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امللخص:
 NRCS-CN أوضحــت هــذه الدراســة إمكانيــة حســاب امليزانيــة املائيــة بتطبيــق منــوذج
للفــرة  القصــوى  اليوميــة  بيــاانت األمطــار  الربــة ابســتخدام  للهيئــة األمريكيــة حلمايــة  التابــع 
1976-2011م خبمــس حمطــات مطريــة هــي جــدة املديريــة والليــث )التضاريــس الســاحلية( 
والشــفا )التضاريــس اجلبليــة( والــرزة والفائجــة )تضاريــس اهلضــاب( تقــع مبنطقــة مكــة املكرمــة. 
ولقــد أعطــى تطبيــق هــذا النمــوذج نتائــج هامــة يف تقديــر أقصــى طاقــة إلحتفــاظ الربــة ابملــاء 
)S( الــذي بلــغ 76.7 ملــم واملناســب ملختلــف التكوينــات الصخريــة الــي تشــكل غطــاءات 
األرض ولرقــم منحــى مــوزون CN = 76.8. ولقــد أعطــى هــذا التقديــر كميــة مــن الفاقــد 
املائــي )Ia( بلغــت 15.3 ملــم مت اســتخدامها يف تقديــر الفائــض املائــي املناســب ملختلــف 
كميــات األمطــار اليوميــة القصــوى املســجلة خــال الفــرة املدروســة. وقــد تراوحــت قيــم متوســط 

الفائــض املائــي بــن 13.6 ملم/يــوم مبحطــة جــدة و33.2 ملم/يــوم مبحطــة الشــفا.

 Thornthwaite كمــا اعتمــدت هــذه الدراســة أيضــاً علــى تطبيــق منوذجــي تورنثوايــت
وتــورك Turc يف تقديــر كميــة التبخــر الكامــن الســتخدامه يف اســتخاص كميــات التســرب 
جبميــع احملطــات املدروســة. وميكــن تطبيــق اخلطــوات املنهجيــة هلــذا البحــث يف تقديــر امليزانيــة 
للوصــول إىل حتديــد  املكرمــة  التصريــف ألوديــة منطقــة مكــة  املائيــة علــى مســتوى أحــواض 
كميــات األمطــار الــي هلــا القــدرة علــى توليــد الســيول الغزيــرة مبــا حتدثــه مــن خطــورة علــى املناطــق 

الســكنية والعمرانيــة.

القصــوى،  اليوميــة  األمطــار   ،NRCS-CN املنحــى  منــوذج  املفتاحيــة:  الكلمــات 
الفائــض املائــي، الفاقــد املائــي، التبخــر، التســرب، اجلــراين املباشــر، مكــة املكرمــة، اململكــة 

الســعودية. العربيــة 
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Assessment of water balance in Mekkah
 Al Mukarramah region
Dr. Amal Hussain Al Mushayt

Abstract:

This study showed the possibility of computing the water 
balance by the NRCS-CN model using the daily maximum 
rainfall data for the period 1976-2011 of five rainfall stations 
Jeddah Directorate, Laith )Coastal relief(, El Shifa )Moun-
tainous relief(, Al-Barza and Al-Fa’ija )Plateau relief(, located 
in the Mecca Al Mukarrama region. The application of this 
model has yielded significant results in estimating of 76.7 
mm as the soil potential maximum retention of rainfall at the 
beginning of the storm )S(, suitable for the different rock 
formations of the earth cover land and the weighted curve 
number WCN = 76.8.

estimate gave an amount of 15.3 mm as the initial abstraction 
)Ia( which was used to estimate the water surplus corresponding 
to the each daily maximum rainfall recorded during the studied 
period. The average water surplus is ranged between 13.6 mm/
day at Jeddah station and 33.2 mm/day at El Shifa station.

 Also, The present study useded the Thornthwaite and 
Turc models in estimating the amount of the potential evapo-
transpiration to at all rainfall studied stations. The method-
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ological steps of this study can be applied in estimating the 
water balance of the drainage basins in the Mecca Al Mukarrama 
region in order to determine the excess rainfall can generating 
many floods, which will cause serious danger to residential 
and urban areas.

Key-Words: NRCS-CN curve model, Maximum daily 
rainfall, Water surplus, Initial abstraction, Evaporation, Infil-
tration, direct runoff, Makkah Al Mukarrama, Saudi Arabia.
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املقدمة: 
يتزايد االهتمام مبرور الوقت ابملوارد املائية السطحية يف بلدان العامل مع زايدة االستهاك 
اليومــي والطلــب متعــدد املصــادر يف خمتلــف اجملــاالت. ويتضاعــف هــذا االهتمــام أكثــر ابلبلــدان 
الواقعــة ضمــن النطاقــات املناخيــة اجلافــة وشــبه اجلافــة كمــا هــو احلــال ابلنســبة للمملكــة العربيــة 
الســعودية. ويتطلــب حتديــد حجــم الطلــب علــى املــوارد املائيــة معرفــة مصادرهــا وحتليــل نظمهــا 
البيئيــة للتحكــم واالســتفادة منهــا ومــن مث اســتثمارها يف خمتلــف اجملــاالت. وترتبــط املــوارد املائيــة 
تســاقط  نظــام  وبفــرات هطوهلــا. ويوفــر  األمطــار  تســاقط  بنظــام  مباشــر  بشــكل  الســطحية 
األمطــار ابململكــة العربيــة الســعودية مــوارد مائيــة ســطحية هائلــة صــارت مصــدر خطــر علــى 
املناطــق العمرانيــة مبــا تتســبب فيــه مــن جــراين ســيلي غزيــر ومركــز يف الزمــان واملــكان يســتوجب 
حتليــل امليزانيــة املائيــة ملعرفــة عتبــات الفائــض املائــي لألمطــار الــذي يتحــول إىل جــراين ســطحي 
مــع االرتفــاع  الغربيــة مــن اململكــة  الســطحية ابملناطــق  املائيــة  املــوارد  مباشــر. ويتزايــد حجــم 
التدرجيــي ملعــدالت األمطــار كلمــا اجتهنــا غــرابً وكلمــا ارتفعنــا حنــو التضاريــس اجلبليــة. وتعتــر 
منطقــة مكــة املكرمــة مبوقعهــا اجلغــرايف وبتضاريســها اجلبليــة مــن املناطــق الــي تتســم مبعــدالت 
مطريــة كافيــة لتوفــر مــوارد مائيــة ســطحية نتيجــة تكــرار حــدوث اجلــراين الســيلي أو الســطحي 
املباشــر مــن فــرة ألخــرى. وميكــن االســتفادة مــن هــذه املــوارد الســطحية يف خمتلــف اجملــاالت مــع 
زايدة الطلــب علــى امليــاه بســبب الــزايدة الســكانية مــن جهــة ومــع تنــوع املشــاريع التنمويــة الــي 

تشــهدها منطقــة مكــة املكرمــة. 
وميثــل تقديــر امليزانيــة املائيــة أحــد أهــم الطــرق العلميــة )املناخيــة واهليدرولوجيــة( الــي يعتمــد 
عليهــا حتليــل وفهــم نظامــي تســاقط وتوزيــع األمطــار ومــدى قدرهتــا علــى توفــر مــوارد مائيــة 
اإلطــار أتيت  هــذا  اجلوفيــة. ويف  امليــاه  لتغذيــة  الربــة  ختتزهنــا  أو  األوديــة  هبــا  جتــري  ســطحية 
هــذه الدراســة لتقييــم عناصــر امليزانيــة مبنطقــة مكــة املكرمــة ابســتخدام بيــاانت األمطــار للفــرة 
1976-2011م املســجلة خبمــس حمطــات مطريــة اتبعــة لــوزارة امليــاه والكهــرابء وهــي الــرزة 
)J239( والفائجــة )J131( اللتــن متثــان تضاريــس اهلضــاب وجــدة املديريــة )J134( الــي 
متثــل التضاريــس الســاحلية الشــمالية والليــث )J108( الــي متثــل التضاريــس الســاحلية اجلنوبيــة 

والشــفا )TA109( الــي متثــل التضاريــس اجلبليــة. 
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1- أمهية الدراسة وأهدافها: 
تتطلــب دراســة املــوارد املائيــة الســطحية ابملناطــق اجلافــة وشــبه اجلافــة كمــا هــو احلــال 
ابلنســبة ملنطقــة مكــة املكرمــة بغــرب اململكــة العربيــة الســعودية ذات املنــاخ الصحــراوي املــداري 
حتديــد عناصــر امليزانيــة املائيــة الــي تؤثــر بشــكل مباشــر يف امكانيــة حتويــل األمطــار إىل فائــض 
مائــي يولــد جــرايانً ســطحياً مباشــراً. ولــذا يعتــر تقديــر عناصــر امليزانيــة املائيــة مــن أهــم الطــرق 
العلميــة الــي تســاعد علــى تقييــم املــوارد املائيــة الســطحية الــي ترتبــط يف تبايناهتــا وتغراهتــا بنظــام 
تســاقط األمطــار املتذبــذب وخبصائــص نفاذيــة ســطح األرض. كمــا تتأثــر قــدرة ســطح األرض 
وكميــات األمطــار املتســاقطة عليهــا ابلظــروف املناخيــة يف املناطــق الصحراويــة واجلافــة خاصــة 
ارتفــاع درجــة احلــرارة وكميــات التبخــر. ولــذا يســمح تقديــر عناصــر اجلــراين الســطحي مبعرفــة 
يــؤدي إىل ظهــور جــراين  فائــض مطــري إبمكانــه أن  الــي حيــدث خاهلــا  الفــرات  وحتديــد 
)املائيــة(.  اهليدرولوجيــة  الــدورة  تســرب ابطــي ضمــن  أو  عــادي  أو جــراين ســطحي  ســيلي 
ويف هــذا اإلطــار تكمــن أمهيــة هــذه الدراســة الــي تســعى إىل تقديــر اجلــراين الســطحي ملنطقــة 
مكــة املكرمــة اعتمــاداً علــى كميــات األمطــار اليوميــة القصــوى للفــرة 1976-2011 خبمــس 

حمطــات مطريــة متنوعــة متثــل التنــوع التضاريســي الــذي تتســم بــه منطقــة مكــة املكرمــة.
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة مت استخدام:

1- منــوذج NRCS-CN التابــع للهيئــة األمريكيــة حلمايــة الربــة لكفاءتــه ودقتــه وقدرتــه يف 
تقديــر عناصــر امليزانيــة املائيــة املتمثلــة يف الفاقــد املائــي والفائــض املائــي واجلــراين املباشــر بتطبيــق 

بعــض املعــادالت وبعــض الطــرق اإلحصائيــة ذات العاقــة. 
تطبيــق منوذجــي تورنثوايــت Thornthwaite وتــورك Turc علــى  2- كمــا ســاعد أيضــاً 
تقديــر املتوســط اليومــي للتبخــر الكامــن ابســتخدام البيــاانت املناخيــة حملطــي مكــة املكرمــة وجــدة 
التابعتن للرائســة العامة لارصاد ومحاية البيئة. ولقد مت اســتخدام هذا املتوســط يف اســتخاص 

متوســط كميــات التســرب. 
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كمــا تكمــن أمهيــة هــذه الدراســة يف امكانيــة تطبيــق خطواهتــا املنهجيــة يف تقديــر امليزانيــة املائيــة 
لباقــي مناطــق اململكــة وأيضــاً يف تقديــر اجلــراين الســطحي علــى مســتوى أحــواض التصريــف ألوديــة 
منطقــة مكــة املكرمــة ومناطــق اململكــة األخــرى للوصــول إىل حتديــد كميــات األمطــار الــي هلــا القــدرة 

على توليد السيول الغزيرة مبا حتدثه من خطورة على املناطق السكنية والعمرانية. 

