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 فيالمطري  لطوطبيعة توزع اله  

 الحوض الساكب لنهر الكبير الشمالي
 

 

 

 مقدمة : -1
 هر الكثير ال مالي أحد أهم األ هار في الم طقل الساحميل ممن حيمث الرمدارة, و  د  يع

يق  حوضه الساكب في الجدء ال مالي الررثمي ممن الجمهوريمل العرثيمل السموريل ثمالقرب ممن 
 المتوسط .األثيض  اطئ الثحر 

وف الجيوفيديائيمممل لمحممموض السممماكب ممممن خمممالل الوضممم  الطثمممو رافي , تتحمممدد الظمممر 
  المتعمقمممممملتكمممممموين الحمممممموض والتضمممممماريس , الوضمممممم  الجيولمممممموجي و موا ممممممفات الترثممممممل , و 

الخ ممائا الهيدرو رافيممل فممي م طقممل أعممالي ال هممر مممن الحمموض وعممم  السممفوح الج وثيممل ث
مممن الضممفل اليسممرض لمحمموض لسمسمممل الجثممال السمماحميل ا عممم  الحممدود التركيممل   , وأجممداء 

 , وعم  السفوح ال مرقيل لمجثمال السماحميل . ين تضماريس الحموض كايمرة الهضماب والمتالل 
)60(يثمغ طول الحوض km 5.18(الوسطي ه, وعرض( km. [1] 

ين التكمموين الجيولمموجي لمحمموض السمماكب معقممد جممدًا , حيممث تسممود ثعممض الطثقممات 
المفككمممل والرسممموثيل ثمعممممار مختمفمممل . يترطممم  القسمممم العمممموش ممممن حممموض ال همممر  الرثاعيمممل
واأل مممجار الحراجيمممل , أمممما وادش ال همممر والم حمممدرات الجثميمممل فتسمممتخدم أل مممراض  تثالراثممما

الدراعمممل حيمممث تمممدرع فيهممما الحمضممميات والخضمممار والحثممموب . ترمممجش ال همممر مجموعمممل ممممن 
 الروافد الموسميل التي تجف  يفًا . 

)1600(اثي   هممر الكثيممر ال مممالي فممي الجثممال السمماحميل عممم  ارتفمماع تقمم  ي مم m عممن
ثدايمل ممن ال ممال ثاتجماج الج موب فمي جدئمه األعمم  امم ال فمي و يجمرش ال همر سطح الثحر ,

يحممول اتجاهممه ع ممد الم ت مممف يلمم  الج مموب الررثممي لي مممب فممي الثحممر األثمميض المتوسمممط 
)5(دج وثي مدي ل الالجقيل عم  ثعم km . 89(يثممغ الطمول امجممالي لم همر( km كمما تثممغ ,

)1100(الساكب همساحل حوض 2km. 
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)400300(عرضمه ثمين ويتسم  ج وثمًا حيمث يثممغ اً وادش ال هر ضيق يكون m   فمي
          ثمممممممين ائمممممممه السمممممممفم ضمممممممواحي خمممممممان عطممممممما ان . ويثممممممممغ عمممممممرض سمممممممرير ال همممممممر فمممممممي أجد 

)5030( m  , 5.04.0(حت عمقه في األقسام الضحمل  ي لو( m [1,2]. 
 المناخ : -2

حيمممث , ي تممممي حممموض  همممر الكثيمممر ال ممممالي م اخيمممًا يلممم  الم طقمممل تحمممت المداريمممل 
)4035(الطاث  العام هو  يف حار وجماف , ت مل فيمه درجمل الحمرارة يلم  0C و متاء ,

 –فمممي ف مممل ال مممتاء المممجش يثمممدأ ممممن  مممهر أيممممول  رطمممب ومممماطر . تتسممماقط األمطمممار عمممادةً 
ت مممرين أول ويسمممتمر حتممم  أيمممار وحديمممران , وخمممالل همممجج الفتمممرة تتسممماقط معظمممم الهطممموالت 

ن مجمممل ممم  60%المطريممل , أممما فممي أ ممهر كمما ون األول والامما ي و ممثاط فيتسمماقط حمموالي
 الهطوالت الس ويل عم  كامل الحوض .

