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 بسم اهلل الرمحه الرحيم

أَوْزَلَ مِهَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّييْل  ََبَيدار رَابِييار وَمِمَّيا     

َْ َيْ يِرُه الل يُه          يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي َِيَ ِل َََبيدث ِمْهل يُه  النَّاِر اْبِتَغياَء ِحْلَييةأ َأْو َمَتياَز 

َْ َفَيْم  يُ  ِفيي            ََُءياًء َوَأمَّيا َميا َيْنَءيُا النَّيا اْلَحقَّ َواْلَباِطَل َفَأمَّيا الزََّبيُد َفَييْ َهُج 

 .الْأَرْضِ َِ َلَِْ يَ ْرِهُ الل هُ الْأَمْهَالَ 

 
 عىسج الشعذ

 71الَح ا

 

 

 

 

 



 
 ب

 

 إقشاس الوششف                      

 المخددد طر فددد  وأثرهددد  المطريددد  الشددد ا ) أشهههبا  هههاد هذهههاها حهههلم هومة  ههه  ه    ههه     

   بهها ه  ا  هه ت( ه تههت تمهها  يدد ل  /خدد يني  قضدد   شددر  شددم   أو يدد  ألحددوا  الجيومورفيدد 

 حت  ايا ى جا ع   أون اني   لعل مقا جةى ت ت هشةهفت فت كلي  ه تة ي   إيتص ر مزهر عوي 

 .فت ه جغةهفيا ه م يعي  فل ف جزء  د  تمل ات نيل اةج  اكت ةهم 

 

 

 التوقٍع                                          

 ةالوششف: األستار الوساعذ الذكتوس                                                              

 ُالَ هحوذ سعٍذ                                                  

                                                  72   /9 /7272 

 بٌاءاً على التوصٍاث الوتوفشة أسشح ُزٍ االطشوحت للوٌاقشت

 

 التوقٍع                                       

 األستار الوساعذ الذكتوس                                                          

 هحوذ الباويوسام هتعب                                                            

 سئٍس قسن الجغشافٍت                                                        

                                                      72  /9/7272 

 

 

 

 



 
 خ

 إقشاس الوقوم اللغوي

 الجيومورفيددد  المخددد طر فددد  وأثرهددد  المطريددد  الشددد ا أشهههأن أذ  هههسا ة الهههو ة ة  )لههه) ة  هههه    
 عوي  نتص ر مزهرإة  قن ة  ذ ق ل ة طو  ة  ( ي لى/ خ نقين قض ء شرق شم ل أو ي  ألحواض

ن ته  تقه)ي ي ايو هو  غ)يهو  ق ة ط يعية ة جغاةفيو في فللفة نكت)اةا ناجة) ي جزء  ذ  تطل وت نيل 
 ، )عليِه ُأاشح  سِا ة الو ة  ل نوقشة  ذ ة نوحية ة لغ)ية .

 

 

 

 ة ت)قيع :                                                         

  .ن حلو  غض وذ جول ةالل  :                                                         

   2222/ 11/  2ة توايخ :                                                          

 

 

  



 
 ز

 حاائًإقشاس الوقوم اال

 الجيومورفيددد  المخددد طر فددد  وأثرهددد  المطريددد  الشددد ا أشهههأن أذ  هههسا ة الهههو ة ة  )لههه) ة  هههه    
 نتص ر مزهر عوي إة  قن ة  ذ ق ل ة طو  ة  ( ي لى/ خ نقين قض ء شرق شم ل أو ي  ألحواض
 قههن تهه  تقهه)ي ي ايو ههو ة ط يعيههة ة جغاةفيههو فههي فللههفة نكتهه)اةا ناجههةزء  ههذ  تطل ههوت نيههل ) ههي جهه
 . ألحصوئية، )عليِه ُأاشح  سِا ة الو ة  ل نوقشة  ذ ة نوحية ة احصوئيو  

 

 

 

 ة ت)قيع :                                                         

 أ.   يث  يعق)ب ي)لفةالل  :                                                         

   2222/ 11/  22ة توايخ :                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار المقوم العلم إ



 
 ج

 ألحدواض الجيومورفيد  المخد طر ف  وأثره  المطري  الش ا أشأن أذ  سا ة الو ة ة  )ل) ة    
) هي  نتصد ر مزهدر عويد إ( ة  قن هة  هذ ق هل ة طو  هة  يد لى/ خد نقين قضد ء شدرق شم ل أو ي 

قههن تهه  تقهه)ي ي ايو ههو عل يههو  ،  ة ط يعيههة ة جغاةفيههو فهي فللههفة نكتهه)اةا ناجههة نيههلجهزء  ههذ  تطل ههوت 
 )عليِه ُأاشح  سِا ة الو ة  ل نوقشة  ذ ة نوحية ة عل ية .

 

 

 

 

 ة ت)قيع :                                                         

 أح نأ. .ن ج)ةذ ل يذ ةالل  :                                                         

   2222/  11/  11ة توايخ :                                                          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 قشاس لجٌت الوٌاقشتإ



 
 ح

 الش ذاخلشوح ح ال ذورىساا المىع ى)ح  أا ق ذ العنن ا عع ً عضاء لجنح المناقشح انن أنشهذ نحن    

( دَ الً/ خ انيُن قض اء ش ش  ش ما  أودَ ح ألح ىا  الجُى)ىسفُح المخالش فٍ وأثشها المطشَح

تمحرىَاذها و)ا له عالقح تها ونشي انها جذَشج تاليثى  لنُ    حفٍ قغم الجغشافُح وقذ ناقشنا الطالث

   .(إهتٍاص وتريذَش  ح دسجح دورىساا فعغفح فٍ الجغشافُ

 التوقٍع                          التوقٍع 

 أحوذ عبذ الستاس جابش .االسن: أ. د                         . سعذٌت عاكول هٌخًاالسن: أ. د

 عضواً                         سئٍساً 

  7271/    /   :لتاسٌخ ا                          7271/  التاسٌخ : /

 

 التوقٍع                         التوقٍع 

 أصُاس سلواى ُادي .االسن: أ.م. د                       . سقٍَ أحوذ هحوذاالسن: أ. د

 عضواً                        عضواً 

 7271/   /  :التاسٌخ                                      7271/   /   :التاسٌخ

 

 التوقٍع                       التوقٍع  

 ُالَ هحوذ سعٍذاالسن: أ.م. د.                       علً هجٍذ ٌاسٍياالسن: أ. م. د. 

 عضواً وهششفاً                      عضواً 

  7271/   /  :التاسٌخ                      7271/   / التاسٌخ :  

 

على إقشاس لجٌت  دٌالىجاهعت  – ًساًٍتللعلوم أالهجلس كلٍت التشبٍت  ادق على االطشوحت ص

 الوٌاقشت بتاسٌخ  /   / 

 أالستار الذكتوس                                                                                     

 الخفاجً هحوذ ًاٍف جاسن

 عوٍذ الكلٍت عـ/                                                                                   

 7271/    /  :التاسٌخ 



 
 خ

 اإلهداء                          
ضعتنً على الدرب وو على وهن نا  محلتنً وه إىل من 

ساننها سياٍ  أمً رمحهاا ا  وأ   ...ونىرت طرٌقً
 جناته..                                                                        

 أهدي جهدي املتىاضع                                                              
 

 الباحثة
 

 

  



 
 د

  ٌشوتقذ ششك                                        

عهم عع  ً الن  المُنخ وع  خش له  م )  ا ف  ٍ الغ  مىاخ و)  ا ف  ٍ الحم  ذ ا ال  زٌ و  شآ تن  ٍ  دآ وفض     

س تمنشفر  هل قع  ىب أول خاألس  ٍر النع  ُم ال  زٌ ال َخف  ً ع ن ععم  هل ) ي  ا  رسج ال ف  ٍ  خُائ  هل ون ىر الح 

ٍَ )ن ننمائهخأعنذوالزٌ ألهمنٍ خ  أسضهل وال عمائهل  وم ا َج ة أي َ حم ذ أحم ذا   نٍ دو)اً وصاد عع

 .والصالج والغالآ ععً نثُنا )حمذ وععً اله وصحثه وععم عً جضَ  فضعهل ع

آ تجضَ    ش  وشٌ وعإ  ُم ي)رن  انٍ ال  ً االع  رار َطُ  ة ل  ً أي اذي  ذوأن  ا انه  ٍ جه  ذٌ المرىاض      

ععً ذفضعها تاإلششاف ععً هزا أاللشوححخ ولما قذ)ره لً هالح )حمذ عنُذ المغاعذ الذورىسج / 

مح وواند )صثاحاً )ن وقد وجهذ و)ا )نحرنً )ن فوشها وععمها الفُا  وذىجُهاذها النعمُح اليُ

 ضَها خُش الجضاء وَضَذها حعماً وععماً .أضاء لً لشَق النعم والمنشفحخ فأعأ  هللا أي َج

أذيذآ تالشوش يلً جمُ   أع اذزذٍ ف ٍ قغ م الجغشافُ ح ال زَن ذرعم زخ عع ً أَ ذَهم خ ال  الغ نح و   

الرحضُشَح و)ا تنذها لما َثزلىا دائماً وأتذاً )ن جهذ فٍ ذيىَم )غُشذنا النعمُ ح ف ىفيوم هللا جمُن اً 

 .ووهثوم أععً )شاذة الشقٍ واألتذاع

سقُ ه أحم ذ األ ع رار ال ذورىسج  ال ً  وأ)رن انٍ ووما َغ نذنً أي أذي ذآ تخ الك ش وشٌ وذي ذَشٌ  

( أصهاس ععماي ه ادٌالعرار المغاعذ الذورىسج  وا ( فٍ وعُح اِداب/ الجا)نح النشاقُح)حمذ أ)ُن

ىسج و)ش ذىجُه اخ ع ذَذج فٍ وعُح الرشتُح لعنعىآ االنغانُح / جا)نح دَالً ععً )ا قذ)راا ل ٍ ) ن 

 خ فجضاهما هللا عنٍ خُش الجضاء.فٍ )شاح  الذساعح جمُنها لشوحح أثشخ اال صادقح

 (خال ذ أوثشالحم ذانٍ الفاض   األع رار ال ذورىس  االع رارالً أَضا  أقذآ الشوش وعإُم أال)رناي و  

ُ ح واالع رار المغ اعذ ال ذورىسج هال ه عث ذ ال شحمن ف ٍ وعُ ح الرشت فٍ وعُح الرشتُح / جا)نح االنثاس

 ) ن ل ٍ االم ا ق ذ)والذورىس حمضج عثاط حا)ذ  عنذ )حمذ جاعم  الذورىسو لعثناخ/ جا)نح تغذادخ

 . الذساعحفٍ هزا  النم  الرطثُيٍ ألذماآ عىي

ق ُظ وا)     ع رار الجُىل ىجٍَض اً اذي ذآ تالش وش واال)رن اي لأأو)ن دواعٍ األعرشاف تالجمُ   

 فال َغننٍ يال أي وخرا)اً  خىي خال  النم  المُذانٍ الن ٍن قذ)ا لَناصش واالعرار تاعم خعف العز

خُ  ش عن  ٍ أش  وش و    )  ن )  ذ ل  ٍ َ  ذ الن  ىي إلنج  اص ه  زا الذساع  ح فث  اس  هللا ف  ُهم وج  ضاهم هللا 

 الباحثة                                                       .الجضاء



 ز
 

           فهرسج المحخىٌاث

 رقم الصفحت المحخىٌاث الفقرة

 أ أ٠٢خ 

 ػ-ة.د.س.ط أاللشاساد 

 خ أإل٘ذاء 

 د شىش ٚرمذ٠ش 

 س.ر اٌّسزخٍض 

 .صط. شص. فٙشسذ اٌّحز٠ٛبد 

 ط.ظص. فٙشسذ اٌغذاٚي 

 ق.نع. ؽ.ف . فٙشسذ اٌخشائظ  . 

 ي الشىبيفٙشسذ ا 

 َ. ْ.٘ـ ٌظٛسفٙشسذ ا 

 االطار الىظري  
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 لمىطقت الدراست     والمىاخٍت الخصائص الطبٍعٍت  الفصل األول

 

 

12 

 13 اٌخظبئض اٌطج١ؼ١خ ٌٍّٕطمخ رح١ًٍ- اٌّجحش االٚي 1-1

 13 ع١ٌٛٛع١خ ِٕطمخ اٌذساسخ  1-1-1

 13 إٌّطمخ ٚرشو١جٙبرىز١ٔٛخ  1-1-1-1

 17 اٌزى٠ٕٛبد اٌغ١ٌٛٛع١خ 2-1-1-1

 27 إٌّطمخ طٛثغشاف١خ 2-1-1

 42 اٌزشثخ 3-1-1

 55 اٌّٛاسد اٌّبئ١خ اٌسطح١خ فٟ إٌّطمخ 4-1-1

 58 اٌغطبء إٌجبرٟ 5-1-1

 67 اٌخظبئض إٌّبخ١خ ٌٍّٕطمخ -ضبٟٔاٌّجحش اٌ 2-1

 67 إٌّبخ١خ ٌٍّٕطمخ ؼٕبطشاٌرح١ًٍ  1-2-1

 68 االشؼبع اٌشّسٟ 2-1-1-1

 70 دسعخ اٌحشاسح 2-1-2-1

 72 االِطبس  2-1-1-3

 74 اٌزجخش  2-1-1-4

 76 اٌشطٛثخ إٌسج١خ  2-1-1-5

 77 اٌش٠بػ  2-1-1-6

 78 الِطبس فٟ إٌّطمخ ٚرٛص٠ؼٙب اٌضِبٟٔ ٚاٌّىبٟٔاخظبئض  2-2-1

 79 اٌزجب٠ٓ اٌضِبٟٔ ٌألِطبسفٟ إٌّطمخ 2-2-1-1

 80 اٌزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ ٌألِطبس فٟ إٌّطمخ 2-2-1-2

 82 اٌشذح اٌّطش٠خ   3-2-1

 83 حسبة اٌشذاد اٌّطش٠خ 3-2-1-1



 س
 

 89 اٌزٛص٠غ اٌّسبحٟ ٌٍزسبلظ اٌّطشٞ فٟ إٌّطمخ 4-2-1

 93 فً المىطقت مخاطر الجٍىمىرفٍت والهٍدرولىجٍت الححلٍل  الفصل الثاوً

 94 اٌغ١ِٛٛسف١خ ّخبطشاٌرح١ًٍ  -اٌّجحش االٚي 1-2

 94 اٌؼ١ٍّبد اٌّٛسفٛرىز١ٔٛخرح١ًٍ ِخبطش  1-1-2

 95 أسجبة إٌشبط اٌضٌضاٌٟ ثبٌّٕطمخ 1-1-1-2

 101 :إٌّطمخ فٟ األسض١خ ٌٍٙضاد ٚاٌضِبٟٔ اٌّىبٟٔ اٌزٛص٠غ 1-1-2-2

 112 اٌّؤششاد اٌغ١ِٛٛسفٌٛٛع١خ ٚدالٌزٙب فٟ ػ١ٍّخ اٌزٕش١ظ اٌزىزٟٛٔ 3-1-1-2

 113 ( Tِؤشش ٚػبًِ اٌزّبصً اٌطٛثغشافٟ )  1-3-1-1-2

 115 ( AFِؤشش ػذَ اٌزّبصً ) 2-3-1-1-2

 117 (SLِؤشش طٛي اٌّغشٜ ٚدسعخ أحذاسٖ) 3-3-1-1-2

 119 ( Vfػشع أسض١خ اٌٛادٞ اٌٝ أسرفبع اٌٛادٞ ) 4-3-1-1-2

 121 (SMFِؤششرؼشط ِمذِخ اٌغجً)  5-3-1-1-2

 RAT)) 123 اٌزىز١ٔٛخ إٌسج١خِؤشش اٌفؼب١ٌخ  6-3-1-1-2

 125 اٌؼ١ٍّبد اٌّٛسفٛد٠ٕب١ِى١خرح١ًٍ ِخبطش 2-1-2

 126 اٌحشوخ اٌجط١ئخ ٌٍّٛاد   2-1-2-1

 128 اٌحشوخ اٌسش٠ؼخ ٌٍّٛاد 2-1-2-2

 128 اٌحشوخ اٌسش٠ؼخ عذاً ٌٍّٛاد   2-1-2-3

 131 رح١ًٍ اٌّخبطش ا١ٌٙذسٌٚٛع١خ  -اٌّجحش اٌضبٟٔ 2-2

 131 اٌؼ١ٍّبد اٌّٛسفِٕٛبخ١خِخبطش رح١ًٍ  2-2-1

 131 اٌزؼش٠خ اٌّبئ١خ 2-2-1-1

 140 ػاللخ دسعخ االٔحذاسٚٔٛع اٌظخٛس ثمبث١ٍخ اٌزؼش٠خ االخذٚد٠خ 2-2-1-2

اٌزم١ُ إٌٛػٟ ٌٍزؼش٠خ اٌّبئ١خ ِٚمذاسإٔغشاف اٌزشثخ ثأسزخذاَ أّٔٛرط  2-2-1-3

(EPM) 

141 

 142 (yِؤشش لبث١خ اٌزشثخ ٌٍزؼش٠خ) 2-2-1-3-1

 146 (Jaِؤشش االٔحذاس)  2 -2-2-1-3

 Xa 148ِؤشش حّب٠خ اٌزشثخ  3 -2-2-1-3

 ⱷ 152ِؤشش رطٛس اٌزؼش٠خ اٌحب١ٌخ    2-2-1-3-4

 T 154ِؤشش اٌحشاسح  2-2-1-3-5

 156 (Hِؤششاٌزسبلظ اٌّطشٞ )  2-2-1-3-6

 167 مىطقت الدراست ضمهحقدٌر الجرٌان السطحً  الفصل الثالث

 170 رمذ٠ش حغُ اٌغش٠بْ اٌسطحٟ ثأسزخذاَ طش٠مخ سٕب٠ذس 1-3

 170 صِٓ اٌزشو١ض 1-1-3

 172 صِٓ اٌزجبطؤ 2-1-1-3

 175 صِٓ االسبط ٌٍس١ً   3-1-3

 177 ِذح االسرفبع اٌزذس٠غٟ ٌزذفك اٌس١ً 4-1-3



 ش
 

 179 ِذح االٔخفبع اٌزذس٠غٟ ٌٍس١ً  5 1-3-

 181 حغُ اٌغش٠بْ اٌس١ٍٟ 6-1-3

 V 183اٌغش٠بْ اٌس١ٍٟ سشػخ 7-1-3

 185 حسبة و١ّخ اٌزذفك االلظٝ ٌٍس١ٛي  8-1-3

 188 ل١ّخ اٌزسشة اٌضبثزخ 9-1-3

 190 اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌّضب١ٌخ ٌٙطٛي االِطبس 10-1-3

 192 رمذ٠ش ِذح اٌغش٠بْ اٌس١ٍٟ 11-1-3

 194 لٛح ١ِبٖ اٌس١ً 12-1-3

 196 (SCS-CNاٌـ)رمذ٠ش حغُ اٌغش٠بْ اٌسطحٟ ثبسزخذاَ طش٠مخ  2-3
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 261 رم١١ُ أصش اٌّخبطش اٌغ١ِٛٛسف١خ ػٍٝ االساضٟ اٌضساػ١خ 1-3-4-3

 264 رم١١ُ أصش ِخبطش اٌغ١ِٛٛسف١خ ػٍٝ االِبوٓ اٌس١بح١خ 1-3-4-4

 266 رم١١ُ أصش ِخبطش اٌس١ٛي ػٍٝ إسزؼّبالد االسع 2-3-4

 266 ػٍٝ اٌّسزمشاد اٌجشش٠خرم١١ُ أصش ِخبطش اٌس١ٛي  2-3-4-1

 268 رم١١ُ أصش ِخبطش اٌس١ٛي ػٍٝ طشق إٌمً 2-3-4-3
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 (8002َ-8002إٌّطمخ ٌٍّذح ِٓ )
69

ٌٍّذح ِٓ دسعبد اٌحشاسح اٌؼظّٝ ضٓ ِحطبد اٌشطذ اٌفضبئ١خ فٟ إٌّطمخ  5
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 21 السجٟ فٟ شّبي إٌّطمخ ضّٓ اٌطجمبد ألٚد٠خ حٛع وٛٔى١ًرى٠ٛٓ اٌج 3

 22 رى٠ٛٓ اٌفزحخ فٟ لش٠خ سٗ سٚح اٌغضء اٌشّبٌٟ اٌششلٟ ِٓ إٌّطمخ 4
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  المستخلص  

ّالزةٖ ،وٌطقةخ الضةوي سّف٘ةخ ْالشذاد الوطشٗخ فٖ ؽذّس الوخبطش الغْ٘ه أصشالذساسخ الٔ رؾل٘ل  رِذف   

أؽةةةْات هزوضلةةةخ ثؾةةةْت  أّثةةةش ّكًْ ةةةل ّػجبسةةةبى  (8شةةةولذ   إر (،²كةةةن3612هسةةةبؽخ ثل ةةةذ   رشةةة ل

زصت فٖ لالزٖ رٌجغ هي عِخ الششق ثأرغبٍ ال شة  ّخْسخْس ّ صل َ كي ّسٖ ؽشاى ّقْسح رْ ّثبًضه٘ي(

ثبلوٌبثغ الؼل٘ب لؾْضٖ  ضوي هؾبفظخ كشهٌشبٍ االٗشاً٘خ ّالزٖ رزوضل  أساضِ٘بعضء هي قغ ٗ إٔ ،ًِش دٗبلٔ

رٌؾصش فل ٘بً ثة٘ي خطةٖ طةْ   إر  ،ضوي قضبء خبًق٘ي فٖ هؾبفظخ دٗبلٔ ّالغضء االخشػجبسبى ّقْسح رْ 

َ ′ 66 
°

61 - ′61 
°

 61 ′ششقبً دائشرٖ ػشت) 64
°

26 -  ′63 
°

  .( شوبالً 24

(م الةزٕ ٗؼةذ 3168 -3162أى أػلٔ الشذاد الوطشٗةخ ُطلةذ خةا  الوْسةن الوطةشٕ أّضؾذ الذساسخ    

ّالزٖ روضلذ ثبلسٌْاد الوؾصةْسح ثة٘ي ( سٌخ 66فٖ الذساسخ ُّٖ   زوذحهي أغضس الوْاسن خا  الوذح الوؼ

 ثزةةةبسٗ ( Aهلن/سةةةبػخ ( فةةةٖ الوؾطةةةخ  48هطشٗةةةخ   شةةةذح(م ، ؽ٘ةةةش ثل ةةةذ أػلةةةٔ 3168 -3118ػةةةبهٖ 

هطشٗةةةخ  شةةةذح( فقةةةذ ثل ةةةذ أػلةةةٔ Bفةةةٖ الوؾطةةةخ ّ( سةةةبػبد هززبل٘ةةةخ، 2أسةةةزوشد   ّالزةةةٖم 36/4/3168

أػلٔ سغلذ قذ ّكوب د هززبل٘خ، ( سبػب6م( ّالزٖ أسزوشد  2/4/3168-1 ثزبسٗ هلن/سبػخ( السبقطخ 21 

م( إر إسةةةزوشد 66/6/3168   ثزةةةبسٗ هلن/سةةةبػخ( 66 ّالزةةةٖ ثل ةةةذ (Cالوؾطةةةخ  ضةةةوي هطشٗةةةخ  شةةةذح

 خ .ززبل٘(سبػبد ه4 

ر ةْى أًِةب ف لةزا  ًشبط ر زًْٖ ػبلٖ،رؼبًٖ هي الوٌطقخ أى الؼول٘بد الوْسفْر زًْ٘خ   رج٘ي هي دساسخ كوب   

فةٖ ر ةشاس ؽةذّس الِةضاد االسضة٘خ  بً إى ٌُةب  رجبٌٗة لؾذّس هخبطش صلضال٘خ ، ؽ٘ةش ثش ل هسزوش هؼشضخ

صةٌتذ الوٌطقةخ ، ّثٌةبًء ػلةٔ رلة   ّرْصٗؼِب الو بًٖ فضا ػي رجبٗي قْرِب ّآصبسُب الزذه٘شٗخ ػلٔ الوٌطقةخ

  ؽسةت خضلضال٘ةهقةذاس الشةذح ال إػزوبداً ػلةٔالٔ صاس هسزْٗبد هي االساضٖ الوؼشضخ للخطْسح الضلضال٘خ 

ثل ةذ ًسةجخ هسةبؽخ االساضةٖ الزةٖ ر ةْى راد خطةْسح  ، فقةذ(م 3168-3162ّللوذح هي  هق٘بط سٗخزش(،

-. 3ثةة٘ي  رةةشاّػ هقةةذاس الشةذح الضلضال٘ةةخ فِ٘ةةب ّالزةٖ  %( هةةي أعوةبلٖ هسةةبؽخ الوٌطقةةخ48.2صلضال٘ةخ قل٘لةةخ  

، ّقذ هغوْع هسبؽخ الوٌطقخ%( هي 23.3( ͦ  ، ّكوب ثل ذ ًسجخ هسبؽخ االساضٖ هزْسطخ الخطْسح  3.8

ش طبالوؼشضةةخ لؾةةذّس هخةة ًسةةجخ هسةةبؽخ االساضةةٖ، أهةةب ( ͦ  2.1-3.3ثةة٘ي رةةشاّػ هقةةذاس شةةذرِب الضلضال٘ةةخ 

 .   (6.1-2.2% ( هي أعوبلٖ هسبؽخ الوٌطقخ، ّالزٖ شذرِب رشاّؽذ ث٘ي 8.6   صلضال٘خ شذٗذح فقذ ثل ذ

الزؼشٗةةخ الوبئ٘ةةخ  إى ّعةةذ،إر الذساسةةخ هٌطقةةخأؽةةْات  ػلةةٔ( EPMلْف٘ةة  الةة  ًٗوةةْرط عبفشإّكوةةب طجةة    

/سةةٌخ، 3/كةةن2( م6411 -416 ثةة٘ي  ضةةوي أساضةةِ٘بؽغةةن الشّاسةةت  رةةشاّػ  ّقةةذ،الوزْسةةطخ ُةةٖ السةةبئذح 

 .( هي هغوْع هسبؽخ أؽْات الوٌطقخ3كن236.3ش لذ هسبؽخ ثل ذ ّالزٖ 



 ر 

الغشٗةبى السةطؾٖ الةزٕ ( لزقةذٗش ؽغةن SCS-CNًوةْرط سةٌبٗذس ّطشٗقخالة  أأهب ُ٘ةذسّلْع٘بً فقةذ أسةزخذم 

، إر ٗؼزوةةذ ػلةةٔ ًْػ٘ةةخ الزشثةةخ للؾةةْت ًّتبرٗزِةةب ّرصةةٌ٘ا أًةةْاع ال طةةبءاد االسضةة٘خ  ؽةةْات الوٌطقةةخ

ػلةٔ قلةخ القة٘ن الوشرتؼةخ هوةب ٗةذ   إٔ سة٘بدح(611-34ثة٘ي   ( فةٖ هٌطقةخ الذساسةخ هةبCNرشاّؽذ ق٘ن الة   

 بً ٌُةب  رجبٌٗةّكوةب إرضةؼ إى ،  ت الوٌطقةخضوي أغلت أؽْا سرتبع ًست الغشٗبى السطؾٖإّ الزشثخ ٌتبرٗخال

(م ضوي 66/6/3168الزٖ أػزوذ فٖ ؽسبثَ الشذح الوطشٗخ السبقطخ ثزبسٗ    فٖ ق٘ن ؽغن الغشٗبى السطؾٖ

ّالزةٖ ، فقذ سةغلذ أػلةٔ القة٘ن ضةوي ؽْضةٖ ػجبسةبى ّ قةْسح رةْ الوؾطبد الوٌبخ٘خ الوؼزوذح فٖ الذساسخ 

هةةي أكضةةش  ػلةةٔ الزةةْالٖ هوةةب عؼلِوةةب  2(م312.316 - 623.342 ّ 2(م67116.22 - 433.231 ثل ةةذ

 .شذٗذح راد خطْسح االؽْات الوؼشضخ لؾذّس سْ٘ 

رؾذٗةذ  هةي خةا ّثٌةبء إًوةْرط هؾبكةبح للوخةبطش الغْ٘هْسف٘ةخ زذُْس الج٘ئةٖ فةٖ الوٌطقةخ رق٘٘ن الرن  ّكوب   

الوخبطش الغْ٘هْسف٘خ الٔ صاصخ هسزْٗبد هي الخطةْسح الزةٖ  فقذ صٌتذ، هخ االسض٘خءدسعخ القبثل٘خ ّالوا

اساضٖ الوائوخ ّالوزْسطخ الخطْسح لش ل الوسزْٓ الضبًٖ ٗرؾذس ضوي أؽْات هٌطقخ الذساسخ ، ؽ٘ش 

، ّكوةب أهِةشد ًزةبئظ هطبثقةخ خشٗطةخ %( هةي هسةبؽخ أؽةْات الوٌطقةخ 66.6ثل ةذ  ّالزةٖ الٌسجخ ا ػلٔ

شائظ أسةزؼوبالد أالست ، أى أػلةٔ ًسةجخ هةي أػةذاد الوسةزقشاد الجشةشٗخ رقةغ الوخبطش الغْ٘هْسف٘خ هةغ خة

 ،%( هي هغوْع أػذاد القشٓ الزٖ رقغ ضوي هٌطقخ الذساسةخ26ثل ذ   قذضوي الوٌبط  القل٘لخ الخطْسح ّ

أهب ثبلٌسجخ للطةشق فقةذ شة لذ الطةشق الوؼجةذح ّغ٘ةش الوؼجةذح الووزةذح ضةوي االساضةٖ الوزْسةطخ الخطةْسح 

%( ػلٔ الزةْالٖ، أهةب   23.2% ، 28.6الوٌطقخ ّالزٖ ثل ذ    ضوي ًسجخ هي هغوْع أطْا  الطشقأػلٔ 

قةةذ شةة لذ أػلةةٔ ًسةةجخ ضةةوي االساضةةٖ الوزْسةةطخ الخطةةْسح ّالزةةٖ  ثل ةةذ فثبلٌسةةجخ للوسةةبؽبد الضساػ٘ةةخ  

 %( هي هغوْع هسبؽخ االساضٖ الضساػ٘خ   ؽْات الوٌطقخ.62.3 

ّقةغ ؽْضةٖ ػجبسةبى  إر، حسالخطةْسْ٘  الزٕ ضن هسزْٗ٘ي  هي هسةزْٗبد ًوْرط هخبطش الأ  ّكوب صون   

ثٌ٘ةذ ًزةةبئظ هطبثقةةخ خشٗطةةخ هخةبطش السةةْ٘  هةةغ خةةشائظ  كوةةب، ّقةْسح رةةْ ضةةوي هسةزْٓ الخطةةْسح الشةةذٗذح

أالساضةٖ ضةوي  رقةغ، أى ٌُب  أػلٔ ًسجخ هي أػذاد الوسزقشاد الجششٗخ الوٌطقخأسزؼوبالد أالست ضوي 

 أؽةةْات الوسةةزقشاد الجشةةشٗخ ضةةوي %( هةةي هغوةةْع أػةةذاد83.2لذ ًسةةجخ   ّالزةةٖ شةة ذح الخطةةْسح ٗالشةةذ

ضةوي االساضةٖ أػلةٔ ًسةجخ  أهب ثبلٌسجخ للطشق فقذ شة لذ الطةشق الوؼجةذح ّغ٘ةش الوؼجةذح الووزةذح الوٌطقخ، 

لوسةبؽبد الضساػ٘ةخ الزةٖ ل ،  أهةب ثبلٌسةجخػلٔ الزْالٖ %(  23.8% ، 83.2ثل ذ  ّالزٖ الشذٗذح الخطْسح 

هةي هغوةْع هسةبؽبد ( 82.6رقغ ضوي االساضةٖ الشةذٗذح  الخطةْسح فقةذ شة لذ أػلةٔ ًسةجخ ّالزةٖ ثل ةذ 

 .االساضٖ الضساػ٘خ ضوي أؽْات الوٌطقخ
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  Introduction:انًمذيح

ثوى ِظب٘و اٌىٛاهس اٌطج١ؼ١خ اٌّزىوهح أِٓ  Geomorphic Hazards اٌغ١ِٛٛهف١خ  رؼل اٌّقبطو    

 .أالِطبه أّ٘ٙبػلح ػٛاًِ رٕغُ ػٓ ئم ٠ىْٛ ٌٙب أصو وج١و ػٍٝ ِقزٍف االٔشطخ اٌجشو٠خ اٌزٟ 

أْ ٌّٛلغ إٌّطمخ  ٚشىً اٌَطؼ أصواً وج١واً فٟ رؼوضهٙب اٌهٝ ؽهلٚس ػٛامهف ِطو٠هخ ِزجب٠ٕهخ فهٟ ئم    

رؼل اٌّصله اٌوئ١َٟ ٌٍغو٠بْ اٌَطؾٟ فهلي أٚك٠هخ أؽهٛال إٌّطمهخ   ؽ١شاٌشلح ٚاالٍزلاِخ ٚاٌزىواه 

ػ١ٕفهخ ِٙهلكح ئٍهزمواه ؽ١هبح ٚغبٌجبً ِب رَمط أِطبهاَ غي٠وح فهٟ ٚلهذ لصه١و ٠ٕهزظ ػٕٙهب ف١ هبٔبد ٍه١ٍ١خ 

 اٌَىبْ فٟ ِٕبطك األفطبه اٌّؾزًّ ؽلٚصٙب.

 اٌهنٞافٙهب ٔغوئرؼو٠هخ اٌزوثهخ ٚفهٟ  اً أصهو ٍهمٛطٙبئْ ٌٍٙطٛالد اٌّطو٠خ ٚشلرٙب ٚرىواه٘ب ٍُِٚٛ  وّب   

 Soil water)٠يكاك أالٔغواف اٌّبئٟ ٌٍزوة  ئم   فٟ إٌّطمخ رل٘ٛه االهاضٟ اٌيهاػ١خ ٠إكٞ اٌٝ ثلٚهٖ

Erosion) ٞػٕههل اٌشههلح اٌؼب١ٌههخ ٌٍؼٛامههف اٌّطو٠ههخ اٌّزىههوهح  الٍهه١ّبٚ  ثي٠ههبكح و١ّههخ اٌٙطههٛي اٌّطههو

 ثفٛامً ى١ِٕخ لص١وح.

االِطهبه  ِٕٚٙهب اٌهيالىي   ؽ١هش رؼهلاالِطبه فٟ ى٠هبكح فبػ١ٍهخ اٌؼ١ٍّهبد اٌّٛهفٛرىز١ٔٛهخ  َبُ٘ٚوّب ر   

أضواه ِقبطو ٚ ِّب ٔزظ ػٓ مٌهفٟ إٌّطمخ  رؾلس اٌزٟ َبػل ػٍٝ ى٠بكح ػلك اٌٙياد االهض١خ٠ػبًِ 

ِهٓ اٌؼ١ٍّهبد اٌّٛهفٛك٠ٕب١ِى١هخ فهٟ  االِطهبه إصوره  ٚوّهب  ثصٛهح ِجبشهوح أٚ غ١هو ِجبشهوحٍٛاء وج١وح 

ٚاٌَهمٛط اٌصهقوٞ  االٔياللهبدِّب ٠َبُ٘ مٌهه فهٟ ؽهلٚس  ٚاٌزؼو٠خ  فلي ى٠بكح ٔشبط ػ١ٍّزٟ اٌزغ٠ٛخ

ضهّٓ  ِٓ أػٍٝ ٍفٛػ إٌّؾلهاد ٔؾٛ ثطهْٛ االٚك٠هخ هٚاال١ٙٔبهاد ٚاٌٙجٛط األهضٟ ٚىؽف اٌصقٛ

 ِٕطمخ اٌلهاٍخ.

 :Problem of Studyمشكلة الدراسة   -أوالً 

 :اٌوئ١َ١خ  ثبٌَإاي اٌزبٌٟ ِشىٍخ اٌلهاٍخ رىّٓ م١بغخ   

  ٟفٟ ِغبهٞ أٚك٠خ أالؽٛال  ِب ِلٜ رأص١و اٌشلاد اٌّطو٠خ ػٍٝ ى٠بكح و١ّخ اٌزصو٠ف اٌّبئ ِٓٚ

 ؟  اٌلهاٍخ  ِٕطمخ ضّٓ ِٚقبطو ا١ٌَٛي اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خصُ ؽلٚس 

 ف لً ػٓ اٌّشبوً اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌزٟ رّضٍذ ثبٌزَبؤالد ا٢ر١خ :  

 ؟ِب ؽغُ اٌغو٠بْ اٌَطؾٟ ِٚملاهاٌّقبطو ا١ٍ١ٌَخ اٌّزٛلؼخ اٌؾلٚس ضّٓ أؽٛال إٌّطمخ -1 

فهٟ ى٠هبكح ؽهلٚس اٌّقهبطو اٌغ١ِٛٛهف١هخ  اٌّهإصوحاٌؼ١ٍّبد اٌّٛهفٛرىز١ٔٛخ ٚاٌّٛهفٛك٠ٕب١ِىخ  ِٟ٘ب  -2

 ؟إٌبرغخ ػٓ اٌشلاد اٌّطو٠خ

فٟ إٌّطمهخ ِٚبِمهلاه اٌزوثهخ ٚو١ّهخ اٌزوٍهجبد إٌّغوفهخ ثفؼهً اٌغو٠هبْ ٔٛع ٚشلح اٌزؼو٠خ اٌّبئ١خ  ِب -3

 ؟اٌَطؾٟ فلي أؽٛال إٌّطمخ

 اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ اٌزٟ رؾلس فٟ إٌّطمخ؟٘ٛ رٛى٠غ ِب -4
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ػٍهٝ إٌشهبط اٌجشهوٞ ضّٓ إٌّطمهخ اٌّؾزًّ ؽلٚصٙب  ِٚقبطو ا١ٌَٛي اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ أصوِب  -5

 ؟ّخ ٚلبث١ٍخ االهل ٌلٍزؼّبالد اٌجشو٠خئلِ ِٚلٜ

 :The hypothesis of the study الدراسة ضياتفر -: نياً ثا

ؽههلٚس اٌَهه١ٛي ِٚههٓ صههُ ٕ٘ههبن رههأص١و ٚاضههؼ ٌٍشههلاد اٌّطو٠ههخ ػٍههٝ ى٠ههبكح و١ّههخ اٌزصههو٠ف اٌّههبئٟ  -1

 إٌّطمخ. ضّٓ اٌغ١ِٛٛهف١خٚاٌّقبطو ِٚقبطو٘ب 

هضه١خ أ١ٙٔهبهاد ئاٌزوثهخ ٚاالٔياللهبد اٌصهقو٠خ ٚثهأٔغواف ٕ٘بن ِقبطو ع١ِٛٛهف١هخ ػل٠هلح ِزّضٍهخ  -2

 . ِّىٓ أْ رؾلس فٟ إٌّطمخ

اٌىج١هو ٚاٌزٟ ٠ىْٛ ٌٙهب االصهو ضّٓ ِٕطمخ اٌلهاٍخ ٌؼ١ٍّبد اٌّٛهفٛرىز١ٔٛخ ٚاٌّٛهفٛك٠ٕب١ِى١خ رٕشط ا -3

 فٟ ى٠بكح ؽلٚس اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ إٌبرغخ ػٓ اٌشلاد اٌّطو٠خ

 اٌزوثخ عواء اٌزؼو٠خ اٌّبئ١خ اٌزٟ رؾلس ضّٓ أؽٛال إٌّطمخ.فٟ فملاْ ٚرل٘ٛه ٕ٘بن  -4

 ٕ٘بن رجب٠ٓ فٟ رٛى٠غ اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ اٌزٟ رؾلس فٟ إٌّطمخ. -5

اٌّؾزّهً  ِٚقهبطو اٌَه١ٛي اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١هخٌؾلٚس ٠ؾلس فٟ إٌّطمخ ٔز١غخ  ٕ٘بن رل٘ٛه ث١ئٟ-7

 .ؽلٚصٙب

 :   هدف الدراسة -ثالثاً 

فهٟ إٌّطمهخ ا١ٌَٛي ِٚقبطو  اٌغ١ِٛٛهف١خاٌّقبطوؽلٚس ػٍٝ  اٌشلاد اٌّطو٠خو١ّبد  أصورٛض١ؼ  -1

 . مٌهف لً ػٓ ِلٜ َِبّ٘خ  اٌؼ١ٍّبد اٌّٛهفٛرىز١ٔٛخ ٚإٌشبط اٌيٌياٌٟ فٟ 

ػٍههٝ   SCS-CN)ٟ ٍههٕب٠له ٚ اٌهه  ّٔههٛمعأ  ثأٍههزقلاَ  إٌّطمههخ ضههّٓرمههل٠و ؽغههُ اٌغو٠ههبْ اٌَههطؾٟ  -3

 .ٚاالصبه إٌبعّخ ػٕٗ ٌّقبطو ا١ٌَٛي  أّٔٛمطٚرص١ُّ  أٍبً أػٍٝ شلح ِطو٠خ ٍبلطخ ضّٓ إٌّطمخ

اٌزوثهخ و١ّهخ اٌَهبئلح فهٟ إٌّطمهخ   ف هل ػهٓ ؽَهبة  ؽغُ اٌزؼو٠هخ اٌّبئ١هخ اٌَه٠ٕٛخ ٚشهلرٙب  ؽَبة -4

 أٌّٔهٛمط ثأٍهزقلاَ ؽهٛال إٌّطمهخأِٓ اٌطجمخ اٌَهطؾ١خ ألهاضهٟ اٌّزٛلغ فَبهرٙب اٌّفمٛكح ٚاٌزوٍجبد 

  (.EPMاٌ   عبفو٠ٌٛٛف١ه

ٚأصو٘هههب ػٍهههٝ إٌّطمهههخ أؽهههٛال ضهههّٓ  ٌٍّقهههبطو اٌغ١ِٛٛهف١هههخ ِٚقهههبطو اٌَههه١ٛي رصههه١ُّ ّٔهههبمط  -6

 .اٍزؼّبالد أالهل

ٌٍّقههبطو اٌغ١ِٛٛهف١ههخ  أّٔههٛمطرؾل٠ههل كهعههخ اٌّلئّههخ االهضهه١خ ِههٓ فههلي رم١هه١ُ اٌّقههبطو ٚثٕههبء  -7

 اٌزٟ رؾلس فٟ إٌّطمخ.ِٚقبطو ا١ٌَٛي 

 : الدراسةأختيار  ومربرات هميةأ -خامسا
 ٠ّٚىٓ ئ٠غبى٘ب أعّبالً ثّب ٠أرٟ : 
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ثبٌىض١و ِٓ اٌلهاٍبد اٌزطج١م١خ اٌزٟ رٙهزُ ثزم١١هخ اٌّقهبطو اٌغ١ِٛٛهف١هخ اٌزهٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ  ٝظٌُ رؾ  -

ٌهنا ِهٓ اٌّٙهُ كهاٍهزٙب وٛٔٙهب ٚؽهلح طج١ؼ١هخ ِزىبٍِهخ اٍهزٕجبط اٌّؼٍِٛهبد ٚرؾ١ٍٍٙهب رؾلس فٟ إٌّطمخ   

ٌزؾل٠هل االهاضهٟ اٌّؼوضهخ ٌٍّقهبطو ٚرٛص١مٙب ٚثٕبء لبػلح ِؼٍِٛبد ِفصهٍخ ٌٙهب ٚئعهواء ػ١ٍّهخ ّٔنعهخ 

ٌزَهبػل أمهؾبة اٌمهواه فهٟ  ٚمٌهه  إٌّطمخ فٟ   اٌج١ئٟاٌزل٘ٛه َزِٜٛٚ اٌّؾزٍّخ اٌؾلٚسغ١ِٛٛهف١خ اٌ

 .أٔشبء ِشبه٠غ ر٠ّٕٛخ فٟ إٌّطمخ َِزمجلً 

ٕشطخ رىز١ٔٛهبً اٌ رؼل ِٓ إٌّبطك الٔٙب حِزىوه صٛهحؽلٚس اٌٙياد أالهض١خ  ث ثَجتّٕطمخ ٌِؼبٔبح ا  -

ِٚهٓ كْٚ إٌّطمهخ ثشهىً ٚاضهؼ ضهّٓ االٔياللبد ٚاٌَمٛط اٌصقوٞ ؽلٚس  االِو اٌنٞ ٠َبُ٘ ثي٠بكح

 .أفن٘ب ثبٌؾَجبْ ِٓ أٞ عٙٗ أٚ رطج١ك كهاٍخ ػ١ٍٙب

 :هاحدودمىقع منطقة الدراسة و -سادسا:

شهّبي شهوق فٟ اٌغيء اٌشّبٌٟ اٌشولٟ ِٓ اٌؼواق ضّٓ االلٍه١ُ اٌّزّهٛط  أٞ رمغ ِٕطمخ اٌلهاٍخ عغواف١بً    

ئم ٠ؾل٘ب ِٓ عٙهخ اٌشهّبي ل هبء    ِؾبفظخ ك٠بٌٝ ٚشّبي غوة ِؾافظخ ووِٕشبٖ اال٠وا١ٔخفٟ ل بء  فبٔم١ٓ 

ِؾبفظههخ ووِٕشههبٖ اال٠وا١ٔههخ ِٚههٓ اٌغٕههٛة ِووههي ٔبؽ١ههخ  كهثٕههلفبْ اٌزههبثغ ٌّؾبفظههخ اٌَهه١ٍّب١ٔخ  ِٚههٓ اٌشههوق

  ٌَه١ٍّب١ٔخ اٌزهبثؼ١ٓ  ٌّؾبفظهخ ا  ٔٙو ك٠بٌٝ اٌنٞ ٠فصٍٙب ػٓ ل هبئٟ وهله ٚكهثٕهلفبْ فبٔم١ٓ   ِٚٓ اٌغوة

 11 َ′ ثه١ٓ فطهٟ طهٛي فٍى١هبً رٕؾصهو إٌّطمهخ ًأِب 
°

46 - ′11 
°

 11′كائورهٟ ػهول شهولبً ) 45
°

34 -  ′12 

°
أِب َِبؽخ إٌّطمهخ  (َ   2112-2112ثبٌّلح اٌزٟ رزواٚػ ث١ٓ   فٟ ؽ١ٓ رزّضً اٌؾلٚك اٌيِب١ٔخ  ( شّبالً 35

وُ 2163اٌلهاٍخ فزمله ث   
2
 . (1  فو٠طخ   (
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 ( مىقع منطقة الداسة1خريطة )

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  سرخذاو تزَايجتا DEM)ٔانـ)   2011, تغذاد, نؼاو 1:100000انًصذر: يٍ ػًم انثاحثح اػرًادا ػهٗ انخزٚطح اإلدارٚح نهؼزاق يمٛاص 

Arc GIS(arc Map10.4)   . 
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 :The study methodologyمنهجية الدراسة  -سابعا :

ٚمٌه ٌزؾم١هك اٌٙهلف ِهٓ اٌلهاٍهخ ٌٚغهول اٌزؾمهك ِهٓ اٌفوضه١بد أػزّلد اٌلهاٍخ ػٍٝ ػلح ِٕب٘ظ    

اٌهنٞ ٠مهَٛ ػٍهٝ رصه١ٕف  ٌّٛضهٛػٟاِهٕٙظ ػزّهل أ   فمهلثصٛهح ٚالؼ١خ ٚاٌقوٚط ثأف ً إٌزبئظ ٚأكلٙب

اٌغطبء االهضٟ ٚأٍزؼّبالد االهل ِٓ فهلي ئٍهزؼّبي رم١ٕهبد االٍزشهؼبه ػهٓ ثؼهل ٚٔظهُ اٌّؼٍِٛهبد 

ِهٓ فهلي  اٌقصهبئ  اٌطج١ؼ١هخ ٌٍّٕطمهخاٌّهٕٙظ اٌٛمهفٟ ٌٍزؼهوف ػٍهٝ ف لً ػهٓ ئػزّهبك   اٌغغواف١خ  

 . ٟ إٌّطمخٚأشىبي إٌّؾلهاد اٌَبئلح ف ٛثغوافٟاٌزوو١ي ػٍٝ أشىبي اٌزٕٛع اٌط

اٍههزقلاَ ِههٓ فههلي ٚمٌههه فههٟ ٘ههنٖ اٌلهاٍههخ  (Analytical Method)اٌزؾ١ٍٍههٟ  ٚوّهب أػزّههل اٌّههٕٙظ   

٠ؼزّههل ػٍههٝ عّههغ اٌج١بٔههبد اٌول١ّههخ ٚاٌٛمههف١خ ٚعههلٌٚزٙب  اٌههنٞاالٍههٛة اٌىّٟ االؽصههبئٟ ٚاٌو٠بضههٟ( 

 أّٔهٛمطاافهبكح ِهٓ ِهٓ فهلي ٌؾل٠ضهخ ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرف١َو٘ب ٚرٕظ١ّٙب ثبٍزقلاَ اٌطوائك ٚاٌزم١ٕبد اٌؼ١ٍّهخ ا

اٌّٛهفهِٛزوٞ ٌشهجىبد اٌصهوف  اٌزؾ١ٍهً ٚئػزّبك٘هب فهٟٚاٌّوئ١هبد اٌف هبئ١خ  (DEMاالهرفبع اٌولّهٟ  

ػههٓ  كل١مههخوبف١ههخ ٚ ٚرؾ١ٍههً اٌقصههبئ  ا١ٌٙلهٌٚٛع١ههخ ثأٍههزقلاَ ّٔههبمط ه٠بضهه١خ رؼطههٟ ٔزههبئظ اٌّههبئٟ

 .(SCS-CNاٌ  ٍٕب٠له ٚطو٠مخ  ّٔٛمطأِضً  اٌغو٠بْ اٌَطؾٟ فٟ إٌّطمخ رمل٠و

 : الدراسةمصادر وجمتمع  -ثامنا

  انؼًم انًكرثٙ:يزحهح 

  اٌّصبكه اٌؼوث١خ ٚاالعٕج١خ اٌقبمخ ثبٌغبٔت إٌظوٞ فٟ ِوؽٍخ عّغ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ِواعؼخ ٠زُ   

طههبه٠ؼ ِٚغههلد ِٕٚشههٛهاد ٚرمههبه٠و ماد مههٍخ ثّٛضههٛع أٌٍلهاٍههخ ثشههىً ػههبَ ِههٓ وزههت ٚهٍههبئً ٚ

  ٚوهنٌه عّهغ اٌقهوائط ٌٍؾصهٛي ػٍهٝ اٌج١بٔهبد اٌّطٍٛثهخ اٌلهاٍخ  ف لً ػٓ ِواعؼخ اٌلٚائو اٌوٍه١ّخ 

 اٌّوئ١بد اٌف بئ١خ ٌٍّٕطمخ ٟٚ٘:االكها٠خ ٚٚاٌغ١ٌٛٛع١خ ٚ طٛثغواف١خاٌ

 انخزائظ: -

ا١ٌٙئههخ اٌؼبِههخ j/nw, 1-38-32-1لههٛهٖ رههٛ ٛؽههخ ٌ ( 111111:  1ِم١ههبً   اٌطٛثغواف١ههخاٌقو٠طههخ  -1

 َ.1825ثغلاك ٌؼبَ -ٌٍَّبؽخ

ثغهلاك ٌؼهبَ  -  ا١ٌٙئهخ اٌؼبِهخ ٌٍَّهبؽخٌّٕطمهخ اٌلهاٍهخ ( 111111:  1ِم١بً   اٌطٛثغواف١خاٌقو٠طخ  -2

2112.َ 

 geological map of khanaqin   ٌٛؽخ فبٔم١ٓ (251111:1اٌقو٠طخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ِم١بً   -3

quadrangle ,sheet NI-38-1  ٟ2114ثغلاك ٌؼبَ –اٌشووخ اٌؼبِخ ٌٍَّؼ اٌغ١ٌٛٛع .َ 

ٌؼههبَ ثغههلاك  –اٌشههووخ اٌؼبِههخ ٌٍَّههؼ اٌغ١ٌٛههٛعٟ  (1111111:  1ثّم١ههبً ج٠ٛ١ٕههخ فو٠طههخ اٌؼههواق اٌ -4

1886ٚ َ 2115.َ 

 .1867اٌصبكهح ػٓ شووخ ٔفط ئ٠هواْ  ٌؼهبَ َ) 25111111:1ِم١بً   اٌغ١ٌٛٛع١خ  فو٠طخ ئ٠واْ  -5

 .2011,  بغداد,   للمساحة العامة الهيئة, (100000011بمقياس) االدرايةفو٠طخ اٌؼواق  -6
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 انًزئٛاخ انفضائٛح:  -

ٚثللهخ  SRTMاٌّؾّهٛي ػٍهٝ اٌمّهو اٌهواكاهٞ (  (DEMاالهرفبػهبد اٌول١ّهخ   أّٔهٛمطٍهزقلَ ئ -1   

 َ .2112ٍِزمطخ ػبَ 12.5mر١١ّي ِىب١ٔخ رجٍغ 

ٚثللخ ر١١ّي ِىب١ٔخ  LC( ٚاٌقبمخ ثبٌّزؾٌَ  Land sat8اٌّوئ١خ ف بئ١خ ٌٍمّو اٌصٕبػٟ    -2

31m  12/1/2112َ  ثزبه٠ـ 

ٚثللخ ر١١ّي ِىب١ٔخ  LC( ٚاٌقبمخ ثبٌّزؾٌَ  Land sat8اٌّوئ١خ ف بئ١خ ٌٍمّو اٌصٕبػٟ    -3

31m  18/4/2112  ثزبه٠ـ.َ 

ٚثللخ ر١١ّي ِىب١ٔخ  LC( ٚاٌقبمخ ثبٌّزؾٌَ   Land sat8اٌّوئ١خ ف بئ١خ ٌٍمّو اٌصٕبػٟ    -4

31m  13/8/2118  ثزبه٠ـ.َ 

 :انًٕالغ االنكرزَٔٛح ٔشثكح االَرزذٛد   -

1-  http://chrsdata.eng  

2-  https://vortex.plymouth.edu   

3-  https://globalweather.tamu.edu 

4- https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector 

5-http://www.meteoseism.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid. 

 :انثزايج ٔانرمُٛاخ انًسرخذيح -

 Arc Gis(arc map10.4).ثؤبِظ اٌ  -1

 Arc Gis(arc scene10.4).ثؤبِظ اٌ  -2

(. (PC Geometeca ثؤبِظ اٌ  -3

 (.Glopal Mapper11ثؤبِظ اٌ   -4

 (.Rock Workثؤبِظ اٌ   -5

  انؼًم انًٛذاَٙ:يزحهح 

اٌّؼٍِٛبد ٌٍج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ػٓ إٌّطمخ ِٚؾبٌٚخ اٌزؾمك ِٓ رؼل اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ اٌّصله اٌوئ١َٟ 

 ٚوبٔذ وبالرٟ: ّٕطمخٍٍزطلػ١خ ٌئى٠بهاد ( 4 شٍّذ ٚلل    اٌزٟ أػزّلد فٟ اٌّوؽٍخ أالٌٚٝ

  15/12/2112 -13اٌي٠بهح االٌٚٝ ثزبه٠ـ   -1

 . 5/5/2118 -2اٌي٠بهح اٌضب١ٔخ ثزبه٠ـ   -2

 14/8/2118 -12اٌي٠بهح اٌضبٌضخ ثزبه٠ـ    -3

 .24/2/2121 – 21اٌي٠بهح اٌواثؼخ ثزبه٠ـ   -4

https://globalweather.tamu.edu/
http://www.meteoseism.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid
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ٖا اٌغههٛالد ا١ٌّلا١ٔههخ  فههليرههُ ٚلههل    عههً اٌؾصههٛي ػٍههٝ أى١ِٛههخ ِههٓ ى٠ههبهح اٌههلٚائو ٚاٌّإٍَههبد اٌؾ٘ههن

أثؼهبك ثؼهض اٌظهٛا٘و بٍهزقلَ شهو٠ط اٌم١هبً اٌّزهوٞ ٌم١هبً ٚمٌهه ث جؼض اٌم١بٍهبدث اٌم١بَ  ٚ د  اٌج١بٔب

  ئٍزقلاَ عٙبى اٌجٛمٍخ ٌم١بً ارغبٖ أؾهلاهاد اٌطجمهبد اٌصهقو٠خ اٌغ١ِٛٛهف١خ فٟ إٌّطمخ ف لً ػٓ 

ٌزمهبط ٚوّهب رهُ ا  اٌم١هبَ ثهأعواء َِهؼ ألٔهٛاع ؽووهخ اٌّهٛاك اٌزهٟ رؾهلس ػٍهٝ ٍهفٛػ إٌّؾهلهاد ٚونٌه 

 )وهب١ِوا ك٠غ١زهبي ِهٓ ٔهٛع :ثأٍهزقلاَ فهٟ إٌّطمهخ  اٌغ١ِٛٛهف١هخاٌصٛه اٌفٛرٛغواف١خ ٌزٛص١ك اٌظهٛا٘و 

Sony cyber- shot dsct 700, japan    ٓئٍهزقلاَ أٌه   ف لً ػه G.P.S  ِهٓ ٔهٛعRINO 110- 

GARMIN  ٌ ػ١ٕهبد  ٚرؾل٠هل ِٛالهغ  اٌَهبئلح فهٟ إٌّطمهخ اٌغ١ِٛٛهف١هخزؾل٠هل اٌّٛلهغ اٌفٍىهٟ ٌٍّظهب٘و

ىك ػٍهٝ مٌهه , فصبئصهٙب اٌى١ّ١بئ١هخ ٚاٌف١ي٠بئ١هخٌغول رؾ١ٍٍٙهب ِٚؼوفهخ اٌزوة اٌزٟ أفند ِٓ إٌّطمخ 

اٌّمبثلد اٌشقص١خ ِغ ثؼض وجبه اٌَهٓ ِهٓ ٍهىبْ إٌّطمهخ ٌٍؾصهٛي ػٍهٝ اٌّؼٍِٛهبد اٌلىِهخ ارّهبَ 

 ٘نٖ اٌلهاٍخ.

 :الدراسات السابقة -تاسعا 

(2114  , اطزٔحوح دتروٕراِدراسح جؼفز حسٍٛ يحًوٕد  •
 1)
زم١ه١ُ اٌّقهبطو اٌج١ئ١هخ فهٟ ثلهبَ اٌجبؽهش  :

ثبٍهزقلاَ اٌزم١ٕهبد اٌغغواف١هخ  ئم رٕهبٚي ػهلح ِٛاضه١غ ِٕٙهب  -هافهل ٔٙهو فبمهخ مهٛ–ؽٛل ٔٙهو اٌىهٛه

ِٚلٜ رأص١و٘ب ػٍٝ ؽووخ ِٛاك ٍطؼ االهل ِٓ ٍمٛط ٚأيالق مقوٞ  اٌغ١ِٛٛهف١خكهاٍخ اٌؼ١ٍّبد 

لهبَ ثزصه١ُّ وّهب ٚ ١ِهخ ٚاٌجٕبئ١هخ  اٌٙل اٌغ١ِٛٛهف١هخفواط وزٍٟ ٚؽج١جٟ  ف ل ػهٓ كهاٍهزٗ ٌٍٛؽهلاد ئٔٚ

ؼٛاِههً اٌرٛمههً فههٟ كهاٍههزٗ اٌههٝ َِههججبد اٌزههل٘ٛه اٌج١ئههٟ ٘ههٟ ؽ١ههش ٚرفَهه١و فو٠طههخ اٌّقههبطو اٌج١ئ١ههخ 

ظٙههو ٘ههنا اٌزههل٘ٛه ثههلهعبد ِزجب٠ٕههخ   ٚاوههل اٌجبؽههش فههٟ كهاٍههزٗ ػٍههٝ اٍههزقلاَ ئم جشههو٠خ   اٌطج١ؼ١ههخ ٚاٌ

ِؼط١بد االٍزشؼبه ػٓ ثؼل ٌٍىشهف ػهٓ اٌزهل٘ٛه اٌج١ئهٟ ٚرطهٛهٖ ٚاثؼهبكٖ  ف هل ػهٓ اٌللهخ فهٟ ٚرم١ٍهً 

 . اٌغٙلاٌٛلذ ٚ

(2008)إطزٔحح دترٕراِ دراسح ٚؼزب يحًذ انهٓٛثٙ   •
(2)
 هف١هخاٌغ١ِٛٛرٕبٚي ف١ٙهب كهاٍهخ اٌؼ١ٍّهبد  :

  أّٔهٛمطرٛمهً اٌهٝ ثٕهبء ئئم ٚاٌقصبئ  اٌّٛهفِٛزو٠خ ٌؾٛل ٔٙو ٔبه٠ٓ  ٚ٘ٛ اؽل هٚافل ٔٙهو ك٠هبٌٝ  

الٍهزؼّبالد  أّٔهٛمطجٕهبء ث لهبَاٌزهٟ ِهٓ اٌّّىهٓ اْ رؾهلس فهٟ اٌؾهٛل  ٚوهنٌه  اٌغ١ِٛٛهف١هخٌٍّقهبطو 

  االهل اٌيهاػ١خ ٚمٌه ثبٍزقلاَ رم١ٕبد االٍزشؼبه ػٓ ثؼل ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ .

  (2008َصز شايم انحسٍ , رسانح ياجسرٛز)
(3)

رٕبٚي فٟ كهاٍخ اٌؼٛامف اٌّطو٠خ ٚأصو٘هب فهٟ : 

ِل٠ٕههخ ثغههلاك رزؼههول اٌههٝ ػٛامههف (َ  ؽ١ههش ٚعههل أْ 2116 -1868شههٛهاع ثغههلاك فههلي اٌَههٕٛاد 

                                                 
تاسوورخذاو انرمُٛوواخ  انؼظووٛى-را ووذ َٓووز  اوووح وووٕ-ذمٛووٛى انًخوواطز انثٛفٛووح  ووٙ حووٕر َٓووز انكووٕر ,جؼفووز حسووٍٛ يحًووٕد ( 1

 .2004غٛز يُشٕرج , تهٛح انرزتٛح نهؼهٕو االَساَٛح , جايؼح  ذكزٚد,  أطزٔحح دترٕراِ, , انجغزا ٛح

, انًُذجح انًكاَٛح نهؼًهٛاخ انجٕٛيٕر ٕنٕجٛح نحٕر َٓز َارٍٚ تأسرخذاو االسرشؼار ػٍ دراسح ٚؼزب يحًذ انهٓٛثٙ  ( 2

 و.2008اتٍ رشذ , جايؼح تغذاد, –غٛز يُشٕرج , تهٛح انرزتٛح  اطزٔحح دترٕراِتؼذ َٔظى انًؼهٕياخ انجغزا ٛح, 

دراسح  ٙ جغزا ٛح  (و2006 -1969َصز شايم انحسٍ , انؼٕاوف انًطزٚح ٔأثزْا  ٙ شٕراع تغذاد  الل انسُٕاخ)(  3

 و.2008اتٍ رشذ , جايؼح تغذاد, –غٛز يُشٕرج , تهٛح انرزتٛح رسانح ياجسرٛزانًُاخ,  
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ِطو٠ههخ ١ِٛ٠ههخ فههلي اٌٍّٛههُ اٌّطههوٞ   ئم رقزٍههف و١ّههخ اٌزَههبلط ِههبث١ٓ ػبمههفخ ِطو٠ههخ ٚافههوٜ   ِّههب 

٠ٕؼىٌ مٌه ٍٍجب ػٍٝ شٛاهع ٚلبث١ٍخ اٍز١ؼبة شهجىخ ِغبه٠ٙهب   ٠ٚؼزّهل مٌهه اٍبٍهبً ػٍهٝ و١ّهخ االِطهبه 

ت و١ّهخ اٌَبلطخ ضّٓ اٌؼبمفخ اٌّطو٠خ   ؽ١ش ٌٛؽع اْ شٛاهع ِل٠ٕخ ثغلاك رؼبٟٔ ِٓ اٌؼٛامهف ثَهج

اٌّطو اٌٙبطً فٟ ٚؽلح اٌيِٓ  ٚوّبمٕف اٌجبؽش االِطبه ا١ِٛ١ٌخ و١ّبً اٌٝ صلصهخ ّٔهبمط ٚفهك اٌلهاٍهخ 

ا١ٌّلا١ٔخ   ٚؽلك اٌجبؽهش و١ّهخ اٌّطهو فهٟ اٌؼبمهفخ اٌّطو٠هخ اٌغي٠هوح ػٍهٝ اٍهبً ِهلٜ فطٛهرٙهب ػٍهٝ 

اٌّطو٠هخ اٌّزٍٛهطخ فمهل اٌضهبٟٔ ٚ٘هٟ اٌؼبمهفخ  ّٔهٛمطٍِهُ فهأوضو(   اِهب األ11شجىخ ِغهبهٞ ثغهلاك اٌهٝ  

اٌضبٌش ٚ٘ٛ اٌؼبمفخ اٌّطو٠خ اٌم١ٍٍخ فؾلك و١ّخ اٌّطو ف١ٙب ِبث١ٓ  ّٔٛمطٍُِ(   اِب األ8-5ؽلك٘ب ِب ث١ٓ  

ٍُِ( . ِٓ فلي رؾ١ًٍ اٌقوائط اٌَطؾ١خ ٚاٌؼ١ٍب ٌٛؽع اْ اٌؼبمفخ اٌّطو٠خ اٌغي٠وح ٠وافمٙب فهٟ 1.1-4 

خ اٌّطو٠خ اٌّزٍٛطخ   اِب اٌؼبمفخ اٌّطو٠خ اٌم١ٍٍخ فأوضو اوضو ؽبالرٙب ِٕقفض ػ١ّك ٚاؽ١بٔبً فٟ اٌؼبمف

 .ؽبالرٙب رىْٛ إٌّقف بد اٌّصبؽجخ ٌٙب ٟ٘ ِٕقف بد ضؾٍخ

2010) ٙ , رسووانح ياجسوورٛزدراسووح ْٛفووام يحًووذ انُفٛؼوو   •
(1)

ر ههّٕذ رمههل٠و اٌغو٠ههبْ اٌَههطؾٟ  :)

ِٚقبطوٖ ا١ٍ١ٌَخ فٟ اٌؾٛل االػٍٝ ٌٛاكٞ ػؤخ ثبٍزقلاَ رم١ٕبد االٍزشؼبه ػٓ ثؼل ٚٔظُ اٌّؼٍِٛهبد 

االهلهبَ إٌّؾ١ٕهخ ٌٍغو٠هبْ اٌَهطؾٟ ثٕهبًء ػٍهٝ ٚؽهلح اٌق١ٍهخ ِهوٚهاً  أّٔهٛمطاٌغغواف١خ ِٓ فهلي رطج١هك 

ِٓ رص١ُّ ِقطط رٕجإٞ ٌٍغو٠بْ اٌَطؾٟ ثلالٌخ ثبألؽٛال اٌفوػ١خ فبٌؾٛل اٌوئ١َٟ وىً   ٚرّىٕذ 

اٌم١ُ إٌّؾ١ٕخ اٌَّزقٍصخ ٌٍؾٛل  ٚل١ُ ِؾزٍّخ ٌٍؼٛامف اٌّطو٠خ  ٠ّٚىٓ االٍزفبكح ِٓ مٌهه اٌّقطهط 

اٌزٕجههإٞ فههٟ ِؼوفههخ ػّههك اٌغو٠ههبْ اٌَههطؾٟ فههٟ اٞ ٔبؽ١ههخ ِههٓ ٔههٛاؽٟ اٌؾههٛل ٚفههٟ ضههٛء مٌههه ٠ّىههٓ 

 رؾلس فٟ اٌؾٛل. اٌىشف ػٓ اٌّقبطو ا١ٍ١ٌَخ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ اْ 

(2015, رسووووانح ياجسوووورٛز) ووووائك حسووووٍ يحًٛٛووووذ  زحوووواٌ انجثووووٕر٘ •
 2)
رٕههههبٚي كهاٍههههخ إٌّنعههههخ  :

ٚرههُ رؾل٠ههل ِٛاضههغ اٌقطههٛهح فههٟ AGWA2ا١ٌٙلهٚع١ِٛٛهفٌٛٛع١ههخ ٌؾههٛل ٌههه ثبٍههزقلاَ اِزههلاك 

اٌؾٛل ٚاٌؾل ِهٓ أصبه٘هب اٌج١ئ١هخ فهٟ إٌّطمهخ ِهٓ ضهّٓ ا٘هلاف ٘هنٖ اٌلهاٍهخ  ٚرٛمهٍذ اٌهٝ ئْ ٕ٘هبن 

أؽههٛال فههٟ اػههبٌٟ اٌؾههٛل رىههْٛ ماد فبػ١ٍههخ وج١ههوح ٚفطههوح ٚمٌههه ٌٛلٛػٙههب ضههّٓ ِٕطمههخ اٌؾووههبد 

اٌزىز١ٔٛخ اٌؼب١ٌخ   ف لً ػٓ ٚلٛػٙب فٟ ِٕطمخ اٌزمبء األٚك٠هخ اٌقبٔم١هخ   ِّهب عؼٍٙهب ماد ؽَبٍه١خ ػب١ٌهخ 

 علاً ٌؼ١ٍّبد أٌؾذ إٌٙوٞ.

                                                 
 شزق يكح تٕسائمذمذٚز انجزٚاٌ انسطحٙ ٔيخاطزِ انسٛهٛح  ٙ انحٕر االػهٗ نٕاد٘ ػزَح ت,  انُفٛؼْٙٛفام يحًذ  (1

االجرًاػٛح , جايؼٗ او  غٛز يُشٕرج , تهٛح انؼهٕورسانح ياجسرٛز ,ذمُٛاخ االسرشؼار ػٍ تؼذ َٔظى انًؼهٕياخ انجغزا ٛح

 .2010 انمزٖ,

رسوانح  ,AGWA2انًُذجوح انٓٛذرٔجٕٛيٕر ٕنٕجٛوح نحوٕر نوس تاسورخذاو ايروذاد  , ائك حسٍ يحًٛٛذ  زحاٌ انجثٕر٘ (2

 .2015, جايؼح  ذكزٚد,  نهؼهٕو االَساَٛح ياجسرٛز غٛز يُشٕرج , تهٛح انرزتٛح
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   (2015)تزاْٛى حسٍٛ انؼطوٕاَٙ , أطزٔحوح دتروٕراِ إدراسح سُٚة
(1)

: هوهيد فهٟ كهاٍهزٙب ػٍهٝ 

ػٍههٝ رؾل٠ههل إٌّههبطك اٌزههٟ رشههٙل ِقههبطو اٌَهه١ٛي ٚاٌههيالىي ٚؽووههخ ِههٛاك ٍههطؼ االهل ٚاصو٘ههب ػٍههٝ 

 اٌّؾبفظخ.

 (ِ2015)إطزٔحح  هٛوم يحًوذ تزا وال نهوذترٕرا 
(2)

فمهل ػ١ٕهذ ثلهاٍهخ االشهىبي االهضه١خ ٌهٛاكٞ , 

 .ٔٙو ١ٍوٚاْ  ك٠بٌٝ( ث١ٓ كهثٕلفبْ ٚوله

   ( 2016) , رسووانح ياجسوورٛزدراسووح اَرصووار يشْووز ػٕٚووذ
(3)

ر ههّٕذ اٌلهاٍههخ ّٔنعههخ اٌّقههبطو  :

فههٟ ؽههٛل ثبه٠بٌٚههٗ اٌههنٞ ٠مههغ ضههّٓ ل ههبء وههله ِٚؼوفههخ اٌمبث١ٍههخ ٚاٌّلئّههخ اٌج١ئ١ههخ  اٌغ١ِٛٛهف١ههخ

 الٍزؼّبالد االهل اٌجشو٠خ. 