2- املوقع اجلغرايف والفلكي: 
حتتــل منطقــة مكــة املكرمــة وســط اجلــزء الغــريب مــن اململكــة العربيــة الســعودية بــن دائــريت 
العــرض 18o06’ و24o00’ مشــااًل وبــن خطــي الطــول 38o38’ و43o42’ شــرقاً. وحيدهــا 
مــن الشــمال منطقــة املدينــة املنــورة ومــن الشــرق منطقــة الــرايض ومــن الغــرب ســاحل البحــر 

األمحــر ومــن اجلنــوب منطقتــا الباحــة عســر )الشــكل 1(. 

ومتتــد منطقــة مكــة املكرمــة مــن غــرب هضبــة جنــد شــرقاً حــى خــط الســاحل للبحــر األمحــر 
غــرابً ومــن جبــال اهلضبــة وهضبــة رهــط مشــااًل حــى جنــوب جبــال احلجــاز جنــوابً علــى مســاحة 

تقــدر حبــوايل 137000 كــم2 )هيئــة املســاحة اجليولوجيــة، 2012م: 14(. 

الشكل1 : املوقع اجلغرايف والفلكي ملنطقة مكة املكرمة
املصدر: عمل الباحثة ابالعتماد على خريطة املناطق اإلدارية هليئة املساحة اجليولوجية السعودية، مقياس 4000000/1، 

الطبعة األوىل ، 1425 هـ )2004م(. 
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3- البنية اجليولوجية والتكوينات الصخرية:
تقــع معظــم تضاريــس منطقــة مكــة املكرمــة عمومــاً ضمــن تشــكيات الــدرع العــريب املكــون 
بــن  تتنــوع  الــي  الكمــري  قبــل  مــا  تشــكلها ابألســاس صخــور  الــي  القدميــة  الصخــور  مــن 

الصخــور املتحولــة والصخــور اجلوفيــة االندساســية والصخــور اجلرانيتيــة )الشــكل 2(. 

وميكننــا تلخيــص التكوينــات اجليولوجيــة ملنطقــة مكــة املكرمــة يف جمموعتــن أساســيتن مــن 
الصخــور مهــا: 

:Quaternary deposits 1- رسوابت الزمن الرابعي

تتشكل الصخور الرسوبية من جمموعة من الرواسب الرحيية ورواسب األودية واملدرجات 
احلصويــة الرابعيــة وفرشــات رحييــة مغطــاة بوشــائح حصويــة. وتغطــي الرســوابت الرابعيــة واحلديثــة 
 Talus( بطــون األوديــة الرئيســة وجمــاري روافدهــا الرئيســة وهــي تتنــوع إىل رواســب املنحــدرات
Deposits( املتجمعــة يف األجــزاء الســفلية مــن املنكشــفات الصخريــة وتتشــكل مــن ركامــات 
صخريــة مفككــة ورواســب األوديــة احلصىويــة والطينيــة املختلطــة ابلرمــل اخلشــن والناعــم. وتتنــوع 
أحجــام هــذه الرواســب بــن خشــنة يف أعــاىل األوديــة إىل دقيقــة وانعمــة يف أســفل األوديــة 

وابلرســوبيات املروحيــة وابلكثبــان الرمليــة.
:Complex rocks )2- صخور القاعدة )صخور املعقدات

تنكشــف صخــور القاعــدة علــى مســاحات واســعة مــن منطقــة مكــة املكرمــة تتبــع زمنيــا 
القدميــة يف متكــوانت عديــدة أمههــا  القاعــدة  الكامــري. وتتواجــد صخــور  قبــل  مــا  حلقــب 
متكــوانت الوجيــد )Pk( وعبلــة )a( وفاطمــة )fa( ومردمــة )mu( وحلبــان )ha-hc( وبيــش 

.)wl( ومعقــد الليــث )wh( وشســت حلــي )gd( وجــدة )bs-as(

وتنكشف متكوانت ما قبل الكمري املتطبقة الي تشكلت نتيجة حتول الصخور الركانية 
والفتاتية النارية )Moore & Rehaili,1989(. وتتنوع تراكيبها من البازلت إىل الرايواليت 

ابإلضافة إىل بعض رســوبيات الزمن الرابعي والرســوبيات احلديثة أيضاً )الشــكل 2(. 
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الشكل2 : اخلريطة اجليولوجية ملنطقة مكة املكرمة
املصدر: عمل الباحثة بتصرف عن Geologic map of the Arabian Peninsula، وزارة البرول والثروة املعدنية، 1963.

وهنــاك الكثــر مــن املتداخــات القاعديــة واحلامضيــة كتليــة الشــكل قليلــة التــورق وحمليــة 
التحــول؛ توجــد يف مناطــق متفرقــة أمههــا جرانيــت مكــة املكرمــة. وهــذه األخــرة عبــارة عــن 
متداخــات انريــة تكــون ســفوحاً جبليــة متآكلــًة صخورهــا مشــوهة تشــوهاً كبــراً ومتحولــة يف 

أجــزاء منهــا. 

وختــرق التتابعــات الصخريــة الرســوبية والركانيــة القدميــة، العديــد مــن القواطــع الرأســية 
املتباينــة يف تركيبهــا الكيميائــي واملعــدين؛ وهــذه املتداخــات الناريــة القاعديــة هلــا عاقــة بطفــوح 

الغنايــز.

وتتســم التكوينــات الصخريــة ملنطقــة مكــة املكرمــة ببنيــة جيولوجيــة معقــدة، حبيــث تظهــر 
اخلريطــة اجليولوجيــة للجزيــرة العربيــة تركــز معظــم الصــدوع أبنواعهــا يف القســمن الشــرقي والغــريب 
ابالضافــة إىل اجلــزء اجلنــويب الغــريب مــن منطقــة مكــة املكرمــة. وتــراوح أطــوال الصــدوع العاديــة 
بــن 8 و22 كــم، واتخــذ يف جمملهــا اجتاهــاً رئيســاً مشاليــاً غربيــاً - جنوبيــاً شــرقياً. أمــا الصــدوع 
العكســية فتأخذ االجتاه الشــمايل الشــرقي- اجلنويب الغريب وتراوح أطواهلا بن 2.5 و150 كم. 
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ويرتبــط حبركــة الصــدوع واالنكســارات الــي مــرت هبــا تكوينــات الــدرع العــريب خــال األزمنــة 
اجليولوجيــة القدميــة تشــكيل جمموعــة كبــرة مــن األوديــة الــي تغطيهــا ترســبات احلصى والرمل.

4- اخلصائص التضاريسية:
تعتــر معظــم تضاريــس منطقــة مكــة املكرمــة جــزءاً مــن تضاريــس الــدرع العــريب اجلبليــة. 

وميكــن تقســيم هــذه التضاريــس إىل أربــع جمموعــات رئيســة هــي:

- املرتفعات اجلبلية:

تتشــكل معظــم املرتقعــات اجلبليــة مــن صخــور الافــا الركانيــة للحــرات وهــي أهــم املعــامل 
التضاريســية الــي تشــكلت مبنطقــة املكرمــة. وتعتــر هــذه املرتفعــات اجلبليــة جــزءاً مــن غطــاءات 
الافــا الركانيــة الــي تشــكلت خــال امليوســن األوســط Middle Miocene )الوليعــي، 
1996: 150(. وتظهــر حــرات منطقــة مكــة املكرمــة علــى اخلريطــة اجليولوجيــة للجرزيــرة 
العربيــة ضمــن صخــور الزمنــن الثالــث والرابــع املشــكلة مــن املســكوابت البازلتيــة الــي أصابتهــا 

التجويــة والتعريــة. ومــن أهــم احلــرات املمتــدة مبنطقــة مكــة املكرمــة: 

أ- حــرة َرَهــط الــي ترتفــع إىل 1763م عنــد جبــل زار مشــااًل ومتتــد األطــراف اجلنوبيــة هلــذه 
احلــرة إىل احلــدود الشــمالية ملنطقــة املكرمــة حــى تشــرف علــى املدينــة املقدســة.

ب- حــرة َكَشــب الــي ترتفــع إىل 1546م وهــي تقــع إىل الشــرق مــن األطــراف اجلنوبيــة 
حلــرة رهــط وهــي مــن عصــري البايستوســن Pleistocene واهلولوســن Holocene علــى 
األرجــح )الوليعــي، 1996: 158(. وحتــد األطــراف اجلنوبيــة هلــذه احلــرة الرســوابت الســطحية 

النهريــة لســهل ركبــة عنــد احلــدود الشــمالية ملنطقــة مكــة املكرمــة.
ج- حــرة َحَضــن الــي تقــع يف منطقــة ســهلية شــرق مدينــة الطائــف وجنــوب حــرة كشــب 
الــي  التعريــة  إىل عمليــات  احلــرة  هــذه  تعرضــت  وقــد  إىل 1423م.  تصــل  ارتفاعــات  علــى 
ســاعدت على ظهور مصادر التدفقات البازلتية على طول حوافها الغربية واجلنوبية والشــمالية 

.)Wolfart, 1961: 110(
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د- حــرة النواصــف والبقــوم الــي متتــد ابجتــاه مشــايل شــرقي يف جنــوب شــرق حــرة حضــن 
علــى ارتفاعــات تصــل إىل 1647م وهــي تتســم ابســتواء ســطحها وجتانــس مظهــره. ويبلــغ 

متوســط عمــر هــذه احلــرة حــوايل 5 مليــون ســنة )الوليعــي، 1996: 160(. 
ومن أشهر جبال منطقة مكة املكرمة: 

 	 642 اجلبــل  هــذا  ارتفــاع  ويبلــغ  الوحــي.  مهبــط  حــراء  يضم غــار  الــذي  النــور:  جبــل 
5250م². حــوايل  مراً ومســاحته 

جبــل ثــور: أحــد جبــال وســط مكــة ويضم غــار ثور الذي يبلــغ ارتفــاع قمتــه 750 مــراً، 	 
وميتــد مــن الشــمال إىل اجلنــوب علــى مســافة 4123 مــراً.

جبــل خندمــة: أحــد جبــال مكــة يقــع يف اجلهــة اجلنوبيــة الشــرقية مــن املســجد احلــرام يرتفــع 	 
حــى 420م.

