
 دراسة خصائص الهطول المطري

 في حوض نهر الحصين 
 

                                                              
 د.م الياس ليوس*                                 

 د.م ياسر حمدان *                                                              
 ممخص البحث

نيممر  حمموض حممد دراسممص ئحةمماصيص لاةمماصص اليطمموي المطممري  مم يتضمممن ال 
  ممم   ممممن الوميوريمممص الار يمممص السممموريص ا تمممماداً الحةمممين الوافمممل  ممم  المنطيمممص السممماح يص 

ليطممموي لاتمممرا  زمنيمممص مات امممص موومممودر اسمممتمد  ممممن تيمممارير وفياسممما  متمممو رر  ا يانممما  
من أومي أي موفمل  يدف تحديد فيمص اليطوي المطري  احتماي ماين االي زمن محدد 

   ممممم  فممممميم لمممممدا  اليطممممموي الوسمممممطيص والحةممممموي أيضممممماً  ،ضممممممن الحممممموض السممممما   
 .   احتماال  مات اص

 :اآلتيصتناوي ال حد النياط 
دراسمممص ئحةممماصيص ل يطممموي اليممموم  اا ظمممم   ممم  محطممما  الرةمممد المتواومممدر  ممم   -

 .و ق توا ل توزيل احتماليص الحوض

ح الحمممموض السمممما    احتممممماال  سممممط  اممممراصط تمممموزع اليطمممموي المطممممري   مممم ئ ممممداد -
 مات اص.

حسما  اللمدر المطريمص  احتمماال  مات امص وتحديمد فميم مامامال  التااميض ل حموض  -
 السا   وتمثي يا  يانيًا.

 
___________________ 

 واماص ال اد -  يص اليندسص المدنيص-أستاذ مسا د    فسم الري والةرف-*
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 دراسة خصائص الهطول المطري

 حصينفي حوض نهر ال 
 
 مقدمة: -1

مممن الوميوريممص الار يممص  ييممل الحمموض السمما   لنيممر الحةممين  مم  المنطيممص السمماح يص
المتوسمط المذي يتميمز  لمتاط مماطر ودا م   اا ميضالت  يسيطر   ييا مناخ ال حر  السوريص

 وةيف ماتدي ف يي اامطار ورط . 
وذا  الميموي ممن الناحيمص الويومور ولوويمص  الو ماي لمديدر الو مورر  يتةف الحموض

ويغطم   اً مايمدر ومد صويتميز الحوض  ط ياص تضاريسي ،تتا  يا المسيال  الار يص ، ال  يرر
وي ون الغطاط الن ات   ثياا  م  الويمص الغر يمص  ،سطحو  االوار الحراويص وألوار الزيتون

 رلما تتميمز منطيمص الحموض  االنت صالويولوويم أما من الناحيمص .يي تدريويا  اتواه اللرق يو 
 ال ثيف ل ليوق والاوالق المرا يص ل  ارس  .
وي  مممس ، m6.1116وارتاا مممو اا ظمممم   2336kmت  مممس مسممماحص الحممموض السممما   

م يممون متممر م امم  .أممما دروممص 6.369وحوممم اليطمموي mm1100وسممط  اليطمموي السممنوي 
دروممص مصويممص  مم  محطممص  97>4وتتممراوب  ممين  ،  ممما ارتاانمما  ممن سممطح ال حممر الحممرارر  تيممي

  دروص مصويص    منطيص الليخ  در . 4999طرطوس حت  تةي ئل  
يتل ي نير الحةين ممن ثالثمص روا مد أساسميص تتمثمي  نيمر فميس ، نيمر اةسمما ي يص 

سافطص  موق حوضمو ويتغذى النير  ل ي رصيس  من مياه اامطار الغزيرر ال ،ونير الاوا  
السا    اةضا ص ئل  ال ثير من الينا يل الت  تر ده وتوا و داصم الوريان مثي  مين الور مص 

   .[1,2,3] الخ،  ين ال يضص ،  ين الذى  .....
 :والمساحة التابعة لكل منهاالمحطات المطرية عمى سطح الحوض الساكب  -2