  (2017)إطزٔحح دترووووٕراِحسووووٍٛ تووووالى ػثووووذ انحسووووٍٛ,دراسووووح
(4)

ر ههههّٕذ كهاٍههههخ اٌّقههههبطو : 

ٚمٌه ثأٍزقلاَ اٌزم١ٕهبد اٌؾل٠ضهخ االٍزشهؼبه ػهٓ ثؼهل ٚٔظهُ اٌّؼٍِٛهبد  -فٟ ِٕطمخ ثٕغ٠ٛٓ اٌغ١ِٛٛهف١خ

     اٌّٛهفٛك٠ٕب١ِى١خ ٚا١ٌَٛي(.اٌغ١ِٛٛهف١خٌٍّقبطو  أّٔٛمطٚثٕبء  Gisاٌغغواف١خ 
  (2018)  َادٚووح حوواذى طؼًووح انؼروواتٙ, أطزٔحووح دترووٕراِدراسووح

(5)
رٙههلف اٌههٝ كهاٍههخ اٌقصههبئ   :

شولٟ ِؾبفظخ ١َِهبْ  ؽ١هش رجه١ٓ أْ ٕ٘هبن صلصهخ أٔهٛاع ِهٓ  اٌغ١ِٛٛهف١خإٌّبف١خ ٚأصو٘ب فٟ اٌّقبطو 

صهخ   ئم رُ رؾل٠ل ِقبطو ا١ٌَٛي ثبالػزّبك ػٍهٝ ِؼبكٌهخ ث١ووٍهٟ ٚرصه١ٕفٙب اٌهٝ صل اٌغ١ِٛٛهف١خاٌّقبطو 

(   Bergsmaٚك٠هخ ثبالػزّهبك ػٍهٝ ِؼبكٌهخ  ٚونٌه ؽلكد ِقبطو اٌزؼو٠خ االفلَِز٠ٛبد ِٓ اٌقطٛهح 

وّههب رههُ اٌزطههوق اٌههٝ كهاٍههخ إٌّههبمط إٌّبف١ههخ اٌؾواه٠ههخ ٚاٌّطو٠ههخ اٌّزطوفههخ ٚمٌههه ثأٍههزؼّبي اٌطههوق 

ِٚؾبٌٚهخ اٌهوثط ثه١ٓ رٍهه إٌّهبمط  أالؽصبئ١خ االٔؾواف اٌّؼ١بهٞ  اٌَّهبفخ اٌّؼ١به٠هخ  َٚٔهجخ اٌزنثهنة(

ٚاظٙود إٌزبئظ أْ أػٍٝ رىواه وبْ ٌٍّٕهبؿ اٌؾهبه  ١ً اٌؼٕمٛكٞ(ّصفٛفخ   االهرجبط   اٌزؾٍاٌثبٍزؼّبي  

  .اٌوطت 

  , و2019دراسح تهسى شاتز شُٛشم , تحث يُشٕر
(6)

هويد ػٍٝ كهاٍخ إٌّنعخ اٌّٛهفِٕٛبف١خ   :

/ عجههً ٍههٕغبه ؽبٌههخ كهاٍهه١خ ئم  RS-GISثفؼههً اٌشههلاد اٌّطو٠ههخ ٚأصو٘ههب فههٟ اٌزههل٘ٛه اٌج١ئههٟ ثأٍههزقلاَ 

                                                 
, انرثاٍٚ انًكاَٙ نهظٕاْز انجٕٛيٕر ٕنٕجٛح انخطزج   ٙ يحا ظح أرتٛوم, أطزٔحوح دتروٕراِ سُٚة أتزاْٛى حسٍٛ انؼطٕاَٙ (1

 .2015, انجايؼح انًسرُصزٚح,نهؼهٕو االَساَٛح يُشٕرج, تهٛح انرزتٛحغٛز 

 هٛوووم يحًوووذ تزا وووال ,االشوووكال االرروووٛح نوووٕاد٘ َٓوووز سوووٛزٔاٌ )دٚوووانٗ( توووٍٛ درتُوووذ اٌ ٔتوووالر دراسوووح  وووٙ ( 2

 .2015انجٕٛيٕر ٕنٕجٛا انرطثٛمٛح , اطزٔحح دترٕراِ غٛز يُشٕرج, تهٛح االداب ,جايؼح تغذاد, 
, انًُذجوح انًكاَٛوح نحوٕر ٔاد٘ تارٕٚنوّ  وٙ لضوام توالر تاسورخذاو ذمُٛوح االسرشوؼار ػوٍ تؼوذ َٔظوى ػٕٚذاَرصار يشْز  (3

 .2016, رسانح يا جسرٛز غٛز يُشٕرج , تهٛح انرزتٛح نهؼهٕو االَساَٛح, جايؼح  دٚانٗ,  Gisانثًؼهٕياخ انجغزا ٛح 

, , أطزٔحوح دتروٕراِ غٛوز يُشوٕرج, تهٛوح يُطموح تُجوٍٕٚيخاطز جٕٛيٕر ٕنٕجٛوح  وٙ ذحهسٛم  ,حسٍٛ تالى ػثذ انحسٍٛ (4

 .2017انرزتٛح , انجايؼح انًسرُصزٚح,

َادٚح حاذى طؼًح انؼراتٙ, انخصوائ  انًُا ٛوح ٔأثزْوا  وٙ انًخواطز انجٕٛيٕر ٕنٕجٛوح شوزلٙ يحا ظوح يٛسواٌ, أطزٔحوح  (5

 .2017دترٕراِ غٛز يُشٕرج, تهٛح انرزتٛح , انجايؼح انًسرُصزٚح,

/ جثم  RS-GISانًُذجح انًٕر ٕيُا ٛح تفؼم انشذاخ انًطزٚح ٔأثزْا  ٙ انرذْٕر انثٛفٙ تأسرخذاو , شاتز شُٛشم تهسى ( 6

 .2019(, 03(, انؼذد)11يجهذ)انفزاْٛذ٘, آداب , يجهح سُجار حانح دراسٛح



 

 

                             االطار النظري

 

11 

ٕ٘ههبن ػللههخ ٚص١مههخ ثهه١ٓ رىههواه إٌّ ههِٛبد اٌ ههغط١خ اٌوطجههخ ٚطههٛي ِههلح ثمبئٙههب فههٛق رٛمههٍذ اٌههٝ أْ 

 .إٌّطمخ ِغ رىواه اٌشلاد اٌّطو٠خ ٚغياهح ١ِب٘ٙب ٚأٍزّواه٠زٙب

 هيكلية الدراسة: -عاشراً 
فصهههٛي ف هههلً ػهههٓ االطهههبه إٌظهههوٞ أهثؼهههخ  أْ رشهههزًّ أالطوٚؽهههخ ػٍهههٝئلز هههذ اٌ هههوٚهح اٌؼ١ٍّهههخ 

    ٚرّضٍذ ثبالرٟ:ٚاالٍزٕزبعبد ٚاٌزٛم١بد 

 ٘١ّ٘هخ أا٘هلاف اٌلهاٍهخ    فوض١بد اٌلهاٍهخ : اشزًّ ػٍٝ  اٌّملِخ   ِشىٍخ اٌلهاٍخ االطار انُظز

ِٕٙغ١هخ اٌلهاٍهخ  ٚاٌلهاٍهبد ٚؽهلٚك٘ب   فز١به ِٛضٛع اٌلهاٍخ   ِٚٛلهغ ِٕطمهخ اٌلهاٍهخ ئ ِٚجوهاد 

 ١٘ٚى١ٍخ اٌلهاٍخ.اٌَبثمخ 

   :ثغ١ٌٛٛع١هخ اٌّزّضٍهخ  كهاٍخ اٌقصهبئ  اٌطج١ؼ١هخ اٌّجؾش االٚي رٕبٚيِجؾض١ٓ   ر ّٓانفصم االٔل

أمٕبف اٌزوة  ٚفصبئصٙب اٌف١ي٠ب٠خ ٚاٌى١ّ١بئخ   ف لً ػٓ اٌزطوق ٚونٌه كهاٍخ إٌّطمخ  طٛثغواف١خٚ

أِههب اٌّجؾههش اٌضههبٟٔ فمههل رطههوق اٌههٝ   ٚأٔٛاػههٗ اٌغطههبء إٌجههبرٟوضبفههخ ٚاٌَههطؾ١خ اٌّههٛاهك اٌّبئ١ههخ اٌههٝ 

شهلح اٌّطو٠هخ اٌ بد االِطهبه ف هلَ ؽَهبة١هاٌزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ ٚاٌيِهبٟٔ ٌىّ ٚ اٌقصبئ  إٌّبف١خ ٌٍّٕطمخ

 . ٌٍَٕخ االغيه ِطواً   ٚونٌه أٍزقواط و١ّخ االِطبه اٌزٟ رَمط ػٍٝ وً ؽٛل ِٓ أؽٛال إٌّطمخ

  :َٙٚف١هٗ ئم  رؾ١ًٍ اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ ٚلل ر ّٓ ِجؾض١ٓ   رٕبٚي اٌّجؾش االٚي  ف انفصم انثا

رُ اٌزطوق اٌٝ اٌؼ١ٍّبد اٌّٛهفٛرىز١ٔٛخ ٚاٌيالىي اٌزٟ رؾلس فٟ إٌّطمخ فلي إٌَٛاد االف١وح ف هلً 

رؾ١ٍههً رٕههبٚي رههُ ف١ههٗ  ػههٓ اٌؼ١ٍّههبد اٌّٛهفٛك٠ٕب١ِىههخ اٌزههٟ رٕشههط  فههٟ إٌّطمههخ  أِههب اٌّجؾههش اٌضههبٟٔ فمههل 

أٔٛاع اٌزؼو٠هخ اٌّقبطو ا١ٌٙلهٌٚٛع١خ ٚكهاٍخ اٌؼ١ٍّبد اٌّٛهفِٕٛبف١خ اٌزٟ رؾلس فٟ إٌّطمخ  اٌّزّضٍخ ث

 اٌّبئ١خ اٌزٟ رَٛك فٟ إٌّطمخ ٚرم١١ُ اٌّقبطو إٌبعّخ ػٕٙب.

 ثاٍهزقلاَ  إٌّطمهخ فهٟ اٌّهبئٟ ألؽهٛال اٌزصهو٠ف رمهل٠و اٌغو٠هبْ اٌَهطؾٟ  رٕبٚي : انفصم انثانث

 (. ٠CSCله ٚاي طو٠مزٟ ٍٕب

اٌزٟ ِّىٓ اْ رؾهلس كهاٍخ اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ  أشزًّ ػٍٝ ِجؾض١ٓ االٚي ر ّٓ : زاتغانفصم ان

رصههه١ُّ ّٔهههبمط ٌٍزٕجهههٛء ثبٌّقهههبطو   ئم ٠هههزُ فهههٟ إٌّطمهههخ ٚرؾل٠هههل إٌّهههبطك  االوضهههو فطهههٛهح ف١ٙهههب

ف هههل ػهههٓ كهاٍهههخ   اٌّٛهفِٕٛبف١هههخ ٚاٌّٛهفٛرىز١ٔٛهههخ ٚاٌّٛهفٛك٠ٕب١ِىهههخ ٚاٌّقهههبطو اٌغ١ِٛٛهف١هههخ 

أصهو اٌّقهبطو كهاٍهخ ر هّٓ  فمهل  اٌّجؾهش اٌضهبٟٔ  أِهب ٌٍّقبطوإٌبعّخ ػٕٙب ّٔٛمطا١ٌَٛي ٚرص١ُّ ئ

إٌّطمهخ ٚرؾل٠هل اٌمبث١ٍهخ ٚاٌّلئّهخ اٌج١ئ١هخ اٌغ١ِٛٛهف١خ ِٚقبطو ا١ٌَٛي ػٍٝ االٔشطخ اٌجشو٠خ ضّٓ 

 .  االهلالٍزؼّبالد 

 االٍزٕزبعبد ٚاٌزٛم١بد. ف لً ػٓ
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ٖٔ 

 :ر١ّٙل

انعٕٛنٕظٛةح ُظةاو انثُٛةح تقناٌةح انًميةػ انمايةح نًُ اةح انكناٌةح ٔانًرًصهةح ذى فّٛ  يثؽصٍٛ االٔل ٚرُأل ْما انفٕم  

انفٕةاصٓ  أيةا انًثؽةس انصةاَٙ فرُةأل,  انًُ اةح ٕٚتغهافٛةحفٙمً عةٍ  نهًُكّفاخ انٕفهٚح فٛٓا انًكاَٙانرٕوٚع ٔ

انّةكاخ انً هٚةح  قناٌةح ُاـٛح ٔانرثاٍٚ انًكاَٙ ٔانىيةاَٙ نمي ةان ٔاًةا ذةىانًُاـٛح انرٙ ذًصهد ترؽهٛم انمُأه انً

  :انٍاق ح ًٍ٘ انًُ اح

 :ادلثحث االول

 اخلصائص انطثٍعٍح نهمنطقح:.1-1

 :Geology of the study areaجٍىنىجٍح منطقح اندراسح .1-1-1

  Tectonic and structure area :ّٕطمخ ٚروو١جٙباٌرىز١ٔٛخ .1-1-1-1

 Nubio-Arabian( نهٍ ػ انمهتٙ انُٕتٙ )Unstable shelf)انهٔٛف غٛه انًٍراه ًٍ٘ انكناٌح ذاع يُ اح   

Platform),  ٔلنةةح ؼٍةةة انراٍةةًٛاخ انركرَٕٛةةح نهمةةها (Buday & Jassim) ,انمانٛةةحُ ةةا  ان ٛةةاخ ت انًرًصهةةح 

(High folded zone  ) ً٘ةًٍ َ ةا  اقةةكاو ٔاةمنح  واـةٕ -ؼةىاو انٍةهًٛاَٛح ٘ةةًٍ فةٙ ظىصٓةا انّةًانٙ ٔذؽكٚةكا

اغهةة ىاو ؽة, إل ٚٙةى ْةما ان أنتٛةم –ؼةىاو ظًعًةال ذؽكٚةكا فةٙ ٔ (Foot hill Zone) انعثةال )ان ٛةاخ انٕاٚ(ةح(

اًةا فةٙ ؼةىاو ؼًةهٍٚ  اةح فٛاةع ٘ةًٍُأيةا انعةىء انعُةٕتٙ يةٍ انً ,أظىاءانًُ اح 
 

انًُ اةح  ذاةعأ٘ , (ٕانفهٚ ةح )

فانٌةةةٛحانةةةكنل انمهتةةةٙ ٔانٕةةةفٛؽح ان٘ةةةًٍ ْةةةٕايُ 
(
ٔ
)
انؽهاةةةح االنثٛةةةح انًرةةةؤشه تمًهٛةةةاخ ان ةةةٙ انرةةةٙ ٌةةةثثرٓا , 

انٙغٛ إنٗ أَ ٕاء انًُ اح تّةكم ٚٛةاخ يؽكتةح تٍةثة  ٖإْل أقخ قٕ, Alpine Orogenic Movement)انؽكٚصح)

 ٚةحيعًٕعةح يةٍ انرهااٛةة انثُٕٕٛظٕق ت نهًُ احذًراو انٕ٘مٛح انثُاصٛح  ٔتمنح ذؤشٛه ؼكٔز انؽهااخ االنثٛح انًرؤـهج

تؤظُؽرٓةا  انرٙ ذرٕف تّكج اَؽكان اظُؽرٓةا انعُٕتٛةح ٔانعُٕتٛةح انغهتٛةح ياانَةحٔ لاخ االنذفاعاخ انًرثاُٚح انًؽكتح 

ذؽٕةةه فًٛةةا تُٛٓةةا ذهااٛةة يامةةهج لاخ ايرةةكاقاخ ٔاَؽةةكاناخ يرفأذةةح ذثمةةاً نّةةكج ٔانرةةٙ  انّةًانٛح ٔانّةةًانٛح انّةةهقٛح,

 انؽهااخ االن٘ٛح ٔاذعاْاذٓا
(
ٕ
)
 ذُرّهفٙ ظًٛع أظةىاء انًُ اةح  ٚٛاخ, (٘)Synclineان ٛاخ انًامهج  تهغ عكقٔ, 

 V ر ٕن أغهة ٔقٚاٌ انًُ اح تؽٛةس أٔةثػ انًا ةع انمه٘ةٙ نٓةا عهةٗ ِةكم ؼةه ت ذُّؤٔ, رثاُٚحٕال يذكٌٕ تاٚٔ

تانرةةانٙ ؼةةكٔز وٚةةاقج ٌةةهعح ظهٚآَةةا ٔٔيًةةا ٚةةيشهفٙ ذٕةةهٚف اًٛةةاخ االي ةةان انٍةةاق ح ـةةمل انّةةكج انً هٚةةح 

                                                 
1) Buday T, and Jassim, S.Z., The Regional geology of Iraq, Vol.1, Strategraphy and Peleo Geography,  

Baghdad , P.19 , 1987.  

ؽّيح , فبهطخ اٌؼواق اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١خ )اٌىواً اٌزٛض١ؾٟ(, ٚىاهح اٌٖٕبػخ ٚاٌّؼبكْ إٌّْأح اٌؼبِخ ٌٍَّؼ اٌغ١ٌٛٛعٟ  ٔٛهٞ ِؾَٓ ( 2

 .1991ٓ,3, 1,ط3,ٌٛؽخ هلُ 1:1111111ٚاٌزؼل٠ٓ, ًٍََِ اٌقوائظ اٌغ١ٌٛٛع١خ ٌٍؼواق , ِم١بً 
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ٔٗ 

 انٓثٕٚ االن٘ٙاالَٓٛانٔانرهتح ٔاؼرًانٛح ؼكٔز اَىال  انٕفٕن ٔوؼف  ٔأاَعها  ٍٕٛل ٔانفٛٙاَاخ ٔانيفاٚه

 :تـ Anticline اٌط١بد اٌّؾلثخٔذرًصم  ,ًُ احهفٙمً عٍ ٌٛاقج ذكُٕٚاخ ظٕٛنٕظٛح ِكهد انفٕاصٓ انٕفانٚح ن

 ( اٌزم١َّبد اٌزىز١ٔٛخ ٌٍؼواق ِٚٛلغ ِٕطمخ اٌلهاٍخ2اٌقو٠طخ )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jassim A .M.AL-Kadhimi. et. al  , Tectonic map of Iraq, scale 1:1000000, Ministry of - اٌّٖله ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ:

Indastry and Minerals ,State Establishment of Geology Survy and mining ,Baghdad, Iraq, 1996. 
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ٔ٘ 

 وتتمثل بالتحدب الذي يظهر في االجزاء الشمالية الشرقية والذي يقع ضمن الحددود الرراقيدة :  بِٛ اٌّؾلثخط١خ ث– 

االيرانية, إذ يتكون من تتابع الصخور الرسوبية فتكون بوضدع مقودوب دمددارز جزًيدات, وتمتدد مدن الجندوب الشدرقي 

 (.ًُٔ اح , ٚمؼظ انٕٕنج) اى( فاٛ ًٍ٘ انٕ.2ٔٚثهغ ٕٚنٓا )  , ز1دبإتجاه الشمال الغربي

 :نةة ٘ةًظُةٕب ِةه   –ٔٚكٌٕ ايركاقْا ًِال غةهب عهٗ ْٛ(ح ذؽكب غٛه يرُاظهذظٓه ط١خ ّبٌٛهكاه اٌّؾلثخ ٍ

 .اى(ٔ.2)  ًٍ٘ انًُ اح ٚثهغ ْٕٚا إل ,)تعٕاٌ ٔعُّ(  االعهٗ -ذكُٕٚاخ االٔنٛكٌٍٕٛ االٌفم

 ًٚرك يٍ  عثانج عٍ ذؽكب غٛه يُراظهٙ ٍ انًُ اح ْٔذاع فٙ انعىء انعُٕتٙ انغهتٙ ي ط١خ ع١بٍٛهن اٌّؾلثخ: .د

ٚثهةةةغ  ٔ انعُةةةٕب انّةةةهقٙ تاذعةةةاِ انّةةةًال انغهتةةةٙ إل ٚمةةةك يةةةٍ ااثةةةه انرهااٛةةةة انًؽكتةةةح انًٕظةةةٕقج ٘ةةةًٍ انًُ اةةةح

فٙ نة انرؽكب ٔٚا ع َٓه قٚانٗ يؽٕنِ, اًا ٕٚظك ُْانةح ٔةكل ٔانًاكاقٚح اى(, ٚركّف ذكٍٕٚ اَعاَح 2.ٕٙٔٚنٓا)

 ح انعُٕتٛح يُّ.عكٍٙ ٚا ع انعٓ

  :ذغ ةٙ ٔةفٕن  ,ْٔٙ ٚٛح قهٛهةح االَؽةكان ذًرةك يةٍ انعُةٕب انّةهقٙ  تاذعةاِ انّةًال انغهتةٙط١خ ػٍٟ ١ِواٌّؾلثخ

اى(ٗ.2ذكٍٕٚ إَعاَح االظىاء انٌٕ ٗ يُٓا, ذًرك نًٍافح) 
(ٕ)

. 

 ١خٔاال٠وا-( ط١خ ثبِٛ فٟ ّّبي ّوق إٌّطمخ ضّٓ اٌؾلٚك اٌؼوال١خ1ٕٛهح)                 

 

 

 

 

 

  

 .2119-11-31ٚثزبه٠ـ   googl Earthاٌّٖله :                                                     

َةٕال عكٚةكج يةٍ انفٕانةه يُٓةا انفٕانةه االَكفاعٛةح أفٙ يُ اح انكناٌةح ٕٚظك  Faultsٖلٚع أٚاٌفٛاٌك ٌٍ أيا تانٍُثح 

Thrust Fault ُٕ( فٕانةه, ٔانفٕانةه االعرٛاقٚةحٗتٙ انغهتةٙ يةٍ انًُ اةح ٔٚثهةغ عةكقْا )ٔانرٙ ذظٓه فٙ انعىء انع 

Normel Fault ( فةةانه ,انرةةٙ ذًرةةك تةةإٚال يؽةةكٔقج ٘ةةًٍ انعةةىء انّةةًانٙ ٔانعُةةٕتٙ نهًُ اةةح, ٙإل تهةةغ عةةكقْا )

اقٛةح ٔانرٙ ذكٌٕ تاعكاق ٔإٚال ٔاذعاْاخ  يفرهفح, إل ذاع ٘ةًٍ االنا٘ةٙ انمهReverse Faultٔانفٕانه انمكٍٛح 

                                                 
(, اٌْووخ اٌؼبِخ ٌٍَّؼ NI-38-7خ ٌّٕطخ ٌٛؽخ فبٔم١ٓ ), كهاٍخ ١٘لهٚع١ٌٛٛع١خ ١٘ٚلهٚو١ّ١بئ١( ؽبرُ فض١و ٕبٌؼ  اٌغجٛهٞ 1

 . 13, 2116ٓاٌغ١ٌٛٛعٟ ٚاٌزؼل٠ٓ ,ثغلاك, 

2   2-Anwar. M. Barwary and Frozan. S. said, The Gology of khanaqin  Quadrangle, Sheet NT-38, Scale 

1:250000, State Establishment of Geological survey and minng , geosurve directorate of geological 

survey, 1992, p9. 

 ٍٍَخ عجبي ثبِٛ

 ٌهٍح ظثال ـِٕح

 ثؾ١وح كهثٕلفبْ

 ٍٍَخ عجبي ىِٕبوٛ

 ٔٙو ك٠بٌٝ
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ٔٙ 

اةى( ٘ةًٍ يُ اةح انكناٌةح,ٔٚكٌٕ إيرةكاقِ يةٍ انّةًال  ٙ.2٘( فٕانه ٔأًْٓا فانه َٓه)قٚانٗ( ٔانم٘ ًٚرك ت ٕل)2)

( ٕ, ايا ًٍ٘ االنا٘ٙ االٚهاَٛح فثهغ عةكق انفٕانةه انمكٍةٛح) انّهقٙ تاذعاِ انعُٕب انغهتٙ أ٘ يع إذعاِ َٓه قٚانٗ

  (.ٖ, ـهٚ ح)فانه

كاندض الصدخور  والسديما إذ ةظهدور خودل فدي تدوازن التبقداض االرضديٚمًةم عهةٗ  هأٔ انفٕانة لٔانٕك إٌ اَرّان  

  والدد ةالتبقدداض الصددخري ةزحزحددمددن خدد ل  ةمغدداير ةالجددانبي يددادي الدد  نتيجدد رالتددوتبينمددا  التركيددب , ةمتجانسدد

 ؼٛةةةس, ًُ اةةةح انونةةةىاالً فةةةٙ  اً االيةةةه انةةةم٘ ٚةةةيق٘ انةةةٗ ؼٕةةةٕل ذؽةةةه  فعةةةاصٙ يؽةةةكش ,مظهراددداغييرتشدددواواا وت

ُّةةؤج نٌٕ يهاةةىاً نصٍةةٛاً ذكةةٔ انًٍةةرًه ّةةاٚٓا انىنىانةةُٙتانًُةةاٚه انرةةٙ ذظٓةةه فٛٓةةا أعةةكاق اثٛةةهج يةةٍ انٕةةكٔل راوذً

انىالول
(ٔ)

. 

 ( اٌج١ٕخ اٌزوو١ج١خ ٌّٕطمخ اٌلهاٍخ3فو٠طخ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اٌّٖله :ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ:   

  2014.بكهح ػٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍَّؼ اٌغ١ٌٛٛعٟ ٚاٌزؾوٞ اٌّؼلٟٔ ٌؼبَ ا1:250000ٌٖفو٠طخ فبٔم١ٓ اٌغ١ٌٛٛع١خ ثّم١بً  -

-Geological  Map of Iran ,scale 1:25000000, completed by Geological Staff of The Iran  oil company ,1967. 

                                                 
 .142َ,1999ٓكاه اٌمّبطٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو, ث١وٚد ,  ( ؽَٓ ِؾّل ؽ١ّلح ,  اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌزطج١م١خ ٌٍٕٙلٍخ اٌّل١ٔخ,1
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كج ايرةان ٔقةك ركٌٕ عهٗ ِكم ِإ  لاخ إواؼح يٍ ؽح يؽكٔقج ظةكاً ذٕةم انةٗ عةكج ٌةُرًرهاخ أٔعةف  ٌفٛإًاأيا 

ِةْٕكخ تًُ اةةح انكناٌةةح تكصةهج ٔـأةةح فةةٙ االظةةىاء انّةًانٛح ٔانّةةًانٛح انّةةهقٛح فةةٙ انٕةفٕن انرةةٙ ذمةةٕق نركةةٍٕٚ 

(, أيا انّإ  فرظٓه يٍ ـمل إَاٍةاو انًمةاقٌ ٔانٕةفٕن تاذعاْةاخ يرٕاوٚةح ٔذؽٕٚةم ٕانثمٌثٙ اًا فٙ انٕٕنج )

ٍ تمٗاالٌ ػ انٕفهٚح انٗ نقاصه ٔفهٚح يُفٕهح تمٙٓا ع
(ٔ)

فاةك ظٓةهخ فةٙ ان ثاةاخ انعثٍةٛح ٘ةًٍ ذكةٍٕٚ  

انفرؽح , ٔٚكل ذٕاظكْا تكصافح فٙ انًُ اح عهٗ يكٖ ذؤشه انًُ اح تمًهرٙ انٙغٛ ٔانّةك انرةٙ ذمه٘ةد نٓةا انٕةفٕن 

ٗ َرٛعح انؽهااخ انركرَٕٛح  تاال٘افح انٗ انرثاُٚاخ انًُاـٛح انرٙ ذؽكز فٙ انًُ اح , فاك ذمًم انفٕأم ٔانّإ  عه

إ٘ما  ان ثااخ انٕفهٚح ٔذاهم يٍ ذًاٌكٓا ٔتانرةانٙ وٚةاقج َّةاٚ عًهٛةاخ انرعٕٚةح ٔانرمهٚةح ٔذؽةه  يةٕاق ٌة ػ 

ؼكٔز يفاٚه االَىالقةاخ ٔاَعةها  انرهتةح ٔـأةح أشُةاء ؼةكٔز عأةفح ي هٚةح أٔ ؼةكٔز عٍ االنٖ يًا ُٚرط 

 ْىج أن٘ٛح يفاظ(ح .

 ضّٓ ؽٛٗ ػجبٍبْفل ٍورىهإِؾلهاد  إً فٟ ٕقٛه( اٌف2ٕٛٛهح)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

     21/2/2121اٌزمطذ ثزبه٠ـ                                                      

                                                 
 .1993ٓ,12, 53اٌؼلك( ؽَٓ هِضبْ ٍالِخ , ِظب٘و اٌضؼف اٌٖقوٞ ٚأصبه٘ب اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١خ , ِغٍخ اٌغّؼ١خ اٌغغواف١خ اٌى٠ٛز١خ, 1

N 



 

   

 دلنطقح اندراسح    وادلناخٍح اخلصائص انطثٍعٍح    انفصم االول     

                       
 

ٔ1 

 : اٌزى٠ٕٛبد اٌغ١ٌٛٛع١خ .1-1-1-2

انمًهٛةاخ ٔذؽكٚةك يةكٖ فاعهٛةح يمهفةح  ذمك قناٌح انركُٕٚاخ  انعٕٛنٕظٛح يٍ انُاؼٛح انٕةفانٚح لاخ أًْٛةح اثٛةهج فةٙ   

ذاٛةةٛى ٚةةهذثٛ ؼةةكٔشٓا تركهانانّةةكاخ انً هٚةةح )انمٕأةةف انً هٚةةح( ٔتانرةةانٙ أيكاَٛةةح  هةةح انرةةٙانعٕٛيٕنفٛةةح ٔـأةةح ذ

   انرٙ يٍ انًؽرًم أٌ ذرمهٖ نٓا انًُ اح.نفٛح ٕانًفاٚه انعٕٛي

انةٗ انؽاثةح انؽكٚصةح انًرًصهةح تةانىيٍ انصمشةٙ يُكّفاخ ٔفهٚح ذمٕق انٗ ؼاة انؽٛةاج انٌٕة ٗ ٔاـةهٖ  ً٘د انًُ اح 

 , ُٚظهتًٍاؼاخ ٍَٔة يرثاُٚح ًُ اح نًٍ٘ اْمِ انركُٕٚاخ  ركّف,إل ذ (ٔٔانعكٔل) (ٗانفهٚ ح) اًا فٙ , ٔانهتاعٙ

 :ٔفًٛا ٚهٙ ٔٔف نٓمِ انركُٕٚاخ انٕفهٚح ٔؼٍة انمًه يٍ االقكو انٗ االؼكز(, ٕانعكٔل )

 :وتشمم  mesozoicطىانىس جٍااحلحقة تكىٌناخ .1-1-1-2-1
 ى٠ٛٓ ربٔغ١وٚ ر Tanjero Formation : 

عٙةٕ٘  فرةاذٙ انةم٘ ٚكةٌٕ عٛةه٘ان ؽعةهانًكيهكاخ ٔانيٍ انغهٍٚ ٔانًانل ٔ ْما انركٍٕٚ ٚرانف انعىء االعهٗ يٍ 

ٍ يةٛركةٌٕ يةٍ انًةانل ٔتمةٗ ففٙ ظىصّ االٌفم  , أيافٙ ظىصّ االعهٗ  انّماتٙ ٘ؽعه انعٛهاننٍُح يٍ أنيهٙ يع 

يةةٍ ٔةةفٕن َانٚةةح ٔيرؽٕنةةح اخ إٌ انفرةةاخ غٛةةه انعٛةةه٘ قةةك ٚؽةةٕ٘ عهةةٗ ٔةةٕاٌ ٔفرةةإل   ٙ,انؽعةةه انعٛةةه٘ انغهُٚةة

 رةّ ت(ٛٔإٌ  (وٕٓٓٓ-ٓٓ٘ٔ) ٗ, ٚكةٌٕ ٌةًح ْةما انركةٍٕٚ يرثةاٍٚ يةٍ يٕقةع الـةه اال إَةّ قةك ٕٚةم انةـٙهاء انهٌٕ

Upper Cretaceou ٚمٕق ْما انركةٍٕٚ انةٗ انمٕةه انكهٚراٌةٙ االعهةٗ ,قانٚح يٙ هتح حٛذهٌٛث
 (ٔ)

 عهةٗ ٚركّةفٔ, 

يٍةةاؼرّ  ٔقةةك تهغةةد , اةةع ٘ةةًٍ االنا٘ةةٙ االٚهاَٛةةحٚانةةم٘  اةةح ُيةةٍ انًانّةةهقٙ ٚةةٕل َ ةةا  ِةةهٚ ٙ فةةٙ انعةةىء 

(اىٙ.ٕٔٙ)
ٕ 

ٔذّكم ٍَثح
 
 يٍ يٍاؼح انًُ اح انكهٛح.%(ٖ.ٕٔ)

 وتشمم:Tertiary Deposits تكىٌناخ انسمن انثالثً .1-1-1-2-2
  ٌرى٠ٛٓ عووGercus Formation : 

انٕةفٕن ت ٙ انةم٘ ٚرًصةمؽعه ان ُٛةانٚرانف يٍ ٔ االٌٔٛ – ٌفمٚهظع ذؤنٚؿ ْما انركٍٕٚ انٗ عٕه االٌٍٕٚٛ اال   

ٔظةٕق ؼٕةٗ تاال٘ةافح انةٗ ٔظةٕق أ تةكٌٔ يع  ؼثٛثٙ نيهٙ ٔهٕالإ٘افح انٗ ٔانًكيهكاخ انؽًهاء ٔاالنظٕاَٛح 

َٓهٚةح حٛذهٌةٛثت(ٛةح ؼٛس ذكٌٕ فةٙ , عكٌاخ يٍ انعثً
(ٕ)

(اةىٕ.٘)                     يٍةاؼح تهغةد إل غ ةٗ  ,
ٕ
يةٍ  

 .%(ٕ٘.ّٓكم ٍَثح )ٚٔ هًُ احننعىء انًّانٙ انّهقٙ ا

 

 

                                                 

1) Anwar. M. Barwary. and Frozan. S. said, , op.cit, p9. 

Anwar. M. Barwary. and Frozan. S. said, op.cit,p10. 2)     
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ٔ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اٌّٖله :ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ:         

  2014.ٌؼبِخ ٌٍَّؼ اٌغ١ٌٛٛعٟ ٚاٌزؾوٞ اٌّؼلٟٔ ٌؼبَ ا١ٌٙئخ ا ٚىاهح اٌٖٕبػخ ٚاٌّؼبكْ, اٌٖبكهح ػ1:25000ٓفو٠طخ فبٔم١ٓ اٌغ١ٌٛٛع١خ ثّم١بً  -

-Geological  Map of Iran scale 1:25000000, completed by Geological Staff of The Iran  oil company ,1967.  َثأٍزقلا

 Arc Gis(Arc Map  10.4 .ثؤبِظ) 

 

  ٙب اٌّئ٠ٛخ ضّٓ إٌّطمخَٚٔج َِٚبؽبرٙب( اٌززبثغ اٌطجبلٟ ٌٍزى٠ٕٛبد اٌغ١ٌٛٛع١خ 1علٚي)

 اٌؼٖو اٌيِٓ

 

اٌزى٠ٛٓ 

 اٌغ١ٌٛٛعٟ

 اٌَّه/َ اٌّىٛٔبد

 

اٌَّبؽخ 

 2وُ

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ%

اٌيِٓ 

 اٌواثغ

 ٓ١ٌٍٛٛ٘

 ثال٠ٍٛز١ٍٛٓ

روٍجبد ًِء 

 اٌٛك٠بْ

ف١ٍظ ِٓ اٌؾٖٝ ٚاٌوًِ ٚاٌغو٠ٓ 

 ٚاٌط١ٓ

- 11.9 1.1 

 كهاٍخ(  اٌزى٠ٕٛبد اٌغ١ٌٛٛع١خ ضّٓ ِٕطمخ  4فو٠طخ )  
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ٕٓ 

ٌٍَّؼ اٌغ١ٌٛٛعٟ ٚاٌزؾوٞ اٌّؼلٟٔ  اٌٖبكهح ػٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ1:25000اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ فو٠طخ فبٔم١ٓ اٌغ١ٌٛٛع١خ ثّم١بً 

 .2014ٌؼبَ

-Geological  Map of Iran scale 1:25000000, compiled by Geological Staff of The Iran  oil company ,1967  َثأٍزقلا

 Arc Gis(Arc Map  10.4 . ثؤبِظ)

 

 

 

 

 

 رى٠ٛٓ افبٔب  Avanah Formation: 

ٚركّةف إل  ,االعهةٗ – الٌٍٕٚٛ االٌٔةٛا ٔٚمٕق انٗ عٕه انًرثهٕن يٍ ؼعه انكهً انكٔنٕياٚرْٙما انركٍٕٚ  ٚرانف  

م ٌةةأ٘ ذغ ةةٙ ٌم ًُ اةةحانيةةٍ  تاال٘ةةافح انةةٗ أالظةةىاء انٌٕةة ٗاالنا٘ةةٙ االٚهاَٛةةح  ٘ةةًٍانّةةهقٙ انعةةىء  فةةٙ

تؽهٚةةح اذهٌةةٛثٓتٛ(ةةح ذكةةٌٕ ٔ,مهاقٛةةح االٚهاَٛةةح انانؽةةكٔق ح عُةةك هٛةةانًهذفمةةاخ انعث
(ٔ)

 يٍةةاؼح ْةةما انركةةٍٕٚتهغةةد , 

(اىٔ.ٕٓٔ)
ٕ
 يٍ إظًانٙ يٍاؼح انًُ اح.%( ٙ.٘أ٘ تٍُثح ) 

                                                 
 N1-38-7, ٌٛؽــــــــخ فبٔم١ٓ )  ؽبرُ فض١و ٕبٌؼ اٌغجٛهٞ ١ٖٔٚو ؽ١َٓ ِؾّل اٌجٖواٚٞ, كهاٍخ ١٘لهٚع١ٌٛٛع١خ  ١٘ٚلهٚو١ّ١ب٠ٚخ   (1

  .11, ٓ  2114( , اٌْووخ اٌؼبِخ ٌٍَّؼ اٌغ١ٌٛٛعٟ , ثغلاك , 

روٍجبد اًٌَٙ  

 اٌف١ضٟ

ف١ٍظ ِٓ اٌؾٖٝ ٚاٌوًِ ٚاٌغو٠ٓ 

 ٌط١ٓٚا

- 49.5 2.4 

روٍجبد 

 إٌّؾلهاد

روة ه١ٍِخ ٚغو١ٕ٠خ ٚط١ٕ١خ ٚاؽ١بٔبً 

 عج١َخ

 5 119.1 ػلح أِزبه( -1)

روٍجبد 

اٌّواٚػ 

 اٌغو١ٕ٠خ

اٌؾٖٝ ٚاٌوًِ ٚاٌغو٠ٓ 

 ٚاٌط١ٓ

 

- 366 11 

روٍجبد 

اٌّلهعبد 

 إٌٙو٠خ

 1.44 9.2 - اٌؾٖٝ

اٌيِٓ 

 اٌضالصٟ

 اٌجال١ٍٛ٠ٓ

 اٌّب١ٍٛ٠ٓ

د ِٓ اٌّلٍِىبد ٚطجمبد ِٓ طجمب ثبٞ ؽَٓ

 اٌؾغو اٌوٍِٟ –اٌؾغو اٌط١ٕٟ 

(311-1911) 335.1 15.1 

 16 319.1 (1211-311) ٕقٛه ه١ٍِخ, ٕقٛه ٍٕٖب١ٌخ, ؽٖٝ اٌّملاك٠خ

ؽغو هٍِٟ, ؽغو ط١ٕٟ, ؽغو غو٠ٕٟ,  أغبٔٗ

 عجٌ

(111-1211) 122.4 5.1 

ؽغو اٌىٌٍ ٚؽغو اٌغجٌ ٚاٌؾغو  اٌفزؾخ

 اٌوٍِٟاٌط١ٕٟ ٚاٌؾغو 

(651 ) 295.4 13.9 

 1.6 31 (41) طجمبد وز١ٍخ ٍٕجخ ِٓ اٌؾغو اٌغ١وٞ ثغٛاْ ٚ ػٕٗ االٌغ١ٍٛ١ٓ

اٌجب١ٍٛ١ٌٓ 

 ٚاال١ٍٛ٠ٓ

 

 

 

ؽغو اٌىٌٍ اٌّزجٍٛه ٚاٌطجب١ّوٞ ِغ  ث١الٍجٟ

 اٌّبهي اٌطجب١ّوٞ ٚؽغو اٌىٌٍ اٌٍٖت

(151) 69.9 3.5 

 - ؽغو اٌىٌٍ اٌلٌِٚٛب٠زٟ أفبٔب

- 

121.1 5.6 

اٌٍٖٖبي ٚؽغو اٌط١ٓ ٚاٌّبهي اٌوٍِٟ  عووٌ

ِغ ٚعٛك اٌؾٖىٛاٌؾغو اٌوٍِٟ 

اٌؾٖٛٞ ٚاٌّلٍِىبد ٚػلٍبد ِٓ 

 اٌغجٌ

 

(111) 

5.2 1.25 

اٌيِٓ 

 اٌضبٟٔ

اٌىو٠زبٍٟ 

 أالػٍٝ

اٌغو٠ٓ ٚاٌّبهي ٚاٌّلٍِىبد ٚاٌؾغو  ربٔغ١وٚ

 اٌغ١وٞ اٌوٍِٟ ٚاٌؾغو اٌغ١وٞ اٌغو٠ٕٟ

(1511-

2111َ) 

261.6 12.3 
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ٕٔ 

 ٟرى٠ٛٓ ث١الٍج Pilaspi Formation :  

عةىء االعهةٗ ٚركةٌٕ يةٍ ؼعةه ان ٚرةانف يةٍ ظةىصٍٛٔاالعهةٗ  - االٌٕٚةٍٛ االٌٔةٛ ٚمٕق ذؤنٚؿ ذكُّٕٚ انٗ عٕةه   

 فٛةّانعةىء االٌةفم  لٔ يؽرةٕٖ قٛةه٘ يةع نقةاصه يةٍ انٕهٕةال ان ثاِةٛه٘ االتةٛٗ أيةاٚثاِةٛه٘ يرثهةٕن  ٘ظٛه

(وٕٓٓ-ٌٓٓٔةًكّ ٚرةهأغ تةٍٛ) ,الإَٛةح–تؽهٚةح  حٛذهٌٛث رّ, تٛ( ,ٚركٌٕ يٍ ؼعه انكهً انٕهة
(ٔ)

إل ٚغ ةٙ  , 

, ّٚةغم (ٖٔةٕنج), انًُ اةحانّةهقٙ يةٍ  ويُةاإ فةٙ انعةىء انّةًانٙيهذفمةاخ تةايٕ ٔ ظىء يٍ ٌهٍهح يهذفمةاخ 

(اى1.1ٙيٍاؼح)
ٕ
 .  يٍ يٍاؼح انًُ اح انكهٛح%(٘.ٖٔتٍُثح ) 

 أٚثوؽٛٗ  اٌطجمبد ألٚك٠خ ٌٖقو٠خالٍجٟ فٟ ّّبي إٌّطمخ ضّٓ ١( رى٠ٛٓ اٌج 3ٛهح )ٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2119-5-3اٌزمطذ ثزبه٠ـ         

  ٕٗرى٠ٛٓ ثغٛاْ ٚػBajawan& Anah Formations : 

ح, ؼٛةس يةٍ ؼعةه ظٛةه٘ قهٛةم انًٍةايٛ ٚرةؤنف االعهةٗ –الٔنٛكٌٍٕٛ االٌفم اعٕه نٚؿ ْما انركٍٕٚ انٗ ٚهظع ذؤ   

انٍمٌةم  فةٙ ٚركّةف (و, ٓٗيةع تمةٗ انٕهٕةال, ٌةًكّ ٚكةٌٕ تؽةكٔق)كنٕياذٙ انًٍايٙ انعٛه٘ انؽعه انٚركاـم 

(اةىٖٓ)تهغةديٍةاؼح غ ةٙ ٚإل  ,يصةم ٌهٍةهح ظثةال تةايٕ ٔـِٕةح ٔإٚهةّانعثهٛح انؽكٔقٚةح تةٍٛ انمةها  ٔإٚةهاٌ 
ٕ

أ٘ 

    يٍ إظًانٙ يٍاؼح انًُ اح. %(ٙ.ٔتٍُثح)

 رى٠ٛٓ اٌفزؾخ :Fatha Formation 

                                                 

 .124,ٓ 1992اٌّىزجخ اٌٛط١ٕخ ,ثغلاك,ع١ٌٛٛع١ب اٌؼواق,  ٚأفوْٚ,  ػجل هللا ا١ٌَبة (1

N 
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ٕٕ 

طجمبد ِٓ ثٍٛهاد هٕب١ٕخ 

 حٚفضواء ِزؾغو

 ثٍٛهاد ِٓ اٌغجٌ

ٍ االٌٔةٛة    ٌةٛة ًإٚ ٗ عٕةةه ان ٍ انةة ٕٚ ةةما انركةة ٙ ٓن ظ ٕنةٕة ق انمًةةه انعٛ يةةٍ ٓةةما انركةةٍٕٚ ن  انٍةةفهٙانعةةىء يكاِةةف  ذرةةؤنف ,  ٚمةٕة

هٌٕ أـٙه فاذػ ٚؽرٕ٘ عهٗ انعثً ٔتهٕناخ ـٙهاء انكٔنٕياٚد ٔانؽعه انهيهٙ ت قهٛهح انًٍح يٍ قٔناخ يرماقثح

ٔؼًهاء , أيا انعىء االعهٗ فٛركٌٕ يٍ ٌثع قٔناخ ٔذؽرٕ٘ عهٗ ٚثاح ًٌٛكح افاّٛ يةٍ تهةٕناخ ؼًةهاء ٔـٙةهاء 

جيرؽعةه نٔأةٛحأ يٍ ٚثاةاخ  ـفٛفةح  يةٍ تهةٕناخ 
(ٔ)

 ,
 
 عهةٗ ِةكم َ ةا  ِةهٚ ٙ ٘ةٛه يةٍانركةٍٕٚ  ًرةك ْةماٚ

 ًٍ٘ االنا٘ةٙ االٚهاَٛةحانعُٕتٙ انّهقٙ ٔتاذعاِ انعىء انعُٕتٙ  ٍ االنا٘ٙ انمهاقٛحً٘ انّهقٙانعىء انًّانٙ 

 ٗ.1ٕ٘, ذثهغ يٍاؼح ْما انركةٍٕٚ)أيا انثٛ(ح انرهٌٛثٛح نّ فٓٙ تٛ(ح تؽهٚح ٘ؽهح (وٓ٘ٙٚثهغ ًٌح انركٍٕٚ تؽكٔق ), 

(اى
ٕ
  (.ٗ,ٕٔنج)يٍ إظًانٙ يٍاؼح انًُ اح%(1.ٖٔأ٘ تٍُثح ) 

 ى٠ٛٓ اٌفزؾخ فٟ لو٠خ ٍٗ هٚح اٌغيء اٌّْبٌٟ اٌْولٟ ِٓ إٌّطمخ(  ر 4ٕٛهح )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 .21/5/2121ٌزمطذ ثزبه٠ـأ               

  رى٠ٛٓ أغبٔخ Injana  Formation: 

رٕافه ذ, إل ٙتاال٘افح انٗ انؽعه انغهُٚ االؼًه ٔانثُٙ  انركٍٕٚ يٍ ذراتع انؽعه انهيهٙ ٔانؽعه ان ُْٛٙما ٚرانف   

يةع  م ذرٕافةه ٚثااذةّأيةا انٍة ػ انمهةٕ٘ فة انعىء األٌفم يٍ ْما انركٍٕٚ يع ذكةٍٕٚ انفرؽةح  انةم٘ ٚاةع اٌةفهّٚثااخ 

ذةؤنٚؿ ْةما ٚمةٕق ٔ ,انثٛ(ةح انرهٌةٛثٛح نةّ ْةٙ يٛةاِ َٓهٚةح عمتةحإٌ ٔ ,ذكٍٕٚ انًاكاقٚةح  انٕاقةع انةٗ االعهةٗ يُةّٚثااخ 

ٕه انًإٌٍٚٛ االعهٗعانركٍٕٚ انٗ 
 
إل ٚظٓةه عهةٗ ِةكم اِةهٚح  ,(وٕٓٓٔ -2ٓٓٚرةهأغ ٌةًح انركةٍٕٚ يةاتٍٛ )ٔ

                                                 
1) Anwar. M. Barwary. and Frozan. S. said, op.cit,p11. 

N 
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ٕٖ 

%( يٍ يٍةاؼح 2.٘(أ٘ تٍُثح )ٕاى ٗ.ٕٕٔ( , ٔذثهغ يٍاؼرّ )٘٘ٛاح فٙ ًِال ٔظُٕب غهب انًُ اح , انٕٕنج)

 انًُ اح انكهٛح.

  وٛٔىًؽٛٗ بد أٚك٠خ فِٕىْ( رى٠ٛٓ إٔغبٔخ ضّٓ 5ٕٛهح )                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .22/2/2121اٌزمطذ ثزبه٠ـ                       

  رى٠ٛٓ اٌّملاك٠خ Mukdadiyah Formation: 

فةةٙ أغهةةة االظىاءانعُٕتٛةةح ٔانعُٕتٛةةح  إل ٚركّةةف ٚمةةٕق عًةةه ْةةما انركةةٍٕٚ انةةٗ انًإٌٚةةٍٛ انًرةةؤـه ٔانثمٌٕٚةةٍٛ,   

(اةى21.2ٖٚغ ةٙ يٍةاؼح ذثهةغ )ٔح, انغهتٛح ٔامنح ٚظٓه عم ىّكم ِهٚٛ ٘ٛه فٙ ًِال انًُ ا
ٕ  

)ثح      أ٘ تٍُة
 

 ٔانؽعةهانثُةٙ انهٔأةٙ ٔ انغهُٚةٙ ٚرانف يٍ ذراتع انؽعه انهيهٙ يع انؽعةهٔ, نهًُ اح يٍ انًٍاؼح انكهٛح%(ٙٔ

ذهذثٛ ٔفٕن ْما انركٍٕٚ تًاقج ظٛهٚةح أٔ ُٚٛٛةح أٔ أٌةًُرٛح  ,ل٘ انهٌٕ انهٔأٙ انًٕفه انٗ انثُٙ انفاذػ ان ُٛٙ

يُةّ ,اًةا فةٙ ٔةٕنج)  ذرٕف تًٍايٛح أقم يٍ ان ٍٛ ٔتُفالٚةح أاثةهٔانرٙ  ٌٓهح االوانح تفمم عٕايم انرمهٚح  الؼًح

 ؽغو ط١ٕٟ

 ؽغو هٍِٟ

N 
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ٕٗ 

-ٖٓٓ(,إل ذهٌةةة ْةةما انركةةٍٕٚ فةةٙ تٛ(ةةح قانٚةةح َٓهٚةةح ٔذًراؤةةفٕنِ تانُفالٚةةح انمانٛةةح ؼٛةةس ٚرةةهأغ ٌةةًكّ تةةٍٛ )ٙ

(وٕٓٓٔ
(ٔ)

 .  

 ػٍٟ ١ِو ضّٓ ٔبؽ١خ لٛهح رٛ خو٠اٌّملاك٠خ لوة ل( رى٠ٛٓ 6ٕٛهح )              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2121-2-22اٌزمطذ ثزبه٠ـ                             

  َٓرى٠ٛٓ ثبٞ ؽBai Hassan Formation : 

 ٔانؽعةه انهيهةٙ انثُةٙ ٚرانف يٍ ذماقة انًكيهكاخ ٔانؽعه ان ُٛٙٔانثمٌٍٕٚٛ ٚمٕق عًه ْما انركٍٕٚ انٗ عٕه    

ذركةٌٕ يةٍ انٍةهٛكاخ ٔانكانتَٕةاخ إل يفرهفةح االِةكال ٔاالنةٕاٌ فٛةّ  , ذكةٌٕ انًةكيهكاخه انغهُٚةٙيع قهٛم يةٍ انؽعة

ٚكٌٕ لٔ  قانٚح –, ذهٌة ْما انركٍٕٚ فٙ تٛ(ح َٓهٚح (ٌىٖ-ٔٔانٕفٕن انُانٚح ٔانًرؽٕنح ٔذرهأغ اؼعايٓا ياتٍٛ )

(و1ٓٓٔ-ٖٓٓٚرهأغ ًٌكّ ياتٍٛ ) , ٔفٕن يٍايٛح َفالج
(ٕ)

االظىاء انٌٕة ٗ ٔانغهتٛةح  يٍهج اثٛيٍاؼح , ٚغ ٙ 

                                                 
,  2114, , ِٖله ٍبثك لهٚع١ٌٛٛع١خ  ١٘ٚلهٚو١ّ١ب٠ٚخ ؽبرُ فض١و ٕبٌؼ اٌغجٛهٞ ١ٖٔٚو ؽ١َٓ ِؾّل اٌجٖواٚٞ, كهاٍخ ١٘ ( 1

ٓ16. 

  2) Hala A.Al- Musawi ,Geology and Structure of Wadi Shalghah Area  East Erbil north Iraq, Iraqi 

Bulletin of geology and mining,stat company of geological,survery and mining, vol.4,no.1,2007,p51. 

ؽغو ط١ٕٟ ٔبػُ هٕبٕٟ 

 ِٖفو اٌٝ ثٕٟ فبرؼ

ؽغو هٍِٟ ٚغو٠ٕٟ هٕبٕٟ 

 ٚ ثٕٟ 
 

N 
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ٕ٘ 

(اةىٔ.ٖٖ٘)ِةغم يٍةاؼح تهغةد  ًٍ٘ االنا٘ٙ انمهاقٛةح ٔقةك ًُ اح هن
ٕ
يةٍ إظًةانٙ يٍةاؼح (% 2.٘ٔأ٘ تٍُةثح ) 

 .(2, ٕٔنج)انًُ اح

 ( رى٠ٛٓ ثبٞ ؽَٓ ضّٓ ِٕىْفبد أٚك٠خ ؽٛٗ أٚثو  1ٕٛهح)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 21/2/2121اٌزمطذ ثزبه٠ـ                       

 :(Quaternary Depositsانرتاعً ) سمنترسثاخ ان.1-1-1-2-3
 إٌٙو٠خ روٍجبد اٌّلهعبد  River terraces: 

ٔـأةح  ٘فا  َٓةه قٚةانِٗكم ِهٚٛ ٌاؼهٙ ٘ٛه عهٗ  عهٗظٓهذٔانٗ عٕه انثمٌٕٚرٍٛ  ْمِ انرهٌثاخمٕق ذ  

(اى ٕ.1)تهغد  ذغ ٙ يٍاؼحإل , انًُ اح فٙ ًِال
ٕ
ْةمِ ٔذرةؤنف  ,يٍ إظًةانٙ يٍةاؼح انًُ اةح%(ٗٗ.ٓأ٘ تٍُثح ) 

                                                                                                                                                                      
 

 ؽغو ط١ٕٟ 
 

 ِلٍِىبد
 

ؽغو هٍِٟ ِغ 

 ؽغو غو٠ٕٟ
 

N 
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ٕٙ 

 غهُٚٛةح ُٔٚٛٛةةح َٔةةاقناً ٔأنيهٛةةح أيةةا تُٛٓةا انًةةاقج انهات ةةح ذكةٌٕ ٔيفرهةف االِةةكال ٔاالنةةٕاٌ انرهٌةثاخ يةةٍ انؽٕةةٗ 

 .ياذكٌٕ ظثٍٛح

 روٍجبد اٌّواٚػ اٌغو١ٕ٠خ  deposits Alluvial Fans: 

 م انعثهٛةح ٌةٔتانرؽكٚةك عُةك اقةكاو انٍمفةٙ انًُ اةح االظةىاء انٌٕة ٗ يةٍ  ذظٓه ْةمِ انرهٌةثاخ عهةٗ َ ةا  ٔاٌةع   

(اةةىٖٙٙٔانرةةٙ تهغةةد يٍةةاؼرٓا ), االنا٘ةةٙ االٚهاَٛةةح٘ةةًٍ 
ٕ 

ٚمةةٕق ذةةانٚؿ  إل,ًٍةةاؼحان%( يةةٍ إظًةةانٙ 2ٔٔتٍُةةثح)

تٕةٕنج نصٍٛةٛح يةٍ انؽٕةٗ تاة٘ةافح إنةٗ  ذرةؤنف ْةمِ انرهٌةثاخٔ ,انٕٓنٌٕةٍٛٔ  ٍرٌٕةٍٛٚانثمذكَٕٓا انةٗ عٕةه 

انهيم ٔانغهٍٚ ٔان ٍٛ
(ٔ)

 . 

 روٍجبد إٌّؾلهاد Slope deposits  :  

)ذؽةةكب ٔـأةةح يرُةةاشهج ذؽةةٛٛ تًُؽةةكناخ انرؽةةكتاخ انرهاٛثٛةةح  أِةةهٚح ٘ةةٛاحذظٓةةه ْةةمِ انرهٌةةثاخ عهةةٗ ِةةكم      

(اةىٔ.1ٓٔذغ ٙ يٍاؼح تهغةد)إل , ِانٕنقان ٔظٛاٌهٔ , ٔعهٙ أيٛه( ًٍ٘ انًُ اح
ٕ  

 يةٍ انًٍةاؼح%(ٍَ٘ٔةثح )

ذركةٌٕ ْةمِ انرهٌةثاخ يةٍ ذةهب نيهٛةح , انٕٓنٌٕةٍٛانثمٌٕٚرٌٕةٍٛ ٔ عٕةهانةٗ ذةؤنٚؿ ذكَٕٓةا مٕق , ٚانكهٛح نهًُ اح

ًٌح ْمِ انرهٌثاخ ٚكٌٕ يرغاٚه ٚرهأغ يٍ اقم يره انٗ تٙمح ٔ  ٔغهُٚٛح ُٔٚٛٛح ٔفٙ تمٗ االؼٛاٌ ذكٌٕ ظثٍٛح

ايران
(ٕ)

. 

 ٌف١ضٟ روٍجبد اًٌَٙ اFlood Plain deposits: 

تًٍاؼح تهغد ٔ ,االٍٚه ًٍ٘ انًُ احَٓه قٚانٗ  عهٗ ظاَةٌاؼهٙ ٘ٛه ِكم ِهٚٛ  ْمِ انرهٌثاخ عهٗ ذُؽٕه 

يةٍ انؽٕةٗ ٔانهيةم ٔانغةهٍٚ  ذركةٌٕ ذهٌةثاذّ يٍ إظًةانٙ يٍةاؼح انًُ اةح ,%( ٗ.ٕإل ِكهد ٍَثح ) ٕ(اى٘.1ٗ) 

ٌٍٕٛٔان ٍٛ, ٚهظع ذؤنٚؿ ذكَٕٓا انٗ عٕه انٕٓن
(ٖ)

. 

 ْروٍجبد ًِء اٌٛك٠ب  Valleyfill deposits: 

اء اشُةأ٘ يٍ انًُةاتع انمهٛةا نمٔقٚةح ٚكٌٕ يٕكن ْمِ انرهٌثاخ ْٙ انًٕاق انًرمهٚح ٔانًُإنح يٍ انًُاٚه انًهذفمح  

 يرثةاٍٚ االؼعةاو  تاال٘ةافح انةٗ ٔذركٌٕ تٕٕنج عايح يةٍ ـهةٛٛ يةٍ انؽٕةٗ ٛمآَا,ٌإٚ االي ان ٔانًرهٌثح فٙ ق

(اةى 1.ٔٔذغ ةٙ قٛمةاٌ االٔقٚةح تًٍةاؼح تهغةد )إل ,  يرغاٚهج انٍةًحْمِ انرهٌثاخ انهيم ٔانغهٍٚ ٔان ٍٛ ٔذكٌٕ 
ٕ 

                                                 
 .6ٓ ,ِٖله ٍبثك ١٘ٚلهٚو١ّ١ب٠ٚخ ,   ؽبرُ فض١و ٕبٌؼ اٌغجٛهٞ, كهاٍخ ١٘لهٚع١ٌٛٛع١خ ( 1

ف١ًٍ ِؾّل ثوافبٓ , االّىبي االهض١خ ٌوٛاكٞ ٔٙوو ٍو١وٚاْ) ك٠وبٌٝ( ثو١ٓ كهثٕولفبْ ٚوواله كهاٍوخ فوٟ اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١وب اٌزطج١م١وخ, و١ٍوخ 2)

 .23, 2115ٓاالكاة ,عبِؼخ ثغلاك, 

ٌجبالٟٔ, ع١ِٛٛهفٌٛٛع١خ ِٕطمخ واله, هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح ,و١ٍخ اٌؼٍوَٛ االَٔوب١ٔخ, عبِؼوخ ٍو١ٍّب١ٔخ, , ٔقْبْ ِؾّل هٍزُ فبْ ا( 3

2111ٓ,15. 
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ٕ2 

يٍ إظًانٙ%(2.ٓٔتٍُثح ) 
 

يٍاؼح
 

انًُ اح,
 
ٚمٕق ذانٚؿ ذكَٕٓةا  إل انهتاعٙ ىيٍْٙ االؼكز ًٍ٘ ذهٌثاخ انذمك ٔ

انٗ عٕه انٕٓنٌٍٕٛ
(ٔ)

. 

 :Topographyغرافٍح تانطى .1-1-2
ه٘ عهةٗ أظةةىاء ذٕوٚةع انٓ ةٕل انً ةانرٙانٍٚةٛح نٍة ػ االنٖ قٔناً يًٓةاً فةٙ ذثةاٍٚ ذُةٕل انفٕةاصٓ  ٚةيق٘    

 اًٛةاخأ٘ ٌةإٚ  ي هٚةح عٕأةف ْٛ(حعهٗ ٌٔإٚٓا  نِانج أي اانعثال انمانٛح تغىَ ا   انًُ اح , ؼٛس ٚرٕف

ؼةٕاٖ أٔقٚةح فةٙ أانٍة ؽٙ  نعهٚةاٌا يًةا ٚةيق٘ انةٗ أنذفةال يٍةرٕٖ, ٕةٛهجـةمل يةكج ويُٛةح قيٍ أالي ان اثٛهج 

فةٙ يُ اةح  انعٕٛيٕنفٛةح انٍةٕٛل ٔانًفةاٚهًفاٚهٔتانرانٙ أيكاَٛح ذؽكٚك أالظىاء انرٙ ًٚكٍ أٌ ذرمهٖ ن, انًُ اح 

االعرًةاق عهةٗ انرؽهٛةم انهقًةٗ نفٕةاصٓ ٌة ػ  فاةك ذةى عهةٗ انفٕةاصٓ انمايةح نٍة ػ انًُ اةح ٔنهرمه , انكناٌح

ذُأل ـٕاصٓ  فٙمً عٍٔظم انًهذفماخ ,يصم ذؽهٛم ـٕاصٓ االنذفال  ,surface analysis Digitalاالنٖ 

 .Aspect ٔأذعاْاذٓا   Slopeاالَؽكان

 خصائص االرتفاع: .1-1-2

ًُ اح ظىءاً يٍ يُ اح انعثال انمانٛح ٔانًُ اح انًرًٕظح ٔقك ذةؤشهخ تانؽهاةاخ األن٘ةٛح االنثٛةح انرةٙ ؼةكشد انذمك   

ٔتّكج اَؽكاناخ ٌةفٕؼٓا  ذرٕف تكصهج قًًٓا ٔٔعٕنذٓايؽكتح  انرٕاءاخ فُرعد عُٓافٙ انىيٍ انعٕٛنٕظٙ انصانس  

 يامهج ٔأٔقٚح ذؽٕه تُٛٓا انرٕاءاخ إل
(ٕ)

.  

نذفاعةةا عُةةك إفركةةٌٕ أاصةةه (و فةةٕ  يٍةةرٕٖ ٌةة ػ انثؽةةه ٕٓٓٗ)  ذٕةةم إنةةٗإل ذرٕةةف انًُ اةةح ترثةةاٍٚ إنذفاعاذٓةةا   

يةهٔناً تةاالظىاء انٌٕة ٗ  الَففةاٖؤذرةكنض تٔ الؼةٕاٖ االٔقٚةح ٛةاعُك انًُاتع انمه٘ أاالٚها  انفانظٛح نهًُ اح 

اًةا فةٙ  فةٙ َٓةه قٚةانٗاالٔقٚةح  يٕةثاخ (و فةٕ  يٍةرٕٖ ٌة ػ انثؽةه عُةكٖٓٓ) تهةغٔانةم٘  نذفالإقم أؼرٗ ذٕم 

ذفرهف فٙ يٍاؼاذٓا ٔانٍُةة انرةٙ ذّةغهٓا  إَال يٍ انٕؼكاخ االن٘ٛح  انتمحٔقك قٍُى انؽٕٖ انٗ  , (٘انفهٚ ح )

 ْٔٙ:(, ٕانعكٔل) ( ٔٙانفهٚ ح) اًا فٙ ,يعًم يٍاؼح انؽٕٖ يٍ

 يٍ انًهذفماخ انعثهٛح ْٔٙ: ُ اقٍٛت دهذًصٔ:  اٌغجبي ٚؽلح .1-1-2-1

   اٌّورفؼخٔطبق اٌغجبي: 

تانًاانَةح يةع يٍةاؼح ٔذكةٌٕ أقةم , فةٕ  يٍةرٕٖ ٌة ػ انثؽةه (ؤ.ٕٔٔٔ -ٕٓٓٗٚاع عهٗ إنذفال ٚرهأغ ياتٍٛ)   

ٔٚكةٌٕ اذعةةاِ  ,يةٍ إظًةةانٙ يٍةاؼح انًُ اةةح %( ٘٘.2)ٔتٍُةح  ٕ(اةةىٗ.ٕٙٔإل تهغةد )ـةةهٖ اال انٕؼةكاخيٍةاؼاخ 

انرةٙ  , ٔذمةك يةٍ أاصةه انًُةاٚه إنذفاعةاً فةٙ انًُ اةحظُةٕتٙ ِةهقٙ –انٍمٌم انعثهٛح فٙ ْما انُ ا   ِةًانٙ غهتةٙ

                                                 
 .1ِٖٓله ٍبثك, ؽبرُ فض١و ٕبٌؼ اٌغجٛهٞ, كهاٍخ ١٘لهٚع١ٌٛٛع١خ  ١٘ٚلهٚو١ّ١ب٠ٚخ , ( 1

 .22ٓ ,,1913جْو٠خ, ِطجؼخ ّف١ك ,ّبوو فٖجبن, عغواف١خ اٌؼواق اٌّْبٌٟ كهاٍخ ٌٕٛاؽ١ٗ اٌطج١ؼخ ٚاٌ  (2
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ٕ1 

ذًرةك  انرةٙ (ٚ و٠ٍٛوِٗٛ بفّٛوه ٚثو)  , يةٍ أْةى ْةمِ انٍةمل ْةٙيٍ انًُ اح ّهقٙ ٔانًّانٙ انّهقٙان انعىء ذًّم

ووبٚهح ٚاهثبٌوٗ ٚ) ح ظثةالهٌهٍةٔ, ٛةحانمهاقفةٙ ِةًال انًُ اةح ٘ةًٍ االنا٘ةٙ عهٗ ٕٚل انؽكٔق انمهاقٛح االٚهاَٛةح 

ذمرثةه ْةمِ إل  ٘ةًٍ االنا٘ةٙ االٚهاَٛةحانرةٙ ذاةع   (ّٚوبٖ ْٔو١ٓ ٚثٕولىهكٖ كاال٘وِٛٚالؽمب ٚو١ٍبْ عٕبهٖ ٖٚ ٚٛوٚ

  .ح تانًٛاِٚاٌ انرٙ ذغم٘ انًُ اتع انٕقايُ انعثال
 ( فطٛط االهرفبػبد اٌّزَب٠ٚخ ٌّٕطمخ اٌلهاٍخ5فو٠طخ )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ٔطبق اٌغجبي اٌّزٍٛطخ االهرفبع 

) كاهٞ ك٠ووٛاْ ٚهٚىٚاه (و ,ٔذرًصةةم تٍهٍةةهح ظثةةالٔ.22ٗ - ٕٔٔٔ)ٚاةةع ْةةما انُ ةةا  عهةةٗ إنذفةةال ٚرةةهأغ يةةاتٍٛ  

)ٍو١ٍّبٔٗ ٚعجوً روك روك ٚثوبؽ  ٚثو١ِ هٔىو١ٓ ٌٔهٍةح ظثةال  ١وخ(,ّٚواٌلاه ٚث١ي١ٔبْ ٚ أٔبه ضوّٓ االهاضوٟ اٌؼوال

 .Arc Gis Arcmap(10.4ـ)ٌاثئٍزقلاَ ثؤبِظ  (DEM)ـاٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ أُّٔٛمط االهرفبع اٌولّٟ اٌػًّ اٌّٖله: ِٓ   الم
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ٕ1 

ٚٚعٕبهٖ ٚوب١ِْٚبْ ٚثٕلىهكح ّٚبٖ ١ْٔٓ ٚر١ٕوٗ ٚث١ْوىبْ ثبٚووبهٖ ٚعجوً لوا٠ٚوي  ١ٍَٚوو ٚووٛكٖ ِوُٛ ضوّٓ 

 .%(يٍ انًٍاؼح انكهٛح نهًُ اح1ٔأ٘ تٍُثح ) ٕ(اى٘.11ٖ, ٔ ذـّغم يٍاؼح تهغد )(ٔ, ِكم )االهاضٟ اال٠وا١ٔخ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 ( فئبد االهرفبع فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ 2علٚي ) 

 ٠خ%ئٛإٌَجخ اٌّ 2اٌَّبؽخ / وُ فئبد االهرفبع اللب١ٌُأ

 1.5 162.4  1121.1-2411 ٔطبق اٌغجبي اٌؼب١ٌخ

 19 399.5 114.1-1121 ٔطبق اٌغجبي اٌّزٍٛطخ االهرفبع 

 36.4 191.3 419.1 -114 ياٌزال ٚؽلح

,اٌٖبكهح ػٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍَّبؽخ ,ثغلاك 100000:1غواف١خ ثّم١بً ثاٌط٠ٛطخ اٌقوػٍٝ اٌّٖله : ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك 

 . Arc Gis (Arc map10.4)ثأٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ DEM)َ ,ٚأُّٔٛمط االهرفبع اٌولّٟ )2018,ٌؼبَ

 ( اٌٛؽلاد اٌزضبه١َ٠خ فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ6فو٠طخ )
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ٖٓ 

 اٌزالي : ٚؽلح .1-1-1-2

تهغةةد  ٔاٌةةمح يٍةةاؼح   ذّةةغم(و ٔٔ.21ٗ -22ٗذاةةع عهةةٗ انذفةةال ) انرةةٙ ْةةما االقهةةٛى عةةكق يةةٍ انةةرمل ذُرّةةه فةةٙ   

( اىٖ.212)
ٕ 

  إل ذًرك يٍ انّةًال تاذعةاِ االظةىاء انٌٕة ٗ ٔانعُٕتٛةح ,يٍ إظًانٙ يٍاؼح انًُ اح (%ٗ.ٖٙتٍُثح )

ل ذكٌٕ لاخ ؼافاخ ذُؽكن تّكِ إ, تاالذٍال  ٕفذر انفٕهٛح انعهٚاٌ انرٙ ِثكح يٍ األٔقٚح انُٓهٚح ذًه ـمنٓاؼٛس 

 يصم َٓه عثاٌاٌ. حٚح انكاصًتمٗ انًعان٘ انُٓهٕٔب يعانٚٓا انهصٍٛح, ٔامنح ٔظٕق 

 : ً اٌزغ١ّؼٟاٌَٙ ٚؽلح .1-1-1-3

 االنا٘ٙ اناهٚثح يٍ يٕثاخ االٔقٚح ٔاالَٓان االظىاء انغهتٛح ٔانعُٕتٛح انغهتٛح يٍ انًُ اح أً٘صم ْما االقهٛى ترٚ  

ذغ ٛٓةا َٔٓةه قٚةانٗ إل ذُؽكن فٛٓا يٛةاِ انٕقٚةاٌ َؽةٕ يٕةثاذٓا عُةك  , َؽكان تٍٛٛاذرٕف تؤَٓا أقم ذٙهٌاً ٔ تانرٙ 

(و ٖٓٓ -21ٗ)إنذفةال تةٍٛ ذُؽٕةهٔ ,انهتاعٙ ؼٛس انرهااًاخ انٕاٌةمح انُ ةا  يةٍ انًةاقج انغهُٚٛةحانىيٍ نٔاٌة 

(اةىٗ.1ٕٗ)تهغد   ّٚغم يٍاؼح ٔاٌمحإل  فٕ  يٍرٕٖ ٌ ػ انثؽه,
ٕ 
يةٍ اظًةانٙ يٍةاؼح  %(ٔ.1ّٖٚةكم ٍَةثح)ٔ

ٔاًةا ,  اصافةح ٌةكاَٛح عانٛةح لاخانرةٙ  يٍ أاصه أظىاء انًُ احتؤَٓا ٕف أنا٘ٛٓا تانىناعح ٔذر ٔقك أٌرغهد انًُ اح

ذكةهان عُةك أشُةاء ؼةكٔز ِةكاخ ي هٚةح إ٘  الًٌٛأ ٔانٍٕٛلٚكٌٕ ْما االقهٛى االاصه عه٘ح نًفاٚه انفٛٙاَاخ قك 

 . الَّ ٚمك أـفٗ ظىء فٙ انًُ احٔلنح يٍ انىيٍ وـاخ ي هٚح غىٚهج ـمل يكج قٕٛهج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39.1 924.4 311-419 ٚؽلح اًٌَٙ اٌزغ١ّؼٟ

 111 2.163 اٌّغّٛع

 ( .    6اٌّٖله: ِٓ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ )

 ه٠َٟ ٌّٕطمخ اٌلهاٍخ( اٌّغَُ اٌزضب 1ّىً ) 

 .  Arc Gis(Arcsen10.4( ثأٍزقلاَ ثؤبِظ )DEMاٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك أُّٔٛمط االهرفبع اٌولّٟ اٌـ)ا   الم
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 خصائص ظم ادلرتفعاخ:.1-1-2
يًةا ٚمكةً انم٘ ٚرهااِ أ٘ ظىء يٍ ٌ ػ االنٖ  ذؽكٚك اًٛح اةِمال انًٍّٙفٙ ذفٛك  قناٌح  ـٕاصٓ انظم    

ح انرةةٙ ذكةةٌٕ عه٘ةة الظةةىاء ٔتانرةةانٙ يمهفةةح أاصةةه أ فةةٙ انًُ اةةح  ح(ٛةةح ٔانكًٛٛاصٛةةٚثٛمةةح عًهٛةةاخ انرعٕٚةةح )انفٛىٚاص

 ٔقةك, انرةٙ ًٚكةٍ أٌ ٚؽةكز  تٍةثثٓا ذةكْٕن تٛ(ةٙ فةٙ انًُ اةح  ً هٚحان اخّكانٔـأح أشُاء ذٍاقٛ  انًاصٛحنهرمهٚح 

( DEMاالنذفةال انهقًةٙ ) أًَُةٕلضأعرًةك عهةٗ ذكٌٕ عه٘ح نؽكٔز يفاٚه انٍٕٛل ٔانًفاٚه انعٕٛيٕنفٛةح, إل 

انٕةٛغح  أعرًةاق يةٍ ـةمل,  Arcmap(10.4)ط تهَايأٌرفكاو ٔذؽهٛهٓا عٍ ٚهٚه ناٛاي ذهاى انظم فٙ انًُ اح 

فٛٓا, أل أٌ قٛى انفمٚا انرٙ ٔنٓا قًٛح ذثٍٛ يكٖ ذهاى انظم  يٍ انًُ احذًصم ظىءاً يمُٛاً  إٌ ام ـهٛح ؼٛس  انفهٕٚح

 ذكٌٕ قهٚثح يٍ )انٕفه( ذكٌٕ قهٛهح انظم .