جبل عرفة: أحد جبال مكة يقع على بعد 20 كيلومر شرق مدينة مكة املكرمة. 	 
جبــل أيب قبيــس: الــذي يقــع يف اجلهــة الشــرقية مــن املســجد احلــرام علــى ارتفــاع حــوايل 	 

420م.
جبــل قعيقعــان: ُيســمى أيضــاً »جبــل قــرن«، يقــع يف اجلهــة الغربيــة مــن املســجد احلــرام، علــى 	 

ارتفاع حوايل 430م.
جبــل الطارقــي: الــذي يقــع يف شــرق مشــعر مــى علــى ارتفــاع 900م وهــو أعلــى قمــة يف 	 

جبــال مدينــة مكــة املكرمــة.

- السهول:

الســاحلية  الســهول  هــي  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  الســهلية  التضاريــس  مــن  نوعــان  هنــاك 
والســهول الداخليــة. وتعتــر الســهول الســاحلية جــزءاً مــن ســهول هتامــة الرســوبية الــي تغطيهــا 
الرمــال الرحييــة واجلــروال الــي جلبتهــا األوديــة مــن اجلبــال. ويتخلــل ســطح الســهول الســاحلية 
كتــل جرانيتيــة ال تتجــاوز ارتفاعاهتــا 100م. أمــا الســهول الداخليــة فهــي عبــارة عــن مناطــق 
منخفضــة حمــدودة غطتهــا الرســوابت النهريــة الرابعيــة وأمههــا ســهل ركبــة الــذي يتشــكل مــن 
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الســلت والرمــل واحلصــى املفككــة. وميتــد هــذا الســهل مــن الشــمال إىل اجلنــوب بــن حــريت 
حضــن شــرقاً وحــرة رهــط غــرابً علــى ارتفاعــات تفــوق 1000م.

- الكثبان الرملية:

هــي عبــارة عــن جتمعــات مــن الغطــاءات الرمليــة الــي ترســب ابملناطــق ذات التضاريــس 
املنخفضــة احملصــورة ابحلافــات اجلبليــة أو الــي توضعــت يف األحــواض الرســوبية الواســعة. 

ويــرى Holm أن اجلاذبيــة لعبــت دوراً أساســياً يف تشــكيل مناطــق الكثبــان الرمليــة ويف 
تراكم الرمال مشــابه لدور الرايح )Holm, 1960(. ومن أشــهر الكثبان الرملية مبنطقة مكة 
املكرمــة عــروق ســبيع الواقعــة أبقصــى شــرقها. وهــي عبــارة عــن جتمعــات رمليــة حتــد شــرق منطقــة 
مكــة املكرمــة حمصــورة بــن صخــور االندســايت والكونغلومرايــت املفككــة التابعــة لتكويــن 
َحَلبــان. ومتتــد هــذه العــروق علــى شــكل قــوس مدبــب األطــراف ابلشــمال واجلنــوب ومتســع 

ابلوســط شــرقاً ويرتفــع ســطحه حــى 1195م عنــد جبــل القرمصيــة.

- األودية:

تشــكلت مبنطقــة مكــة املكرمــة شــبكة كبــرة مــن األوديــة خــال الفــرات املطــرة الــي مــرت 
هبــا شــبه اجلزيــرة العربيــة. وجتــري هــذه األوديــة بشــكل عــام مــن املنحــدرات الغربيــة هلضبــة جنــد 
املتبلــورة الواقعــة شــرقاً حنــو ســهل هتامــة الســاحلي غــرابً. ومتتــد جمــاري هــذه األوديــة متوازيــة تقريبــاً 
وأمههــا مــن اجلنــوب إىل الشــمال وادي رنيــة ووادي كــرا ووادي تربــة ووادي بيــدة ووادي حليــة 

ووادي الليــث ووادي يلملــم ووادي ملــكان ووادي عرنــة ووادي فاطمــة.

5- اخلصائص املناخية:
تقــع منطقــة مكــة املكرمــة ضمــن نطــاق املنــاخ الصحــراوي اجلــاف وفًقــا لتقســيم كوبــن 
Köppen. ولــذا يعتــر منــاخ منطقــة مكــة املكرمــة قــارايً جافــاً وحــاراً خــال فصــل الصيــف 
بســبب تعامــد أشــعة الشــمس علــى مــدار الســرطان الــذي ميــر أبقصــى حدودهــا الشــمالية 
ومعتــداًل خــال فصــل الشــتاء مــع هبــوب رايح ابردة بســبب تعــرض املنطقــة لتأثــرات الضغــط 



تقدير الميزانية المائية لمنطقة مكة المكرمة

١٤                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

اجلــوي األســيوي املرتفــع. وتتأثــر عناصــر املنــاخ مبنطقــة مكــة املكرمــة ابملوقــع اجلغــرايف والفلكــي 
وابلتضاريــس )اجلــدول 1(.

اجلدول1: املتوسطات الشهرية لبعض عناصر املناخ خال الفرة 1985-2010م مبحطي مكة املكرمة وجدة

الشهر

حمطة جدةحمطة مكة

احلرارة 
)مئوية(

الرطوبة 
)٪(

الرايح
)كلم/ساعة(

األمطار
)ملم(

احلرارة 
)مئوية(

الرطوبة 
)٪(

الرايح
)كلم/ساعة(

األمطار
)ملم(

24.25855.620.823.26070.49.9يناير

24.75463.03.323.46063.03.7فراير

27.34866.75.525.16092.62.9مارس

31.04350.010.328.05774.12.8أبريل

34.33655.61.230.25664.80.2مايو

35.83348.20.031.25857.40.0يونيو

35.93455.61.432.75355.60.3يوليو

35.73964.85.032.75963.00.5أغسطس

35.04566.75.421.56755.60.1سبتمر

32.25083.314.529.86674.11.1أكتوبر

28.45855.622.627.46577.826.4نوفمر

25.65955.621.124.96381.513.3ديسمر

احلــرارة  لدرجــات  الشــهرية  املتوســطات  أن  يتضــح   1 اجلــدول  بيــاانت  خــال  ومــن 
واألمطــار تتزايــد مــن املنطقــة الســاحلية )حمطــة جــدة( ابجتــاه املناطــق اجلبليــة )حمطــة مكــة(، 
حبيــث جنــد أن متوســطات درجــات احلــرارة ترتفــع مــن 23.2 مo إىل 24.0 مo خــال شــهر 
ينايــر ومــن 31.2 مo إىل 35.9 مo خــال شــهر يوليــو مبحطــي جــدة ومكــة املكرمــة علــى 
التــوايل. وكذلــك يرتفــع املعــدل الســنوي لألمطــار مــن 61.2 ملــم مبتوســطات شــهرية تــراوح 
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بــن 0.3 ملــم خــال شــهر يوليــو و26.4 ملــم خــال شــهر نوفمــر مبحطــة جــدة إىل 110.8 
ملــم ملــم مبتوســطات شــهرية تــراوح بــن 1.2 ملــم خــال شــهر مايــو و22.6 ملــم خــال شــهر 

نوفمــر مبحطــة مكــة املكرمــة. 
وعلــى العكــس مــن املتوســطات الشــهرية لدرجــات احلــرارة واألمطــار تتناقــص املتوســطات 
الشــهرية للرطوبة النســبية وســرعة الرايح كلما اجتهنا من املناطق الســاحلية حنو املناطق اجلبلية، 
حبيــث تــراوح املتوســطات الشــهرية للرطوبــة النســبية بــن 33٪ خــال شــهر بونيــو و٪59 
خال شــهر ديســمر مبحطة مكة املكرمة وبن 53٪ خال شــهر يوليو و67٪ خال شــهر 
ســبتمر مبحطــة جــدة. كمــا يرتفــع معــدل ســرعة الــرايح مــن 60 كم/ســاعة مبحطــة مكــة املكرمــة 

إىل 69.1 كم/ســاعة مبحطــة جــدة. 
وتؤثــر هــذه التباينــات الزمنيــة واملكانيــة لعناصــر املنــاخ املذكــورة علــى التوزيــع املــكاين للتبخــر 

الــذي يعتــر أحــد أهــم عناصــر امليزانيــة املائيــة.

 6- الدراسات السابقة:
تعتمــد الدراســات الســابقة املناخيــة واهليدرولوجيــة يف حتديــد عناصــر امليزانيــة املائيــة علــى 
العديــد مــن العوامــل املقاســة أو احملســوبة. وهنــاك العديــد مــن الدراســات اهليدرولوجيــة واملناخيــة 
الــي تناولــت موضــوع امليزانيــة املائيــة أبحــواض التصريــف أو ابألقاليــم اجلغرافيــة اجلافــة أو شــبه 
اجلافــة ابلوطــن العــريب. ومــن الدراســات الــي عاجلــت تقييــم املوازنــة املائيــة علــى مســتوى اململكــة 

العربيــة نذكــر:
- دراســة )املديهيــم، 2001( بعنــوان »امليزانيــة املائيــة حلــوض وادي حنيفــة« الــي اعتمــدت 
على خريطة خطوط التســاوي ملتوســط أمطار الفرة 1694-1988 يف تقدير حجم التســاقط 
الــذي بلــغ 405.7 م/كــم2 مبعــدل ســنوي لألمطــار قــدره 88.3 ملــم علــى مســاحة التصريــف 
حلوض وادي حنيفة )4590 كم2(. كما مت تقدير املتوسط الشهري للتبخر-نتح بواسطة منوذج 
Jensen-Haise حبــوايل 209.9 ملــم يف حــن مت تقديــر متوســط حجــم اجلــراين الســطحي 

حبــوايل 5 ٪ مــن متوســط حجــم التســاقط الســنوي، أي مــا يعــادل 20.3 مليــون م3 ســنوايً.
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الــي  فاطمــة«  وادي  حلــوض  املائيــة  »امليزانيــة  بعنــوان  )البــارودي، 1986(  دراســة   -
أظهــرت أن هــذا احلــوض يتســم مبعــدل تســاقط يبلــغ 156 ملم/ســنة ينتــج عنــه حجــم تســاقط 
يصــل إىل 667.6 مليــون م3/ســنة وجــراين ســطحي ميثــل 2٪ مــن كميــة األمطــار ابملنطقــة 
الشــرقية مــن احلــوض و5 إىل 6٪ مــن األمطــار ابملنطقــة الغربيــة منــه، أي مــا يعــادل حــوايل 

13.4 مليــون م3/ســنة و40.0 مليــون م3/ســنة ابملنطقتــن علــى التــوايل.

ومن الدراسات العربية األخرى نذكر:
- دراســة )الســمي، 2013( بعنــوان »املوازنــة املائيــة وتوزيــع األراضــي الزراعيــة بشــبه 
جزيــرة ســيناء: دراســة يف جغرافيــة املنــاخ التطبيقــي« الــي اعتمــدت علــى املعــدالت املناخيــة 
تورنثوايــت  برانمــج  وابســتخدام  جــوي  ارصــاد  حمطــات  بتســع   2000-1980 للفــرة 
Thornthwaite الصــادر عــن هيئــة املســاحة األمريكيــة USGS. ولقــد تبــن مــن خــال 
هــذه الدراســة أن هنــاك تبايــن يف التوزيــع املــكاين لنطاقــات العجــز املائــي خــال فصلــي الصيــف 
واخلريــف، حبيــث تعــد منطقــة شــرم الشــيخ/الطور- رأس حممــد أكثــر النطاقــات عجــزاً يف امليــاه 
ويف رطوبــة الربــة. كمــا أن العجــز املائــي يســود منطقــة الدراســة طــوال العــام، عــدا منطقــة رفــح.

