمموعة بيانات للمنافذ املطلوبة لتحديد الأحوا�ض الفرعية 

عن  الفرعية  الأحوا�ض  خالل  من  املياه  حركة  ومتثيل 

العنا�شر  على  يحتوي  جتميعي  حو�ض  منوذج  اإن�شاء  طريق 

قدرات  على  الأمثلة  معا.وت�شمل  وتو�شيلها  الهيدرولوجية 

النماذج اجليومكانية خلق ملف �شبكيللعوامل املوؤثرة ومنوذج 

الفيزيائية  اخل�شائ�ض  جدول  وتوليد  التوزيعي،  احلو�ض 

مل�شتجمعات املياه واملجاري، وحتليل بيانات الرتفاع الرقمي 

وح�شاب القيمة العددية لالأحوا�ض الفرعية ف�شال عن توليد 

 Geo-HMS,( التحكم  وموا�شفات  الر�شادي  النموذج 

)2003

7.2 ا�شتخدام النموذج الهيدرولوجي ذو النظام الهند�شيفي 

النمذجة الهيدرولوجية يف املناطق القاحلة

 ).Al-Abed et al  .,  2005( العبدواآخرون  طبق 

 HEC-HMS الهند�شي  النظام  ذو  النموذجالهيدرولوجي 

مزايا  لكت�شاف  اآخر  منوذج  مع  بالأردن  الزرقاء  حو�ض  يف 

ا�شتخدام النماذج الهيدرولوجية القائمة على نظم املعلومات 

باأن  الدرا�شة  تلك  واأظهرت  املياه.  لإدارة  كاأداة  اجلغرافية 

من  مالءمة  اأكرث  نتائج  يوفر   HEC-HMS النموذج 

النموذج الآخر.

وقد اختار ينري واآخرون (Yener et al., 2006) حو�ض 

ملحاكاة  درا�شة  كمنطقة  تركيا  يف   Yuvacik يوف�شيك 

�شيناريوهات اجلريان ال�شطحي با�شتخدام منحنيات الرتدد 

 .HEC-HMS لدرا�شات النمذجة التي ي�شتخدمها منوذج

ويف جزء من نهر قره اجاق يف حمافظة فار�ض يف اإيران، 

 )Purreza et al., 2007( واآخرون  برييزا  ا�شتخدم 

 HEC-GEOHMS النماذج الهيدروليكية و امتداد نظام

لتقدير وحتديد منطقة الفي�شانات لتحديد العوامل التي توؤثر 

على  الحوا�ض.وعالوة  يف  الفي�شانات  حدوث  اإمكانية  على 

 (Ghanbarpour ,.2007( ذلك، فقد ا�شتخدم قانرببور

املياه  م�شتجمعات  ا�شتجابة  ملحاكاة   HEC-HMS منوذج 

لأي تغيريات ناجمة عن اتخاذ تدابري لل�شيطرة الهيكلية وغري 

الهيكلية على الفي�شانات وكذلك حتليل التزامن املائي. كما 

درا�شة   )  Nasri et al., 2011( واآخرون ن�شري  اأجرى 

ا�شتخدام  ومت  فياإيران   بهائي  ال�شيخ  �شد  حو�ض  يف  اأخرى 

يف  التدفق  عمليات  ملحاكاة   HEC-HMS منوذج  فيها 

عمليات الأمطار وال�شيول املعتادة يف هذه املنطقة. واأظهرت 

املناطق  قد حدد   HEC-HMS اأن منوذج  الدرا�شة  نتائج 

التي متيزت بحدوث في�شانات وبكل دقة.

 )Zorkeflee et al. 2009( كما قامزوركيفلي واآخرون

املعلومات  نظم  با�شتخدام  �شونغايكوراو  حو�ض  يف  بدرا�شة 

م�شتجمعاتاملياه.  لإدارة   HEC-HMS ومناذج  اجلغرافية 

ا�شتخدام  يف  التغريات  تاأثري  بتحليل  الباحثون  قام  كما 

الأرا�شي على ال�شلوك الهيدرولوجي للحو�ض.

واأ�شار فريما واآخرون )Verma et al. 2010( اإىل مدى 

مالءمة منوذج HEC-HMS ملحاكاة التدفق بعد ا�شتخدام 

مل�شتجمع  درا�شتهم  يف   WEPP و   HEC-HMS مناذج 

بيتاراين يف الهند.