وتمزداد  ،تااع  ن سطح ال حمرلالر  اً يتغير اليطوي المطري  وق سطح الحوض ت ا 
تممم  ، ميتممو   ممما ا تاممدنا  ممن  ممم الحمموض ، ويغطمم  الحمموض  اممدد مممن المحطمما  المطريممص
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 اال تماد     اليياسا  المسو ص  ييا حسا  ارتااع اليطوي الوسمط  السمنوي   م   اممي 
المممممدري يش حتممممم  تةمممممي ئلممممم    ممممم  1192.9mmوتتمممممراوب فيمتمممممو  مممممين  ،مسممممماحص الحممممموض

1362.6mm (.  4 ما ي ين الودوي ) ، ص ونينو رسالن   محط 
 توزع الهطول الوسطي السنوي في محطات الرصد  :(1الجدول )

وادي  محطة الرصد
 العيون

جنينه 
 رسالن

الشيخ 
 بدر

حصن 
 سميمان

 الدريكيش مصياف

عدد سنوات 
 43 43 25 42 28 36 الرصد

متوسط الهطول 
السنوي خالل 
فترة الرصد 

mm 

132935 136236 13399. 125435 121235 119239 

وفد تم رسم مض ل تيسمن ممن أومي حسما  المسماحا  الممنثرر ممن ف مي  مي محطمص ونسم ص   
  مم  سممطح الحمموض  و ت ممين أن محطممص اللمميخ  ممدر ىمم  اا ثممر تمميثيراً  ليمما،التمميثير التا اممص 

أي تغط  ث د مساحص الحموض السما    %33.76حيد تةي نس ص تيثيرىا ئل   السا  ،
 (.5الودوي ) ما يوضح 

 المحطات التابعة لمحوض ونسبة تأثيرها :(2الجدول )
وادي  محطة الرصد

 العيون
جنينه 
 رسالن

الشيخ 
 بدر

حصن 
 سميمان

 الدريكيش مصياف

 التابعةالمساحة 
 2kmلممحطة

 

83 938 113345 55 15335 6934 

التأثير نسبة 
% 

2437 2392 33376 14388 3358 25366 

  الدراسة اإلحصائية لمهطوالت اليومية األعظمية في محطات الرصد : -3

 نممد تةمممميم  ت يمم  الدراسمممص اةحةمماصيص ل يطممموال  اليوميممص اا ظميمممص اىتماممما   يمممراً 
 نممد تةممميم واسممتثمار لمم  ا  الممري ولمم  ا  اةمممداد  مممن الضممروريو الملمماريل الماصيممص ، 

تمممم اسمممتادام طممموال  اليوميمممص اا ظميمممص  الميممماه والةمممرف الةمممح  تمممو ر ما ومممما   مممن الي
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 يانمما  رةممد ل يطمموي اليمموم  اا ظممم   مم  سمم  محطمما  مناايممص وافاممص  مم  حمموض نيممر 
( ال ممممارامترا  6و ي ممممين الوممممدوي) ،( سممممنص76...;5الحةممممين لاتممممرا  رةممممد تتممممراوب  ممممين )

),,,/(اةحةاصيص maxmax vsv CCCHH [4,5]    محطا  الرةد   . 

 ل يطوال  اليوميص اا ظميص تتغير ضمن المواي vCالتغير  وفد ت ين أن فيم أمثاي 
، أممما النسمم ص  ممين ماامممي (  مموق سممطح الحمموض السمما   لنيممر الحةممين3974—39586) 

 .  (6.16-1.055) تتراوب  ين vCوماامي التغير SC دم التناظر
 ) نتائج البحث(بارامترات اإلحصائية في محطات الرصد ال :(3الجدول)

عدد  اسم المحطة
 تسنوا

 الرصد
N 

الهطول متوسط 
اليومي 

 maxHاألعظمي
(mm) 

معامل 
التغير

vC 

 اليومي الهطول
األعظمي خالل فترة 

 maxHالرصد
(mm) 

VS CC /

 