- دراســة )حســن وأمحــد، 2008( بعنــوان »حســاب املوازنــة املائيــة يف الصحــراء الغربيــة 
)العــراق(« الــي اعتمــدت علــى بيــاانت ســتة عناصــر مناخيــة للفــرة 1980-2000 بســبع 
حمطــات أظهــرت وجــود فائــض مائــي مبــا يعــادل 3.7 ملــم خــال شــهر ســباط )فرايــر( ووجــود 
تــوازن مائــي بــن كميــات األمطــار والتبخــر خــال شــهري كانــون األول )ديســمر( وكانــون 
الثــاين )ينايــر(، يف حــن تتســم بقيــة شــهور الســنة األخــرى بعجــز مائــي يــراوح بــن 7.6 ملــم 

خــال شــهر آذار )مــارس( و366.8 ملــم خــال شــهر متــوز )يوليــو(. 

كمــا تعــددت الدراســات العربيــة اخلاصــة ابملوازنــة املائيــة مبختلــف مناطــق الوطــن العــريب 
منهــا دراســة )موســى، 1976( بعنــوان »أقاليــم الكفايــة املائيــة بســورية« ودراســة )حليمــي، 
1977( بعنــوان »املوازنــة املائيــة يف اجلزائــر« ودراســة )اجلــراش، 1988( بعنــوان »امليــزان املائــي 
املناخي يف اململكة العربية الســعودية« ودراســة )عطا، 2001( بعنوان »التبخر واملوازنة املائية 
يف األحســاء ابململكــة العربيــة الســعودية« ودراســة )عطــا، 2005( بعنــوان »التبخــر واملوازنــة 
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املائيــة يف أهبــا ابململكــة العربيــة الســعودية« وغرهــا. 
 ومــن الدراســات األجنبيــة الــي تناولــت تقييــم وحتليــل امليزانيــة املائيــة يف خمتلــف مناطــق 

العــامل نذكــر علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
A preliminary water bal-” بعنــوان  Cohen وآخريــن، 2001(  دراســة   -(

ance for the Colorado River Data”، الــي قــام فيهــا بتحليــل امليزانيــة املائيــة للفــرة 
1992-1998 حلــوض هنــر كولــورادو املمتــد علــى األراضــي بــن املكســيك والــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة والــي توصــل فيهــا إىل حتديــد فــرة للفائــض املائــي وفــرة للعجــز املائــي خــال الســنة 
اهليدرولوجيــة. ولقــد أظهــرت هــذه الدراســة مــدى قــدرة الفائــض املائــي حلــوض هنــر كولــورادو يف 
توليــد الســيول والفيضــاانت املتكــررة جبــراين غزيــر يتجــاوز يوميــاً 100 م3/اثنيــة يســاعد علــى ري 

األراضــي الزراعيــة علــى مســاحات واســعة كمــا حــدث خــال فيضــان يــوم 21 فرايــر 1997.
 Water balance modeling in a semi” 2013( بعنــوان ،Deus( دراســة -
arid environment with limited In situ Data using Remote Sens-

ing in Lake Manyara, East African Rift, Tanzania”، الــي تناولــت امليزانيــة 
ابلبيئــات شــبه اجلافــة ابســتخدام تقنيــات االستشــعار عــن بعــد يف دراســة حالــة حبــرة مانيــارا 
بتنزانيــا )شــرق إفريقيــا( والــي أظهــرت اخنفــاض امليزانيــة املائيــة بعــد ســنة 2002 مث ارتفاعهــا مــن 

جديــد خــال ســنة 2006-2007 بســبب أتثــرات ثنائــي القطــب للمحيــط اهلنــدي.
Water deficit and Wa-” وأخريــن، 2008( بعنــوان Sentelhas ) - دراســة 
 ter surplus maps for Brazil, based on FAO – Penman Monteith
potential evapotranspiration”، الــي تناولــت تقديــر الفائــض املائــي والعجــز املائــي 

ابســتخدام كميــات التبخــر نتــح الكامــن يف خمتلــف أقاليــم الرازيــل.
وهنــاك الكثــر مــن الدراســات الســابقة الــي تناولــت دراســة وحتليــل امليزانيــة املائيــة ال ميكــن 
التطــرق هلــا علــى مســتوى هــذا البحــث. ومــن مــا تقــدم يتبــن أن هــذه الدراســة ختتلــف عــن 
الدراســات الســابقة للميزانية املائية يف كوهنا تســتخدم منوذج NRCS-CN يف تقدير خمتلف 

عناصــر امليزانيــة مبنطقــة مكــة املكرمــة. 
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7- منهجية الدراسة:
تتلخص اخلطوات املنهجية حلساب اجلراين السطحي يف ما يلي:

1- اختيار احملطات املطرية ومجع بياانت األمطار:
اجلدول2: إحداثيات مواقع احملطات املدروسة

 الرقم الوطيرقم احلاسباسم احملطة
للمحطة

خط الطول
)شرقا(

دائرة العرض
)مشاال(

االرتفاع
)مر(

J23939o41�21o58�350 290الرزة

248J13439o12�21o30�11جدة املديرية

TA10940o22�21o04�2141 738الشفا

J10840o17�20o09�6 224الليث

J1311o37�19o28�370 246الفائجة

تتنــاول هــذه الدراســة حســاب امليزانيــة املائيــة ملنطقــة مكــة املكرمــة ابســتخدام بيــاانت 
األمطــار يف مخــس حمطــات مطريــة اتبعــة لــوزارة الكهــرابء وامليــاه هــي الــرزة )J239( وجــدة 
املديريــة )J134( والشــفا )TA109( والليــث )J108( والفائجــة )J131( )اجلــدول 2( 
و)الشــكل 3(. وحتتــوي هــذه احملطــات علــى سلســلة زمنيــة لكميــات األمطــار اليوميــة القصــوى 
لفرة 40 ســنة منتظمة ومشــركة متتد من 1 يناير 1976 إىل 31 ديســمر 2011 )اجلدول 

3 و4 و5 و6 و7(.
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الشكل3: مواقع احملطات املطرية املدروسة
املصدر: عمل الباحثة ابالعتماد على خريطة املناطق اإلدارية هليئة املساحة اجليولوجية السعودية، مقياس 4000000/1، 

الطبعة األوىل، 1425 هـ )2004م(. 
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اجلدول3: كميات األمطار اليومية القصوى 
للفرة 1976-2011م مبحطة الرزة

الشهر اليوم األمطار
)ملم( السنة الشهر اليوم األمطار

)ملم( السنة

اكتوبر 28 17.2 1995 اكتوبر 5 28.6 1976
يناير 10 4.0 1996 ديسمر 13 37.2 1977
يناير 15 30.2 1997 فراير 17 16.4 1978
مارس 21 1.0 1998 يناير 15 55.4 1979
ديسمر 15 13.2 1999 نوفمر 25 18.6 1980
نوفمر 21 18.8 2000 مارس 25 13.8 1981
اكتوبر 27 13.8 2001 اكتوبر 19 43.6 1982
مارس 16 16.8 2002 يناير 23 4.0 1983
نوفمر 30 14.5 2003 سبتمر 20 30.0 1984
يناير 28 2.0 2004 ديسمر 18 50.9 1985
يناير 22 0.0 2005 يونيو 25 40.0 1986
ابريل 9 2.0 2006 مارس 8 58.6 1987
فراير 4 7.9 2007 نوفمر 4 37.6 1988
نوفمر 5 13.4 2008 ديسمر 26 45.6 1989
ديسمر 22 12.0 2009 ابريل 25 6.4 1990
فراير 13 15.0 2010 ديسمر 9 28.6 1991
يناير 14 35.0 2011 نوفمر 13 43.0 1992
22.3 املتوسط سبتمر 17 8.4 1993
16.5 االحنراف املعياري سبتمر 28 17.6 1994
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اجلدول4: كميات األمطار اليومية القصوى 
للفرة 1976-2011م مبحطة جدة املديرية

الشهر اليوم األمطار
)ملم( السنة الشهر اليوم األمطار

)ملم( السنة

فراير 14 17.4 1995 مايو 15 6.0 1976
نوفمر 18 46.5 1996 يناير 27 5.5 1977
اكتوبر 18 52.0 1997 فراير 15 46.2 1978
يناير 8 27.3 1998 يناير 16 72.8 1979
يناير 8 21.0 1999 نوفمر 25 23.4 1980
نوفمر 13 24.5 2000 مارس 25 17.4 1981
ديسمر 31 51.2 2001 اكتوبر 19 54.9 1982
نوفمر 30 29.0 2002 يناير 23 5.0 1983
نوفمر 30 18.4 2003 نوفمر 25 3.7 1984
ديسمر 3 20.0 2004 نوفمر 18 49.8 1985
يناير 22 25.0 2005 نوفمر 30 1.0 1986
اكتوبر 29 25.0 2006 ديسمر 5 21.0 1987
فراير 4 10.0 2007 ديسمر 7 17.4 1988
نوفمر 5 17.0 2008 ديسمر 11 30.0 1989
نوفمر 25 80.0 2009 مارس 25 8.1 1990
ديسمر 30 29.0 2010 سبتمر 10 38.4 1991
يناير 26 124.0 2011 يناير 10 38.4 1992
31.2 املتوسط ديسمر 23 18.0 1993
25.9 االحنراف املعياري اكتوبر 22 1.0 1994
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اجلدول5: كميات األمطار اليومية القصوى 
للفرة 1976-2011م مبحطة الليث

الشهر اليوم األمطار
)ملم( السنة الشهر اليوم األمطار

)ملم( السنة

نوفمر 27 88.0 1995 يناير 5 40.8 1976
نوفمر 15 153.0 1996 ديسمر 31 21.5 1977
اكتوبر 19 47.0 1997 فراير 17 58.1 1978
يناير 5 34.0 1998 ديسمر 17 62.0 1979
يناير 15 90.0 1999 ديسمر 16 2.7 1980
نوفمر 18 25.0 2000 مارس 17 6.3 1981

اغسطس 31 25.5 2001 ديسمر 18 13.0 1982
ابريل 10 11.0 2002 يناير 24 19.2 1983

ديسمر 3 12.0 2003 نوفمر 26 50.0 1984
ديسمر 25 38.3 2004 يناير 25 8.0 1985
ابريل 26 47.0 2005 ابريل 20 40.0 1986
مايو 16 12.8 2006 مارس 4 38.5 1987
يناير 27 20.0 2007 ديسمر 31 45.0 1988
نوفمر 2 22.0 2008 ديسمر 26 32.0 1989
يناير 19 10.0 2009 ابريل 27 39.0 1990

ديسمر 9 10.0 2010 نوفمر 30 5.0 1991
يناير 24 3.0 2011 نوفمر 30 60.0 1992
34.8 املتوسط ابريل 17 22.5 1993
30.0 االحنراف املعياري ديسمر 30 40.0 1994
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اجلدول6: كميات األمطار اليومية القصوى 
للفرة 1976-2011م مبحطة الفائجة

