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 جريانات سطحية –هطوالت 

 :أنواع النماذج المتاحة•
 (رقم المنحني، المعادالت المقاربة)نماذج تجريبية إحصائية بسيطة •

 (Budyko Curve)واسع الماء على نطاق  –معادالت توازن الطاقة •

 (SIMHYD, Sacramento, AWBM, GR4J)النماذج المفاهيمية •

 (VIC, WaterDyn, BCM)النماذج الهيدرولوجية •

 (SHE, TOPOG)النماذج الهيدرولوجية الفيزيائية •

 



 جريانات سطحية –هطوالت 

 طريقة رقم المنحني•
تعتمد على الربط بين الهطوالت •

والجريان السطحي إعتمادا على 
 ما يسمى رقم المنحني

يعتمد رقم المنحني على طبيعة •
 التربة وطبيعة الغطاء النباتي

 

 

 

S=(1000/CN)-10 



 جريانات سطحية –هطوالت 

 :المعادالت المقاربة•
 طريقة تحليلية إحصائية•

 (هطوالت ، جريانات)تحتاج إلى وجود سلسة زمانية طويلة من البيانات •

 يتم الربط  بين الجريانات والهطوالت من خالل معادالت مقاربة•
 هطول vs، مثال جريان (UVRC)معادالت أحادية المتحول •

 هطول وميل vs، مثال جريان (MVRC)معادالت متعددة المتحوالت •

 طريقة سهلة التطبيق•

 ال يمكن تعميمها على ظروف مغايرة•

 

 



 جريانات سطحية –هطوالت 

  –معادالت توازن الطاقة •
 الماء على نطاق واسع
Budyko equation 

 

 

 



 جريانات سطحية –هطوالت 

  –معادالت توازن الطاقة •
 الماء على نطاق واسع
Budyko equation 

 

 

 



 جريانات –النماذج المفاهيمية هطوالت •
SIMHYD, Sacramento, AWBM, GR4J   

تبخر، تغذية مياه -تمثل النماذج اإلعتبارية تحويل الهطوالت إلى جريانات سطحية، نتح•
جوفية وتغير في كمية المياه ضمن منطقة الدراسة من خالل سلسلة من المعادالت 

 الرياضية

المحتوى الرطوبي للتربة، المياه )عادة ما يتم التعبير عن المياه ضمن المسقط بخزانات •
 (الجوفية، الغطاء النباتي، المجاري المائية

 الجريانات بين هذه الخزانات تتم عبر عالقات رياضية محددة ومشروطة•

 

 

 

 جريانات سطحية –هطوالت 



 جريانات –النماذج المفاهيمية هطوالت •
SIMHYD, Sacramento, AWBM, GR4J   

 

 

 جريانات سطحية –هطوالت 



  VIC, WaterDyn, BCM النماذج الهيدرولوجية•

 تعتمد هذه النماذج على ترتيب المشهد الطبيعي•

 تستخدم معادالت مبسطة للجريانات•

توزع رطوبة التربة، حساب النتح )عادة ما تستخدم ألكثر من مجرد حساب الجريانات •
لذلك عادة ما تضمن نماذج أكثر تعقيدا ...( تبخر، التغذية الطبيعية، توزع ملوحة التربة،

 .من تلك التي تحسب الجريانات فقط

 عادة ما تكون تقسيمات المشهد الطبيعي كبيرة•

المناخ، خارطة مناسيب، خارطة الترب، خارطة غطاء نباتي )تحتاج إلى بيانات مثل •
 (  واستعماالت أراضي، خرائط جيولوجية

 

 

 جريانات سطحية –هطوالت 



 VICالنماذج الهيدرولوجية •

•Variable Infiltration Capacity model  

يقسم المشهد الطبيعي إلى وحدات مستوية حسب •
الغطاء النباتي اإلختالف بين الوحدات أما أن يكون 

 الغطاء النباتي أو المناسيب

 المدخالت المناخية أما يومية أو ساعية •

التبادل المائي داخل الوحدة يتم عن طريق الغالف •
الجوي فقط وال يوجد جريانات سطحية على شكل 