, إل ذى يٍاؼاخ انظم فٙ انًُ احفٙ ذهاى ُْا  ذثاُٚاً إٌ  إذٙػ( DEMأظهٚد عهٗ انـ)تمك عًهٛح انرؽهٛم انرٙ    

 ( ٔاًا ٚؤذٙ:ٖ( ٔانعكٔل)2ذُٕٛفٓا انٗ شمز يُاٚه, اًا يٕ٘ؽح فٙ انفهٚ ح )

 ل١ٍٍخ اٌظً: أهاضٟ .1-1-2-1

اًٛةح يةٍ قةكاو انعثةال, إل ذرٍةهى أاثةه أ يُةاٚهٔ رعًٛمةٙانًرًصهح تانٍٓم انٔ أالظىاء انًُثٍ ح فٙ انًُ اح ذٙى    

نفٛةح ٍَٕثح ؼكٔز انًفةاٚه انعٕٛيوٚاقج فٙ  يًا ٍٚاْى لنح انرعٕٚح انفٛىٚاصٛح حذُّٛ فٛٓا عًهٛ اِمح انًًّ نمنح

ٔتٍُةثح ٕ(اةىٔ.1ٖٗٔانًُ اةح إل تهغةد ) يٍةاؼحيةٍ  قًٛةح, ٔقةك ِةغهد أاثهًٍ٘ ْمِ االنا٘ةٙ حَعها  انرهتٔإ

(ٙٙ.2 )%. 
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ٖٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 طٛثغواف١خ إٌّطمخظً اٌّورفؼبد ٚػاللزٙب ث إٕٔبف( 3اٌغلٚي )

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 1اٌّٖله :ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ )                    

ِٕبطك ظً إٕٔبف 

 اٌّورفؼبد
 2اٌَّبؽخ/وُ

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ%
 فئبد االهرفبع اللب١ٌُأ

إٌَجخ 

 ٠خ%ئٛاٌّ

 ٔ.1ٖ ٖٓٓ-12ٗ انٍٓم انرعًٛمٙ ٔؼكج 66.1 1439.1 ِٕبطك ل١ٍٍخ اٌظً

 ٗ.ٖٙ 22ٗ-ٔ.21ٗ انرمل ٔؼكج  23.3 512.1 ِٕبطك ِزٍٛطخ اٌظً

 ٘.2 ٔ.ٕٕٔٔ-ٕٓٓٗ انعثال  ٔؼكج  11 221.9 ِٕبطك ّل٠لح اٌظً

    111 2163 اٌّغّٛع

 ( إٕٔبف ظً اٌّورفؼبد ضّٓ ِٕطمخ اٌلهاٍخ1فو٠طخ )          

 .Arc Gis(Arc Map10 .4( ثأٍزقلاَ ثؤبِظ )DEMاٌـ)اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك أُّٔٛمط االهرفبع اٌولّٟ ا   الم
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 ِزٍٛطخ اٌظً: أهاضٟ .1-1-2-2

انٍةٓهٛح, ٔقةك ِةغهد  انرةٙ ذرٍةهى اًٛةح اِةمال أقةم يةٍ ٍَةثح االِةمال انةم٘ ذرٍةهًّ انًُةاٚهتًُاٚه انرمل ذًصهد    

 %( يٍ يعًٕل يٍاؼح انًُ اح.ٖ.ٖٕ)أ٘ تٍُثح  ٕ(اى2.ٕٓ٘يٍاؼح تهغد )

 ّل٠لح اٌظً: أهاضٟ. 1-1-2-3

يةةٍ إظًةةانٙ يٍةةاؼح انًُ اةةح , ٔقةةك %( ٓٔ)ٔتٍُةةثح ٕ(اةةى1.ٕٕٓتهغةةد ) ٘ةةى ْةةما انٕةةُف انًٍةةاؼح االقةةم ٔانرةةٙ   

و عٍ يٍرٕٖ ٌ ػ انثؽةه, إل 22ٗرٙ ٚىٚك إنذفاعٓا عٍ ٔاناَرّهخ فٙ َ ا  انعثال انًهذفمح ٔانًرٌٕ ح االنذفال 

ظةاخ ٔتانرةانٙ ذةُففٗ قنتٍةثة قهةح ذٍةهًٓا نمِةمح انًٍّةٛح فٙ ْمِ االظىاء يٍ انًُ اح انًؽرٕٖ انهٕٚتٙ  ىقاقٚ

ٔؼةكٔز انًفةاٚه  ٔتانرانٙ ذٍٓم ؼةكٔز عًهٛةح انرمهٚةح يًا ٚيق٘ انٗ وٚاقج َّاٚ عًهٛح انرعٕٚح انكًٛٛاصٛحانؽهانج 

 .ٕيٕنفٛحانعٛ

يًةةا ٌةةثه إٌ انظةم فةةٙ يٍةةاؼاخ  ٔاٌةمح يةةٍ أنا٘ةةٙ انًُ اةةح ال ٚكةٌٕ ظةةمً ذايةةا  ْٔةما ٚمُةةٙ انذفةةال فةةٙ إذٙةػ   

 انًٛكاَٛكٛةحقنظاخ انؽهانج قٛاٌاً يع االظةىاء االـةهٖ لاخ انظةم انكصٛةف, يًةا ٚةكل إنةٗ ذٍةانل عًهٛةاخ انرعٕٚةح 

   .اٚه انعٕٛيٕنفٛحٔؼكٔز انًفٔانرٙ يٍ ِؤَٓا ذٍٓم عًهٛح إَعها  انرهتح 

 :Slope degres analysis االحندار  درجاخ هٍمحت.1-1-3

انرمهٚح انًاصٛح أ٘ أَّ ٚرؽكى فٙ َؽكان انٍ ػ فٗ ذٕظّٛ ؼهاح انمكٚك يٍ انمًهٛاخ انعٕٛيٕنفٛح ٔـٕٕٔاً إٚرؽكى    

, اًةا إٌ نةّ قٔن فةٙ ؼهاةح  م أفٙةميًا ٚعمم  انًاء عايمً َاقمً تّةكنهًٛاِ انعانٚح ٔانًٕاق انٍ ؽٛح انؽهاح االفاٛح 

َّةاٚ عًهٛةاخ انرمهٚةح يًةا  أ٘ أٌ ِكج االَؽكان ٚةيق٘ انةٗ وٚةاقج انًٛاِ قاـم انرهتح عٍ ٚهٚه االنذّاغ ٔانرٍهب ,

ٚمهٖ انرهتةح  نف ةه أالَعةها  ٔانىؼةف تاال٘ةافح انةٗ إَةىال  انٕةفٕن , إل أٌ اًٛةح انرمهٚةح نكةم ٔؼةكج يٍةاؼح 

ك يٙاعفح قنظح االَؽكان ٔتةمنح ّٚةكم االَؽةكان عةايمً يًٓةاً فةٙ ذؽكٚةك ؼعةى ٔيمةكالخ ( يهج عُ٘.ٕذىقاق تؽٕانٙ)

انعهٚاٌ
(ٔ)

نهرمةه  عهةٗ انًفةاٚه ٔنهرمه  عهٗ اَؽكان ٌ ػ انًُ اح  ٌٛرى قناٌح ام يٍ قنظح االَؽكانٔاذعاّْ , 

 انعٕٛيٕنفٛح انًؽرًم ؼكٔشٓا ٔذاٛٛى انٕ٘ع انثٛ(ٙ فٙ انًُ اح.

(  فاك قًٍد انًُ اح انٗ ـًٍح ف(اخ ذرثةاٍٚ فةٙ يٍةاؼرٓا ٔانٍُةة انً(ٕٚةح انرةٙ (Zinkقًٙ نـٔتؽٍة انرُٕٛف انه  

 :عهٗ انُؽٕ انرانٙ( ٔٗ(  ٔانعكٔل)1ذّغهٓا يٍ يعًٕل يٍاؼح انًُ اح اًا يٕ٘ػ فٙ انفهٚ ح)

 

 

 

                                                 
,  اٌؼيٞ, اٌزم١١ُ اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛعٟ ٚا١ٌخ اٌزغ١واد إٌٙل١ٍخ ٌْىً ؽٛضٟ طٛى عبٞ ٚٚاكٞ ١ّـ ِؾَوٓ , ٔٙوو اٌؼظو١ُ ٕبٌؼ ( اؽّل ِؾّل 1

 .2115ٓ,41اطوٚؽخ كوزٛهاٖ , و١ٍخ اٌزوث١خ إثٓ هّل ,عبِؼخ ثغلاك , 
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 ٔطبق األهاضٟ إٌّجَطخ:.1-1-3-1

إل ذّةةةكم يٍةةةاؼح ٔاٌةةةمح يةةةٍ أنا٘ةةةٙ انًُ اةةةح  (,Gentleذرٍةةةى أنا٘ةةةٙ ْةةةمِ انف(ةةةح تؤَٓةةةا لاخ إَؽةةةكان ٚفٛةةةف )   

%( , ٔقةةك  ٘ةةًد األنا٘ةةٙ انٍةةٓهٛح أٔ انًُثٍةة ح  ٔانرةةٙ ذاةةع انا٘ةةٛٓا تؽٍةةة ٘.ٗٗٔتٍُةةثح ) ٕ(اةةىٖ.1ٖٙتهغةةد)

 ( °. 1.ٔ-ٓ( تٍٛ قنظح اَؽكان ) (Zinkذُٕٛف

 ٔطبق االهاضٟ ماد اٌزّٛط اٌقف١ف:.2 -1-1-3

ٔ  ٕ(اةى1.ٙٔٙإل ذّةغم يٍةاؼح تهغةد)( °, 2.1-ٕح االَؽةكان ) ذاع انا٘ٙ ْما انُ ا  تؽٍة انرُٕٛف تٍٛ قنظة  

ٔقهٛهةةح  ذٕٔةةف تؤَٓةةا أنا٘ةةٗ لاخ ٌةة ػ ـفٛةةف االَؽةةكان%( يةةٍ يعًةةٕل يٍةةاؼح انًُ اةةح , ؼٛةةس ٘,1ٕتٍُةةثح )

ٔانرةٗ ذُرّةه فةٗ اَؽةاء ٔاٌةمح يةٍ انًُ اةح ٔـأةح فةٙ إقهةٛى  انرٙهي, ًّٔٚم ْما انُ ا  أنا٘ٙ يا تةٍٛ االٔقٚةح

 و انعثال ٔفٙ أظىاء يٍ إقهٛى انٍٓم انرعًٛمٙ.انرمل أٔ أقكا

 طبق االهاضٟ اٌّزّٛعخ :ٔ.3 -1-1-3

ؼٛةس ( °, 1.٘ٔ- 1ٔذكٌٕ قنظةح إَؽةكان أنا٘ةٛٓا يةا تةٍٛ ) ذٕٔف تكَٕٓا أنا٘ٗ لاخ ٌ ػ يرٌٕةٛ االَؽةكان    

ىاء انّةةهقٛح ٔذرةةٕول فةةٗ االظةة%( يةةٍ إظًةةانٙ يٍةةاؼح انًُ اةةح, ٗ.2ٔٔذٍةةٓى تٍُةةثح ) ٕ(اةةىٙ.2ٖ٘ذثهةغ يٍةةاؼرٓا  )

 ٔانًّانٛح انّهقٛح يٍ انًُ اح ًٍ٘ االنا٘ٙ االٚهاَٛح أ٘ فٙ أغهة أنا٘ٙ َ ا  انعثال انًرٌٕ ح االنذفال.  

 ٔطبق االهاضٟ إٌّؾلهح :.1-1-3-4

%( يةٍ يٍةاؼح انًُ اةح ٔ.1أ٘ تٍُةثح  ) ٕ( اةى2ٗ.1ٔٔذّةغم يٍةاؼح )(°, 1.1ٕ-ٙٔٚرهأغ اَؽةكانْا يةاتٍٛ )    

تكَٕٓا أنا٘ٙ لاخ ٌ ػ يُؽكن فرمك انا٘ٛٓا يٍ انًُةاٚه انف ةهج انرةٙ ذكةٌٕ يمه٘ةح نمَىالقةاخ انكهٛح, ٔذًراو 

ح ـٕٕتح ذهترٓا, إل هاالن٘ٛح ٔإَعها  انرهتح نما فآَا يُ اح  قهٛهح انٍكاٌ ٔانا٘ٛٓا غٛه ٔانؽح نهىناعح َرٛعح نا

 فٛٓا ٌمٌم ظثهٛح عكٚكج تؤنذفاعاخ اثٛهج.    ذُرّه  ًٍ٘ أنا٘ٙ َ اقٙ انعثال انمانٛح ٔانًرٌٕ ح االنذفال, ٔذٕظك

 ٔطبق االهاضٟ اٌْل٠لح االٔؾلاه:.5 -1-1-3

إل ذكصه االـاقٚةك انٙةٛفح  غانثا يا ذظٓه ْمِ االنا٘ٙ فٗ ؼٛى ٘ٛه ,( ° ٖٓٚكٌٕ اَؽكان ْما انُ ا  أاصه يٍ )     

فٗ ًِال ًِٔال ِه  انًُ اح أٌفم ٚٛةح , فرٍٕق أغهة أظىاء ْما انُ ا   ظكا ٔاالنا٘ٙ انهقٚ(ح ًٍ٘ ْما انُ ا 

% ( يةٍ ٘.ٔإ٘ ِةكم أقةم  ٍَةثح تهغةد ) ٕ( اةىٔ.ٕٖ, ٔقةك ِةغم يٍةاؼح تهغةد )تايٕ قهب انؽكٔق انمهاقٛح االٚهاَٛح

 اظًانٙ يٍاؼح انًُ اح.

 إٌ انًٛةاِ ذرمةهٖ نهرٍةهباالَؽةكان أ٘  أن ا٘ةٙ يُثٍة ح ذكةٌٕ لاخ انًُ اةحإذٙػ يًا ٌثه أٌ يٍاؼح اثٛهج يةٍ  

 ـم انرهتح ٔٚكٌٕ ظهٚاٌ انًٛاِ قاـم أٔقٚح االؼٕاٖ ت ٛئ فٙ ْمِ االظىاء يٍ انًُ اح.قا
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ٖ٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zink( فئبد االٔؾلاه فٟ إٌّطمخ َِٚبؽبرٙب َٚٔجٙب اٌّئ٠ٛخ ؽَت ر١ٕٖف 4علٚي )

انًٍاؼح  قنظاخ االَؽكان أالَ اح

ٕ/اى  

 انٍُثح انً(ٕٚح%

1.ٔ -ٓ أالنا٘ٙ انًُثٍ ح  1ٖٙ.ٖ ٗٗ.٘ 

2.1 -ٕ االنا٘ٙ لاخ انرًٕض انففٛف  ٙٔٙ.ٖ ٕ1.٘ 

 ىٚا٠ب االٔؾلاهاد اٌَبئلح فٟ إٌّطمخ (9فو٠طخ )           

 .Arc Gis(Arc Map10 .4( ثأٍزقلاَ ثؤبِظ )DEMأُّٔٛمط االهرفبع اٌولّٟ اٌـ) ػٍٝاٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبكا   الم
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ٖٙ 

 

 

 

 

 

 (. 9ٌقو٠طخ ) اٌّٖله :ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ا                
 

 

 :    analysis  Aspect of slopحتهٍم إجتاه االحندار .1-1-4

 أذعةاِ االَؽةةكان فةٙ ذثةاٍٚ قنظةةاخ انؽةهانج ٔاالي ةةان ٔتانرةانٙ ذظٓةه ذؤشٛهاذةةّ عهةٗ َّةةاٚ عًهٛرةٙ انرعٕٚةةح ٚةيشه    

أاصةه يةٍ االَؽةكاناخ انرةٙ صٛةح انًا, إل ذثٍٛ إٌ  االَؽكاناخ انرٙ ذٕاظةّ انعاَةة انغهتةٙ  ذمةاَٙ يةٍ انرمهٚةح ٔانرمهٚح

ذكٌٕ تاذعاِ انًّال ٔانّه  ٔلنح الَٓا ذكٌٕ يٕاظٓح نمي ان, ٔإٌ االَؽكاناخ انّهقٛح ذٕاظّ انًًّ تّكم يثاِه 

نما ذعف تٍهعح  فركٌٕ ٌٓهح انرفكح يًا ٚىٚك يةٍ َّةاٚ ٔذ ةٕن انرمهٚةح انعاَثٛةح الٌ انٍةفٕغ لاخ االذعةاِ انعُةٕتٙ 

ثه يٍ انٕٙء ٔانؽهانج ياانَح تانٍفٕغ انغهتٛح , ٔأٌ انرةهب انرةٙ ذغ ةٙ انًُؽةكناخ انًرعٓةح انّهقٙ ذرهاٗ اًٛح أا

(, ٔانةةٗ انعُةةٕب ذكةةٌٕ عه٘ةةح نرماقةةة االَعًةةاق ٔانةةمٔتاٌ ٔتةةمنح ذكةةٌٕ يٓٛ(ةةح نؽةةكٔز  عًهٛةةح انرعٕٚةةح انًٛكاَٛكٛةةح)

أغهة اَؽكاناخ أنا٘ٙ انًُ اح ٔأٌ ُْا  عّهج اذعاْاخ نمَؽكان إل ااَد  ,(٘انعكٔل)ٔ( 1ٔٚظٓه يٍ انفهٚ ح )

( ٕاةةةىٔ.1ٖٙ( ٔ)ٕاةةةى1.ٕٖٓ)  تاذعةةةاِ  انّةةةًانٙ انغهتةةةٙ ٔانغهتةةةٙ ٔانعُةةةٕتٙ انغهتةةةٙ ٔانرةةةٙ تهغةةةد يٍةةةاؼاذٓا

, ٔانًرًصهح تانٍفٕغ انًُؽكنج ألٚها  انعثال ٔانرمل انرٙ ذٕاظّ انًُففٙاخ (ِٕكم ) ,( عهٗ انرٕانٕٙاى1.ٖٗٗٔ)

غهة يُؽكناخ انًُ اح يٕاظٓح نهىـةاخ انً هٚةح انرةٙ ٚركةهن ؼةكٔشٓا ـةمل انٍةُح  انعٕٚح اانًّانٛح انغهتٛح, أ٘ أٌ أ

انرعةالب عهةٗ قةٕج ٖ نًُؽكناخ ٔلنةح ترغهةة قةٕعهٗ ايًا ٚيق٘ انٗ وٚاقج َّاٚ انإٖ انًؽهاح نهًكَٕاخ انٕفهٚح 

انًرؤاهةح ٔتةهٔو االـاقٚةك  انٕؼهٙ انُاذط يٍ ذؤام انٍة ػ , ْٔةما يةا ٚفٍةهِ اصةهج قُةٕاخ انًٛةاِ ركفهانرًاٌح  فٛىقاق ان

رماَٙ يةٍ ٌةفآَةا  اةمنحٔ,  عهٗ أِكال يُؽكناذٓا ْٔما يةا ذةى يمؼظرةّ يٛةكاَٛاً  اً عهٗ ْمِ انٍفٕغ يظٓهاً تمنح ذ ٕن

 يُ احًٍ٘  ٔوؼف انٕفٕن االَىالقاخ ٔانٓثٕٚ االن٘ٙٔتانرانٙ ؼكٔز انًاصٛح تّكم يركهن انرمهٚح وٚاقج َّاٚ 

 .  انكناٌح

 

 

 

 

 

 

1.٘ٔ -1 أالنا٘ٙ انًرًٕظح  ٖ2٘.ٙ ٔ2.ٗ 

1.1ٕ -ٙٔ أالنا٘ٙ انًُؽكنج  ٔ2ٗ.1 1.ٔ 

ٖٓااصه يٍ أ االنا٘ٙ انّكٚكج االَؽكان  ٖٕ.ٔ ٔ.٘ 

 ٓٓٔ ٖٕٙٔ انًعًٕل
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ٖ2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٖ االٔؾلاهاد اٌَبئلح فٟ إٌّطمخ( إرغ 9فو٠طخ )                

 Arc Gis(Arc Map10( ثأٍوزقلاَ ثؤوبِظ )DEMاٌّٖله: ِوٓ ػّوً اٌجبؽضوخ ثبالػزّوبك أُّٔوٛمط االهرفوبع اٌولّوٟ اٌوـ)ا   الم

.4. 
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ٖ1 

         ( َِبؽخ َٚٔت ارغب٘بد إٌّؾلهاد فٟ إٌّطمخ5اٌغلٚي )                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 ٚهكح إرغبٖ إٌّؾلهاد ضّٓ إٌّطمخ( 2ّىً )

 
 

 

 

 

 

 :Slope Curvature analysis حتهٍم تقىش ادلنحدر .5 -1-1

( انراةةٕي ْةةٕ يمايةةم انرغٛةةه فةةٙ وأٚةةح االَؽةةكان يةةع انًٍةةافح االن٘ةةٛح فةةٙ أذعةةاِ Young,1974عةةه  َٕٚةةغ )     

( تؤَةةّ أَؽةةكان أٔ يٛةةم Lembo, 2006و( , ٔاًةةا عهفةةّ نًٛثةةٕ )ٓٓٔاالَؽةةكان انؽاٛاةةٙ ٔٚمثهعُةةّ تانةةكنظاخ نكةةم )

انٍ ػ تؤذعاِ انًُؽكن , إل ٚةهذثٛ ذاةٕي انًُؽةكناخ ) انرامةه ٔانرؽةكب( تمٕايةم ٔعًهٛةاخ يفرهفةح ذةيشه فةٙ ذ ةٕنِ 

ِل انمٕايةم ٚعةة أٌ ال َغفةم قٔن انةىيٍ ٔانرةؤشٛه انؽٛةاذٙ ٔانةم٘ ٚرًصةم ترةؤشٛه ٔذم ّٛ انّةكم انًًٛةى ,  فٙةمً عةٍ ْةم

ٕايم ذغٛه يٍ ِكم انًُؽكناخ ٌٕاء ااَد ذغٛٛه فٙ يٕنفٕنٕظٛرٓا أٔ إوانرٓا تانكايم يٍ ـمل اةٍَاٌ ٔانؽٕٛاٌ ام

 . أَّاء يّانٚع عًهاَٛح ٔيا إنٗ لنح

 انٍُثح انً(ٕٚح% ٕانًٍاؼح/اى انُٕف

 ٘.ٖ 2ٗ.2 (ٔ-يٍرٕ٘)

 ٖ.ٙ ٔ.2ٖٔ (٘.ٕٕ- ٓانًّال )

 ٖ.ٓٔ ٕٕٕ (٘.2ٙ-٘.ٕٕانًّال انّهقٙ )

 1 ٘.1٘ٔ (٘.ٕٕٔ-٘.2ٙانّه  )

 ٔ.1 1ٙٔ (٘.2٘ٔ-٘.ٕٔٔانعُٕب انّهقٙ )

 2.ٓٔ 1.ٖٕٔ (٘.ٕٕٓ-٘.2٘ٔانعُٕب )

 ٙٔ 1.ٖٗٗ (٘.2ٕٗ-٘.ٕٕٓانعُٕب انغهتٙ )

 ٔ.2ٔ ٔ.1ٖٙ (٘.1ٕٕ-٘.2ٕٗانغهب )

 ٗٔ 1.ٕٖٓ (٘.2ٖٖ-٘.1ٕٕانًّال انغهتٙ )

 ٗ ٙ.11 (ٖٓٙ-٘.2ٖٖانًّال)

 ٓٓٔ ٖٙٔ.ٕ انًعًٕل

 (. 9اٌُ ا  اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ )  

 
 

 (.6)  ث١بٔبد علٚياٌُ ا  اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ 
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ٖ1 

إٌ ذ ةةٕن انًُؽةةكناخ انًإٌةةح ٚرةةؤشه تاةةكنج ٌٔةةمح عًهٛةةح انُاةةم , تًُٛةةا انًُؽةةكناخ انًٍةةراًٛح  ذرؽةةكق تّةةكج  عًهٛرةةٙ 

انرعٕٚح ٔانرمهٚح
(ٔ)

ٚةك أَةٕال انرإٌةاخ انرةٙ ؼٕةهد فةٙ يُؽةكناخ أؼةٕاٖ انًُ اةح ٔلنةح يةٍ ـةمل , ٔ ًٚكٍ ذؽك 

  tool boxانًٕظةٕق ٘ةًٍ انةـ Curvature يةٍ ـةمل االيةه Arc gis(arcmap10.4.1أٌرفكاو ذاُٛاخ تهَايط انـ)

Arc(( ,ظكٔل)ٓٔ, ٔتمنح ًٚكٍ ذُٕٛف انًُؽكناخ ؼٍة ِكهٓا انٗ شمشح أُٔا  , ـهٚ حٙ) :ٙٔاًا ته 

ٚرًٛى ْما انُٕل يٍ انًُؽكناخ تؤَٓا ذكةٌٕ ِةكٚكج االَؽةكان فةٙ قًرٓةا ٔيمركنةح فةٙ  : ِٕؾلهاد ِمؼوح -.1-1-5-1

ٔغانثا يا ُّٚةؤ انرامهعُةك قاعةكج انًهذفمةاخ, ٔلنةح عُةكيا ذُّةٛ عًهٛةاخ غٍةم انًُؽةكناخ تٕاٌة ح ٌٔ ٓا َٔٓاٚرٓا 

انرٙ ذُثع يٍ انًهذفمةاخ تؤعةانٙ انًُؽةكن, ٔذرّةاتح  انًٛاِ انعانٚح انًرًصهح فٙ يعًٕعاخ ْاصهح يٍ انعكأل انٕغٛهج

ٕٔنٓا اناٍى األٌفم يٍ انًُؽةكن يًةا ٚٙةاعف قةكنذٓا عهةٗ انُؽةد ٔإوانةح انًفررةاخ انُاعًةح, ال ذّةٛه ٔٔذرعًع قثم 

اناٛى انٍانثح انٗ ٔظٕق ْما انُٕل يٍ انًُؽكناخ انرٙ ذكٌٕ لاخ قالنح ْٛكنٔنٕظٛح ذّٛه انٗ ذعًع انعهٚاٌ انًاصٙ
(ٕ)

. 

%( يٍ أظًانٙ يٍاؼح انًُ اح, ٔٚظٓه فٙ أغهةة ٘ٓٓ.ٓ( أ٘ تٍُثح)ٕاىٔٔ.ًٍٓاؼح انرٙ ّٚغهٓا ْما انُٕل )انذثهغ 

 ح ٔانًّانٛح انّهقٛح ٔانّهقٛح ٔانٌٕ ٗ يٍ انًُ اح.ظٓاخ انًُ اح ٔالًٌٛا فٙ االظىاء انًّانٛ

يٍ ـ ةٕٚ ذاٍةٛى  تاناهبمهٛا يٍ انٍفٕغ انًُؽكناخ انًؽكتح فٙ األظىاء انظٓهذ إٌّؾلهاد اٌّؾلثخ: .1-1-5-2

ذةؤشٛه ٍةثة تٔلنةح انٍةفٕغ ٔـأةح فةٙ أٌةفهٓا, هٗ , ٔٚكٌٕ ْما انُٕل يٍ االَؽكان ت ئ فٙ قًرّ ٔٚىقاق ِكج عانًٛاِ

ذكةٌٕ قةكنج انًٛةاِ عهةٗ ٔ ,انُثةاذٙ انرةٙ ذرٕةف تفاهْةا نهغ ةاءٔال ًٌٛا ق هاخ األي ان انٍاق ح عهٗ ٌ ػ األنٖ 

قكنذٓا عهٗ اارٍاغ انٕفٕن ٔاقرمعٓةا ٘ة(ٛهح , أ٘ إٌ ى ٚاقرٓا فٙ عًهٛاخ َام انهٔاٌة ٛع يمظانُؽد قهٛهح إل ذٙ

ذّةٛه قةٛى انراةٕي ؼٛةس  ,نما ذثاٗ انكرم األن٘ٛح تانوج ناهح ذآاهٓا فرثكٔ فٙ انًُظةه انعةاَثٙ تّةكم يؽةكتاخ ٔا٘ةؽح

انًٕظثح نٓما انُٕل يٍ انًُؽكناخ 
(ٖ)

 (.1ٕٕنج )ان ,

%( يٍ إظًانٙ يٍاؼح انًُ اةح , إل ذظٓةه فةٙ انعٓةاخ انًهذفمةح ٗ.ٖٙ( أ٘ تٍُثح )ٕاى٘.21ٙ) ٔقك تهغد يٍاؼرّ  

ٔال ٌةةًٛا انعٓةةاخ اناهٚثةةح يةةٍ يُةةاتع ؼةةٕٖ عثاٌةةاٌ ٔقةةٕنج ذةةٕ ٔاةةمنح ٘ةةًٍ  اهب يةةٍ اناًةةى انعثهٛةةحانرةةٙ ذكةةٌٕ تةةان

 االٚهاَٛح. -االظىاء انٌٕ ٗ يُٓا انرٙ ذًصم يُ اح انرااء انؽكٔق انمهاقٛح 

 ًٚكٍ يّاْكج ْمِ انًُؽكناخ يُفٕهح تان ثٛمح ٔإًَا قك ذٕظك اهٓا فٙ يُؽكن ٔاؼك, أ٘ قك ٚكٌٕ انًُؽكن يؽكتاً ال    

 فٙ األعهٗ ٔيامهاً فٙ األٌفم ٔتٍٛ األشٍُٛ قك ُٚرط يُؽكناً يٍراًٛاً أٔ قهٛم األَؽكان.

أ٘ ـانٛةةاً يةةٍ ا٘ أنذفةةال أٔ ٚكةةٌٕ ٌةة ػ انًُؽةةكن يٍةةرٕٚاً ٔعهةةٗ ٔذٛةةهج ٔاؼةةكج  َِووزم١ّخ: ِٕؾوولهاد .1-1-5-3

أَففاٖ فٙ تمٗ أظىاصّ يًٓةا ااَةد قنظةح أَؽةكانج ِةكٚكج أٔ يرٌٕة ح أٔ تٍةٛ ح, ٚركةٌٕ َرٛعةح نرمةهٖ انًُؽةكن 

األٔهٙ إنٗ عًهٛاخ انرعٕٚح ٔيا ٚرثمٓا يٍ َام نهفراخ انٕفه٘ يٍ أعهٗ انًُؽكن إنٗ أٌفهّ ٌٕاء تانًٛاِ أٔ انىؼةف 

                                                 
 .121ٓ , ِٖله ٍبثك,) اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١ب اٌزطج١م١خ(اٌزطج١مٟ  ػٍُ أّىبي ٍطؼ االهٗ رغٍت عوع١ٌ  كٚاك , (1

 .221,ِٖٓله ٍبثكفٍف ؽ١َٓ اٌل١ٌّٟ , ػٍُ أّىبي ٍطؼ االهٗ اٌزطج١مٟ,  (2

 .2115ٓ,115فٍف ؽ١َٓ اٌل١ٌّٟ, اٌغ١ٌِٛٛوفٌٛٛع١ب اٌزطج١م١خ) ػٍُ ّىً االهٗ اٌزطج١مٟ(,اال١ٍ٘خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ,االهكْ ,ػّبْ,( 3
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ٗٓ 

انًُؽةةكناخ فةةٙ انًُةةاٚه انًكَٕةةح يةةٍ ٚثاةةاخ يرعاٍَةةح ٔيراانتةةح يةةٍ ؼٛةةس قةةٕج  األن٘ةةٙ, ٔ ٚركةةٌٕ ْةةما انُةةٕل يةةٍ

ياأيرٓةةا نمًهٛةةاخ انرعٕٚةةح ٔانرمهٚةةح, ٔذكةةٌٕ قنظةةح ذاةةٕي ْةةما انُةةٕل يةةٍ انًُؽةةكناخ  ذٍةةأ٘ ٔةةفه
(ٔ)

        ٕةةٕنج ان, 

%( ٙ.ٖٙ( ٔتٍُثح )ٕاىٗ.2ٖٙٔاالظىاء انرٙ أَرّهخ فٛٓا انًُؽكناخ انًُرظًح أٔ انًٍراًٛح )  ح(, ٔتهغد يٍاؼ1)

 يٍ يعًٕل يٍاؼح انًُ اح, أل ٌاق ْما انُٕل فٙ انعٓاخ انٌٕ ٗ يٍ انًُ اح . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .349, ٠1993ٓي طو٠ؼ ّوف, اٌغغواف١ب اٌطج١ؼ١خ  ) أّىبي ٍطؼ االهٗ( ,ِؤٍَخ اٌضمبفخ اٌغبِؼ١خ, ػجل اٌؼي (1

 أّىبي إٌّؾلهاد اٌَبئلح فٟ إٌّطمخ(  11فو٠طخ )           

 .Arc Gis(Arc Map10 .4( ثأٍزقلاَ ثؤبِظ )DEMاٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك أُّٔٛمط االهرفبع اٌولّٟ اٌـ)ا   الم
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ٗٔ 

 

 

 

 

 فٟ ّّبي ّوق إٌّطمخ هافل ٍوره( ِٕؾلهاد ِمؼوح ِٚؾلثخ ػٕل ِٕبثغ 9ٕٛهح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 2/5/2119ٌزمطذ ثزبه٠ـا                        

 ضّٓ ؽٛٗ وٛٔىً ّّبي إٌّطمخ أٚك٠خ( إٔؾلاه َِزم١ُ فٟ ٍفٛػ 9ٕٛهح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا             

 .2/5/2119ٌزمطذ ثزبه٠ـا                               

 انٍُثح انً(ٕٚح% ٕانًٍاؼح/اى انكنظح َٕل انرإي

 ٘ٓٓ.ٓ ٔٔ.ٓ أقم يٍ انٕفه يامه

 ٙ.ٖٙ ٗ.2ٖٙٔ ٔفه يٍراٛى

 ٗ.ٖٙ ٘.21ٙ أاصه يٍ انٕفه يؽكب

 ٓٓٔ ٖٕٙٔ  انًعًٕل

 (.01عمى الخريطة ) من عمل الباحثة باالعتماد :المصدرا   الم
 

 

  إَؽكانيامه
 إَؽكان يؽكب

 إَؽكان يٍراٛى

 المنطقةنوع التقوس ودرجته ومساحته ونسبته المئوية في  (6) جدول        

N 
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ٕٗ 

 : soilانرتتح  .1-1-3   
ذرثةاٍٚ ـٕةاصٓ انرهتةح ؼٛةس  ٔتفٙم ذةٕافهِ ذًُةٕ ٔذةىقاق ٌةًكاً,فًُّ ذُّؤ  انرهتح انؽ او انٕفه٘ انًفكحذًصم   

اخ رفأذةح نمًهٛةنكم َٕل يٍ انٕةفٕن يكَٕةاخ يمكَٛةح  ذفٙةع تةكنظاخ ي إٌإل ,  ترُٕل انٕفٕن انرٙ اِراد يُٓا

اً تانرمهٚةةح انًاصٛةةح ياانَةةح يةةع أقةةم ذةةؤشهمانٛةةح ذكةةٌٕ ٚةةح انلٍُةةعح انفّةةُح ٔانُفاٌ انرةةهب لاخ انإأ٘ , ٔانرمهٚةةح انرعٕٚةةح

وقاقخ إكهًةا ف إل ذمةك انرهتةح يةٍ انًؽةكقاخ االٌاٌةٛح نهعهٚةاٌ انٍة ؽٙ ,اناهٛهةحُفالٚح انرهب لاخ انٍُعح انُاعًح ٔان

ٚركةةٌٕ يُٓةةا انعهٚةةاٌ  م٘عهةةٗ ؼٍةةاب انكًٛةةح انةة تةةاٍٚ االنٖاالي ةةان انًرٍةةهتح انةةٗ  وقاقخ اًٛةةحإَفالٚةةح انرهتةةح 

 انٍ ؽٙ
(ٔ)

تاالعرًةاق ٔلنةح  أقنظةح ـّةَٕرٓ انٍُةٛط انؽثٛثةٙ نٓةإَعٛح عهٗ اٌاي ذهب انًُ اح ٔقك ذًد قناٌح ,

ُ اةح ذمةٕق انةٗ ذةهب انً إٌف ٛؽٍةة ْةما انرٕةُتذثةٍٛ  ناةكٔ,  (Fao)انفةأذُٕٛف يُظًةح االغمٚةح ٔانىناعةح  عهٗ

   :ًُ احانانرهب انٍاصكج فٙ ُٔا  ٔفًٛا ٚهٙ أْى أ ,( 2انعكٔل )ٔ (ٔٔانفهٚ ح)ٔاًا فٙ  (A,B,C)عايٛعًان

 ٌّغّٛػخا A: انُٕفت ٔذرًصم xk5-3ab  ْٙٔ انعافح انكهٍةٛح انرهتحCalcic Xerosols   أ٘ انرةهب انعافةح

 َاعًح حٍَع لاخ ٔانرٙ ذرٕف تكَٕٓا  ماقٚحاناهٕٚح انانكانتَٕاذٛح لاخ 
(ٕ)

إل تهغد ٍَةثح ان ةٍٛ ٔانهيةم ٔانغةهٍٚ  ,

ٍةٕق , ٔٚ%(11.ٓتهغةد )(% عهٗ انرٕانٙ, أيا  ٍَثح انًاقج انمٙةٕٚح فاةك 2ٗ,ٖٕ,ًٍٖٓ٘ ْما انُٕل يٍ انرهب)

فٙ االظىاء انٌٕ ٗ ٔانعُٕتٛح  يٍ انًُ اةح ٘ةًٍ االنا٘ةٙ أالٚهاَٛةح  ٔـأةح  ذهةح انرةٙ  , ْما انُٕل يٍ انرهتح

%( يةةٍ إظًةةانٙ ٔ.1ٔ( أ٘ تٍُةةثح )ٕاةةى1ٗ.2ٖتهغةةد)ؼٛةةس ِةةغهد يٍةةاؼح  عهٛٓةةا ٔةةفح االَثٍةةاٚ أٔانرًةةٕض ٚغهةةة

  .يٍاؼح انًُ اح

  ٌّغّٛػخا B: 

رٓةةا َفالٚأيةةا  ,٘ةؽهح ٔذكةةٌٕ لاخ اعًةا  يرٌٕةة ح أْٔٔةٙ ذةةهب ٘ةؽهح لاخ ٍَةةٛط ـّةٍ انةةٗ يرٌٕةةٛ انفّةَٕح   

ٕةةُفٍٛ ان ٘ةةًدٔ, ٌةةى يةةٍ انٍةة ػٕ٘ٔاهٍةةٙ ٚمهةةٕ  ؼٛةةس ٚكةةٌٕ نٓةةا إفةةه ,مانٛةةحفررةةهأغ تةةٍٛ انًرٌٕةة ح انةةٗ ان

ْٔٙ انرهتح انكانتَٕاذٛح Calcic Xerosolsرهتح انكهٍٛحانت ٚكعٗ االٔل( , ؼٛس -b) xk28( yk34-bٔ)انصإٍَٚٛ

اناهٕٚةةح انماقٚةةح
(ٖ)

عهةةٗ (% ٕٗ,1ٖ,2ٖ٘ةةًٍ ْةةما انُةةٕل يةةٍ انرةةهب)ٔقةةك تهغةةد ٍَةةثح ان ةةٍٛ ٔانهيةةم ٔانغةةهٍٚ  ,

غ ةد يٍةاؼح ٔةغٛهج ظةكاً ٘ةًٍ انعةىء انعُةٕتٙ قةك ٔ,  %(2ٖ.ٓقج انمٙةٕٚح فاةك تهغةد ), أيا  ٍَثح انًاانرٕانٙ

 .%( يٍ إظًانٙ يٍاؼح انًُ اح٘.ٔ) (أ٘ تٍُثحٕاى1.1ٔتهغد يٍاؼرٓا)  ٔقك  انًُ اح,انغهتٙ يٍ 

                                                 
 .169َ, 2116ٓ, كاه اٌٛضبػ ٌٍْٕو 1( ػجل هللا ٍبٌُ اٌّبٌىٟ , ٔغُ ػجل هللا هؽ١ُ , عغواف١خ اٌزوثخ , ط1

2 USDA-SCS, urban hydrology for small watershed ,department of agriculture ,USA ,1986(2 

.p.3 

هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح , و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد, عبِؼخ  و٠ظ,٠كٚ ٚاكٞ  ؾٛٗرمل٠و ؽغُ اٌغو٠بْ اٌَطؾٟ ٌ ,وبًِ ػٍٛأْٛاي  ( 3

 .13ٓ, 2114ثغلاك,
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ٖٗ 

اناهٕٚةح انرهتةح انعافةح انكانتَٕاذٛةح ْٔةٙ  Calcic Xerosolsانعافةح انكهٍةٛح  تانرهتةحفٍٛةًٗ  انصةاَٙ ٕةُفانأيا    

(% ٔاةمنح فةؤٌ  انًةاقج انمٙةٕٚح ٖٕ,ٓٗ,2ٍَٖثح ان ٍٛ ٔانهيم ٔانغهٍٚ فٙ ْةما انُةٕل) , ٔقك تهغد ٛح ًَٕلظاألُ 

يٍ انًُ اح, ًٍ٘ االنا٘ٙ انًرًٕظح إل ذٍٕق فٙ أالظىاء انًّانٛح ٔانغهتٛح ٔانعُٕتٛح انغهتٛح  %(,٘ٙ.ٓتهغد )

 .%( يٍ إظًانٙ يٍاؼح انًُ احٖ.2ٗتٍُثح) ( إٔ٘اىٖٖٓٔتهغد )  ذّغم يمظى يٍاؼح انًُ احؼٛس 

 ٌّغّٛػخا : C 

, ٔذرًرع تُفالٚح يرٌٕ ح تٍُثح عانٛح يٍ انغهٍٚ ٔانهيم  كٌٕٚرٕف ْما انُٕل يٍ انرهب تكَٕٓا ذهب يىٚعٛح ذر  

انرهتةح  ْٔةٙ  Calcic Xerosolsٔذةكعٗ ذهتةح انىٚهٌٔةٕل انعافةح انكهٍٛةح  IRc-xk-cانصةإَُٕ٘ف ٔذًصهد تان

 ٌةى( يةٍ انٍة ػٓ٘-ٕٓٔانرٙ ذكةٌٕ عهةٗ انذفةال ٚرةهأغ يةٍ ) انكانتَٕاذٛح اناهٕٚح انًرهاظمح) انًركْٕنج(انعافح 

ٔذكٌٕ عهٗ ِكم ٚثاح نقٛاح فاذؽح انهٌٕ
 (ٔ)

ْما انُٕل يةٍ انرةهب فةٙ االظةىاء لاخ االَؽةكاناخ انّةكٚكج  ظٓهٚٔ,  

ͦ ٖٓذىٚك عةٍ انرٙ 
,
فةٙ االظةىاء انّةًانٛح انغهتٛةح ٔانغهتٛةح يةٍ  جانةٕعه٘ةٙ انهقصٛةح لاخ االنا أ٘ فةٙ انًُةاٚه  ,

%( يةٍ ٔ.ٖٖثح)( أ٘ تٍُةٕاةى2ٔ٘.2ذّغم يٍاؼح تهغةد ) ؼٛس ,انًُ اح أ٘ انرٙ ذاع  ًٍ٘ االنا٘ٙ االٚهاَٛح

( % عهةةٗ ٖٗ, ٖٗ,  ٍَٖٕةةثح ان ةةٍٛ ٔانهيةةم ٔانغةةهٍٚ  فةةٙ ْةةما انٕةةُف ), فاةةك تهغةةد  إظًةةانٙ يٍةةاؼح انًُ اةةح

 % .ٗ.ٔفاك تهغد ٍَثرٓا انرٕانٙ, أيا انًاقج انمٕٙٚح 

  .Cٔأقم ٍَثح ذمٕق انٗ انُٕف  Bٚرٙػ يًا ٌثه إٌ إغهة ذهب أؼٕاٖ انًُ اح ذمٕق انٗ انُٕف     

 

 

 

                                                 
1

 1) World reference base for soil  resources , food and Agricuilture Organization of United Nations , 

2014,p51.  
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ٗٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Gis(Arc Map10.4) ثبٍزقلاَ ػٍٝ اٌز١ٕٖف اٌنٞ إلهرٗ ِٕظّخ االغن٠خ ٚاٌيهاػخ )اٌفبٚ(  اٌّٖله :ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك                      

 

 إٌّطمخاٌزوة فٟ ّغب١ِغ ٚإٕٔبف ٌاٌَّبؽبد ٚإٌَت اٌّئ٠ٛخ ( 1اٌغلٚي )

 %إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ 2اٌَّبؽخ/وُ اٌٖٕف

 ٘.ٔ 1.1ٔ انرهتح انكانتَٕاذٛح اناهٕٚح انماقٚح

 ٖ.2ٗ ٖٖٓٔ ٛحًَٕلظاألُ انرهتح انعافح انكانتَٕاذٛح اناهٕٚح 

 ٔ.1ٔ 1ٗ.2ٖ انماقٚحهٕٚح انرهتح انعافح انكانتَٕاذٛح انا

 ( إٕٔبف اٌزوة اٌَبئلح فٟ إٌّطمخ11فو٠طخ )
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ٗ٘ 

 ٔ.ٖٖ 2ٔ٘.2 انرهتح انعافح انكانتَٕاذٛح اناهٕٚح انًرهاظمح

 ٓٓٔ ٖٙٔ.ٕ انًعًٕل

 .( 11ثبالػزّبك ػٍٝ  فو٠طخ )  ضخِٓ ػًّ اٌجبؽ اٌّٖله:             

 

 : Soil  Physical & Chemical  Properties اخلصائص انفٍسٌائٍح وانكٍمٍائٍح.1-1-3-1

ياكان انعهٚاٌ  فٙ اثٛه ذؤشٛه نٓا ح انرهتح ٔذهاٛثٓا أشه اثٛه فٙ انرؽكى فٙ يمكل إَعها  انرهتح ٔامنحن ثٛمإٌ   

كًٛاخ اثٛهج يٍ انًٛاِ ـمل أٔقٚح تظهٚاٌ  كٔزؼ عهٗ ذّععلاخ انإاو انًٍٛح   ُٛٛحان فانرهتح, انٍ ؽٙ نهًٛاِ

 انًٛاِانٗ يكايٍ  نرٕم األٌفم َؽٕ انًٛاِ ذهِٛػ ٗعه انمانٛح انُفالٚح لاخ انرهتح ذّعع تًُٛا أؼٕاٖ انًُ اح,

انعٕفٛح
(ٔ)

. 

فاةك ذةى نةما  ,االٚهاَٛحًٍ٘ االنا٘ٙ  يُٓانٕقٕل ظىء اثٛه ًُ اح ٔلنح انظًٛع ظٓاخ انٗ ل ٕٕٔنرممن انَظهاً     

       خ انرهتةحيهاىتٛاَةاعهةٗ يٕقةع فٙ قناٌح انفٕاصٓ انفٛىٚاصٛح ٔانكًٛٛاصٛةح نًمهفةح  ٔةفاخ ذةهب انًُ اةح االعرًاق 

( ISRIC) ( ٖٓٔااَد عهٗ عًه )إل ٚم ٙ ْما انًٕقع ٕٔنج ٔا٘ؽح نهرٕوٚع انًكاَٙ نهفٕاصٓ انفٛىٌةٛاصٛح ٌى

أٌاي انرثاٍٚ انًكاَٙ نًٕاقمٓا يٕوعح عهٗ اً إًَُٔلظ( ٔٔ)ذؽهٛم ذىفاك لنح , تاال٘افح انٗ ٔانكًٛٛاصٛح نرهب انًُ اح 

 ٔفًٛا ٚهٙ ذٕ٘ٛػ نٓمِ انفٕاصٓ:, ٌى  (ٖٓ-ٓ  يٍ) ٔنمعًا , ًٍ٘ االنا٘ٙ انمهاقٛح فاٛ

  : Soil Textare اٌزوثخ َغخ.1-1-3-1ٔ

ة ؼعةٕو انةمناخٍإل ذفرهف َ ,انرٕوٚع انٍُثٙ نؽعٕو ققاصه انرهتح يٍ انهيم ٔانغهٍٚ ٔان ٍٛ ٔٚإك تّ  
  

ٔلنةح
  

تؤـرم  إَٔال انرهب
 (ٕ)

ٔذؽكٚةك عهٗ فٓى انمكٚك يٍ ـٕاْ انرهتح  أٌ ذاٛٛى ٔيمهفح ٍَعح انرهتح ٚمك قنٛمً يًٓاً إل ,

 Water holdingٔقاتهٛرٓا عهٗ االؼرفاظ تانًةاء ) فٕٕترٓا ٔيٍايٛرٓا َٔفالٚرٓات ٔانًرًصهح  ٓاانٕفاخ االـهٖ ن

Capacity), فثمٙةٓا  ٔانغةهٍٚ ٔان ةٍٛ ,  انؽٕةٗ ٔانهيةم يةاتٍٛ  انرهتح فةٙ اؼعايٓةا ٔظىٚ(اخ لناخ ركنض ٔذ

مناخ ـهذرًصةم تةؼ او ٔةفه٘ َةرط عةٍ عًهٛةاخ انرعٕٚةح انفٛىٚأٚةح نهٕةفٕن ٔاناٍةى األارم أٔ ٚكٌٕ عهٗ ِكم 

َرعد عٍ انرؽهم انكًٛٛأ٘ نهًماقٌ حَاعًح ققٛا
(ٖ)

. 

ـمل ظهٚآَا ًٛاِ انذُاهّ يمٓا  تٍثة يا عانٛح فٙ ت ٌٕ االٔقٚح ٔلنحتٍُثح  ُٚرّهانهيم ذثٍٛ إٌ  (1انعكٔل) ٔيٍ

إل  اهٛهحٔتٕٕنج عايح فاك ٌاقخ انف(ح ان ,(ٕٔاًا فٙ انفهٚ ح)  نا٘ٙ انًُففٙحاالًٍ٘  ٔذهٌثٓا  عثه االٔقٚح

 %( يٍ يعًٕل يٍاؼح انًُ اح.٘.ٍُٖٔثح )ت أ٘ ٕاى(1ٓ.2ِٙغهد يٍاؼح تهغد ) 

                                                 
 .31-30ٓ,1982,اٌجٖوح, اٌجٖوح عبِؼخ ِطجؼخ,ا١ٌٙلهٌٚٛعٟ ػٍُ, ٚآفوْٚ اٌٖؾبف ِٙلٞ ِؾّل (1

 .22( إثوا١ُ٘ ّو٠ف , اٌزوثخ رى٠ٕٛٙب ٚرٛى٠غ أٔٛاػٙب ١ٕٚبٔزٙب,  كاه ْٔو اٌضمبفخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو, االٍىٕله٠خ ,ِٖو,ثلْٚ ربه٠ـ, 2ٓ

وثخ , لَُ ػٍَٛ اٌزوثخ , و١ٍوخ اٌيهاػوخ ٚاٌغبثوبد , عبِؼوخ إٌّٛوً , ِل٠و٠وخ كاه اٌىزوت ٌٍطجبػوخ ٚإٌْوو , ( ْ٘بَ ِؾّٛك ؽَٓ , ف١ي٠بء اٌز3

 .  33,ٓ 1991إًٌّٛ , 
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ٗٙ 

أ٘  ٔيٕثاذٓا حٔانغهتٛح ٔانعُٕتٛح انغهتٛح انرٙ ذرًصم تث ٌٕ االٔقٚٗ ُٚرّه فٙ االظىاء انٌٕ انغهٍٚ  ٔامنح فؤٌ

يٍةةةاؼاخ اثٛةةةهج فةةةٙ انف(ةةةح انًمركنةةةح  ٙ انًُ اةةةحفةةة إل ذًرةةةك ( , ٖٔ,اًةةةا فةةةٙ انفهٚ ةةةح) انهٌةةةٕتٙ  فةةةٙ انٍةةةٓم

  %( يٍ انًٍاؼح انكهٛح نهًُ اح.ٖ.1ٕاى( ٔتٍُثح)ٕ.ٕٔٙتهغد)

, ٔااَةد (ٗٔ ةح) , اًةا فةٙ انفهٚ انًهذفمح فاك ظٓهخ فٙ االظىاء انّهقٛح ٔانٌٕ ٗ يٍ انًُ احأيا ٍَثح ان ٍٛ 

 %(يٍ إظًانٙ يٍاؼح انًُ اح.1.ٕٙ( أ٘ تٍُثح )ٕاى21.1٘انٍاصكج ٔقك ِغهد يٍاؼح تهغد) انف(ح انًمركنح ْٙ

 ائص تربة المنطقةصالنسب المئوية لخو( المساحات 8جدول )

 الفئات خواص التربة%
 

 النسبة المئوية% 2المساحة /كم
 ٘.ٕٔ ٘.2ٕٓ قهٛهح ظكاً  ٍَثح انهيم 

 ٘.ٖٔ 1ٓ.2ٙ قهٛهح

 ٖ.1ٕ ٗ.ٕٖٙ يمركنح

 ٘.ٕٓ ٔٓ.ٖٗٗ يهذفمح

 ٖ.ٙ ٙ.ٖ٘ٔ يهذفمح ظكاً 

 ٘.1 ٕ.ٕٗٓ قهٛهح ظكاً  ٍَثح انغهٍٚ

 ٕ.ٕ٘ 2.٘ٗ٘ قهٛهح

 ٖ.1ٕ ٕ.ٕٔٙ يمركنح

 2.ٕٗ 1.ٖٖ٘ يهذفمح

 ٖ.ٕٔ ٕ.ٕٙٙ يهذفمح ظكاً 

 ٕ.ٙٔ 1.1ٖٗ قهٛهح ظكاً  ٍَثح ان ٍٛ

 1.ٕ٘ ٔ.1٘٘ قهٛهح

 1.ٕٙ 21.1٘ يمركنح

 1.1ٔ 2.1ٓٗ يهذفمح

 ٗ.ٕٔ ٙ.2ٕٙ يهذفمح ظكاً 

 ٘.ٗ٘ ٗ.22ٔٔ قهٛهح ظكاً  انًاقج انمٕٙٚح

 1.ٕ٘ 2.1٘٘ قهٛهح

 2.2ٔ 1ٕ.1ٖ يمركنح

 2ٓٓ.ٕ ٗ.ٖٗ يهذفمح

 1ٖٓ.ٓ 1ٗ.ٓ يهذفمح ظكاً 

انرٕٔٛم 

 ECانكٓهتاصٙ

 ٔٓ.1 1ٗ.1ٔ قهٛهح ظكاً 

 2.1ٔ ٙ.1ٖ٘ قهٛهح

 1.ٕٖ ٖٓ.2ٔٔ يمركنح

 ٘.1ٕ ٕ.ٙٔٙ يهذفمح

 1.ٔٔ ٙ.ٕٗ٘ يهذفمح ظكاً 

ٍَثح االي 

انٓٛكنٔظُٛٙ 

 1ٗ.ٓ ٘.ٓٔ قهٛهح ظكاً 

 ٗٗ.ٖ ٖ.2ٗ قهٛهح

 ٗٓ.2ٔ ٕ.1ٖٙ يمركنح
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ٗ2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.٘ٗ ٕ.111 يهذفمح (phانـ)

 ٖ.ٖٖ 2ٕٓ.1 يهذفمح ظكاً 

 ( َٔجخ اٌوًِ فٟ  روثخ  إٌّطمخ 12فو٠طخ ) 

اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ 

https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1 

 

 اٌّٛلغ 

اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ 

https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1 

 

 اٌّٛلغ 

https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
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ٗ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( َٔجخ اٌغو٠ٓ روثخ فٟ إٌّطمخ13فو٠طخ )

اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ 

s.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1https://soilgrid 

 

 اٌّٛلغ 

https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
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ٗ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ٌّبكح اٌؼض٠ٛخ ا .1-1-3-2

ٚإك تانًاقج انمٕٙٚح يفهفاخ االؼٛاء انُثاذٛح ٔانؽٕٛاَٛح فٙ انرهتح, ٔذمك ظىءاً اٌاٌٛاً يةٍ يكَٕةاخ انرهتةح فٓةٙ   

%( يٍ ٔوٌ انرهب انمٕٙٚحٓٔال ذىٚك عٍ )
(ٔ)

. 

                                                 
  .95, ٓ 2111ػٍٟ اؽّل ٘بهْٚ , عغواف١خ اٌيهاػخ, اٌطجؼخ االٌٚٝ, كاه اٌفىو اٌؼوثٟ ٌٍطجغ ٚإٌْو, اٌمب٘وح,  (1

اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ 

_sl4_250m&vector=1https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M 

 

 اٌّٛلغ 

 ( َٔجخ اٌط١ٓ فٟ روثخ إٌّطمخ14فو٠طخ )

https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
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٘ٓ 

نٛح انّةةهقٛح (  ذثةٍٛ أٌ أعهةٗ ٍَةثح نهًةةاقج انمٙةٕٚح ذظٓةه فةٙ االقٍةاو انّةًانٛح ٔانّةًا٘ٔيةٍ يمؼظةح انفهٚ ةح) 

%( ٘.ٗ٘( أ٘ تٍُةثح)ٕاىٗ.22ٔٔٔانّهقٛح يٍ انًُ اح, إل ِغهد انف(ح اناهٛهح يمظى يٍاؼح انًُ اح ٔانرٙ تهغد)

 .يٍ يعًٕل يٍاؼح انًُ اح 

 (:(PHرفبػً اٌزوثخ .1-1-3-3
اًةا اٌ  ٌ يمهفح إٌٚ ْٛكنٔظٍٛ انرهتح لاخ اًْٛح اٌاٌٛح فٙ قناٌح عًهٛةح انرعٕٚةح اظةاْهج ظًٕٛنفٕنٕظٛةح,إ  

عكٍٛح يا تٍٛ عًهٛح االلاتح نهٕفٕن انعٛهٚح ٔتٍٛ االي انٓٛكنٔظُٛٙ ال ذىقاق االلاتح الَففاٖ قًٛةح  ُْا  عمقح

(PHٔذام تانذفاعٓا )
 

ٚمًم عهٗ وٚاقج َّاٚ انرمهٚح انًاصٛح فٙ انًُ احيًا 
(ٔ)

.  

, بينما الجهاض المتضرسة نًُ احا ظىاءأغهة أ( ذظٓه فٙ ph(ذثٍٛ إٌ انٍُثح انمانٛح نهـ)ٙٔيٍ يمؼظح انفهٚ ح) 

ز فيهدا منخضضدة جددات, phوية في المنتقة فقد كانض نسدبة الد دبالتي تتمثل  بالجزء الجبوي الذي يضم أعو  القمم الج

%ز مدن مجمدوم مسداحة 7884ز وبنسدبةد9كدم28889وشغوض الضًة ذاض القيم المرتضرة أعو  مساحة والتي بوغدضد 

 8المنتقة 

 :١ٕECً اٌىٙوثبئٟ اٌزٛ.1-1-3-4

ٚرًصم تاٛى إَٚاخ االيمغ انًٕظثح ٔانٍانثح فٙ انرهتح عُك الاترٓةا تانًةاء ٔذاةاي تٕؼةكج انًهًٕٛو/ٌةى عُةك قنظةح    

يصم أيمغ اهٕنٚك انٕٕقٕٚو ٔانكانٍٕٛو , إل اذىقاق ٍَثح انرٕٔٛم انكٓهتاصٙ تىٚةاقج ٍَةثح انًهٕؼةح  ( وٕͦ٘ؼهانج )

مٕايةم انًؽةكقج ةَراظٛةح االنا٘ةٙ انىناعٛةحفٙ انرهتح ٔذمك يٍ أْةى ان
(ٕ)

( َعةك أٌ 2ٔانفهٚ ةح )  ٔيةٍ يمؼظةح, 

ٍَثح انًهٕؼح ذىقاق ًٍ٘ االنا٘ٙ اناهٛهح االنذفال  يصم انٍةٓم انفٛٙةٙ فةٙ االظةىاء انعُٕتٛةح ٔانعُٕتٛةح انغهتٛةح 

( ٕاةىٖٓ,2ٔٔح قةك تهغةد) ٔعُك اٌفم انًُؽكناخ ًٍ٘ االنا٘ٙ االٚهاَٛح, ٔقك ِغهد انف(ح انًمركنح أعهٗ يٍةاؼ

 .ُ اح%( يٍ أظًانٙ يٍاؼح انً 1.ٕٖأ٘ تٍُثح) 
 

 

 

 

 
                                                 

(1)
 .93ٓ ثلْٚ ربه٠ـ,وثخ, ِطجؼخ عبِؼخ ثغلاك, ثغلاك, اؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ, ٍِٛؽخ اٌز 

٠بً فض١و اٌؾل٠ضٟ, فبئي ػجل اٌَزبه اٌغجٛهٞ, ِؾّٛك ػجل اٌووىاق ؽٕوُٛ, ٍِٛؽوخ اٌزوثوخ ٚاٍزٖوالػ االهاضوٟ, ِطوبثغ اٌزؼٍو١ُ اٌؼوبٌٟ,  (2

  .  91, ٓ 1991ثغلاك, 
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اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ 

 or=1https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vectاٌّٛلغ

 

 نسثح ادلادج انعضىٌح يف ترتح ادلنطقح( 15  )خرٌطح 

https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
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اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ 

https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1 

 

 اٌّٛلغ 

 ( فٟ روثخ إٌّطمخph( َٔجخ اٌـ)  16فو٠طخ ) 

https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
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ه انرةهب ذثاُٚةاً ٔا٘ةؽاً فةٙ ٍَةة ققةاصيا تانٍُثح نهمُٛاخ انًةؤـٕلج يةٍ انًُ اةح فاةك ذثةٍٛ تمةك ذؽهٛهٓةا إٌ ُْةا  أ    

, ٔتةمنح ذفرهةف انرةهب ذثمةاً نُٕعٛةح ٘ةًٍ انًُ اةح  قٖ لنةح إنةٗ ذثةاٍٚ فةٙ َٕعٛةح انرةهبأٔاؼعايٓا ٔاِكانٓا يًا 

       , إل ذهأؼةد ٍَةة انهيةم تةٍٛ(ٔٔ(ٔ)ٓٔح, ٔةٕن)ٍَعرٓا انرٙ ذمك قنٛمً ًٚكٍ يٍ ـمنّ ذؽكٚك َٕعٛح ذهةح انرهتة

اًا ذهأؼد ٔ(, ٖٗ-ٓٔرهأغ تٍٛ)أيا ان ٍٛ فاك ااَد ٍَثّ ذ(2ٙ-ٕ.ٕٕ( , ٔانغهٍٚ ذرهأغ ٍَثّ تٍٛ)ٖٗ-ٖٕ) 

-982ز تتراوح مابين دphكانض نسب ال د, تًُٛا ( 1.ٗ -ٔ.ٕقٛى ٍَة انًاقج انمٕٙٚح نهمُٛاخ انًؽههح يفرثهٚاً تٍٛ)

-ٕٖ.ٔقةةةةٛى انرٕٔةةةةٛم انكٓهتةةةةاصٙ ذرةةةةهأغ تةةةةٍٛ ), أمددددا ز ضددددمن الريندددداض المددددةخوذة مددددن تربددددة المنتقددددة 888

 ( فٟ روثخ إٌّطمخECاٌز١ًٕٛ اٌىٙوثبئٟ اٌـ) ( 11فو٠طخ )

اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ 

https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1 

 

 اٌّٛلغ 

https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
https://soilgrids.org/#!/?layer=ORCDRC_M_sl4_250m&vector=1
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أ٘ فةٙ )ٔ)انمُٛةحيٕقةع اةم يةٍ فةٙ  ُٚٛٛةح يىٚعٛةح , ؼٛس ااَد َٕل انرهتح(1, اًا فٙ انعكٔل)ٕو/ٌى(يه1ًٔٛ.ٕ

فةٙ قهٚةح يّٛةأ ٘ةًٍ ؼةٕٖ إَكةم , ٔاةمنح  فةٙ ) ٕ) ٔانمُٛةحأٔته,قهٚح ًِّٛه إل انرٙ ذاةع ٘ةًٍ ؼةٕٖ 

ٌهذح ٘ةًٍ ؼةٕٖ ( فٙ قهٚح ٖتًُٛا عُٛح انرهتح) ( فٙ قهٚح ـٕان امٔ ؤنٔ ًٍ٘ ؼٕٖ قٕنج ذٕ,2انًٕقع )

( أ٘ فٙ قهٚةح ـٕنـةٕن ٘ةًٍ ؼةٕٖ ـٕنـةٕن ٗ,٘,ٙ,1انمُٛح )أيا  عثاٌاٌ فاك ااَد ذهترٓا يٍ انُٕل ان ُٛٛح,

ًٍ٘ ؼٕٖ ونكح اٍ , ٔامنح فٙ قهٚح ظثهٔج ًٍ٘ ؼٕٖ ٌةٙ ؼةهاٌ , ٔفةٙ قهٚةح تةهقِ عهةٙ  اٍ ٔقهٚح ونكّ

(  فةٙ قهٚةح ِةايٙ اةٕنِ انرةٙ ذاةع ٘ةًٍ 1) أيةا انمُٛةح, ك ااَد انرهتح يٍ َٕل انًىٚعٛح فا ًٍ٘ ؼٕٖ قٕنج ذٕ

 (. ٖؼٕٖ تاَىيٍٛ فاك ااَد ذهترٓا يٍ انُٕل انًىٚعٛح انغهُٚٛح, ِكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2/2121/ 21ثزبه٠ـ    باٌزمطز  

 ( فٖبئٔ اٌزوثخ ) اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ( ٌّٕطمخ اٌلهاٍخ9علٚي )                    

هلُ 

 اٌّٛلغ
 َٔجخ ِفٖٛالد اٌزوثخ% أٍُ اٌّٛلغ

 اٌغو٠ٓ

 اٌط١ٓ

اٌز١ًٕٛ 

اٌىٙوثبئٟ

EC 

ا٠ْٛ 

اٌٙلهٚع١ٓ 

PH 

 اٌّٛاك

 اٌؼض٠ٛخ

 ٔٛع إٌَغخ

 اٌوًِ
 اٌط١ٓ اٌغو٠ٓ

 ط١ٕ١خ ِي٠غ١خ 2.1 183 1.32 3986 22.2 41.2 ؽٛٗ أٚثو ١ّّْو وٛي 1

 ط١ٕ١خ ِي٠غ١خ 2.6 185 1.54 32.4 29.2 39.4 ؽٛٗ وٛٔىً  ١ِْبٚ 2

 ط١ٕ١خ 3.4 6.9 1.39 43 26 25 ؽٛٗ ػجبٍبْ ٍوره 3

 ( ٚضغ اٌؼ١ٕبد كافً أو١بً ثالٍز١ى١خ11ٕٛهح) اٌزوثخ لوة لو٠خ ٍٗ هٖٚ ( عّغ ػ١ٕبد 11ٕٛهح)

N 
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 إٕٔبف َٔغخ روثخ إٌّطمخ اٌزٟ رمغ ضّٓ االهاضٟ اٌؼوال١خ ٚفمبً ٌّضٍش إٌَغخ( 3ّىً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :Surface Water Resourcesانسطحٍح رد ادلائٍح ادلىا.1-1-4

ٔانًرًصهح تانًعان٘ انًاصٛح الٔقٚح االؼٕاٖ ٔيٛاِ االي ان ذٙى ظًٛع يٕاقن انًٛاِ انعانٚح انكاصًٛح ٔانًًٌٕٛح     

 :ٔانرٙ ذًّم  (1ٔ) قٚانٗ ـهٚ ح انرٙ ذُثع يمًٙٓا يٍ االنا٘ٙ االٚهاَٛح ِه  انًُ اح ٔذٕة فٙ َٓه

   ٌٝٚكةٌٕ اذعةاِ ظهٚاَةّ ٔ ُٚثع يةٍ االنا٘ةٙ االٚهاَٛةح إل  ,ًُ احانعًٛع ٔقٚاٌ أؼٕاٖ ًٔٚصم انًٕة ن :ٔٙوك٠ب

 ًُ اح.انًٍ٘  (اى1.1ٙٔٚثهغ ايركاقِ)  عُٕب انغهتٙ ,نا َؽٕيٍ انًّال انّهقٙ 

  ٗٛ(, اةةىٗ.ٕٔ) نًٍةافح يعةهاِ انةةهصًٛ ًٚرةةكإل  فةٙ ِةةًال انًُ اةح , ذعةه٘ أٔقٚةةح ْةما انؽةةٕٖ أٚثووو:ؽو

  .( ٕاىٗ.٘ٗ) ؼّٕ٘ يٍاؼح تهغدّكم ٚٔ

  ًٗٛٔٚرةةك نًٍةةافح يُاتمةةّ انمهٛةةا تةةايٕ فةةٙ ِةةًال ِةةه  يُ اةةح انكناٌةةح ظثةةم يهذفمةةاخ  ذًصةةم :وٛٔىووًؽوو     

 . (ٕاى٘.ٔٗؼّٕ٘ ) ؼرٗ ٕٚة فٙ َٓه قٚانٗ, إل تهغد يٍاؼح (اى1.2ٔ)

4 
 ؽٛٗ فٛهفٛه فٛهفٛه

43 35 21 
2.13 186 3.9 

 ِي٠غ١خ

 ِي٠غ١خ 4.1 189 2.34 22 31 41 ؽٛٗ ىٌىٗ وٓ وٓ ىٌىٗ 5

 ِي٠غ١خ 4.3 981 2.31 22 44 34 ؽٛٗ ٍٟ ؽواْ عجوٚح 6

 فٛاه والٚ ىٚهٚ 1

 ؽٛٗ  لٛهحرٛ ثوكح ػٍٝ فٛاه
 ط١ٕ١خ ِي٠غ١خ 4.6 9.3 2.49 31.4 31.6 39

 ِي٠غ١خ 4.9 9.3 2.16 21 41 32 ثوكح ػٍٟ 9

 ِي٠غ١خ غو١ٕ٠خ 4.9 9.5 2.91 11 61 23 ؽٛٗ ثبٔي١ِٓ ّبِٟ وٛهٖ 9

 .26/2/2121اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ رؾ١ًٍ اٌؼ١ٕبد فٟ  ِقزجواد ٚىاهح اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب , لَُ رؾ١ٍالد اٌزوثخ ثزبه٠ـ

 (. 9 ػٍٝ ث١بٔبد اٌغلٚي)اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك 
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 ُٗٛثةع يةٍ ذ إل  ,(ٕٔٔةٕنج) فٕٕل انٍُحٕٚل أٔقٚح ْما انؽٕٖ  يمظىذعه٘ انًٛاِ فٙ  : ػجبٍبْ ؽ

ٚركٌٕ يٍ شمشح نٔافك ْٙ)اتةٙ  ؼٛساهِ ٔ ٔتُٛ نَكٍٛ(,  ٔانتانّ ٔظثال ) ٍمٌمت انًرًصهحانًهذفماخ اةٚهاَٛح 

يةٍ انعُةٕب انّةهقٙ إنةٗ انّةًال   انةصمزانهصٍٛةح ٚعه٘ تمك انرااء انهٔافك ٔ(, الٌ,  َٔٓهتًاٌ ؼٍٍوانًٛا, اتٙ 

انغهتٙ
 

 ًُ اةحانٚمك إٔٚل انًعان٘ انًاصٛح ٔااثهاالؼٕاٖ يٍاؼح ٘ةًٍ ٔ (ىاٙ.1ٙ) يعهاِ انهصًٛ إيركاقٔٚثهغ 

يٛكاٌ ٕٚة فٙ َٓه قٚانٗ عُك يكُٚحٔ (ٕاى1ٖ٘.2ٔانرٙ تهغد )
ٔ
  .(ٖٔ)ٕٔنج, *

 ٔٙو ك٠بٌٝػجبٍبْ فٟ  ؽٛٗ فالي أٚك٠خ ا١ٌّبٖ اٌغبه٠خ (12ٕٛهح )                       

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 

 

 

 

 2/5/2119 ثزبه٠ـ اٌزمطذ                                                         

 ( ِٖت ؽٛٗ ػجبٍبْ فٟ ٔٙو ك٠ب13ٌٝٛهح )ٕ            
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  

                        

                                                       

 2/5/2119اٌزمطذ ثزبه٠ـ                                                         

                                                 
*
ٔ

االهرفبع اٌولّٟ   َ ,ٚأُّٔٛمط 2018هح ػٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍَّبؽخ ,ثغلاك ,ٌؼبَ,اٌٖبك100000:1اٌقوائظ اٌطٛثغواف١خ ثّم١بً  اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ٚ 

((DEM ثأٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـArc Gis (Arc map10.4. 