 3.063 131 0.253 82.377 43 الدريكيش

 2.604 144.6 0.273 85.036 42 الشيخ بدر

 6.16 155 0.286 83.082 28 جنينة رسالن

 3.51 142.3 0.268 82.404 25 حصن سميمان

 5.046 229 0.41 84.372 43 مصياف

 1.055 140 0.253 92.82 36 وادي العيون

السمممممممممي  يانممممممممما  اليطممممممممموي  ممممممممم  محطممممممممما  الرةمممممممممد  امممممممممدر توزياممممممممما  درسممممممممم  س
وتممممم تمثي يمممما  يانيممممًا   مممم  ورق  نظممممام  ( ملوغمممماريت – III يرسممممون  – IIIئحةاصيص) وسممممتر

 ،  ) ( Chi-Squareوالاتيممار التوزيممل المالصممم ل ممي محطممص تممم تط يممق طرييممص ، احتمممال 
 امص و مق التوزيمل المناسم  ( فيم اليطوي اليوم  اا ظم   احتمماال  مات7وي ين الودوي )

 IIIمنحنمممم  توزيمممل  يرسممممون (4اللممم ي ) يوضممممحو    ممم  المحطمممما  الممممنثرر   مممم  الحممموض.
اسممتادم  طرييممص مضمم ل فممد  ا ت ارىمما اا ثممر تمميثيرًا   مم  الحمموض . و  ،لمحطممص اللمميخ  ممدر

)متوسمط اليطموي اليموم  اا ظمم  ت امًا  تيسن لحسا  اليطوي اليوم  اا ظم  المموزون
 ( .8 ما يوضح الودوي) ، ل حوض السا    احتماال  مات اصر  ي محطص( لنس ص تيثي
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 الهطول اليومي األعظمي باحتماالت مختمفة :(4الجدول)
 ) نتائج البحث( وفق التوزيع المناسب

 اسم المحطص
)التوزيممممممممممممممممممممممل 

 المناس (

  لمناس و ق التوزيل ا P% اليطوي اليوم  اا ظم   احتماال  مات اص

0.1 1 5 10 20 50 75 90 

 الدري يش
 ) يرسون(

158 136.46 116 109.79 99.43 81.1 66 56.63 

اللممممممممممممممممممممممممممممممممممممميخ 
  در) يرسون(

184 150.73 126 115.97 103.34 82.3 67 57.63 

 رسالن ونينص
 ( III) وستر

216.4 165.82 130.0 114.46 98.47 76.56 66 60.0 

ن ةممممممممممممممممممممممممممممممممممح
 س يمان
 ( III) وستر

180.68 148.42 123.4 111.97 99.31 79.07 66.3 55.0 

 مةياف
 م)لوغممممممممممممممممممممممماريت

 ط يا (
264.28 195.65 149.5 136 108.98 78.13 59.7 45.78 

وادي الايمممممممممون 
 ( III) وستر

174.46 152.16 132.9 123.46 112.24 91.88 76.4 62.0 

 
 )نتائج البحث(مختمفة الهطول اليومي األعظمي الموزون لمحوض الساكب باحتماالت :(5الجدول)

 99 90 75 50 20 5 1 %االحتماي

 اليممموم  اليطمموي
 mmالموزون

149.6 126.1 104.16 83.64 68.75 57.81 42.43 
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الشكل )
1):

  
منحني توزيع بيرسون

III
 

لمحطة الشيخ بدر
)نتائج البحث(

 

 



 : 

سماوي امراصط اطموط ت ئ مداد تمم (7ا تمادًا     الييم الحسا يص المدونص    الومدوي)
 . (2،6 ما ي ين الل  ين) (%75, %1)من أوي احتماي اا ظم   اليطوي اليوم 

 
  %1خريطة خطوط تساوي الهطول اليومي األعظمي باحتمال :(2الشكل )

 )نتائج البحث( ننهر الحصيفي حوض 

 
 



 ; 

 
  %75خريطة خطوط تساوي الهطول اليومي األعظمي باحتمال :(3الشكل )

 )نتائج البحث(في حوض نهر الحصين  
 %Pأي احتممماي  أوممي ط يممص اليطمموي اليمموم  اا ظممم  مممن ارتامماعيم ممن حسمما  