الشهر اليوم األمطار
)ملم( السنة الشهر اليوم األمطار

)ملم( السنة

فراير 15 20.0 1995 يناير 5 48.0 1976
ديسمر 9 60.0 1996 يناير 19 35.0 1977
اكتوبر 22 30.0 1997 فراير 17 68.3 1978
يوليو 16 18.0 1998 ديسمر 25 83.2 1979
يناير 15 105.3 1999 فراير 10 95.5 1980

سبتمر 15 25.0 2000 مارس 26 26.8 1981
اغسطس 31 30.0 2001 فراير 15 30.6 1982
ديسمر 31 35.0 2002 اغسطس 15 13.2 1983
يناير 3 20.0 2003 يناير 26 26.0 1984

ديسمر 25 45.0 2004 مايو 18 45.0 1985
اكتوبر 12 15.0 2005 ابريل 20 47.0 1986
مايو 16 15.0 2006 يناير 13 50.0 1987
يوليو 5 15.0 2007 سبتمر 9 28.0 1988
نوفمر 2 25.7 2008 ديسمر 26 37.4 1989
يناير 31 126.0 2009 ابريل 27 60.0 1990

ديسمر 9 11.7 2010 اكتوبر 15 10.0 1991
يناير 24 6.0 2011 اغسطس 14 31.0 1992
38.7 املتوسط اغسطس 14 30.0 1993
27.7 االحنراف املعياري اكتوبر 21 25.0 1994



تقدير الميزانية المائية لمنطقة مكة المكرمة

٢٤                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

اجلدول7: كميات األمطار اليومية القصوى 
للفرة 1976-2011م مبحطة الشفا

الشهر اليوم األمطار
)ملم( السنة الشهر اليوم األمطار

)ملم( السنة

ابريل 9 53.5 1995 اكتوبر 11 38.1 1976
نوفمر 15 50.2 1996 ديسمر 13 57.3 1977
مارس 29 27.4 1997 يوليو 16 39.0 1978
يناير 5 66.2 1998 يناير 16 60.6 1979
يناير 10 51.0 1999 فراير 10 25.4 1980
مايو 15 43.6 2000 مارس 5 63.5 1981
ابريل 22 50.0 2001 فراير 8 45.2 1982
يناير 6 33.5 2002 مارس 14 55.6 1983

سبتمر 13 13.0 2003 نوفمر 26 34.4 1984
ديسمر 3 30.0 2004 مايو 15 82.5 1985
يوليو 23 7.5 2005 يونيو 4 25.6 1986
اكتوبر 3 9.5 2006 مايو 29 39.5 1987
يناير 12 18.2 2007 مايو 9 34.8 1988
نوفمر 6 22.3 2008 مارس 28 28.2 1989

اغسطس 27 34.5 2009 مارس 28 38.0 1990
ديسمر 29 30.5 2010 يناير 14 62.5 1991
مارس 17 43.0 2011 ديسمر 15 78.3 1992
41.1 املتوسط اكتوبر 23 63.8 1993
18.5 االحنراف املعياري ديسمر 11 22.1 1994
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7-2- حساب عناصر امليزانية املائية 

تتلخص عناصر امليزانية املائية يف املعادلة التالية:
P = R + )Ia(              (1) (Sokolov and Chapman, 1974:17)

P = R + (Etp + Δ S)             (2)        :وابلتعويض حنصل على
وفيها ميثل:

والتســرب   Etp التبخــر  عــن طريــق  الفاقــد  أو كميــة  األويل  االســتخاص  معامــل   :Ia

التاليــة: املعادلــة  بتطبيــق  )ملــم( وهــي حتســب  الربــة  داخــل  والتخزيــن 
Ia = 0.2 S (3) (USDA-TR55, 1986)

حبيث ميثل S أقصى طاقة لاحتفاظ ابملياه داخل الربة ويتم حسابه بتطبيق املعادلة التالية: 

 S = (25400/CN) - 254   (4)  (USDA-TR55, 1986)

 .Curve Number رقم منحى الربة CN وفيه ميثل

وابلتعويض يف املعادلة )3( حنصل على Ia يساوي:

Ia = Etp + Δ S   (5)

Δ S: مقدار التغر يف السعة التخزينية للربة )ملم(.

Etp: كمية التبخر )ملم(.

R: كمية الفائض املائي )ملم(.
وفيه:

P: كمية األمطار املتساقطة )ملم(.
Ia: كمية الفاقد عن طريق التبخر Etp والتسرب والتخزين داخل الربة )ملم(.

S: أقصى طاقة لاحتفاظ ابملياه داخل الربة. 



تقدير الميزانية المائية لمنطقة مكة المكرمة

٢6                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

ويتــم اســتخراج رقــم املنحــى CN مــن جــداول خاصــة حســب نوعيــة تربــة املنطقــة طورهتــا 
اهليئــة األمريكيــة حلمايــة الربــة بعــد إختبــار 8500 نــوع مــن الربــة مبختلــف مناطــق العــامل 
US-)و  (USDA-SCS, 1985( هــي: هيدرولوجيــة  جمموعــات  أربــع  يف  تصنيفهــا   مت 

.)DA-TR55, 1986

 :A اجملموعة األوىل -

وتضــم هــذه اجملموعــة الربــة الرمليــة Sand والربــة اللوميــة الرمليــة Loamy sand والربــة 
الرمليــة اللوميــة Sandy loam. وتتشــكل هــذه اجملموعــة مــن تربــة عميقــة تتســم مبعــدالت 
تســرب عاليــة حــى عندمــا تكــون مشــبعة ابملــاء وينشــأ عنهــا جــراين ســطحي منخفــض. وتــراوح 

هبــا ســرعة التســرب بــن 2.5 و21 سم/ســاعة.

 :B اجملموعة الثانية -

 .Loam والربة اللومية Silty loam وتتشكل هذه اجملموعة من الربة السلتية اللومية
وتتشــكل هــذه اجملموعــة مــن تربــة عميقــة إىل متوســطة العمــق ذات قــوام انعــم إىل خشــن وتتســم 
مبعــدالت تســرب متوســطة خاصــة عندمــا تكــون رطبــة متامــاً وينشــأ عنهــا جــراين ســطحي 

متوســط. وتــراوح هبــا ســرعة التســرب بــن 1.3 و2.5 سم/ســاعة.

 :C اجملموعة الثالثة -

وتضــم هــذه اجملموعــة الربــة الرمليــة الصلصاليــة اللوميــة Sandy clay loam حتتــوي 
علــى طبقــة تعيــق حركــة تســرب امليــاه. ولــذا فهــي تتســم مبعــدالت تســرب منخفضــة عندمــا 
تكــون رطبــة متامــاً وهــي ذات قــوام انعــم إىل متوســط ينشــأ عنهــا جــراين ســطحي غزيــز. وتــراوح 

هبــا ســرعة التســرب بــن 0.5 و0.7 سم/ســاعة.

 :D اجملموعة الرابعة -

وتضــم هــذه اجملموعــة ابألســاس الربــة الصلصاليــة Clay ابإلضافــة إىل الربــة الصلصاليــة 
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اللوميــة Clay loam والربــة الســلتية الصلصاليــة اللوميــة Silt clay loam والربــة الرمليــة 
الصلصالية Sandy clay والربة السلتية الصلصالية Silty clay. ويرتفع هبا منسوب املاء 
اجلــويف بشــكل دائــم وتكــون ضحلــة وتتوضــع فــوق طبقــة كتيمــة أو غــر نفــوذة. وينتــج عنهــا 
جــراين ســطحي عــايل نظــراً ألن معــدالت التســرب فيهــا منخفضــة جــداً عندمــا تكــون رطبــة 

وهــي تــراوح بــن 0.05 و0.25 سم/ســاعة. 

 Antecedent Moisture of Soil )AMS( وتتحكم احلالة املسبقة لرطوبة الربة
يف رقــم منحــى الربــة، حبيــث يتــم حتديــد رقــم هــذا املنحــى مــن اجلــدول اخلــاص الــذي اقرحتــه أيضــاً 

اهليئــة األمريكيــة حلمايــة الربــة وهــو جــدول يتضمــن 3 حــاالت مــن الرطوبــة املســبقة للربــة هي: 
- اجملموعة األوىل )AMS I(: وهي ختص الربة اجلافة.

- اجملموعة الثانية )AMS II(: وهي ختص الربة العادية.
- اجملموعة األوىل )AMS III(: وهي ختص الربة املشبعة ابملاء أو الرطوبة إثر تساقط 
األمطــار اخلفيفــة إىل الغزيــرة مــع تــدين درجــة احلــرارة خــال اخلمســة أايم الــي تســبق حســاب 

.)13.p ,1982 ,McCuen( كميــة اجلــراين الســطحي

مكــة  ملنطقــة   )CN) Curve Number املنحــى  رقــم  اســتخالص   -3-7  
املكرمــة:

ترتبــط قيــم منحــى الربــة CN بنــوع الغطــاء األرضــي وابخلصائــص اهليدرولوجيــة ومبــدى 
قدرهتــا علــى امتصــاص ميــاه األمطــار. وتعكــس قيــم هــذا املنحــى مــدى اســتجابة غطــاء ســطح 
 CN األرض لتســاقط األمطــار وحتويلهــا جلــراين الســطحي، حبيــث ترتفــع قيمــة رقــم املنحــى
 Imprevious surfaces مــع زايدة صماتــة ســطح الغطــاءات األرضيــة شــديدة الصماتــة
ومــع قدرهتــا الكبــرة علــى توليــد جــراين ســطحي غزيــر وســريع وتتــدىن مــع زايدة نفاذيــة ســطح 
هــذه الغطــاءات غــر املصمتــة Previous surfaces الــي تتســم بضعــف قدرهتــا علــى توليــد 
جــراين ســطحي نتيجــة ارتفــاع الفاقــد مــن ميــاه األمطــار بواســطة عمليــة التســرب أو التخزيــن 

الباطــي هلــا. 