مممن حديممران  الممتممداألمطممار فممي ف ممل ال مميف الحممار والجمماف تهطممل  ممما  ممادراً  و
 وحت  أيمول , ثالر م من رطوثل الهواء العاليل والتثخر القميل  تيجل القرب من الثحر .
تمراوح يتميد الحوض ثرطوثل هواء عاليل تترير ث كل ضعيف عم  ممدار السم ل , وت

)7560(%في كسب عم  سثيل الماال ثين [1,2]. 
 الدراسات الميترولوجية : – 2-1

مجموعمل  عمم  ثيا مات دراسمل الخ مائا الم اخيمل ع مد الثحمث فمي همجا عتماداالتم 
من المحطات الميترولوجيل التي تحدد أهم الع ا ر الم اخيل الالدممل فمي الدراسمات المائيمل 

خمممر آلالمممثعض ا ثعمممض همممجج المحطمممات داخمممل الحممموض السممماكب و يقممم  و يمممل ,والهيدرولوج
   .1عم  حدودج , كما هو مثين في ال كل ا

 درجة الحرارة : 2-2
حيث يتراوح متوسط درجل حمرارة الهمواء , تترير درجات الحرارة عم  سطح الحوض 

01.15السممم ويل عميمممه ثمممين C 01.19درجمممل مئويمممل فمممي محطمممل كسمممب و C  درجمممل مئويمممل فمممي
   .2كما يثين ال كل ا ,محطل ثوقا
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 [3]الحوض الساكب لنهر الكبير الشمالي مخطط :( 1الشكل )
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 [1]الساكب ( : تغيرات درجة الحرارة الوسطية الشهرية عمى سطح الحوض2الشكل )
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 الهطول المطري : -2-3
ض السمماكب ل هممر الكثيممر ال مممالي فمموق سممطح الحممو متوسممط الهطممول السمم وش  يتممراوح

)8.12802.836(ثممين mm. قمميم الهطمموالت الوسممطيل ال ممهريل لعممدد مممن  (1)يثممين الجممدول
, والتمممي تتممموفر فيهممما ثيا مممات هطمممول لفتمممرة دم يمممل  المحطمممات الم اخيمممل المعتممممدة فمممي الثحمممث

 . طويمل
 [3]: الهطول الوسطي الشهري والسنوي عمى الحوض الساكب(1)الجدول

وادي  بوقا 
 قنديل

الوسطططططي  صمنفة كسب عين عيدو الحفة
 الموزون

االرتفطططاع 
عطططططططططططططططن 
سطططططططططططح 

 mالبحر

50 150 335 500 730 1100 596 

فتطططططططططططططططرة 
 الرصد

  
1946

-

2006 

1959

-

2005 

1957-

2001 

1959-

2005 

1959-

2005 

1980-

1997 
2000-

2005 

- 

 213.7 270 235.8 207.9 185.4 151.6 150.3 2كانون

 174.1 220.8 198.5 170.2 149.1 121.4 120 شباط

 150.85 190 169.8 145.8 131.7 110 101 اذار

 92.8 110.6 102 93.1 82.6 63 54 نيسان

 53.8 65.4 56.1 54.6 46.9 35.7 28.4 ايار

 18.3 22.25 17.3 19.6 16.5 10.2 7.05 حزيران

 4.25 3.35 1.5 8.9 4.3 3.2 2.42 تموز

 7.5 7.2 12.2 3.7 5.5 4.1 5.24 اب

 22.3 22.3 21.2 27.1 20.4 18.5 13.37 ايمول

 84.9 82.5 98.6 78.7 75.6 74.4 70.7 1تشرين

 119.8 122.9 129.6 122.9 100.2 98.4 95.1 2تشرين

 214.2 220.4 238.2 206.9 198.9 174.1 172.8 1كانون

 1156 1338 1280.8 1139.4 1017 864.6 820.4 السنوي
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 راسة اإلحصائية :الد -2-4
جات  السماكثل قام العديد من الثاحاين ثدراسل تودع الهطموالت المطريمل فمي األحمواض