 : [7] اآلتيص وق سطح الحوض السا   لنير الحةين  استادام الاالفص الاطيص 
(1)           

 :  ن  ئحيد 
%%%% . PPPP bHH  



 < 

%PH -  1,%75(%اليطوي اليوم  اا ظم   احتماي تواوز(  PP  وتحدد
 تساوي اليطوي . اطوط ا تمادًا     اراصط

%% , PP b-  أمثاي تحويي من اليطوال  اليوميص اا ظميص  احتماي تواوز
%)75%,1(  PPما  ، ئل  اليطوال  اليوميص اا ظميص  احتماال  مات اص أارى 

 .طرييص التر ياا  الةغرىوالت  تم حسا يا و ق  ، (,97ىو م ين    الودولين)
 )نتائج البحث(1P%قيم أمثال عالقة االرتباط باحتمال  :(6الجدول)

 20 10 5 4 2 0.5 0.1 األمثال

P -95.2 -28.88 6.7 41.61 46.61 1.104 53.96 

Pb 1.84 1.26 0.899 0.593 0.525 0.738 0.409 

R 0.988 0.999 0.968 0.982 0.952 0.87 0.866 

 
 )نتائج البحث(75P%قيم أمثال عالقة االرتباط باحتمال   :(7الجدول)

 8> 3> 3; 83 األمثال

P 21.64 -1.58 -2.836 -2.529 

Pb 0.895 0.985 0.882 0.812 

R 0.878 0.985 0.838 0.71 

 مم  التط ييمما  الام يممص ل حسمما ا  الييدرولوويممص و لمم ي امماص  نممد تحديممد التممد يا  
اا ظميمممص وسمممما ص ط يمممص الوريمممان النممماتا  مممن الايضمممانا  المطريمممص ممممن الضمممروري تمممو ر 

المطريص االي  ترا  زمنيمص محمددر ول من ماطيا   ن اليطوي اليوم  اا ظم  واللدا  
المطريص ضمن و    حدود الحوض السما   تمم ا تمماد  ل اواةفنتيوص لادم تو ر  يانا  

أفممر  محطممص تتممو ر  ييمما ىممذه الماطيمما  وحيممد ظرو يمما المناايممص تلمما و ظممروف الحمموض 
 وال ل يطممحطمص ةما يتا التم  تتمو ر  ييما ماطيما   وىم  ، السا   وتناس و  ل ي تيري م 

-60-30-15)مات اممصزمنيممص مممن أوممي  تممرا   (2000-1967) ممين المطريممص لسممنوا  الرةممد

180-360-720min) . 
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ئحةمماصيا و ممق توا ممل  لمحطممص ةمما يتا المطريممص اليطمموال  يانمما  تممم دراسممص وتح يممي 
ةيوماد التوزيمل المناسم  ل مي  تمرر  ) (Chi-Squareوط ي  طرييمص التوزيل المذ ورر سا يا 

 . (;دوي:)الوزمنيص 
 معينة ولفترات مختمفةباحتماالت  mm)(لالهطو :(8الجدول )

 )نتائج البحث( في محطة صافيتا
مممممممممممممممدر اليطوي/التوزيممممممممممممممل 

 المناس 
1% 5% 50% 75% 95% 

15min /يرسون III 24.84 20.53 15.13 12.04 9.94 

30min وستر /III 39.78 32.12 19.68 16.75 14.21 

60min وستر /III 52.57 42.0 25.69 22.14 19.40 

180min يرسون /III 76.25 60.79 41.11 30.92 23.97 

360min وستر /III 108.62 85.51 49.51 41.59 35.39 

:53min وستر /III 127.05 98.54 62.10 51.09 40.85 

 :  [8] اآلتيصالاالفص  يم ن استادامtpIلتحديد لدر اليطوي الوسطيص الاظم  

        (2)             )(.

)(.
.