N 

N 
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 ( ِٛاهك ا١ٌّبٖ اٌَطؾ١خ ضّٓ ِٕطمخ اٌلهاٍخ19فو٠طخ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ 2018ٌؼبِوخ ٌٍَّوبؽخ ,ثغولاك ,ٌؼوبَ,اٌٖوبكهح ػوٓ ا١ٌٙئوخ ا100000:1اٌقوائظ اٌطٛثغواف١خ ثّم١وبً  ػٍٝ ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبكاٌّٖله: 

 .Arc Gis (Arc map10.4)ثأٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ DEM),ٚأُّٔٛمط االهرفبع اٌولّٟ )

  ٗٛأ٘  يةةٍ يهذفمةةاخ ِةانٕنقان تةةاناهب يةةٍ انؽةكٔق انمهاقٛةةح االٚهاَٛةةح أٔقٚةةح ْةةما انؽةُٕٖثةع ذفٛفووٛه: ؽو

ٚمةك يةٍ إل َةٕن  ِيكُٚةح تةأانٗ تةاناهب يةٍ ذرغمٖ نٔافكِ تانًٛاِ يٍ قاـم انؽكٔق انمهاقٛح ٕٔٚةة فةٙ َٓةه قٚة

ٔيٍةةاؼح ؼٕ٘ةةّ تهغةةد  اةةى(1.ًُٕٕ اةةح ) انـةةمل  يعةةهاِ انةةهصًٛ ٔٚثهةةغ إيرةةكاق االٔقٚةةح انًٌٕةةًٛح انعهٚةةاٌ

  .(ٕاىٗ.ٙٓٔ)

   ٗٛيٍ ـةمل ذٍةاقٛ يٛةاِ  نٔافكِ ٘مغرانًًٌٕٛح انعهٚاٌ ,إل ذ الؼٕاٖ لاخ االٔقٚحيٍ أٚمك  :وٓ ٗىٌى ؽ

ؼٛةس ,  تاناهب يٍ انؽكٔق انمهاقٛةح االٚهاَٛةحذُّٛ إج يهذفماخ ٔ قانٚٙ قٕٚاٌهٗ يهذفماخ عاالي ان ٔانصهٕض 

, عُك يكُٚح تاَةأن ؼرٗ انًٕة فٙ َٓه قٚانٗ( يٍ انًُثع اىٖ.1ٔايرك قاـم االنا٘ٙ انمهاقٛح نًٍافح تهغد )

 ٍاؼح انًُ اح.( يٍ إظًانٙ ي ٕاى2٘ٔاًا تهغد يٍاؼح ؼّٕ٘ ) 
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 ٕٗٛةة إل ذ (اةى ٖ.ٗٔ)  ـذاةكن تةًٍةافح فاةٛ ٔت ٛحقاـم االنا٘ٙ انمهاقنٔافك ْما انؽٕٖ  ركًذ : ٍٟ ؽواْ ؽ

انًُةاتع انمهٛةا نهؽةٕٖ  قان٘ قٚةٕاٌ ٔٔؤان يهذفمةاخٔذًصةم ,  فٙ َٓه قٚانٗ عُك يكُٚح إنج ِةهّيٛاِ يعانّٚ 

 . ٕ(اى2.2٘ٔقك تهغد يٍاؼرّ)

 َٗٛٓةه ظٛكةهاٌ  انةم٘ ُٚثةع يةٍ يهذفمةاخ  ظثةال ٌ ٔٔاق٘ ذةاالٚركٌٕ يةٍ أنراةاء عةكج نٔافةك يُٓةا)  لوح رٛ: ؽ

ذًصم انًُاتع ٔانرٙ  )ظُانج ٔيمؼاا ِٔاِ ٍَّٛ ٔتُكونقِ ٔإنج يَٕ ٔقالْٕ( انٕاقمح ًٍ٘ االنا٘ٙ أالٚهاَٛح 

 رةٙ ذُثةع يةٍ يهذفمةاخ ان( يٛةه قىل ٔقّٚٛه ٔ  ٔ َٓه قناأٌاٚٙاً ٚركٌٕ يٍ ) ٔاق٘ اهكه٘ ٔ, نٕاق٘انمهٛا نٓما ا

إل ًٚرك , (قهب انؽكٔق انمهاقٛح االٚهاَٛح  ٔؤانٔأوان ٔاأيّٛاٌ  ٔتأ اانج ٔتٛىَٛاٌ ٔظثم ٔتّٛكاٌ ظثم تاغ )

ٓةه قٚةانٗ عُةك يكُٚةح نٕٛةة فةٙ َ  اةى( 22.1نًٍةافح )يٍ انعُٕب انّهقٙ تاذعةاِ انّةًال انغهتةٙ  انهصًٛ يعهاِ

 .    ( ٗٔ, ٕٔنج) ٕ(اى22ٕ.1إل ِغم يٍاؼح ) ٌكه انمهٛا

  ٗٛتهغةد  نًٍةافحٔقاـةم االنا٘ةٙ انمهاقٛةح إل ًٚرةك  ,ًُ اةحانأؼةٕاٖ ه ٔةغأْما انؽٕٖ  ٚمك :  ٓثبٔي١ِ ؽ

 .                                  *تهَعٙ قهٚحٙ ٕٔٚة فٙ َٓه قٚانٗ تاناهب يٍ عُٚثع يٍ يهذفماخ ظثم قّكح ٔتهت, إل  اى(ٗ.٘)

                                        
ٔ

 لٛهح رٛ فٟ ٔٙو ك٠بٌٝ ؽٛٗ ٖت( 14ِ )ٕٛهح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 2119-5-3رمطذ ثزبه٠ـ

 انغطاء اننثاتً: .1-1-5

إَةّ ؼفظ انرهتح يٍ انرمهٚةح ٔذؤشٛهاذٓةا ٔٚرثةاٍٚ لنةح ؼٍةة َةٕل انُثةاخ انٍةاصك, إل ذرعهٗ أًْٛح انغ اء انُثاذٙ فٙ   

ٍٚةاعك أ٘ ٚؽك يٍ آشان انرمهٚح انًاصٛةح,  ٚففف يٍ ِكج انذ او ق هاخ انً ه انٍاق ح عهٗ ٌ ػ األنٖ ٔتانرانٙ

                                                 
االهرفبع   َ ,ٚأُّٔٛمط 2018,اٌٖبكهح ػٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍَّبؽخ ,ثغلاك ,ٌؼب100000:1َاٌقوائظ اٌطٛثغواف١خ ثّم١بً  اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ٚ *

 .Arc Gis (Arc map10.4ثأٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ DEM)ٟ )اٌولّ

N 
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٘1 

َعهافٓا ْٕٔ يا ٚمٛه ظه  انرهتح ٔذمهٚرٓةا, فٙةمً عةٍ أعاقةح انعهٚةاٌ انًةاصٙ إعهٗ ذًاٌح انرهتح ٔيُع ذفككٓا ٔ

اًةةا ٚمًةةم عهةةٗ انٍةةًاغ نهًٛةةاِ تانرٍةةهب انثةةاُٚٙ ـةةمل ظىٚ(ةةاخ انرهتةةح عةةٍ ٚهٚةةه انًًةةهاخ انعمنٚةةح  انٍةة ؽٙ 

ذٍاْى انُثاذةاخ أٚٙةاُ فةٙ وٚةاقج نٕٚتةح انعةٕ يةٍ ـةمل وٚةاقج َّةاٚ اًا ,  ٔ انًٛاِ انعٕفٛحٔتانرانٙ وٚاقج يفىٌٔ 

عًهٛح انُرػ
 (ٔ)

ٔتمنح  ذام ٍَثح ؼكٔز انًفاٚهانثٛ(ٛح, ٔقك ذى ذؽهٛم اصافح انغ اء انُثاذٙ ٔلنةح يةٍ ـةمل ييِةه , 

إل ٚاةةًٛ NDVI)) )( Normalized Difference Vegetation Indexانةةـ  اٛاٌةةٙان الـةرم  انُثةةاذٙا

تكةم ٌةٕٓنح  عةٍ اصافةح انُثةاخ يًةا ٚم ةٙ ييِةهاً انفه  تٍٛ االـرمفاخ انًكاَٛح نمَمكاٌةاخ ان ٛفٛةح يةٍ انُثاذةاخ 

( ٔانةم٘ ٚمةك قنةٛمً NDVI)ُثاذٛةح إٌ اٌةرمًال قنٛةم االـرمفةاخ انٔذٕوعٓةا,  اخٍٔٚه ٔذؽكٚك يُاٚه اَرّان انُثاذة

َ اقاخ انًهصٛةح انفٙةاصٛح ٔلنةح يةٍ اذٙ ٔانم٘ ٚكٌٕ يثُٛاً عهٗ اٚعاق انممقاخ تٍٛ انغ اء انُث اصافحيًٓاً فٙ ذًٛٛى 

( ٔانةم٘ R( انةـ)ٗ( انم٘ ًٚصم اَمكاٌةٛح االِةمح ذؽةد انؽًةهاء اناهٚثةح َٔ ةا )NIR ( انـ)٘ـمل اٌرمًال َ ا )

ؽٛح ظٛةةةكج اهًةةةا واق ًٚصةةم االِةةةمح انًهصٛةةح انؽًةةةهاء انًُمكٍةةةح , إل اهًةةا واقخ اصافةةةح انُثاذةةاخ ٔااَةةةد تؽانةةةح ٔةة

إيرٕأةٓا نمِةةمح انًهصٛةةح تٌٕةاٚح انكهٕنٔفٛةةم نغةةهٖ ٔةةُع غةماصٓا, ٔتةةُفً انٕقةةد ذاةٕو تمكةةً االِةةمح ذؽةةد 

 يةةٍ ؼٛةةس وٚةةاقج اصافرةةّ ٔتانرةةانٙ ْةةما انةةكنٛم ٌةةٛمكً تٕةةهٚاً ٔنقًٛةةاً ؼانةةح انغ ةةاء انُثةةاذٙ انؽًةةهاء انٙةةانج نٓةةا,

 حًهصٛةٔان( (Arc Gis arc map 10.4انةـ تاٌةرمًال تهَةايط َرةاصط انةكنٛمأٌةرفهظد  انًُ اةح, إلٔاَمكايةّ فةٙ أ

ٔلنح ؼٍةة انممقةح  وٖٓتكقح  1ٍَٕٔٓٛاٌ نماو 1ٔ فٙ  Landsat LC8 ناًه انُٕاعٙ اانًؤـٕلج يٍ انفٙاصٛح 

االذٛح
(ٕ)

: 

 

اقج ( , ٔاٌ ْةمِ اناةٛى ذةىقاق تىٚة1ٔ+1-قٛى قنٛةم االـةرم  انفٙةه٘ ان ثٛمةٙ ذرةهأغ اًةا ْةٕ يمةهٔ  تةٍٛ )إٌ   

( ٔعهةٗ 1اصافح انغ اء انفٙه٘, ال اهًا ااٌ انغ اء انفٙه٘ اصٛفاً اهًا ااَةد قةٛى انةكنٛم يهذفمةح ٔذارةهب يةٍ )+

-انمكً ذًاياً اهًا اَففٙةد اصافةح انغ ةاء انفٙةه٘ اهًةا اَمكةً لنةح عهةٗ قةٛى انةكنٛم ٔانرةٙ ٌةرارهب عةاقج يةٍ )

1)
(ٖ)

انًمٛةان انًمرًةك فةٙ  ٔؼٍةةْةما انًيِةه  تاالعرًةاق عهةٗح انغ ةاء انُثةاذٙ  فةٙ انًُ اة د اصافح,ٔعهّٛ فاك ُٔف

, ؼٛةس انّةكٚك ٔانًرٌٕةٛ ٔانففٛةف  ذمةاَٙ يةٍ انرةكْٕنانًُ اةح  ,أ٘ أٌ أنا٘ةٙشمشةح أٔةُا   انةٗ ,( ٓٔانعكٔل)

  :(, ٔاًاٚهٙٔٔانعكٔل) ٔ (1ٔانفهٚ ح )  أذٕفد ترثاٍٚ يٍاؼرٓا اًا فٙ

 

                                                 

 .149-2111ٓ,149هِضبْ ٍالِخ , عغواف١خ االلب١ٌُ اٌغبفخ, كاه ا١ٌَّوح ٌٍزٛى٠غ ٚإٌْو ٚاٌطجبػخ, ػّبْ , ؽَٓ(1
2 )

2)Sellers P. J.Vegetation- canopy spectral reflectance and biophysical processes. In Theory and 

Applications ofOptical Remote Sensing. editedby G. Asrar, Wiley, New York:1989. pp.(279-335).  

  ٚىاهح اٌزؼٍو١ُ اٌؼوبٌٟ ٚاٌجؾوش اٌؼٍّوٟ, عبِؼوخ ثغولاك ,و١ٍوخ اٌيهاػوخّل ٕبٌؼ اٌّْٙلأٟ ٚاؽّل ِولٌٛي اٌىج١َوٟ ,ػٍوُ اٌزؾَوٌ إٌوبئٟ, (اؽ 3

 .2114ٓ,211,ثغلاك , 
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ٙٓ 

 NDVIِؼ١به اٌـ ( كهعبد رل٘ٛه اٌغطبء إٌجبرٟ ٚفك 11علٚي )

 

 

 

 

 :ٔجبربد ل١ٍٍخ اٌىضبفخ 

%( يٍ إظًانٙ يٍاؼح انًُ اح, ذرةٕول 2ٗ.ٓتٍُثح )( أ٘ ٕاىٔ.ٓٔذّغم ْمِ انف(ح أقم ٍَثح يٍاؼح إل تهغد )    

عهٗ انٍفٕغ انّكٚكج االَؽكان ًٍ٘ انٍمل انعثهٛح ؼٛس االنا٘ٙ لاخ انرهتح انٙؽهح انرٙ ذكٌٕ عه٘ةح نهرمهٚةح 

 . ٔذماَٙ يٍ ذكْٕن تٛ(ٙ ِكٚك , يًا ظمهٓا ِثّ ـانٛح يٍ انغ اء انُثاذٙتّكم قاصى انًاصٛح

    :ٔجبربد ِزٍٛطخ اٌىضبفخ 

%( يٍ يعًةٕل انًٍةاؼح انكهٛةح نهًُ اةح, إل ذُرّةه فةٙ ٗ.1ٙ( ٔانرٙ ذّكم ٍَثح )ٕاى٘.ٔٔ٘ٔذثهغ يٍاؼرٓا )      

اظىاء ٔاٌمح عهٗ ٕٚل ٘فا  يعان٘ االٔقٚح انُٓهٚح ٔتاناهب يٍ انٍٓم انفٛٙةٙ عُةك يٕةثاخ االٔقٚةح فةٙ َٓةه 

رٙ ٌاعكخ عهٗ وناعح ْمِ االنا٘ٙ تانًؽأٛم انٔقٚانٗ ؼٛس انركُٕٚاخ انهٌٕتٛح انرٙ ذمٕق انٗ انىيٍ انهتاعٙ  

انرةٙ ذًكُةد يةٍ ياأيةح انعفةا  ٔانًهٕؼةح  ٔانرةٙ ذهةٙ انغاتةاخ فةٙ إيرةكاقْا إل  َثاذاخ االٌرثً انؽاهٛح, اًا ذُرّه 

ذُرّه فٙ االظىاء انمهٛا انعثهٛح يٍ انًُ اح, تاال٘افح انٗ َثاذاخ ٘ةفا  االَٓةان ٌةٕاء أاةاٌ َٓةه قٚةانٗ انةهصًٛ او 

ب ٔانٍٕي ٔانؽهفاء ٔانمٌٕط ٔانّةٕ  نٔ ه  افك َٔٓهعثاٌاٌ  ٔيٍ آِه إَاعٓا انإة ٔانثهق٘ ٔانٕفٕا  ٔانغ 

 . ح , ْٔما يا ذى يمؼظرّ ـمل انكناٌح انًٛكاَٛحت ٌٕ االٔقٚفٙ ُثاذاخ انًُرّهج فٙمً عٍ انٔانُمُال ٔغٛهْا, 

 : ٔجبربد ماد وضبفخ ػب١ٌخ 

اذه الضًة والتي تتمثل بةشدجار كبيدرة الحجدم ذاض اورار عريضدة ومدن أادم أشدجار ترد الغاباض من أام مكوناض    

%ز من مجمدوم مسداحة 9288ز وبنسبة د9كم97186, إذ تشغل مساحة بوغضدز1دالغاباض دالبووت, السنديان, الجوزز

 الرراقية8  يأالراض مقارنة معحيث تنتشر ضمن االراضي االيرانية بشكل كبير  ,المنتقة

                                                 
اطوٚؽخ كوزٛهاٖ  GIS,ع١ِٛٛهف١خ ٚ٘ب٠لهِٚٛهفِٛزو٠خ ؽٛٗ ٔٙو ك٠بٌٝ فٟ اٌؼواق ثبٍزقلاَ رم١ٕخ  ,ض١و اٌغٕبثٟٔجواً ػجبً ٠بً ف ( ٔ

 .12ٓ, 2119غ١و ِْٕٛهح ,و١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ هّل ,عبِؼخ ثغلاك,

 قنظح انركْٕن اصافح انغ اء انُثاذٙ NDVIقٛى انـ

 ذكْٕن ِكٚك ظكاً  قهٛهح ظكاً  اناٛى انٍانثح

 ذكْٕن ِكٚك قهٛهح 1ٔ.ٓ – ٔٓ.ٓ

 ذكْٕن يمركل يرٌٕ ح 1ٗ.ٓ – ٕ.ٓ

 ذكْٕن ـفٛف ظٛكج انكصافح 21.ٓ – ٘.ٓ

 غٛه يركْٕن اصٛفح ظكاً  ٓ.ٔ – 1.ٓ

ؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ عبٍُ فٍف ّالي ٚػجبً ِٙلٞ اٌؾَٓ ٚػجل اٌىو٠ُ ِؾّل عبٍُ, إٍزقلاَ  ك١ًٌ اٌّٖله ِٓ ػًّ اٌجب

فٟ رؾل٠ل ٚرم١١ُ ؽبٌخ رل٘ٛه اٌغطبء إٌجبرٟ فٟ ِٕطمخ عجً ٍٕغبه/ ِؾبفظخ ١ٕٜٔٛ   NDVIاالفزالفبد اٌقضو٠خ اٌطج١ؼٟ 

 . 14-181,اٌؼلك1, اٌّغٍخ اٌؼوال١خ ٌؼٍَٛ االهٗ, اٌّغٍل

الػ ِوّل اٌغو٠ٖٟ ِٚضٕٟ ف١ًٍ اثوا١ُ٘ , هٕل ِٚزبثؼخ رل٘ٛه االهاضٟ اٌيهاػ١خ غوة اٌفٍٛعخ ثبٍزقلاَ ٔمال ػٓ ٕ

 .211482ٓ,23, اٌؼلك,12ث١بٔبد االٍزْؼبه ػٓ ثؼل , ِغٍخ االٔجبه ٌٍؼٍَٛ  اٌيهاػ١خ,اٌّغٍل
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ٙٔ 

ٔتمنح فؤٌ أغهة  انًُ احانًٍاؼح االاثه ًٍ٘  ِغهد انكصافح ٔانمانٛحانُثاذاخ انًرٌٕ ح إٌ يًا ٌثه إذٙػ    

 8أظىاء انًُ اح ذماَٙ يٍ إؼرًانٛح ؼكٔز انًفاٚهانعٕيٕنفٛح ٔيفاٚه انٍٕٛل

 ضّٓ إٌّطمخ (اٌزٛى٠غ اٌّىبٟٔ ٌىضبفخ اٌغطبء إٌجبر19ٟ)فو٠طخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثأٍزقلاَ ِقوعبد  (NDVI) ٚٔزبئظ ِؤّو االٔؼىبً اٌط١فٟ  اٌمو٠ٕخ إٌجبر١خ 19/4/2119ـ ٠خ اٌفضبئٌخ ثزبهئ١اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ اػزّبكاً ػٍٝ اٌّو

 ArcGis10.4. ثوِغ١بد
 إٌّطمخ( اٌَّبؽخ ٚإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍغطبء إٌجبرٟ ضّٓ  11علٚي ) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 (. 19اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ)                         

 ئ٠ٛخ%إٌَجخ اٌّ 2اٌَّبؽخ/وُ اٌٖٕف

 2ٗ.ٓ ٔ.ٓٔ قهٛهح انكصافحَثاذاخ 

 1.1ٙ ٘.ٔٔ٘ٔ يرٌٕ ح انكصافح َثاذاخ

 1.2ٕ ٖ.ٔٗٙ عانٛح انكصافحَثاذاخ 

 ٓٓٔ ٖٙٔ.ٕ انًعًٕل
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ٕٙ 

  : اننثاخ انطثٍعًأنىاع  .1-1-5-1
إل ٚكةٌٕ ْةٕ ٔـأةح عُٕةه انً ةه ٚرؤشه انُثاخ ان ثٛمٙ يٍ َاؼٛح ذٕوٚمّ ٔاصافرّ َٕٔعٛرّ تكةم يةٍ انًُةاؾ     

انرٙةةانًٚ ٔانرهتةةح ٔانمايةةم انثّةةه٘ فٙةةمً عةةٍانًةةرؽكى فةةٙ ذٕوٚةةع انُثةةاخ ان ثٛمةةٙ 
(ٔ)

ًٔٚكةةٍ  ذاٍةةٛى انُثةةاخ ,  

 انرانٛح:االقٍاو  فٙ يُ اح انكناٌح انٗان ثٛمٙ 
 اٌغبثبد: .1-1-5-1-1

-ٓٓٙ )ذًُةٕ عهةٗ انذفةال إل,٘ةًٍ االنا٘ةٙ انمهاقٛةح ٔويُةاإ  ظثةال تةايٌٕهٍةهح  انغاتاخ عهةٗ ٌةفٕغ  ُرّهذ     

(و1ٓٓٔ
(ٕ)

,ُٚظه ٔانٍةةهٔ ٔانثُةةك  ٔانؽثةةح انفٙةةهاء ٔانهةةٕو انثةةه٘  ٔانٕةةُٕتهأِةةعان انثهةةٕٚ ٔانعةةٕو  ٔذٙةةى , 

 ٚثٛمةةح يهاعةةٙ  ّةةكم ٔاالعّةةاب انًمًةةهج انرةةٙ ذصُ ذُؽٕةةه فًٛةةا تُٛٓةةا أَةةٕال يةةٍ انؽّةةأ( ٙٔٔ)  (٘ٔ) انٕةةٕنج

ِ ٔظُةانِ  ٔيمؼاةا ٔاهٛةاٌ ٔانتانةّ ٔاةأنج ٔاةٕ)ٌفٕغ ظثال  ئٍاٌمح يٍاؼاخ انغاتاخ امنح ذغ ٙ  , نهؽٕٛاَاخ

يةةٍ  اصافةةح أاصةهأعهةةٗ إنذفاعةةاً ٔ ذكةةٌٕ اِةعانْا ؼٛةس االنا٘ةةٙ االٚهاَٛةةح,  فةٙٔقٚةةح الأانرةةٙ ذًصةم يُةةاتع  (ٔقالْةأ

 رٙ ذُرّه ًٍ٘ االنا٘ٙ انمهاقٛح.ِعان انالا

  :ثطْٛ االٚك٠خٔجبربد  .1-1-5-1-2

انًٛةاِ انعانٚةح ٚةٕال  ٔلنةح نرةٕفه فةٙ ت ةٌٕ االٔقٚةح ٔاالعّاب انّعٛهاخ ٔانؽّاصُ أالِعان ٔذًُٕ إَٔال يٍ      

ِةعان أٌ ذًُةٕ ٚرةٛػ نم يًةا عٛةكجهتةح انرانفٙةمً عةٍ  عثاٌاٌ انراتع نؽٕٖانٍُح فٙ تمٗ انهٔافك يصم نافك ٌهذح 

ٔعه  انٍٕي(ٔانّٕفاٌ انكفهح )انرٕخ انثه٘ ٔانىعهٔن ٔأِعان فٛٓا يصم
(ٖ)

 .(1ٔٔ) (2ٔ, ٚمؼظ انٕٕنج )

 إٌّطمخّّبي ِورفؼبد ثبِٛ  ضّٓ( اٌغبثبد 15ٕٛهح )                                      

 

 

 

 

 

 

                  

 3/5/9109التقطت بتاريخ                    

                                                 
  . 31, 1911ٓ, 6ِؾّل ِٙلٞ اٌٖؾبف, اٌزٖو٠ف إٌٙوٞ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ف١ٗ, ِغٍخ اٌغّؼ١خ اٌغغواف١خ اٌؼوال١خ, اٌّغٍل  (2

 .91, ِٖٓله ٍبثك( ّبوو فٖجبن, اٌؼواق اٌّْبٌٟ ,  2

 .2119-5-3( اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ثزبه٠ـ  3

N 
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ٖٙ 

 ٓ فٟ ؽٛٗ ػجبٍب٠ْاّغبه اٌغٛى ٚاٌجٍٛط ػٍٝ ِورفؼبد عجً ثبِٛ لوة لو٠خ ٘ٛه( 16ٕٛهح )                        

 

 

 

 

 

            3/5/9109التقطت بتاريخ                                
 ( نباتات بطون اودية في إحد روافد حوض كونكل07صورة) 

 

 

 

 

 

 

               

 .3/5/9109التقطت بتاريخ                       

 ( أشجار التوت البري  في إحد روافد حوض عباسان08صورة)

 

 
 
 
 
 
 

 3/5/9109التقطت بتاريخ                                    

N 

N 

N 



 

   

 دلنطقح اندراسح    وادلناخٍح اخلصائص انطثٍعٍح    انفصم االول     

                       
 

ٙٗ 

 :ٔجبربد اٌَٙٛة.1-1-5-1-3 

انرٙ ذرفه ؼكٔقْا انًّانٛح يع انؽكٔق نًُ اح اْٙاب ٔذمل فٙ  انرٙ ذًُٕرًصم تانؽّاصُ انإٛهج) االٌرٛثً(ذ    

ترثةاٍٚ ذرٕةف  ٔانرةٙ  أ٘ فٙ االظةىاء انٌٕة ٗ ٔانعُٕتٛةح ٔانعُٕتٛةح انغهتٛةح يةٍ انًُ اةح انعثهُٙ ا  انعُٕتٛح نه

انعثال انمانٛح  َ ا , إل ذكٌٕ انؽّاصُ أاصه ٕٚالً ٔاصافح اهًا إقرهتُا يٍ ٔا٘ػ فٙ اًٛح انرٍاقٛ ٔفٙ انرٙانًٚ

ٕؽهأٚح فٙ انعٓةاخ انعُٕتٛةح انغهتٛةح يةٍ انًُ اةحان خّٚثّ انُثاذا ذرؽٕل انٗ ياتًُٛا 
(ٔ)

ْةما انُةٕل يةٍ كةٌٕ ٚ, ٔ

ٔذره  تمٔنْا فٙ انرهتح نرًُةٕ ذًُٕ فٙ فٕم االي ان يُم أاٌٛ انفهٚف ؼرٗ َٓاٚح انهتٛع ؼٕنٛح  غهثٓاأانُثاذاخ 

عةكج أَةٕال يُٓةا) انفثةاو ذكةٌٕ عهةٗ إل ل يةٍ انُثاذةاخ يٍ ظكٚك فٙ انمةاو انًاثةم, ٔٚمؼةظ غُةٗ انًُ اةح تٓةما انُةٕ

,ٔةةةٕنج (ٔانكفهةةةح ٔانكمةةةٕب ٔاالًَٛةةةٌٕٔانكهغةةةاٌ ِٔةةةااصه انُمًةةةاٌ  انىتةةةاق ٔانؽهثةةةح انثهٚةةةح ٔانثةةةاتَٕطٔانكمةةةٕب 

ذكٛةةف َفٍةةٓا  ٔذًُةةٕ ٚةةٕال انٍةةُح  انرةةًٙمًةةهج انانُثاذةةاخ ذُرّةةه فةةٙ ْةةمِ االظةةىاء يةةٍ انًُ اةةح ٔاًةةا  (,ٕٓ(ٔ)1ٔ)

فٕةم ٔتمٙٓا ذرٍاقٛ أناقٓا ٔذعف ٔٛفاً ٔذًُٕ نرعكق ؼٛاذٓا يع تكاٚح ٌةإٚ انً ةه فةٙ ٔٛفاً  ظهٔ  انعفا ن

 ٔانكٕٕٛو ٔانًٕمح غٛهْا, انفهٚف ٔذىقْه فٙ انهتٛع ٔيُٓا انّٛػ

 ربد ضفبف االٔٙبه:بٔج.1-1-5-1-4

انًاصٛح فا  انًعان٘ ٘ ذًُٕ عهٗ(و ٖ-ٔذرهأغ إٚانٓا ياتٍٛ )ْٔٙ عثانج عٍ اِعانِٔعٛهاخ ٔؼّاصُ اصٛفح   

أٔقٚةةح يٕةةثاخ نُٓةةه قٚةةانٗ) ٌةةٛهٔاٌ ( عُةةك  انٍٛةةهٖ انٙةةفح  نؽةةٕٖ عثاٌةةاٌ انةةم٘ ٚكةةٌٕ قاصةةى انعهٚةةاٌ ٔاةةمنح

االؼٕاٖ
(ٕ)

إل ذٍاْى فٙ ذصثٛد  نرّاتح ظمٔنْا  ٔلنح ٔإٌ نٕظٕق ْمِ انُثاذاخ اشهاً اثٛهاً فٙ ذًاٌح ذهتح االارا , 

, فرمًةم ْةمِ  رعأٚف انعهفٛح ياَمح تمنح ـهٔض انُٓه يةٍ يعةهاِ انهصٍٛةٙيٍ ؼكٔز انٔانرهتح ٔذاهم يٍ إَعهافٓا 

(% ٘ٔ)االؼىيةةح انفٙةةهاء انًؽٛ ةةح تةةانُٓه عهةةٗ ذاهٛةةم فٕاقةةك انرثفةةه تًاةةكان 
(ٖ )

انٕفٕةةا  , ٔيةةٍ اْةةى أِةةعانْا 

 (ٕٔانٕٕنج ) انكنقان فٙمً عٍ انؽهفح ٔانإغ انم٘ غانثاً يا ٍٚرمًم فٙ انثُاء,ٔاالشم ٔانإة ٔانغهب ٔان هفح ٔ

( ٕٕٔ)  . 

 

 

 

 

                                                 
 .94ّبوو فٖجبن, اٌؼواق اٌّْبٌٟ, ِٖله ٍبثك, ٓ ) ٔ

2
 .2119-5-12اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ثزبه٠ـ  *

 ِٖله ٍبثك,, GISو ك٠بٌٝ فٟ اٌؼواق ثبٍزقلاَ رم١ٕخ ٔجواً ػجبً ٠بً فض١و اٌغٕبثٟ , ع١ِٛٛهف١خ ٚ٘ب٠لهِٛهفِٛزو٠خ ؽٛٗ ٔٙ (3

ٓ83 . 

 



 

   

 دلنطقح اندراسح    وادلناخٍح اخلصائص انطثٍعٍح    انفصم االول     

                       
 

ٙ٘ 

 قورة توحوض ضمن أراضي ( نبات البابونج 09صورة)          

  

 

 

 

                                
                     

 
 
 
 

 9109-5-4التقطت بتاريخ                                       
                   

 تو قورةحوض  ضمن أراضي ( شقائق النعمان 91صورة)                                      

 

 

 

 

 

                                       

                 
 
 
 
 

 9109-5-4التقطت بتاريخ                                             

N 

N 
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ٙٙ 

       عباسان ( اشجار الصفصاف عمى ضفاف مجرى مائي لرافد سرتك في حوض90صورة )       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9109-5-4التقطت بتاريخ                           

 ( شجيرات الدفمة عمى ضفاف منابع رافد سرتك في حوض عباسان99صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 9109-5-4بتاريخ  تالتقط                               

N 

N 
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ٙ2 

 انثانً: اخلصائص ادلناخٍح نهمنطقح: ادلثحث.1-2

 انعناصر ادلناخٍح نهمنطقح: حتهٍم.2-1-2-1

 ر١ّٙل:

إل إٌ نمُأه انًُاؾ أًْٛح اثٛهج فٙ ذؽكٚك ْٛكنٔنٕظٛح أالؼٕاٖ انًاصٛح يٍ ـمل ذؽكٚك اًٛح انرٍاقٛ انً ةه٘,   

ٚهقٚح تةٍٛ ياةكان اًٛةاخ  فُٓانح عمقحٔال ًٌٛا  أالي ان , انعهٚاٌ انٍ ؽٙ ٚرؤشه تّكم يثاِه تمُأه انًُاؾ  إٌ

ٔتانرةانٙ فؤَٓةا ذةهذثٛ   ي ان ٔاًٛح انًٛاِ انعانٚح فٙ أالٔقٚح ٔانرٙ يٍ انًًكٍ أٌ ذٍثة فٛٙاَاخ ٌٕٔٛل عانيحاال

 انعٕٛيٕنفٛح فٙ انًُ اح.  انًفاٚه  إنذثاٚاً ٔشٛااً تؽكٔز

اانفٛٙاَاخ إٌ نمُأهانًُاؾ ٔالًٌٛا عُٕه٘ األي ان ٔانؽهانج ذؤشٛه اثٛه فٙ اؼرًال ؼكٔز انًفاٚه ان ثٛمٛح  

اؤَعها  انرهتح ٔوؼف انٕفٕن ٔاالَٓٛاناخ األن٘ٛح َرٛعةح انرٍةاقٛ ٙمً عٍ انًفاٚهانعٕٛيٕنفٛح , فٔ انٍٕٛل 

إٌ نهرٍةةاقٛ انً ةةه٘ أًْٛةةح  فةةٙ انةةرؽكى تٍةةهعح ٔاًٛةةح انًٛةةاِ فةةٙ االٔقٚةةح انًٌٕةةًٛح ٔانكاصًةةح انً ةةه٘ انغىٚةةه, إل 

ٔاٌة, ٔعًهٛاخ أنؽد ٔانرهٌٛة انُٓه٘ َٔام انهانعهٚاٌ
(ٔ)

فكهج عٍ انفٕاصٓ انًُاـٛح التك يٍ ٔالظم أع اء , 

ذؽهٛم عُأةه انًُةاؾ ٔيؽٕةهح ذةؤشٛه ذهةح انمُأةه يعرًمةح يةع تمٙةٓا فةٙ ؼةكٔز انًفةاٚه انعٕٛيٕنفٛةح ٘ةًٍ 

ٔلنةةح نمةةكو ٔظةةٕق يؽ ةةاخ نٔةةك  أن٘ةةٛح ذغ ةةٙ  االقًةةان انٕةةُاعٛحذةةى االعرًةةاق عهةةٗ تٛاَةةاخ فاةةك  ٔتةةمنحانًُ اةةح ,

( انرةٙ Aانًهٔةٕقج فةٙ انًؽ ةح)ٔ(و 1ٕٔٓ -1ٕٓٓ(ٌةُح أ٘ يةٍ) ٔٔنًكج ) إل  ؼههد انًم ٛاخ انًُاـٛحانًُ اح, 

ٔانرةةٙ ذًصهٓةةا انُا ةةح انعُٕتٛةةح C) انًؽ ةةح)ٔانُا ةةح انٌٕةة ٗ  ٔذًصةةم(  Bذًصةةم انُا ةةح انّةةًانٛح انّةةهقٛح ٔانًؽ ةةح)

(  ( Dانًرًصهةح انُا ةحيعةأنج ٔ  أـةهٖ يؽ ةاخ( , فٙةمً عةٍ ٕٔعةكٔل )ٔان( ٕٓ) ـهٚ ةح انّةهقٛح يةٍ انًُ اح,

 االي ان. اصٛاًؽ اخ ٘ات ح نهٌى ـه ختٛح غهتٛح  أُعرًكْٔٙ ظُٕ E ) انُا ح )ًِانٛح غهتٛح ْٔٔٙ 
 

  اٌّٛلغ اٌفٍىٟ ٚاالهرفبع ػٓ َِزٜٛ ٍطؼ اٌجؾو ٌٍّؾطبد إٌّبف١خ (12علٚي )                                 

                                                 
ٔ
اٌّغٍل اٌؼبّو ,  فبضً ثبلو اٌؾَٕٟ , رطٛه ِٕبؿ اٌؼواق ػجو األىِٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌؼٖٛه اٌزبه٠ق١خ , و١ٍخ اٌزوث١خ , ِغٍخ اٌغغواف١خ ,( 

 . 316, ٓ  1919ِطجؼخ اٌؼبٟٔ , ثغلاك ,

-https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D :اٌّٖله 

االهرفبع فٛق  اٍُ اٌّؾطخ د

َِزٜٛ ٍطؼ 

 اٌجؾو/َ

 كائوح اٌؼوٗ/ّّبالً  فظ اٌطٛي/ّولبً 

ٔ A ٔٓٔ2 ٗٙ.ٕٔ ٖٗ.1ٙ 

ٕ B 2ٓٔ ٗ٘,2ٖ ٖٗ.2ٕ 

ٖ C 111 ٗٙ.ٓٔ ٖٗ.٘ٔ 

ٗ D 2ٕٕ ٗ٘.ٙ٘ ٖ٘.ٖٔ 

٘ E ٖٓٔ ٗ٘.ٖ1 ٖٗ.٘٘ 
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ٙ1 

 اٌلهاٍخاٌوٕل إٌّبف١خ ٌّٕطمخ  ٌّٛلغ اٌفٍىٟ ٌّؾطبد(  ا 21فو٠طخ ) 

 

 : Solar Radiationاٌَّْٟ ع االّؼب.1-2-1-1

ْٔٙ انًٍئنح عٍ ظًٛع انمًهٛةاخ انرةٙ ذؽةكز  االٌاٌٙ نؽهانج االنٖ ٕكنذمك ٚاقح االِمال انًٍّٙ ْٙ انً   

فٙ انغم  انعٕ٘ , ااال٘ هاتاخ انعٕٚح ٔانٍؽة ٔاالي ان ٔانهٚاغ ٔانثه  ٔانهعك ٔغٛهْا
 (1)

 . 

 A( ٌةاعح/ٕٚو فةٙ انًؽ ةح ٗ,1) فاةك تهةغ( إٌ انًمكل انماو نمكق ٌاعاخ انٍ ٕل انًٍّةٙ ٖٔ) ٚرثٍٛ يٍ انعكٔل    

أعهٗ قٛى نهٍ ٕل انًٍّةٙ , أيا (ٌاعح /ٕٚو٘.1)فاك تهغ C فٙ انًؽ حٔ, (ٌاعح/ٕٚو 1.1قك تهغ ) Bأيا فٙ انًؽ ح 

ٍ انغثةةان, إل تهةةغ أعهةةٗ ٌةةعهد ـةةمل فٕةةم انٕةةٛف ٔلنةةح ٚمةةٕق انةةٗ قهةةح ٍَةةثح انرغٛةةٛى ٔٔةةفاء انٍةةًاء ٔـهْٕةةا يةة

 Cانًؽ ةح(ٌةاعح /ٚةٕو ,أيةا 1.ٖٔ) Bٌعهد انًؽ ةحاًا ٔ, A(ٌاعح/ٕٚو ـمل ِٓه ذًٕو فٙ انًؽ ح1.ٕٔيمكل)

                                                 
1

 .1911ٓ,111ٌ ٚإٌّبؿ ٚاالهٕبك اٌغٛٞ,  ِطجؼخ عبِؼخ ثغلاك,فبضً ثبلو اٌؾَٕٟ ,ٚافوْٚ, اٌطم( 

https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D        

 .Arc Gis (arc map 10.4ٚثأٍزقلاَ ثؤبِظ .         

 

 

 

 ضّٓ ِؾطبد اٌوٕل الِطبه ا٠ٌَٕٛخاو١ّبد ّىً )  ( ِزٍٛظ 

 (2119َ-2119إٌّبف١خ اٌفضبئ١خ ٌٍّلح ِٓ)

 

https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D
https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D
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ٙ1 

فٕةم انّةراء أقَةٗ فةٙ عمِ ـمل ِٓهاإٌَ انصاَٙ أ, تًُٛا ٌعهد انًؽ اخ انًمإنج (ٌاعح/ٕٚو ٔ.ٖٔفاك ٌعهد)

 (.ٗ) , ِكمنرٕانٙ ( ٌاعح/ٕٚو عهٗ أ.٘ٔٙ.1ٔ٘.ٗتهغ )ٔانم٘ يمكل 

ِؾطبد اٌوٕل اٌفضبئ١خ فٟ إٌّطمخ  ضّٓ (  اٌّؼلالد اٌْٙو٠خ ٚا٠ٌَٕٛخ ٌؼلك ٍبػبد اٌَطٛع اٌَّْٟ )ٍبػخ/٠َٛ(13علٚي )

 (2119َ-2119)ٌٍّلح ِٓ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّؾطبد                    

 االّٙو     
A B C 

 1.٘ ٗ.ٙ ٔ,ٙ 1وبْٔٛ

 ٔ.٘ ٙ,٘ 1,ٗ 2وبْٔٛ

 1.٘ ٓ,ٙ ٙ,٘ ّجبط

 ٙ,2 2,1 ٕ,2 اهآم

 ٔ,1 ٙ,1 ٖ,1 ١َٔبْ

 ٗ,1 1,2 ٙ,1 ِب٠ٌ

 ٕ,ٔٔ 2,ٔٔ ٙ,ٔٔ ؽي٠واْ

 ٔ,ٖٔ 1.ٖٔ 1,ٕٔ رّٛى

 ٔ,ٕٔ 2,ٕٔ 1,ٔٔ آة

 ٕ,1 ٗ,1 ٔ,1 أ٠ٍٛي

 ٕ.1 ٙ,1 ٗ,1 1رْو٠ٓ

 1,ٙ 1,ٙ ٖ,ٙ 2رْو٠ٓ

 ٘.1 1.1 ٗ.1 ؼلياٌّ

-https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D :اٌّٖله 

ِؾطبد اٌوٕل  ضّٓ ٍبػخ/٠َٛ ٌّؼلي اٌَطٛع اٌَّْٟ(اٌّؼلالد اٌْٙو٠خ 4ّىً )

 (2119َ-2119)ٌٍّلح ِٓ اٌفضبئ١خ فٟ إٌّطمخ 

 .( 31)   اٌغلٚي ث١بٔبد  اٌّٖله: ثبالػزّبك ػٍٝ  
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 :Degree Temperature كهعخ اٌؾواهح.1-2-1-2

نهؽهانج ٔذغٛهاذٓةا يةٍ يكةاٌ ٜـةه ٔيةٍ ٔقةد ٜـةه فةٗ انًكةاٌ انٕاؼةك إنذفاعةاً ٔأَففا٘ةاً أشهْةا فةٗ ذكةهان       

أ٘ إَٓةا أةم ٔانّةإ  ذفكةح انٕةفٕن ٔذٌٕةٛع انفٕ انرةٙ تةكٔنْا ذمًةم عهةٗؼكٔز عًهٛةاخ انرًةكق ٔاالَكًةاَ ٔ

نذفةال قةٛى انرثفةه إاالنذفال فٙ قنظةاخ انؽةهانج ٚةُمكً ٚهقٚةاً عهةٗ , اًا إٌ ُّاٚ انمًهٛاخ انعٕٛيٕنفٛحتذرؽكى 

أؼٕاٖ انًُ احٔقٚح أ يعان٘ انٗ ذثاٍٚ اًٛح انًٛاِ انعانٚح فٙلنح ٛيق٘ ف انٍاق حاًٛح االي ان ٚيشهفٙيًا 
(ٔ)

. 

˚, ( و1.ٕ٘) A)نهًؽ ةح) مظًةٍٗةُٕ٘ نكنظةح انؽةهانج انانًمةكل ان إذٙةػ إٌ  (ّ٘كم )ٔان( ٗٔيٍ انعكٔل )     

, أيةةا انًمةةكل انٍةةُٕ٘ نكنظةةح انؽةةهانج عهةةٗ انرةةٕانٙ ˚و(٘.ٕ٘ٔ 1ٕ)يمةةكل تهةةغ  C) ٔ) ( Bانًؽ ةةح)  دفًٛةةا ٌةةعه

عهٗ انرٕانٙ , أيةا تانٍُةثح نهًمةكالخ انّةٓهٚح  ˚( و1ٔٔٔ.2.ٕٗٔٔ.ٔٔ) فاك ٌعهد C,B,A)نهًؽ اخ )انٕغهٖ 

٘ةًٍ  ˚(وٗ.ٓٗ) و إل تهغةدِةٓهذًٕ ـةملأعهةٗ يمةكالذٓا  ٌةعهد ؼٛةسنكنظاخ انؽهانج انمظًٗ فكاَد يهذفمح 

فةٙ ؼةٍٛ ٌةعم أقَةٗ يمةكل , عهةٗ انرةٕانٙ˚ ( و1.1ٖٔ 1.ٕٗفاةك ٌةعهد ) ( C,Bفةٙ  انًؽ ةح) أيةا  ,A)انًؽ ح)

انًؽ ةاخ  انرةٕانٙ ٘ةًٍعهةٗ  ˚(و2.ٕٔٔ.ٖٔ ٙ.ٔنكنظاخ انؽةهانج ـةمل فٕةم انّةراء فةٙ ِةٓه اةإٌَ انصةاَٙ )

(C,B,A , ) (.ّٙكم )ان 

فةٙ ْو( ٙ.ٖٓ)تهغةد فاةك كنظاخ انؽهانج فاك ٌعهد أعهٗ قٛى فٙ فٕم انٕةٛف ـةمل ِةٓه ذًةٕو انماو نأيا يمكل  

ٌّ  ,( عهةةٗ انرةةٕانٙ C,Bانًؽ ةةح ) ( فةةٙ˚و ٗ.ٖٓٔ وْ ٗ.ٖٖٔ )(  Aانًؽ ةةح) انمةةاو ًمةةكل انأّيةةا فةةٙ فٕةةم انّةةراء فةةا

تهغةةةد ؼٛةةةس اةةةٛى ـةةةمل ِةةةٓه اةةةإٌَ انصةةةاَٙ انإل ٌةةةعهد أقةةةم   تاالَففةةةاٖ انرةةةكنٚعٙكنظةةةح انؽةةةهانج ٚؤـةةةم ن

 (.  2ّكم )انعهٗ انرٕانٙ,  C,B,A)انًؽ اخ ) ْو( فٙ  ٖ.1ٔٙ.ٕٖٔٔ.ٙ)
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 .34, ثلْٚ ربه٠ـ, ِٓؾّل هِضبْ ِٖطفٝ, ِؾبضواد فٝ اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١ب ٚرله٠جبرٙب اٌؼ١ٍّخ, إٌّبه ٌٍطجبػخ اٌؾل٠ضخ, اٌمب٘وح (

 اٌّؾطبد
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 889 ٗ.ٖ 1.ٕٔ 288 2.ٗ 1.ٗٔ 881 ٔ.ٖ ٔ.ٖٔ ٔاإٌَ

 986 2.ٔ 1.ٓٔ 1982 ٖ. ٕ 1.ٕٔ 986 ٙ.ٔ 1.ٓٔ ٕاإٌَ 

 482 1.ٕ 1.ٕٔ 284 ٘.ٗ 1.ٗٔ 488 ٙ.ٕ 1.ٕٔ ِثاٚ

 19 ٙ.٘ ٗ.1ٔ 1786 2.2 1.ٕٓ 1188 ٗ.٘ ٕ.1ٔ الان

 1486 ٔ.ٓٔ ٘.ٕٗ 1284 ٗ.ٕٔ 1.ٕٙ 14 ٙ.1 ٗ.ٕٗ ٍَٛاٌ

 9988 1.ٗٔ ٔ.ٖٓ 9889 2.1ٔ ٕ.ٖٖ 9988 ٙ.ٗٔ ٖ.ٖٓ ياًٚ

 9489 ٘.1ٔ 2.ٖٙ 6.88 1.ٕٔ 1.1ٖ 9484 ٔ.1ٔ ٕ.2ٖ ؼىٚهاٌ

ضّٓ  ػز١بك٠خ اٌؼظّٝ ٚاٌٖغوٜ(اٌّؼلالد اٌْٙو٠خ ٚا٠ٌَٕٛخ ٌلهعبد اٌؾواهح اال14علٚي )

 (2119َ-2119)ٌٍّلح ِٓ ِؾطبد اٌوٕل اٌفضبئ١خ فٟ إٌّطمخ 
 

 

 علٚي )  (اٌّؼلالد اٌْٙو٠خ ٚا٠ٌَٕٛخ ٌلهعبد اٌؾواهح االػز١بك٠خ اٌؼظّٝ ٚاٌٖغوٜ

 (2119َ-2119)ضّٓ ِؾطبد اٌوٕل اٌفضبئ١خ ٌٍّٕطمخ ِٓ 
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 6.87 1.ٕٓ 1.1ٖ 6687 1.ٖٕ 1.ٕٗ 6.89 2.ٕٓ ٗ.ٓٗ ذًٕو

 .6 1.ٕٓ ٔ.1ٖ 6681 ٔ.ٕٗ ٔ.ٕٗ 6.89 1.ٕٓ ٙ.1ٖ آب

 9882 ٖ.2ٔ ٘.ٖٗ 92 ٙ.ٕٓ ٖ.2ٖ 9882 ٔ.2ٔ 2.ٖٗ اٚهٕل

 9.89 1.ٕٔ ٘.2ٕ 9988 ٙ.٘ٔ ٖٓ 9.89 2.ٕٔ 2.2ٕ ٔذّهٍٚ 

 1889 2 .2 ٕ.1ٔ 1881 1.1 ٗ.ٕٓ 1786 ٕ.1 ٖ.ٕٓ ٕذّهٍٚ 

انًمكل 

انٍُٕانٍُٕٚ

٘ 

ٕ٘.1 ٔٔ.ٕ ٔ1.٘ ٕ1 ٔٗ.1 ٕٔ.ٖ ٕ٘.٘ ٔٔ.2 ٔ1.1 

-https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D :اٌّٖله 

ضٓ ِؾطبد اٌوٕل اٌفضبئ١خ فٟ  ٌٖغوٜ(اٌّؼلالد اٌْٙو٠خ ٌلهعبد اٌؾواهح ا6ّىً )

 (2119َ-2119)إٌّطمخ ٌٍّلح ِٓ

ِؾطبد اٌوٕل اٌفضبئ١خ فٟ  ضٓ ؼظّٝاٌّؼلالد اٌْٙو٠خ كهعبد اٌؾواهح اٌ(5ّىً )

 (2119َ-2119)إٌّطمخ ٌٍّلح ِٓ 
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 .( 34)   ثبالػزّبك ػٍٝ اٌغلٚي أػلرٗ اٌجبؽضخ اٌّٖله:  

 .( 14)   رٗ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌغلٚياٌّٖله: أػل 
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 :Rain fallاالِطبه .1-2-1-3

ذمرًةك ٍَةثح يةا ذٍةٓى تةّ األي ةان يةٍ , إل انًُ اةحأؼةٕاٖ ٔقٚةح ألذًصم األي ان انًٕكن األٌاي نهرغمٚح انًاصٛح     

نٓةا, ٙ َاكةانرٕهٚف انًاصٙ عهٗ ـٕاصٓ األي ان َفٍٓا يٍ ؼٛس انكًٛح ٔانرهاٛى ٔانركهان ٔانرٕوٚع أنىياَٙ ٔانً

ذفةةٕ  اًٛةح انًٛةةاِ ٔتانرةانٙ تانًٛةاِ رّةثع انرهتةةح ؼرةٗ ذٔغىنذٓةةا إل ٚةىقاق ؼعةى انعهٚةةاٌ تىٚةاقج يةكج ٌةةإٚ األي ةان 

انرعٕٚةح يةٍ ـةمل إلاتةح انًةٕاق انًمكَٛةح ٔانرمهٚح  رىقاق عًهٛاخف , انًرٍهتح ٔانًرثفهج يُٓاانًٛاِ عهٗ  فٛٓا انعانٚح

انٕةفٕن  ا ذمًةم عهةٗ إ٘ةم ٓةافٕق حنهرهب تّكم ـاْ فمُكيا ذرّثع انٕفٕن تًٛاِ األي ان ٔذكٍٕٚ يٕاق غهُٚٛة

عةها  َإيق٘ إنةٗ ٚةٌإٚ األي ان تكًٛاخ اثٛةهج فةٕ  ٌةفٕغ انًُؽةكناخ  ٔاًا إٌ ٓا ,إنٗ ٌإٚلنح ٛيق٘ فانّٓح 

ؼهاح انًٕاق فٕ  ٌ ػ األنٖ ٔ انرهتح
 (ٔ)

. 

فٙ اًٛةاخ األي ةان انٍةاق ح تةٍٛ فٕةٕل انٍةُح نًؽ ةاخ إٌ ُْا  ذثاٍٚ إنٗ   (1( ٔانّكم )٘ٔعكٔل )انّٚٛه        

إل ٚثهةةغ يعًةةٕل يمةةكل  , ًؽ ةةاخ االـةةهٖ تثاٛةةح اني انْةةا ياانَةةح أتىٚةةاقج اًٛةةاخ  A)انًؽ ةةح)و ًرةةا, إل ذ ًُ اةةحان

( فاةك ٌةعهد B, أيةا انًؽ ةح)يهةى(ٙ.ٓٗٗ)انرةٙ ٌةعهد ( Cانًؽ ةح) يهةى(, ذهٛٓةا .1ٖٓٗي انْا انٍةُٕٚح) أاًٛاخ 

نٍُح فررثاٍٚ اًٛاخ انرٍاقٛ انً ه٘ , , أيا عهٗ يٍرٕٖ فٕٕل ا(يهى ٙ.ٖٓٗتهغد)ٔانرٙ أقَٗ قٛى نكًٛاخ االي ان 

يةٍ  انااقيةحففٙ أِٓه انّراء ٚمكً انرٍاقٛ انً ه٘ انّرٕ٘ فٙ انًُ اح أعكاق انًُففٙاخ انعٕٚح انٕأةهح إنٛٓةا  ٔ

                                                 
1

د االٍزْووؼبه ػووٓ ثؼوول ٚٔظووُ اٌّؼٍِٛووبد ١٘لهٌٚٛع١ووخ ا١ٌّووبٖ اٌَووطؾ١خ ٌؾووٛٗ ٔٙووو اٌط١ووت ثبٍووزقلاَ رم١ٕووب ( ؽ١ووله ِؾّوول ؽَووٓ اٌىٕووبٟٔ ,

 .2114ٓ,33,هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح, و١ٍخ االكاة ,عبِؼخ مٞ لبه, اٌغغواف١خ

 .(34) اٌّٖله: أػلرٗ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌغلٚي  

ضٓ ِؾطبد اٌوٕل اٌفضبئ١خ فٟ إٌّطمخ ٌٍّلح ٌلهعبد اٌؾواهح   اٌؼبَ (اٌّؼلي1ّىً )

ِٓ(2119-2119َ) 
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انغهب تاذعاِ انّه  
(ٔ )

ٙ فٕةم ٔاةمنح فةيهةى( 1.1ٕٔأعهةٗ يعًةٕل ذٍةاقٛ ي ةه٘ تهةغ ) ( Aانًؽ ةح)إل ٌةعهد ,

تهغةد ٔانرٙ ياانَح تثاٛح انًؽ اخ االي ان انٍاق ح يٍ اًٛح  أاثه  ( Aٌعهد انًؽ ح) فاك ٔ فٕم انفهٚف انهتٛع

 انًؽ ةاختانًاانَح يع تاٛةح ذٍاق اً ي هٚاً قهٛمً ٍَثٛاً  ِٓكخ فاك (Bأيا انًؽ ح) ( عهٗ انرٕانٙ,يهىٗ.12, ٔ.1ٗٔ)

 فٙ ظفا  ان ثاح انٍ ؽٛح نهرهتح ٔيٍ شى ذّاآا  أٌٓىيًا 

 يٌٕى ٌإٚ االي ان. ـملتٕاٌ ح انًٛاِ  ذمهٚرٓاا ٚٓٛئ نٔاٌة ٍٚٓم ي مأذفرٛرٓا ْٔ

ٔـأةح عُةك ًٍٚٓاٌ تٍُثح  اثٛهج يٍ يعًٕل اًٛح األي ان انٍةُٕ٘ تٛع مؼظ إٌ فٕهٙ انّراء ٔانهٌٚثه  يًا     

ٛةح اخ انعًٕٛنفرُّةٛٛ انمًهٛةلنح عهى مًمٚيًا ؼٕاٖ انًُ اح أانرٙ ذغم٘ انًُاتع انمهٛا نًعان٘ أٔقٚح  ( Aانًؽ ح)

عهةٗ لنةح ؼهاةح انًةٕاق عهةٗ ٌة ػ  فٛرهذةةٛةح عهةٗ ٌةفٕغ انًُؽةكناخ صٛح ٔانكًٛاصاانرمهٚح انًاصٛح ٔانرعٕٚح انفٛىٚا

 . انًُؽكناخ

 ضّٓ ( اٌّؼلالد ٚاٌّغب١ِغ اٌف١ٍٖخ ٚا٠ٌَٕٛخ ٌى١ّبد االِطبه اٌَبلطخ ) ٍُِ ( 15علٚي )                        

 (2119َ-2119ِٓ )ٟ إٌّطمخ ٌٍّلح ِؾطبد اٌوٕل اٌفضبئ١خ ف
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 .111, 2112ٓ, 52( ثله علٚع اؽّل اٌّؼّٛهٞ, أصو ػبًِ االهرفبع فٟ اٌزَبلظ فٟ اٌؼواق, ِغٍخ اٌغّؼ١خ اٌؼوال١خ اٌغغواف١خ, اٌؼلك 

 A B C انًؽ اخ انفٕٕل

 انّراء

 ٔ ٙ1.ٕ ٖٙ.2 ٙ٘.ٖ 

 ٕ 2ٓ.2 ٙٔ.ٙ ٕٙ.ٖ 

 22.1 ٙ,21 21,1 ِثاٚ

 ٗ.ٕ٘ٓ 1.ٖٕٓ 1.1ٕٔ ًعًٕلان

 انهتٛع

 ٕ,ٕٗ ٔ.ٔٗ ٙ.2٘ الان

 1.ٗٙ 1.ٕٙ 1.2ٙ ٍَٛاٌ

 1.2ٗ ٔ.1ٗ 1.ٙ٘ ياًٚ

 1.ٙ٘ٔ ٕ٘ٔ ٔ.1ٗٔ ًعًٕلان

 انٕٛف

 ٙٔٓ.ٓ ٕٔٓ.ٓ ٕٕٓ,ٓ ىٚهاٌؼ

 ٖٓٓ.ٓ ٖٓٓ.ٓ ٗٓٓ,ٓ ذًٕو

 ٗٓٓ.ٓ ٗٓٓ,ٓ ٗٓٓ,ٓ اب

 ٖٕٓ.ٓ 1ٔٓ.ٓ ٖٓ.ٓ ًعًٕلان

 انفهٚف

 ٔ.ٙ ٗ.ٙ ٕ.ٓٔ اٚهٕل

 2.ٕٕ ٕ.ٕٔ ٙ.ٕٕ ٔخ

 ٙ.1ٗ ٔ.2ٗ ٙ.ٗ٘ ٕخ

 ٗ.21 2ٗ.2 ٗ.12 ًعًٕلان

  ٙ.ٓٗٗ ٙ.ٖٓٗ ٖ.1ٓٗ انًعًٕل انكهٙ

-https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D :اٌّٖله 
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 ضّٓ  اٌّغب١ِغ اٌف١ٍٖخ ٌى١ّبد االِطبهّٚؼلالد اٌ( 9 ّىً )

 (2119-2119ِٓ )ِؾطبد اٌوٕل اٌفضبئ١خ فٟ إٌّطمخ ٌٍّلح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(15) اٌغلٚيث١بٔبد اٌّٖله: ثبالػزّبك ػٍٝ            

 :Evaporation اٌزجقو.1-2-1-4

ثفه انثكاٚح االٔنٗ نهكٔنج انٓٛكنٔنٕظٛح, إل ٚهذثٛ تكنظاخ انؽهانج ِٔكج انٍة ٕل انًٍّةٙ ٔعةكق ٌةاعاخ ٚمك انر   

ٚهذثٛ تممقح عكٍٛح يع اًٛةح االي ةان انٍةاق ح, ٔٚثةهو أشةه , ؼٛس عهٗ اناًٛح انفمهٛح نألي ان لنح ٚيشهيًا انُٓان 

َففةاٖ ٘ةاصماخ انرثفةه ذٍةاعك عهةٗ إإل أٌ انًٌٕةًٛح, انرثفه فٙ ذؽكٚك اًٛةح انًٛةاِ انعانٚةح فةٙ االَٓةان ٔاالٔقٚةح 

  ٔاالٔقٚح ٔيعان٘ االَٓان.وٚاقج اًٛح انًٛاِ فٙ انعكأل ٔانًٍٛمخ انًاصٛح 

, ٖ.1ٕٕٔ) ( قةك تهغةد  C,B,Aانًؽ اخ )نرثفه فٙ كًٛاخ اانٍُٕ٘ ن ذثٍٛ إٌ انًعًٕل( ٙٔيٍ ذؽهٛم انعكٔل )   

نذفةال يمةكل إإنةٗ  لنةحرثفه فٙ فٕةم انٕةٛف ٔٚمةٕق ٌةثة قٛى نههٗ عهٗ انرٕانٙ, ٕٔٚم أع (يهىٕ.1ٖٕٓ ,ٕٕٖٗ

 Aًٍ٘ انًؽ ةح)  إل تهغ يعًٕل اًٛاخ انرثفهنذفال قنظاخ انؽهانج, , إاةِمال انًٍّٙ ٕٔٚل ٌاعاخ انُٓان ٔ

( يهةى 1ٖٔٔ( قك تهةغ )Cانًؽ ح)ًٍٔ٘  يهى( 1ٔٗٔ)(  Bًٍ٘ انًؽ ح) ٔتهغ  يهى(1.1ٓٔٔ) ـمل ْما انفٕم( 

عًهٛاخ َّاٚ وٚاقج يًا ٚيق٘ انٗ  نذفال ٍَثح انرثفه ٔؼكٔز انعفا إظىٚ(اخ انرهتح تٍثة لنح عهٗ ذفكح  فٛمًم ,

أيةا  , عهٗ ٌةفٕغ انًُؽةكناخٔال ًٌٛا  االَٓٛاناخ االن٘ٛحتانرانٙ ؼكٔز انرهتح ٔ إَعها  فٍٛٓم ح ٔانرمهٚحانرعٕٚ

إنٗ يا قٌٔ أؼٛاَاً اٖ قنظاخ انؽهانج انرٙ ذٕم َففَظهاً ةيُففٙح كٌٕ رانّراء فانرثفهفٙ فٕم يعًٕل اًٛاخ 

( ٘ةةًٍ 2.ٕ٘ٔٔ)  (B)( ٘ةةًٍ انًؽ ةةح ٖٕٗ( ٔاةةمنح تهةةغ )A( ٘ةةًٍ انًؽ ةةح )ٔ.٘ٔٔإل تهةةغ )انً(ٕ٘, انٕةةفه

 .( 1انّكم) , ( Cانًؽ ح )
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 .( 36)   اٌغلٚياٌّٖله: ثبالػزّبك ػٍٝ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌفٖٛي
 اٌّؾطبد

 A B C االّٙو

 اٌْزبء

 ٔ ٖ2.ٔ 2ٔ ٗ1.ٗ 
 ٕ ٖٔ.1 ٘ٗ ٖٗ.1 

 ٗ.1٘ 1ٓٔ ٕ.ٙٗ ِثاٚ
 2.ٕ٘ٔ 967 11881 ًعًٕلان

 اٌوث١غ

 12.1 ٗٙٔ 1ٔ.1 الان
 2ٕٔ ٖٕٔ 1.ٕٔٔ ٍَٛاٌ
 ٕ٘ٔ ٖٖٔ ٔ.ٙٗٔ ياًٚ
 2ٙ.1ٖ 2ٕٙ 1.1ٖٗ انًعًٕل

 ا١ٌٖف

 2ٖٔ 1ٕٗ 1.ٖٔٔ ؼىٚهاٌ
 1ٔٗ ٔٗ٘ ٕ.2ٓٗ ذًٕو
 ٕٓٗ ٔٔ٘ 1ٓ.1ٖ اب

 1ٖٔٔ 1781 1.1ٓٔٔ انًعًٕل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٕٖٔ 11ٖ 1.ٖٔٔ اٚهٕل
 1.ٕٕٕ 2ٕٔ 1.ٕٙٓ ٔخ
 1ٙ.1 ٖٕٔ 11.1 ٕخ

 97.89 486 9.488 انًعًٕل
  96.889 6997 918986 اٌّغّٛع إٌَٛٞ

-https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D :اٌّٖله 

الفضائية في اٌوٕل  ِؾطبد ضٌّٓى١ّبد اٌزجقو المجاميع الشهرية والفصلية (9) شكل
 (م8038-8008للمدة من) المنطقة

 

 

 ضّٓ ِٕطمخ اٌلهاٍخ

 ِؾطبدضّٓ اٌف١ٍٖخ ٚا٠ٌَٕٛخ ٌى١ّبد اٌزجقو اٌْٙو٠خ اٌّغب١ِغ  (16) علٚي

 (2119َ-2119ِٓ)ٌٍّلح  فٟ إٌّطمخ اٌوٕل اٌفضبئ١خ
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 : Relative Humidityاٌوطٛثخ إٌَج١خ .1-2-1-5

نذفال انهٕٚتح فٙ انٕٓاء ذيق٘ انةٗ وٚةاقج اًٛةح انهٕٚتةح فةٙ إأٌ إل اخ انرعٕٚح عهٗ عًهٛ اً إٌ نههٕٚتح انٍُثٛح ذؤشٛه

االيةه انةم٘ ٍٚةاعك ِٓه انٕٛف أَففا٘ٓا فٙ إتمنح ٚىقاق َّاٚ انرعٕٚح انكًٛٛاصٛح ٔانثإٚنٕظٛح فٙ انّراء ٔٔانرهتح 

َّاٚ انرعٕٚح انًٛكاَٛكٛح عهٗ وٚاقج
 (ٔ)

. 

 ٔانةم٘ تهةغ A)ٌةعم ٘ةًٍ انًؽ ةح) قةك  ٌ أعهٗ يمكل نههٕٚتةح انٍُةثٛح( إٓٔ( ٔانّكم )2ٔٚرٙػ يٍ انعكٔل )   

أيةا %(, ٗ.ٙٙفةٙ ِةٓه اةإٌَ انصةاَٙ ) , فاك تهغةدانّراءأِٓه ٌعهد ـمل, ٔاًا نٕؼظ إٌ أعهٗ اناٛى  %(ٔ.ٙٗ)

أِةٓه انٕةٛف ـةمل  أقَةٗ اناةٛىٌعهد  , ٔاًا%(٘.ٓٗ) ؼٛس تهغ  (Bانًؽ ح )ًٍ٘ ٌعم أقَٗ يمكل ٌُٕ٘ فاك 

 .%(1ٔ)تهغد  ؼٛسِٓه ذًٕو فٙ  ٔـأح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(

1
, كٚه اٌؼ١ٍّبد فٟ رْى١ً اٌّظٙو االهضٟ فٟ عي٠وح ٍموطٝ , اطوٚؽخ كوزٛهاٖ غ١و ِْٕٛهح , و١ٍخ اٌزوث١خ )  اؽّل ػجل هللا اؽّل ؽّبكٞ 

 .40, 2002ٓاثٓ هّل ( , عبِؼخ ثغلاك , 

 ااالّٙو
 اٌّؾطبد

A B C 

 61.1 51 63.6 1ن 

 64.9 62 66.4 2ن

 59 51.4 61.1 ّجبط

 55.9 53 51 اماه

 44.3 39.6 46 ١َٔبْ

 32.1 29.4 34.6 ِب٠ٌ

 26 23.4 29.9 ؽي٠واْ

 22 19 24 رّٛى

 24 21 25 اة

 34.9 32.6 31 ا٠ٍٛي

 41 31.9 49 1د

 59.9 56 61 2د

 44.3 41.5 46.1 اٌّؼلي اٌؼبَ
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اٌوٕل  ِؾطبدضّٓ ( ِؼلي اٌوطٛثخ إٌَج١خ اٌْٙوٞ) ٍُِ( 11علٚي ) 

 (2119َ-2119ٌٍّلح ِٓ ) فٟ إٌّطمخ اٌفضبئ١خ

 

 (2119َ-1995ِٕطمخ اٌلهاٍخ ٌٍّلح ِٓ )

 

 

 ااالِٓه

 اٌّؾطبد

إٌمطخ 

 اٌّْب١ٌخ

 اٌْول١خ

إٌمطخ 

 اٌٍٛطٝ

إٌمطخ 

 اٌغٕٛث١خاٌْول١خ

 

 ٔ ٖٙ.ٙ ٘2 ٙٔ.2 

 ٕ ٙٙ.ٗ ٕٙ ٙٗ.1 

 1٘ ٗ.2٘ 2.ٔٙ ِثاٚ

 1.٘٘ ٖ٘ 2٘ الان

 ٖ.ٗٗ ٙ.1ٖ ٙٗ ٍَٛاٌ

 ٔ.ٕٖ ٗ.1ٕ ٙ.ٖٗ ياًٚ

 ٕٙ ٗ.ٖٕ 1.1ٕ ؼىٚهاٌ

 ٕٕ 1ٔ ٕٗ ذًٕو

 ٕٗ ٕٔ ٕ٘ اب

 1.ٖٗ ٙ.ٕٖ 2ٖ اٚهٕل

 2ٗ 2.1ٖ 1ٗ ٔخ

 1.1٘ ٙ٘ ٓٙ ٕخ

 ٘.ٗٗ ٘.ٓٗ ٔ.ٙٗ انًمكل انماو

 اٌوٕل اٌفضبئ١خ ِؾطبدٌْٙوٞ) ٍُِ( علٚي )  ( ِؼلي اٌوطٛثخ إٌَج١خ ا 

 (2119َ-2111ِٓ ) ٌٍّٕطمخ
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 .( 11)  اٌّٖله: ثبالػزّبك ػٍٝ اٌغلٚي                                     

 : Windsاٌو٠بػ  .1-2-1-6

 ٚةرؽكى تٓثةٕب  انهٚةاغ  تٍٛ َا رٍٛ عهةٗ َفةً انًٍةرٕٖ يةٍ ٌة ػ انثؽةه انٙغٛ انعٕ٘ ياتًمكالخ  االـرم إٌ   

ذةىقاق ؼٛةس يةٍ يُةاٚه انٙةغٛ انمةانٙ َؽةٕ يُةاٚه انٙةغٛ انةٕاٚئ , ٚرعةّ انٓةٕاء  يٍ يكاٌ انٗ أـه , ٔتمنح فؤٌ

ٌهعح انهٚاغ اهًا واق انفه  تًُٛٓا
(ٔ)

. 