 أقنية

الجريانات السطحية وتحت السطحية يعبر عنها •
 كتبادل بين الوحدات المتجاورة

 جريانات سطحية –هطوالت 



 BCMالنماذج الهيدرولوجية •

•Basin Characterization Model  

 

 

 جريانات سطحية –هطوالت 



  MIKE-SHE, TOPOGالنماذج الهيدرولوجية الفيزيائية •

 تعتمد هذه النماذج على الفهم الكامل للسلوك الفيزيائي لكامل مكونات الدورة الهيدرولوجية•

كل مكون من مكونات الدورة الهيدرولوجية مخصص بنموذج فيزيائي متكامل ومرتبط مع •
 المكونات األخرى

يتم تقسيم التوزع المكاني إلى شبكة مربعات، وكذلك الزمن يتم تقسيمه إلى خطوات زمنية •
 متعاقبة

 عادة ما تكون التقسيمات المكانية والزمانية صغيرة•

يتم حل مجمل المعادالت التي يتضمنها النموذج العام على مستوى كل تقسيمة مكانية خالل •
 خطوة زمية واحدة ومن ثم الربط بين هذه التقسيمات تمهيدا للخطوة الالحقة

 

 

 جريانات سطحية –هطوالت 



 MIKE-SHEالنماذج الهيدرولوجية الفيزيائية •
 الجريانات السطحية•

 الجريانات في األنهار•

 الجريانات في الطبقة غير المشبعة•

 النتح تبخر•

 ذوبان الثلوج•

 الجريانات في طبقات المياه الجوفية•

 نوعية المياه•

 الموازنات المائية•

النموذج متكامل للدورة الهيدرولوجية ضمن المسقط •
 المائي

 

 

 جريانات سطحية –هطوالت 



 جريانات سطحية –هطوالت 



 جريانات سطحية –هطوالت 



 جريانات سطحية –هطوالت 



 جريانات سطحية –هطوالت 



 نمذجة المياه الجوفية



 نمذجة المياه الجوفية

 تعتبر المياه الجوفية من الموارد المائية الهامة في المناطق الجافة وشبه الجافة•

 تعمل المياه الجوفية كخزان وكمورد هام من الموارد المائية المتاحة•

يتم استثمار المياه الجوفية بعمليات الضخ من اآلبار وضمن قيود يفرضها طبيعة الخزان •
 الجوفي

 تساعد نمذجة المياه الجوفية على االستثمار اآلمن والمستدام لهذا المورد•

 

 



 نمذجة المياه الجوفية

 

المتغيرات السطحية، هطوالت، •
ذوبات ثلوج، جريانات سطحية، 

 ....نتح، -تبخر

الطبقة السطحية غير المشبعة •
حركة الماء وفق معادلة )

Richard) 

طبقة مائية )الحوامل الجوفية •
، تخضع الجريانات فيها (مشبعة

 Darcyلقانون 



 نمذجة المياه الجوفية

•MODFLOW 
   USGSنموذج رياضي طورته •

يستخدم طريقة الفروق المحدودة لحل •
 المعادالت التفاضلية للجريان

يعبير عن حركية الماء في وسط مسامي ثالثي •
 األبعاد ومشبع باستخدام قانون دارسي

 إمكانية الربط بين المياه السطحية والجوفية•

 يمكن تمثيل حركة العناصر المنحلة بالنقل•

 تضمين الجريانات بفعل فرق الكثافات•

 

 



النموذج الرياضي •
للمياه الجوفية هو 

تمثيل لظروف تخزين 
 وحركة المياه الجوفية

 نمذجة المياه الجوفية



يمثل الخزان المائي الجوفي بشبكة •
منتظمة او غير منتظمة تحل فيها 

 معادلة حركة المياه الجوفية

 نمذجة المياه الجوفية



إحدى نتائج النماذج •
الرياضية توقع 

مناسيب المياه الجوفية 
وفق سيناريوهات 

 استثمار مختلفة

 نمذجة المياه الجوفية



 نمذجة اإلحتياجات المائية للمحاصيل



 نمذجة اإلحتياجات المائية للمحاصيل

على أنها كمية الالزم امدادها ( ETcrop)تعرف اإلحتياجات المائية الحقيقية للمحاصيل •
تبخر، بتعبير آخر هي كمية الماء الالزمة -للمحصول للتعويض عن الفقد الناجم عن النتح

