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 في ديالى شرق العراق الوند التحليل الجيومتري لخزان سدعنوان البحث: 
 

 ملخص البحث:
 ،في ديالى لخزان سد الوند اليندسيالتحميل حيوي واستراتيجي وىو موضوع ناقش البحث 

Geometric Analysis of Alwand Dam Reservoirنماذج االرتفاعات  ، واستخدمت
المعايير اعتمدت و ي، ونظم التحميل المكانـ Digital Elevation Models (DEM)الرقمية 
 حجم الخزينممثمة باالساسية السالبة العناصر الجيومترية  استخمصت قيم، ة في البحثالجيومتري

(NV) (Negative volume ) المستويةوالمساحة (NPA) (Negative Planner Area) 
وعمق العمود المائي ومعامل والمحيط  (Negative Surface Area) (NSA)والمساحة المبتمة 

 Positive) (PV)وكذلك الحال بالنسبة لمعناصر الجيومترية الموجبة الحجمية ، لمخزان الشكل
Volume)  والمساحية(PPA) (Planner Area Positive ) و(PSA) (Positive Surface 

Area) وحتى  591منسوب منتخب، ابتداءا من  62عند  ،لمجزر المحصورة داخل محيط الخزان
 ، وبفاصمة قدرىا متر واحد1سطح البحر متر فوق مستوى 65911

 لخزاناتشغيل  سياقاتأساسية في الدراسات الجيومترية، إذ عمى أساسيا تصمم في اعاله  لعناصرا
، وىي التي تحدد التغيرات ()التخزين واالطالقات من بوابات السد في ظروف التشغيل المختمفة

بالتخزين عند كل منسوب، وكذلك تغاير مكاشف التي ستحدث عمى استخدامات األرض بعد البدء 
تم تحديد المنسوب مع تغاير المنسوب، وبناء عميو  التي ستتعرض لمغمر الجيولوجية التكوينات

في استخدامات  ىدراقل و  ابعاد الخطر عن السد، الذي يضمن تشغيال آمنا لمخزان بما يمبي
بين الرياضية لعالقة تم وضع ا كماالمائي،واقل ىدر في الخزين األرض واقل مساحة مغمورة، 



 ةمساحالالستتباع الفيضانات في الخزانات، وتحديد مستقبال تستخدم لمساحة وسعة الخزان 
 السطحية لمخزان كذلك التنبؤ بسعة الخزان عند أي مستوى لمماء وكذلك تصنيف الخزان1

( م فوق مستوى سطح 651) شغيمي االقصى االمن ىوأن المنسوب التالحالي تحميل الاظير 
في حين اشارت الدراسة االولية ، 7( م54308822)الى عندة حجم الخزين يصل الذي يبمغ البحر 

 ىو لمسد التي اجريت بالطرق التقميدية لممسح ان حجم الخزين عند نفس المنسوب
 71( م37,820,000)

بمقياس رسم موحد لغرض صدرت نماذج االرتفاعات الرقمية لكل منسوب منتخب عمى شكل صور 
 المقارنة البصرية بين امتدادات واشكال الخزان عند المناسيب المختمفة1

 

 
 65911(: خريطة توضح موقع خزان سد الوند ضمن حدود محافظة ديالى/ العراق عند منسوب 5-5شكل رقم )

 متر فوق مستوى سطح البحر1



 

 ( ومقطع جسم السدD7االبعاد )( يمثل شكل الخزان ثالثي 7-6لشكل رقم )ا

 
 (م فوق مستوى سطح البحر303( يوضح الخزن الميت عند المنسوب )33-3الشكل رقم )

 

 