 )Dastorani et al. 2011( واآخرون وقامدا�شتوراين 

التنبوؤ  على  قدرته  حيث  من   HEC-HMS منوذج  بتقييم 

املياه  م�شتجمع  يف  اجلريان  عمليات  ومنذجة  بالفي�شانات 

ملنطقة طوروق يف اإيران.واأ�شارت درا�شتهم اىل جوانب القوة 

في نموذج HEC-HMS في محاكاة الجريان بعد هطول 
الأمطار يف امل�شتجمعات التي مل يتم قيا�شها. غري اأن العوامل 

 )CN( الرئي�شية التي اأثرت على النتائج كانت رقم املنحنى

والفقدان الأويل اأو ماي�شمى ب initial loss. وبالتايل فاإن 

هذه املعايري يجب اأن تقدر ب�شكل �شحيح اأثناء عملية املعايرة 

ل�شمان نتائج اأكرث دقة.

د. علي بن حممد ح�شني ال�شاعري  النمذجة الهيدرولوجية في المناطق الجافةبإستخدام التقنيات المكانية: دراسة مرجعية
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 7.3 نقاط القوة وال�شعف للنموذج 

اجلريان   HEC-HMS لنموذج  الرئي�شية  املزايا  ت�شمل 

ال�شطحي، ور�شم توجيه القنوات، وهياكل التحكم يف املياه، 

النموذج  ولهذا  النموذج.  لهذا  الرئي�شة  املكونات  هي  والتي 

والأ�شكال  الأحجام  خمتلف  على  تطبيقها  يتم  قدرات 

البيانات  النموذج  ويدير  املياه،  مل�شتجمعات  واخل�شائ�ض 

باأب�شط  وعر�شها  اإليها،  والو�شول  وتنظيمها  اإدخالها  ح�شب 

.)Beckers et al., 2009( الطرق

اأن  يف   HEC-HMS لنموذج  ال�شعف  نقاط  وتتمثل 

جتريبية  طريقة  هي  املياه  م�شتجمعات  حماكاة  عمليات 

فقط، وللنموذج قدرات حمدودة للتنفيذ يف عمليات الأنهار، 

وتنطبق �شروط حمددة، مثل نوع معني من الت�شاري�ض )على 

�شبيل املثال الت�شاري�ض التدريجية( عند منذجة اأي حجم من 

.)Beckers et al., 2009( م�شتجمعات املياه

 8. منهجية رقم املنحنى للجريان ال�شطحي 

 The ال�شطحي  للجريان  املنحنى  رقم  طريقة  تعترب 

مت  فعالة  و�شيلة   Runoff Curve Number Method
التي  التقريبي  ال�شطحي  اجلريان  كمية  ليجاد  ت�شميمها 

تن�شاأ من ظواهر �شقوط الأمطار يف منطقة معينة.ومت تطوير 

على  احلفاظ  خدمة  ق�شم  الأمربوا�شطة  بداية  يف  الطريقة 

املوارد الطبيعية بوزارة الزراعة الأمريكية، التي كانت ت�شمى 

عام  يف   ،)SCS( الرتبة  على  املحافظة  خدمة  ق�شم  �شابقا 

1954.وطريقة رقم املنحنى للجريان ال�شطحي RCN والذي 

يعرف اأي�شا با�شم SCS، هي عوامل جتريبية يتم ا�شتخدامها 

يف جمال الهيدرولوجيا لتقدير اجلريان ال�شطحي اأو الت�شرب 

 .)Ponce et al., 1996( الذي ينتج عند هطول الأمطار

 RCN ب�شرح ا�شتخدام ) Ritzema 1994( وقام ريتزميا

للتنبوؤ  الطريقة  ا�شتخدام  يتم  حيث  الت�شريف:  اأحوا�ض  يف 

الأمطار.  هطول  عمق  من  املبا�شر  ال�شطحي  اجلريان  بعمق 

ا�شتجابة  خ�شائ�ض  يو�شح  موؤ�شر  النظام  يوفر  ذلك  بعد 

RCN على عدة عوامل  ال�شطحي. وتعتمد طريقة  اجلريان 

ال�شرف  حو�ض  يف  الرتبة  رطوبة  ظروف  مثل  طبيعية، 

 Ritzema، 1994, and USDA-SCS. 1985 and(

الهيدرولوجية  واملجموعة   ،  )U.S.D.A.C.S, 1986
للرتبة يف منطقة ما، و نوع الغطاء النباتي واملعاجلة والظروف 