 .للمحصول الالزمة لنموه على النحو األمثل

 

 :العوامل المؤثرة على اإلحتياجات المائية للمحاصيل•
 (إحتياجات مائية أكثر= حرارة وسطوع شمسي أكثر )المناخ •

 (إحتياج كبير مثل الرز، قصب السكر؛ إحتياج قليل مثل الدخن، والذرة الرفيعة)نوع المحصول •

 (المحاصيل كاملة النمو تحتاج إلى كمية مياه أكبر من تلك التي زرعت للتو)مرحلة النمو •

 



 نمذجة اإلحتياجات المائية للمحاصيل

تأثير المناخ على اإلحتياجات المائية للمحاصيل، ويعبر ( ET0)يعكس التبخر نتح المرجعي •
عن كمية المياه التقديرية التي تحتاجها مساحة عشبية مروية بشكل جيد ويتراوح طولها 

 .سم وموجودة في ظروف مناخية معينة 15-8بين 

 

فيحسب من خالل عامل يتعلق بنوع المحصول ( ETcrop)أما اإلحتياج الحقيقي للمحصول •
(Kc) وفق العالقة التالية: 

 

                      ETcrop = Kc * ET0 



 نمذجة اإلحتياجات المائية للمحاصيل

هناك العديد من النماذج التي تمكننا من نمذجة نمو المحاصيل وتقدير إحتياجاتها المائية •
 :مثل
•CropWat 

•AquaCrop 

•CropSyst 

•SWAP/WOFOST 

•CERES 

•DSSAT 

•EPIC 



 نمذجة اإلحتياجات المائية للمحاصيل

•FAO-CropWat 

بحساب اإلحتياجات المائية  CropWat يقوم•
للمحاصيل وإحتياجات الري إعتمادا على بيانات 

 التربة والمناخ ونوع المحصول

جدولة الري حسب تقنية الري المستخدمة ونوع •
 المحصول

تقييم تقنيات الري المستخدمة من خالل تقدير الغلة •
 تحت ظروف الزراعة المروية والمطرية

النموذج المستخدم لتقدير الغلة مبسط وهو عبارة •
عن عالقة رياضية  دون الدخول في تفاصيل النمو 

 ودورة الكربون 



 نمذجة اإلحتياجات المائية للمحاصيل

•AquaCrop 

 :يمتاز هذا البرنامج بأنه•
 يحتاج نسبيا إلى كمية بيانات محدودة•

 سهل االستخدام مع واجهة تخاطبية مبسطة تمكن المستخدم من تطوير سيناريوهات النمو ببساطة•

 ، اإلحتياجات المائية وغلة المحصولCO2يركز على آثار التغيرات المناخية، دورة •

 FAOطور ودعم من الـ •

 واسع االستخدام على المستوى العالمي•

 مرونة عالية عند مستويات تفصيلية مختلفة•

 

 



 نمذجة اإلحتياجات المائية للمحاصيل

•AquaCrop 

 

 



 نمذجة اإلحتياجات المائية للمحاصيل

•AquaCrop 

 

في الغالف  CO2، تركيز ET0حرارة عظمى ودنيا، هطوالت، )المناخ، بيانات يومية •
 ( الجوي

مراحل النمو، الجزء الهوائي للنبات، عمق الجذور، الكتلة الحيوية، الغلة عند )المحصول •
 (الحصاد

 (يأخذ البرنامج حتى خمسة آفاق، الخصائص المائية للتربة، تسميد التربة)التربة •

 ...(زراعة مطرية، ري محسن، ري موفر للمياه، )الري •



 نمذجة اإلحتياجات المائية للمحاصيل

•AquaCrop 

 