تهةغ) ٔانم٘ ( A)  هٚاغ ٌعم ًٍ٘ انًؽ ح( ٚرٙػ إٌ أعهٗ يمكل ٌُٕ٘ نٍهعح انٔٔ( ٔانّكم )1ٔيٍ انعكٔل ) 

( ٌعهد أقَةٗ B(و/ز , ٔاًا إٌ انًؽ ح ) 2.2(و/ز, ٔقك ٌعهد أعهٗ ٌهعح نههٚاغ ـمل ِٓه آلان إل تهغد)ٕ.٘

 (و/ز.ٗ.ٔ(و/ز فٙ ِٓهذّهٍٚ االٔل )ٔٓ.ٕتهغد ) ٔانرٙيمكل نٍهعح انهٚاغ 

ٛٓا انهٚاغ تاقةم ٌةهعح ْٙ انرٙ ذكٌٕ ف(Bا انًؽ ح )انٌٕ ٗ يٍ انًُ اح  ٔانرٙ ذًصهٓإذٙػ يًا ٌثه إٌ االظىاء   

 .نٓا ٔلنح تٍثة ٔقٕعٓا ًٍ٘ ظٓاخ لاخ قًى ظثٛهح ِكٚكج االنذفال ذمًم إًكاخ نههٚاغ

 

                                                 
1
 .111ٓ ,1995اٌؼ١ٍّخ , اٌٍٍََخػجل اٌغٕٟ ع١ًّ ٍٍطبْ, اٌغٛ ػٕبٕوٖ ٚرمٍجبرٗ, ِْٕٛهاد ٚىاهح اٌضمبفخ ٚاالػالَ ( 

 اٌّؾطبد           

 االّٙو          
A B C 

 286 185 385 1ن

 385 2.1 483 2ن   

 484 284 586 ّجبط

 685 2.1 181 اماه

 683 281 185 ١َٔبْ

 الفضائية في المنطقةاٌوٕل  ّؾطبدٌٍوطٛثخ إٌَج١خ ٌ المعدالت الشهرية(30) شكل
 (م8038-8008للمدة من)

 

 

 ضّٓ ِٕطمخ اٌلهاٍخ

ضّٓ ِؾطبد س ( ( اٌّؼلالد اٌْٙو٠خ ٌَوػخ اٌو٠بػ ) َ/19علٚي )

 (2119َ-2119ِٓ)اٌوٕل اٌفضبئ١خ فٟ إٌّطمخ ٌٍّلح 

 

 

 ااالِٓه

 اٌّؾطبد

إٌمطخ 

 اٌّْب١ٌخ

 اٌْول١خ

إٌمطخ 

 اٌٍٛطٝ

إٌمطخ 

 اٌغٕٛث١خاٌْول١خ

 

 ٔ ٖٙ.ٙ ٘2 ٙٔ.2 

 ٕ ٙٙ.ٗ ٕٙ ٙٗ.1 

 1٘ ٗ.2٘ 2.ٔٙ ِثاٚ

 1.٘٘ ٖ٘ 2٘ الان

 ٖ.ٗٗ ٙ.1ٖ ٙٗ ٍَٛاٌ
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 ص أالمطار يف ادلنطقح وتىزٌعها انسمانً وادلكانً:.خصائ1-2-2

يٍ أاصه انمُأه انًُاـٛح انرٙ ذرغٛه اًٛاذٓا تٕٕنج ٔا٘ؽح, ٌٕاء عهٗ انًٍرٕٖ انىيُٙ )انٍُٕ٘ ذمك االي ان    

يثاِةهج أغٛهيثاِةهج تمةكج عٕايةم ٚثٛمٛةح  ٕةٕنجانٍاعٙ( أٔ انًكاَٙ, فرٕوٚع االي ةان ٚرؤشهت,انٕٛيٙ ,انّٓه٘  ,

 .غٛهاخ ظٕٚح يُٓا انًٕقع تانٍُثح نكاصهج انمهٖ ٔاالنذفال عٍ يٍرٕٖ ٌ ػ انثؽهٔانثمك عٍ انًيشهاخ انثؽهٚحٔير

ٔامنح ٌ ؽٓا انةم٘ ٚرٕةف  ٍاق حنّ قٔن يٓى فٙ انرؤشٛه عهٗ اًٛح االي ان انًُ اح انيٕقع ٔت ثٛمح انؽال  إٌ     

ؼاالخ عكو إٌةراهان ظةٕ٘ َاذعةح عةٍ ذؽةه  انًُففٙةاخ  انًُ احذًه, ٔامنح  كج ذٙهٌّ ٔتؤنذفاعاذّ انًرثاُٚح تّ

انعٕٚح تؤذعاِ ِه  انثؽه انًرٌٕٛ ٔانعثٓاخ انٕٓاصٛح انثانقج  انًهافاح نٓا ٔتانرانٙ ٕٔٔل ذؤشٛهْا انٗ انمها  ٔيةٍ 

 581 289 689 ِب٠ٌ

 586 2.6 689 ؽي٠واْ

 582 284 685 رّٛى

 4.9 189 6.1 اة

 3.6 1.1 4.9 ا٠ٍٛي

 3.3 1.6 4.5 1د

 2.9 1.4 381 2د

 2.ٖ ٔٓ.ٕ ٕ.٘ انًمكل انماو
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 .(38) اٌّٖله: أػلرٗ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌغلٚي  

 
 )   ( أػلرٗ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌغلٚي اٌّٖله:  

( ِؼلي ٍوػخ اٌو٠بػ اٌْٙوٞ )ٍُِ (ضّٓ ِؾطبد اٌوٕل اٌفضبئ١خ فٟ 11ّىً ) 

 (2119َ-2119إٌّطمخ ٌٍّلح ِٓ)

 

 

ضّٓ ِؾطبد اٌوٕل ( ِؼلي ٍوػخ اٌو٠بػ اٌْٙوٞ )ٍُِ (6ّىً ) 

 (2119َ-2119ٌٍّلح ِٓ) إٌّبف١خ اٌفضبئ١خ
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يُ اةح انكناٌةةح  ا٘ةًُٓ
(ٔ)

ذٍةةاٛ يةٍ يُرٕةةف أ٘ انةٗ َظةةاو أي ةان انثؽةةه انًرٌٕةٛ  ذمةٕق أي ةان انًُ اةةح, نةما فةةاٌ 

 َٓاٚح فٕم انهتٛع. ؼرٗفهٚف ان

ٔانًكاَٙ نمي ان ٍٚاْى فٙ ذٕ٘ٛػ ٔإتهاو انفٕاصٓ انً هٚح فٙ انًُ اح , ٔتانرةانٙ  اَٙقناٌح انرثاٍٚ انىيإٌ    

 يمهفح ذٕوٚع االي انٔيمهفح يكنٕالذٓا.

 :فٟ إٌّطمخ ِطبهٟٔ ٌألباٌيِ اٌزجب٠ٓ.1-2-2-1

هٖ ٔيٍ فٕم ٔيٍ ِةٓه الـةه ٔيةٍ ٚةٕو الـةه, إل ٕٚظةك أَةٕال يةٍ  ذكٌٕ االي ان يرثاُٚح فٙ اًٛرٓا يٍ ٌُح الـ  

 انرثاٍٚ انىيُٙ نٍإٚ االي ان يُٓا:

 .انرثاٍٚ انٍُٕ٘ َٔمُٙ تّ انرفأخ ياتٍٛ انىٚاقج أٔ انُإاٌ فٙ اًٛاخ االي انانٍُٕٚح انٍاق ح -

 ًُاـٛةةحانيؽ ةةاخ ٘ةةًٍ يهةةى( ٙ.ٓٗٗيهةةى, ٗ.ٖٙٗيهةةى, ٖ.1ٓٗ) تهةةغ انًمةةكل انٍةةُٕ٘ نكًٛةةاخ االي انانٍةةاق ح    

 1ٕٔٓ - 1ٕٓٓعايٙ )ٔانرٙ إَؽٕهخ تٍٛ  ( عهٗ انرٕانٙ ٔلنح ـمل انًكج انًكنٌٔح C,B,Aنًُ اح انكناٌح ) 

(يهةةى ٘ةةًٍ 2ٔٓاةةك تهغةةد )( ف1ٕٔٓ-2ٌٕٔٓةةعهد ـةةمل انًٌٕةةى انً ةةه٘)اًٛةةح اي ان إل نةةٕؼظ إٌ أعهةةٗ (و,

 ( ٔانّةكم1ٔانعةكٔل) اًةا فةٙ(يهةى ,2ٓٔك تهغد)فا Cأيا فٙ انًؽ ح ( B)انًؽ ح  ًٍ٘(يهى ٔٙٙ( )Aانًؽ ح )

ااٌ االغىن ي هاً فٙ ظًٛع يؽ اخ انًُ اح نما فاك أعرًك الٌرفهاض انّكاخ انً هٚةح انرةٙ , أ٘ إٌ ْما انماو (ٕٔ)

 ٚكٌٕ نٓا اعظى ذؤشٛه فٙ انركْٕن انثٛ(ٙ نهًُ اح.

نكًٛاخ االي ان فٙ انًُ اح , اًةا لاةه ذثاٍٚ االي انفٕهٛاً ِٔٓهٚاً ٔلنح تؤـرم  انًعًٕل انفٕهٙ ٔانّٓه٘  -

 ٌهفاً.

ذغٛه قٔن٘ , ٔذظٓه فّٛ انرثاُٚاخ تكًٛاخ االي ان انٍاق ح عهٗ ِكم قٔناخ قٕٛهج فٙ ويُٓةا أٔ ٕٚٚهةح , أ٘  -

ذكٌٕ ْمِ انرغٛٛهاخ نكٔنج ٌُٕٚح أٔ ٕٚيٛح ٔلنةح عُةكيا ذٍةاٛ االي ةان فةٙ ٚةٕو ٔاؼةك ـةمل فرةهج ويُٛةح قٕةٛهج 

ٚٓا نًكج ِٓه اايمٔتكًٛاخ ذماقل ٌإ
(ٕ )

 ٌٕ  ٚرى ذُأنٓا تانرفٕٛم الؼااً., ٔانرٙ ذرًصم تانّكاخ انً هٚح انرٙ 

 

 

 

 

 

                                                 
 -1995اٌزوونثت اٌيِٕوٟ  ٚاالفووزالف اٌّىوبٟٔ ٌالِطووبه فوٟ اٌضووفخ اٌغوث١وخ ٚلطووبع غويح فووالي  اٌفزوووح )  ,اٌىوو٠ُ ؽَووٓ اٌٍوٛػ , ؽَوٓ ػجوول ) 1

 .52, 2111ٓ( َ, هٍبٌخ ِبعَزو  غ١و ِْٕٛهح ,  و١ٍخ االكاة, اٌغبِؼخ االٍال١ِخ , غيح, 2114

اٌزَبلظ ػٍٝ اٌغو٠بْ اٌَطؾٟ فٟ ؽٛٗ ٔٙو اٌياة اٌٖغ١و, ِغٍخ ػبوٛي ِٕقٟ اٌٖبٌؾٟ, أصو  خ( ثفو٠ٓ عبٍُ ِؾّل ػٍٟ اٌغجبهٞ ,ٍؼل2٠

 .316َ,2116ٓ, 119االكاة,  ٍِؾك اٌؼلك
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ضّٓ ِؾطبد اٌوٕل  الِطبه ا٠ٌَٕٛخأ( ِؼلالد ِغب١ِغ و١ّبد 19علٚي )

 (2119َ-2119ٌٍّلح ِٓ)فٟ إٌّطمخ إٌّبف١خ اٌفضبئ١خ 

 

 

ضّٓ ِؾطبد  علٚي )   ( ِؼلالد ِغب١ِغ و١ّبد ا الِطبه ا٠ٌَٕٛخ

 (2119َ-2119اٌوٕل إٌّبف١خ اٌفضبئ١خ ٌٍّلح ِٓ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .(19اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ث١بٔبد اٌغلٚي)                              
 

 ٌألِطبه فٟ إٌّطمخ:اٌزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ .ٕ-ٕ-ٕ-ٔ   

نةما  انرةٙ لاةهخ ٌةهفاً,ذرثاٍٚ اًٛاخ االي ان تٍٛ يُ اح  ٔأـهٖ ٔتٍٛ إقهٛى ٔأـه ٔلنح تٍثة ذؤشٛه تمٗ انمٕايم   

ٌعهد أعهٗ اًٛاخ نمي ةان  Aفاٌ انعٓاخ انًّانٛح انّهقٛح انرٙ ذاع ًٍ٘ االنا٘ٙ االٚهاَٛح انرٙ ذًصهٓا انًؽ ح 

 و١ّبد االِطبه/ ٍُِ  إٌَٛاد

A B C 

2119 311 311 336 

 2119 653 

 

516 

 

545 

 2111 514 

 

521 

 

496 

 2111 399 296 

 

343 

2112 499 524 499 

 2113 593   

 

423 

 

316 

 2114 491 

 

359 

 

439 

 2115 434 

 

424 

 

332 

 2116 315 

2 

 

356 

 

256 

 2111 461 

 

445 

 

534 

 2119 111 661 

 

111 

 441.6 436.4 491.3 إٌَٛٞؼلي اٌّ

إٌّبف١خ فٟ  اٌّؾطبد ضّٓ ( ِزٍٛظ ِغب١ِغ و١ّبد االِطبه ا٠ٌَٕٛخ12)اٌْىً

 (2119َ-2119ٌٍّلح ِٓ)إٌّطمخ 

 

 

اٌّؾطخ  ضّٓ ٠ٕٛخ)    ( ِزٍٛظ ِغب١ِغ و١ّبد االِطبه اٌَاٌْىً

 (2119َ-2119ٌٍّلح ِٓ) اٌّْب١ٌخ اٌْول١خ

 

-https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D :اٌّٖله 

 
 ٍٛٚٚا اٌّٖله ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ    



 

   

 دلنطقح اندراسح    وادلناخٍح اخلصائص انطثٍعٍح    انفصم االول     

                       
 

1ٔ 

 تّكج ذٙهٌٓا ؼٛس ذٍٕق فٛٓا انعثال انمانٛةح انرةٙ ٚكةٌٕ نٓةا ذؤشٛهٔا٘ةػ فةٙ وٚةاقج اًٛةح االي ةانَٓا ذًراو ٔلنح ال

إٌ انىٚاقج فٙ اًٛح  , أ٘اًٛح االي ان ٔتٍٛ االنذفال عٍ يٍرٕٖ ٌ ػ انثؽه وٚاقج ُْا  عمقح ٚهقٚح تٍٛؼٛس إٌ 

ٗ ا٘افح عايم يٛكاَٛكٙ نهفع انٕٓاء انٗ االعهٗ شى ذكاشفّ ان ٚمًم لنحأالي ان ذرًاِٗ يع انىٚاقج فٙ االنذفال , يًا 

(ٔ)
 ٔانرٙ ذرٕف تكَٕٓا يُةاٚه أقَٗ اًٛح نمي ان ٔانًرًصهح تانعٓاخ انٌٕ ٗ يٍ انًُ اح  B,تًُٛا ٌعهد انًؽ ح 

 (. ٖٔ( ٔانّكم) ٕٔ, انفهٚ ح )ٍَثٛاً ٔقهٛهح انرٙهي يُففٙح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

, ِغٍخ ؼواق, كهاٍخ فٟ إٌّبؿ اٌٌّْٟٛ االِطبه ا١ٌٖف١خ اٌفغبئ١خ فٟ اٌ ,ٍباله ػٍٟ فض١و اٌلى٠ٟ ٚثْوٜ اؽّل عٛاك ٚ ػج١و اؽّل ؽ١َٓ (

 .2111ٓ,511( ,61االٍزبم اٌؼلك)

ضّٓ ِؾطبد اٌوٕل إٌّبف١خ اٌفضبئ١خ فٟ  و١ّبد االِطبه ا٠ٌَٕٛخ( 21فو٠طخ) 

 (2119َ-2119إٌّطمخ ٌٍّلح ِٓ)
 

 

ضّٓ ِؾطبد اٌوٕل إٌّبف١خ  الِطبه ا٠ٌَٕٛخاو١ّبد ِزٍٛظ فو٠طخ)  ( 

 (2119َ-١2119خ ٌٍّلح ِٓ)اٌفضبئ

 

https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D        

 .Arc Gis (arc map 10.4ٚثأٍزقلاَ ثؤبِظ .         

 

 

 

ضّٓ ِؾطبد اٌوٕل  الِطبه ا٠ٌَٕٛخاو١ّبد ّىً )  ( ِزٍٛظ 

 (2119َ-2119بئ١خ ٌٍّلح ِٓ)إٌّبف١خ اٌفض

 

https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D
https://globalweather.tamu.edu/%F0%9F%91%8D
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  (. 19اٌّٖله: ثبالػزّبك ػٍٝ علٚي)                        

 :Intensity Rainfall.انشدج ادلطرٌح  1-2-3
ٌرًهانٚرٓا ـمل فرهاخ ويُٛح يمُٛةح , ٔٚإةك تانّةكج انً هٚةح أيٍ ـٕاصٓ األي ان ْٙ انّكج  أٔ غىانذٓا ٔ    

ٔاًةةا ذٍةةًٗ انكًٛةةاخ ٛةةح يمُٛةةح, عهةةٗ انًرةةه انًهتةةع يةةٍ ٌةة ػ االنٖ ـةةمل يةةكج ويُ انٍةةاق ح ْةةٙ اًٛةةح االي ةةان

يةا االٌةرًهانٚح فرّةٛه انةٗ انفرةهج انىيُٛةح انرةٙ أ , (Rain Storm) حانً هٚةح انٕٛيٛةح انغىٚةهج تانمأةفح انً هٚة

َا ةال ٔٚمثةه عُٓةا فةٙ تمةٗ االؼٛةاٌ تكصافةح انً ةهإٍٚرغهقٓا ٌإٚ انً ه تةكٌٔ 
 (ٔ )

,
 
ٔذكةٌٕ انممقةح تةٍٛ انّةكج  

ٌ انّةكق انمانٛةح َةاقنج انؽةكٔز إٔ اٌرًهانٚرٓإل اهًا واقخ ِكج انً ه اهًا قٕه ويٍ إ ٔاالٌرًهانٚح عمقح عكٍٛح

ٔ ذكةهان أانّةكج تكٔنٚةح تٕةفح لا يا ؼٕهد فاٌ آشانْا يًٓح ٔـ ٛهج , ًٔٚكٍ اٌ ذؽكز ْةمِ إٔذكهانْا قهٛم ظكاً ٔ

ٔح فٙ االظةىاء انّةًانٛح انّةهقٛح يمٍٛ ؼٍة ٚثٛمح يُاؾ انًُ اح,  إل ذٕظك ذكهانٚح عانٛح فٙ انًُ اح انعثهٛح ٔـا

يٍ انمها  ٔانرٙ ذكٌٕ يٍ ًُ٘ٓا يُ اح انكناٌح
(ٕ)

. 
ز نٓةاذٍٛ كٔذمك انّكج ٔاالٌرًهانٚح يٍ انفٕاصٓ انًًٓح فةٙ اصٛةه يةٍ انعٕاَةة انر ثٛاٛةح ,  فةانرغٛهاخ انرةٙ ذؽة  

وضددرية التربددة وقابويتهددا  وعودد  انعهٚةةاٌ انٍةة ؽٙ نهًٛةةاِ فةةٙانفأةةٛرٍٛ يةةٍ وٚةةاقج أ َإةةاٌ ذةةيشه تكنظةةح اثٛةةهج 

 8ز6دعو  حالة المياه الجوفية والنباض التبيريول نجرا  او النضاذية 

فالشدة الرالية واالستمرارية التويوة قد تررض الكثير من المنشاض لوخسداًر والتخريدب النداجم عدن الضيضداناض ,    

إلجراءاض المناسبة لتجنب تو  الخسداًر , وادي لذا فدراسة ااتين الخاصيتين واحتمالية تكراراما يساعد في اتخاذ ا

                                                 
1) Chorely .j. Richard , " Water , Earth , Man " , London Methuen 8 coltd .p. 117 . 

2
(ػجوول اٌؾَووٓ ِوولفْٛ أثووٛ هؽ١ووً ٚ هىاق ؽَوو١ٓ ٘بّووُ اٌؼج١وولٞ, اٌْوولح ٚاالٍووزّواه٠خ ٌالِطووبه اٌَووبلطخ فووٟ اٌؼواق,,و١ٍووخ االكاة , عبِؼووخ 

 .https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=126089, ِٓ ّجىخ االٔزؤذ 33اٌىٛفخ,ٓ

( ٔٙبك فض١و وبظُ اٌىٕبٟٔ, رؾ١ًٍ ىِبٟٔ ِٚىبٟٔ ٌقٖبئٔ االِطبه اٌَبلطخ ٍٚالٍٍٙب اٌي١ِٕخ فٟ اٌؼواق ٌٍزججؤاد ثَٕٛاد اٌغفبف, هٍبٌخ 2

 .2115ٓ,92ِؼخ اٌىٛفخ,ِبعَز١وغ١وِْٕٛهح , و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد ,عب

ضّٓ ِؾطبد اٌوٕل إٌّبف١خ  الِطبه ا٠ٌَٕٛخاو١ّبد ( ِزٍٛظ  13ّىً ) 

 (2119َ-2119اٌفضبئ١خ ٌٍّلح ِٓ)

 

 

ضّٓ ِؾطبد اٌوٕل  الِطبه ا٠ٌَٕٛخاو١ّبد ّىً )  ( ِزٍٛظ 

 (2119َ-2119إٌّبف١خ اٌفضبئ١خ ٌٍّلح ِٓ)
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1ٖ 

مهمة فدي كثيدر مدن الدراسداض كالدراسداض الهيدرولوجيدة والزراعيدة والتدي تتضدمن عمويداض تصدميم وبنداء السددود 

وحساب الجريان الستحي وعمويداض تصدميم مشداريع الدري والصدر  وكدذل  فدي مجداالض التربدة , وفدي عمويداض 

برموياض تصميم وبناء الترر والشوارم الم ًمة الستيراب وتصري  ما قد يضديض تصميم المدن خاصة فيما يترور 

 8ز1دمن المياه

 :.حساب انشداخ ادلطرٌح1- 1-2-3
إل , عٕأف ي هٚح فعاصٛح ٔيرثاُٚةح يةٍ ؼٛةس ِةكذٓا َٔظةاو ذكهانْةا ؼكٔز انٗ تّكم قاصى ذرمهٖ انًُ اح      

قناٌح انمٕأف انً هٚح انغىٚهج انٍاق ح عهةٗ انًُ اةح نر ه  انٗ انم٘ ذؽكز فّٛ, نما ٔظة اذرغٛه ترغٛه انىياٌ 

ٔاالٌةرفاقج يُٓةا فةٙ  ٓةاانٍةٕٛل انمانيةح ٔانفٛٙةاَاخ ٔيؽأنةح إقايةح يّةانٚع ؼٕةاق يٛةاِ نفىَٔلنح نهرُثةي تؽةكٔز 

ٛةم يةةٍ يٌٕةى انعفةا  , ٔاةمنح نهرففٛةةف يةٍ ِةكج انفٛٙةاَاخ انٍةةٛهٛح انرةٙ ذؽةكز فةٙ انًٕاٌةةى انهٚثةح ٔتانرةانٙ انراه

 .يفاٚه ظه  انرهتح ٔانًفاٚه انعٕٛيٕنفٛح  ٔانركْٕن انثٛ(ٙ انم٘ ٚؽكز تٍثثٓا

 (:2119-2111رؾ١ًٍ اٌٍُّٛ اٌّطوٞ) -

ذرثاٍٚ ذٕاَٛف اصافح انرٍاقٛ انً ه٘ عهٗ يٍةرٕٖ ْٛ(ةاخ االنٔةاق انعةٕ٘ فةٙ انةكٔل ٔعهةٗ يٍةرٕٖ انثةاؼصٍٛ ,   

ٓٛ(ةح انمايةح نمَةٕاء انعٕٚةح انمهاقٛةح  ان نرُٕٛف انًمرًةك يةٍ قثةمؼٍة ا نّكج انً هٚحذؽكٚك ا ذى ٔفٙ ْمِ انكناٌح قك

يهى/ ٌاعح( ذمةك ٙ, إل إٌ اًٛح يٛاِ االي انانٍاق ح انرٙ ذىٚك اصافرٓا عٍ)ٔانًكٚهٚح انمايح نمَٕاء ٔانهٔك انىنىنٙ 

ِكج ي هٚح 
(ٕ)

.  

ذثٍٛ ,   ًؽ اخ انهٔك انفٙاصٛحانراتع ن  /http://chrsdata.eng.uci.eduانًٕقع يٍ  تمك ذؽهٛم انثٛاَاخ انًؤـٕلج     

انرةٙ ذغ ةٙ انًُ اةح انعٕ٘ (و ْٕ االغىن ي هاُ فٙ ظًٛع َااٚ يؽ اخ انهٔك 1ٕٔٓ-2ٕٔٓإٌ انًٌٕى انً ه٘ )

 نً هٚح عهٗ انًُ اح.اً نرٕ٘ٛػ أشه انّكج اإًَُٔلظاًا لاه ٌهفاً, نما فاك أعرًكخ تٛاَاخ ْما انًٌٕى 

 االي ةان اًٛاخ (ٕٕ) ٔ (ٕٔٔ) (ٕٓ(  ٔٚثٍٛ انعكٔل)1ٕٔٓ/1/ٖٓ( ؼرٗ)2ٕٔٓ/1/ٔٚثكأ انًٌٕى انً ه٘ يٍ)   

إل ٌعهد ذكهاناً يرثاُٚاً نكصافح انرٍةاقٛ انً ةه٘  ,ًٍ٘ يؽ اخ انهٔك انفٙاصٙ نهًُ احٔيكٖ أٌرًهانٚح ٌإٚٓا 

أ٘ أٌ عةكق االٚةاو  (ٌةاعح11ٔنًةكج ) ( ٚةٕوٖ٘يهى/ٌاعح( ـةمل )ٕٔ٘يعًٕل يٛاِ تهغ )(A)ٌعهد انًؽ ح , ؼٛس 

 ( ٕٚوٗ٘يهى/ٌاعح( ٌا د ـمل)1ٓ٘فٛٓا) انرٍاقٛ انً ه٘( فاك تهغد اًٛح B, أيا انًؽ ح )(أٚاوٗانً ٛهج تهغد)

                                                 
(ٔبٕووو ِبٌّووه ػجووٛك اٌىٕووبٟٔ, االِطووبه اٌم١بٍوو١خ ا١ِٛ١ٌووخ فووٟ اٌؼووواق) كهاٍووخ ّوو١ٌّٛخ(, ِغٍووخ و١ٍووخ اٌزوث١ووخ, اٌؼوولك اٌضووبِٓ, عبِؼووخ ٚاٍووظ , 4

 .func=fulltext&aId=104120https://www.iasj.net/iasj?ِٓ ّجىخ االٔزؤذ146ٓ
2

 . 2111( ٍؾو ّف١ك , ر١ٕٖف ّلح أٔٛاع اٌٙطٛي اٌّطوٞ ,ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌالٔٛاء اٌغ٠ٛخ ٚاٌوٕل اٌيٌياٌٟ, ثغلاك,  

http://chrsdata.eng.uci.edu/
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=104120
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1ٗ 

فٛٓا انً ه٘  تهغد اًٛح انرٍاقٛفاك  ((C, ٔامنح انًؽ ح(ٕٚو٘.ٗٔاًا تهغد عكق االٚاو انً ٛهج) (ٌاعح1ٓٔٔنًكج)

 .ٕٚو ي ٛه (ٖ.ٗٔتمكق) ( ٌاعحٕٓٔٔنًكج) (ٕٚو1ٗيهى/ٌاعح( ٔانرٙ ٌا د ـمل)2ٔ٘)

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االي ان/  انرانٚؿ

 يهى

االٌرًهانٚح

 تانٍاعاخ

االي ان/  انرانٚؿ

 يهى

االٌرًهانٚح

 تانٍاعاخ

ٕٕ/ٔٓ ٖ ٔ ٕٗ/ٖ ٘ ٕ 

ٖ/ٔٔ ٙ ٕ ٕ٘/ٖ ٖ ٔ 

ٗ/ٔٔ ٗ ٔ ٕ1/ٖ ٔٓ ٖ 

ٔ1/ٔٔ ٖ ٔ ٕ1/ٖ ٔ1 ٕ 

ٕٓ/ٔٔ ٕٖ ٖ ٖٓ/ٖ ٖ ٔ 

ٕٔ/ٔٔ 1 ٖ ٖ/ٗ ٖ ٔ 

ٕٕ/ٔٔ ٘ ٕ ٙ/ٗ ٙ ٕ 

ٕ٘/ٔٔ ٗ ٔ ٔٔ/ٗ ٔ1 ٕ 

٘/ٕٔ ٖ ٔ ٕٔ/ٗ 1 ٖ 

ٙ/ٔٔ ٘ ٕ ٔ٘/ٗ 1 ٖ 

ٕٓ/ٕٔ 2 ٕ ٕٓ/ٗ ٖ ٔ 

ٕٔ/ٕٔ ٖ ٔ ٕ٘/ٗ ٖ ٔ 

ٕٕ/ٕٔ ٖ ٔ ٕٙ/ٗ ٘ ٕ 

ٕٗ/ٕٔ ٔٙ ٕ ٕ2/ٗ ٘ ٕ 

ٕ٘/ٕٔ ٖ ٔ ٕ1/ٗ ٖٔ ٗ 

ٕ1/ٕٔ ٘ ٔ ٖ/٘ ٗ ٔ 

ٖٓ/ٕٔ ٔ٘ ٕ ٗ/٘ ٕٔ ٕ 

ٔ/ٔ 2 ٕ ٘/٘ 1 ٖ 

٘/ٔ 1 ٔ 2/٘ ٔٓ ٕ 

ٔٔ/ٔ ٗ ٔ 1/٘ ٖ ٔ 

ٕٕ/ٔ ٗ ٔ 1/٘ ٖٙ ٗ 

ٕ2/ٔ 1 ٖ ٕٔ/٘ ٘1 ٖ 

ٕٔ/ٕ ٗ ٔ ٕٕ/٘ 1 ٕ 

ٔ2/ٕ ٙ ٕ ٕٖ/٘ ٖ ٔ 

ٕٖ/ٕ ٔٙ ٕ ٕٗ/٘ ٖٕ ٖ 

ٔ1/ٖ ٔ1 ٕ ٕ٘/٘ ٘ ٕ 

ٕٖ/ٖ ٙ ٕ ٕٙ/٘ ٖ ٔ 

 /http://chrsdata.eng.uci.eduاٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ 

 

ٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ اٌّ

http://chrsdata.eng.uci.edu/ 

 A( ضّٓ اٌّؾطخ 2119-2111ٍُٛ )( ث١بٔبد اٌزَبلظ اٌّطوٞ فٟ ا21ٌّعلٚي )

 

 

١ِبٖ اٌزَبلظ اٌّطوٞ ِٚملاهاٍزّواه٠زٗ فٟ اٌٍُّٛ  و١ّبدٚعلٚي )  ( وضبفخ 

 A( ضّٓ اٌّؾطخ 2119-2111اٌّطوٞ)

 

http://chrsdata.eng.uci.edu/
http://chrsdata.eng.uci.edu/
http://chrsdata.eng.uci.edu/
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1٘ 

  C( ضّٓ اٌّؾطخ2119-2111اٌٍُّٛ ) فٟاٌزَبلظ اٌّطوٞ  ث١بٔبد( 22علٚي )

 

 

اٌٍُّٛ  ف١ِٟبٖ اٌزَبلظ اٌّطوٞ ِٚملاهاٍزّواه٠زٗ  و١ّبدٚعلٚي )  ( وضبفخ 

  C( ضّٓ اٌّؾطخ2119-2111اٌّطوٞ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االي ان/  انرانٚؿ

 يهى

االٌرًهانٚح

 تانٍاعاخ

الي ان/ ا انرانٚؿ

 يهى

االٌرًهانٚح

 تانٍاعاخ

ٖ/ٔٔ 

 

ٓ 

ٕٕ ٖ ٕٙ/ٕ ٙ ٕ 

ٗ/ٔٔ ٖ ٔ ٕ2/ٕ ٔٓ ٖ 

ٙ/ٔٔ ٖ ٔ ٙ/ٖ ٘ ٕ 

2/ٔٔ ٔ2 ٕ 2/ٖ 1 ٖ 

٘/ٕٔ ٖ ٔ ٕٔ/ٖ ٗ ٔ 

ٙ/ٕٔ ٗ ٔ ٔٙ/ٖ 1 ٕ 

ٖٔ/ٕٔ ٖٔ ٔ ٕٗ/ٖ ٙ ٕ 

ٔٗ/ٕٔ 2 ٕ ٕ٘/ٖ ٙ ٕ 

ٔ1/ٕٔ ٗ ٔ ٕ1/ٖ ٗ ٔ 

ٕٓ/ٕٔ ٘ ٕ ٕ1/ٖ ٔ1 ٕ 

ٕٔ/ٕٔ ٖ ٔ ٖ/ٗ ٖ ٔ 

ٕٗ/ٕٔ 1 ٖ ٔٓ/ٗ ٖ ٔ 

ٕ1/ٕٔ ٘ ٕ ٔٔ/ٗ ٕ2 ٖ 

ٖٓ/ٕٔ ٙ ٕ ٕٔ/ٗ 2 ٕ 

ٔ/ٔ 1 ٖ ٖٔ/ٗ 1 ٔ 

ٔٔ/ٔ ٘ ٕ ٕٓ/ٗ ٘ ٕ 

ٕ2/ٔ ٘ ٕ ٕٔ/ٗ ٘ ٕ 

1/ٕ ٔٓ ٖ ٕٙ/ٗ ٔٓ ٕ 

ٔٓ/ٕ ٔٔ ٔ ٕ2/ٗ ٔ2 ٕ 

ٔٔ/ٕ ٔٓ ٖ ٕ/٘ ٙ ٕ 

ٕٔ/ٕ ٘ ٕ ٖ/٘ ٖ ٔ 

ٖٔ/ٕ 1 ٔ ٘/٘ ٕٗ ٖ 

ٔٙ/ٕ ٕٙ ٖ ٙ/٘ ٔ1 ٕ 

ٔ2/ٕ 1 ٖ 2/٘ ٖٙ ٗ 

ٔ1/ٕ ٕٗ ٖ 1/٘ ٔٓ ٖ 

ٔ1/ٕ ٘ ٕ ٕٔ/٘ 2 ٕ 

ٕٕ/ٕ 1 ٖ ٕ1/٘ ٗ ٔ 

االي ان/  انرانٚؿ

 يهى

االٌرًهانٚح

 تانٍاعاخ

االي ان/  انرانٚؿ

 يهى

االٌرًهانٚح 

 تانٍاعاخ

ٖ/ٔٔ ٘ ٕ ٔٓ/ٖ ٘ ٕ 

 /http://chrsdata.eng.uci.eduاٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ      

 

اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ 

http://chrsdata.eng.uci.edu/ 

 B( ضّٓ اٌّؾطخ 2119-2111( ث١بٔبد اٌزَبلظ اٌّطوٞ فٟ اٌٍُّٛ )21علٚي )

 

 

 ١ِبٖ اٌزَبلظ اٌّطوٞ ِٚملاهاٍزّواه٠زٗ فٟ اٌٍُّٛ و١ّبدٚعلٚي )  ( ( وضبفخ 

 B( ضّٓ اٌّؾطخ 2119-2111اٌّطوٞ)

 

http://chrsdata.eng.uci.edu/
http://chrsdata.eng.uci.edu/
http://chrsdata.eng.uci.edu/
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1ٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌةةةاعح ٔتًعًةةةٕل يٛةةةاِ تهةةةغ  (ٕٖٚةةةٕو فةةةٙ) (ٖٔ( ِةةةكج ي هٚةةةح ٌةةةا د ـةةةمل)ُْٖٔةةةا  ) أذٙةةةػ يًةةةا ٌةةةثه إٌ   

(و 1ٕٔٓ-ٕ-2ًٕٔٓةةٕل اًٛةةاخ انرٍةةاقٛ انً ةةه٘ نهًٌٕةةى انً ةةه٘)%( يةةٍ يع1.2٘يهى/ٌةةاعح( أ٘ تٍُةةثح)ٖٔٔ)

 (.ٕ٘, اًا فٙ انعكٔل)( Aًٍ٘ انًؽ ح) 

كًٛةح يٛةاِ ٔت(ٌةاعح, ٖٔٚةٕو ٔتمةكق ٌةاعاخ تهغةد) (ِٗٔةكج ي هٚةح ـةمل ) (ٗٔ( فاةك ْ هةد )Bأيا فةٙ انًؽ ةح)

-ٕ-2ًٕٔٓ ةةه٘)%( يةةٍ يعًةةٕل اًٛةةاخ انرٍةةاقٛ انً ةةه٘ نهًٌٕةةى انٔ.ٖ٘يًهى/ٌةةاعح( أ٘ تٍُةةثح)2ٕٓتهغةةد)

 .(و 1ٕٔٓ

%( يةٍ ٗ.1ٗيهى/ٌةاعح( أ٘ تٍُةثح )ٕٓ٘( قةك تهةغ )Cّةكاخ انً هٚةح  فةٙ انًؽ ةح)نهًٛةاِ انٔاًا إٌ يعًةٕل اًٛةح 

( ٚةٕو ٔٔ( ِةكج ي هٚةح فةٙ )ٔٔ(, ؼٛةس ٌةا د ـةمل ) 1ٕٔٓ -2ٕٔٓيعًٕل اًٛاخ انرٍةاقٛ نهًٌٕةى انً ةه٘)

 .( ٌاعح1ٕٔتمكق ٌاعاخ )

ٗ/ٔٔ 2 ٕ ٔٙ/ٖ ٙ ٕ 

ٕٓ/ٔٔ ٖ ٔ ٔ1/ٖ ٘ ٕ 

ٕٔ/ٔٔ ٙ ٖ ٖ/ٗ ٘ ٕ 

ٔ1/ٕٔ ٘ ٔ ٙ/ٗ 2 ٕ 

ٕٓ/ٕٔ ٔ2 ٕ ٔٓ/ٗ ٘ ٕ 

ٕٗ/ٔٔ ٖٔ ٗ ٔٔ/ٗ ٗٗ ٘ 

ٕ٘/ٕٔ ٖ ٔ ٕٔ/ٗ 1 ٕ 

ٔ/ٔ ٖٕ ٗ ٔ٘/ٗ 1 ٕ 

٘/ٔ ٔٙ ٕ ٕٔ/ٗ ٔٔ ٖ 

ٕ2/ٔ ٗ ٔ ٕٕ/ٗ 2 ٕ 

ٔٔ/ٕ ٔٔ ٖ ٕٙ/ٗ ٘ ٕ 

ٕٔ/ٕ ٖ ٔ ٕ1/ٗ ٖٗ ٗ 

ٖٔ/ٕ ٖ ٔ ٕ/٘ 2 ٕ 

ٔ٘/ٕ ٔٗ ٔ ٖ/٘ ٔٓ ٖ 

ٔٙ/ٕ ٕٗ ٖ ٘/٘ ٔٔ ٖ 

ٔ2/ٕ 2 ٕ ٙ/٘ ٘ ٕ 

ٔ1/ٕ ٔٙ ٕ 2/٘ ٕٓ ٕ 

ٔ1/ٕ ٗ ٔ 1/٘ ٔ1 ٕ 

ٕٔ/ٕ ٘ ٔ 1/٘ 2 ٕ 

ٕٕ/ٕ ٗ ٔ ٔٓ/٘ ٕٗ ٖ 

ٕٖ/ٕ 1 ٖ ٔٔ/٘ ٙ ٕ 

ٕ2/ٕ ٔ2 ٕ ٕٕ/٘ ٖٔ ٕ 

ٙ/ٖ ٔٓ ٔ ٕ1/٘ 2 ٕ 

 /http://chrsdata.eng.uci.eduاٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ 

 

 /http://chrsdata.eng.uci.eduاٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ 

http://chrsdata.eng.uci.edu/
http://chrsdata.eng.uci.edu/
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رًٍََ  اٌّؾطبد

اٌْلح 

 ٠خاٌّطو

 

االِطبه   اٌزبه٠ـ

  ٍُِاٌَبلطخ/

/االٍزّواه٠خ

 اٌَبػخ

 اٌْلح اٌّطو٠خ

 ٍُِ/ٍبػخ

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ%

 اٌّؾطخ

A 

1 21/11/2111 23 3 1.1 1.4 

2 24/12/2111 16 2 9 5.2 

3 31/12/2111 15 2 1.5 4.9 

4 5/1/2119 9 1 9 2.3 

5 23/2/2119 16 2 9 5.2 

6 19/3/2119 19 2 9 5.9 

1 29/3/2119 19 2 9.5 6.1 

9 11/4/2119 19 2 9 5.9 

9 29/4/2119 31 4 1.9 11 

11 4/5/2119 21 2 11.5 6.9 

11 9/5/2119 36 4 9 11.6 

12 21/5/2119 59 3 19.3 19.1 

13 24/5/2119 32 3 11.1 11.3 

 111  32 311   اٌّغّٛع

 اٌّؾطخ

B 

1 3/11/2111 22 3 1.3 9.2 

2 1/11/2111 11 2 9.5 6.3 

3 11/2/2119 11 1 11 4.1 

4 13/2/2119 9 1 9 3 

5 16/2/2119 26 3 9.1 9.6 

6 19/2/2119 24 3 9 9.9 

1 29/3/2119 19 2 9 6.6 

9 11/4/2119 21 3 9 11 

9 13/4/2119 9 1 9 3 

11 21/4/2119 11 2 9.5 6.3 

11 5/5/2119 24 3 9 9.9 

12 6/5/2119 19 2 9.5 1 

13 6-1/5/2119 36 4 9 13.3 

14 13/12/2119 13 1 13 4.9 

 111  31 211   اٌّغّٛع

 

 اٌّؾطخ

C 

1 1/1/2119 32 4 9 12.9 

2 5/1/2119 16 2 9 6.4 

3 15/2/2119 14 1 14 5.6 

4 16/2/2119 24 3 9 9.6 

( أػٍٝ و١ّخ ١ِبٖ ٌٍْلاد اٌّطو٠خ ٍُِ /ٍبػخ ِٚملاه أٍزّواه٠زٙب ضّٓ 23علٚي )

 (2119َ-2111ّٕطمخ ٌٍٍُّٛ اٌّطوٞ)ِؾطبد اٌ

 

علٚي )   ( أػٍٝ و١ّخ ١ِبٖ ٌٍْلاد اٌّطو٠خ ِٚملاه أٍزّواه٠زٙب ضّٓ ِؾطبد 

 (2119َ-2111إٌّطمخ ٌٍٍُّٛ اٌّطوٞ)



 

   

 دلنطقح اندراسح    وادلناخٍح اخلصائص انطثٍعٍح    انفصم االول     

                       
 

11 

0
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15
20
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30
35

سا ة/كمية  الميا   ملم

كمية  المياه  
ساعة موم

       

نّةًانٛح أ٘ ٘ةًٍ االظةىاء ا Aذثٍٛ إٌ أعهٗ اًٛح يٛاِ نهّكج انً هٚةح فةٙ انًؽ ةح أعمِ فاك ٔيٍ ذؽهٛم انعكٔل   

 ٌةةاعاخ (ٖ( ٔانرةةٙ اٌةةرًهخ نًةةكج)  يهةةى1٘( ٔانرةةٙ تهغةةد)1ٕٔٓو/٘/ٕٔانّةةهقٛح يةةٍ انًُ اةةح ٌةةعهد ترةةانٚؿ )

انّةكاخ انً هٚةح انٍةاق ح ٘ةًٍ %( يٍ يعًٕل اًٛح يٛةاِ 1.2ٍَٔثح )يهى /ٌاعح( ِٔكهد ٖ.1ٔأ٘ ) يرٕأهح 

 .(ٗٔ, ِكم)  ْمِ انًؽ ح

 ٗ يةٍ انًُ اةةح فاةك تهغةد أعهةٗ اًٛةح يٛةاِ نهّةكاخ انً هٚةح فٛٓةةا انرةٙ ذاةع ٘ةًٍ االظةىاء انٌٕة (B)أيةا انًؽ ةح  

,ِٔةةةكهد ٍَةةةثح تهغةةةد  يهةةةى /ٌةةةاعح(1أ٘ )ٌاعاخ(يرٕأةةةهحٗٔقةةةك  اٌةةةرًهخ نًةةةكج)%( ٖ.ٖٔٔتٍُةةةثح) (يهةةةىٖٙ)

-ٙ٘ةةًٍ ْةةمِ االظةةىاء يةةٍ انًُ اةةح ٔلنةةح ترةةانٚؿ) انً هٚةةح انٍةةاق ح ّةةكاخانيةةٍ يعًةةٕل اًٛةةح يٛةةاِ %(ٖ.ٖٔ)

 .(٘ٔ, ِكم) (و1ٕٔٓ/٘/2

يٛةاِ نهّةكاخ انً هٚةح فٛٓةا ( فاك تهغد أعهةٗ اًٛةح Cأيا فٙ االظىاء انعُٕتٛح انّهقٛح يٍ انًُ اح أ٘ فٙ انًؽ ح )  

ّةكاخ ان%( يةٍ يعًةٕل اًٛةح يٛةاِ ٙ.2ٔتٍُةثح ) يهى/ٌةاعح( ٔااَةد1.1)ٌةاعاخ( أ٘٘إل اٌرًهخ نًكج ) (يهىٗٗ)

 .(ٙٔ, ِكم)(و1ٕٔٓ /ٗ/ًٍٔٔ٘ ْمِ انًؽ ح ٔااَد ترانٚؿ)انً هٚح انٍاق ح 

 Aضّٓ اٌّؾطخ  (21/5/2119َ) اٌَبلطخ ثزبه٠ـ ٌٍْلح اٌّطو٠خ ( أّٔٛط ٌى١ّبد ا١ٌّبٖ 14ّىً)      

 

 

 

 

 

 

 

 Excel.( ثأٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ23اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ث١بٔبد علٚي)                                   

 5 21/2/2119 11 2 9.5 6.9 

6 6/3/2119 11 1 11 4 

1 11/4/2119 44 5 9.9 11.6 

9 29/4/2119 34 4 9.5 13.6 

9 9/5/2119 19 2 9 1.2 

11 11/5/2119 24 3 9 9.6 

11 21/12/2119 11 2 9.5 6.9 

 111  29 251   اٌّغّٛع

 (.22, 21, 21ػٍٝ ث١بٔبد اٌغلٚي )اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك 
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 Bضّٓ اٌّؾطخ  َ(1/5/2119-6) ٌى١ّبد ا١ٌّبٖ ٌٍْلح اٌّطو٠خ اٌَبلطخ ثزبه٠ـ ( أّٔٛط15) ّىً                  

 

 

 

 

 

 

 Excel.( ثأٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ23اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ث١بٔبد علٚي)    

 Cاٌّؾطخ ضّٓ َ(2119/ 11/4) أّٔٛط ٌى١ّبد ا١ٌّبٖ ٌٍْلح اٌّطو٠خ اٌَبلطخ ثزبه٠ـ( 16ّىً)           

 

 

 

 

 

 

 

 Excel.( ثأٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ23اٌّٖله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ث١بٔبد علٚي)                                        

 .انتىزٌع ادلساحً نهتساقط ادلطري يف ادلنطقح:1-2-4

  اةح تُةاءً نراةكٚه انٓ ةٕل انًٍةاؼٙ نكةم ؼةٕٖ يةٍ أؼةٕاٖ انًُ Thiessen Methodأٌرفكيد ٚهٚاةح شٍٛةٍ     

عهٗ يا ٚرٍهًّ ام ؼٕٖ يةٍ اًٛةاخ االي ةان انًٍةعهح فةٙ يؽ ةاخ انهٔةك انفٙةاصٛح ٔيمهفةح أ٘ انًُةاٚه ذٍةاْى 

( يؽ ةةح يٕوعةةح فةةٙ يٕاقةةع ذرٌٕةةٛ االؼةةٕاٖ ظًٛمٓةةا ٔاةةمنح ٘ةةًٍ انعٓةةاخ ٖٔ)فاةةك ؼةةكق  تكًٛةةاخ ذٍةةاقٛ أاثةةه ,

 (.ٕٕانًؽٛ ح تانًُ اح, اًا فٙ انفهٚ ح)
( يٍ انُٕل انُا ٛح ٔفااً Layerٔلنح تمًم ٚثاح ) ٓ ٕل انً ه٘ الؼٕاٖ انًُ احفاك ذى ؼٍاب اًٛح ان    

انٗ تٛاَاخ يٍاؼٛح نرًصٛم انكًٛاخ انرٙ  point Rainfallٔتمكْا ؼٕند انثٛاَاخ انُا ٛح  ؼكاشٛاخ يٕاقع انًؽ اخة

ذٓ م عهٗ ظًٛع أظىاء انًُ اح ٔنًٛ انًؽ ح تمُٛٓا,
 

يٍ ـمل شٍٍٛ ٔلنح ٌآٌا ِكهد ِثكح يٙهماخ أٔعهٗ 

,إل ذى ق ع ِثكح انًٙهماخ عهٗ ؼكٔق يُ اح انكناٌح  GIS (arc map 10.4) االٌرماَح تًفهظاخ تهَايط انـ

( , ٔقك ٖٕتانًؽ اخ انرٙ ذاع قاـم انًُ اح فاٛ اًا فٙ انفهٚ ح) ًصهد(يؽ ح يُاـٛح ذٔٔٔتمنح أٔثػ نكُٚا )
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1ٓ 

هٔك فٙ ظًٛع أالؼٕاٖ ٔأٌرفهظد انٍُثح انً(ٕٚح نٓمِ ؼكقخ انًٍاؼح انرٙ ذؽٛٛ تكم يؽ ح يٍ يؽ اخ ان

انًؽ ح انًمُٛح,  ًٍ٘ٔتمكْا ذى إٚعاق ؼأم ٘هب انٍُثح انً(ٕٚح نهًٍاؼح فٙ اًٛح االي ان انًٍرهًح  انًٍاؼح,

ٔاًا أٌرفهض يرٌٕٛ اًٛح انٓ ٕل انً ه٘ عهٗ ظًٛع أظىاء انًُ اح يٍ ـمل قًٍح َاذط ٘هب يٍاؼح ام 

عهٗ يعًٕل Pi) ) ( فٙ قٛى يمكل االي ان انٍُٕٚح انرٙ ذٓ م عهٗ انًؽ ح َفٍٓاAiح يمُٛح)يٙهع ٚؽٛٛ تًؽ 

ـمل ذ ثٛه انًماقنح انرانٛح , ٔٚرى لنح يٍٍَثح انًٍاؼح انكهٛح 
(ٔ)

:  

 

P mean)يرٌٕٛ االي ان انٓاٚهح فٙ انًُ اح)يهى = 

Piذٍعٛم االي ان انٓاٚهح فٙ انًؽ ح =i)يهى( 

Aiانًؽٛٛ تانًؽ ح  = يٍاؼح انًٙهعi (ٕانٕاقمح فٙ يُرٕفّ)اى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

. , كاه عبِؼخ اٌَٛكاْ ٌٍْٕو ٚاٌطجبػخ ٚاٌزٛى٠غ, اٌقوط1َٛ( ػٖبَ ِؾّل ػجل اٌّبعل اؽّل ٚػجبً ػجل هللا اثوا١ُ٘ , ا١ٌٙلهٌٚٛع١ب,ط 

 .61َ, 2111ٓاٌَٛكاْ,

   ( ّجىخ ِضٍؼبد رّضً اٌَّبؽخ اٌّؾ١طخ ثىً ِؾطخ ِٕبف١خ ؽَت طو٠مخ ص22َٓ١فو٠طخ )

 
 

 https://vortex.plymouth.edul ِٓ اٌّٖله:ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ

 

  /http://chrsdata.eng.uci.eduػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّٛلغ ِٓ اٌّٖله:

 Arc Gis( arcmap10.4ِٚقوعبد ثؤبِظ اٌـ)
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( اٌزٛى٠غ اٌَّبؽٟ ٌٍزَبلظ اٌّطوٞ فٟ إٌّطمخ ؽَت طو٠مخ ص١َٓ ٌٍّلح ِٓ  23فو٠طخ ) 

 (2119 -2119َ) 
.4 
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 Arc Gis( arcmap10.4ِٚقوعبد ثؤبِظ اٌـ)
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يهةةى( , ٔاةةاٌ  ٕ.ٕٖٗ( إٌ يرٌٕةةٛ انرٍةةاقٛ انً ةةه٘ انٍةةُٕ٘ فةةٙ يُ اةةح انكناٌةةح تهةةغ)ٕٗٚرٙةةػ يةةٍ انعةةكٔل)     

ؼٕ٘ٙ عثاٌاٌ ٔقٕنج ذٕ ًْةا االاصةه يٍةاًْح فةٙ وٚةاقج ؼعةى االي ةان انٍةُٕٚح ؼٛةس ٚرًةصمٌ تانًٍةاؼح انًؽٛ ةح 

(يهى عهٗ انرٕانٙ, ٔٚمٕق انٍثة 1ٖٕٔٔٓ.2.ٕٗٔ ه٘ فًٛٓا)( , ٔقك تهغ يرٌٕٛ انرٍاقٛ انBٔHًتًؽ ح انهٔك )

نذفةال يٍةرٕٖ انٍة ػ فٛٓةا اانٗ ٌمح يٍاؼرًٓا فٙمً عٍ ٔقٕل يُاتمًٓةا ٘ةًٍ االنا٘ةٙ االٚهاَٛةح انرةٙ ذرٕةف ت

ٔذٙهٌٓا انّكٚك ؼٛس ذًراو تغىانج أي انْا ياانَح يع تاٛةح أنا٘ةٙ انًُ اةح , نةمنح فًٓةا ٚكَٕةاٌ االاصةه عه٘ةح 

فةةاٚه انٍةةٕٛل ٔانفٛٙةةاَاخ ٔتانرةةانٙ ؼةةكٔز انًفةةاٚه انعٕٛيٕنفٛةةح انًرًصهةةح تةةؤَعها  انرهتةةح ٔاالَىقةةاخ نؽةةكٔز ي

 االن٘ٛح ٔانٍإٚ انٕفه٘.

 

 

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  2اٌَّبؽخ/وُ اٌّؾطخ

 ٌٍَّبؽخ %

 االِطبها٠ٌَٕٛخ ٍُِ

 

ِملاه ِزٍٛظ 

 االِطبه/ٍُِ

 

 

 

 

 اٌّٛىْٚ ٍُِ 

A 192.2 9.4 433.4 14.94 

B 634.9 29.4 495.9 142.93 

C 141.1 6.5 431.6 21.99 

D 3.3 1.2 454.5 1.91 

E 191.9 9.2 413.5 31.12 

F 113.9 4.9 411.1 19.11 

G 122.1 5.1 432.4 24.65 

H 491.9 23 446.6 112.1 

I 34.9 1.6 491.3 1.95 

J 162.4 1.5 416.1 35.1 

K 92.3 3.1 491.4 11.9 

 432.2 ...... 111 2162.2 اٌّغّٛع

( ِزٍٛظ اٌزَبلظ اٌّطوٞ ٚاٌَّبؽخ اٌّٛىٚٔخ ٌٍّٕطمخ ٌٍّلح ِٓ 24علٚي) 

(2119-2119َ) 
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 :رًٓٛل

 Geomorphic Process ٘ايُٙؼؾٙظٞٓ َٟه   ايُٙؼؾٙتهتْٟٙ  ظؼاق   ايمًُٟ     ٟتٍق ؾٝ ٖػا ايؿظى    

ايمًُٟ      اغ تم   ع ، ايت   ٝ َُه   ّ تس   ع  ؾ   ٝ ايُٓ ك     ايدَٟٙٙؼؾٟ    ايُط    ؽؽ ٘ظ٘ؼٖ     ؾ   ٝ ز   ع٘  

ؤِ ؾ  ن  ػيم ٘،  Endogenous Processesيًمًُٟ     ايعاضًٟ    ب ايي ؽٟٓ     ْمه ق     اايُٙؼؾٙتهتْٟٙ    

أٜ ايت ٝ تس ع   Exogenous Processesايمًُٟ    ايط ؼخٟ   بتؤثٟؽ ٓشؤ تؾٙظٞٓ َٟهٟ  ٙؼايُايمًُٟ   

يمؼ ٗ  ببظٙؼة َٓؿؽظة ؾٗٝ غ يي  َ  تهِٙ َؽتي    اِ ٖػٔ ايمًُٟ   التمُى زٟث ق ر االؼع،  ؾٙـ

يمغاي
 1ب

َٙٓ ضٟ   ؾُٙؼؾؼال  عّ تسًٟ ى ايُط  ؽؽ ايٟٗعؼ٘يٙخٟ   َ ّ ض الو  ايت  ؽـ اي ٛ ايمًُٟ    اي ،

أٖ ٍ ايمًُٟ    ايت ٝ  ق ٙؼ ْتٓ  ٘وَ  ًٞٝ  ايُ ئٟ  ايتٝ تسع  ؾٝ ايُٓ ك ، ٘ؾٝ٘ايُتُثً  بمًُٟ   ايتمؽٞ  

 ًٞٝ:٘نُ  ايُٓ ك ، ػُّ َٙؼؾٟ ٙدٟٞهِٙ يٗ  تؤثٟؽ َي شؽ ؾٝ زع٘  ايُط ؽؽاي

 : اجليومورفيةالعمليات  اطرخمحتليل  املبحث االول:.2-1
   ركزَٕٛخ:فٕانؼًهٛبد انًٕهرؾهٛم يقبؽو . 2-1-1

 ،تمع ٖٝ ايُكئ٘ي  عّ ايٓش ؽ ايتهتْٙٝ يًكش ؽة االؼػ ٟ ٘ايتٝ ؽن   بؿمى ايس تسع  ٖػٔ ايمًُٟ       

متيؽ اي  ق  ايُسؽن  يمًُٟ   ايؽؾع ايمُٙظٜ تست ق ر االؼع َكيي  عًُٟ   ايؽؾع ايتهتْٙٝ َ٘  ت اغ

ٞه ِٙ يمًُٟ    ايؼ ػؾ زٟ ث  ٟ ،ٟٗ  َّ زع٘  عًُٟ   االؼتؿ ع ٘ايٗيٙؽ ؾٝ ايكش ؽة االؼػ ٞتؽتب عً

 ال تس  ع اغ ، ْش   ؽ ٖ  ػٔ ايمًُٟ     أ٘ قًتٗ   ؾٞ   ظة ٘اػ  ر ؾ  ٝ  ٘ايش  ع ٘تسه  ٍ اي يٟم    ايظ  طؽٞ  ت  ؤثٟؽا  

، ٘ق  ع ترٗ  ؽ ٖ  ػٔ ايك  ٙٚ بظ  ٙؼة ؾد ئٟ    ٘ق  ؽٞم  بُم  ؿو ع  ّ ايمًُٟ     ايط ؼخٟ     ايمًُٟ     ايتهتْٟٙ    

ش ٗع  ايك ٓٙا   اغ،   اي ؿالؾو بم  َ٘ ّ أَثًتٗ  بـب ايكٙٚ ايعاضًٟ  ايؿد ئٟ  ايك ؽٞ تمؽؼ ؾٝ ٖػٔ ايس ي 

َع ايظؿٟس  ايؿ ؼقٟ  ايظؿٟس  ايمؽبٟ   ب يكؽب َّ َٓ ك  ايتك ء  األضٟؽة ٖؿا  أؼػٟ  ٞؽطع بمؼٗ  

، ٘غي م أؼتؿ ع ْكي  ايٓش  ؽ ايتهت ْٙٝ ؾٟٗ   بمعٌ أقتكؽاؼٖ  ٘تتُٟؿ  َٓ ك  ايعؼاق ؾؤِ  يػا ،٘اال٘ؼاقٟ  

َٓ ك  ايتك  ء ايظ ؿٟس  اايمؽبٟ   َ ع ايظ ؿٟس  عٓع ٜ أ ظ ايمؽاقٟ  االٞؽاْٟ بككب َٙقمٗ  ايُس غٜ يًسع٘

ايؿ ؼقٟ  
 2ب

 .ايُٓ ك   ػُّؾٝ زع٘  ايُط ؽؽ ايدَٟٙٙؼؾٟ   ؽ نيٟؽيُ  يٗ  َّ آث ، ٘قع تٍ ظؼاقكتٗ 

ػُّ ايُٓ ك  ، ٘أق ي ب  يُط ؽؽ ايٓش ؽ ايؿيؿايٝايتسًٟى ايُه ْٝ ايٛ ٖػا ايؿظى ٘قع تٍ ايت ؽـ ؾٝ    

اغ اِ يٗ  ػٔ ايٗ  ؿا  ظ  طٙؼ ، ًي٘  اي  ؿالؾو ؾٟٗ    ع  ّ ؽؽٞ  ف تسًٟ  ى ايمٙاَ  ى ايتؽنٟيٟ    ٘اييٓ ئٟ    ز  ع

ق تكؽاؼٞ  ايُٓس عؼا  ايظ طؽٞ  اغ تك ٍٗ ؾ ٝ تٟٗ    أ٘ ؾٞ  ظة اايؿيؿايٟ  تؤثٟؽ َي شؽ ٘غٟؽ َي ش ؽ عً ٛ 

ش  يه   ٘االْؿالق     ايظ  طؽٞ  ٘ت  عَٟؽ اي االؼػ  ٟ  االْٟٗ   ؼا تك  يب  ٘ب  ػيم زؽن    ايُ  ٙاظ األؼػ  ٟ  

 ب ايدكٙؼ ٘تكيب تعاعٝ ايُي ْٝ ٘ايُٓشآ  ايمُؽاْٟ  ٞايُ ئٟ  ٘تس ٍ ؽؽـ ايُٙاطال  ٘تك مٗ  ٘تطؽ

 .ايُٓ ك  ػُّزٟ ْ   تكيب ضك ئؽ ؾٝ االؼ٘اذ أ٘
                                                           

 1998, كاه انضمبفخ نهُشو ٔانزٕىٚغ , انمبْوح,ًهٛبد انغٕٛيٕهفٕنٕعٛخ يؾًٕك مٚبة هاػٙ , انؼٔ ( يؾًل طجو٘ يؾَٕة 1

 .-7  6, ص

ػهى شكم ٍطؼ االهع انزطجٛمٙ) انغٕٛيٕهفٕنٕعٛب انزطجٛمٛخ(, انلاه انغبيؼٛخ نهطجبػةخ ٔانُشةو,  ,رغهت عوعٌٛ كأٔك ( 2

 .21-20,ص2002انجظوح, انؼواق, 
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  :فٙ انًُطمخ انُشبؽ انينيانٙأٍجبة  .2-1-1-1

ٝ َكتكيال  َّ ْش  ؽ م ْأِ َمؽؾ  َكيي   ايؿالؾو ُٞهٓٓ  َّ ايتمؽؼ عًٛ ايُٓ ؽف ايتٝ ٞستُى أِ ت    

، أٜ أِ بمؼٗ  ٞس ع  ْتٟد   ٘غيم زكب َٙقع ْشٙئٗ   تتمعظ أقي ب زع٘  ايؿالؾواغ ، ؾيؿايٝ عٟٓؽ

    .بشؽٞ  َ ٞسع  ْتٟد  أقي ب غٟؽ ؽيٟمٟ ب ؽيٟمٟ  َ٘ٓٗ  أقي ب

ؽة بكيب ؼظ ؾمى ْ شئ عّ تشكف ططٙؼ ايكشتسع  ع ظة َ  ايؿالؾو ايتٝ تكع ؾٝ َٓ ك  ايعؼاق   أِ   

ب  يؿيؿاو ايسؽن ٝ أ٘ ايتهت ْٙٝ ٖ٘ ٙ  ٖ٘ ٙ َ ٞ ععٛيمٙاَى خٟٙيٙخٟ  َطتًؿ   ْتٟد  االؼػٟ  ٘تظععٗ 

٘تعَٟؽا   َّ أنثؽ أْٙاع ايؿالؾو قٙة  
 1ب

يٗ ػا  ش ٗع  ايُٓ ك   ؾ ٝ ايك ٓٙا  األضٟ ؽة ْش  ؽ   َته ؽؼا  ٘قع ، 

 : َٓٗ ٛ ععة عٙاَىٞؽخع ايكيب ؾٝ زع٘ثٕ ػُّ ايُٓ ك  اياغ ايٓٙع َّ ايؿالؾو 

 انزكزَٕٛخ: ؽوكخ انظفبئؼ.2-1-1-1-1

ؼ أِ ايؿالؾو ال تسع  ب ؽٞك  عشٙائٟ  ٘أُْ   تس ع  ؾ ٝ أَ  نّ َمؽ٘ؾ   ٖ٘ ٝ َ تك ُٛ َّ ايُمؽ٘   

 Tectonic)يظ ؿ ئر ايتهتْٟٙ  ب ّٟ ا ؿ ط ً ايس ع٘ظ اي ايت ٝ تك ع ع  ظة ػ ُّ َٓ ك  ب الزؿَ  ايؿيؿايٟ   

plates)  ٟ24  بضؽٞ  نُ  ؾٝ ، ايُهْٙ  يًكشؽة االؼػ . 

ع ْت َٓ ك   ش ؽـ اييس ؽ ايُتٙق ؾ َ٘ ّ ػ ُٓٗ  ايظ ؿٟس  ايمؽبٟ   ٘ايظ ؿٟس  االٞؽاْٟ   ت  ؼٞص  ؾكع    

 ُه   ْٝق  عٌ ايسؽن     االؼػ  ٟ  ٘أنثؽٖ    اتك   ع   ٘ش  عة ؾ  ٝ تؤثٟؽٖ    ايؾٟٗ    أاغ ز  عثت  ،خٟٙي  ٙخٝ َمك  ع

ايؿالؾو ْشؤةأِ زؽن  ايظؿ ئر ٘تؿ عًٗ  ٞكٙظ ايٛ تؿكٟؽ  زٟث، ْٝ ٘ايؿَ
 2ب

 .  

% َ ّ اي ؿالؾو 55ٞعو ايتٙؾٞع ايدػؽاؾٝ يًؿالؾو ؾٝ ايم  يٍ  أِ ٖٓ  ل ْ  ق  ِ ؼئٟك ٟ ِ  ٞك ع ؾُٟٗ      

  ايدي و ؾٝ غ ؽب ًايُسٟؾ ايٗ ظٜ َّ قًكُتع بُس غاة عًٛ ق ر ايهؽة االؼػٟ  ، ُٖ٘  ايسؿاٌ ايػٜ ٞ

ايسؿاٌ االيي ٝ ٘اي ػٜ ُٞت ع ٘خٙظ  ؾؼال  عّشؽـ ق ؼة آقٟ  ثٍ ايٛ ْٟٙؾؾيٓعا،  -االقه   -اَؽٞه  ايشُ يٟ 

 تك عخي  و ؾان ؽ٘ـ ايت ٝ  -خي و ؽٙؼ٘ـ ؾٝ تؽنٟ  -خي و االيب خٓٙب ا٘ؼب  -َّ َؼٟف خيى ؽ ؼـ

خي و ايُٗالٞ  خٓٙب شؽـ اقٟ ، زٟث تك ع َٓ ك   ايعؼاق   ػ ُّ ٖ ػا  -ػُّ ايسع٘ظ ايمؽاقٟ  االٞؽاْٟ 

يؿايٟ    ايٓش     ٘اي  ػٜ ُٞت  ع يُك   ؾ  ايس  ؿاٌ االيي  ٝ ، ٘ب يتسعٞ  ع ػ  ُّ  ز  ؿاٌ ؾان  ؽ٘ـ غ٘ ايؿم يٟ    ايؿ

نٍ َّ شُ و شؽـ ايم ؽاـ زت ٛ ايُؽتؿم    ايمُ ْٟ   ؾ ٝ ايدٓ ٙب، ٘تس ع  اي ؿالؾو ؾٟٗ   ْتٟد   1511

تس  ؽل ايظ ؿٟس  ايمؽبٟ     زؽن     ٘غي  م َ ّ ض  الويًتظ  ظٌ ب  ّٟ ايظ ؿٟس  ايمؽبٟ    ٘ايظ  ؿٟس  ايؿ ؼق ٟ  

قٍ/ق ٓ  ، ٘تم ع ٖ ػٔ ايسؽن   ن ؾٟ   2عو بظ٘ؼاْٟ  عهف عك ؼب ايك ع   ب تد ٔ ايظ ؿٟس  ايؿ ؼق ٟ  بُم 

يٓش ٙء اي  ؿالؾو عً  ٛ ز  ع٘ظ ايظ  ؿٟس  ايمؽبٟ   
  3ب

، زٟ ث تتؽن  ؿ ؾ  ٝ ز ؾ     ايظ  ؿٟس  أٜ ايس  ع٘ظ زٟ  ث 

تهِٙ َئشؽا  بطؾ َكتُؽ َّ ايؿالؾو ؾٝ خي و ؾانؽ٘ـ ٘ؽٙؼ٘ـ، ٘ع ظة َ  تهِٙ اي ؿالؾو ايٓ ش    

                                                           
 .45, ص1446ٌ ٔيفبْٛى ؽلٚضخ( , كاه انفكو انؼوثٙ , انمبْوح, ( يؾًل طجو٘ يؾَٕة, انغغوافٛب انطجٛؼٛخ) أ1ٍ

 15رموٚو انٓياد االهػٛخ فٙ شًبل شوق اٚواٌ , ( انٓٛئخ انؼبيخ نالَٕاء انغٕٚخ ٔانوطل انينيانٙ , لَى انوطل انينيانٙ  2

 .4,ص2012,2012ََٛبٌ 

 42,ص 1444, يكزجخ انًهك فٓل  انٕؽُٛخ, انوٚبع,  ( اثواْٛى  ثٍ ٍهًٛبٌ االؽلٚت ,انكٕاهس انطجٛؼٛخ ٔكٛفٛخ يٕاعٓزٓب 3
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ػ ُّ َٓ ك   ْش    ؾيؿايٟ    تك ع  ك   ايعؼاق   َٓ ؾ ؤِي ػا  عّ ٖػٔ ايسؽن  عُٟك  أ٘ َتٙق     ايمُ ف ،

 َك ؼْ  َع ايٓش ؽ ايؿيؿايٝ ؾٝ ايُٓ ؽف األضؽٚ َّ ايمؽاـ القُٟ  ؾٝ ايُس ؾر   ايدٓٙبٟ .

 ٔاالَبػٕنٛخ ٔانفبهٍٛخ( ارغبِ ؽوكخ انظفبئؼ انزكزَٕٛخ انؼوثٛخ 24) فوٚطخ               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ايُظعؼ:                               
 -Roland Gritto ,Mathews Sibol ,and ather ,Crustal Velocity Models of the Zagros –Bitlis Zone From Body And  Surface 

Wave Analyses, Sponsored by Air Force Research Laboratory ,Award   No. FA 8718-10-C-0003 , Monitoring Research 

Review ,Ground Based Nucler Explosion Technologies ,2010 , p72. 

 :Faults انظلٔع ٔانفٕانك.2-1-1-1-2

تمع ايظع٘ع ٘ايؿٙايف َّ ايمٙاَى ايُئثؽة ؾٝ ؾٞ ظة ْش  ؽ اي ؿالؾو ػ ُّ ايُٓ ك   ٘ق ع ت ٍ ايت  ؽـ     

 ايٟٗ  ؾٝ ايؿظى أال٘و.