.
tppd

tppdtp

tp H
t

H

t

H
I 


 

 :  ن  ئحيد 
tpI-  لممدر اليطممموي الوسممطيص امممالي  تممرر زمنيمممصt  احتممماي مامممين p  ميمممدررmin/mm 

 لدر المطريص    محطص ةا يتا  احتماال  مات اص .( منحنيا  ال7وي ين الل ي)
tpH-  اليطوي ال    االي  ترر زمنيصt  احتماي ماين p  ميدرًاmm 
t-  مدر اليطوي المطري ميدررmin 
pdH )متوسمممط اليطممموي اليممموم  اا ظمممم  ت امممًا   المممموزون اليطممموي اليممموم  اا ظمممم  -.

 ( 8 :)الودوي mm ميدراً  p احتماي ماين  ل حوض السا   لنس ص تيثير  ي محطص(
 )(tp- ل     احتماي ماين ماامي التاايض اp  االي  ترر ىطويt 
)(tp-  ماامي التاايض الوسط   احتماي ماينp  االي  ترر ىطويt 
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INTENSITY-DURATION-FREQUENCY CURVES
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قوة )%95(
قوة )%75(

 
 )نتائج البحث( حتماالت مختمفةمنحنيات الشدة المطرية في محطة صافيتا با :( 4الشكل )

وفممممد تممممم ئ ممممداد منحنيمممما  تطممممور ط يمممما  اليطمممموي 
pd

tp

tp
H

H

.

)(   ومنحنيمممما  التاامممميض

لمممدا  اليطمموي الوسمممطيص امممالي  تممرا  زمنيمممص مات امممصالمتوا يممص ممممل 
pd

tp

tp
H

I

.

)( ،  مممما 

اليوميممممممص  منحنيمممممما  التاامممممميض ووممممممدوي اليطمممممموال و اسممممممتادام  . (8،9توضممممممح االمممممم اي)
اا ظميص  احتماال  مات اص يم ن تحديد ارتااع ط يمص اليطموي  احتمماي مامين امالي زممن 

الحةممموي   ممم  فممميم   ، ويم مممن أيضممماً محمممدد ممممن أومممي أي موفمممل ضممممن الحممموض السممما   
 :  [8,7] اآلتيصلدا  اليطوي الوسطيص حس  الاالفا  

       (3)                         )(. . tppdtp HH  
       (4)                          )(. . tppdtp HI  
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 :والتوصياتالنتائج -7
تحديمد فمميم مااممي االرت مماط  مين اليطمموال  اليوميممص  ئلمم تمم التوةممي ممن اممالي ال حمد   -4

 اا ظميص  احتماال  مات اص .
حسمما  ارتامماع  اممراصط اطمموط تسمماوي اليطمموي و منحنيمما  التاامميض  اسممتادام يم ممن -5

 ط يممص اليطمموي  احتممماي ماممين اممالي زمممن محممدد مممن أوممي أي موفممل ضمممن حممدود الحمموض
فمميم  أيضممًا الحةمموي   مم  فمميم لممدا  اليطمموي الوسممطيص الالزمممص لتحديممد يم ممن  و ،السمما  

 التد يا  اا ظميص وسما ص ط يص الوريان الناتوص  ن الايضانا  المطريص.
ل تاممويض  ممن   مممن الضممروري زيممادر  ممدد المحطمما  المطريممص ضمممن الحمموض السمما  -3

 اةحةاصيص.النيص    الماطيا  
 يانمما   ممن لممدر الاواةممف المطريممص لاتممرا  زمنيممص مات اممص  مم  محطمما  ضممرورر تممو ر  -8

 الحوض.الرةد المنثرر     
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SUMMARY 

This research include a study statistical of rainfall in AL-Hussyn  

River basin located in costle region in S.A.R depending on a rainfall 

data registered for various period of time . 

The objective of this research was to determine the value of rainfall 

with specific probability within specific time for any site of the 

basin. Also to obtain the mean values of rainfall intensity. 

 This research dealt with: 

- Study of probability of maximum daily rainfall in the available 

stations in the basin according to probability distribution functions  

Preparing a maps of rainfall distribution of the basin with various  - 

 Probability. 

- Calculate the rainfall intensity with various probabilities and 

determine value of mean reduction factors for this basin and 

presenting it in diagrams. 

 