تقدير الميزانية المائية لمنطقة مكة المكرمة

٢8                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

ومت احلصول على رقم املنحى CN للغطاءات األرضية على مستوى منطقة مكة املكرمة 
ابالعتمــاد علــى خريطــة التكوينــات الصخريــة املســتخلصة مــن اخلريطــة اجليولوجيــة للجزيــرة 
 2000000/1 مبقيــاس   Geologic map of the Arabian Peninsula العربيــة 
الصــادرة عــن وزارة البــرول والثــروة املعدنيــة خــال عــام 1987م )الشــكل 2(. وابســتخدام 
نسب مساحات الغطاءات األرضية يف اجلدول 8 مت حساب رقم املنحى املوزون لكل غطاء 

أرضــي للوصــول إىل حتديــد رقــم املنحــى املــوزون إلمجــايل منطقــة مكــة املكرمــة. 
اجلدول8: قيم منحى الربة  CN ملنطقة مكة املكرمة

نوع الغطاء 
األرضي

املساحة 
)كم2(

املساحة
)٪(

حالة 
الرطوبة
للربة

AMS

رقم املنحى CN للمجموعات 
اهليدرولوجية للربة

رقم
املنحى
املوزون
WCN ABCD

3315424.2II76------18.4صخور رسوبية
9274967.7II77------63.0صخور بركانية
110978.1II--86----6.2صخور متحولة

137000100II--------76.8اجملموع

تشــكلها  الــي  الربــة  لرطوبــة  املســبقة  العاديــة  للحالــة   CN املنحــى  رقــم  قيــم  وتــراوح 
غــر  األرضيــة  الغطــاءات  لســطح  ابلنســبة  بــن صفــر   )AMS II( للربــة  الثانيــة  اجملموعــة 
املصمــت الــذي يســمح مبــرور أو نفــاذ ميــاه األمطــار مــن خالــه حنــو ابطــن األرض و100 
ابلنســبة لســطح الغطــاءات األرضيــة الــذي ال يســمح بنفــاذ املــاء والــذي حيــول كل مــا يســقط 
عليــه مــن ميــاه األمطــار إىل جــراين ســطحي. بينمــا تــدل قيمــة رقــم املنحــى 50 علــى نــوع مــن 
التــوازن بــن معــدالت اجلــراين الســطحي ومعــدالت امليــاه املتســربة مــن األمطــار داخــل الربــة 

 .)Al Ghamdi, 1991(

8- النتائج واملناقشة:
تتلخص نتائج حساب امليزانية املائية ملنطقة مكة املكرمة يف ما يلي: )الشكل 4(
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:)S) 8-1- حساب أقصى طاقة الحتفاظ الرتبة ابملاء
بتطبيــق املعادلــة )4( جنــد أن أقصــى طاقــة الحتفــاظ الربــة ابملــاء بلغــت 76.7 ملم/يــوم 

علــى مســتوى منطقــة مكــة املكرمــة. 

:)Ia) )8-2- حساب االستخالص األويل )إمجايل الفاقد املائي
بتطبيــق املعادلــة )3( جنــد أن إمجــايل الفاقــد املائــي بلــغ علــى مســتوى منطقــة مكــة املكرمــة 
15.3 ملم/يــوم. أي أن أيــة كميــة مطــر تســقط يف يــوم واحــد تســاوي أو تقــل عــن 15.3 ملــم 

لــن ينتــج عنهــا أي جــراين ســطحي مبنطقــة مكــة املكرمــة. 

:)Etp) 8-3- حساب متوسط الفاقد املائي بواسطة التبخر
نظــراَ لعــدم توفــر قياســات فعليــة للتبخــر مبحطــي مكــة املكرمــة وجــدة املناخيتــن فقــد مت 
 Thornthwaite (1948( حســاب املتوســط الشــهري للتبخــر بتطبيــق منوذجــي تورنثوايــت

وتــورك )Turc )1961 التاليــن: 

)Thornthwaite, 1948) أ- حساب متوسط التبخر بنموذج تورنثوايت
يتم حساب التبخر بنموذج تورنثوايت بتطبيق املعادلة التالية:

PETi )0( = [)1.6 )10 Ti) /J)]c  (6)

وفيها J مؤشر حراري حيسب بواسطة املعادلة التالية:

J= Ʃ i = 1 )Ii(    (7)

و c معامل يرتبط بدرجة احلرارة وحيسب بواسطة املعادلة التالية:
c = 6.75 *10-7J3 – 7.71 *10-5J2 + 1.792*10-2J + 0.49239

و Ii مؤشر حراري شهري حيسب بواسطة املعادلة التالية: 
   Ii =[Ti/5]1.514    (8)

12
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بعــد حســاب كميــة التبخــر يتــم تصحيحهــا بواســطة معامــل التصحيــح k الــذي يرتبــط 
بدائــرة العــرض ملوقــع احملطــة املناخيــة بتطبيــق املعادلــة التاليــة:

PETi)L( = PETi(0) * k   (9)

)Turc, 1961) ب- حساب متوسط التبخر بنموذج تورك

)Lecarpentier, 1975: 397( يتم حساب التبخر بنموذج تورك بتطبيق املعادلة التالية

Etp(mm) = [(0.013n * T(oC))/(T(oC) +15)] * [Ig +15]*[1+ ((50-
RH)/70)] (10)

احلــرارة  للتبخــر )ملــم( و)T)Co متوســط  الشــهري  املتوســط   Etp )mm( ميثــل  وفيــه 
الشــهري )مo( وIg املتوســط اليومــي لإلشــعاع الشمســي )سعرة/ســم2/يوم( وRH املتوســط 

الشــهري للرطوبــة النســبية )٪(.

وقــد أظهــر تطبيــق هذيــن النموذجــن أن معــدل الفاقــد الســنوي بواســطة التبخــر بلــغ 
1806.4 ملــم مبتوســط شــهري قــدره 150.5 ملــم مبحطــة مكــة املكرمــة و1534.4 ملــم 

مبتوســط شــهري قــدره 127.9 ملــم مبحطــة جــدة )اجلــدول 9(. 

كمــا بلــغ متوســط الفاقــد اليومــي بواســطة التبخــر احملســوب بنموذجــي ثورنثوايــت وتــورك 
خــال نفــس الفــرة 1985-2010م 4.9 ملم/يــوم مبحطــة مكــة املكرمــة و4.2 ملم/يــوم 
مبحطــة جــدة. ولقــد مت االعتمــاد علــى املتوســط اليومــي للفاقــد بواســطة التبخــر مبحطــة مكــة 
املكرمة يف حســاب امليزانية املائية مبحطي الشــفا والرزة وعلى املتوســط اليومي للفاقد بواســطة 

التبخــر مبحطــة جــدة يف حســاب امليزانيــة املائيــة مبحطــي الليــث والفائجــة.
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اجلدول9: املتوسطات الشهرية واليومية لكمية التبخر للفرة 1985-2010 مبحطي مكة املكرمة وجدة

حمطة جدة حمطة مكة

املتوسط الشهر
اليومي

املتوسط 
الشهري

منوذج 
 Thornth-

waite

منوذج
Turc

املتوسط 
اليومي

املتوسط 
الشهري

منوذج 
 Thornth-

waite

منوذج
Turc

3.2 100.6 117.5 83.6 3.3 103.6 119.6 87.5 يناير

3.8 106.0 118.0 93.9 4.0 113.4 121.3 105.4 فراير

3.7 114.4 122.1 106.6 4.2 130.2 128.3 132.0 مارس

4.7 141.5 130.1 152.9 5.6 166.6 139.8 193.4 أبريل

4.7 146.5 137.0 155.9 5.9 182.4 151.8 213.0 مايو

5.1 153.2 140.3 166.1 6.7 200.5 157.8 243.2 يونيو

5.2 162.5 145.6 179.4 6.4 197.6 158.2 236.9 يوليو

4.9 151.0 145.6 156.4 6.0 185.4 157.4 213.4 أغسطس

4.3 130.2 141.3 119.0 5.5 164.3 154.5 174.0 سبتمر

4.0 122.8 135.7 109.8 4.7 145.0 144.0 146.0 أكتوبر

3.5 105.4 128.4 82.3 3.8 112.8 131.5 94.0 نوفمر

3.2 100.6 121.6 79.6 3.4 104.9 123.6 86.1 ديسمر

وعليــه ميكــن تقديــر الفاقــد املائــي بواســطة التبخــر مــن معــدل التبخــر اليومــي احملســوب 
بواســطة منوذجــي تورنثوايــت وتــورك لــكل يــوم مــن الفــرة املدروســة )اجلــدول 10(. 
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اجلدول10: كميات الفاقد املائي بواسطة التبخر ابحملطات املدروسة

الفائجة الليث الرزة جدة الشفا السنة الفائجة الليث الرزة جدة الشفا السنة
4.7 3.2 5.5 4.0 3.4 1994 3.3 3.2 4.7 4.7 4.7 1976
4.0 3.5 4.7 3.8 5.6 1995 3.3 3.2 3.4 3.2 3.4 1977
3.4 3.5 3.3 3.5 3.8 1996 4.0 3.8 4.0 3.8 6.4 1978
4.7 4.0 3.3 4.0 4.2 1997 3.4 3.2 3.3 3.2 3.3 1979
6.4 3.2 4.2 3.2 3.3 1998 4.0 3.2 3.8 3.5 4.0 1980
3.3 3.2 3.4 3.2 3.3 1999 4.2 3.7 4.2 3.7 4.2 1981
5.5 3.5 3.8 3.5 5.9 2000 4.0 3.2 4.7 4.0 4.0 1982
6.0 4.9 4.7 3.2 5.6 2001 6.0 3.2 3.3 3.2 4.2 1983
3.4 4.7 4.2 3.5 3.3 2002 3.3 3.5 5.5 3.5 3.8 1984
3.3 3.2 3.8 3.5 5.5 2003 5.9 3.2 3.4 3.5 5.9 1985
3.4 3.2 3.3 3.2 3.4 2004 5.6 4.7 6.7 3.5 6.7 1986
4.7 4.7 3.3 3.2 6.4 2005 3.3 3.7 4.2 3.2 5.9 1987
5.9 4.7 5.6 4.0 4.7 2006 5.5 3.2 3.8 3.2 5.9 1988
6.4 3.2 4.0 3.8 3.3 2007 3.4 3.2 3.4 3.2 4.2 1989
3.8 3.5 3.8 3.5 3.8 2008 5.6 4.7 5.6 3.7 4.2 1990
3.3 3.2 3.4 3.5 6.0 2009 4.7 3.5 3.4 4.3 3.3 1991
3.4 3.2 4.0 3.2 3.4 2010 6.0 3.5 3.8 3.2 3.4 1992
3.3 3.2 3.3 3.2 4.2 2011 6.0 4.7 5.5 3.2 4.7 1993
4.5 3.6 4.1 3.5 4.5 املتوسط
1.1 0.6 0.9 0.4 1.1 االحنراف املعياري

)ΔS) 8-4- حساب متوسط الفاقد املائي بواسطة التسرب أو التخزين

مــن املعادلــة )1( جنــد أن إمجــايل الفاقــد املائــي هــو عبــارة عــن جممــوع الفاقــد املائــي بواســطة 
التبخــر )Etp( والتســرب أو التخزيــن )ΔS( كمــا توضحــه املعادلــة )3(:

Ia = (Etp + ΔS) 
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وعليــه فــإن الفاقــد املائــي بواســطة التســرب هــو عبــارة عــن حاصــل الفــرق بــن إمجــايل الفاقــد 
املائي وجمموع الفاقد املائي بواسطة التبخر، أي أن: )اجلدول 11( 

ΔS = Ia – Etp (11)