 .(Ponce et al., 1996) الهيدرولوجية

ال�شطحي  اجلريان  حل�شاب   RCN طريقة  يف  يوؤثر  كما 

عن�شرين هما الفاقد الأويل والحتفاظ الفعلي. يبداأ الفاقد 

العوائق  وجود  مع  ويزداد  الأمطار  مياه  تراكم  مع  الأويل 

يبداأ  اجلريان.  بدء  قبل  الت�شرب  ومع  التخزين،  وروا�شب 

ويتم  الفعلية  اجلريان  عملية  بدء  بعد  الفعلي  الحتفاظ 

فقدان مزيد من مياه الأمطار يف عملية اجلريان، علمًا باأن 

اأن  SCS-CN هي  للطريقة  الأ�شا�شية  الريا�شية  الفر�شية 

معدل احتفاظ الرتبة الفعلي بعد اجلريان للحد الأق�شى من 

املبا�شر  ال�شطحي  ن�شبة اجلريان  ت�شاوي  املحتمل  الحتفاظ 

اإىل احلد الأق�شى للجريان وتتمثل يف املعادلة التالية:

حيث:   

هو اجلريان ال�شطحي ؛  Q
هي هطول الأمطار ؛  P

الرتبة  برطوبة  لالحتفاظ  الأق�شى  احلد  هو    S
املحتمل بعد بدء اجلريان ؛

Ia  هو التجريد الأويل ؛ اأو مقدار املاء قبل اجلريان، مثل 
الت�شرب، اأو اعرتا�ض الأمطار من الغطاء النباتي، و

Ia = 0.2S  
والتب�شيط  اجلربية  احل�شابية  العملية  تطبيق  وبعد 

تكون ممثلة يف  اأن  ال�شابقة ميكن  العالقة  فاإن  الفرتا�شي، 

هذه املعادلة الريا�شية التالية:

 CN و  S والمعادلة التالية ثمثل العالقة بين

الأرقام  وت�شري   .100 اإىل   0 من  جمموعة   CN لدى  و 

حني  يف  املياه،  جلريان  املنخف�ض  الحتمال  اىل  املنخف�شة 

اجلريان  اإمكانية  يف  الزيادة  اىل  الأكرب  الأرقام  ت�شري 

ال�شطحي.

ال�شطحي  للجريان  املنحنى  رقم  طريقة  ا�شتخدام   8.1

املعلومات  نظم  على  القائمة  الهيدرولوجية  النمذجة  يف 

اجلغرافية

مع التطور ال�شريع يف التكنولوجيا، وميكن لربنامج نظام 

ArcGIS اإعطاء احل�شاب الدقيق لرقم املنحنى يف طريقة 
 Zhan and Huang  ( هوانق  و  زهان  وقام   .RCN

  (P-Ia )2

  (P-Ia )+SQ =

  (P-0.2S )2

  (P + 0.8SQ =

1000
CNS = - 10
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2004( ب�شرح تطوير وتطبيق اأداة جريان ArcCN.و ميكن 
عا�شفة  حدوث  حالة  يف   ArcCN جريان  اأداة  ا�شتخدام 

اجلريان  وتقدير  املنحنى  رقم  لتحديد  للمياه  م�شتجمع  يف 

ال�شطحي اأو الت�شرب.

وعادة ما يكون هناك فقدان جزئي للتباين املكاين �شمن 

ومت  ال�شطحي،  اثناء عملية ح�شاب اجلريان  املياه  م�شتجمع 

امل�شكلة. هذه  على  للتغلب   ArcCN جريان  اأداة  ت�شميم 

املحافظة  على  قدرتها   ArcCN اأداة  ميزات  بع�ض  وت�شمل 

على احلدود غري املنتظمة با�شتخدام م�شلعات من خمتلف 

رقم  حتديد  يف  للم�شاعدة  مدجمة  بيانات  وقاعدة  الأ�شكال 

الأرا�شي. وا�شتخدام  الرتبة  بيانات  اإىل  ا�شتنادا  املنحنى 

وي�شاعد الربنامج على اإدارة وت�شميم عملية تقدير الت�شريف 

امل�شتقبلي، والنمذجة الهيدروليكية، وامل�شاريع، وكذلك للتنبوؤ 

با�شتجابة م�شتجمعات املياه اإىل الن�شاط احل�شري.