 :  Analysis of Lineamentsانزواكٛت انقطٛخرؾهٛم  .2-1-1-1-3

ايُؽئٟ      تد ٖ تٗ   ، ؾك  ع أدعتُ  عأؽٙايٗ    ٘ا ٘تؿك  ٟؽ ايتؽانٟ  ب ايط ٟ    ؾ  ٝ ايُٓ ك    َ٘مؽؾ    يتسًٟ  ى   

يًُٓ ك   ،اغ ن ْ  ت ػ  ُّ َ  عظ  2019يك  ٓ    LandsatLC8ايؿؼ   ئٟ  ايُ  ؤضٙغة َ  ّ ايكُ  ؽ ايظ  ٓ عٝ 

  11  ٘االش   ه و ب25  ٘ايد   ع٘و ب25ظؼخ      ، َ٘   ّ َالزر     ايطؽٞ     ب 10اتد ٖٟ     َك   عاؼٖ  ب 

  تيّٟ َ ًٞٝ:11٘ب

 انزواكٛت ماد إرغبِ انشًبل انشولٙ: -

%  َ  ّ ايُدُ  ٙع 51  تؽنٟي     أٜ بٓك  ي  ب26تؽانٟ  ب ايط ٟ    ب تد   ٔ ايش  ُ و ايش  ؽقٝ ببً  ع ع  عظ اي     

 ن  ٍ ْ٘ك  يتٗ  11.3َدُ  ٙع أؽٙايٗ    ب  ٘بًػ  ت ايهً  ٝ الع  عاظ ايتؽانٟ  ب ايط ٟ    ؾ  ٝ َٓ ك    ايعؼاق   ،

ظٗؽاالتد  ٔ  اي ػٜ ظؼخت ٕ  ٘نُ َّ ايُدُٙع ايهًٝ الؽٙاو ايتؽانٟب ايط ٟ  بٗػا االتد ٔ ،  % 45.6ب

َّ َدُٙع االتد ٖ   ايُك ق ،  % 13.5  تؽنٟي   اٜ بٓكي ب1بتهؽاؼ ٘ايػٜ بًع بؤعًٛ   °51-41بّٟب

اٜ تؽانٟ  ب ي  ٍ ٞك  دى   °41-31االتد   ٔ بعؼخ   ب، اَ    %  12.3 ن  ٍ  ٘بٓك  ي  ب23.6ؾيً  ع ب أَ    ؽٙي  ٕ

 ؾٟٕ.ض ٟ  
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 ٘ايت ٝ ايش ؽقٝ أع عاظ ايتؽانٟ ب ايط ٟ   ته ِٙ ببتد  ٔ ايش ُ و نيٟ ؽة َ ّ تيّٟ َُ  قيف اِ ْكي  زٟث   

ٞه ِٙ اتد  ٔ اغ ٘ؾ  يف ْٗؽظٞ  يٛ  ايُٓ ك  از ٙاع تهِٙ َ  بك  التد ٔ أغًب ؼ٘اؾع اال٘ظٞ  ايٓٗؽٞ   ؾ ٝ 

   .خٓٙب غؽب  -شُ و شؽـ  َسٙؼٔ ايم ٌ

 (انزواكٛت انقطٛخ فٙ يُطمخ انلهاٍخ25فوٚطخ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Arc Gis(Arc map10.4)ثبٍةزقلاو ثوَةبيظ  2012نؼةبو LC8 Landsatانًظةله: يةٍ ػًةم انجبؽضةخ ثبالػزًةبك ػهةٗ انًوئٛةخ انفؼةبئٛخ

 .PC Geometeca ٔثوَبيظ

 انزواكٛت ماد إرغبِ انشًبل انغوثٙ: -

%  َّ َدُٙع 23.1  تؽنٟي   أٜ بٓكي ب12اِ ععظ ايتؽانٟب ايتٝ ن ْت ببتد ٔ ايشُ و ايػؽبٝ بًػتب   

%  َ ّ َدُ ٙع 32.5نٍ ٘بٓك ي ب63بًػ تب  ايتؽانٟب ايط ٟ  ؾٝ ايُٓ ك   ، أَ   ب يٓك ي  ألؽٙايٗ   ؾك ع

  أعً ٛ ته ؽاؼ اغ °41-31أؽٙاو ايتؽانٟب ايط ٟ  ؾٝ ايُٓ ك ، ٘قدى االتد ٔ اي ػٜ ن  ِ بعؼخ   ب ّٟ ب

ن ٍ   11.2%  َّ َدُ ٙع االتد ٖ    ايُك ق  ، اغ ن ْ ت ب ؤؽٙاو بًػ تب5.1  تؽنٟي   أٜ بٓكي  ب3بًعب

ق دًت  بُٟٓ   ايتٝ تهِٙ ببتد  ٔ ايش ُ و ايش ؽقٝ، %  َّ َدُٙع أؽٙاو ايتؽانٟب ايط ٟ  5.5٘بٓكي ب
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أقى ععظ َّ ايتؽانٟب اغ   °11-11 ،ب°51-41 ،ب°31-21 ،ب°21-11  ،ب°11-1االتد ٖ   بعؼخ ب

   أقى °11-11%  َّ َدُٙع ايتؽانٟب ايُك ق ، ٘ن ِ االتد ٔ بعؼخ  ب 1.5بًع تؽنٟي   ٘ازعاَ ٘بٓكي ب

ٔ، تُٟ ؿ  تد  ؽٙاو ايُك ق   ػ ُّ ٖ ػا األَّ َدُٙع األ % 1.5ب  نٍ  أٜ بٓكي 2.5ب االؽٙاو اغ بًع

  َ  بك    ألغً  ب ؼ٘اؾ  ع اال٘ظٞ    ايت  ٝ ته  ِٙ َ  ّ ايُؽتي    ءاغ خ   أَتعاظٖ  ض ٟ     ٖ  ػا االتد   ٔ بكظ  ؽ

اال٘ي  ٛ، ٘ن  ػيم َ  ع أتد   ٔ اي ٟ     ايُسعب    بش   يٙؼظاؼ ٘ خٟ ق  ٙؼل ٘عً  ٛ َٟ  ؽ  ٘ع  عظ َ  ّ اي ٟ     

 ايُكمؽة.  

 عُٕة: -بلانزواكٛت ماد إالرغبِ شً -

%  َ ّ 1.1  تؽنٟي    أٜ بٓك ي ب4  ٖ ٝ ب1بًػت ععظ ايتؽانٟب ايط ٟ  ايتٝ تهِٙ بؤتد  ٔ ظؼخ   اي ـب    

%  َ ّ َدُ ٙع 6.2ن ٍ  ٘بٓك ي ب11.1٘بً ع ؽٙيٗ  ب  َدُٙع ايتؽانٟ ب ايط ٟ   ايُك ق   ؾ ٝ ايُٓ ك  ،

 ٔ اَت عاظ بم غ خٓ ٙب َ ع اتد  -ش ُ و اتد  ٔ  تؽانٟ ب ءيط ٟ    ؾ ٝ ايُٓ ك  ، ٘ب ػيم ؾك ع خ  اؽٙاو ا

 ؼ٘اؾع زٙػٝ عي ق ِ ٘قؽة تٙ.

 غوة: -انزواكٛت ماد االرغبِ شوق  -

%  َ ّ َدُ ٙع 15.2ب تؽنٟي   أٜ بٓك ي   11ن ْت أععاظ تؽانٟب ٖػا االتد ٔ أالنثؽ تهؽاؼا  اغ بًػت ب 

 %  15.4َّ  ٘بٓكي ب25.4ايتؽانٟب ايط ٟ  ؾٝ ايُٓ ك  ،٘أٞؼ  ن ْت أالنثؽ ؽٙال  أغ بًػت أؽٙايٗ ب

  أتد ٖ    َمر ٍ َد  ؼٜ اال٘ظٞ   ؾ ٝ ءَدُٙع اؽٙاو ايتؽانٟ ب ايط ٟ   ايُك ق   ؾ ٝ ايُٓ ك  ، اغ خ  

  ،أٜ َ  ع اَت  عاظ ش  يه  °51-11ايُٓ ك    َت  بك    َ  ع اتد   ٔ ٖ  ػٔ ايتؽانٟ  ب ٘ايت  ٝ ته  ِٙ بعؼخ    ب  ّٟب

 ايظؽؼ ايُ ئٝ الزٙاع ايُٓ ك .

°  51-11ب غ ؽب ٘اي ػٜ بعؼخ   ب ّٟ-أِ أؽ ٙو ايتؽانٟ ب ايط ٟ   ن ْ ت ببتد  ٔ ش ؽـْدع َُ  قيف    

%   ٘ٞمع ٖٙ االتد ٔ ايك ئع يًتؽانٟب ايط ٟ  ؾٝ ايُٓ ك   15.4ب  نٍ، ٘بٓكي 25.4بًع اَتعاظٖ  بزٟث 

ايت  ٝ ن ْ  ت ب   ٙو °  51-41، ًٟ٘ٞ  ٕ ايتؽانٟ  ب ايط ٟ    غا  اتد   ٔ ش  ُ و ش  ؽـ ٘اي  ػٜ ن   ِ بعؼخ    ب

-11تد ٔ ايشُ و ايػؽب ٝ ٘اي ػٜ بعؼخ   ب%  ، أَ  أقظؽ تؽنٟب ض ٝ ؾه ِ ب 12.3  ٘بٓكي  ب23.6ب

 % .1.5نٍ  أٜ ٘بٓكي  ب2.5بًػت ب اغ° 11

 ( انزواكٛت انقطٛخ فٙ يُطمخ انلهاٍخ25علٔل )

 االتد ٔ ايدػؽاؾٝ ايٓكي  ايُ ٙٞ  ايمعظ ايٓكي  ايُ ٙٞ  اي ٙو / نٍ ايعؼخ   االتد ٖٟ 

1-  11 5.2 2.1 2 3.1  

 3.1 2 3.6 6.5 21 -11 ايشُ و ايشؽقٝ

21- 31 21.1 11.1 6 11.5 

31- 41 1 1.1 1 1.1 

41- 51 23.6 12.3 1 13.5 

51- 61 5.1 4.1 3 5.1 

61- 11 11.3 5.4 3 5.1 

11- 11 11.1 5.1 3 5.1 
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 51.1 26 45.6 1173 ايُدُٙع

1-  11 1.1 4.1 1 1.5  

 ايشُ و

 ايػؽبٝ

11- 21 4.4 2.3 1 1.5 

21- 31 5 2.6 1 1.5 

31- 41 11.2 5.5 3 5.1 

41- 51 1.1 4.2 1 1.5 

51- 61 5.1 5.1 2 3.1 

61- 11 1 3.1 2 3.1 

11- 11 2.5 1.5 1 1.5 

 23.1 12 32.5 63 ايُدُٙع

 خٓٙب –شُ و  1.1 4 6.2 11.1 1

 غؽب –شؽـ  15.2 11 15.4 25.4 51 – 11

  111.1 52 111 151.5 ايُدُٙع

 (.25ًظله يٍ ػًم انجبؽضخ: ثبالػزًبك ػهٗ انقوٚطخ )ان                  

 ( انًقطؾ االشؼبػٙ انزكواه٘ نهظٕاْو انقطٛخ12شكم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( انًقطؾ االشؼبػٙ انطٕنٙ نهظٕاْو انقطٛخ12شكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Rock Work. زقلاو ثوَبيظ( ثب25ٍ( ٔانغلٔل) 25نًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبإلػزًبك ػهٗ انقوٚطخ ) ا                       
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ٞتؼر َُ  قيف أِ ايتؽانٟب ايط ٟ  قع شهًت َٓ ؽف ػمؽ ططؽٜ َهتكي  يًظ طٙؼَُ  أظٚ اي ٛ    

ؾٞ   ظة ؾ عًٟ    ايمًُٟ     ايدَٟٙٙؼؾٟ    عً  ٛ ق  ؿٙذ  ايُٓس  عؼا  ن يتدٙٞ    ٘ايتمؽٞ    َُ    ؾاظ َ  ّ ت   ٙؼ 

ايتظ ؽٞؽ ايُ  ئٝ الز ٙاع  االْؿالق   االؼػٟ  ٘زؽن  َٙاظ ق ر االؼع،َّ٘ ضالو َ  بك  ش يه 

، ايُٓ ك  َع ٖػٔ ايتؽانٟب اتؼر اْٗ  تكٟ ؽ عًٛ قٟؽ ٖػٔ ايُد ؼٜ يػا اتطػتٗ  اال٘ظٞ   نُد  ؼٜ يٗ   

   . 26بنُ  ؾٝ ايطؽٞ  

 ػًٍ انًُطمخانزواكٛت انقطٛخ يغ شجكخ انزظوٚف انًبئٙ  مخ( يطبث26فوٚطخ )

ثبٍةةزقلاو  2012(نؼةةبوDemاالهرفةةبع انولًةةٙ انةة ) إًَةةٕمطٔ  LC8 Landsatؼةةبئٛخانًظةةله: يةةٍ ػًةةم انجبؽضةةخ ثبالػزًةةبك ػهةةٗ انًوئٛةةخ انف

 PC Geometeca. ٔثوَبيظ Arc Gis(Arc map10.4) ثوَبيظ 
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 انًُطمخ: فٙهػٛخ انزٕىٚغ انًكبَٙ ٔانييبَٙ نهٓياد األ.2-1-1-2

قتكظ  ء َه  َّ اسًٟ ى ٘تأِ ظؼاق  ايتٙؾٞع ايُه ْٝ ٘ايؿَ ْٝ يًٓش ؽ ايؿيؿايٝ ؾ ٝ ايُٓ ك   ٞؿٟ ع ؾ ٝ    

  ايعؼاق  اغ تٙػ ر ٖ ػٔ ، َّ زٟث شعة ٘ ته ؽاؼ ز ع٘  اي ؿالؾو ؾٟٗ  ايُٓ ك  ايط ٙؼة ايؿيؿايٟ  ؾٝ 

زتُ يٟ  تسعٞع ايُٓ ؽف ايتٝ ُٞهّ أِ تتمؽع ايٛ َط ؽؽ ؾيؿايٟ  نيٟؽة، يػا ؾبِ ٖ ػٔ ايعؼاق    ُٞه ّ ا

َطتًؿ ع أِ تك ععْ  ؾٝ ايتٓيئ عّ زع٘  ايؿالؾو ايُكتكيًٟ  ؾٝ َٙاق
 1ب

. 

أٜ ق ٓٙا   6٘ايُتُثً   ب ـبيًك ٓٙا  االضٟ ؽة  ايٓش ؽ ايؿيؿايٝ ؾٝ ايُٓ ك   بٟ ْ   أعتُعْ  ق ععة يكع     

ايٟٗ  ؤة ايم َ    يءْ  ٙاء ايدٙٞ    َٙق  ع َ  ّ يظ   ظؼة اٌ  2111اي  ٛ 2113يًُ  عة ايُسظ  ٙؼة ب  ّٟ ع   َٝ ب

ٙو عً  ٛ بٟ ْ     ايك  ٓٙا  ٘غي  م يظ  مٙب  ايسظ   عً  ٛ ش  يه  االْتؽْ  ت، ايُٓش  ٙؼة  ٘ايؽط  ع ايؿيؿاي  ٝ

٘غً ف اي ع٘ائؽ ايؽق ُٟ   ايُؿؽ٘ػ   ؾٝ اييالظ يتالؾٝ ض ؽ خ ئس  نٙؼْ٘  ايك بك  بكيب ظؽ٘ؼ ايسرؽ

  .ايتٝ تؿآَت َع ٘قت ايعؼاق ٘

ٖ  ؿة 113ب أِ ٖٓ   لتي  ّٟ ،ايعؼاق     َٓ ك    عً  ٛ ضؽٞ    أق  ك ؽ خُٟ  ع ايي  ئؼ ايؿيؿايٟ    أِ ت  ٍ بم  ع     

اَت   ؾ  ب ؼتؿ   ع ايٓش   ؽ  ق  ٓٙا أِ ٖٓ   ل  زٟ  ث، ٙا  االضٟ  ؽةػ  ؽبت ايُٓ ك    ض  الو ايك  ٓ أؼػ  ٟ  

  يته ؽاؼ اي ؿالؾو ق دىْش  ؽ أني ؽ ٘خ ع اِ ٘ق ع ، قٓٙا  أضؽٚ أق ى ْش  ؽ   بُٟٓ  ن ْت ايؿيؿايٝ ضاليٗ  

٘بمُف ٞتؽا٘ذ ب ّٟ  ٖؿة أؼػٟ  51ببًع ععظ تهؽاؼ ايٗؿا  االؼػٟ  ضاليٗ   زٟث 2111ٌضالو ع ٌ 

، أَ  ؾٝ ع ٌ  ن15ٍ-5٘بمُف ٞتؽا٘ذ بّٟ ب ٖؿة أؼػٟ  6ؾكع بًػت بٌ 2113، ٘ؾٝ ع ٌ  ن35.5ٍ-1ب

ؾك ع  2116٘  2114، ٘ؾ ٝ ع  َٝ ن ٍ 14-5٘بمُ ف ٞت ؽا٘ذ ب ّٟبٖ ؿة أؼػ ٟ   4ٌ ؾكع بًػ ت ب2111

ؾك ع ن ْ ت ايُٓ ك    2115، أَ  ؾٝ ع  ٌ   ن11.2ٍ-6٘ن ْت بمُف ٞتؽا٘ذ بّٟب ٖؿة أؼػٟ  2قدًت ب

، ٖ٘ ػا  15ايش هىب ؾ ٝ نُ   نٍ 14٘ن ْت بمُ ف ب ٗ  ٖؿة أػٟ  ٘ازعةأقى ْش ؽ   ؾيؿايٟ   اغ زعثت ضالي

٘غي  م بك  يب  ٞكٙظْ    اي  ٛ تؿك  ٟؽ ايؿم يٟ    ايؿيؿايٟ    ؾ  ٝ ايُٓ ك    ايت  ٝ تك  ٟؽ ْس  ٙ ايتؿاٞ  ع ؾ  ٝ تهؽاؼاتٗ   

ايرؽ٘ؼ اي يٟمٟ  ايتٝ غن ؽ  ق ًؿ  ، ب الػ  ؾ  اي ٛ اير ؽ٘ؼ اييش ؽٞ  زٟ ث أؾظاظ  ْش  ؽ   االْك  ِ 

ٓ ك   أنث ؽ عؽػ   يس ع٘  اي ؿالؾو ٘ؾٞ  ظة ش عتٗ  َُ   أق ؿؽ ع ّ ز ع٘  ضك  ئؽ َئضؽا  َُ  خم ى ايُ

زٟث ْدع أِ أغًب ايٗؿا  االؼػٟ  زعثت بّٟ بن ِْٙ ، يُٓ ك  ب الؼ٘اذ ٘ايُُتًه   ٘ايُي ْٝ ػُّ ا

عًٛ األ٘و ٘ن ِْٙ ايث ْٝ ٘شي ؽ ، ٘قع ؼبؾ بمغ ايمًُ ء قكُ   َّ ايؿالؾو ايك سٟ  ب يرٙاٖؽ ايدٙٞ  

ِ أنثؽ ايؿالؾو ايتٝ تسع  ؾ ٝ ايٓظ ؽ ايش ُ يٝ يًه ؽة االؼػ ٟ  اُْ   ٞ تٍ ز ع٘ثٗ  ؾ ٝ ؾظ ى ؾتؽاع أا

ايشت ء القُٟ  بمع ايمٙاطؽ ايشعٞعة ايتٝ تكيب تيعال  بكٍٟ ايؼػؾ ايدٜٙ ؾهًُ  ن ْت قٍٟ ز  ظة ايتي عو 

                                                           
ىٚب أٔهاْبو كٕهكٌٛ انمظواَٙ, انًؼطٛبد انينيانٛخ انُٓلٍٛخ فٙ انؼواق, هٍبنخ يبعَزٛو )غٛو يُشٕهح(, كهٛخ انؼهةٕو,  (1

 .54, ص1440عبيؼخ ثغلاك, 
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اال أْٗ   ععظ ايٗؿا  ، َع َالزر  أِ ايمٙاط ؽ ايدٙٞ   ال تم ع ايك يب اي ؽئٟف يتٙي ع اي ؿالؾو   ؾظاظا

تهِٙ ع َال  َك ععا يسع٘ثٕ ؾٝ ايُٓ ؽف ايُٟٗؤة تهتْٟٙ   يٓشؤة ايؿالؾو
 1ب

. 

٘قع تُٟؿ  ايٗؿا  االؼػٟ  ايتٝ زعثت ػُّ ايُٓ ك  بتي ّٞ َك ظٞؽٖ  ٘غيم زكب تٙؾٞمٗ  ايُه ْٝ     

٘ن ػيم ايؿَ  ْٝ ، َٓٗ   َ  تهِٙ َسكٙق    ٘غا  آث  ؼ ظَ  ؼ ٘تطؽٞ ب ؾ  ٝ ايُٓ ك   زٟ ث تس ع  ش  ؽ٘ش 

  .ٟ   ؾٝ اي يك   ايك سٟ  يًدعؼاِ ػُّ ايُي ْٝ ايؼمٟؿ  ، َ٘ٓٗ  الٞه ظ ٞهِٙ يٗ  تؤثٟؽ ٞػنؽبك

أِ ٖٓ ل تي ّٞ ؾٝ تهؽاؼ زع٘  ايٗؿا  االؼػٟ   أتؼر  26ايدع٘و ب٘  21 بَّ٘ َالزر ايطؽٞ    

ي م ؾك ع قك ُت ، ٘بٓ  ء  عً ٛ غايُٓ ك    ٘آث ؼٖ  ايتعَٟؽٞ   عًٛ قٙتٗ ٘تٙؾٞمٗ  ايُه ْٝ ؾؼال عّ تي ّٞ 

اي  ٛ  بُكٟ   ـ ؼٞطت  ؽ° 4.5– 2.2٘ايت  ٝ تؽا٘از  ت ب  ّٟ ب َك ظٞؽٖ    ايؿايؿايٟ   ايٗ  ؿا  االؼػ  ٟ  زك  ب 

  ايؿ    االتٟ :

 ( ٍٛ2.2 -2.2انفئخ انزٙ ٚزوأػ يملاهْب يبث°:) 

زٟ  ث تم  ع َ  ّ ٖؿة 61-33ش  ًُت ٖ  ػٔ ايؿ     ايٗ  ؿا  االؼػ  ٟ  ايت  ٝ ع  عظ تهؽاؼٖ    ٞت  ؽا٘ذ ب  ّٟ ب    

تُثًت بؤعًٛ تهؽاؼيًٗؿا  قع يتٝ ال ُٞهّ االزك ـ بٗ  ، ٘  اMicro earthquake ب ايؿالؾو ايعقٟك 

 االؼػٟ  ايتٝ ػؽبت ايُٓ ك  ضالو ايكٓٙا  االضٟؽة. 

  3.6-2.4انزٙ ٚزوأػ يملهاْب ثٍٛ)انفئخ° :  

 ظِ٘ أٜ اي ؿالؾو ايت ٝ تس ع  ػُت ٖػٔ ايؿ   ايٗؿا  االؼػٟ  ايتٝ ن ْت غا  ت ؤثٟؽ َتٙق ؾ ايش عة    

قه ِ االظ٘اؼ ايمًٟ   َ ّ ٞسف بٗ  زٟث ،  ٖؿة  32-16، ايتٝ ععظ تهؽاؼٖ  ٞتؽا٘ذ بّٟبظَ ؼ ٞػنؽأٜ 

 . ٙاؾػؾخ ج ايَّٓ ضالو أٖتؿاؾ ايُي ْٝ 

 ( ٍٛ4.4 – 3.2انفئخ انزٙ ٚزوأػ يملاهْب ث°:) 

  االؼػ ٟ  أٜ أْٗ  تمع َّ أقٙٚ ايٗ ؿا ة،شًُت ٖػٔ ايؿ   ايٗؿا  االؼػٟ  ايتٝ ن ْت غا  قٙة نيٟؽ   

تؽنؿ  ، زٟث  ٖؿة15ععظ تهؽاؼٖ  أقى َّبؾٝ ايُٓ ك  ضالو ايكٓٙا  االضٟؽة ٘ايتٝ بًع  تايتٝ ٘قم

ايمؽاقٟ  االٞؽاْٟ  ٘ايتٝ تُثى َٓ ك   ايتك  ء ايظ ؿٟس  ايمؽبٟ   َ ع  االؼاػٝ ايٙاقم  قؽب ايسع٘ظ ػُّ 

َُ   خم ى ٖ ػٔ االخ ؿاء َ ّ  ايظؿٟس  ايؿ ؼقٟ  ،أٜ زعثت بكيب زؽن  ايظؿ ئر ايتهتْٟٙ   ٘اط  عاَٗ 

  ايكّٟٓ. َؽ ايُٓ ك  غا  ؾم يٟ  تهتْٟٙ  عًٛ

 (و2012-2013نهًلح يٍ ) وانجؤه انينيانٛخ ؽَت يمٛبً هٚقزٔػًك  اه( يمل26) علٔل           

                                                           
انًَةزمجم ) كهاٍةخ ٍةججٛخ يمبهَةخ ثةٍٛ  أؽًل ٚبٍٍٛ انغوٚو٘, ػهٙ ػجةل انةوؽٛى طةبنؼ, رة صٛو انزُشةٛؾ انزكزةَٕٙ فةٙ لهةك (1

 .436, ص 2012عبيؼخ يَٛبٌ ٔانمبكٍٛخ(, يغهخ انؼًٛل, انًغهل انضبَٙ, انؼلكاٌ انضبنش ٔانواثغ, 

 ػًك انٓيح كهعخ انٓيح فؾ انطٕل كهائوح انؼوع انٕلذ انزبهٚـ

23/11/2113 11:24:45 34.51 45.52 3.1 15 

21/11/2113 11:55:35 34.61 45.61 3.5 15.2 

14/11/2113 21:33:11 34.13 45.15 4.5 15 
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14/11/2113 22:11:31 34.51 45.66 2.2 5 

22/11/2113 11:12:12 34.55 45.66 3.5 5 

23/11/2113 16:52:14 34.11 45.66 2.2 5 

26/15/2114 21:13:14 34.61 45.55 2.2 11.2 

15/11/2114 22:15:16 34.55 45.11 2.2 14 

15/11/2115 13:31:11 34.61 45.53 2.5 15.1 

21/16/2116 11:21:32 34.11 45.16 3.1 11 

25/11/2116 11:31:11 34.16 45.11 2.5 6 

11/14/2111 23:41:41 34.15 45.55 2.5 12 

15/11/2111 12:36:41 34.51 45.11 3.1 14 

14/11/2111 11:56:11 34.52 45.56 4.5 11 

21/12/2111 21:21:31 34.55 45.45 2.1 5 

11/11/2111 15:54:31 34.66 45.16 3.5 21 

11/11/2111 13:45:11 34.12 45.51 3.3 1.1 

13/11/2111 15:24:23 34.61 45.15 2.5 1.3 

16/11/2111 11:44:23 34.15 45.12 3.1 15 

16/11/2111 16:25:12 34.51 45.11 2.1 1 

16/11/2111 16:36:41 34.52 45.15 2.1 11 

11/11/2111 13:12:32 34.65 45.55 2.5 11.4 

11/11/2111 11:23:15 34.12 45.11 3.3 1.2 

11/11/2111 11:23:51 34.14 45.66 2.5 24.1 

13/11/2111 15:45:15 34.14 45.63 2.2 25 

15/11/2111 16:51:51 34.65 45.61 3.5 11 

11/11/2111 11:51:46 34.55 45.11 2.1 21 

11/11/2111 16:41:41 34.51 45.14 4.1 11 

11/11/2111 22:21:24 34.51 45.11 3.3 1.2 

21/11/2111 11:24:15 34.11 45.12 2.1 14.1 

21/11/2111 13:54:34 34.54 45.14 3.3 24.4 

22/11/2111 15:16:26 34.64 45.13 2.5 25.5 

22/11/2111 21:46:11 34.52 45.12 3.5 1 

23/11/2111 13:31:55 34.16 45.65 2.5 25 

24/11/2111 16:52:11 34.14 45.15 2.5 23.4 

25/11/2111 12:13:51 34.62 45.55 3.3 25 

21/11/2111 15:55:43 34.13 45.16 2.1 5 

31/11/2111 11:42:36 34.11 45.16 2.1 11.1 

11/12/2111 11:11:34 34.15 45.16 3.5 14.3 

11/12/2111 11:15:11 34.15 45.61 2.5 25 

11/12/2111 21:14:51 34.61 45.51 4.1 21.1 

12/12/2111 12:33:31 34.15 45.16 2.5 25 

12/12/2111 15:42:56 34.15 45.11 3.5 26.1 

12/12/2111 15:42:56 34.15 45.55 2.5 26.1 
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12/12/2111 11:11:21 34.11 45.11 2.2 5 

12/12/2111 11:45:14 34.11 45.54 3.1 26.1 

13/12/2111 14:35:34 34.12 45.11 2.5 25 

15/12/2111 23:22:36 34.64 45.13 2.5 25 

15/12/2111 15:25:41 34.64 45.13 3.2 25 

15/12/2111 23:31:41 34.16 45.13 3.5 32.2 

11/12/2111 13:12:42 34.12 45.11 2.1 15 

11/12/2111 21:44:55 34.62 45.61 2.5 2 3 

12/12/2111 11:52:16 34.13 45.65 2.5 14.1 

13/12/2111 15:53:15 34.61 45.54 2.5 35.5 

14/12/2111 14:51:52 35.14 45.61 2.1 1 

16/12/2111 21:13:11 34.13 45.11 2.1 1.5 

16/12/2111 22:35:11 34.63 45.13 3.1 12.4 

11/12/2111 13:21:11 34.51 45.63 2.1 21 

11/12/2111 14:51:44 34.65 45.55 2.5 25 

11/12/2111 11:35:35 34.61 45.16 2.1 11 

21/12/2111 16:44:25 34.11 45.15 2.5 12.5 

21/12/2111 16:44:25 34.12 45.11 2.5 12.5 

21/12/2111 11:13:16 34.11 45.11 2.1 6.1 

21/12/2111 21:24:14 34.65 45.51 3.1 11 

11/13/2111 11:36:32 34.55 45.55 2.5 11 

13/13/2111 15:44:45 34.54 45.11 2.1 21 

13/13/2111 11:11:12 34.66 45.15 3.2 25 

14/13/2111 12:15:54 34.11 45.11 2.2 16.2 

16/13/2111 15:22:26 34.11 45.41 2.5 14.4 

16/13/2111 15:41:24 34.64 45.51 2.1 14 

11/13/2111 11:56:55 34.12 45.12 3.1 14 

11/13/2111 11:16:44 34.64 45.51 3.2 25 

15/13/2111 11:42:14 34.56 45.11 2.5 31 

15/13/2111 11:35:13 34.11 45.41 3.6 6 

22/13/2111 16:41:11 34.63 45.13 3.5 15 

22/13/2111 11:35:24 34.12 45.16 2.1 21 

23/13/2111 21:22:56 34.61 45.45 3.3 11 

25/13/2111 11:22:11 34.11 45.15 3.3 11 

13/14/2111 11:13:41 34.51 45.11 2.1 31.4 

14/14/2111 22:13:31 34.15 45.12 4.1 32 

15/14/2111 11:41:55 34.13 45.13 2.1 33.4 

12/14/2111 13:11:53 34.61 45.16 2.1 33.1 

12/14/2111 13:11:53 34.61 45.11 2.5 33.1 

16/14/2111 13:51:14 34.13 45.11 3.3 21.1 

22/14/2111 14:13:23 34.51 45.61 3.1 22.1 
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 نالَٕاء انغٕٚخ ٔانوطل انينيانٙانًظله: يٕلغ انٓٛئخ انؼبيخ    

http://www.meteoseism.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid= . 

 ػًٍ انًُطمخ و(2012-2013ح يٍ )( انزكواه انَُٕ٘ نؼلك انٓياد االهػٛخ نهًل14شكم )     

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(26ػهٗ ثٛبَبد علٔل )  ػزًبكا  إ:  انًظله                         

24/14/2111 21:41:51 34.54 45.11 2.5 6.6 

31/14/2111 15:11:11 34.61 45.11 2.1 6.1 

31/14/2111 22:14:51 34.13 45.15 3.5 11 

31/14/2111 22:25:42 34.15 45.14 3.6 1 

31/14/2111 22:41:15 34.13 45.16 2.1 1.6 

11/15/2111 11:34:45 34.55 45.12 2.1 1 

14/15/2111 11:11:23 34.66 45.61 2.5 11 

15/15/2111 11:45:51 34.55 45.11 3.5 21 

11/15/2111 16:14:11 34.12 45.14 3.5 21 

11/15/2111 11:31:15 34.15 45.52 2.1 11 

11/15 /2111 15:35:12 34.15 45.14 2.1 14 

15/15/2111 11:31:14 34.12 45.11 3.5 11 

21/15/2111 11:54:15 34.65 45.15 2.3 1 

21/15/2111 12:21:31 34.52 45.11 4.1 25 

31/15/2111 13:51:42 34.65 45.11 2.5 23 

31/15/2111 21:15:41 34.16 45.14 2.5 22 

11/16/2111 15:11:12 34.13 45.14 2.5 14 

25/16/2111 13:23:23 34.16 45.11 3.5 11 

13/11/2111 22:54:34 34.65 45.55 2.2 21.3 

16/11/2111 23:44:11 34.55 45.15 2.1 11.5 

13/11/2111 15:22:21 34.61 45.61 3.5 11 

15/11/2111 11:31:41 34.51 45.12 3.3 5 

16/11/2111 11:45:22 34.52 45.11 3.1 11 

16/11/2111 11:35:22 34.12 45.15 2.5 32.5 

11/11/2111 11:15:26 34.56 45.51 2.2 35.5 

24/11/2111 15:35:41 34.55 45.13 3.5 1 

25/11/2111 23:12:52 34.61 45.11 2.1 11.1 

11/12/2111 13:22:31 34.12 45.64 3.3 5.2 

http://www.meteoseism.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=
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  (و2012-2013نهًلح يٍ ) ػًٍ انًُطمخ( رٕىٚغ انجؤه انينيانٛخ  22فوٚطخ )

 .Arc gis(arcmap10.4)يظ ان ( ٔثبٍزقلاو يقوعبد ثوَب26نًظله: يٍ ػًم انجبؽخ ثبالػزًبك ػهٗ ثٛبَبد انغلٔل) ا      

 

بٙاق   ض ٙؽ تٙطٟى ايشعة ؾٝ ايُٓ ك  ٘غيم   ُ٘ٞهّ تسعٞع االَ نّ ايتٝ تتك ٘ٚ ؾٟٗ  آث ؼ ايؿالؾو  

ًي ئؼ ايؿيؿايٟ  ايك  سٝ ي غٟؽ َٓترُ  ز ٙو ايُؽن ؿايؿيؿايٟ   ايُتك ٘ٞ  ٘ايتٝ تهِٙ بشهى ظ٘ائؽ 
 1 ب 

 ،

    .21نُ  ؾٝ ايطؽٞ  ب

 

                                                           
 .223,ص1443( ػجل انؼيٚي ؽوٚؼ شوٚف , انغغوافٛخ انطجٛؼٛخ )أشكبل ٍطؼ االهع( ,يؤٍَخ انضمبفخ انغبيؼٛخ,  1
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 انًُطمخٕؽ رَبٔ٘ يقبؽو انشلح انينيانٛخ فٙ ( فط22فوٚطخ )    

 .Arc gis(arcmap10.4)( ٔثبٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ ان 26انًظله: يٍ ػًم انجبؽخ ثبالػزًبك ػهٗ ثٛبَبد انغلٔل)        

الؼاػٝ ايُمؽػ  ُك زٝ يايتٙؾٞع ايؾٝ تي ّٞ ٖٓ ل أِ أتؼر   21٘ايدع٘و ب  25َّ٘ ايطؽٞ   ب    

تٍ تككٍٟ ايُٓ ك  زكب ق ععة بٟ ْ   ايشعة ايؿيؿايٟ   يػا ؾكع  ،   ايتٝ زعثت ؾٝ ايُٓ ك ؽ ايؿيؿايٟيًُط ؽ

 ، ٘نُ  ًٞٝ:ايٛ ثالث  أطٓ ؼ 

 : االهاػٙ انمهٛهخ انقطٕهح 

ي ٟف ي ٕ ت ؤثٟؽ َسك ٙـ َ ّ قي ى  ٞه ِٙايُمؽػ   يُط  ؽؽ ايٓش  ؽ ايؿيؿاي ٝ اي ػٜ  ؼاػ ٝتُثًت ب أل   

ايُك  ز  االني ؽ  بُكٟ  ـ ؼٞطت ؽ ، اغ ش ػًت ͦ   2.1- 2.2ب   ب ّٟايٗؿة االؼػٟ ، ٘ ٞتؽا٘ذ َكعاؼايٓ ـ

  2ن 1265ٍبًػت ب٘ايتٝ بّٟ االخؿاء ايُمؽػ  الزتُ يٟ  زع٘  ايٗؿا  األؼػٟ  ػُّ ايُٓ ك  َّ 

، ٘تتُثى ب الؼاػٝ ايُُت عة ق ؽب َظ ي   اال٘ظٞ   ؾ ٝ %  َّ أخُ يٝ َك ز  ايُٓ ك  51.1٘ بٓكي  ب
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ته ِٙ بمٟ عة  زٟ ثخؿاء ايشؽقٟ  يًُٓ ك  ايتٝ تكع ػُّ االؼاػٝ االٞؽاْٟ  ْٗؽ ظٞ يٛ ٘نػيم تتُثى ب ال

  سع٘ظٞ  َُ  ٞدمًٗ  بمٟعة عّ َٓ ك  ايط ؽ.االؼاػٝ ايْٙع   َ  عّ 

  :االهاػٙ انًزٍٕطخ انقطٕهح  

-2.5٘قمت تست تؤثٟؽ ايٗؿا  االؼػٟ   ايتٝ َك عاؼٖ  ٞت ؽا٘ذ ب ّٟبؼاػٝ ايتٝ ؽ األٓايظ ٖػاؼٍ ٞ 

ايتٝ تكع ػُّ ايدٗ   ٘أخؿاء َتؿؽق  َّ االزٙاع  ػُّتتٙؾع ؽ، زٟث تب َكٟ ـ ؼٞطزك ͦ   3.6

، ٘ق ع ت ٙؼةز ٙع أ٘بؽ٘نْٙه ى ٘عي ق  ِ ٘قٙ ٖ ٝ٘ ،ايشُ يٟ  ٘ايٙق ٛ ٘ايدٓٙبٟ  ايػؽبٟ  َّ ايُٓ ك 

   َّ َدُٙع َك ز  ايُٓ ك .%32.5  ٘بٓكي ب2ن111.1ٍشػًت َك ز  بًػت ب

 :االهاػٙ انقطوح 

بًػ  ت  أالق  ى ٘ايت  ٝ ُك   ز ايش  ػًت ؼػ  ٟ  ش  عٞعة ايط   ؽة ايُمؽػ    يس  ع٘  ٖ  ؿا  ا االؼاػ  ٝ اِ    

زتُ يٟ    ز  ع٘  ايٗ  ؿا  %   َ  ّ أخُ   يٝ َك   ز  ايُٓ ك    ايُمؽػ    أل1.4ب    أٜ بٓك  ي 2ن  112.3ٍب

ايٛ ز ع٘  أظ   ٘قع زكب َكٟ ـ ؼٞطتؽ،    4.6ͦ-3.1ب اغ ن ْت بشعة ؾيؿايٟ  تؽا٘زت بّٟ ،االؼػٟ 

  23ظ ٙؼة باي ، نُ   ؾ ٝايُي ْٝ ايكعُٞ  َثى  زع٘  شؽ٘ش ؾٝ ايدعؼاِ ٘ايك كٙؼأػؽاؼ ًَسٙظ  ؾٝ 

يكالق ى اة آُ ك  عًٛ شهى أش ؽؽ  ػ ٟك  بُس  غ٘قع أَتع  ػُّ االخؿاء ايٙق ٛ ؾٝ اي،    -ب -أ

 ، يػا تهِٙ ظائُ  َٓ ك  ْش   تهتْٟٙ    ٘غا  ؾم يٟ   ع يٟ   ٞتٗ اؼظؽ بمعٌ اقتكؽايديًٟ  ايسع٘ظٞ  ايتٝ تت

  ع٘  ايؿالؾو شعٞعة ايكٙة.يس

يًُٓ ك  ؾؼ ال  ع ّ  ايدٟٙيٙخٝ ٘ايتؽنٟيٝ ايتسًٟى ٘االقتٓي ؽ يًكدال  ايكٟؿَٟ  ٘ايٙػعَّ ضالو     

َٙقمٗ    ايدػؽاؾ  ٝ ُٞه  ّ ته  ّٙٞ ؼإٞ    تهتْٟٙ    َٓؼ  ي   يالزتُ   ال  ايؿيؿايٟ    ايُسكٙق    أ٘ غٟ  ؽ 

 ِ تسع  ؾٝ ايُٓ ك  .أُُهّ َّ ايايُسكٙق  ايتٝ 

ٖ٘ػا َ تٍ َالزرتٕ عٓع بعأ ٞؤضػ ب الؾظٞ ظ ؾٝ ايكٓٙا  االضٟؽة  ّٟٝ أِ ايٓش ؽ  ايؿالؾيزٟث تي   

ٌ  ن ِ َّ أنثؽ االعٙاٌ ايتٝ زعثت ؾٟٕ 2111ظؼاق  ايٙػع ايؿايؿايٝ يًُٓ ك  زٟث ٘خع أِ ع ٌ ب

 ٝايتاالقي ب   ، ؾؼال  عَّك ععة يٓشٙء ايؿالؾو غيم ٘خٙظ عٙاَى  ٞمًى ايُٓ ك ٖؿا  أؼػٟ  ؾٝ 

يشعا  ابايمٙاطؽ ايُ ؽٞ   ٘ايتٝ تُثًت بعؼاق  ضالو ظؼاق  ايطظ ئض ايُٓ ضٟ  يًُٓ ك  غنؽ  قًؿ َ 

 يع٘ؼ اييشؽٜ ا ؾؼال  عّ ٌ ، 2111-2111ايُٙقٍ ايُ ؽٜ ب ٘ال قُٟ  ضالوايُٓ ك   ػُّايُ ؽٞ   

نُٟ ٔ االب ؼ   يٟمٟ  ايُٙاؼظ اي ، ن يكٟ ٌ بؤقتٓؿاؼ ْكي  زع٘  ايُط ؽؽ ايؿيؿايٟ ؾٞ ظة  ايػٜ ٞمُى عًٛ

َُ  ع ٘ؾٙاطى ٘ٛ أػم ؼ  ايكشؽة االؼػٟ  ٘ زع٘  طعٞئظٜ اي  ايػٜ٘ايمِٟٙ ٘ايثؽ٘ا  ايُمعْٟ   

 ٟ  .يٗؿا  االؼػزتُ يٟ  تهؽاؼ اعؽػ  الايُٓ ك  ٞدمى
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  (و2012-2013نهًلح يٍ ) ػًٍ انًُطمخ( رظُٛف شلح انًقبؽو انينيانٛخ 24فوٚطخ ) 

 .Arc gis(arcmap10.4)( ٔثبٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ ان  26ثبالػزًبك ػهٗ ثٛبَبد انغلٔل)  انًظله: يٍ ػًم انجبؽخ

 

 

 فٙ انًُطمخ يَبؽخ ََٔت اَطمخ انٓياد االهػٛخ ؽَت انلهعخ انينيانٛخ (22علٔل)

 

 

 

 

 

 

 
 .( 24انًظله: ثبالػزًبك ػهٗ انقوٚطخ)                         

 ايٓكي  ايُ ٙٞ % ايُك ز  /نٍ َكتٙٚ َط ؽؽ ايؿالؾو

 51.1 1265 أؼاػٝ قًًٟ  ايط ٙؼة

 32.5 111.1 ؼةأؼاػٝ َتٙق   ايط ٙ

 1.4 112.3 أؼاػٝ ض ؽة

 111 1263 ايُدُٙع
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 ػًٍ َبؽٛخ يٛلاٌ ٍورك( أصو انٓياد االهػٛخ ػهٗ انًجبَٙ فٙ لوٚخ د -ة-أ 23 طٕهح)       

 )أ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ة(                                                          

                                                                    

                             

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 )د(

 
                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 .13/12/2012ـ انزمطذ ثزبهٚ          

N 

N 
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ؼاػ ٝ اِ ععظ َّ ايؿٙايف ٘ض ط  ايمهكٟ  تٓتش ؽ ػ ُّ األ ْدع  31٘ب  31ب ايطؽٞ  َّ٘ َالزر  

ايط ؽة ايتٝ تتُٟؿ بك ٟ ظة ايي ئؼ ايؿيؿايٟ   غا  ايُك  ظٞؽ ايم يٟ   ، َُ   ٞي ّٟ غي م أث ؽ ايؿٙاي ف ؾ ٝ ؾٞ  ظة 

أَ  ب يٓكي  يًتؽانٟب ايط ٟ  ؾٓالزظ ؾٞ ظة أزتُ يٟ  ته ؽاؼ ايٗ ؿا  ؾ عًٟ  ايٓش ؽ ايؿيؿايٝ ؾٝ ايُٓ ك ، 

، ٘ب ػيم نًُ   ْتد ٕ ْس ٙ االخ ؿاء ايش ُ يٟ  ؾٟٗ االؼػٟ  ؾٝ االخؿاء ايتٝ تتُٟؿ بهث ؾ  ايرٙاٖؽ ايط ٟ  

ايشؽقٟ  َّ ايُٓ ك  ٘ض ط  بُس غاة قًك  خي  و ب  َٙ ايسع٘ظٞ    ْالز ظ تؽن ؿ أني ؽ ع عظ َ ّ ايٗ ؿا  

تمُى عًٛ زع٘  أػؽاؼ نيٟؽة  ؾٝ ايُي ْٝ َ٘طتًؽ االْش   اييشؽٞ   ايتٝ م يٟ ايشعة اي  االؼػٟ  غا

ؾٝ ايُٓ ك  ٘نػيم تمُى عًٛ أْٟٗ ؼ ٘تك قؾ ايظطٙؼ َ ّ ق ؿٙذ ايُؽتؿم    ايديًٟ   ، ٖ٘ ػا َ   ي ٙزظ 

ػ ُّ َٓ ك   ايعؼاق   ز ٙع عي ق  ِ ؾٝ ٘اظٜ قؽتم قؽب َظٟؽ قؽتم ؾٝ ضالو ايؿٞ ؼة ايُٟعاْٟ  

 ٞشهى ض ٙؼة نيٟؽة عًٛ اي ؽٞف ايػٜ ٞؽبؾ بّٟ َٟعاِ ٘االؼاػٝ االٞؽاْٟ . َُ  

 ( رطبثك انظٕاْو انقطٛخ ٔانفٕانك يغ رٕىٚغ انجؤه انينيانٛخ فٙ انًُطمخ30فوٚطخ )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔثٛبَبد انًٕلغ ( 3انقوٚطخ ) ٔ ( 22انقوٚطخ ) انًظله: يٍ ػًم انجبؽخ ثبالػزًبك ػهٗ

http://www.meteoseism.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid 

http://www.meteoseism.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid
http://www.meteoseism.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid
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 ( رطبثك انظٕاْو انقطٛخ ٔانفٕانك يغ انزٕىٚغ انًَبؽٙ نهًقبؽو انينيانٛخ فٙ انًُطمخ31فوٚطخ )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ٔثٛبَبد انًٕلغ (  3ٔ انقوٚطخ )(  24انًظله: يٍ ػًم انجبؽخ ثبالػزًبك ػهٗ انقوٚطخ )            

http://www.meteoseism.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid. 

 

 رٓب فٙ ػًهٛخ انزُشٛؾ انزكزَٕٙ :ٔكالال عٛخانًؤشواد انغٕٛيٕهفٕنٕ.2-1-1-3

ٟ       ايٓش      ؽ ايتهت     ْٙٝ ؾك    ع أق     تطعَت بم     غ ايُئش     ؽا  غا  اي     عالال   عًيتسعٞ    ع ٘قٟ      ـ ؾ    

ايدَٟٙٙؼؾٙيٙخٟ     ٘ايت  ٝ َ  ّ ضاليٗ    ُٞه  ّ تٙػ  ٟر ظ٘ؼ ايتش  ٖٙ   اييٟٓٙٞ    ؾ  ٝ تش  هٟى ايٙز  عا  

هٟ    ايمًُٟ     ايدَٟٙٙؼؾٙيٙخٟ    َث  ى ايدَٟٙٙؼؾٙيٙخٟ    ٘ت ٙؼٖ    ، ٘ن  ػيم تك   عع ؾ  ٝ تك   ؼع ظٞٓ َٟ

ايتمؽٞ   ٘االؼق   ب
 1ب

، ٘ؾ ٝ ػ  ٙء ٖ ػٔ ايُئش  ؽا  ُٞه ّ تسًٟ  ى ايسؽن    ايتهتْٟٙ    َ ّ ض  الو ايُم   يٍ 

ايٟٗهًٟ  يًٙاظٜ أ٘ ايٓٗؽ ايتٝ تمع أْمه ق   يًتػٟؽا  ايُٓ ضٟ  ٘ايمًُٟ   ايتهتْٟٙ  ايٝ زعثت ؾٝ ايُٓ ك ، 

                                                           
ػجلهللا, انقظبئض انًٕهفٕركزَٕٛخ نؾٕع ٔاك٘ انطوٚفبٔ٘, يغهخ كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد  (  أٍؾبق طبنؼ انؼكبو ٔٔفبء يبى1ٌ

 .1223,ص 2016(, 5) 52, انًغهل 

http://www.meteoseism.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid
http://www.meteoseism.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid
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ايتهتْٙٝ ايسعٞث ُ٘ٞهّ ايتميٟؽ عّ ايطظ ئض ايتهتْٟٙ  َّ أٜ أْٗ  تم ٝ طٙؼة ٘اػس  عّ ايٓش ؽ 

 ضالو ععة َئشؽا  َثى :

 (:Tغوافٙ )ٕثػبيم انزًبصم انطٔ يؤشو .2-1-1-3-1

  َك عاؼ تي  ّٞ ْ ؿ٘ذ أ٘ ٖد ؽة ايُد ؽٚ   Topographic Symmetry Factorٞي ّٟ ٖ ػا ايُئش ؽب 

ْٟٙ   ْش    أ٘ يٙخ ٙظ ط ع٘ع تس ت ايؽئٟف يًسٙع ايُ  ئٝ ع ّ َس ٙؼ ايس ٙع ، اْمه ق    يٙخ ٙظ تهت

 -1  بُ عٞ   تت ؽا٘ذ ب ّٟبTق سٟ  أثؽ  ؾٝ ٖدؽة ايُدؽٚ، ٘تتُثى قٍٟ ع َ ى ايتُ ث ى اي  ٙبػؽاؾٝ ب

  نًُ   أتدٗ ت َم  يٍ ايس ٙع ْس ٙ ايتُ ث ى ، ٘نًُ   أقتؽب ت َ ّ 1  ؾهًُ  أتدٗت قٍٟ ايُئشؽ ْسٙ اي ـب1

االتٟ يٟف ٖػا ايُئشؽ َّ ضالو ايُم ظي    نًُ  أتدٗت ْسٙ ععٌ ايتُ ثى بايٓؿ٘ذ ، ٘ٞتٍ ت 1ايـب
 1ب

: 

                                                                                                   Dd  T=Da/ 

Da يًسٙع  ايٙق ٝ يًسٙع ايٛ ضؾ َٓتظؽ ايُدؽٚ ايؽئٟف ايُتمؽج ايُك ؾ  َّ ايطؾ 

                Dd =   ايٛ ضؾ ايسع ايط ؼخٝ عٓع ايٙقؾايُك ؾ  َّ ايطؾ ايٙق ٝ بايُسٙؼ

  ن ْ ت َتي ٞٓ   ؾ ٝ خُٟ ع أز ٙاع ايُٓ ك   ،ي ػا ؾك ع ت ٍ T  تي ّٟ أِ ق ٍٟ َئش ؽ ب21٘زكب ايدع٘و ب  

  .32  ٘ ايطؽٞ   ب25تظٟٓؿٗ  ايٛ ثالث  ؾ    ٘نُ  ؾٝ ايدع٘وب

 َٕٙانفئخ انؼؼٛفخ انُشبؽ انزكز : 

ك  ز   أز ٙاع ايُٓ ك   ٘ايت ٝ تتُث ى بس ٙع أ٘ب ؽ ٘نْٙه ى ٘عي ق  ِ ق ظ  ٖػٔ ايؿ   ؾٝ أغً ب َ   

  عً ٛ ايت ٙايٝ، اغ ته ِٙ 1.11، 1.21، 1.14،1.21،1.11٘ضٙؼضٙؼ ٘ؾيهٕ نّ اغ قدًت قٍٟ بًػتب

 قًًٟ  ايٓش ؽ ايتهتْٙٝ زٟث تتظؽ َد ؼٞٗ  ايُ ئٟ   بكً  أْسؽاؾٗ  عّ أتد ٖ تٗ  ايؽئٟكٟ  .

 َٕٙانفئخ انًؼزلنخ انُشبؽ انزكز: 

  عً ٛ ايت ٙايٝ 1.45، 1.31  بًػت ب(Tتُثًت بسٙػٝ قٝ زؽاِ ٘قٙؼة تٙ ٘قع قدًت قٍٟ يًُئشؽ   

 ، زٟث تتؤثؽ بٓش ؽ تهتْٙٝ َمتعو .

 الفئة العالية النشاط التكتوني(ظهرت اعلى قيمة للمؤشر :T(في حوض بانزمين وقد بلغتت )أي7700 ،) 
 محور حوضو7 بأتجاه ينحرف مجراه الرئيس إن
 Tمؤشر التماثل الطوبغرافيدليل ( 82جدول )                                   

 ايعؼخ 

 

 ايعؼخ 

 ايكٍٟ ايظٓؽ

 <1.6 1 ع يٟ  ايٓش ؽ

 1.3 – 1.6 2 َمتعي  ايٓش ؽ

 >1.3 3 ػمٟؿ  ايٓش ؽ

-Edvin AsatourDizaj Takieh,ManochehrGhorashi, Fereydn Rezaie , The Transverse Topographic 

Symmetry Factor of Darakeh Stream in the North Tehran ,Iran , Open Journal of Geology ,2015,p.772 

                                                           
1

 2) Edvin AsatourDizaj Takieh,ManochehrGhorashi, Fereydn Rezaie , The Transverse 

Topographic Symmetry Factor of Darakeh Stream in the North Tehran ,Iran , Open 

Journal of Geology ,2015,p.772 
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 ألؽٕاع انًُطمخT  انطٕثغوافٙيؤشو انزًبصم ا لٛى ٔأطُبف(24علٔل )                            

 Arc. ٔيقوعةبد ثوَةبيظ   انطةٕثغوافٙٔ َزةبئظ يؼبكنةخ انزًبصةم اDem االهرفةبع انولًةٙ   إًَةٕمطانًظله: يٍ ػًةم انجبؽضةخ ثبالػزًةبك ػهةٗ 

Gis (arc map 10.4.1). 

 

 ألؽٕاع انًُطمخT  انطٕثغوافٙ( أطُبف انًؤشو انزًبصم ا32فوٚطخ )

 ( ٔث ٍةزقلاو ٔيقوعةبد ثوَةبيظ 24( ٔ) 22ٔ ثٛبَةبد انغةلٔل )  Dem االهرفةبع انولًةٙ   ًةٕمطإَانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ 

.Arc Gis (arc map 10.4.1) 

 ايعؼخ  ايظٓؽ DA Dd T االزٙاع

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 1.14 4.5 1.11 ا٘بؽ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 1.21 2.14 1.51 ْهىنؿ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 1.11 1.5 1.5 عي ق ِ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 1.21 4.13 1.14 ضٙؼضٙؼ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 1.11 3.16 1.63 ؾيه  نّ

 َتٙق   ايٓش ؽ 2 1.31 3.5 1.45 قٝ زؽاِ

 َتٙق   يٓش ؽ 2 1.45 11.5 5.12 قٙؼة تٙ

   ايٓش ؽع يٟ 1 1.11 2 1.54 ب ْؿَّٟ
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  Asymmetry Factor( AF) : يؤشو ػلو انزًبصم.2-1-1-3-2

ٞمع َ ّ ايُم  ٟٞؽ ايُك تطعَ  ؾ ٝ تكٟ ٍٟ ٘خ ٙظ َٟ ى ؾ ٝ ايُد ؽٚ ايؽئٟك ٝ يًس ٙع ايُ  ئٝ، ٘ٞك تطعٌ    

د ْ  ب ايُتم  ؽع يًٗي  ٙؽ ٘ايطك  ؽ ْتٟد    تؤثؽٖ    ب   يكٙٚ ٘ايؿم يٟ     ايتهتْٟٙ   ، ٘ٞمي  ؽ عٓ  ٕ يُمؽؾ    اي

ب يُم ظي  ايت يٟ 
 1ب

: 

AF = 100 ( AR/AT) 

 اغ اِ 

   =AR َك ز  ايسٙع ؾٝ ايدٗ  ايُٟٓٛ يًُدؽٚ ايؽئٟكٝ ب تد ٔ  ايُظب

  =AT ايُك ز  ايهًٟ  يًسٙع ايُ ئٝ

أٜ تم ؽع ع  يٝ   ؾؤْٕ ٞشٟؽ ايٛ ز ع٘  ْش  ؽ تهت ْٙٝ 51َّ ب أعًٛ   AF ب أغا ن ْت قٍٟ ايُئشؽ   

 ؾٝ أؽٙاو ايؽ٘اؾ ع ٟئثؽ ق ٘غيمايُد ؼٜ  ؾٝهتْٙٝبتسعب  قٓٙا  ايُدؽٚ ايؽئٟف ايٛ تع٘ٞؽ٘تكٙـ ت

عًٛ خ ْيٝ ايُدؽٚ ايؽئٟف ، زٟث أِ ايد ْب ايُكٙـ ٞمهف ع َى ععٌ ايتُ ثى ايتؼ ؼٞكٝ ايٙاقم 
 2ب

 

  أتؼ  ر أِ ٖٓ   ل تي   ّٞ ؾ  ٝ ق  ٍٟ َئش  ؽ 31٘زك  ب ايُمٟ   ؼ ؾ  ٝ ايد  ع٘وب ٘بم  ع ت يٟ  ف ايُم ظي    أع  الٔ

  : 33٘ايطؽٞ  ب  31ايدع٘وب نُ  ؾٝ ،  ٘قع تٍ تظٟٓؽ قٍٟ ٖػا ايُئشؽ ايٛ ثال  ؾ   AFايـب

 AFنزًبصم يؤشو ػلو ا كنٛم( 30 علٔل ) 

 

 

 

 

 
 -Keller,E.A. and pinter, Active tectonics , Earthquakes , uplift , and landscape 2nd      edition. 

NewJersey, prentie Hall,2002,p.125. 

 ألؽٕاع انًُطمخAFيؤشو ػلو انزًبصم ( لٛى ٔأطُبف 31) علٔل   

 Arc غوافٙ  ٔيقوعةبد ثوَةبيظ ٕثٔ َزبئظ يؼبكنخ ػلو انزًبصم انطةDem االهرفبع انولًٙ   إًَٕمطانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ  

Gis (arc map 10.4.1). 

                                                           
1(Mehran Arian, Nooshin Bagha ,Rezvan Khavari and Hamideh Noroozpou, Scismic 

sources and neo – tectonics of Tehran area (North I ran), Indian Journal  of Science and 

Technology ,vol.5 No.3,2012,p.2380. 

ٍَ فؼو ٔػًبك أؽًل يؾًل َٕه٘, االصو انغٕٛيٕهفٕنٕعٙ نهُشبؽ انزكزَٕٙ انؾلٚش ػهٗ ؽٛخ شٛـ اثواْٛى ( طٓٛت ؽ2

,  15انًؾلثخ شًبل غوة انؼواق ثبٍزقلاو انزمُٛبد انغغوافٛخ انؾلٚضخ , يغهخ اثؾبس كهٛخ انزوثٛخ االٍبٍٛخ , انًغهل 

 .1122ص 2014(,3انؼلك)

 ايكٍٟ ايظٓؽ ايعؼخ 

 <65 1 ع يٟ  ايٓش ؽ

 51 – 65 2 َمتعي  ايٓش ؽ

 >51 3 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ

 ايعؼخ  ايظٓؽ AR AT AF االزٙاع

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 51.4 45.4 22.5 ا٘بؽ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 45.1 41.5 11.1 نْٙهى

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 51.5 153.6 431.5 عي ق ِ

 َمتعي  ايٓش ؽ 2 61.5 116.1 65 ضٙؼضٙؼ

 َمتعي  ايٓش ؽ 2 64.1 51 36.5 ؾيهٕ

 ع يٟ  ايٓش ؽ 1 13.1 51.1 42.6 قٝ زؽاِ

 َمتعي  ايٓش ؽ 2 62.5 113.2 413 قٙؼةتٙ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 23.2 15.5 3.6 ب ْؿَّٟ
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 :ايؿ   ايتٝ تؼٍ االزٙاع ايتٝ تهِٙ قٍٟ َئشؽ اي ـب انفئخ انؼؼٛفخ انُشبؽ ٖٝ٘AF  ؾٟٗ   أق ى   ّ َ

  51.4،45.1،51.5،23.2ب    بًػت قُٟٗ ، ٘شًُت زٙع أ٘بؽ ٘نْٙهى ٘عي ق ِ ٘ب ْؿَّٟ اغ  51ب

 عًٛ ايتٙايٝ، أٜ ْكي  ايتكٙـ ٘ايتسعب ؾٝ َد ؼٞٗ  ايُ ئٟ   قًًٟ  خعا.

 :٘تُثًت ب يؿ   ايتٝ تتؽا٘ذ قٍٟ َئشؽ ايـب انفئخ انًؼزلنخ انُشبؽAF ٘قع ش ًُت 65-51  ؾٟٗ  بّٟب  

 اِ  عً ٛ ايت ٙايٝ، أٜ 64.1،62.5، 61.5زٙع ضٙؼضٙؼ ٘ؾيهٕ نّ ٘قٙؼة تٙ اغ قدًت قٍٟ بًػت ب

 .ْٙع   َ  ب يتسعب ٘ايتع٘ٞؽ تتُٟؿ ُ ئٟ َد ؼٞٗ  اي

  :٘ايت  ٝ ػ  ُت ز  ٙع ق  ٝ ز  ؽاِ  اي  ػٜ ن   ِ ػ  ُّ ٖ  ػٔ ايؿ     ايت  ٝ تش  ُى  انفئةةخ انؼبنٛةةخ انُشةةبؽ

  ٞ عو عً ٛ ٘خ ٙظ ْش  ؽ تهت ْٙٝ ع  يٝ ؾ ٝ ٖ ػا َُ  65  ع ّ  AFاالزٙاع ايتٝ تؿٞع ؾٟٗ  قُٟ   اي ـب

 ايسٙع أظٚ ايٛ تؤثؽ ؼ٘اؾعٔ ب يتكٙـ أ٘ ايتسعب ب يُك ؼْ  َع ؼ٘اؾع بكٟ  االزٙاع.

 (AF( أطُبف يؤشو ػلو انزًبصم )33فوٚطخ )                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc. ( ٔث ٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ 31( ٔ)30ٔ ثٛبَبد انغلٔل )Dem االهرفبع انولًٙ   إًَٕمطبالػزًبك ػهٗ انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ث

.Gis (arc map 10.4.1 
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  :SLبStream Lengh - Gradient Index يؤشو ؽٕل انًغوٖ ٔكهعخ اَؾلاهِ.2-1-1-3-3

ٍ َعٚ َك َ٘  ايظطٙؼ يمًُٟ    زٙاع ٘يتكٟٟٞكتطعٌ ٖػا ايُئشؽيسك ب أؽٙاو ايُد ؼٜ ايُ ئٟ  يء   

ايتآنى بايتمؽٞ  ايُ ئٟ   ٘عالقتٗ  ب الْش   ايتهتْٟٙ  ، زٟث ٞتؤثؽ ٖػا ايُئشؽ بعؼخ  االْس عاؼ ٘بتم ؽج 

ايت يٟ  ظي ايُدؽٚ ايُ ئٝ ايؽئٟف يًسٙع، ُ٘ٞهّ زك بٕ َّ ضالو ت يٟف ايُم 
 1ب

 : 
SL =( ΔH/ΔL) L 

 غ اِ :ا

     =L ؽٙو ايٙاظٜ ايهًٝ 

  ΔH = ؼتؿ ع ؾٝ َٓ ك  ايُظب ايُسعظةؾؽـ اال

  = ΔL ؽٙو ايُك ؾ  ايُكتكُٟ  ؾٝ َٓ ك  ايُظب ايُسعظة

  َتي ٞٓ  ؾُٟ  بٟٓٗ   نُ  ؾٝ SLتيّٟ أِ قٍٟ َئشؽايـ ب  32٘زكب ايدع٘و ب َّ٘ ت يٟف ايُم ظي  أعالٔ  

، نُ    Keller,E.A. and pinter٘ؾ ف ايُمٟ  ؼ ايم  يُٝ ػ ُّ ؾ ت ّٟ ٘غي م  ٘قمت٘قع   ،33ايدع٘وب

  ، ٘نُ  ًٞٝ: 34ايطؽٞ  ب

 

 

 

 

 

 

 
-Keller,E.A. and pinter, Active tectonics  Earthquakes  uplift  and landscape, op.cit,p.125. 

 

 الؽٕاع انًُطمخ SLيؤشو ؽٕل انًغوٖ ٔ كهعخ اَؾلاهِ ٔأطُبف ( لٛى 33)علٔل

 Arc (ٔيقوعبد ثوَبيظ  SLان  ) يؤشؤ َزبئظ يؼبك نخ Dem االهرفبع انولًٙ   إًَٕمط انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ       

Gis .(arc map 10.4.1) 

                                                           
1 

  1) Keller,E.A. and pinter, Active tectonics , Earthquakes , uplift , and landscape 2nd      

edition. NewJersey, prentie Hall,2002,p.125. 

 ؽٕل انًغوٖ ٔ كهعخ اَؾلاهِ SLيؤشوكنٛم (32علٔل)

 ايكٍٟ ايظٓؽ ايعؼخ 

 <511 1 ع يٟ  ايٓش ؽ

 311 – 511 2 َتٙق   ايٓش ؽ

 >311 3 قًًٟ  ايٓش ؽ

 ايعؼخ  ايظٓؽ Lٌ L Δ H Δ SL/ االزٙاع

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 212.31 23 1.3 12 ا٘بؽ

 َمتعي  ايٓش ؽ 2 311.11 36 1.1 11 نْٙهى

 َمتعي  ايٓش ؽ 2 343.64 11 3.3 63 عي ق ِ

 َمتعي  ايٓش ؽ 2 326.45 46 3.1 22 ضٙؼضٙؼ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 56.25 5 1.6 11 ؾيهٕ نّ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 161.54 21 2.6 15 زؽاِ قٝ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 261.43 13 3.5 12 قٙؼةتٙ

 1.5 1 ب ْؿَّٟ

 
 
 
 
 

  

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 66.32
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   ػُت ٖػٔ ايؿ   االزٙاع ايتٝ تهِٙ قٍٟ َئشؽ ايـبانفئخ انؼؼٛفخ انُشبؽ :SL ّ َ 311  ؾٟٗ   أق ى ،

٘   212.31ب ًػ تق ٍٟ ب٘شًُت زٙع أ٘بؽ ٘ؾيهٕ نّ ٘قٝ زؽاِ ٘ق ٙؼة ت ٙ ٘ب  ْؿَّٟ ٘ق ع ق دًت 

   .  عًٛ ايتٙايٝ 66.32٘ 161.54٘261.43٘  56.25

 :٘قع تُثًت ب الزٙاع ايتٝ تتؽا٘ذ قٍٟ َئشؽ ايـب انفئخ انًؼزلنخ انُشبؽSL511-311  ؾٟٗ   ب ّٟب  

 عً   ٛ 326.45،  343.64، 311.11ز   ٙع نْٙه   ى ٘عي ق   ِ ٘ضٙؼض   ٙؼاغ ق   دًت ب ػ   ُت٘ق  ع 

 ايتٙايٝ.

 (SL) ًغوٖ  ٔ كهعخ اَؾلاهِؽٕل ان ( أطُبف يؤشو34فوٚطخ)

( ٔث ٍزقلاو ٔيقوعبد 33( ٔ)   32ٔ ثٛبَبد انغلٔل )  Dem االهرفبع انولًٙ   إًَٕمطانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ  

 Arc Gis (arc map 10.4.1). ثوَبيظ 
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 Ratio of Valley Floor Width  to  ػوع أهػٛخ انٕاك٘ انةٗ أهرفةبع انةٕاك٘.2-1-1-3-4

Valley Height(Vf :) 

بش عة ايمًُٟ     V  ٘U   َعٚ تؤثؽأشه و ايٙظٞ ِ ايتٝ تهِٙ عًٛ ش هى ز ؽؼ Vfٞمهف َئشؽ ايـب    

ٞي  ّٟ ايؿ  ؽـ ب  ّٟ أؼػ  ٟ  اي  ٙاظٜ ايت  ٝ  تش  هًت أق  تد ب    اْ  ٕ   ، أTectonic processٜايتهتْٟٙ   ب

    ٘ايت ٝ ظٗ ؽ  ْت ئد ٕ َ ّ الؼتؿ ع َمعو ايتٓشٟؾ ايتهت ْٙٝ يظ طٙؼ ايك ع عة ب اي يك   تس ت ايك  سٟ

 ٘ايت ٝ،   21ايش هىبنُ     Uبش هى ز ؽؼ ب ٘اؼتؿ ع ٕ، اغ ٞرٗ ؽ ن ى اي ٙاظٜ ايٓكي  ب ّٟ ع ؽع ضالو

 ضُ ٙو أ٘ تهتْٟٙ   ػ مٟؿ بكيب ايتمؽٞ  ايد ْيٟ  يء٘ظٞ  ايُٓس عؼة  اق ؿى اي تالو ٘ايت ٝ  تمه ف  تتهْٙ

تهتْٟٙ   ع يٟ    تشٟؽ اي ٛ ٘خ ٙظ   ايُٓطؿؼ VFقٍٟ َئشؽ ب اَ ،
 1ب

  Vfؽ اي ـبش ، ُ٘ٞه ّ قٟ  ـ ق ٍٟ َئ

قتطعاٌ ايُم ظي  ايت يٟ ا٘غيم َّ ضالو 
 2ب

: 

VF = 2Vfw/[(EId -Esc)+(Erd-Esc)] 

 ِاغ ا

   =Vfw عؽع اؼػٟ  ايٙاظٜ  

 EId = ؼتؿ ع ايككٍ بايدؿء  االٞكؽ َّ ايٙاظٜا  

                                                                                     Erd = ؼتؿ ع ايككٍ بايدؿء  االُّٞ َّ ايٙاظٜا

 Esc  = َمعو اؼتؿ ع اؼػٟ  ايٙاظٜ

 VF( ؽوٚمخ رًضٛم لٛبٍبد يؼبكنخ يؤشو 20شكم )                                   

 Arc Gis. (ٔيقوعةبد ثوَةبيظ  Vfانة  ) ؤشةوئ َزةبئظ يؼبكنةخ Dem االهرفةبع انولًةٙ   إًَةٕمطانًظله: يٍ ػًةم انجبؽضةخ ثبالػزًةبك ػهةٗ 

(arc .map 10.4.1). 
ؾكع اقتطؽخت  ايكٟ ق   ايُ ًٙب  يت يٟف ايُم ظي  أعالٔ َّ ض الو  اض ػ َك  ع عؽػ ٝ يه ى ز ٙع َ ّ    

٘زك ب ايد ع٘و  ٘بم ع ت يٟ ف ايُم ظي    (Glopal Mapper11) زٙاع ايُٓ ك  ٘غيم ب ق تطعاٌ بؽْ  َح أ

                                                           
فؤاك ػجل انْٕبة انؼًو٘ َٔغى ػجل هللا كبيم, كهاٍخ انًؤشواد انغٕٛيٕهفٕنٕعٛخ نهُشبؽ انزكزَٕٙ فٙ لجخ ػالً , ؽٛخ    1

 . 241ؽًوٍٚ انشًبنٙ, يظله ٍبثك, ص

2 2) Verrios.,Zygouri.,and Kokkalas ,Morphotectonic Analysis in the Eliki Fault Zone (Gulf 

of Corinth Greece),Bulletinof the Geological Society of Greece International 

0Congress,2004,p.1708. 

 ارتفاع القسم االيمن للوادي
ارتفاع القسم االيسر للوادي 

 للوادي

 عرض ارضية الوادي

 ارتفاع ارضية  الوادي
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، نُ   ايٛ ث ال  اط ٓ ؼقٍٟ ظيٟى ٖػا ايُئشؽ يػا ؾكع طٓؿت  Vf)ّ ؾٝ قٍٟ َئشؽبأتؼر أِ ٖٓ ل تي ٞ  34ب

 : ، ٘نُ  35ًٝٞ  ٘ايطؽٞ  ب35ؾٝ ايدع٘و ب

 (Vfيؤشو) كنٛم (34علٔل )                                                   
 

 

Hamdouni,C.lrigaray, T,Fernandes ,J,Chacon, E,A,Keller, Assessment of relative active tectonic ,south 

west border , of Sierra Novada,(southern spain),Geomorphology,2008, p.150. 

  

 ؽٕاع انًُطمخأل( Vfيؤشو ) ٔأطُبف ( لٛى35علٔل )

 Arc Gis. (ٔيقوعةبد ثوَةبيظ  Smfانة  ) يؤشةؤ َزبئظ يؼبكنةخ Dem االهرفبع انولًٙ   إًَٕمطانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ  

(arc map 10.4.1). 

 

 ٘ػ  ُت  أغً  ب أز  ٙاع 2.1:  ش  ًُت ٖ  ػٔ ايؿ     ايك  ٍٟ ايت  ٝ ن ْ  ت أني  ؽ َ  ّ انفئةةخ انؼةةؼٛفخ انُشةةبؽ

  Vfايُٓ ك  َٓٗ  زٙع نْٙى ٘عي ق ِ ٘ؾيه  نّ ٘قٝ زؽاِ ٘ق ٙؼة ت ٙ ، اغ ق دًت ق ٍٟ َئش ؽ اي ـب 

   عًٛ ايتٙايٝ.5.11٘6.15٘3.1٘ 11.11٘  1.11ب  ؾٟٗ 

 ُتُث ى بسٙػ ٝ ضٙؼض ٙؼ ٘ ٞ  1.2٘-2.1ؾك ع تؽا٘ز ت ق ٍٟ ٖ ػٔ ايؿ    ب ّٟ بشةبؽ:  انفئخ انًؼزلنةخ ان

   عًٛ ايتٙايٝ.2.11٘1.12ب ْؿَّٟ ٘قع بًػت قُٟٗ  ب

   :1.55٘تُثًت  بسٙع أ٘بؽ اغ  قدىب 1.2تهِٙ قٍٟ ٖػٔ ايؿ   أقى َّ  انفئخ انؼبنٛخ انُشبؽ.  