 A.N.Vajnov:الدراسممممات هممممي التممممي قممممام ثهمممما  جهممممج أ ممممهرومممممن  , الطثيعممممل الجثميممممل

U.B.Venogradov , M.E.Getker , U.M.Denesov  .  هممجج كممل أكممدتوقممد 
 . [4,5]اددياد االرتفاع عن سطح الثحرثداد الدراسات عم  أن الهطوالت المطريل تد 

ثين الهطوالت المطريل واالرتفاع عن  ترثط عالقل U.M.Denesovالثاحثاقترح 
 :ال كل اآلتي تمخجوهي  [6,7]سطح الثحر
(1)        2

03020 )()(1),(),( HHKHHKtHXtHX   
  ث كل آخر : (1)يمكن أن تكتب العالقل

(2)     2

03020

2 )()(1)(.. HHKHHKHXcHbHa                                   
 :   ن  يحيث 

),( tHX-  كميل الهطول المطرش عم  ارتفاعH  خالل الدمنt  . 
),( 0 tHX- 0في محطل الر د الواقعل عم  ارتفاع  كميل الهطول المطرشH خالل الدمنt 

 .mmمقدرًا 
0H- .ارتفاع توض  المحطل الم اخيل عن سطح الثحر 
32 , KK-  الهطول اعتمادًا عم  ثيا ات حساثهاثارامترات محددة لمحوض المدروس يتم 

 في محطات الر د . المسجمل
 وارتفاعها عن سطح الثحر في محطل الر د كميل الهطول العالقل ثين وتكون

 ال كل اآلتي :ث معطاة (1)العالقل  وفق
        (3)                    cHbHaHX  0

2

00 ..)(    
تمم لمعرفل طثيعل تودع الهطول المطرش فوق الحوض الساكب ل هر الكثيمر ال ممالي 

32قمميم الثممارامتراتتحديممد  , KK  اعتمممادًا  ثحسممب اقتممراح دي يسمموف (1)الممواردين فممي العالقممل
فممي عمدد ممن المحطمات المطريممل  عمم  ثيا مات الهطمول الوسمطي السمم وش خمالل فتمرة الر مد

عمممم  ارتفاعممات مختمفمممل  الواقعمملو  وعمممم  حممدودج ,المودعممل عممم  مسممماحل الحمموض السمماكب 
)110050(تتمممراوح ثمممين m  ثعمممد حسممماب قممميم  وجلمممك ,  1الجمممدول اهمممو موضمممح فمممي كمممما

),,(الاواثت cba  العالقل اآلتيل : وفقثاستخدام طريقل الترثيعات ال ررض   
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        (4)             



n

j

jjj cHbHaXcbaf
1

2 ..(),,(                   

 : ن  يحيث 
jX- كميل الهطول المطرش في محطل الر دj الواقعل عم  ارتفاعjH  

n -  عدد محطات الر د , 
cba  اواثت تجريثيل . - ,,

32قيمتحددان  (5,6)يمكن الح ول عم  عالقتين  (2,3)وثالحل الم ترك لمعالقتين  , KK 
 اآلتيتين:
        (5)                     

cHbHa

bHa
K






0

2

0

0

2
..

.2 

        (6)                     
cHbHa

a
K




0

2

0

3
..