 Zhan and Huang ( كما اقرتح كال من زهان و هوانق

2004( عددا من اجلوانب التي من �شاأنها حت�شني تنبوؤات 
الأمطار  لهطول  زمني  ت�شل�شل  تطبيق  مثل   ،ArcCN اأداة 

الرطوبة  حالة  مثل  العتبار  بعني  العوامل  بع�ض  واخذ 

ن�شبية  طريقة  تطوير  مت  CN(.وقد  )كعوامل  واجلفاف 

براين  بوا�شطة  اجلغرافية  املعلومات  نظم  على  بالعتماد 

تغذية  مناطق  لو�شف   )Braun et al. 2003( واآخرون 

وكي�شا،  مقاطعة  يف  منهجه  ا�شتخدم  وقد  اجلوفية.  املياه 

منهجية  وا�شتخدمت  التغذية.  مناطق  ملعرفة  وي�شكون�شن، 

الغطاء  وبيانات  والرتبة،  احلرارة،  ودرجة  الأمطار،  هطول 

ال�شطحي. واجلريان  الرت�شيح،  خرائط  لتوليد  الأر�شي 

اجلمع  خالل  من  ال�شطحي  اجلريان  يف  الفرق  حتديد  ومت 

قيم  تعيني  الرتبة.ومت  ومعلومات  الأرا�شي  ا�شتخدامات  بني 

بناءا  معينة  مناطق  يف  الطريقة  هذه  يف  الرقمي  املنحنى 

تعيني  من  بدل  الأر�شي  والغطاء  الرتبة  بنوع  تفردها  على 

قيم املنحنى حلو�ض واحد باأكمله.وانتجت خرائط اجلريان 

واأ�شارت  املنحنى.  قيم  لرتتيب  وفقا  املحتملة  ال�شطحي 

حني  يف  املنخف�شة،  ال�شطحي  اجلريان  ملناطق  العليا  القيم 

عالية.  ا�شطحي  جريان  مناطق  اىل  الدنيا  املراتب  اأ�شارت 

ثم مت ا�شتخدام اإمكانات اإعادة تغذية مناطق خمتلفة جلمع 

وترتيب خرائط الرت�شيح، واجلريان ال�شطحي، وقدرة املياه 

.Root-Zone Water Capacity يف منطقة اجلذر

املعلومات  نظم  على  قائمة  اأخرى  درا�شة  اأجريت  وقد 

 .CN اجلغرافية ومت فيها ال�شتفادة من قيمة رقم املنحنى

)Dawod et al. 2011( اأجرى الدرا�شة داوود واآخرون

يف مدينة مكة املكرمة يف اجلزء الغربي من اململكة العربية 

ال�شعودية.وكان الغر�ض من هذه الدرا�شة هو تطوير اأ�شلوب 

قائم على نظم املعلومات اجلغرافية لر�شم وحتديد مقايي�ض 

ار�شادية،  طبوغرافية،  بيانات  عدة  دمج  للفي�شانات.مت 

جيولوجية، بال�شافة لبيانات ا�شتخدام الأرا�شي يف بيئة نظم 

املعلومات اجلغرافية التي ت�شتخدم طريقة منذجة في�شانات 

التي  العوامل  من  العديد  هناك  اأن  الدرا�شة  CN.واأظهرت 
توؤثر على احلجم الكلي للفي�شانات، مثل منطقة م�شتجمعات 

الت�شريف.وعالوة على  املياه،وطول جمرى احلو�ض، وذروة 

 ،  CN قيمة  ارتفعت  كلما  اأنه  الدرا�شة  وجدت  فقد  ذلك، 

ارتفعت خماطراجلريان ال�شطحي والفي�شانات.