الفائجة الليث الرزة جدة الشفا السنة الفائجة الليث الرزة جدة الشفا السنة

10.6 12.1 9.8 11.3 11.9 1994 12.0 12.1 10.6 10.6 10.6 1976
11.3 12.1 9.8 11.3 11.9 1995 12.0 12.1 11.9 12.1 11.9 1977
11.9 11.8 10.6 11.5 9.7 1996 11.3 11.5 11.3 11.5 8.9 1978
10.6 11.8 12.0 11.8 11.5 1997 11.9 12.1 12.0 12.1 12.0 1979
8.9 11.3 12.0 11.3 11.1 1998 11.3 12.1 11.5 11.8 11.3 1980
12.0 12.1 11.1 12.1 12.0 1999 11.1 11.6 11.1 11.6 11.1 1981
9.8 12.1 11.9 12.1 12.0 2000 11.3 12.1 10.6 11.3 11.3 1982
9.3 11.8 11.5 11.8 9.4 2001 9.3 12.1 12.0 12.1 11.1 1983
11.9 10.4 10.6 12.1 9.7 2002 12.0 11.8 9.8 11.8 11.5 1984
12.0 10.6 11.1 11.8 12.0 2003 9.4 12.1 11.9 11.8 9.4 1985
11.9 12.1 11.5 11.8 9.8 2004 9.7 10.6 8.6 11.8 8.6 1986
10.6 12.1 12.0 12.1 11.9 2005 12.0 11.6 11.1 12.1 9.4 1987
9.4 10.6 12.0 12.1 8.9 2006 9.8 12.1 11.5 12.1 9.4 1988
8.9 10.6 9.7 11.3 10.6 2007 11.9 12.1 11.9 12.1 11.1 1989
11.5 12.1 11.3 11.5 12.0 2008 9.7 10.6 9.7 11.6 11.1 1990
12.0 11.8 11.5 11.8 11.5 2009 10.6 11.8 11.9 11.0 12.0 1991
11.9 12.1 11.9 11.8 9.3 2010 9.3 11.8 11.5 12.1 11.9 1992
12.0 12.1 11.3 12.1 11.9 2011 9.3 10.6 9.8 12.1 10.6 1993
10.8 11.7 11.2 11.8 10.8 املتوسط
1.1 0.6 0.9 0.4 1.1 االحنراف املعياري

 )Excess Rainfall) 8-5- حساب متوسط الفائض املائي

يعــر الفائــض املائــي )R( عــن الفــرق بــن كميــة األمطــار وإمجــايل كميــة الفاقــد املائــي. 
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وابلتعويــض يف املعادلــة )1( حنصــل علــى: 
P = R + )Ia( (12)
R = P – )Ia( (13)

حبيث ميثل )mm(Ia كمية الفاقد املائي و)mm(P كمية األمطار )اجلدول 12(.
اجلدول12: كميات الفائض املائي ابحملطات املدروسة

الفائجة الليث الرزة جدة الشفا السنة الفائجة الليث الرزة جدة الشفا السنة

9.7 24.7 2.3 0.0 6.8 1994 32.7 25.5 13.3 0.0 22.8 1976
4.7 72.7 1.9 2.1 38.2 1995 19.7 6.2 21.9 0.0 42.0 1977
44.7 137.7 0.0 31.2 34.9 1996 53.0 42.8 1.1 30.9 23.7 1978
14.7 31.7 0.0 36.7 12.1 1997 67.9 46.7 40.1 57.5 45.3 1979
2.7 18.7 0.0 12.0 50.9 1998 80.2 0.0 3.3 8.1 10.1 1980
90.0 74.7 0.0 5.7 35.7 1999 11.5 0.0 0.0 2.1 48.2 1981
9.7 9.7 3.5 9.2 28.3 2000 15.3 0.0 28.3 39.6 29.9 1982
14.7 10.2 0.0 35.9 34.7 2001 0.0 3.9 0.0 0.0 40.3 1983
19.7 0.0 1.5 13.7 18.2 2002 10.7 34.7 14.7 0.0 19.1 1984
4.7 0.0 0.0 3.1 0.0 2003 29.7 0.0 35.6 34.5 67.2 1985
29.7 23.0 0.0 4.7 14.7 2004 31.7 24.7 24.7 0.0 10.3 1986
0.0 31.7 0.0 9.7 0.0 2005 34.7 23.2 43.3 5.7 24.2 1987
0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 2006 12.7 29.7 22.3 2.1 19.5 1988
0.0 4.7 0.0 0.0 2.9 2007 22.1 16.7 30.3 14.7 12.9 1989
10.4 6.7 0.0 1.7 7.0 2008 44.7 23.7 0.0 0.0 22.7 1990
110.7 0.0 0.0 64.7 19.2 2009 0.0 0.0 13.3 23.1 47.2 1991
0.0 0.0 0.0 13.7 15.2 2010 15.7 44.7 27.7 23.1 63.0 1992
0.0 0.0 19.7 108.7 27.7 2011 14.7 7.2 0.0 2.7 48.5 1993
27.6 18.3 17.8 13.6 33.2 املتوسط
22.1 16.8 14.8 17.3 17.5 االحنراف املعياري
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 )Qd) 8-6- حساب متوسط اجلراين املباشر

أن  الــي إبمكاهنــا  املتبقيــة  األمطــار  عــن كميــة   )Qd( املباشــر  الســطحي  اجلــراين  يعــر 
التاليــة مــن منــوذج  تشــكل جــرايانً ســطحياً. وميكــن حســاب هــذه الكميــة بتطبيــق املعادلــة 

 :NRCS-CN

Qd = [P - Ia]2 / [P + (0.8 S)]  (14)  (SCS 1985, NEH-4) 

حبيــث ميثــل )mm(Ia كميــة الفاقــد املائــي و)mm(P كميــة األمطــار و)S)mm أقصــى 
طاقــة الحتفــاظ الربــة ابملــاء.

ويلخص اجلدول 13 متوسط عمق اجلراين السطحي ابحملطات املدروسة.

الشكل4: عناصر امليزانية املائية ابحملطات املطرية املدروسة
املصدر: عمل الباحثة ابالعتماد على بياانت اجلداول 10 و11 و12.
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اجلدول13: كميات اجلراين املباشر ابحملطات املدروسة

الفائجة الليث الرزة جدة الشفا السنة الفائجة الليث الرزة جدة الشفا السنة

1.1 6.0 0.1 3.3 0.6 1994 9.8 6.4 2.0 1.3 5.2 1976
0.3 35.4 0.0 0.1 12.7 1995 4.0 0.5 4.9 1.4 14.9 1977
16.5 88.5 2.0 9.0 10.9 1996 21.7 15.3 0.0 8.9 5.6 1978
2.4 9.3 2.4 11.9 1.6 1997 31.9 17.7 13.8 24.6 16.8 1979
0.1 3.7 3.3 1.6 20.3 1998 41.0 2.5 0.1 0.8 1.2 1980
48.6 36.9 0.1 0.4 11.3 1999 1.5 1.2 0.0 0.1 18.6 1981
1.1 1.1 0.2 1.0 7.6 2000 2.5 0.1 7.6 13.5 8.4 1982
2.4 1.2 0.0 11.4 10.8 2001 0.1 0.2 2.0 1.6 13.9 1983
4.0 0.3 0.0 2.1 3.5 2002 1.3 10.8 2.4 2.1 3.8 1984
0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 2003 8.3 0.8 11.3 10.7 31.4 1985
8.3 5.3 2.8 0.3 2.4 2004 9.3 6.0 6.0 3.3 1.2 1986
0.0 9.3 3.8 1.1 0.9 2005 10.8 5.4 15.6 0.4 5.8 1987
0.0 0.1 2.8 1.1 0.5 2006 1.8 8.3 5.0 0.1 4.0 1988
0.0 0.3 0.8 0.4 0.1 2007 5.0 3.0 8.6 2.4 1.9 1989
1.3 0.5 0.0 0.0 0.6 2008 16.5 5.6 1.2 0.8 5.2 1990
65.4 0.4 0.1 29.6 3.8 2009 0.4 1.6 2.0 5.3 18.0 1991
0.2 0.4 0.0 2.1 2.5 2010 2.7 16.5 7.4 5.3 28.4 1992
1.3 2.4 4.0 63.7 7.4 2011 2.4 0.6 0.7 0.1 18.8 1993
9.0 8.4 3.1 6.2 8.4 املتوسط
15.1 16.3 4.0 12.0 8.1 االحنراف املعياري
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9- التباينات املكانية للميزانية املائية:
تتلخص التباينات املكانية للميزانية املائية يف ما يلي:

أ- التضاريس اجلبلية

بلــغ متوســط األمطاراليوميــة القصــوى مبحطــة الشــفا 41.1 ملم/يــوم ابحنــراف معيــاري 
قــدره 18.5 ملــم، يف حــن بلغــت أعلــى كميــة مــن هــذه األمطــار 82.5 ملــم خــال يــوم 15 
مايــو 1985م. وبلــغ اجملمــوع الراكمــي لألمطــار اليوميــة القصــوى 1478.3 ملــم خــال فــرة 
35 ســنة )1976-2011م(. وتفــوق األمطــار اليوميــة القصــوى جلميــع الســنوات املســجلة 
مبحطــة الشــفا الــي متثــل التضاريــس اجلبليــة ملنطقــة مكــة املكرمــة الفاقــد املائــي الــذي يعــادل 
15.3 ملم/يــوم، عــدا أمطــار يــوم 13 ســبتمر 2003م ويــوم 23 يوليــو 2005م ويــوم 3 
أكتوبــر 2006م الــي مل تتعــد علــى التــوايل 13.0 ملــم و7.5 ملــم و9.5 ملــم. وعليــه فــإن نســبة 
كميــات األمطــار اليوميــة القصــوى الــي إبمكاهنــا أن تولــد فائضــاً مائيــاً قــد يتحــول جــزء منــه أو 
كله إىل جراين ســطحي مباشــر تعادل 98.0٪ من إمجايل األمطار اليومية القصوى املســجلة 
خــال الفــرة املذكــورة مبحطــة الشــفا. ويعكــس هــذا الوضــع مــدى القــدرة الكبــرة لألمطــار 
اليوميــة القصــوى الــي تتســاقط علــى التضاريــس اجلبليــة مبكــة املكرمــة يف توفــر فائــض مائــي. 

ولقــد بلــغ اجملمــوع الراكمــي للفائــض املائــي خــال نفــس الفــرة 943.4 ملــم، أي مــا 
يعــادل نســبة قدرهــا 64.0٪ مــن اإلمجــايل الراكمــي لألمطــار اليوميــة القصــوى، يشــكل منهــا 
اجلــراين الســطحي املباشــر 300.6 ملــم، أي مــا نســبته 31.9٪ مــن اإلمجــايل الراكمــي هلــذا 

الفائــض و20.3٪ مــن اإلمجــايل الراكمــي لألمطــار اليوميــة القصــوى.