 



 نمذجة اإلحتياجات المائية للمحاصيل

•SWAP (Soil Water Atmosphere Plant) 
يستخدم لنمذجة حركة المياه والعناصر المنحلة •

 وانتقال الحرارة في الترب المشبعة وغير المشبعة

 الوحدة األساسية هي الحقل•

 يأخذ بعين اإلعتبار آفاق التربة المختلفة •

 يأخذ بعين اإلعتبار جدولة الري والهاطل المطري•

يتضمن نمذجة لمراحل نمو النبات مع األخذ بعين •
 اإلعتبار كمية المياه ودرجة الملوحة

يستخدم في التطبيقات الزراعية وإدارة الموارد •
 المائية وكذلك حماية البيئة

 



 نظم دعم القرار في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية



 المائيةلموارد نظم دعم القرار في اإلدارة المتكاملة ل

هو نظام دعم تفاعلي على الحاسوب يساعد صانعي القرار على استخدام : نظام دعم القرار•
 .البيانات والنماذج لحل المشكالت المتعلقة بالمياه

تمكن نظم دعم القرار واضعي الخطط واالستراتيجيات المائية من إتخاذ قرارات سليمة من •
 .خالل تقييم آثار خيارات التخطيط على الموارد المائية المتاحة

 :يتكون نظام دعم القرار بشكل رئيسي من•
واجهة تخاطبية بين المستخدم ونظام دعم القرار وتمكن من قراءة النتائج وتحليلها وربطها ببعضها •

 البعض
 برامج ونماذج فرعية متضمنة ضمن نظام دعم القرار•
 للنظامنظام إلدارة البيانات التي سيتم إعطائها •

تعد نظم دعم القرارات أداة مناسبة لحل مشكلة غياب الرابط بين المعلومات واستخدامها •
 العربيةفي إتخاذ القرار، وهذا ما تعاني منه الكثير من الدول 



 المائيةللموارد نظم دعم القرار في اإلدارة المتكاملة 

•Water Evaluation and Planning system (WEAP) 

 :أحد نظم دعم القرار واسعة االستخدام WEAPيعد •

 تعتمد المقاربة فيه على تحقيق الموازنة المائية أوال  •

 يمكن تطبيقه على النظم الحضرية والزراعية وعلى مستوى•
 األحواض المائية الرئيسية والفرعية 

 :القرار في المجاالت التالية WEAPيمكن أن يدعم •
 تحليل اإلحتياجات القطاعية للمياه وأولويات التخصيص•
 سيناريوهات محاكاة المياه الجوفية والتدفقات في المجاري المائية•
 تشغيل السدود وتوليد الطاقة الهيدروليكية•
 إدارة المناطق المروية•
 تقييم المشاريع المائية وأثرها الطلب والموارد وكذلك النظم األيكولوجية •

 



 نظم دعم القرار في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

ALL_WATER_gw 
 إدارة ضخ المياه الجوفية كما ونوعا

MODPATH  
حماية المياه الجوفية من 

 التلوث

MODFLOW 
مياه جوفية نمذجة  

MABIA  
 إدارة الري 

 أدوات أخرى



 قواعد البيانات



 قواعد البيانات

 تعتبر قواعد البيانات أحد أهم األدوات الالزمة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية•

تعاني معظم الدول العربية من عدم توفر البيانات، وعدم انتظامها مكانيا وزمانيا، وفي حال •
 .توفرها فإنها إما أن تعاني من نقص أو تحتاج إلى تنسيق ورقمنة

يوجد العديد من قواعد البيانات المتوفرة على االنترنت والتي يمكن أن تساعد في سد هذه •
 :الفجوة من نقص البيانات

 NOAA, TRMM, FAOClim, WorldClim, DIVA-GIS: قواعد البيانات المناخية•

 ,FAO-Aquastat, FAO-Fenix, FAO-GMIA(: سكان –زراعة  –مياه )قواعد بيانات قطاعية •
AWRD   