الخاتمة والتوصيات:
املتعلقة  الدرا�شات  من  العديد  الدرا�شة  هذه  ا�شتعر�شت 

بنظم املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيا ال�شت�شعار عن بعد، 

بجانب بيانات الر�شاد وا�شتخدامات الرا�شي وتطبيقاتها، 

من اأجل حتليل دورها يف امل�شاعدة علىالنمذجة الهيدرولوجية 

ب�شكل خا�ض على عدة  الدرا�شة  املناطق اجلافة.وركزت  يف 

اأنواع  مثل  الهيدرولوجية،  النمذجة  من  اأ�شا�شية  جوانب 

بيانات  منوذج  املياه،  وم�شتجمعات  الهيدرولوجية  النماذج 

والغطاء  الأرا�شي  ا�شتخدامات  وبيانات  الرقمي،  الرتفاع 

ومنوذج  الأمطار،  هطول  بيانات  الرتبة،  وبيانات  الر�شي، 

 ،IHACRES ومنوذج   ،KINEROS2 ومنوذج  �شوات، 

.RCN وطريقة HEC-HMS ومنوذج

عن  املعرفة  ن�شر  خالل  من  الدرا�شة  هذه  اأهمية  وتاأتي 

النماذج التي ميكن لها م�شاعدة الباحثني و�شناع القرار على 

معرفة الأنظمة الهيدرولوجية يف مناطقهم وكيفية ال�شتفادة 

منها يف املحافظة على املاء الذي يعترب موردا حيويا هاما يف 

الدرا�شات لتطوير  العديد من  اأجريت  املناطق اجلافة. وقد 

هناك  اأن  غري  املناطق.  هذه  يف  الهيدرولوجية  النماذج 

يف  الهيدرولوجية  بالنمذجة  املرتبطة  الق�شايا  من  العديد 

املناطق اجلافة التي مت الك�شف عنها من خالل هذه املقالة 

ال�شتعرا�شية ومنها: )1( حمدودية البيانات الهيدرولوجية 

)2( عدم وجود مالحظات ونتائج منذجة ذات جودة عالية، 

)3( �شعوبة تطوير مناذج هيدرولوجية منا�شبة نظرا لعدم 



املجلد التاسع )٢( �أكتوبر ٢٠١٧ 150151

وجود التكنولوجيا املتقدمة للقيا�ض وجلمع البيانات يف معظم 

الأمطار،  هطول  فرتات  وتغري  وندرة   )4( اجلافة،  املناطق 

)5( وجود حالت للفي�شانات الفجائية والغري متوقعة، و )6( 

للمناطق  م�شممة  الهيدرولوجية  النماذج  معظم  اأن  حقيقة 

التعمق  اأهمية  تن�شاأ  ومنها  اجلافة  للمناطق  ولي�ض  الرطبة 

البحث لتطوير مناذج واأنظمة حا�شوبية لنمذجةم�شتجمعات 

املياه ومعرفة معدلت اجلريان ال�شطحي يف املناطق اجلافة.

للباحثني  حتديات  و�شكلت  لق�شايا  من  عدد  ما�شبق�شبب 

النماذج  ومطوري  املائية،  املوارد  اإدارة  يف  والعاملني 

الهيدرولوجية القائمة على نظم املعلومات اجلغرافية.

تتطلب املناطق القاحلة املزيد من الهتمام من الباحثني 

من اأجل التغلب على هذه العقبات يف النمذجةالهيدرولوجية.

اأ�شاليب  تطوير  يف  النظر  يتم  اأن  ينبغي  املثال،  �شبيل  على 

التدفقات  من  والت�شرب  لالأمطار  املكاين  للتحديد  جديدة 

التي تاأتي من الفي�شانات املفاجئة. وميكن ا�شتخدام بيانات 

ال�شت�شعار عن بعد يف املناطق اجلافة ملحاكاة الأحداث بدل 

والتي  املكلفة  امليدانية  القيا�ض  اأجهزة  بيانات  ا�شتخدام  من 

القيا�ض  اجهزة  توزيع  اقت�شار  وميكن  للتلف  تعر�شه  ي�شهل 

الفجائية  للفي�شانات  التعر�ض  كثري  املناطق  على  والر�شد 

لتح�شني بيانات الر�شد.
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