كمــا بلــغ اجملمــوع الراكمــي للفاقــد املائــي 534.9 ملــم، أي مايعــادل نســبة قدرهــا ٪36.3 
مــن اإلمجــايل الراكمــي لألمطــار اليوميــة القصــوى، يشــكل منهــا الفاقــد بواســطة التبخــر 161.3 
ملــم والفاقــد بواســطة التســرب أو التخزيــن 373.6 ملــم، أي مــا يعــادل نســبة قدرهــا علــى التــوايل 
30.2٪ و69.8٪ مــن أمجــايل الفاقــد املائــي مبحطــة الشــفا، يف حــن متثــل هــذه الفواقــد نســبة 

قدرهــا علــى التــوايل 10.9٪ و26.3٪ مــن اجملمــوع الراكمــي لألمطــار اليوميــة القصــوى.
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 ب- تضاريس اهلضاب

متثــل تضاريــس اهلضــاب الشــمالية حمطــة الــرزة وتضاريــس اهلضــاب اجلنوبيــة حمطــة الفائجة. 
ويــراوح متوســط األمطاراليوميــة القصــوى بــن 38.7 ملم/يــوم ابحنــراف معيــاري قــدره 27.7 
ملــم مبحطــة الفائجــة و22.3 ملم/يــوم ابحنــراف معيــاري قــدره 16.5 ملــم مبحطــة الــرزة، يف 
حــن بلغــت أعلــى كميــة مــن هــذه األمطــار 126.0 ملــم خــال يــوم 31 ينايــر 2009م 
و58.6 ملــم خــال يــوم 8 يوليــو 1987م ابحملطتــن علــى التــوايل. وبلــغ اجملمــوع الراكمــي 
لألمطــار اليوميــة القصــوى خــال الفــرة املدروســة 801.2 ملــم مبحطــة الــرزة و1392.8 ملــم 
مبحطــة الفائجــة. وبلــغ اجملمــوع الراكمــي لألمطــار اليوميــة القصــوى الــي تفــوق الفاقــد املائــي 
الــذي يعــادل 15.3 ملم/يــوم 684.3 ملــم مبحطــة الــرزة و1306.9 ملــم مبحطــة الفائجــة. 
وعليــه فــإن نســبة كميــة األمطــار اليوميــة القصــوى الــي إبمكاهنــا أن تولــد فائضــاً مائيــاً قــد يتحــول 
جــزء منــه أو كلــه إىل جــراين ســطحي مباشــر تعــادل ابحملطتــن علــى التــوايل 85.4٪ و٪93.8 
مــن إمجــايل األمطــار اليوميــة القصــوى املســجلة خــال الفــرة املذكــورة. وتعكــس هــذه النســب 
مــدى إمكانيــة توفــر مــوارد مائيــة ســطحية هامــة خــال فــرات تســاقط األمطــار اليوميــة القصــوى 

بتضاريــس اهلضــاب مبنطقــة مكــة املكرمــة. 

ولقــد بلــغ اجملمــوع الراكمــي للفائــض املائــي خــال نفــس الفــرة 363.7 ملــم مبحطــة الــرزة 
و863.2 ملــم مبحطــة الفائجــة، أي مــا يعــادل نســبة قدرهــا علــى التــوايل 45.4٪ و٪93.8 
مــن اإلمجــايل الراكمــي لألمطــار اليوميــة القصــوى ابحملطتــن، يشــكل منهــا اجلــراين الســطحي 
املباشــر علــى التــوايل أيضــاً 112.9 ملــم و323.9 ملــم، أي مــا نســبته 31.0٪ و٪37.5 
مــن اإلمجــايل الراكمــي هلــذا الفائــض ونســبة قدرهــا 14.0٪ و23.3٪ مــن اإلمجــايل الراكمــي 

لألمطــار اليوميــة القصــوى.

كما بلغ اجملموع الراكمي للفاقد املائي 437.5 ملم مبحطة الرزة و529.6 ملم مبحطة 
الفائجــة، أي مايعــادل نســبة قدرهــا علــى التــوايل 54.6٪ و38.0٪ مــن اإلمجــايل الراكمــي 
لألمطــار اليوميــة القصــوى، يشــكل منهــا الفاقــد بواســطة التبخــر 148.3 ملــم و160.4 ملــم، 
أي مــا نســبته أيضــاً علــى التــوايل 33.9٪ و30.3٪ مــن إمجــايل الفاقــد ابحملطتــن، يف حــن 
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بلــغ الفاقــد بواســطة التســرب أو التخزيــن 289.3 ملــم مبحطــة الــرزة و369.2 ملــم مبحطــة 
الفائجــة، أي مــا يعــادل نســبة قدرهــا علــى التــوايل 66.1٪ و69.7٪ مــن أمجــايل الفاقــد املائــي 

علــى التــوايل. 

ج- التضاريس الساحلية

متثــل التضاريــس الســاحلية الشــمالية حمطــة جــدة والتضاريــس الســاحلية اجلنوبيــة حمطــة 
الليــث. ويــراوح متوســط األمطاراليوميــة القصــوى بــن 31.2 ملم/يــوم ابحنــراف معيــاري قــدره 
25.9 ملــم مبحطــة جــدة و34.8 ملم/يــوم ابحنــراف معيــاري قــدره 30.0 ملــم مبحطــة الليــث، 
يف حــن بلغــت أعلــى كميــة مــن هــذه األمطــار 124.0 ملــم خــال يــوم 26 ينايــر 2011م 
و153.0 ملــم خــال يــوم 15 نوفمــر 1996م ابحملطتــن علــى التــوايل. وبلــغ اجملمــوع الراكمــي 
لألمطــار اليوميــة القصــوى خــال الفــرة املدروســة 1075.4 ملــم مبحطــة جــدة و1252.0 
ملــم مبحطــة الليــث. وبلــغ اجملمــوع الراكمــي لألمطــار اليوميــة القصــوى الــي تفــوق الفاقــد املائــي 
الــذي يعــادل 15.3 ملم/يــوم 1035.1 ملــم مبحطــة جــدة و1181.3 ملــم مبحطــة الليــث. 
وعليــه فــإن نســبة كميــة األمطــار اليوميــة القصــوى الــي إبمكاهنــا أن تولــد فائضــاً مائيــاً قــد يتحــول 
جــزء منــه أو كلــه إىل جــراين ســطحي مباشــر تعــادل ابحملطتــن علــى التــوايل 96.3٪ و٪94.4 
مــن إمجــايل األمطــار اليوميــة القصــوى املســجلة خــال الفــرة املذكــورة. وتعكــس هــذه النســب 
اإلمكانيــة الكبــرة لتوفــر فائــض خــال فــرات تســاقط األمطــار اليوميــة القصــوى ابلتضاريــس 
الســاحلية مبنطقــة مكــة املكرمــة إبمكانــه أن يتحــول إىل جــراين ســطحي عــادي أو ســيلي غزيــر. 

ولقــد بلــغ اجملمــوع الراكمــي للفائــض املائــي خــال نفــس الفــرة 606.7 ملــم مبحطــة جــدة 
و768.2 ملــم مبحطــة الليــث، أي مــا يعــادل نســبة قدرهــا علــى التــوايل 56.4٪ و٪61.4 
مــن اإلمجــايل الراكمــي لألمطــار اليوميــة القصــوى ابحملطتــن، يشــكل منهــا اجلــراين الســطحي 
املباشــر علــى التــوايل أيضــاً 221.8 ملــم و303.2 ملــم، أي مــا نســبته 36.6٪ و٪39.5 
مــن اإلمجــايل الراكمــي هلــذا الفائــض ونســبة قدرهــا 20.6٪ و24.2٪ مــن اإلمجــايل الراكمــي 

لألمطــار اليوميــة القصــوى.
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كما بلغ اجملموع الراكمي للفاقد املائي 468.7 ملم مبحطة جدة و483.8 ملم مبحطة 
الليــث، أي مايعــادل نســبة قدرهــا علــى التــوايل 43.6٪ و38.6٪ مــن اإلمجــايل الراكمــي 
لألمطــار اليوميــة القصــوى، يشــكل منهــا الفاقــد بواســطة التبخــر 126.8 ملــم و130.4 ملــم، 
أي مــا نســبته أيضــاً علــى التــوايل 27.1٪ و27.0٪ مــن إمجــايل الفاقــد ابحملطتــن، يف حــن 
بلــغ الفاقــد بواســطة التســرب أو التخزيــن 341.9 ملــم مبحطــة جــدة و353.4 ملــم مبحطــة 
الليــث، أي مــا يعــادل نســبة قدرهــا علــى التــوايل 72.9٪ و73.0٪ مــن أمجــايل الفاقــد املائــي 

علــى التــوايل.

اخلالصــة:
ابلرغــم مــن أن منــاخ منطقــة مكــة املكرمــة يتســم ابجلفــاف ونــدرة األمطــار إال أن امليزانيــة 
الفــرة 1976-2011 إمكانيــة توفــر  املائيــة للمحطــات املطريــة املدروســة أظهــرت خــال 
كميــات مــن األمطــار اليوميــة القصــوى هلــا القــدرة علــى توليــد فائــض مائــي إبمكانــه أن يتحــول 

إىل جــراين ســطحي عــادي أو جــراين ســيلي غزيــر.

املــكاين  التوزيــع  بتباينــات  املــكاين  توزيعــه  ويف  املائــي يف كميتــه  الفائــض  هــذا  ويرتبــط 
بكميــات األمطــار اليوميــة القصــوى، حبيــث اتضــح أن هنــاك تبايــن مــكاين يف نســبة األمطــار 
اليوميــة القصــوى الــي تفــوق معامــل االســتخاص األويل )Ia( الــذي ميثــل كميــة الفاقــد املائــي 
مــن ميــاه األمطــار. وقــد بلغــت نســبة هــذه األمطــار إىل إمجــايل األمطــار اليوميــة القصــوى للفــرة 
املدروسة )35 سنة( 98.0 ٪ مبحطة الشفا يف مناطق التضاريس اجلبلية و85.4 ٪ و93.8 ٪ 
مبحطــي الــرزة والفائجــة علــى التــوايل مبناطــق تضاريــس اهلضــاب و96.3 ٪ و94.4 ٪ مبحطــي 

جــدة والليــث علــى التــوايل مبناطــق التضاريــس الســاحلية.

وقــد ترتــب عــن هــذه التباينــات تبايــن التوزيــع املــكاين لنســبة الفائــض إىل إمجــايل األمطــار 
اليوميــة القصــوى، حبيــث بلغــت هــذه النســبة 64.0 ٪ مبحطــة الشــفا و45.4 ٪ و93.8 ٪ 
التــوايل و56.4 ٪ و61.4 ٪ مبحطــي جــدة والليــث علــى  الــرزة والفائجــة علــى  مبحطــي 
التــوايل. كمــا أدت هــذه التباينــات إىل تبايــن كميــة ونســبة اجلــراين الســطحي املباشــر إىل إمجــايل 
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الفائــض املائــي، حبيــث بلغــت هــذه النســبة 31.9 ٪ مبحطــة الشــفا و31.0 ٪ و37.5 ٪ 
مبحطــي الــرزة والفائجــة علــى التــوايل و36.6 ٪ و39.5 ٪ مبحطــي جــدة والليــث أيضــاً علــى 

التــوايل. 

وعليــه فــإن نســبة إمجــايل الفاقــد املائــي إىل إمجــايل األمطــار اليوميــة القصــوى بلغــت 36.3 ٪ 
مبحطة الشفا و54.6 ٪ و38.0 ٪ مبحطي الرزة والفائجة على التوايل و43.6 ٪ و38.6 ٪ 

مبحطــي جــدة والليــث أيضــاً علــى التــوايل.

 NRCS-CN ومــن مــا تقــدم فــإن هــذه الدراســة أظهــرت إمكانيــة االســتفادة مــن منــوذج
يف حســاب عناصــر امليزانيــة املائيــة، حبيــث ميكــن تطبيــق اخلطــوات املنهجيــة هلــذه الدراســة يف 
تقديــر امليزانيــة املائيــة ألحــواض التصريــف ألوديــة منطقــة مكــة املكرمــة ولغرهــا مــن األحــواض 

واملناطــق ابململكــة العربيــة الســعودية. 
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