            

32الثمارامترات قيم تم حساب  , KK  السم ويل فمي محطمات الر مد تثعمًا لالرتفماع عمن
 .(2)ودو ت ال تائج في الجدول,   (5,6)ثاستخدام العالقتين حرسطح الث

32: قيم البارامترات (2)الجدول , KKنتائج البحث[السنوية[ 
 m   2K 3K ,ارتفاع المحطل اسم المحطل
 0.51238- 1.198018 50 ثوقا

 0.45967- 0.982832 150 وادش ق ديل

 0.3942- 0.69699 335 الحفل

 0.35697- 0.513375 500 عين عيدو

 0.32476- 0.317658 730 كسب

 0.30265- 0.072068 1100  م فل

32وقد تم تمايل قيم   , KK (3)ثيا يًا كما هو موضح في ال كل . 
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y = 0.071Ln(x) - 0.3102

R2 = 0.9867
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32: تغير قيم  (3)الشكل , KK  نتائج البحث[يةالسنو[ 
32 لتحقق من قيم الثارامتراتا تم , KK فمي  السم وش حسماب كميمل الهطمول المطمرشث

ثاعتممماد محطممل  ممم فل كمحطممل مرجعيممل واقعممل و  (1)العالقممل  ثاسممتخدام  محطممات القيمماس
 يثمين حيمث,  (4)ال مكل فمي وضمحم كمما همو وجرض تمايل ال تائج ثيا يماً , 0Hعم  ارتفاع 

وقمد تمم ,  (1)العالقملوفمق مدض التوافمق ثمين القميم الفعميمل المقاسمل والقميم ال ظريمل المحسموثل 
ثاسمممتخدام العالقمممل  قيممممل الخطمممم الوسمممطي المحتممممل ممممن عمميمممل التوافمممق ثحسممماب التمكمممد
 : [8]اآلتيل

(7 )                           n/)(674.0 2 
 : ين   حيث
-  4(%كونتقيمل الخطم الوسطي المحتمل , ويجب أن(  . 
- ال ظريل .القيم  و الفرق ال سثي ثين قيم الهطول الفعميل 
n- . عدد ثيا ات الر د 
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 تبعًا لالرتفاع عن سطح البحر السنوي الوسطي ول: تغير الهط(4)الشكل

 ]نتائج البحث[اعتمادًا عمى محطة صمنفة
32ل ال مممممهريل تمممممم حسممممماب قممممميم المطريممممم التالهطمممممو  تريمممممرولدراسمممممل  , KK  ال مممممهريل

المودو مممل و االرتفممماع الوسمممطي الممممودون  الوسمممطيل عمممم  قممميم الهطممموالت ال مممهريل دثاالعتمممما
 .   (3)ودو ت ال تائج في الجدول ,   (1)استخدام العالقلثلمحوض الساكب 

32: قيم  (3)الجدول , KK نتائج البحث[الشهرية[ 
 ال هر

2K 3K ال هر 
2K 3K 

 0.3649 0.8879 تمود 0.2422 0.69212 2كا ون

 0.3107 0.8014 اب 0.2428 0.69303  ثاط

 0.2636 0.7262 أيمول 0.2433 0.69378 اجار

 0.2461 0.6982 1ت رين 0.2455 0.6973  يسان

 0.2442 0.6952 2ت رين 0.2497 0.7039 أيار

 0.2422 0.6921 1كا ون 0.2688 0.7345 حديران

32تريمممر قممميم  (5)يوضمممح ال مممكل  , KK مممم  األخمممج ال مممهريل فمممي الحممموض السممماكب
)596(االرتفمماع الوسممطي المممودون لمحمموض  ثالحسممثان أن قيمممل 0 mH  وقممد تممم حسمماثه ,

     .  مضم  تيسن  طريقل ثاستخدام
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32: تغير قيم (5) الشكل , KKنتائج البحث[الشهرية في الحوض الساكب[ 
تثعمًا لالرتفماع عمن سمطح الثحمر  الوسطي ال هرشترير قيم الهطول  (6,7,8)األ كال تثين 

 خالل أ هر كا ون الاا ي ,  يسان وت رين األول . 