 الموارد المائية في الوطن العربيسنوي وبناء قاعدة بيانات تفاعلية حول أكساد، إصدار تقرير •



 قواعد البيانات

•African Water Resources Database (AWRD) 



 قواعد البيانات

•FAO-CountryStat-FENIX 

•CountryStat  هي قاعدة بيانات على االنترنت متخصصة في اإلحصائيات الزراعية
 والغذائية على المستوى الوطني واالقليمي وتحت اإلقليمي

تهدف إلى تجميع قواعد البيانات من مصادر مختلفة والتنسيق فيما بينها ضمن المعايير •
 العالمية

والتي  FENIXباستخدام تقنية حديثة مفتوحة  CountryStatتم تطوير قاعدة البيانات •
 :تمتاز

منصة تحتوي عدد من التطبيقات المفيدة التي تسمح بمعالجة البيانات وتحليلها مع وجود تطبيقات •
 مباشرة على االنترنت

 تستوعب كم كبير من البيانات مع إمكانية التعاطي معها ومعالجتها في آن واحد•
 امكانية إخراج البيانات على شكل خرائط وجداول ومخططات•

 



 قواعد البيانات

•FAO-CountryStat-FENIX 



 اإلستشعار عن بعد



 اإلستشعار عن بعد

عن بعد توفير بيانات مكانية ( RS)تمكن تقنية اإلستشعار •
 .وزمانية عن التربة والغطاء النباتي على مساحات واسعة

يمكن تنظيم هذه البيانات إلى جانب بيانات أخرى ضمن بيئة نظام •
يمكن من تحليل هذه البيانات مكانيا ( GIS)معلومات جغرافي 

 وزمانيا 

يجعل منهما أداة فعالة وهامة في دعم  GISو  RSالتكامل بين •
القرار بشأن المحاصيل واالستراتيجيات الزراعية ومراقبة الغطاء 

 النباتي وتدهوره

يمكن أن تستخدم هذه البيانات على مستوى التخطيط الوطني •
واإلقليمي وكذلك يمكن االستفادة منها على مستوى المزرعة 
حيث يحصل المزارعين على معلومات عن حالة محاصيلهم 

وحالتها الصحية واالنذار عن أي مشكلة لتفادي األضرار التي 
 يمكن أن تنجم عنها



 اإلستشعار عن بعد

تستخدم تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تطبيقات مختلفة في •
 :مجال الزراعة

تعكس النباتات األشعة الكهرمغناطيسية التي تسقط عليها، وتختلف هذه : رصد حالة المحاصيل•
االنعكاسية حسب الحالة اإلجهادية للنبات مما يتيح تقييم هذه الحالة، هذا ال يمكن مالحظته بالعين 

 المجردة

توفر تقنية االستشعار عن بعد امكانية التنبأ بالغلة في وقت مبكر من نمو : تخمين غلة المحاصيل•
 المحاصيل، تعتبر هذه االمكانية هامة جدا في تتبع امكانية سد الفجوة الغذائية لتحقيق األمكن الغذائي

يمكن حصر المساحات المزروعة بالمحاصيل وخاصة االستراتيجي منها، وكذلك : حصر المحاصيل•
 تقييم الحيازات الزراعية لتكون هذه التقنية أداة فعالة للتخطيط الزراعي

 



 اإلستشعار عن بعد

أحد األدوات الهامة في العديد من  Google Earthيعد •
 المجاالت وخاصة الزراعي منها

وال تعتمد على  RGBمن نوع هي  Google Earthإن صور •
قنوات طيفية مثل باقي الصور الفضائية وبالتالي امكانية التحليل 

 غير ممكنة

ذات نقاوة عالية مما يتيح تقسيم  Google Earthتعتبر صور •
الصورة إلى وحدات فيزيوغرافية بشكل دقيق، حيث يتضمن 

Google Earth  نظام معلومات جغرافي(klm ) يتيح اإلرجاع
المكاني لهذه الصور للتقاطع مع البيانات المتوفرة من مصادر 

 أخرى

Fig. : Pivot irrigated areas 

Source: Google earth 
 