 

 

 

                                            

 

 

 ايكٍٟ ايظٓؽ ايعؼخ   

 >1.2 1 ع يٟ  ايٓش ؽ

2.1 – 1.2 2 َمتعي  ايٓش ؽ  

 <2.1 3 ٓطؿؼ  ايٓش ؽَ

 ايعؼخ  ايظٓؽ Vfw  Esc  ERD  Eld  Vf أالزٙاع

 ع يٟ  ايٓش ؽ 1 1.55 415 511 411 55 ا٘بؽ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 1.11 311 311 361 115 نْٙهى

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 11.11 365 361 331 315 عي ق ِ

 َمتعي  ايٓش ؽ 2 2.11 335 331 311 51 ضٙؼضٙؼ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 5.11 316 312 211 165 ؾيه  نّ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 6.15 265 261 262 41 قٝ زؽاِ

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 3.11 255 254 261 131 قٙؼة تٙ

 َمتعي  ايٓش ؽ 2 1.12 231 231 225 11 ب ْؿَّٟ
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 ( الؽٕاع انًُطمخVfأطُبف يؤشو) ( 35خ )فوٚط

 ( ٔث ٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ 35( ٔ) 34ٔ ثٛبَبد انغلٔل )  Dem االهرفبع انولًٙ   إًَٕمطانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ 

Arc Gis (arc map 10.4.1). 

 

 :Mountain front sinuosiaty ( SMF) يؤشورؼوط يمليخ انغجم.2-1-1-3-5

عٌ ٖ ػا ايُئش ؽ بش هى ٘اق ع نُكٟ  ـ يًٓش  ؽ ايؿيؿاي ٝ ٘ايتش هٟى االؼػ ٝ اغ ٞم ع َ ّ ايُك  ٟٞف أقتط  

ؾٗ ٙ ٞمه ف  ز ي    ايت ٙاؾِ ب ّٟ عًُٟ    ايتمؽٞ   ٘ب ّٟ ايك ٙٚ  ايُُٗ  ييٟ ِ ايٓش  ؽ ايتهت ْٙٝ ايس عٞث ،

         ٟ    ْش       ؾؤْٗ    تش  ٟؽايٛ تهت1ْٙايتهتْٟٙ    ايُش  هً  يٙاخٗ    ايدي  ى اغا ن ْ  ت ق  ٍٟ ايُئش  ؽ أني  ؽ َ  ّ ب

ْطؿؼ ت ع ّ ايكُٟ   ايُ ػنٙؼة ؾؤْٗ   ت عو عً ٛ ابعًُٟ   تمؽٞ   ، ٘ع ٙؼة ٘تم ؽج َٓ ك   ايدي ى   ٘اغا 
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َه   ِ زك   ب ق  ٍٟ َئش  ؽ تم  ؽج َكعَ    ايدي  ى َ  ّ ض  الو ت يٟ  ف ايُم ظي    تهتْٟٙ    ػ  مٟؿ  ْك  يٟ   ، ٘ب إ

ايت يٟ 
 1ب

: 

SMF = Lmf / Ls 

 اغ اِ 

       =SMF َئشؽ تمؽج َكعَ  ايديى

  = Lms ؽٙو َكعَ  ايديى بشهى َتمؽج   

 Ls = ؽٙو ايطؾ ايُكتكٍٟ يٙاخٗ  ايديى

  36ب نُ   ؾ ٝ ايد ع٘و Keller,E.A. and pinter٘زكب ايُمٟ  ؼ ايم  يُٝاعالٔ َّ ت يٟف ايُم ظي   

نُ   ؾ ٝ  ،ؾ    ث ال  زٙاع ايُٓ ك  ٘قع ط ٓكت اي ٛ ػُّ أ ؾُٟ  بٟٓٗ َتي ٞٓ   ٖػا ايُئشؽ أِ قٍٟ ٘خع

  ، ٘نُ  ًٞٝ: 36٘ايطؽٞ  ب  31٘و بايدع

 SMFيؤشو رؼوط يمليخ انغجم  كنٛم(  36علٔل)                                  

 

 

 

Keller,E.A.and Pinter,n.(2002) Pp.125.                                                                              -  

 ؽٕاع انًُطمخ( ألSmfيؤشو) ٔأطُبف( لٛى 32علٔل )    

 Arc Gis. (ٔيقوعةبد ثوَةبيظ  Smfانة  ) يؤشةؤ َزةبئظ يؼبكنةخ Dem نولًةٙ  االهرفبع ا إًَٕمطانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ 

(arc map 10.4.1). 

 

 :زٟ ث ش ًُت ز ٙع أ٘ب ؽ ٘ضٙؼض ٙؼ 1.6-1تؽا٘ز ت ق ٍٟ ٖ ػٔ ايؿ    ب ّٟب انفئخ انؼؼٛفخ انُشةبؽ  

  .  عًٛ ايتٙاي1.11٘1.32٘1.25٘1.65ٝ٘قٝ زؽاِ ٘ب ْؿَّٟ ٘قع بًػت قٍٟ ٖػا ايُئشؽ ؾٟٗ  ب

 ػُت  ٖػٔ ايؿ   زٙع عي ق ِ ٘ؾيهٕ نّ ٘قٙؼة تٙ ٘قع تؽا٘ز ت ق ٍٟ ٖ ػٔ ًؼزلنخ انُشبؽانفئخ ان  :

   عًٛ ايتٙايٝ.2.44٘2.51٘2.15  ؾٟٗ  بSmf  اغ قدًت قٍٟ َئشؽ ايـب3-1.6ايؿ   بّٟ ب
                                                           

1
 1) Husam A.M,2008 , Atest of the validity of morphometric analysis in determining tectonic activity 

from ASTER derived DEMs in the JORDON-DEAD sea transform zone , dotor thesis ,university of 

Arkansas. Pp.62 

 ايعؼخ  ايظٓؽ ايكٍٟ

 ع يٟ  ايٓش ؽ 1 1.6 – 1

 َمتعي  ايٓش ؽ 2 3 – 1.6

 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ 3 5 – 3

 ايعؼخ  ايظٓؽ Smfنٍ/ Lsنٍ/ lmfنٍ/ أالزٙاع

 ايٓش ؽَٓطؿؼ   1 1.11 6.6 1.1 ا٘بؽ

 ايٓش ؽ ع يٟ   3 4.41 2.5 12.1 نْٙهى

 ي  ايٓش ؽَمتع 2 2.44 21 65.5 عي ق ِ

 ايٓش ؽ  َٓطؿؼ  1 1.32 2.1 3.1 ضٙؼضٙؼ

 َمتعي  ايٓش ؽ 2 2.51 2.3 5.5 ؾيه  نّ

 ايٓش ؽ  َٓطؿؼ  1 1.25 3.1 4.5 قٝ زؽاِ

 َمتعي  ايٓش ؽ 2 2.15 14 31.1 قٙؼةتٙ

 ايٓش ؽ  َٓطؿؼ  2 1.65 2.5 4.5 ب ْؿَّٟ
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 تُثً ت ٘٘غي م زك ب ايُمٟ  ؼ ايُ ػنٙؼ ق ًؿ     5-3تؽا٘زت قٍٟ ٖػٔ ايؿ   بّٟ ب .:انفئخ انؼبنٛخ انُشبؽ

  .4.41ْٙهى ٘ايػٜ قدى قُٟ  بًػت ببسٙع ن

 SMF( أطُبف يؤشو رؼوط يمليخ انغجم 36فوٚطخ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ٔث ٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ  32( ٔ)  36ٔ ثٛبَبد انغلٔل )  Dem االهرفبع انولًٙ   إًَٕمطانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ 

.Arc Gis (arc map 10.4.1) 
 
 RAT) Relative tectonic activityنفؼبنٛةةةخ انزكزَٕٛةةةخ انَُةةةجٛخ يؤشةةةو ا.2-1-1-3-6

index:) ٞمع ٖػا ايُئشؽ بُث ب  ايُسظً  ايٓٗ ئٟ  يدُٟع ايُئشؽا  ايدَٟٙٙؼؾٙيٙخٟ  ،اغ ٞم ٝ ْر ؽة

ايُٓ ك  ، ٘قع تٍ اقتطؽاخٗ  َّ ايُم ظي  االتٟ   أزٙاعؽ ايتهتْٙٝ يدُٟع  شٓشُٙيٟ  عّ قٍٟ اي
 1ب

 : 

RAT = S/N  

 :ِ ا غا
                                                           

( هٚى صبٚو ؽجٛت, يُنه ػهٙ ؽّ انقبنل٘, كهاٍخ انًؤشواد انغٕٛيٕهفٕنٕعٛخ نهُشبؽ انزكزَٕٙ فٙ ؽٛخ ثهكبَخ شًبل  1

 .460, ص2012, 22ٕى, يغهخ كٚبنٗ, انؼلك شولٙ انط
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 = RATايتظٟٓؽ ايٓٗ ئٝ يُسظً  ايُئشؽا  ايٓش ؽ ايتهتْٙٝ   

 S  =ؼقٍ طٓؽ ايُئشؽ يهى زٙع َ ئٝ 

  N = ععظ ايُئشؽا 

  عًٟ  تؼ  ر أِ ق  ٍٟ ايؿ ا  31بايد  ع٘و ؾ  ٝ ايُٙػ  ر ايُمٟ   ؼ زك  ب ٘غي  م  بم  ع ت يٟ  ف ايُم ظي    أع  الٔ   

  31  ٘ايطؽٞ   ب35ٝ ايد ع٘وبنُ   ؾ ، ك ع ط ٓؿت اي ٛ ؾ ت ّٟ ي ػا ؾ،  ايتهتْٟٙ  تطتًؽ َّ زٙع الضؽ

 :٘نُ  ًٞٝ

 RATيؤشو انفؼبنٛخ انزكزَٕٛخ انَُجٛخ كنٛم  (32علٔل )

 ايكٍٟ ايظٓؽ ايعؼخ 

 <1.1 1 ع يٟ  ايٓش ؽ

 2.3 – 1.5 2 َمتعي  ايٓش ؽ

 <2.3 3 َٓطؿؼ  ايٓش ؽ

--K.S.Jayappa,Vipin Joseph markoes,Nagaraju ,Identification of geomorphic signaturesof Neotectonic 

activity using  Dem in the Precambrian terrain of western ghats ,india, international Archives of the 

photogrammetry,Remot sensing and seatial ,information science, University 
 

 ؽٕاع انًُطمخ( إلRatيؤشو) ٔأطُبف( لٛى 34علٔل )    

 ايعؼخ  ايظٓؽ Smf Vf N RATنٍ/ AF T SL ٙاعاالز

 َتٙق   2 2.2 11 1 1 3 3 3 ا٘بؽ

 َٓطؿؼ  3 2.1 14 3 3 2 3 3 نؿْهى

 َٓطؿؼ  3 2.6 13 3 2 2 3 3 عي ق ِ

 َتٙق   2 2 11 2 1 2 3 2 ضٙؼضٙؼ

  ؾيهٕ نّ

2 

 َٓطؿؼ  3 2.6 13 3 2 3 3

 َتٙق   2 2 11 3 1 3 2 1 قٝ زؽاِ

 َٓطؿؼ  3 2.4 12 3 2 3 2 2 قٙؼة تٙ

 َتٙق   2 2.2 11 2 2 3 1 3 ب ْؿَّٟ

 Arc Gis (ٔيقوعةبد ثوَةبيظ  Smfانة  ) يؤشةؤ َزةبئظ يؼبكنةخ Dem االهرفةبع انولًةٙ   إًَةٕمطانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ 

(arc map 10.4.1). 

 

 

 

 2.3 َ ّ اغ ق دًت ق ٍٟ أعً ٛ  ،  ايعؼاق  َٓ ك   َك  ز  أغً ب ايؿ   ٖػٔ شًُت :انفئخ انؼؼٛفخ انُشبؽ 

   ايتٙايٝ عًٛ  2.6٘2.6٘2.4٘ 2.1ببًػت ٘قع تٙ ٘قٙؼة نّ ٘ؾيه  ٘عي ق ِ نْٙهى بسٙع ٘تُثًت

 :زٟث تيّٟ أِ زٙع أ٘ب ؽ ٘ب  ْؿَّٟ 2.3-1.5تؽا٘زت قٍٟ ٖػٔ ايؿ   بّٟ ب  انفئخ انًؼزلنخ انُشبؽ  

اغ  بًػ ت ؽ  ؾُٟٗ   تهتْٟٙ   َمتعي  ظٗ  ؾك عزٙع ضٙؼضٙؼ ٘قٝ ز ؽاِ ، أَ   2.2قٍٟ بًػتب قدالقع 

  .2ؾُٟٗ ب RAT)قٍٟ َئشؽ ايـب قدًت
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ػًٍ أؽٕاع انًُطمخ ( انزظُٛف انُٓبئٙ نًؤشواد انفؼبنٛخ انزكزَٕٛخ32فوٚطخ )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ٔث ٍةزقلاو ٔيقوعةبد ثوَةبيظ 34( ٔ) 32ٔ ثٛبَبد انغةلٔل )Dem االهرفبع انولًٙ   إًَٕمطانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ     

.Arc Gis (arc map 10.4.1) 

 

   انؼًهٛبد انًٕهفٕكُٚبيٛكٛخ: رؾهٛم يقبؽو.2-1-2

ايُٓ   ؽف ايك  هٟٓ  َطتً  ؽ االْش     اييش  ؽٞ  ٘ض ط    تش  هى ايمًُٟ     ايُٙؼؾٙظٞٓ َٟهٟ    ض   ؽا  ٞٗ  عظ    

٘غي م  زك ب ؽيٟم    ٛ أض ؽٞتي ّٞ َكعاؼ ٖ ػا ايط  ؽ َ ّ َه  ِ اي زٟث ٘ايؿؼاعٟ  ٘ايُٓشآ  ايطعَٟ ، 

ايمٙاَ  ى ايُ  ئثؽة ؾٟ  ٕايمًُٟ     ٘
 

اغ تس  ع  عًُٟ     تس  ؽل ايُ  ٙاظ ؾ  ٝ ايُٓ ك    عٓ  عَ  تٓؿظ  ى ايُ  ٙاظ  ،

ايظطؽٞ  عّ ايك ععة األق ـ يٗ  ز يُ  تتٙؾؽ ايمٙاَى ايُكيي  يًسؽن  ٘ؾٝ ايػ يب تتعاضى َع بمؼٗ  ، 

َٟ ى اي يك    ٘نػيم أِ  األؼاػٝ ايُٓسعؼة٘ Gravitationؾٟهِٙ بمؼٗ  أق قٝ تتُثى بكٙة ايد غبٟ  

ْس عؼ ايك  ر  اتد  ٔ اتؿ ف َ ع اُ ٙاظ عً ٛ ايُٓس عؼا  أغا ايؾٞ ظة ْش  ؽ زؽن   ؾٝ  ٞكٍٗ Dipايظطؽٞ  

 أؾك َٝتعاظ اي يك   ايظ طؽٞ  بش هى اايُٓسعؼا  الِ  اقعاٌْؿالـ ايُٙاظ ايُٓٗ ؼة ْسٙ اَُ  ٞك عع عًٛ 
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٘اييمغ األضؽ ث ْٜٙ َٓٗ   ،   زؽن  ايُٙاظ عًٛ ايُٓسعؼا  ٞمٟف َّ زع٘ ْسعاؼب تد ٔ َم نف يإل أ٘

 يشؽٞ .ايمٙاَى ؾؼال عّ ايَٓ ضٟ  ، خٟٙيٙخٟ  ، ٖٟعؼ٘يٙخٟ  ، 

تمع ايد غبٟ  االؼػٟ  َظعؼ ايكٙة ايعٞٓ َٟهٟ  يًتؿ عى بّٟ ايمًُٟ   ايدَٟٙٙؼؾٙيٙخٟ  ٘ايمٙاَى ايتٝ ٘  

ؽٞ  َّ أع  يٝ ايُؽتؿم    ْس ٙ أق عاَٗ تسع  زؽن  ايُٙاظ االؼػٟ  ايُؿهه  أ٘ ايهتى ايظط
 1ب

، ٘ق ٙاء 

ن ْت ٖػٔ ايُٙاظ االؼػٟ  َتسؽن  أٌ ث بت  بَكتكؽة  ؾٝ َٙاػ مٗ  ؾ ٙـ ايك ؿر ؾؤْٗ   ؾ ٝ نًت   ايس  يتّٟ 

٘ايُتُثً   ب يد غبٟ   االؼػ ٟ  ايت ٝ تمُ ى عً ٛ  تمتُع عًٛ ايت ٙاؾِ ايٓك يٝ ب ّٟ ايك ٙٚ ايُئظٞ   يًسؽن  

  ايت ٝ Reaction Force ايُك َ٘   بق ٙة ؼظ ايؿم ى عؼ، ؾؼ ال  ع ّ ق ٙٚزؽن  ايُ ٙاظ اي ٛ أق ؿى ايُٓس 

بهتً     ٘ايت  ٝ تتُث  ى، االؼعق   ر ايُٙاػ  ع ايك  ؿًٛ َ  ّ ببتد   ٔ    ايُ  ٙاظاألعً  ٛ يُٓ  ع زؽن   ْس  ٙتتد  ٕ 

تت  عاضى َ  ع بمؼ  ٗ  يتس  عظ ظؼخ    أق  تكؽاؼٞ   زٟ  ث   ْش   ءا  ٖٓعق  ٟ  ْ٘ي ت  اايُٓس  عؼ َ٘    عًٟٗ    َ  ّ 

ايُٓسعؼ
 2ب 

يٟك ت ث بت   ب ى تتػٟ ؽ َ ع   الق  بّٟ ايكٙٚ ايُك َ٘  يًسؽن  ٘ايكٙٚ ايعاؾم  يٗ  ، زٟث أِ ايم

اغ أِ يهى نتً  أؼػٟ  َٟى َم ّٟ ٞك ُٛ َٟ ى  ،ت ٙؼا  عًٛ نتً  ايُٓسعؼ ايٛ زع٘  َُ  ٞئظٜايؿَّ 

االقتكؽاؼ ؾؤغا ؾاظ َٟ ى أٜ َٓس عؼ عً ٛ َك عاؼ ؾا٘ٞ   االق تكؽاؼ ؾ ؤِ ايُ ٙاظ ق ٙؼ تتس ؽل ْس ٙ أق ؿى 

خٙظ ططٙؼ قًًٟ   ؾؼال  عّ ٘ يٗ قٙة ايُك َ٘  تؿٙـ ايكٙة ايعاؾم  يًسؽن  ٘أٞؼ   عٓعَ  تهِٙ  ،ؼايُٓسع

تكع تست ططٙؼ طًي  تهِٙ َتؤثؽة بشكٙـ َ٘ؿ طى تًم ايظطٙؼ ؾمٓع أغابتٗ   ته ِٙ غؽ٘ٞ   ايتُ قم 

 االؼػٟ  ُٙاظايطًظ يٟ  تكٗى عًُٟ  تسؽل 
 3ب

.  

عً ٛ أق  ـ أض تالؼ ق ؽع  ايُ ٙاظ  ع  ؾٝ أزٙاع ايُٓ ك  زؽن  ايُٙاظ االؼػٟ  ايتٝ تس٘تظٓؽ    

ي  ػا ؾك  ع ط  ٓؿت اي  ٛ ايسؽن     اي  ػٜ ٞم  ع َ  ّ أز ع  ايتظ   ْٟؽ ،Sharpe)اعتُ   ظاد عً  ٛ تظ  ٟٓؽ ب٘غي م 

يُٙاظ ق ر االؼعايي ٟ   ٘ايسؽن  ايكؽٞم  
  4ب

: 

 : Slow Mass Movementانؾوكخ انجطٛئخ نهًٕاك  .2-1-2-1

ايُٓس عؼا  ايُمتعي   ٘ايكًًٟ   االْس عؼ ايت ٝ تػ ٟٗ   خٙاْ ب ق ؿٙذ ظ عً ٛ يًُ ٙا  ٟ  تسع  ايسؽن  ايي  

ؽيك  قُٟه  َّ ايتؽب  ٘ايُؿتت   ايظطؽٞ  ايتٝ تهِٙ غ يي   َتشيم  ب يُ ء
 5ب

 تتُثى بؿزؽ ايظطٙؼ، ٘

Rock Creep   ٘ؾزؽ ايتؽب Soil Creep  زٟثُ   تش تع  ، بظٙؼة ؾظًٟ أزٟ ْ   تتٍ زؽن  ايؿزؽ اغ

ٝ ظؼخ  ايسؽاؼة ٘نُٟ  ايؽؽٙب  ايُتٙؾؽة بسٟث تئظٜ ايٛ تػٟؽا  زدُٟ   ؾ ٝ ٖٟه ى ٖ ػٔ اإضتالؾ   ؾ

بؤتد ٔ بكيب ؾكعاِ تُ قهٗ  ٘بػيم تطؼع يسهٍ ايد غبٟ  األؼػٟ  ؾتتسؽل  ايؽ٘اقب تعؾمٗ  ايٛ ايؿزؽ

ئٟ    اي ٛ خ ْ  ب ت ؤثٟؽ ايتدٙٞ   ايهُٟ ٖ  ػا ايٓ ٙع َ ّ زؽن    ايُ ٙاظ س ع  ٞ٘بته ؽاؼ ٖ  ػٔ ايمًُٟ   االْس عاؼ 

                                                           
 .154,يظله ٍبثك ,ص  االفطبه ٔانكٕاهس انطجٛؼٛخ انؾلس  ٔانًٕاعٓخ( يؾًل طجو٘ يؾَٕة ٔ يؾًٕك مٚبة هاػٙ ,  1

 197 ., ص 1982, يطبثغ انزؼهٛى انؼبنٙ , اهثٛم , 31كٛهو , روعًخ غَبٌ انَجزٙ , انغٕٛنٕعٛب , ؽ ( اكٔه2

 2013, كاهانؼال نهطجبػخ ٔانُشو, انًٕطةم , 1انغٕٛيٕهفٕنٕعٛب )ػهى أشكبل ٍطؼ االهع( ؽ ؾٍَ ,إٍجبْٛخ ٌَٕٚ انً 2

 .102و, ص

ٔفٛك ؽٍَٛ انقشةبة ٔاؽًةل ؽلٚةل ٔيٓةل٘ يؾًةل ػهةٙ انظةؾبف, ػهةى انغٕٛيٕهفٕنٕعٛةب ) رؼوٚفةّ , رطةٕهِ, يغبالرةّ     4

 . 114ص1422ٔرطجٛمبرّ(, عبيؼخ ثغلاك , 

 .254,صيظله ٍبثك ,ك1, ػهى اشكبل ٍطؼ االهع انزطجٛمٙ, ؽ( فهف ؽٍَٛ انلنًٛٙ  5
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نٍ ايؽ٘اق  ب ٘ايُ  ٙاظ ات  ؽ، ٘ٞك  تعو عً  ٛ ٖ  ػٔ ايسؽن    َ  ّ ض  الو ايٓ خُ    ع  ّ تت   بع ايؽؽٙب    ٘ايدؿ   ؼ

زؽن    ؾز  ؽ  بؤتد   ٔايظ  طؽٞ  عً  ٛ خ ْ  ب ق  ؿٙذ اي  تالو َٟ٘  ى أعُ  عة ايهٗؽب   ء ٘خ  ػ٘ع االش  د ؼ 

، ٘ال قُٟ  أِ َٓ ك  ايعؼاق  تُت ؾ بؽؽٙب  ٘تػبػب نُٟ    االَ  ؼ ايك ق   ضالو ايم ٌايظطٙؼ
 1ب 

  ،

يًُٓ ك   ، ٘نُ    ؾ  ٝ ايػؽبٟ    ايُتُثً    ب يدٗ     غا  االْس  عاؼ اييك  ٟؾ  أالخ  ؿاء٘تس  ع  ٖ  ػٔ ايمًُٟ    ؾ  ٝ 

 . 25٘ب  24 ايظٙؼة ب

 يٛلاٌػًٍ َبؽٛخ  كبَٙ لٕل( ىؽف انظقٕه لوة لوٚخ  24طٕهح)                             

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 ػهٗ ٍفٕػ ٔاك٘ رٕهُّٚ ػًٍ ؽٕع ػجبٍبٌ َجت ىؽف انزوثخيٛالٌ عنٔع االشغبه ث(25طٕهح)     

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

     

 

 

 
     

 3/5/2014ثزبهٚـ  بانزمطز        

 

                                                           
22 ( يؾًل طجو٘ يؾَٕة, انغغوافٛب انطجٛؼٛخ) أٌٍ ٔيفبْٛى ؽلٚضخ(, يظله ٍبثك,ص1  

N 

N 
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 : Rapid Mass Movementانؾوكخ انَوٚؼخ نهًٕاك .2-1-2-2

ثكًٗ   ؿظاظ ٘ٞ  ؾٟك ى تُ ق هٗ  عٓع ايتش يع ايه َ ى يًؽ٘اق ب اي ٟٟٓ   ايٗش   ب يُ  ءايسؽن  ايكؽٞم  تٓتح    

  ٟٓ ٝاي ٛ ظٗ ٙؼ ٖ ػا ايٓ ٙع َ ّ ايسؽن   َث ى ايت عؾف اي َُ  ٞئظٜ ؾتتسؽل بكؽع  بؤتد ٔ أقؿى ايُٓسعؼ

Mud Flow)  اغ تهِٙ عًٛ أشعٖ  ؾٝ ايكؿٙذ ايط يٟ  َّ ايٓي   اي يٟمٝاالؼػٝ يٗيٙؽ  أ٘ ا
 1ب

. 

 :Rapid Mass Movement Very  نهًٕاكعلاً نؾوكخ انَوٚؼخ .ا2-1-2-3

َ  تكُٛ  غ يي   اغ  ،ألْٗ  تتٍ بشهى ؾد ئٝ ٘قؽٞعايتٝ ال ُٞهّ ؼطعٖ  ٘قت زع٘ثٗ  ٝ تًم ايمًُٟ   ٖ   

، االؼػ  ٟ  ايت  ٝ تت   ٙؼ تس  ت ايت  ؤثٟؽ ايُي ش  ؽ يًد غبٟ    Colluviall Processesبمًُٟ     ايد غبٟ    

 : ٘تتُثى بُ  ٞؤتٝ

  األهػٙ  أٔ أالَٓٛبه اإلَيالقLand Slides  : 

٘ايت ٝ ٞه ِٙ َٟ ى ؽيك تٗ    عًٛ ْ  ـ ٘اقع ؾ ٝ ايك ؿٙذ ايش عٞعة االْس عاؼ   االؼػٟ االْؿالق ترٗؽ   

اغ تتس  ؽل أ٘تت  عزؽج نت  ى نيٟ  ؽة َ  ّ ايظ  طٙؼ ايُٓؿظ  ً  ع  ّ ايتهٙٞٓ      بؤتد   ٔ َٟ  ى أْس  عاؼ ايك  ؿر،

 ؾؼ ال  ع ّ ،بم ع أِ أث ؽ  عًٟٗ   عًُٟ    ايتدٙٞ   ٘ايتمؽٞ    ايتٝ تتؼُّ شكٙـ َ٘ؿ طىتًم ٘ض ط  

ايُٓ ك    ٘اييٟٓ    ايدٟٙيٙخٟ    ْ٘  ٙع ايظ  طٙؼ  ؽٙبػؽاؾٟ   َٓٗ    ٙاَ  ى اي يٟمٟ    ٘اييش  ؽٞ  خًُ    َ  ّ ايم

عً ٛ ط طٙؼ ؽؿ ى ػ مٟؿ  ٘ته ِٙ ايظ ًي  ٘ضظ ئظٗ  ايؿٟؿٞ ئٟ  أٜ عٓعَ  تؽتهؿ نتً   َ ّ ايظ طٙؼ 

تتمؽع يالْٟٗ ؼ أ٘ االْ ؿالـ االؼػ ٝ ، أ٘  أِ َٓسعؼة بؤتد ٔ ٘اظٜ أ٘ َٓطؿغ ؾؤْٗ  َّ ايُستُى خعا  

هِٙ ْتٟد  زع٘  ؾيؿاو أؼػٝ أ٘ قكٙؽ أَ  ؼ غؿٞؽة تمُى عًٛ أشي ع االؼع ٘ب يت يٝ أْٟٗ ؼ قع تت

خؿء نيٟؽ َٓٗ 
،  2ب

بؤعُ  و اْش  ئٟ   نكٟ َٕ تؤثٟؽ االْك ِ ب عتي ؼٔ ع َى خَٟٙٙؼؾٙيدٝ ٍَٗ ؾؼالَ عّ  

ايسؿؽ ٘ايتمعَّٞثى 
 3ب

. 

طؽ َّ ايُ  ء اي ػٜ ٞكً ى ظؼخ   َك َ٘تٗ   تهِٙ اإْؿالق   زك ق  بعؼخ  نيٟؽة ب يٓكي  يُستٙٚ ايظ   

ب ّٟ   Bondsَّ ضالو ؾٞ ظة ػػ ٕ عًٛ ايُك َ   ٘ايؿٙاط ى بسٟ ث ٞمُ ى عً ٛ تكًٟ ى ق ٙة اي ؽ٘ابؾ 

خؿٞ    ايظطؽ ٘ؾٝ ْؿف ايٙقت ٞؿٞع ايُ ء َّ ٘ؾِ ايُٙاظ ايظ طؽٞ  بعؼخ   ت ئظٜ اي ٛ ؾٞ  ظة ت عؾكٗ  

االؼػٝ اغا َ  قكؾ ايُ ؽ ايػؿٞؽ بمع ؾتؽة خؿ ؼ  ، ٘تؿظاظ ؾم يٟ  االْؿالـايُٓسعؼا  ْسٙ أقعاٌ قؿٙذ

ؽًٙٞ  تمؽػت ضاليٗ  ططٙؼ ايك ؿر يتش كك   نثٟؿ   بعؼخ   تؿٞ ع َ ّ ؽ ق   اَتظ ط ٗ  يًُ  ء
 4ب

اِ ،  

  ض   ؽ االْ  ؿالـ ٘ايك  كٙؽ ايظ  طؽٜؾ  ؤِ ي  ػيم  بؤْتش   ؼ ايكُ  ٍ ايديًٟ    ايُؽتؿم    ُت   ؾَٓ ك    ايعؼاق    ت

خ  ؿاء ايش  ُ يٟ  ِ َالزر    ٖ  ػٔ اير   ٖؽة بش  هى ٘اػ  ر ؾ  ٝ اال٘ب إَه    التد ٖ    ،ٞ  عاؼنٗ  َ  ّ خُٟ  ع ا

 . ب -أ21٘ب  26ػُّ زٙع أ٘بؽ ٘نْٙهى ٘عي ق ِ، ٞٓرؽ ايظٙؼة ب٘ايشؽقٟ   ٘ايشُ يٟ  ايشؽقٟ 
                                                           

( ٔفٛك ؽٍَٛ انقشبة ٔاؽًل ؽلٚل ٔيٓل٘ يؾًل ػهٙ انظؾبف, ػهى انغٕٛيٕهفٕنٕعٛب ) رؼوٚفّ , رطٕهِ, يغبالرّ  1

 .114يظله ٍبثك , ص ,خٔرطجٛمبرّ ,انغٕٛيٕهفٕنٕعٛ

2) Ernest D.werner ,Hugh P.Friedman ,"Land Slides Causes ,Types ,Types and Effects" 

,Nova Science Publishers ,Inc,Newyork ,2010,p26.                                        

 .121,صهع انزطجٛمٙ( ,يظله ٍبثك شكبل ٍطؼ االفهف ؽٍَٛ انلنًٛٙ , انغٕٛيٕهفٕنٕعٛب انزطجٛمٛخ)ػهى أ 3)

 .119ص 2009,( يؾًل طجو٘ يؾَٕة , عٕٛيٕهفٕنٕعٛخ االشكبل االهػٛخ , كاه انفكو انؼوثٙ , انمبْوح ,  4
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   ٘انَمٕؽ انظقو Rocks Fall: 

٘ش عٞعة االْس عاؼ ، ػ مٟؿ  ايتُ ق م غا  ايتهٙٞٓ    ايم ؼٞ   ايظطؽٞ  تسع  ٖػٔ ايمًُٟ  ؾٝ ايكؿٙذ    

ُتي ٞٓ   ايطظ  ئض ايظ طؽٞ  اي يك    ٘تتم ؽع اي، ْؿالقٗ  ا ؼع ظِ٘ ت عزؽخٗ  أ٘تظ عٌ ب الزٟث 

 تمُى عًٛ تؿهٟم ايؼمٟؿ  َٓٗ  ؾتككؾ ْسٙ االقؿى بؿمى ايد غبٟ ايتٝ عًُٟ   ايتدٙٞ  ٘ايتمؽٞ  يسع٘  

االؼػٟ 
 1ب

ش ؽقٟ  ايايش ُ يٟ  االخ ؿاء ايش ُ يٟ  ٘ػ ُّ َٓ ك  ايعؼاق   ؾٝ شٖٙع  ٖػٔ اير ٖؽة يكع ، ٘

٘الق  ُٟ  بم  ع تك   قؾ االَ    ؼ ٘اػ  س    ؽا  ثٟت  ٝ تتُٟ  ؿ بؤْٗ    ش  عٞعة االْس  عاؼ، ٘ٞه  ِٙ يٗ  ػٔ اير   ٖؽة ت  ؤاي

ػ  ؽاب   ايدؽٞ  ِ ايُ  ئٝ اَٙاق ع ايتم عّٞ ٘م اي ٛ ت عَٟؽ ايُ عؼخ   ايؿؼاعٟ   ٘ٞئظٜ غي َُ  ايػؿٞؽة 

ؽة اي ٛ ق  ع هيٟ ايظ طؽٞ  ايهت ى اي٘زدؿ َٟ ٖٗ  ضًؽ ايتؽانُ   ايظطؽٞ  ايُٓؿيك  ٘نُ  ٞئظٜ قكٙؽ 

   .25  ٘ب21، طٙؼة بّ ايُكتكؽا  اييشؽٞ  ؾُٟ  بٟٓٗ اي ؽـ ايتٝ تؽبؾ بٟ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٍمٕؽ ؽونكزم طقوٚخ فٙ أؽل أٔكٚخ ؽٕع أٔثو فٙ شًبل انًُطمخ24طٕهح )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             21/2/2121ثزبهٚـ   بانزمطز                                   

                                                           
 . 253, صيظله ٍبثكفهف ؽٍَٛ انلنًٛٙ , ػهى اشكبل ٍطؼ االهع انزطجٛمٙ ,  1)

 شًشٛو كٕل ػًٍ َبؽٛخ يٛلاٌ ( ٍمٕؽ كزم طقوٚخ فٙ لوٚخ22طٕهح )

 سم تقريبا  820الرتفاع ا

N 
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 أالهػٙانٓجٕؽ كخ ؽو :Subsidence 

ايك ؿٙذ غا  ايتهٙٞٓ    ايٗش    ػُّ بؿمى قٙة ايد غبٟ تٓشؤ   ٖ٘ٝ زؽن  ٖيٙؽ أؾكٟ  يًُٙاظ ايظطؽٞ   

، اغ تس ع  ايك ععة ايتٝ تؽتهؿ عًٟٗ   ايتهٙٞٓ    ايت ٝ تمًٖٙ  عًٛ أػم ؼ غيم َُ  ٞمُى  ايُشيم  ب يُ ء

  ايتٝ ن ْت تؽتهؿ عًٟٗ  ٘ٞٓدٍ عّ أضتالو ايت ٙاؾِ ؾ ٝ ٖ ػٔ غ يي   عٓع أؾاي  ايتهٙٞٓ   ايظطؽٞ  ايكؿًٟ

ؾ  ٝ زؽن    ؼأق  ٟ  ظِ٘ ز  ع٘  ؾزؿز     ايُٓس  عؼا  ايس ي    ٖي  ٙؽ نتً    االؼع َ  ّ أعً  ٛ اي  ٛ أق  ؿى

خ ْيٟ 
  1ب

٘ايدٓٙبٟ  ايشؽقٟ   ايدٓٙبٟ     ايدٗأخؿاء َتؿؽق  َّ ؾٝ  ٖػا ايٓٙع َّ ايسؽن شٖٙع ، زٟث 

 . قٙؼةتٙ زٙعأالؼاػٝ َّ  ػُّ يًُٓ ك  

 اهليذرولوجية: العمليات خماطرحتليل  -املبحث الثاني.2-2

 انؼًهٛبد انًٕهفٕيُبفٛخ: رؾهٛم يقبؽو .2-2-1

ايتٝ تس ع   ُٙؼؾَٙٓ ضٟ ايتٝ تمع َّ أْشؾ ايمًُٟ   اي٘ايُ ئٟ   تٍ ايت ؽـ ؾٝ ٖػا ايُيسث ايٛ ايتمؽٞ  

 ٘ن التٝ:ػُّ ايُٓ ك ، 

 :water Erosionانزؼوٚخ انًبئٛخ .2-2-1-1

 يٟم   ايتك  قؾ ايُ  ؽٜ اي  ػٜ يٞٓش ؾ ٖ ػا ايٓ ٙع َ ّ ايتمؽٞ   ؾ ٝ اييٟ     ايد ؾ    ٘ش يٕ ايد ؾ   ْتٟد      

ؾؼ ال  ع ّ ش ت ءا ، ق كٙؽٗ  تهؽاؼ٘تٗ   ٘غؿاؼ ٞتظؽ ب يت ؽؼ ؾٝ ايهُٟ   ايٗ ؽً  ٘بؿظ ًٟ  االَ   ؼ

ٞ  ايُ ئٟ  ؾٟٗ ؾٞ ظة ْش ؽ عًُٟ  ايتمؽٞمُى عًٛ ايػٜ  ؼتؿ ع ظؼخ  ايسؽاؼة طٟؿ   اخؿ ؼ ايُٓ ك  ٘
 2ب

.  

تؿاٞ  ع  اِ زٟ  ث ،ايُٓ ك    ػ  ُّايتمؽٞ    ايُ ئٟ    َ  ّ ايُك  يي   ايؽئٟك    يًُط   ؽؽ ايدَٟٙٙؼؾٟ     تم  ع   

َٓٗ   ش عة االَ   ؼ ع عة عٙاَ ى  ؽتيم   يتؤثٟ ٘غيم بشهى َتي ّٞ َّ َه ِ ألضؽايُ ؽٜ  ك قؾايتَط ؽؽ 

 ؾ ٝ  ك  ٍٖتايت ٝ  ٖ  ٘تهؽاؼٖ تؽنٟؿ نُٟ ؾؼال  عّ  ٘ؽٙو ؾتؽة قكٙؽٗ  ٘زدٍ ق ؽا  ايُ ؽايك ق   

 ك هٟٓ ٘ايُٓش آ  ايمُؽاْ ٝ ايُتُث ى ب  يكؽٚ عً ٛ ايٓك ٟح ايتئثؽ  َط ؽؽ تٓشؤ عٓٗ  قٟٙو خ ؼؾ  زع٘ 

 ٖ٘ػا َ   ز ع  رٍ ايُس طٟى ايؿؼاعٟ مٓش ؽ ايؿؼاعٝ َّ ضالو خؽؼ ايتؽب  ٘ايكؼ ء عًٛ َايعًٛ ٘

ايٓٗؽٞ   اال٘ظٞ   ؾ ٝ ؽع  ايُٟ  ٔ ايد ؼٞ   ٘نُٟتٗ   يك  اِاغ ، ؾٝ َٓ ك   ايعؼاق   ة ؽايكٓٙا  االضٟ ضالو

زد ٍ ايتؽق ي    ةايتٝ تمُى عًٛ ؾٞ  ظ كى َمٗ تتؤثٟؽ عًٛ شعة ايتمؽٞ  ْ٘ٙع ايُؿتت   ايظطؽٞ  ايتٝ تٓ

ت  ؤثٟؽ ْ  ٙع ايتهٙٞٓ     ايك   سٟ   ؾؼ  ال  ع  ّز  ٙاع ايُٓ ك    ، ػ  ُّ أايٓٗؽٞ    عٓ  ع ايك  ٗى ايتدُٟم  ٝ 

يعؼخ   ٘نُ   اِ   أٌ ٖش   ٘ن ػيم ْ ٙع ٘نث ؾ   ايػ   ء ايٓي  تٝ ، ق ٙاء ن ْ ت ط ًيؾٝ ايُٓ ك  ايُٓهشؿ  

أٜ نًُ   ؾاظ  ظؼخ   االْس عاؼ قً ت ،ٖػا ايٓ ٙع َ ّ ايتمؽٞ   زع٘  اْسعاؼ ق ر االؼع ظ٘ؼ ٍَٗ ؾٝ 

                                                           
, يؤٍَةخ  11ؽ االشةكبل انزؼبهَٚةٛخ نَةطؼ االهع(,( ؽٍَ ٍٛل أؽًل أثٕ انؼٍُٛٛ , أطةٕل انغٕٛيٕهفٕنٕعٛةب ) كهاٍةخ 1

 .332, ص1445انضمبفخ انغبيؼٛخ , 

 .52,ص2010, كاه انًَٛوح نهُشو ٔانزٕىٚغ ٔانطجبػخ, ػًبٌ ,1ؽٍَ هيؼبٌ ٍاليخ ,عغوافٛخ االلبنٛى انغبفخ ,ؽ (2
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ْك  ي  تؽش  ر ايُٟ   ٔ اي  ٛ ظاض  ى ايتؽب    ٘ب  ػيم ت  ؿظاظ عًُٟ    ايدؽٞ   ِ ايك   سٝ َ٘م  عو تمؽٞ    ايك   ر  

طؽٞ  بؤتد ٔ ب ِٙ اال٘ظٞ  ٘االخؿاء ايُٓطؿؼ  َّ أؼاػٝ ايُٓ ك ْدؽاؼ ايتؽب  ٘ايُؿتت   ايظا٘
 1ب

. 

ايت ٝ تتظ ؽ بُس ع٘ظٞتٗ   ايتمؽٞ  ايؽٞسٟ  غا  أثؽ ٘اػر ؾٝ ايُٓ ك  َك ؼْ  َعايتمؽٞ  ايُ ئٟ  تمع ٘   

  .٘غيم يٙخٙظ قؿٙذ خيًٟ  شعٞعة االؼتؿ ع تمُى نُظعا  يًؽٞ ذ

 َثى: ٘غيم زكب ايمٙاَى ايُئثؽة ؾٝ زع٘ثٗ ، ةاشه ال  َتمعظايتمؽٞ  ايُ ئٟ   تطػ ت    

 :    Splash erosionلطواد انًطو ) انزؼوٚخ انزظبكيٛخ ( رؼوٚخ .2-2-1-1-1

  تيعأ ب يؿمى ايُٟه ْٟهٝ يٗ  زّٟ تظ  عٌ بك  ر االؼع ٘غي م ْتٟد   Rain dropأِ ق ؽا  ايُ ؽب  

ٓ   ثؽ ايؽ٘اق  ب ايؿت تٟ    ايٓ عُ    يٗ   ٙو ؾض     َ ؽٞ    ش  عٞعة ٘ق   ؽا  نيٟ  ؽة ايسد  ٍ، اغ تمُ  ى عً  ٛ ت

٘ايُٙاظ ايُدٙاة غٟؽ ايُتُ قه   َُ  ٞكٗى خؽؼ ايتؽب  ٘اْٟٗ يٗ  ، ؾؼال ع ّ غي م ؾ  ِ ق كٙؽ ق  ؽا  

ايُ ؽ عًٛ ايُ ء ؾٝ ايُكٟال  ٘األض ظٞع ٘ايدعا٘و ايؼسً  تمُى عًٛ اػ ؽاب ايدؽٞ  ِ اي ػٜ ته ِٙ 

ع َ ّ ٙؼ ْ٘ ٙع ٘نث ؾ   ايػ   ء ايٓي  تٝ ؾ ٝ ٖ ػا ايٓ يٕ ق بًٟ  ع يٟ  عًٛ زُى ايؽ٘اقب، اغ ٞ ئثؽ االْس عا

ايتمؽٞ ، ٘ٞكٙظ ٖػا ايٓٙع َّ ايتمؽٞ  ؾٝ االخؿاء ايشعٞعة االؼتؿ ع َّ ايُٓ ك  ٘ايت ٝ ته ِٙ غا  نث ؾ   

ْي تٟ  قًًٟ  ٘ب البتم ظ عٕٓ ُٞهّ أِ تيعأ ايتمؽٞ  ايػ  ئٟ  أ٘ ايكًٟٟ  ٘األضع٘ظٞ 
 2ب

. 

-  Fournierٕ٘يسك ب شعة ايتمؽٞ  ايُ ؽٞ  ؾٝ أزٙاع ايُٓ ك  ؾكع أعتُع عًٛ َم ظي  بؾٙؼْٟ

  َكتٓعة عًٛ َمعال  االَ  ؼ ايشٗؽٞ  َ٘دُٙع االَ  ؼ ايكٓٙٞ  ٘غيم بت يٟف A.F.Iأؼْع٘ـ 

 : 3ب ايُم ظي  ايت يٟ

AFI=∑ ( PI)
2   

∕
 
 (P)

                                                                                                                                                     
 

 : َئشؽ ؾٙؼْٟٕ يًكعؼة ايستٟ  االَ  ؼ  AFIزٟث تُثى 

          PI
2     

 نُٟ   االَ  ؼ يهى شٗؽ بًٍَ  َؽبع َدُٙع :   

          P       كٓٙٞ  بًٍَ : َدُٙع نُٟ   االَ  ؼ اي 

  .41٘قع ٘ػع ؾٙؼْٟٕ َسعظا  تتهِٙ َّ أؼبع ظؼخ   نُ  ؾٝ خع٘وب

 ( أطُبف شلح انزؼوٚخ انًطوٚخ ؽَت يؤشو فٕه40َّٛعلٔل)                       

 شعة ايتمؽٞ  ايعؼخ 

 ػمٟؽ 51أقى َّ 

 َمتعو 511- 51

 َتٙقؾ 511-1111

 ع يٝ 1111أنثؽ َّ 

 Fournier , F.climate erosion , la relation enter le resion du sol parleau et lesperception, atmospherges, pairs 
, 1960 , p 201 . 

                                                           
فةةٙ شةةولٙ يؾبفظةةخ  يَٛةةبٌ ,  خ( َبكٚةةخ ؽةةبرى ؽؼًةةخ انؼزةةبثٙ , انقظةةبئض انًُبفٛةةخ ٔأصوْةةب فةةٙ انًقةةبؽو انغٕٛيٕهفٕنٕعٛةة1

 .142, صٍبثك

 .135, صيظله ٍبثكاالهع انزطجٛمٙ , , ؼفهف ؽٍَٛ انلنًٛٙ , ػهى اشكبل ٍط (2

3   ( Fournier , F.climate erosion , la relation enter le resion du sol parleau et lesperception, 
atmospherges, pairs , 1960 , p 201 . 
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نُ    ،بمع ت يٟف ايُم ظي  أعالٔ تيّٟ اِ ٖٓ ل قً  ؾٝ ْكي  ايست ايُ  ؽٜ اي ػٜ ٞس ع  ػ ُّ ايُٓ ك    

  اغ خ   ء  ْت   ئح ايُم ظي     ، ٘غي  م ٞم  ٙظ اي  ٛ قً    االَ    ؼ ايك   ق 43   ٘ب42  ٘ب41ؾ  ٝ ايد  ع٘وب

 ، 51يًُس    ايثال  ػُّ ظؼخ  ايتمؽٞ  ايُ ؽٞ  ايؼمٟؿ  ٘غيم زك ب َم ظي   ؾٙؼْٟ ٕ أٜ بأق ى َ ّ

٘تمع أَ  ؼ شٗؽٜ ن  ِْٙ ايث  ْٝ ٘ش ي ؽ أنث ؽ أش ٗؽ ايك ٓ  اق ٗ َ د ؾ ٝ ايتمؽٞ   ايُ ؽٞ   اغ بًػ ت ش عة 

 ًَ ٍ  ٘ؾ ٝ 1.1،  1.6،  11.2ايت ٙايٝبايتمؽٞ  ايُ ؽٞ  ؾٝ شٗؽ ن  ِْٙ ايث  ْٝ يًُس     اي ثال  عً ٛ 

 .ًٍَ  14.4 ،13.5 ،12.1ٗؽ شي ؽ بش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  يؼبكنخ فٕهَّٛ َزبئظ انًظله يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .  يؼبكنخ فٕهَّٛ َزبئظ انًظله يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ                          

 زدٍ ايتمؽٞ  َتٙقؾ االَ  ؼ ايشٗؽٞ / ًٍَ االشٗؽ

 11.2 11.1 2ل

 12.1 11.5 شي ؽ

 6.1 51.6 اغاؼ

 5.5 65.1 ْٟك ِ

 6.6 56.1 اٞ ؼ

 1 1.122 زؿٞؽاِ

 1 1.114 تُٙؾ

 1 1.114 اب

 1.21 11.2 اًٞٙو

 1 22.6 1.1 

 2 54.6 6.1 

 5.1 65.2 1ل

  451.3 ايُدُٙع

 زدٍ ايتمؽٞ  َتٙقؾ االَ  ؼ ايشٗؽٞ / ًٍَ االشٗؽ

 1.6 61.3 2ل

 13.5 11.1 شي ؽ

 4.1 42.2 اغاؼ

 5.4 63.5 ْٟك ِ

 5.1 45.1 اٞ ؼ

 1 1.116 زؿٞؽاِ

 1 1.113 تُٙؾ

 1 1.114 اب

 1.15 6.1 اًٞٙو

 1 21.5 1.1 

 2 45.6 5.6 

 5.5 64.3 1ل

  436.4 ايُدُٙع

انؾذ ؽَت يؤشو فٕهَّٛ ََجخ نهًؼلالد انشٓوٚخ  ػهٗو( لبثهٛخ انًط41علٔل)

 (2012-2002نهًُطمخ نهًلح يٍ )A يطبه ػًٍ انًؾطخنأل

انؾذ ؽَت يؤشو فٕهَّٛ ََجخ نهًؼلالد انشٓوٚخ  ػهٗوانًط ( لبثهٛخ42علٔل)

 (2012-2002نهًُطمخ نهًلح يٍ )B ناليطبه ػًٍ انًؾطخ
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 .يؼبكنخ فٕهَّٛ َزبئظ انًظله يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ                         

 ٘ٞٓتح عٓٗ  أْٙاع َتمعظة َّ أشه و ايتمؽٞ  َٓٗ :

 : Sheet Erosionانغطبئٛخ ) األَغواف انظفبئؾٙ ( انزؼوٚخ .2-2-1-1-2

يكُم َّ ايُؿتت  ، ٘ٞسع  ؾ ٙـ ٖػا ايٓٙع َّ ايتمؽٞ  عًٛ شهى ؽيك  أ٘ غ  ء ؼقٟف َتُ ثى اٞرٗؽ   

االؼاػٝ ايكًًٟ  االْسعاؼ غا  ايتؽب  قًًٟ  ايٓؿ غٞ  ٘غيم عٓ عَ  تؿ ٙـ نُٟ   االَ  ؼايك  ق   َ   ٞتك ؽب 

ظاضى ايتؽب ، ؾتتسؽل تًم ايُٟ ٔ ايُتدُم  ْسٙ خٗ  االْسعاؼ بسؽن  ب ٟ   خ ؼؾ   َمٗ   ايُ ٙاظ ايُؿهه   

عًٛ شهى َ ظة ع يك  أ٘ غائي 
 .1ب

 

 ٘ؾ ٝ غا  االْس عاؼ اييك ٟؾ ْٗ ٞ   ق ؿٙذ اي تالو أ٘ أق عاٌ ايدي  ويٙزظ ٖػا ايٓ ٙع َ ّ ايتمؽٞ   عٓ ع  اغ   

ايدٓٙبٟ   ايػؽبٟ   َ ّ ايػؽبٟ   ٘٘ٞرٗ ؽ غي م ٘اػ س   ؾ ٝ ايدٗ     ،أخؿاء اقً ٍٟ ايك ٗى ايتدُٟم ٝ بمغ

 ايُٓ ك *. 

 : Rills Erosionرؼوٚخ انًَٛالد انًبئٛخ .2-2-1-1-3

 ،تٝ تهِٙ َٓسعؼة ْٙع َ َ يالؼاػٝ ا٘آٙع َّ ايتمؽٞ  ؾٝ ايتهٙٞٓ   قًًٟ  ايظالب  ٞؿظاظ ْش ؽ ٖػا اي  

َتٙاؾٞ  ال ٞتمعٚ عؽع ،ػٟك   ،َد ؼٜ بعائٟ  طػٟؽة  َهْٙ   ؾٞ ظة قؽع  ايدؽٞ ِ  عًٛ غيم تؽتبؾٟ

َ    ْ ٕ غ يي    ، زٟ ث أ٘تُثى ايُؽزً  ايت يٟ  يًتمؽٞ  ايظ ؿ ئسٟ ، ايٙازع َٓٗ  عّ بؼع قٓتُتؽا  ٘عُف 

ت ُؽ ٖػٔ ايُكٟال  بسًٙو ايدؿ ؼ أٜ بمع َٙقٍ قكٙؽ االَ  ؼ 
 2ب

ٞكٙظ ٖػا ايٓٙع َّ ايتمؽٞ   ؾ ٝ ٘، 

ز  ٙاع أ٘ظٞ    أ ػ  ُّتُث  ى  ايُؽتي    اال٘ي  ٛ ٘ايث ْٟ     االخ  ؿاء ايت  ٝ تٓتش  ؽ ؾٟٗ    ايُد   ؼٜ ايُ ئٟ    ايت  ٝ

                                                           
 . 302ص, , يظله ٍبثكاالهع انزطجٛمٙ( ؼػهى اشكبل ٍطانغٕٛيٕهفٕنٕعٛب انزطجٛمٛخ) ٍ انلنًٛٙ ,( فهف ؽ1َٛ

 .2014-5-2*انيٚبهح انًٛلاَٛخ ثزبهٚـ 

 .132,صيظله ٍبثك, االهع انزطجٛمٙ( ؼػهى اشكبل ٍط( فهف ؽٍَٛ انلنًٛٙ , انغٕٛيٕهفٕنٕعٛب انزطجٛمٛخ)2

 زدٍ ايتمؽٞ  الَ  ؼ ايشٗؽٞ / ًٍََتٙقؾ ا االشٗؽ

 1.1 61.6 2ل

 14.4 11.6 شي ؽ

 3.5 41.1 اغاؼ

 5.2 62.1 ْٟك ِ

 5.4           41.1 اٞ ؼ

 1 1.12 زؿٞؽاِ

 1 1.113 تُٙؾ

 1 1.114 اب

 1.1 6.4 اًٞٙو

 1 21.2 1.1 

 2 41.1 5.2 

 5.4 63.1 1ل

  431.6 ايُدُٙع

انؾذ ؽَت يؤشو فٕهَّٛ ََجخ نهًؼلالد انشٓوٚخ  ػهٗو( لبثهٛخ انًط43علٔل)

 (2012-2002نهًُطمخ نهًلح يٍ )C ناليطبه ػًٍ انًؾطخ
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 قٍ 15-1بّٟ ب ٟتؽا٘ذؾ قٍ أَ  َمعو عُكٗ  216-115تؽا٘ذ أؽٙاو ٖػٔ ايُكٟال  بّٟ بتايُٓ ك  ، ٘

  .31 قٍ* ، نُ  ؾٝ ايظٙؼةب25-1٘عؽػٗ  ٞتؽا٘ذ َ  بّٟ ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :Gullies Erosionانزؼوٚخ االفلٔكٚخ .2-2-1-1-3

ايتمؽٞ  األضع٘ظٞ  ٖ ٝ َد  ؼٜ َ ئٟ   غا  ابم  ظ ٘اػ س  تٓش ؤ َ ّ ايتك  ء ع عظ َ ّ ايُك ٟال  ايُ ئٟ      

دم  ى ايُٟ   ٔ ايد ؼٞ    ؾٟٗ    يٗ    ايك  عؼة عً  ٛ خ  ؽؼ ْ٘ك  ى ايدالَٟ  ع ٘ق   ع بمؼ  ٗ  َ  ع اي  يمغ، ٖ٘  ػا َ    ٞ

زته   ل ط  طٙؼ ايك   ع َ  ع خٙاْ  ب اال٘ظٞ    ايس   ظة ايت  ٝ تت  ؤثؽ اايظ  طٙؼ ايظ  ػٟؽة ٘تؿتٟتٗ    َ  ّ ض  الو 

ض الو ايم ط ؿ  ايُ ؽٞ  ، ؾتتدُ ع ؼ٘اق ب ايتمؽٞ   ايدع٘يٟ   ايت ٝ تس ع    ايم  بؽة ٟب يؿٟؼ ْ   ايَٙؼ

تم  ع ايتمؽٞ    االضع٘ظٞ    ٖ  ٝ َؽزً    َتكعَ    َ  ّ ايتمؽٞ    غ يي     َ      اال٘ظٞ   ، ٘٘االضع٘ظٞ    عٓ  ع ْٗ ٞ   

ايُكًٟٟ ، اغ اِ اي  ق  ايستٟ  يًُٟ ٔ ايد ؼٞ  ؾ ٝ األض ظٞ ع ت ؿظاظ َ ع ؾٞ  ظة ن ى َ ّ اييم ع ع ّ ض ؾ تكك ٍٟ 

ايُٟ   ٔ ٘ؾٞ   ظة االْس  عاؼ
 1ب

 ، ٘ٞك  ٙظ ٖ  ػا ايٓ  ٙع َ  ّ ايتمؽٞ    ؾ  ٝ أخ  ؿاء ٘اق  م  َ  ّ َك   ز  ايُٓ ك   ، اغ

ايدٓٙبٟ  ايػؽبٟ  عٓع ا٘ظٞ  زٙع قٙؼة تٙ ٘ن ْت بؤؽٙاو ٘أعُ ـ َتي ٞٓ  ، اغ بً ع  يدٗ  شٖٙع  ؾٝ ا

  .31 قٍ، نُ  ؾٝ ايظٙؼة ب154-25َ  بّٟ ب 1٘تؽا٘زت أعُ قٗ   2.5ٌ-1.5َمعو أؽٙايٗ  َّ ب

                                                           
ائٙ, انزؼوٚخ انًطوٚةخ نَةفٕػ رةالل ؽًةوٍٚ ثبٍةزقلاو َظةى انًؼهٕيةبد انغغوافٛةخ هؽٛى ؽًٛل انؼجلاٌ ٔيؾًل عؼفو انَبيو( 1

GIS) 330,ثلٌٔ ربهٚـ,ص12(,ثؾش يُشٕه,  يغهخ كهٛخ االكاة ,انؼلك. 

 ىنكّ كٍ لوة لوٚخ لوو عوو   يبئٛخ  فٙ أٔكٚخ ؽٕع ( يَٛالد30طٕهح)

 2014-4-13انزمطذ ثزبهٚـ 
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ٞ   ٘قٟ  ـ ش عتٗ   ؾٝ زك ب ايتمؽٞ  األضع٘ظBergsma,1983٘قع اعتُع  َم ظي ب    
 1ب 

٘غي م َ ّ  ،

 ضالو َمؽؾ  ايعؼخ   ايتمؽ٘ٞ  َ٘معو تؤثٟؽٖ  ؾٝ عٌُٙ ايُٓ ك ، ٘نُ  ٞؤتٝ: 

                                                                 AE =∑ L/A            

 زٟث اِ :

AEٍ2= َمعو ايتمؽٞ  االضع٘ظٞ  ٌ / ن 

∑ L٘زعة ايُك ز  = َدُٙع أؽٙاو األض ظٞع ػ ُّ 

Aٍ2= َك ز  ايٙزعة ايٙازعة / ن 

 :Bergsma)  ٞٙػر ايُم ٟٞؽ ايُتيم  زكب تظٟٓؽ ب44٘ايدع٘وب 
 Bergsma)كهعبد انزؼوٚخ االفلٔكٚخ ٔفك رظُٛف ) (44علٔل )                     

              .92-93,ص1991انًظله :فالػ شبكو إٍك, انقوائؾ انًٕػٕػٛخ ,يطجؼخ عبيؼخ ثغلاك , كهٛخ اٜكاة ,عبيؼخ ثغلاك,        

                                                           
1) Eelko.Bergsma," Rain Fall Erosion",Servers For Conserviton Planning, Itc ,Nether 

Journal,      vol -2 ,1983,p. p.  16-16                                                                                                 

                                                                                              

 2َمعو ايتمؽٞ  ٌ/نٍ ايٙطؽ ظؼخ  ايتمؽٞ 

 Zero ععُٞ  ايتمؽٞ  1

 411 – 1 ضؿٟؿ  خعا   1

 1111 – 411 ضؿٟؿ  2

 1511 – 1111 َتٙق   3

 2111 – 1511 ع يٟ  4

 3111 – 2111 خعا   ع يٟ  5

 4111 – 3111 شعٞعة 6

 4111انثؽ َّ  شعٞعة خعا   1

 يٍ انًُطمخ ػًٍ ؽٕع لٕهِ رٕغُٕثٙ انغوثٙ ( انزؼوٚخ االفلٔكٚخ فٙ انغيء ان31طٕهح )

 سم تقريبا  28العمق 

م تقريبا5.1االرتفاع   

 .13/4/2014انزمطذ ثزبهٚـ 

 

N 
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  أز  ٙاع ٘غي  م ب تي   ع ايط   ٙا  1٘ؽيك  ت ايُم ظي    عً  ٛ أز  ٙاع َٓ ك    ايعؼاق    ٘ايي   يع ع  عظٖ ب   

 ا٠تٟ :

نث ؾ  زكب يم ٘غ  2نٍ 3  َٙقع بؤبم ظ ب271ايُٓ ك  ايٛ شيه  َؽبم   بًع ععظٖ  بضؽٞ   قكُت    

 .  31ب يطؽٞ  ا ، نُ  ؾٝ DEMاالؼتؿ ع ايؽقُٝ ب ُْٙغجأ  َشتك  َّ  شيه  ايظؽؼ ايُ ئٝ

 َ ّ ض الوؽٙاو االض ظٞع ؾٝ ن ى َؽب ع َ ّ ايُؽبم    ايٙاقم   ػ ُّ ٘ز عة ايُك  ز  أ َّ٘ ثٍ زكيت  

 .Arc Gis ( Arc Map10.4)ػؽبٕ ؾٝ َكعاؼَك ز  ايُؽبع ٘غيم ب قتطعاٌ بؽْ َح 

َّ٘ ضالو ايتسًٟ ى ، Bergsma)ظؼخ   ايتمؽٞ  ؾٝ االض ظٞع ٘غيم زكب تظٟؽ  ب ٘بمع غيم زعظ   

٘أِ ْظ  ؽ َك   ز  ايُٓ ك      ،4737271ي  ّٟ اِ ايتمؽٞ    االضع٘ظٞ    ؾ  ٝ ايُٓ ك    تك  ع ػ  ُّ اي  عؼخ  بت

ع عٍٞ ايتمؽٞ   ٓ   ـ ٘ايتٝ تتُثى ب ي  1767571تكؽٞي   ٘قمت ػُّ ْ  ـ ايتمؽٞ  ايطؿٟؿ ، أَ  ايعؼخ   ب

 ايُٓ ك .   ػُّ أؼاػٝ رٗؽايتمؽٞ  ايم يٟ  خعا  ٘ايشعٞعة ٘ايشعٞعة خعا  ؾًٍ ت٘

 َٙقع 125َٙقع  ْ٘  ـ ايتمؽٞ  ايطؿٟؿ  ٘قمت ػُّب11بع ْ  ـ ايتمؽٞ  ايطؿٟؿ  خعا  ػُّ٘قع ٘ق   

  11ْ   ـ ايتمؽٞ   ايم يٟ   ؾك ع ٘قم ت ػ ُّ ب  َٙق ع أَ  16ْ٘  ـ ايتمؽٞ   ايُتٙق    ٘قم ت ػ ُّ ب

 .َٙاق          ع 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Gis (arc map10.4)(  ثبٍزقلاو ثوَبيظ DEMاالهرفبع انولًٙ )   إًَٔمطانًظله :يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ 

 

 

 هاٍخ يمًَخ انٗ يوثؼبدشجكخ انزظوٚف انًبئٙ فٙ يُطمخ انل (32فوٚطخ )
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ٓ ك  بؤؼبع ْ  ق    ععُٞ   ايتمؽٞ     ايتٝ تُثى ظؼخ   ايتمؽٞ  ؾٝ اي35َُّ٘ ثٍ ؼقُت ايطؽٞ  ب     

  ، ٘ن ألتٝ: 45ايدع٘وبنُ  ؾٝ ٘ضؿٟؿ  َ٘تٙق   ٘شعٞعة، 

  :ًَطبق انزؼوٚخ انقفٛفخ علا 

%  َ ّ 21أٜ بٓك ي  ب 2 ن 425.34ٍغ ش ػًت َك  ز با  1األخؿاء ايتٝ تؼٍ ظؼخ   ايتمؽٞ  بٖ٘ٝ    

ؼاػ  ٟٗ  ب الْيك   ؽ أايت  ٝ تتظ  ؽ ايُك   ز  االخُ يٟ    يًُٓ ك    ، تك  ٙظ ٖ  ػٔ ايؿ     عٓ  ع َظ  ي   اال٘ظٞ    

 ايػ  ء ايٓي تٝ ؾٟٗ .  ؾ ٘نث

 ( َطبق انزؼوٚخ انقفٛفخSlight Erosion Zone:) 

%  41بتاضع٘ظٞ    بًػ     ٘ش  هى ٖ  ػا ايٓ    ـ أعً  ٛ ْك  ي  تمؽٞ   2تتُث  ى ٖ  ػٔ ايؿ     بعؼخ    ايتمؽٞ   ب   

ْس عاؼ اييك ٟؾ ؾ ٝ ايدٗ    غا  اال ٞك ٙظَك  ز  ايُٓ ك  ، اغ َدُٙع َّ  2 ن1115ٍبشػًت٘بُك ز  

 ٘ايُتُثً  ب قعاٌ ايدي و. 

   ( َطبق انزؼوٚخ انًزٍٕطخModerat Erotion Zone:) 

َ ّ اخُ  يٝ َك  ز   2  ن511.12ٍببًػت  َك ز ايػٜ شػى  3٘ٞتُثى ٖػا ايٓ  ـ بعؼخ  ايتمؽٞ  ب    

ػ   ء اي ؾٟٗ   ٓتش ؽ % ، ٘تك ٙظ ؾ ٝ االخ ؿاء ايت ٝ ته ِٙ غا  اْس عاؼ ًَس ٙظ 21ٞ٘ايُٓ ك  أٜ بٓكي  ب

 تتُثى ب قًٍٟ ايدي و ايُتٙق   االؼتؿ ع. زٟث ايٓي تٝ 

 ( َطبق انزؼوٚخ انؼبنٛخSevere Erosion Zone:) 

ٞتظ ؽ ق  ر ايُٓ  ؽف ايُتؼ ؽؼة ايت ٝ ٘اي ػٜ ٞك ٙظ  ػ ُّ   4بعؼخ   ايتمؽٞ  بٖػا ايٓ   ـ تُثى ٞ    

غٟؽ ط  يس  يالْت  ج ٞدمًٗ  االَؽ ايػٜ اي يك  ايك سٟ   اْدؽاؼ بكيب ؼسً ايتؽب  اي أؼاػٟٗ  بكٟ ظة

 % َ  ّ َدُ  ٙع َك   ز  ايُٓ ك    َ٘ك   ز  بًػ  ت 5ٖ  ػا ايٓ    ـ  أظْ  ٛ ْك  ي  بًػ  تبػى ٞش  ٘ ، ايؿؼاع  ٝ

ايُتُثً    بُٓ   ؽف ايدي   و ايم يٟ    ٘ايت  ٝ  ؾ  ٝ االخ  ؿاء ايش  عٞعة  ايتؼ  ؽـ ٞك  ٙظزٟ  ث ، 2 ن  131.51ٍب

 تتظؽ بطًٖٙ  َّ ايػ  ء ايٓي تٝ.

ػ ُّ  ايُٓ ك   ٘غي م تيم    يتٓ ٙع ٘تي  ّٞ اي ٝ تس ع  ق ٍٟ ايتمؽٞ   ب ّٟ تي  ّٞ اِ ٖٓ  ل ٞتؼر َّ غي م   

ايتهٙٞٓ   ايدٟٙيٙخٟ  َ٘عٚ َك َ٘تٗ  يمًُٟ   ايتمؽٞ  ٘تي  ّٞ ْ ٙع ٘نث ؾ   ايػ   ء ايٓي  تٝ ؾ ٝ ايُٓ ك   

ق ظ   زٟث، بكٟ   االْسعاؼ٘ َكتٙٞ ٘نػيم تٓٙع تؼ ؼٞكٗ  َّ أؼاػٝ شعٞعة االْسعاؼ ايٛ أؼاػٝ 

 ايطؿٟؿ  ؾٝ أغًب َك ز  َٓ ك  ايعؼاق .   االضع٘ظٞايتمؽٞ  
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 نهًُطمخانًئٕٚخ  ( أطُبف انزؼوٚخ االفلٔكٚخ ٔػلك انًٕالغ ٔيَبؽبرٓب ََٔجٓب45علٔل )             

 (.34فوٚطخ ) نًظله :يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبكا

 

 

 االْ ك 

 

       2/نٍَدُٙع ايُك ز    ععظ ايُٙاقع ظؼخ  ايتمؽٞ 

   2يهى  ظؼخ  بنٍ

               %ٞ  ايٓكي  ايُ ٙ

 21 425.34 11 1 ايتمؽٞ  ايطؿٟؿ  خع   يًُك ز   %

 41 1115 125 2 ايتمؽٞ  ايطؿٟؿ 

 21 511.12 16 3 ايتمؽٞ  ايُتٙق  

 5 131.51 11 4 ايتمؽٞ  ايم يٟ 

 111 2163 215 ايُدُٙع

 Arc Gis( ثبٍزقلاو ثوَبيظ DEMاالهرفبع انولًٙ )   ٔإًَٕمط (Bergsmaب انًظله :يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ َزبئظ يؼبكنخ

(Arc map10.4). 

 

 

 (Bergsmaؽَت رظُٛف )( شلح انزؼوٚخ االفلٔكٚخ 34فوٚطخ )               
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 ونوع الصخور بقابلية التعرية االخذودية: ارعالقة درجة االحنذ.2-2-1-2

ؾك ع ت ٍ عُ ى َ  بك    يُمؽؾ  َعٚ تؤثؽ ايتمؽٞ  االضع٘ظٞ  بٓٙع االْس عاؼا  ايك  ئعة ػ ُّ ايُٓ ك   ،   

  ،  َّ٘ ضالو ٖػا ايت  بف ْكتٓتح َ ًٞٝ : 41نُ  ؾٝ ايطؽٞ  ب ضؽائ ُٗ  ٘غيمبّٟ 

ؿظاظ ش عة ايتمؽٞ    االضع٘ظٞ   ػ ُّ االؼاػ ٝ ت ٞ  أغ اِ ٖٓ ل عالق  ؽؽظٞ  بّٟ االْسعاؼ ٘شعة ايتمؽ  

ػ  ُّ م يٟ    ايت  ٝ تتظ  ؽ بش  عة اْس  عاؼٖ  ٘ق  ؿٙزٗ  ايدؽؾٟ    ،زٟ  ث ي  ٙزظ تؽن  ؿ ايتمؽٞ    االضع٘ظٞ    اي

 االؼاػٝ ايشعٞعة االْسعاؼ بُٟٓ  ايتمؽٞ  ايطؿٟؿ  خعا  ؾكع ق ظ  ػُّ ْ  ـ االؼاػٝ ايُٓيك  .