 

 تبعًا لالرتفاع عن سطح البحر الوسطي الشهري : تغير الهطول (6)الشكل
 ]نتائج البحث[كانون الثانيشهر  في 
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 تفاع عن سطح البحرتبعًا لالر  الوسطي الشهري : تغير الهطول (7)الشكل
 ]نتائج البحث[شباطفي شهر  

 
 البحرتبعًا لالرتفاع عن سطح  الوسطي الشهري تغير الهطول :(8)الشكل

 ]نتائج البحث[آذارفي شهر  
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 نتائج البحث : -3
32حساب قيم الثارامترات  يسمح -1 , KK  عثر عمن تريمر الهطمول ي اً رياضي  موججاً ثإيجاد

 ال هرش والس وش فوق الحوض الساكب ل هر الكثير ال مالي . المطرش
موجثممممل 2Kيالحممممظ ع ممممد دراسممممل تريممممر الهطممممول الوسممممطي السمممم وش أن قيمممممل الثممممارامتر  -2

سمالثل وتمدداد  3Kقيممل الثمارامتر  تكمون وتت اقا ثاددياد االرتفاع عن سطح الثحر , ثي مما
 . (3)مثين في ال كل د االرتفاع عن سطح الثحر كما هوثادديا

ادديمماد االرتفمماع عممن سممطح الثحممر السمم وش طممردًا ممم   الوسممطيتريممر قمميم الهطممول  يت اسممب -3
وفممق عالقممل رياضمميل مممن درجممل أس تعطممي توافقممًا ثدرجممل عاليممل ثممين القمميم الفعميممل المقاسممل 

  .  4والقيم المحسوثل وفقها اال كل:
32ثممارامتراتتكممون قمميم ال -4 , KK  ال ممهريل موجثممل دومممًا , ويالحممظ تريممر مسممار ادديادهمما

أيمممول  , عممممًا ثمممن الهطمموالت المطريممل خممالل هممجج الفتممرة تكممون  –آب  -خممالل أ ممهراتمود
 .5)اال كل:قميمل ومتفرقل وأحيا ًا معدومل

االرتفماع عمن سمطح الثحمر ادديماد ال مهريل طمردًا مم   الوسمطيتريمر قميم الهطمول  يت اسمب -5
وفممق عالقممل رياضمميل مممن درجممل أس تعطممي توافقممًا ثدرجممل عاليممل ثممين القمميم الفعميممل المقاسممل 

)4(%, حيمممث لمممم تتجممماود قيممممل الخطمممم الوسمممطي المحتممممل  والقممميم المحسممموثل وفقهممما  
  .  6,7,8األ كال:ا
 طقممل المدروسممل مممن محطممل الر ممد الم تتكممون  تممائج الحسمماب أكاممر واقعيممل كمممما اقترثمم -6

, وكا ممت سالسممل الثيا ممات متمموفرة لمم فس الفتممرة المرجعيممل , أو وقعممت ضمممن م طقممل تمايرهمما 
   الدم يل.

 ي  ممح ثديممادة عممدد المحطممات الم اخيممل ثحيممث ترطممي كامممل مسمماحل الحمموض السمماكب -7
, سممميما وأن حمممموض  هممممر الكثيمممر ال مممممالي مممممن  لمح مممول عممممم  دقممممل عاليمممل فممممي الحسمممماب

        ألحواض الجثميل جات الطثيعيل الطثو رافيل المعقدة .ا
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SUMMARY 

This research includes an analytical study for various values   

of monthly and annual rainfall according to the height above 

sea level , in the  Northern Kebir River basin located in Syrian 

costle region . For finding mathematical model to define the 

values of rainfall according to different heights don’t contain 

actual data.  

  This research have shown that the monthly and annual 

rainfall values increase according to the height above sea level. 

 

 
  