 نزؼوٚخ االفلٔكٚخ ػًٍ انًُطمخ( يطبثمخ كهعبد االَؾلاه ٔ ا40) فوٚطخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Arc Gisثبٍزقلاو ثوَبيظ يطبثمخ فوؽخ االَؾلاه ٔانزؼوٚخ االفلٔكٚخ انًظله :يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ َزبئظ 

(Arc map10.4). 
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يً يكت ّٟ ايُ ػنٙؼة ق ًؿ   يتٙػ ٟر تي  ّٞ تٙؾٞ ع أْ ك   ايتمؽٞ   االضع٘ظٞ    Overly)٘نُ  تٍ عُ ى ب    

  .46بشهى تؿظًٟٝ ٘ؾك   يتٙؾٞع ظؼخ   االْسعاؼ ؾٝ ايُٓ ك  ، نُ  ؾٝ ايدع٘و ب 

 نزفظٛهٙ الَطمخ انزؼوٚخ ٔفك كهعبد االَؾلاه فٙ انًُطمخ( انزٕىٚغ ا46علٔل )                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (.40فوٚطخ ) نًظله :يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبكا                                

 (:EPM) ًَٕمطأ  إَغواف انزوثخ ث ٍزقلاو  ى انُٕػٙ نهزؼوٚخ انًبئٛخ ٔيملاهٛانزمٛ.2-2-1-3

ٞمع تكعٞؽ ض ؽ االْدؽاؼ ايُ ئٝ يًتؽب  ٘ايتٙؾٞ ع ايُه  ْٝ  يٗ ػا ايط  ؽ أز ع أٖ ٍ ايمٓ ط ؽ ايؽئٟك       

ع االْت   ج يًتكٟ  ٍٟ ايٓ   خر الْدؽاؾٗ   ، اغ تم  ع َ  ّ أٖ  ٍ ايمٙاَ  ى ايت  ٝ ت  ئظٜ اي  ٛ ت  عٖٙؼ ايتؽب    ٘اْطؿ   

٘اي  ػٜ ٞمتُ  ع عً  ٛ ع  عة َئش  ؽا  َٓٗ     ايس ي     خ ؾؽٞٙيٙؾٟ  م اُْ  ٙغج٘ق  ع ت  ٍ ت يٟ  ف ا ،ايؿؼاع  ٝ ؾٟٗ   

َّ ضالو قًك ً   ُْٙغج٘ٞ يف ٖػا اإ ايُٓ ضٟ  ٘اْسعاؼ ايك ر ٘ضٙاص ايتؽب  ٘نث ؾ  ايػ  ء ايٓي تٝ ،

 ٘عًٛ ايٓسٙ ايت يٝ :  ،21نُ  ؾٝ ايشهىب َّ ايُم ظال 

  

wايكٓ  2/ن3ٍيُ ئٟ  ايكٓٙٞ  بٌ: ايتمؽٞ  ا/ 

H  ًٍَايُمعو ايكٜٓٙ يالَ  ؼ ب : 

T                         : َٟم َى ايسؽاؼة ٘ٞسكب َّ ضالو ت يٟف ايُم ظي  ايت ي : 

ايُك ز   ايٓكي  ايُ ٙٞ %

2ايُت  بك /نٍ  

ْ  ق   ايتمؽٞ  

 االضع٘ظٞ 

 ؾ    االْسعاؼ

1.5 – 1 ضؿٟؿ  خعا   22.1 1.1  

1.5 – 1 ايطؿٟؿ  11.1 3.1  

1.5 – 1 َتٙق   41.1 2.2  

1.5 – 1 ع يٟ  41.5 2.24  

1.5 -2 ضؿٟؿ  خعا   115.4 1.6  

1.5 -2 ايطؿٟؿ  414.4 21.5  

1.5 -2 َتٙق   212.5 5.4  

1.5 -2 ع يٟ  131.1 6.3  

15.5 – 1 ضؿٟؿ  خعا   115.1 1.3  

15.5 – 1 ايطؿٟؿ  251.1 11.5  

15.5 – 1 َتٙق   16.5 4  

15.5 – 1 ع يٟ  35.4 1.1  

25.5 – 16 ضؿٟؿ  خعا   126.1 5.1  

25.5 – 16 ايطؿٟؿ  144 6.1  

25.5 – 16 َتٙق   46.1 2.1  

25.5 – 16 ع يٟ  13.4 1.6  

ؾؤنثؽ 31 ضؿٟؿ  خعا   32 1.5  

ؾؤنثؽ 31 ايطؿٟؿ  15.6 1.5  

ؾؤنثؽ 31 َتٙق   11.5 1.5  

ؾؤنثؽ 31 ع يٟ  1 1.4  



 

 

منطقة  ضمن اجليومورفية واهليذرولوجية خماطر العمليات حتليل      الثانيالفصل      
  الذراسة

142 

 

  تُثى ايُمعو ايكٜٓٙ يعؼخ   ايسؽاؼة C :زٟث    

Z            ًُ٘ٞسكب عّ ؽؽٞف ايُم ظي  ايت يٟ : َم َى ايتمؽٞ  ايُست: 

 

 َم َى ايتؽب  يًتمؽٞ : Yاغ تُثى 

Xa            َم َى زُ ٞ  ايتؽب : 

ⱷ          َٞم َى ت ٙؼ ايتمؽ : 

Ja           ٞٙ ُاْسعاؼ ايك ر َك ـ ب يٓكي  اي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:EPMانًؼزًلح فٙ رطجٛك إًَٕط)اد انًؤشو -

 (:yٛخ انزوثخ نهزؼوٚخ)هيؤشو لبث.2-2-1-3-1

 ق بًٟ               ايتؽب                يًتمؽٞ               ايس يٟ               اي             ـ ؽيك               َئش             ؽ ت             ٍ تٟٗ                   

تيّٟ ْٙع ايتهٙٞٓ   ايدٟٙيٙخٟ   ٘ايتٝ ،  22ايشهى ب ،ايطؽٞ   ايدٟٙيٙخٟ  يًُٓ ك   ب العتُ ظ عًٛ yب

 ، ٘تد  عؼ االش   ؼة اي  ٛ أِ ٖٓ   ل ع  عة 41ؾ  ٝ ايد  ع٘وب ايُيّٟ٘ؾك     يًُمٟ   ؼ ٘ظؼخ    ط  الب  ايظ  طٙؼ

يُئش ؽ ٘غي م اعتُ  ظا  عً ٛ ْت  ئح ايتسً ٟال  ايُطتيؽٞ   يه ّ تم ػؼ َم ظال  ض ط  القتطؽاج ق ٍٟ ٖ ػا ا

ت يٟكٗ  يظمٙب  ايسظٙو عًٛ خُٟع اييٟ ْ   ايالؾَ  يتسكٟف ْت ئح ايُم ظي  ٘غيم يٙقٙع أخؿاء ٘اق م  

  .yَّ َك ز  َٓ ك  ايعؼاق  ػُّ االؼاػٝ االٞؽاْٟ  يػيم أعتُع  ٖػٔ اي ؽٞك  القتطؽاج َم َى ب

ؼبه ػٍ ثؼل َٔظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ  كهاٍخ شانًظله: ثبالػزًبك ػهٗ عًبل شؼٕاٌ ٔآفؤٌ , رٕظٛف االٍز

 .22( ,صEPM) عبفوٕٚنٕفٛك إًَٔمطٛى انكًٙ نهزؼوٚخ انًبئٛخ ثؾٕع أيياى انوٚف االٍٔؾ يٍ فالل ٛانزم

 

 

 Gavrilovic إًَٔمط( يقطؾ رَهَم يواؽم رطجٛك 21شكم )
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 (yلبثٛخ انزوثخ نهزؼوٚخ)إشزمبق يؤشو  إًَٕمط( 22شكم)                                 

        

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis (Arc map10.4)ثوَبيظ ثبالػزًبك ػهٗ  انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ                            

 ( Y( يؤشو لبثهٛخ انزوثخ نهزؼوٚخ )42علٔل )   

  َئشؽ زُ ٞ  ايتؽب Y َتٙقؾ ايكُٟ 

1.2 1.1- 1.3  تؽب طًي  شعٞعة ايُك َ٘  

1.4 1.3 – 1.5  تؽب غا  َك َ٘  َتٙق   

1.55 1.5 – 1.6  تؽب غا  َك َ٘  ػمٟؿ  

1.1 1.6 – 1.1  تؽب ططؽٜ ٘ؼ٘اقب ضشٓ  

1.55 1.5- 1 ك َ٘ ايُؼ٘اقب ضشٓ  ععُٞ     

   

 

     

تمؽٞ   ػ ُّ أز ٙاع ايُٓ ك   ،  ي ػا ؾك ع أظٗؽ  ايٓت ئح أِ ٖٓ ل تي ّٞ ؾ ٝ ق ٍٟ َئش ؽ ق بًٟ   ايتؽب   يً 

طٓؿت زكب ظؼخ  طالب  ايظطٙؼ ْ٘ٙع ْكد  ايتؽب  ٘ؾف ايُمٟ ؼ اي ػٜ ق يف غن ؽٔ ، نُ   ايطؽٞ    

 نُ  ًٞٝ:  41٘ايدع٘وب ٖـ  -ش -ذ–ج  -  -  -ب -أ41ب

    : ق    ظ ٖ   ػا ايظ   ٓؽ ؾ   ٝ أغً   ب أز   ٙاع ايُٓ ك     ػ   ُّ ايتهٙٞٓ       رةةةوة ماد يمبٔيةةةخ شةةةلٚلح

، ٘ق   ع ش   ػًت َك    ز  بًػ   ت ٘٘خ   ؽنف ٘ت    ْدٟؽ ٝالق   يٟيش   عٞعة ايتُ ق   م َ٘ٓٗ     اييايدٟٙيٙخٟ     ا

اغ ق ظ  ؾٝ االخ ؿاء ايش ؽقٟ   %  َّ َدُٙع َك ز  أزٙاع ايُٓ ك ،24.6   ٘بٓكي  ب2ن415.6ٍب

َّ زٙع أ٘بؽ ٘نُ  ظٗؽ  ؾٝ أخؿاء ٘اقم  َّ ايدٗ   ايشُ يٟ  ٘ايشؽقٟ  يس ٙع نْٙه ى، أَ   ؾ ٝ 

تٙخ  ع أٞؼ      ػ  ُّ نُ    ػ  ُّ ايدٗ     ايش  ُ يٟ  ٘ايش  ؽقٟ  ٘ايدٓٙبٟ   ، ٘ز  ٙع عي ق   ِ ؾك  ع ق   ظ   

 ايدٗ   ايشؽقٟ  يسٙع  ضٙؼضٙؼ٘زٙع قٙؼة تٙ.

 : 15.2  أٜ بٓك ي  ب2ن 315ٍٖػا ايظٓؽ َك  ز  بًػ ت بشػى  روة ماد يمبٔيخ يزٍٕطخ ّ َ  %

خ  ؿاء اال٘ايدٗ     ايٙق   ٛ ٘ايش  ُ يٟ  يس  ٙع ا٘ب  ؽ ؾ  ٝ  ؽ، ٘ق  ع ظٗ  ايُٓ ك    ز  ٙاعأاخُ   يٝ َك   ز  

ايدٗ    ايش ُ يٟ  ٘ايٙق  ٛ َٓ ٕ،  ق  ظ ػ َُّ  ؾٝ ز ٙع عي ق  ِ ؾك ع أايٙق ٛ َّ زٙع نْٙهى ، 

 ايدٗ   ايشؽقٟ  َّ زٙع ب ْؿَّٟ. ؾٝظٗٙؼٖ  ؾؼال عّ ايدٗ   ايػؽبٟ  َّ زٙع قٙؼةتٙ  ٘ؾٝ

-ZOREN,M and Komac, B,2005:soil erosion on agricultural land in Solvenia- measurements of 

r i l l  erosion in the besnica valley.Acta geographic slovenica 45 -1Ljubljana.  
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 :اخُ  يٝ 14.5  ٘بٓك ي  ب2ن 214.4ٍتُثً ت  ب ؤظْٛ قُٟ   بًػ ت ب روة ماد يمبٔيخ ػؼٛفخ ّ َ  %

أز  ٙاع ايُٓ ك   ، ٘غي  م ػ  ُّ ايس ؾ    ايػؽبٟ    يس  ٙع أ٘ب  ؽ ٘ن  ػيم أَت  ع  ػ  ُّ ايدٗ     َك   ز  

   .ؽبٝ َّ زٙػٝ ؾيهٕ نّ ٘قٝ زؽاِايدؿءايػ ٘ؾٝايٙق ٛ َّ زٙع نْٙهى ٘عي ق ِ ٘قٙؼة تٙ، 

   : ً2ن   251.4ٍَك    ز  بًػ   تب َ   ّ ايت   ؽب ٖ   ػا ايٓ   ٙع ش   ػى رةةةوة ماد يمبٔيةةةخ ػةةةؼفٛخ عةةةلا  

از  ٙاع ايُٓ ك    ،اغ اْتش  ؽ  ػ  ُّ خ  ؿء ط  ػٟؽ َ  ّ ايدٗ     %  َ  ّ َدُ  ٙع َك   ز 12.5٘بٓك  ي ب

٘ن ػيم  أَت ع  ٘ؾيه ٕ ن ّ ،أغً ب َك  ز  زٙػ ٝ  ضٙؼض ٙؼ  ش ػًتايػؽبٟ   يسٙع عي ق ِ ٘نػيم 

 ػُّ ايدٗ  ايشُ يٟ  ٘ايشؽقٟ  َّ زٙػٝ قٝ زؽاِ ٘قٙؼة تٙ ٘ب ْؿَّٟ.

   ع ايُٓ ك   اأغًب َك ز  أزٙ : ق ظ ٖػا ايٓٙع َّ ايتؽب ععُٞ  ايُك َ٘  ؾٝروة ػلًٚخ انًمبٔيخ

%  ، ٘ايت  ٝ تُثً  ت بتؽق  ي   اي  ؿَّ ايؽب   عٝ 21.1  أٜ بٓك  ي ب 2ن  561.5ٍبًػ  ت َك   زتٗ  ب ٘ايت  ٝ

تؽقي   االنت  ؼ ايٓٗؽٞ   ٘تؽق ي   ايُٓس عؼا  ٘ايك ٗى ايؿٟؼ ٝ ٘ايُ ؽا٘ذ ايػؽٟٞٓ   ٘تؽق ي   ًَ ئ ن

ْهى ٘ضٙؼضٙؼ ٘ؾيهٕ نّ ٘قٝ ايٙظٞ ِ ، اغ أَتع  ؾٝ أخؿاء طػٟؽة َّ ايدٗ   ايػؽبٟ  الزٙاع نٙ

 زؽاِ ٘نػيم ظٗؽ  ػُّ ايدٗ   ايٙق ٛ َّ زٙع عي ق ِ ٘قٙؼةتٙ ٘ب ْؿَّٟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كَٕكم ( فٙ  ؽٕع y( رٕىٚغ يؤشو) ة41فوٚطخ )     ( فٙ  ؽٕع أثو  y( رٕىٚغ يؤشو)  أ 41فوٚطخ )  

 فٕهفٕه ( فٙ  ؽٕع y( رٕىٚغ يؤشو) س 41طخ )فوٚ  ػجبٍبٌ( فٙ  ؽٕع  y( رٕىٚغ يؤشو) د41فوٚطخ )    

 كَٕكهقٕهفٕه



 

 

منطقة  ضمن اجليومورفية واهليذرولوجية خماطر العمليات حتليل      الثانيالفصل      
  الذراسة

145 

 Arc Gis( ثبٍةزقلاو ثوَةبيظ  (yانزوثةخ أػزًةبكاً ػهةٗ لةٛى يؤشةو انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ انزكُٕٚةبد انغٕٛنٕعٛةخ ٔأطةُبف 

(Arc map10.4). 
 

 (Y) يؤشو( يَبؽخ أطُبف يمبٔيخ انزوثخ ٔانظقٕه 42علٔل)                           

 

 

 

 

 

 

أطٓ ؼ َك َ٘  ظؼخ  طالب   االزٙاع

 ايظطٙؼ ٘ ايتؽب

 ايٓكي  ايُ ٙٞ % 2ايُك ز  /نٍ yقٍٟ 

 21.2 5.6 1.2 َك َ٘  شعٞعة أ٘بؽ

 11.6 32.1 1.3 َك َ٘  َتٙق  

 1.12 3.1 1.5 َك َ٘  ػمٟؿ 

 56.6 23.5 1.2 َك َ٘  شعٞعة هىنْٙ

 23.14 5.6 1.3 َك َ٘  َتٙق  

 11.1 4.5 1.5 َك َ٘  ػمٟؿ 

 1.6 3.6 1.5 ععُٞ  َك َ٘ 

 ٍٙ ؽواٌ( فٙ  ؽٕع  y( رٕىٚغ يؤشو)  ػ41فوٚطخ ) ىنكّ كٍ( فٙ  ؽٕع  y( رٕىٚغ يؤشو)  ط 41فوٚطخ )  

 ثبَييٍٛ( فٙ  ؽٕع  y( رٕىٚغ يؤشو) ْ 41فوٚطخ )   لٕهح رٕ( فٙ  ؽٕع  y( رٕىٚغ يؤشو) ؿ41فوٚطخ )    
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 ْ (.-ؿ-ػ-ط-س-د-ة-أ41انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ فوٚطخ )                  

 :Slope Index(Jaيؤشو االَؾلاه)  .2-2-1-3-2

بؿٞ  ظة  ايدؽٞ  ِ ايك ًٟٝق ؽع   اغ ت ؿظاظ ،تسعٞ ع ْ ٙع ٘ش عة ايتمؽٞ   ؾ ٝ  Jaٞك عع َئش ؽ االْس عاؼب   

 ٘ب  ِٙ اال٘ظٞ   ؼاػ ٝ ايُٓطؿؼ  زعة ْكى ايُ ٙاظ ايُؿتت   ْس ٙ اال٘ب يت يٝ تؿظاظ  ظؼخ  اْسعاؼ ايكؿٙذ

االؼتؿ   ع ايؽقُ  ٝ  غجُْ  ٙأ،  ٘ق  ع ت  ٍ أق  تطالص ٖ  ػا ايُئش  ؽ اعتُ   ظا  عً  ٛ ايد غبٟ   بؿم  ى ق  ٙة ٘غي  م 

 . 23نُ  ؾٝ ايشهىب ، slope)  ب ؽٞك  ايٓكي  ايُ ٙٞ  ٘ب قتطعاٌ االظاةبDEMب

 (Jaأشزمبق يؤشو االَؾلاه) ًَٕمطأ( 23شكم )

 

 

 

 

 

 .Arc Gis(arcmap10.4.)( ث ٍزقلاو ان Model builderانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ)             

 31 323.2 1.2 َك َ٘  شعٞعة عي ق ِ

 11.1 154.5 1.3 َك َ٘  َتٙق  

 3.3 21.1 1.5 َك َ٘  ػمٟؿ 

 2.5 24.3 1.1 َك َ٘  ػمٟؿ  خعا  

 31.5 323.6 1.5  ععُٞ  ايُك َ٘

 3.5 3.1 1.2 َك َ٘  شعٞعة ضٙؼضٙؼ

 53.41 55.4 1.1 َك َ٘  ػمٟؿ  خعا  

 3.2 3.3 1.5 ععُٞ  ايُك َ٘ 

 11.1 6.1 1.5 َك َ٘  ػمٟؿ  ؾيهٕ نّ

 11 45.6 1.1 َك َ٘  ػمٟؿ  خعا  

 1.3 1.1 1.5 ععُٞ  ايُك َ٘ 

 61.1 35.1 1.5 َك َ٘  ػمٟؿ  قٝ زؽاِ

 31.3 11.1 1.1 مٟؿ  خعا  َك َ٘  ػ

 1.14 1.6 1.5 َك َ٘   ععُٞ

 15.5 115.6 1.2 َك َ٘  شعٞعة قٙؼة تٙ

 21.5 165.5 1.3 َك َ٘  َتٙق  

 25.3 155.6 1.5 َك َ٘  ػمٟؿ 

 1.1 55.5 1.1 َك َ٘  ػمٟؿ  خعا  

 25.6 221.1 1.5 َك َ٘   ععُٞ

 41.5 5.3 1.3 َك َ٘  َتٙق   ب ْؿَّٟ

 31.5 6 1.5   ػمٟؿ َك َ٘

 1.11 1.5 1.1 َك َ٘  ػمٟؿ  خعا   

 21.6 1.1 1.5 ايُك َ٘   ععُٞ
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  115ايد  ع٘و بٖ  ـ  ٘-ش-ذ–ج -  - –ب  -أ42ؾ      نُ    ؾ  ٝ ايط  ؽائؾ ب ٘ق  ع ط  ٓؽ اي  ٛ ضُ  ف    

 ٘نُ ًٞٝ:

%   ٘ق  ظ  أعً ٛ  42.16ػُّ أؼاػٝ زٙع ب ْؿَّٟ ٘قع بًع ب ظٗؽزٟث اِ أقى َمعو اْسعاؼ    

%  ٘ايتٝ تتُثى ب يدٗ   ايش عٞعة ايتؼ ؽـ  641.5ْكب اْسعاؼ يًكؿٙذ ؾٝ زٙع عي ق ِ اغ بًػت ب

 ؽاْٟ  ٘ايكٍُ ايديًٟ  عٓع ايسع٘ظ ايمؽاقٟ  االٞؽاْٟ .ػُّ االؼاػٝ االٞ

 ( فٙ ؽٕع فٕهفٕه Jaس( رٕىٚغ يؤشو)  42فوٚطخ )          ( فٙ  ؽٕع ػجبٍبٌ Jaد( رٕىٚغ يؤشو)  42فوٚطخ )     

 
 ؽواٌ ٍٙ ( فٙ ؽٕع Jaػ( رٕىٚغ يؤشو)  42فوٚطخ )        ىنكّ كٍ( فٙ ؽٕع  Jaط( رٕىٚغ يؤشو) 42فوٚطخ )      

 كَٕكم( فٙ  ؽٕع  yة( رٕىٚغ يؤشو) 42) فوٚطخ      ( فٙ  ؽٕع أثو  Jaأ ( رٕىٚغ يؤشو) 42فوٚطخ )     
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 ثبَييٍٛ ؽٕع ( فٙ Jaْ ( رٕىٚغ يؤشو) 42فوٚطخ )       ( فٙ ؽٕع لٕهح رٕ Jaؿ( رٕىٚغ يؤشو)  42فوٚطخ )    

 .Arc Gis (arc map10.4ثبٍزقلاو ثوَبيظ DEM)إًَٔمط االهرفبع انولًٙ ان ) ٗخ ثبالػزًبك ػهانًظله: يٍ ػًم انجبؽض

 :Xaؽًبٚخ انزوثخ  يؤشو.2-2-1-3-3

َّ ٖػا ايُئشؽ ؾٝ َمؽؾ  َعٚ زُ ٞ   ايتؽب   َ ّ االْد ؽاؼ َ ّ ض الو تثيٟ ت ايتؽب   ٘اب   ء ٞكتؿ ظ    

قؽع  ايدؽٞ ِ ايك سٝ ٘ؾٞ ظة تكؽب ايُٟ ٔ ؾٝ ايتؽب ، ٘قع تٍ تٟٗ   ٖػٔ اي يك  ٘غيم َّ ض الو ايكٟ  ٌ 

ٌ  اي  ٛ ثالث    أط  ٓ ؼ ٖ٘  ٝ 11/5/2115  بت   ؼٞص ب Landsat 8بتظ  ٟٓؽ ايُؽئٟ    ايؿؼ   ئٟ  يًكُ  ؽب

 Supervisedبغ ب     َ٘  ؿاؼع ، َؽاع  ٝ ،أؼاػ  ٝ خ  ؽظاء  َ  ّ ض  الو اق  تطعاٌ ايتظ  ٟٓؽ ايُٙخ  ٕب

Classifictionؾٝ بؽْ َح ايـب  Arc gis(arcmap10.4.1 ٘غيم ب القتٓ ظ عًٛ 24نُ  ؾٝ ايشهىب ، 

  . 45َ٘دُٙع  َّ ايي زثّٟ ، ٞالزظ ايدع٘وب خ ؾؽٞٙيٙؾٟم  ايػٜ زعظٔ Xaَمٟ ؼ َئشؽ ايـب

 Xaأشزمبق يؤشو ؽًبٚخ انزوثخ  ًَٕمطأ( 24شكم )                                    

 

 

 

 

 

 
 انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ.                  

 (Xa( أطُبف يؤشو ؽًبٚخ انزوثخ )44علٔل)                                         

-ZOREN,M and Komac, B,2005:soil erosion on agricultural land in Solvenia- measurements of rill 

erosion in the besnica valley.Acta geographic slovenica 45 -1Ljubljana.  

 َتٙقؾ ايكُٟ  Xa َئشؽا  زُ ٞ  ايتؽب 

 1.125  1.2 – 1.15ب َ٘تٙق   ايهث ؾ  –غ ب   َطتً   نثٟؿ  

 1.3  1.4 -1.2ب غ ب   طٓٙبؽٞ  ٘بكٟ  ْي ت   َيمثؽة

 1.5  1.6 – 1.4ب َؽاعٝ ٘غ ب   َتعٖٙؼة

 1.1  1.1 – 1.6ب َؽاعٝ َ٘ؿاؼع َتعٖٙؼة

 1.5  1 – 1.1ب َٓ ؽف خؽظاء ض يٟ  َّ اييٓ ت  
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،اتؼر أِ ٖٓ ل تي ّٞ ؾٝ أْتش ؼ   51٘ايدع٘وب   ٖـ-ش -ذ –ج  -  -  -ب -أ 43ب طؽٞ   َّ٘ اي   

  ػ  ُّ أز  ٙاع Xaَئش  ؽ زُ ٞ    ايتؽب    اي  ـب ايػ    ء ايٓي   تٝ َُ    ٞ  عو غي  م عً  ٛ ٘خ  ٙظ تي   ّٞ ؾ  ٝ ق  ٍٟ

 ، ٘نُ ًٞٝ: ايُٓ ك  

  )1.2ٖ ػا ايظ ٓؽ ب ّٟ ب ػ ُّسظؽ قٍٟ َئش ؽ زُ ٞ   ايتؽب   ٓ: تانظُف االٔل) غبثبد ٔيياهع – 

  أٜ 423.1  ٘اي   ػٜ ٞتُث   ى ب يُد    ال  غا  ايهث ؾ     ايٓي تٟ     ايم يٟ     ، ؾك   ع ش   ػى َك    ز   بًػ   تب1.4

ػ  ُّ ايدٗ     ايش   ؽقٟ  يس  ٙع أ٘ب   ؽ ظٗؽالز  ٙاع،  ؾك   ع ُ   ٙع َك   ز  اد%  َ  ّ 21.1َبٓك  ي ب

ؾ ٝ ز ٙع ضٙؼض ٙؼ  ٘نْٙهى، ٘نُ  اْتشؽ ؾٝ خؿء ط ػٟؽ َ ّ ايدٗ   ايش ُ يٟ  يس ٙع عي ق  ِ، أَ  

 ؾك  عيس  ٙع ؾيه  ٕ ن  ّ أَ    ؾ  ٝ ايش  ؽقٟ  ٘ايش  ُ يٟ  ايش  ؽقٟ  ؾٟ  ٕ ،ايدٗ    ػ  ُّ  ق   ظ٘ق  ٝ ز  ؽاِ ؾك  ع 

ء َتؿؽق   َ ّ ز ٙع ٘ق ٙؼة ت ٙ ٘ن ػيم ؾ ٝ أخ ؿا ٘ن ػيم أْتش ؽ ؾ ٝ ايدؿء ايدٓٙبٝ ايػؽب ٝ َٓ ٕ، ظٗؽ

 ايدؿء ايدٓٙبٝ ايػؽبٝ َّ زٙع ب ْؿَّٟ.

  :)ٙاغ َت ع  ؾ ٝ أغً ب  1.1-1.6ٞتُثى ٖػا ايظٓؽ ب يكٍٟ ايتٝ تٓسظؽ ب ّٟبانظُف انضبَٙ) يواػ  

%  َ  ّ 61.1  أٜ بٓك  ي  ب2ن  ٍ 1211.24خٗ     أز  ٙاع ايُٓ ك    ٘ق  ع ش  ػًت أعً  ٛ َك   ز  بًػ  ت ب

 ٓ ك  .َدُٙع َك ز  أزٙاع ايُ

    تٟ  شيٕ َمعَ٘  ػُّ ٖػا ايظٓؽ ٘تتُثى بك ٍٟ يتهِٙ ايهث ؾ  ايٓػٙ عوكاء(: اانظُف انضبنش) أه 

%  16.6  ٘بٓكي ب2ن323.6ٍ  ، ٘قع شػًت َك ز  بًػت ب 1 – 1.1  ايُسظٙؼة بّٟبXaَمٟ ؼ ايـب 

ع أ٘ب  ؽ َ  ّ َدُ  ٙع َك   ز  االز  ٙاع، ؾك  ع أَت  ع  ؾ  ٝ ايدٗ    ايش  ؽقٟ  ٘ايدٓٙبٟ    ايش  ؽقٟ  َ  ّ ز  ٙ

٘نْٙهى ٘عي ق ِ ٘ضٙؼضٙؼ ٘ؾيه  نّ ٘قٝ زؽاِ ٘قٙؼة تٙ، ٘نُ  شػًت خؿء طػٟؽ خعا  ؾٝ ايدٗ  

 ايشُ يٟ  ايػؽبٟ  َّ زٙع ب ْؿَّٟ. 

 

   ؾٝ نْٙهىXaب  تٙؾٞع َئشؽب43ضؽٞ   ب             ؾٝ زٙع أ٘بؽXaأ  تٙؾٞع َئشؽب  43ضؽٞ   ب          
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 ضٙؼضٙؼ ؾٝ Xa   تٙؾٞع َئشؽب 43ضؽٞ   ب      عي ق ِ  ؾٝ زٙع Xa   تٙؾٞع َئشؽب43ضؽٞ   ب        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قٝ زؽاِ ؾٝ Xaذ  تٙؾٞع َئشؽب 43ضؽٞ   ب     ؾيهٕ نّ ؾٝ زٙع Xaج  تٙؾٞع َئشؽب 43ضؽٞ   ب           

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب ْؿَّٟ سٙع ؾXaٟٖـ  تٙؾٞع َئشؽب 43   بضؽٞ            ؾٝ زٙع قٙؼة تXaٙش  تٙؾٞع َئشؽب 43ضؽٞ   ب    

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبٍةزقلاو ثوَةبيظ  (و12/4/2014) ثزةبهٚـ(  Landsat 8)نهمًةو انفؼةبئٛخ انًوئٛةخ ػزًةبكاً ػهةٗاألانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ 

Arc Gis (Arc map10.4.1. 
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 (Xaلًٛخ يؤشو ) ( يَبؽخ أطُبف انغطبء انُجبرٙ ثؾَت50علٔل)                   

 .ْ (-ؿ-ػ-ط-س-د-ة-أ43ػهٗ فوٚطخ ) انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك                

 

 :  ⱷيؤشو رطٕه انزؼوٚخ انؾبنٛخ  .2-2-1-3-4

تطتً  ؽ ق  ٍٟ ٖ  ػا ايُئش  ؽ ب  ؤضتالؼ أزد   ٌ االز  ٙاع ايُ ئٟ    ، اغ ٞت ً  ب تسعٞ  عٔ عُ  ال زكًٟ     َٓترُ        

ق ٓكٌٙ   ، ٘ؾ ٝ ز ي   تٙؾؽٖ ػا ايٓ ٙع َ ّ ايُؽئٟ    َت ؽ1  ايعق   بٟ تٙؾؽ َؽئٟ   ؾؼ  ئٟ  ع يؾؼال  عّ 

ْعق    ٘ايت ٝ ن ْ ت َؽئٟ    ايكُ ؽ ال ٘بؤق تطعاٌ،  Mellivsky2008ايُم ظي  ايت ٝ ط  غٗ  ب ببعتُ ظ

عً  ٛ ايكُٟ     TM3)ٌ  َ  ّ ض  الو ز ط  ى قك  ُ  ايد  ػؼ ايتؽبٟم  ٝ يًٓ    ـ ايث ي  ث ب31بعؼخ    ٘ػ  ٙذب

  ٘عٓ ع َك ؼْ   أْ ك   ٖ ػا ايكُ ؽ َ ع  Landsat 5  ؾ ٝ ايكُ ؽ ايظ ٓ عٝ بQ Maxايكظٙٚ يالشم ع ب

  ٞك بًٕ ايٓ   ـ  Landsat 5ؾٝ ايكُؽ ب   (Band3  ٘خع اِ ايٓ  ـ ايث يث   Landsat8أْ ك  ايكُؽ ب

  ، يػا ُٞهّ تمعٞى طٟ غ  ايُم ظي  عًٛ ايٓسٙ ايت يٝ: Band4ايؽابع ب 

  

 النسبة المئوية% 2المساحة /كم اصناف الغطاء النباتي االحواض

 2..5 2.5 غابات ومزارع أوبر

 10.2 80.08 مراعي

 05.1 58.0 أراضي جرداء

 ...5 2.8 غابات ومزارع كونكل

 10 80.2 مراعي

 00.0 58.1 أراضي جرداء

 81.0 888.8 غابات ومزارع عباسان

 11.8 8...8 مراعي

 ..51 510.0 أراضي جرداء

 00 ..05 غابات ومزارع خورخور

 1..1 ..5. مراعي

 8.8 8.1 أراضي جرداء

 52.8 50.8 غابات ومزارع زلكه كن

 20.5 81.1 مراعي

 ..5 5 أراضي جرداء

 8..5 ... غابات ومزارع سي حران

 20.1 81.1 مراعي

 8.8 5.0 أراضي جرداء

 51.2 2..58 ات ومزارعغاب قورة تو

 ..18 ..105 مراعي

 52.0 585.8 أراضي جرداء

 0.8 0.1 غابات ومزارع بنزمين

 1.1. 52.1 مراعي

 0.0 0.01 أراضي جرداء
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  Text  ٘ق  ع ت  ٍ أق  تطالص ٖ  ػٔ ايكُٟ    َ  ّ ايًُ  ؽ ب551.24123اغ تيً  ع قُٟ    االش  م ع ايكظ  ٙٚ ب   

  .25  ، ٘نُ  ؾٝ ايشهىب  Landsatايُؽؾف َع زؿَ  أٜ ْٙع َّ أقُ ؼ ايـب

 (Band4( كٛفٛخ أٍزقواط لًٛخ االشؼبع انمظٕٖ نهُطبق انواثغ )25شكم )

 

 (.Landsat8انًظله: أػزًبكا  ػهٗ انجٛبَبد انًزٕفوح فٙ يوئٛخ)

  Map Algebra  َ ّ االظاة بRaster Calculater٘قع ؽيكت ايُم ظي  ايُػنٙؼة أعالٔ بؤقتطعاٌ اي ـب

  .26ايشهى ب٘نُ  َٙػر ؾٝ  Arc gis(arcmap10.4.1ظاضى بٟ   ايـب

 (ⱷأشزمبق يؤشو رطٕه انزؼوٚخ انًبئٛخ ) إًَٕمط( 26شكم )                              

 

 

 

 

 

 .Arc Gis(arcmap10.4.1)( ث ٍزقلاو ان Model builderانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ)         

     

ق    ايتمؽٞ    ايُ ئٟ   ايس يٟ   ٘ؾك    ْ   تٙػ ر ت  ٙؼٖـ   -ش–ذ –ج  -  -  -ب  -أ 44ايطؽائؾ باِ  

ترٗ ؽ ايتمؽٞ   ايش عٞعة اغ ايتمؽٞ ،  شعةيٓكي  االشم ع اغ تؿظاظ ْكي  االشم ع بشهى َؼ ؽظ َع اؼتؿ ع 

ؾٝ ايدٗ   ايتٝ تهِٙ غا  تهٙٞٓ   غٟؽ َتُ قه  تك ٙظ ؾٟٗ   ايُه تال  ايظ طؽٞ  ٘ايظ طٙؼ ايديك ٟ  

ب يػ   ء ايٓي  تٝ ، ٘ق ع ٘خ ع اِ أعً ٛ ق ٍٟ يًتمؽٞ   ايس يٟ   ؾكٟ ؽة  ٗ  بهْٙٗ  أؼاػ ٟ تتظؽ ايتٝ ٘ايؽًَٟ 

   عًٛ ايتٙايٝ.21، 23ب اغ قدًت قٍٟ بًػتظٗؽ  ؾٝ زٙع قٙؼة تٙ ٘زٙع عي ق ِ 
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  ؾٝ بهْٙهىⱷب  تٙؾٞع َئشؽب 44ضؽٞ   ب                 ؾٝ زٙع أ٘بؽⱷأ  تٙؾٞع َئشؽب 44ضؽٞ   ب          

 

 

 

 

 

 

 

 

   ؾٝ زٙع ضٙؼضٙؼⱷ  تٙؾٞع َئشؽب  44ضؽٞ   ب         ؾٝ زٙع عي ق ⱷِ  تٙؾٞع َئشؽب  44ضؽٞ   ب    

 

 

 

 

 

 

 

 قٝ زؽاِزٙع  ؾٝ ⱷ  تٙؾٞع َئشؽبذ44ضؽٞ   ب        ؾٝ زٙع ؾيهٕ نⱷّتٙؾٞع َئشؽب ج 44ضؽٞ   ب     
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   ؾٝ ب ْؿⱷَّٟٖـ  تٙؾٞع َئشؽب 44ب ؾٝ زٙع قٙؼة تٙ                      ضؽٞ   ⱷش  تٙؾٞع َئشؽب44ضؽٞ   ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Arc Gis (arc map10.4.1. )ثبٍزقلاو ثوَبيظ ⱷَزبئظ يؼبكنخ انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبًك ػهٗ 
 

 : Tيؤشو انؾواهح.2-2-1-3-5

 ظة ايؿظًٝ بّٟ ايظ ٟؽ ٘ايش ت ء ٞ ئظٜ اي ٛ ؾٞ ٘اِ أتك ع ايُعٚ ايسؽاؼٜ ايَٟٙٝ بّٟ ايًٟى ٘ايٓٗ ؼ     

ايتُعظ ايُك زٝ ٘ايتكًض يُم ظِ ايظ طٙؼ ٘ب يت  يٝ ئثؽ عىًٛ ٞ٘ؾ عًٟ  ايتدٙٞ  ايؿٟؿٞ ئٟ  بايُٟه ْٟهٟ   

ؾؤِ تي ّٞ ايتُعظ ٘ايتكًض بشهى َتهؽؼ ٞئظٜ ؾٝ ايٓٗ ٞ  ايٛ زع٘  شكٙـ ؾٝ ق  ٙذ ايظ طٙؼ ػ ُّ 

ػا عً  ٛ تؿه  م ٞمُ  ى ٖ  َُ    َت  ؽ  تس  ت ق   ر االؼع ، 1ْ    ـ تطًط  ى االش  م  ايشُك  ٟ  ٘اي  ػٜ ٞيً  ع ب

 ٟ  طػٟؽة ايسدٍ ٞكٗى خؽؾٗ  بؿمى ايدؽٞ ِ ايكًٟٝ.ؼايظطٙؼ ايٛ أخؿاء َتش

 يتمؽٞ   اق  تطؽاج   إEPMب ُْ  ٙغجأايس  ؽاؼة نؤز  ع َم ٟ      Gavrilovic خ ؾؽٞٙيٙؾٟ  مي  ػا أعتُ  ع 

َ٘ك  عاؼ ؾك  عاِ ايتؽب    بؿم  ى االْد  ؽاؼ، اغ ت  ٍ تسعٞ  ع َئش  ؽ ايس  ؽاؼة َ  ّ ض  الو َم ظي     ايُ ئٟ    ايك  ٓٙٞ 

 ي ـ  َ ّ اSplineنُتػٟ ؽ أق ق ٝ يسك  ب ٖ ػا ايُم َ ى ٘غي م بؤق تطعاٌ أظاة اوب ايس ؽاؼة ط  تمتُ ع ض 

٘زكب ايُم ظي  ايت يٟ  ، 21  نُ  ؾٝ ايشهى بArctoolBoxب
 1ب

 : 

    

 تُثى ايُتٙقؾ ايكٜٓٙ يعؼخ  ايسؽاؼة Cزٟث 

    بؤق تطعاٌ االظاة ايس ؽاؼة ايك ٜٓٙ يًُٓ ك   ٘ أعالٔ ٘ببعتُ ظ ؽيك  َمعال ت يٟف ايُم ظي  َّ ضالو ٘    

 Arc Gisب .بؽْ  َحػ ُّ بٟ      Arc Tool Box  َ ّ ط ٓع٘ـ االظ٘ا  ب Raster Calculturب 

(arc map10.4.1 . 

أِ ايدٗ      ايدٓٙبٟ     ايػؽبٟ     َ   ّ  ْالز   ظ ٖ   ـ   -ش-ذ –ج –  –  –ب –أ  45َ٘   ّ ايط   ؽائؾ ب    

ايش ُ يٟ  ايش ؽقٟ  ٘ايس ؽاؼة ؾٟٗ   َك ؼْ   َ ع ايدٗ    ايش ُ يٟ   أزٙاع ايُٓ ك  تتُٟ ؿ بؤؼتؿ  ع ظؼخ   

 ظؼخ   زؽاؼة َٓطؿؼ  ْٙع   َ . ةؾ بكٟ ظت ايتٝ تُ

                                                           
ظبْو انغٕٛيٕهفٕنٕعٛخ فٙ انٓؼجخ انغوثٛخ ؽٍَٛ ػهٙ ػجل انؾٍَٛ , أصو أرَبع انًلٖ انؾواه٘ فٙ رشكٛم ثؼغ انً (1

, يٍ شجكخ االَزوَٛذ 244انؼوالٛخ )كهاٍخ فٙ ػهى انغٕٛيٕهفٕنٕعٛب انًُبفٛخ( ,ص

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60047. 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60047
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60047
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 (Tأشزمبق يؤشو انؾواهح ) إًَٕمط( 22شكم )

 

 

 

 

 

 .Arc Gis(arcmap10.4.1)( ث ٍزقلاو ان Model builderانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ)          

 

 (في حوض كونكلTب( توزيع مؤشر) 81خريطة )                (في حوض أوبرTأ( توزيع مؤشر) 81)خريطة 

 (في حوض خورخورTث( توزيع مؤشر) 81(في حوض عباسان             خريطة )Tت( توزيع مؤشر) 81خريطة )
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  حران سي(في حوض Tع مؤشر)ح( توزي 81خريطة )             (في حوض زلكه كنTج( توزيع مؤشر) 81خريطة )

 (في حوض بانزمينTهـ( توزيع مؤشر)81خريطة )                (في حوض أقورة توTخ( توزيع مؤشر)81خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Gis (Arc map10.4.1.ثبٍزقلاو ثوَبيظ Tَزبئظ يؼبكنخ انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبًك ػهٗ 

 :(H) يؤشوانزَبلؾ انًطو٘.2-2-1-3-6

ٞم  ع ايتك   قؾ ايُ   ؽٜ َ  ّ ايُتػٟ  ؽا  ايُُٗ    ايت  ٝ ت  ئثؽ ؾ  ٝ نُٟ    ايدؽٞ   ِ ايك   سٝ ، اغ تمُ  ى       

ايؿض   ايُ ؽٞ  ايػؿٞؽة ايت ٝ تس ع  بك يب ايمٙاط ؽ ايؿد ئٟ   عً ٛ خ ؽؼ نُٟ    نيٟ ؽة َ ّ ايتؽب   

ش  عٞعة ٘ض ط    ؾ ٝ ايُد  ال  ايٗ َش ٟ  ايت  ٝ تتظ ؽ بٙخ ٙظ أْس عاؼا   ٘اق ب٘ب يت  يٝ ؾٞ  ظة زد ٍ ايؽ

 قتػالو َؿؽؽ يًكؿٙذ.ا٘بػٟ ب ايتػ ٟ  ايٓي تٟ  ٘

 (TRMM Tropical Rainfall ُْ  ٙغجعتُ   ظ عً  ٛ أؽيك    االَ    ؼ ٘غي م ب إ اغ ت ٍ اق  تٓي ؽ       

Measuring Mission      َٟٙٞ ايػٜ ٞم ٟٓ   نُٟ   االَ   ؼ ايك  ق   عً ٛ َك تٙٚ اييهك ى بُك  ٟٞف

 ٌ .111٘شٗؽٞ  ٘قٓٙٞ  ٘بعق  تُٟٟؿٞ  ب
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ٍ أقتك  ع أزٙاع ت٘ ٌ ، 2111 -2111اغ اعتُع  اييٟ ْ   ايشٗؽٞ  ٘يًُعة ايتٝ تتؽا٘ذ َ بّٟ ع ٌب  

َّ٘ ثٍ تسٙٞى قٍٟ ايطالٞ  ايشيهٟ  ايٛ ايكٍٟ ايُتدٟٗ  بظٟػ  ْك ؽ نٝ  TRMMُْٙغجأايُٓ ك  َّ ٖػا 

  .21ىبتظير أشيٕ بُٙاػع يكٟ ـ االَ  ؼ َّ٘ ثٍ تسًٙٞٗ  ايٛ قٍٟ ضًٙٞ  ، نُ  ؾٝ ايشه

 (Hأشزمبق يؤشو االيطبه) إًَٕمط( 22شكم )

 .Arc Gis(arcmap10.4.1)( ث ٍزقلاو ان Model builderانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ) 

أِ ايدٗ      ايش   ُ يٟ  ٘ايش   ُ يٟ  د   ع ْٖ   ـ   –ش  -ذ -ج -  -  -ب -أ 46َ   ّ َالزر     ايط   ؽائؾ ب    

ة َك ؼْ   ب يدٗ    ايدٓٙبٟ   ٘ايدٓٙبٟ   ايػؽبٟ   َ ّ أز ٙاع ايشؽقٟ  تُت ؾ بككٙؽ نُٟ   أَ  ؼ غؿٞ ؽ

 ايُٓ ك .

 ( فٙ ؽٕع كَٕكم       Hة( رٕىٚغ يؤشو)46فوٚطخ )           ( فٙ ؽٕع أٔثو       Hأ ( رٕىٚغ يؤشو)46فوٚطخ )       

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضٙؼ( فٙ ؽٕع فٕهHو)س( رٕىٚغ يؤش46فوٚطخ )             ( فٙ ؽٕع أٔثوHد( رٕىٚغ يؤشو) 46فوٚطخ ) 
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      ( فٙ ؽٕع ٍٙ ؽواHٌػ ( رٕىٚغ يؤشو)46فوٚطخ )          ( فٙ ؽٕع ىنكّ كHٍط( رٕىٚغ يؤشو)46فوٚطخ )      

  

 

 

 

 

 

 

 

  ( فٙ ؽٕع ثبَييHٍْٛ ( رٕىٚغ يؤشو)46فوٚطخ )             لٕهح رٕ( فٙ ؽٕع Hؿ ( رٕىٚغ يؤشو)46فوٚطخ )

 

 Arc Gis (arc.)ثبٍةةزقلاو ثوَةةبيظ ٔ TRMMثٛبَةةبد انمًةةو انظةةُبػٙ  نجبؽضةةخ ثبالػزًةةبًك ػهةةٗ نًظةةله: يةةٍ ػًةةم اا

map10.4.1  

 يوجافر منورجتطبيق أ(لوفيكEPM :وتفسري نتائجه ) 

بمع أقتطؽاج ايُئشؽا  ايُػنٙؼة آْؿ   ٘ت يٟف َم ظالتٗ  َ٘م يدتٗ   آيٟ    ؾ ٝ خي ؽ ايط ؽائؾ  ت ٍ تٟٗ       

   Raster Calculturك ٟف َك عاؼ ايتمؽٞ   ايُستًُ   ٘غي م ع ّ ؽؽٞ ف االظاة ب  ايػٜ Zٞؽيك  َم َى ب

  ، 25ت يٟ ف ايُم ظي   ايك  بك  اي ػنؽ، ٘ نُ   ؾ ٝ ايش هىبب  Arc Tool Boxَّ٘ ط ٓع٘ـ االظ٘ا  ب 

٘أٞؼ َ َؼؽ٘ب   بُم َى ايتمؽٞ    yَؼؽ٘ب   بُم َى  Xaتدُٟمٝ يُم َى   ُْٙغجأ٘غيم َّ ضالو عُى 

  1-1ب ّٟ ب Z، اغ تٓسظ ؽ ق ٍٟ َم َ ى  Jaع   َع ايدػؼ ايتؽبٟمٝ يالْس عاؼٖ٘ٙ َم َ ى َدُٙ ⱷايس يٟ  

 Zيكُٟ   َم َ ى  تيم    ٘ق ع ط ٓؿت َك تٙٞ   ايتمؽٞ    ي  عً ٛ ش عة ايتمؽٞ  ، ؾؤؼتؿ ع ايكٍٟ عّ ايظؿؽ ظال

٘ؾف ايكُٟ  ايٓٙعٟ   يًتمؽٞ   ٘ايت ٝ تٓسظ ؽ َ   ب ّٟ أٜ ايٛ ضُك  اطٓ ؼ    Gavrilovicزكب َمٟ ؼ

٘ن التٝ   51ايدع٘وب٘  ٖـ -ش-ذ  -ج -  -  -ب -أ41ايطؽٞ   ب شعٞعة خعا   ، نُ  ؾٝ -ؿٟؿ  خعا بض

 : 
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 (Zأشزمبق يؤشو ) ًَٕمطأ( 24شكم )                                        

 

 

 

 

 

 
 .Arc Gis(arcmap10.4.1)( ث ٍزقلاو ان Model builderانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ)                    

 اتؼر َُ  قيف أِ ٖٓ ل تي ّٞ بّٟ قٍٟ ايتمؽٞ  ايُستًُ  ؾٝ أزٙاع ايُٓ ك  أٜ أِ ٖٓ ل أزٙاع  

ؽيٟم  ؾؼال  عّ ٘أضؽٚ َٓطؿر  ٘غيم زكب ظؽ٘ؾٗ  ايُٓ ضٟ  تتُٟؿ بٙخٙظ تمؽٞ  بٓكب َؽتؿم  

تٝ ؾٟٗ ، ٖ٘ػٔ ايؿ    تتُثى ق سٗ  ْ٘ٙع ايتهٙٞٓ   ايدٟٙيٙخٟ  ؾٟٗ  ؾؼال  عّ نث ؾ  ايػ  ء ايٓي 

 ب التٝ:

 5.3  ٘بٓك ي ب2نٍ 113.1اغ بًػت َك زتٗ  ب (:0.14 – 0.01نفئخ االٔنٗ رؼوٚخ ففٛفخ علاً )ا  %

َّ َدُٙع َك ز  أزٙاع ايُٓ ك ، ٘ٞكٙظ ٖػا ايٓٙع َّ ايتمؽٞ   ؾ ٝ ايُٓ  ؽف ايت ٝ ته ِٙ غا  نث ؾ   

ع ، ٘تمع َّ أقى االطٓ ؼ تٙاخعا  ٘ؾك  يًُك ز  ايتٝ ْي تٟ  ع يٟ   تهثؽ ؾٟٗ  ايػ ب   ٘االؼاػٝ ايُؿؼ٘

 تُتع بؤخؿاء َتؿؽق  َّ أؼاػٝ االزٙاع .زٟث تشػًٗ ، 

 ( ً0.40 – 0.20انفئخ انضبَٛخ رؼوٚخ ففٛفخ :) 1.2  أٜ بٓكي  ب2نٍ 161.1تيًع َك زتٗ  ب  َّ  %

يالؼاػ ٝ غا  ايتمؽٞ   أخُ يٝ َك ز  ايسٙع، اغ أِ أالؼاػٝ ايتٝ َّ ػُّ ٖػٔ ايؿ   تهِٙ َس غٞ  

 تٓتشؽ ؾٝ َك ز   َتؿؽق  َّ أزٙاع ايُٓ ك .  زٟثايطؿٟؿ  خعاَ، 

   ( 0.20 – 0. 41انفئةةخ انضبنضةةخ رؼوٚةةخ يزٍٕةةطخ:) ٘بٓك  ي  2ن  511ٍبًػ  ت َك   ز  ٖ  ػٔ ايؿ     ب  

%  َّ َدُٙع َك ز  أزٙاع ايُٓ ك  ، ٘ت ؤتٝ ب يُؽتي   ايث ْٟ   َ ّ زٟ ث ايك ٟ ظة ٘ؾ ف َمٟ  ؼ 25.6ب

ايتٝ تشػًٗ ، ٘تكٙظ ٖػٔ ايتمؽٞ  ؾٝ َٓ ؽف قؿٙذ ايُٓسعؼا  ايتٝ تتظؽ بكً  ايػ   ء ايٓي  تٝ ايُك ز  

 ايدٗ   َّ َك ز  االزٙاع. ٔ٘أؼتؿ ع ًَسٙظ ؾٝ ظؼخ   االْسعاؼ ػُّ ٖػ

 ( 1.0 – 0. 21انفئخ انواثؼخ رؼوٚخ شةلٚلح:)  ٍ ُتك ٙظ ٖ ػٔ ايؿ    ؾ ٝ ب  ِٙ اال٘ظٞ   ايُٓس عؼة َ ّ ق

                     أٜ بٓك  ي 2ن  231.6ٍ٘عً  ٛ ايك  ؿٙذ غا  االْس  عاؼ ايش  عٞع، ٘ق  ع بًػ  ت َك   زتٗ  بايُؽتؿم    ايديًٟ    

  َّ َدُٙع َك ز  أزٙاع ايُٓ ك . 11.5ب  

    (ً1.1انفئخ انقبيَخ رؼوٚخ شلٚلح عةلا:)ش ػًت ٖ ػٔ ايؿ    أغً ب َك  ز   أز ٙاع ايُٓ ك    فة كضو

ق   ظ ٖ  ػا ايٓ  ٙع َ  ّ اغ يٝ َك   ز  االز  ٙاع ،%  َ  ّ اخُ   45  أٜ بٓك  ي  ب 2ن  551.2ٍ٘ق  ع بًػ  ت ب

ايدٗ   غا  ايظطٙؼ غٟؽ ايُتُ ق ه  زٙع عي ق ِ ٘قٙؼة تٙ بٓكي  نيٟؽة ٘القُٟ  ػُّ ايتمؽٞ  ؾٝ 

 ًػ  ء ايٓي تٝ .ي ايتٝ تؿتكؽ ٘
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أز ٙاع ايُٓ ك   خُٟمٗ   َ   ع عا ز ٙع تك ٙظ ؾ ٝ  ايتمؽٞ   ايُ ئٟ   ايش عٞعة خ عا  اِ أتؼر َُ  ق يف   

ايُٓ ك   ايت ٝ أتك ُت ب يتؼ ؽـ  ؽٙبػؽاؾٟ  ٘ ي يٟم   ايُٓهش ؿ   ايظ طؽٞ ٞم ٙظ اي ٛ  م٘غي، ب ْؿَّٟ 

تهؽاؼ ايمٙاط ؽ ايُ ؽٞ   ايت ٝ تتم ؽع يٗ   ايُٓ ك   نػيم ي٘ايػ  ء ايٓي تٝ  ايشعٞع ، ؾؼال  عّ ؽيٟم 

 .بشهى َكتُؽ 

  كَٕكم ( فٙ ؽٕعZغ يؤشو)ة( رٕىٚ 42فوٚطخ )     أٔثو      ( فٙ ؽٕعZأ ( رٕىٚغ يؤشو)42)فوٚطخ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٕهفٕه               ( فٙ ؽٕعZس( رٕىٚغ يؤشو)42فوٚطخ )ػجبٍبٌ         ( فٙ ؽٕعZد( رٕىٚغ يؤشو) 42فوٚطخ )     

 

 

 

 

 

 

 

 

       ٍٙ ؽواٌ          ( فٙ ؽٕعZػ ( رٕىٚغ يؤشو)42فوٚطخ )ىنكّ كٍ         ( فٙ ؽٕعZط ( رٕىٚغ يؤشو)42فوٚطخ )     
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 ثبَييٍٛ                ( فٙ ؽٕعZْ  ( رٕىٚغ يؤشو)42فوٚطخ )          لٕهح رٕ( فٙ ؽٕع Zؿ ( رٕىٚغ يؤشو)42فوٚطخ )

 Arc Gis (Arc map10.4.1.ثبٍزقلاو ثوَبيظ ٔ Wَزبئظ يؼبيم انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبًك ػهٗ 

 (Zََٔجٓب انًئٕٚخ ػًٍ أؽٕاع انًُطمخ ؽَت يؤشو ) ( إَٔاع انزؼوٚخ انًبئٛخ ٔيَبؽزٓب51علٔل)

 ايٓكي  ايُ ٙٞ % 2ايُك ز  /نٍ ايكُٟ  ايٓٙعٟ  ايتمؽٞ  ْٙاعا االزٙاع

 1.1 1.1 1.15 -1.11 ضؿٟؿ  خعا   أ٘بؽ

 6.6 3.12 1.41 – 1.21 ضؿٟؿ 

 32.6 14.1 1.11 – 1.41 َتٙق  

 12.6 5.1 1.1 – 1.11 شعٞعة

 46.5 21.12 1.1ؾؤنثؽ  شعٞعة خعا  

 1.3 3.5 1.15 -1.11 ضؿٟؿ  خعا   نْٙهى

 11.1 4.6 1.41 – 1.21 ضؿٟؿ 

 21.5 11.5 1.11 – 1.41 َتٙق  

 15.1 6.6 1.1 – 1.11 شعٞيعة

 31.5 15.6 1.1ؾؤنثؽ  شعٞعة خعا  

 5.1 45.2 1.15 -1.11 ضؿٟؿ  خعا   عي ق ِ

 11.1 52.2 1.41 – 1.21 ضؿٟؿ 

 21.5 234.5 1.11 – 1.41 َتٙق  

 11.1 111.5 1.1 – 1.11 شعظة

 44.2 311 1.1ؾؤنثؽ  شعٞعة خعا  

 4.1 4.5 1.15 -1.11 ضؿٟؿ  خعا   ضٙؼضٙؼ

 2.3       2.1 1.41 – 1.21 ضؿٟؿ 

 12.1 13.5 1.11 – 1.41 َتٙق  

 6.5 6.5 1.1 – 1.11 شعٞعة

 13.1 11.5 1.1ؾؤنثؽ  شعٞعة خعا  

 4.1 2.4 1.15 -1.11   خعا  ضؿٟؿ ؾيهٕ نّ

 1.22 1.12 1.41 – 1.21 ضؿٟؿ 

 1.5 5.1 1.11 – 1.41 َتٙق  

 1.12 4.6 1.1 – 1.11 شعٞعة

 11.1 44.5 1.1ؾؤنثؽ  شعٞعة خعا  
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 ْ (.-ؿ-ػ-ط-س-د-ة -أ42انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ فوٚطخ )                

 Tَ  ع َم َ  ى ايس  ؽاؼة  Zاي  ـ  ظَ  ح ؽيك    َم َ  ى ت  ٍؾك  ع  W)ايٓٗ   ئٝ ب ُْ  ٙغجيًسظ  ٙو عً  ٛ اال٘   

يتكعٞؽ نُٟ  ايتمؽٞ  ايُ ئٟ    ، ٘غيم31نُ  ؾٝ ايشهىب ،ػنٙؼة قًؿ   ُم ظي  ايُ٘غيم ٘ؾف اي  H ٘االَ  ؼ

  ./قٓ  2/ن3ٍايكٓ  بٌؾٝ ايتٝ تك ـ ب يُتؽ ايُهمب ضالو ايهًَٟٙتؽايُؽبع ايكٓٙٞ  

 (W أشزمبق يؤشو ) مطًَٕأ( 30شكم )                                          

 .Arc Gis(arcmap10.4.1( ث ٍزقلاو ان Model builderانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ)    

ايتمؽٞ   ايُ ئٟ   نُٟ    أتؼر أِ ٖٓ ل تي ّٞ ؾٝ تٙؾٞع ٖـ   -ش -ذ -ج -  -  -ب  -أ42َّ ايطؽائؾ ب

 ٘نُ  ًٞٝ: ، 52ايدع٘وب ،ايكٓٙٞ  عًٛ أزٙاع َٓ ك  ايعؼاق  

   ًانفئخ االٔنٗ رؼوٚخ  ػؼٛفخ علاWeak erosion Very ٍشػًت ٖػٔ /ٍُخ2/كى3و 50)ألم ي : 

 ق  ظ %  َّ َدُٙع َك ز  أزٙاع ايُٓ ك ، اغ 5.2  ٘بٓكي ب2نٍ 112.2ايؿ   َك ز  قًًٟ  بًػت ب

خ  ؾٝ ايدٗ   ايُٓيك   أٜ ؾٝ ايكٗى ايؿٟؼٝ ٘ايتٝ تتظؽ بكً  أَ  ؼٖ  ٘غ  ئٗ  ايٓي تٝ ٘أؼتؿ ع ظؼ

 زؽاؼتٗ  َك ؼْ  َع بكٟ  أخؿاء ايُٓ ك .

 3.6 2.11 1.15 -1.11 ضؿٟؿ  خعا   قٝ زؽاِ

 2.5 1.5 1.41 – 1.21 ضؿٟؿ 

 23.1 13.1 1.11 – 1.41 َتٙق  

 13.6 1.1 1.1 – 1.11 شعٞعة

 56.5 32.6 1.1ؾؤنثؽ  شعٞعة خعا  

 5.13 31.5 1.15 -1.11 ضؿٟؿ  خعا   قٙؼة تٙ

 1.23 55.1 1.41 – 1.21 ضؿٟؿ 

 25.5 211.5 1.11 – 1.41 َتٙق  

 12.5 56.5 1.1 – 1.11 شعٞعة

 45.3 311.3 1.1ؾؤنثؽ  شعٞعة خعا  

 11.3 2 1.15 -1.11 ضؿٟؿ  خعا   بٓؿَّٟ

 4.2 1.1 1.41 – 1.21 ؿٟؿ ض

 35.1 6.5 1.11 – 1.41 َتٙق  

 15.1 3.13 1.1 – 1.11 شعٞعة

 34.1 6.5 1.1ؾؤنثؽ  شعٞعة خعا   
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   انفئخ انضبَٛخ رؼوٚخ ػؼٛفخWeak erosion (51 – 500ٍُخ2/كى3و/:)   تؤتٝ ٖػٔ ايؿ   ب يُؽتي

  أٜ بٓك  ي  2ن  651.34ٍبًػ  ت ب َمٟ   ؼ ايُك   ز  ايت  ٝ تش  ػًٗ  ٘ايت  ٝايث ْٟ    َ  ّ زٟ  ث ايك  ٟ ظة ٘ؾ  ف 

ْش    اييش ؽٞ  يال  ؾ ٝ ايك ٗٙو ايت ٝ أق تػًت أَت عاغ%  َّ َدُٙع َك ز  أزٙاع ايُٓ ك ، 35.3ب

 ٘ض ط  ايؿؼاع .

   انفئةخ انضبنضةخ رؼوٚةخ يزٍٕةطخ Moderate erosion (501 – 1500 ٍةُخ2/كةى3و/ :)  ش ػًت

%  َّ اخُ يٝ َك  ز  أز ٙاع 31.1  ٘بٓكي  ب2ن124.2ٍبًػت ب َك ز  ٖػٔ ايؿ   أعًٛ َك ز  ٘قع

ق    َ  ّ ايُٓ ك    زٟ  ث ٞكت  ؽِ تٙاخ  عٖ  َ  ع أَ   نّ أْتش   ؼ ايُٓ ك   ، ٘تك  ٙظ ٖ  ػٔ ايتمؽٞ    ؾ  ٝ أخ  ؿاء َتؿؽ

ايُتُثً   ب يدٗ    قًًٟ   ايػ   ء ايٓي  تٝ ٘ايت ٝ ته ِٙ ػ مٟؿ  ايُك َ٘    Zايظٓؽ ايث يث َ ّ ق ٍٟ َم َ ى 

 يًتمؽٞ  ايُ ئٟ . 

  انفئخ انواثؼخ رؼوٚخ شلٚلحSevere erosion (1501 – 5000 2/كى3و:)بًػ ت َك  زتٗ   /ٍُخ

% َ  ّ َدُ  ٙع َك   ز  أز  ٙاع ايُٓ ك   ، ٘تؽن  ؿ ٖ  ػا ايٓ  ٙع َ  ّ 11.2ك  ي  ب  أٜ ب2ٓن  354.6ٍب  

 ايتمؽٞ  عًٛ قؿٙذ اال٘ظٞ  ٘ايتٝ تهِٙ غا  تهٙٞٓ   غٟؽ َتُ قه  قًٗ  ايتمؽٞ .

  ًانفئخ انقبيَخ رؼوٚخ شلٚلح عةلاSevere erosion  Very (5001 – 20000ٍةُخ2/كةى3و/:)         

ّ اخُ    يٝ َك    ز  أز   ٙاع ايُٓ ك     %  َ   4بٓك   ي  ب  أٜ  2ن   11.12ٍَك    ز  ٖ   ػٔ ايؿ      ب ش   ػًت

عٓع ايكؿٙذ ايشعٞعة االْسعاؼ ايتٝ تتظؽ بككٙؽ أَ  ؼ غؿٞؽة تكٌٙ بد ؽؼ نُٟ    نيٟ ؽة َ ّ ٘ترٗؽ،

 َ ععا زٙع بٓؿَّٟ.ايٓٙع ايتمؽٞ  ؾٝ خُٟع االزٙاع  ٖػا ٞكٙظ٘ ،ايتؽب 

            :/ٍةةُخ(2/كةةى3و20000ثةة كضو يةةٍ )   Catastrophic erosionرؼوٚةةخ كبهصٛةةخ انفئةةخ انَبكٍةةخ 

ظٗؽ  ٖػٔ ايتمؽٞ  ػُّ أؼاػٝ زٙػٝ عي ق ِ ٘قٙؼة تٙ ؾك ؾ  ٘غي م الُْٗ   ٞتظ ؿ ِ بك ٟ ظة ايكُ ٍ 

ايديًٟ    غا  االؼتؿ ع     ايش   ٖك  ٘غي  م عٓ  ع ايس  ع٘ظ ايمؽاقٟ    االٞؽاْٟ    ٘ايكُ  ٍ ايديًٟ    ايت  ٝ تك  ع ػ  ُّ 

ٖ ػٔ ػ ُّ أْتش  ؼ االؼاػ ٝ ايد ؽظاء ايػؿٞؽة ٘قكٙؽ االَ  ؼ ايؿد ئٟ   ؾؼال  عّاالؼاػٝ االٞؽاْٟ ، 

                  ٘ق    ع ش    ػًت َك     ز  بًػ    ت ، نُٟ      ايتمؽٞ      ؾٟٗ      أعر    ٍ َ     ٞهّ ؾ    ؤِ  اايدٗ       َ    ّ ايُٓ ك     ، ي    ػ

 %  َّ َدُٙع َك ز  أزٙاع ايُٓ ك . 1.23 أٜ بٓكي ب2ن4.62ٍب

 ت ؽا٘ذ ؽٞ  ايُتٙق   ٘ايتٝ ػُّ أؼاػٟٗ  ايتم ْكتٓتح َُ  قيف اِ أغًب أزٙاع ايُٓ ك  قع ق ظ    

٘ق ع ش ػًت َك  ز  ،  ػ ُّ أؼاػ ٟٗ /ق ٓ  2/ن 3ٍ  1511ٌ -511بب ّٟ ؾٟٗ   ٞت ؽا٘ذ  تؽق ي  زدٍ اي

ًٟٗ  ايتمؽٞ   ايؼ مٟؿ  ٘ايت ٝ ش ػًت َك  ز  ت  َّ َدُٙع َك ز  أزٙاع ايُٓ ك  ، 2ن124.2ٍبًػتب

،بُٟٓ   ش ػى ط ٓؽ  /ق ٓ 2/ن 3ٌٍ  5111 -51  زٟث تؽا٘ذ زدٍ ايتؽقي   ؾٟٗ  ب2ن651.34ٍبًػتب

، بُٟٓ  اْتشؽ  /قٓ 2/ن3ٌٍ  5111-1511تؽا٘ذ بّٟب تؽقي   ٘بسدٍ 2ن354.61ٍايتمؽٞ  ايشعٞعةب

  َ ّ َدُ ٙع َك  ز  از ٙاع ايُٓ ك  ، ٘ايت ٝ بً ع 2ن 112.15ٍايتمؽٞ  ايؼمٟؿ  خعا بُك  ز  بًػ تب

ك     ز  ، أَ      ايتمؽٞ      ايش    عٞعة خ    عا  ؾك    ع ش    ػًت َ/ق    ٓ 2/ن    3ٌٍ  51أق    ى َ    ّ ب تؽق    ي تٗ زد    ٍ 
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 ظٗ  ؽ بُٟٓ     ،/ق  ٓ 2/ن  3ٌٍ  21111 -5111ب  ّٟ ب تؽق  ي تٗ   ٘تؽا٘ز  ت زد  ٍ 2ن  11.12ٍبًػ  تب

  َ ّ 2ن 4.62ٍبًػ تبقًًٟ   ش ػًت َك  ز   ايت ٝايتمؽٞ  ايه ؼثٟ   ػ ُّ زٙػ ٝ عي ق  ِ ٘ق ٙؼة ت ٙ ٘

 ./قٓ 2/ن3ٌٍ  21111أنثؽ َّ ب تؽقي تٗ اخُ يٝ َك ز  االزٙاع، ٘ايتٝ تيًع زدٍ 

          ( فٙ ؽٕع كَٕكمWة( رٕىٚغ يؤشو) 42فوٚطخ )            أٔثو( فٙ ؽٕع Wأ( رٕىٚغ يؤشو) 42فوٚطخ )      

 فٕهفٕه ( فٙ ؽٕعWس( رٕىٚغ يؤشو)42فوٚطخ )        ػجبٍبٌ( فٙ ؽٕع Wد( رٕىٚغ يؤشو)42فوٚطخ )   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  ( فٙ ؽٕع ٍٙ ؽواWٌ( رٕىٚغ يؤشو)ػ42( فٙ ؽٕع ىنكّ كٍ        فوٚطخ )Wط( رٕىٚغ يؤشو)42فوٚطخ ) 
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 ثبَييٍٛ( فٙ ؽٕع Wْ ( رٕىٚغ يؤشو)42فوٚطخ )             لٕهح رٕ( فٙ ؽٕع Wؿ( رٕىٚغ يؤشو)42فوٚطخ )     

 Arc Gis (Arc map10.4.1).ثبٍزقلاو ثوَبيظ Wَٔزبئظ رطجٛك يؼبيمانًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبًك ػهٗ 

    

 

 (wف ٔؽغى انزؼوٚخ انًبئٛخ انَُٕٚخ ٔيَبؽزٓب ََٔجٓب انًئٕٚخ ؽَت يؤشو )بُطأ(52علٔل)       

زدٍ ايتمؽٞ   ايتمؽٞ  أطٓ ؼ االزٙاع

 /قٓ 2/ن3ٌٍ

 /قٓ 2/ن3ٌٍ

 ايٓكي  ايُ ٙٞ % 2ايُك ز  /نٍ

 1.55 1.45 51أقى َّ  ػمٟؿ  خعا   أ٘بؽ

 11.1 5.4 511 -51 ػمٟؿ 

 41.5 11.4 1511 -511 َتٙق  

 44.1 15.55 5111 -1511 شعٞعة

 2.1 1.3 21111  - 5111 شعٞعة خعا  

 - - ؾؤنثؽ 21111 ن ؼثٟ 

 5.1 2.4 51أقى َّ  ػمٟؿ  خعا   نْٙهى

 22 5.12 511 -51 ػمٟؿ 

 31.3 15.5 1511 -511 َتٙق  

 32.5 13.5 5111 -1511 شعٞيعة

 1.62 1.61 21111  - 5111 شعٞعة خعا  

 - - ؾؤنثؽ 21111 ن ؼثٟ 

 4.1 41.11 51أقى َّ  ػمٟؿ  خعا   عي ق ِ

 25.1 253.12 511 -51 ػمٟؿ 

 35.5 312.1 1511 -511 َتٙق  

 22.11 111.5 5111 -1511 شعٞيعة

 1.6 64.4 21111  - 5111 شعٞعة خعا  

 1.5 4.6 ؾؤنثؽ 21111 ن ؼثٟ 

 4.6 4.5 51أقى َّ  ػمٟؿ  خعا   ضٙؼضٙؼ

 14.1 15.6 511 -51 ػمٟؿ 

 46.6 45.6 1511 -511 َتٙق  

 33.5 35.6 5111 -1511 عةٞشع

 1.1 1.65 21111  - 5111 شعٞعة خعا  
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  .EPMبعبفوٚهٕفٛك ًَٕمطأْ ( ٔؽَت  رطجٛك -ؿ-ػ-ط-س-د-ة-أ42انًظله: يٍ ػًم انجبؽضخ ثبالػزًبك ػهٗ فوٚطخ )        

 

 

 

 

 

       

 

 
 

 - - ؾؤنثؽ 21111 ن ؼثٟ 

 4.2 2.4 51أقى َّ  ػمٟؿ  خعا   ؾيهٕ نّ

 13.3 1.6 511 -51 ػمٟؿ 

 41.4 21 1511 -511 َتٙق  

 35 15.5 5111 -1511 شعٞيعة

 1.12 1.161 21111  - 5111 شعٞعة خعا  

 - - ؾؤنثؽ 21111 ن ؼثٟ 

 4.3 2.5 51أقى َّ  ػمٟؿ  خعا   قٝ زؽاِ

 34.3 15.1 511 -51 ػمٟؿ 

 45.11 21.3 1511 -511 َتٙق  

 12.3 1.1 5111 -1511 شعٞيعة

 1.12 1.11 21111  - 5111 شعٞعة خعا  

 - - ؾؤنثؽ 21111 ن ؼثٟ  

 6 46.13 51قى َّ أ ػمٟؿ  خعا   قٙؼة تٙ

 41.5 361.4 511 -51 ػمٟؿ 

 36.12 211.4 1511 -511 َتٙق  

 5.15 11 5111 -1511 شعٞيعة

 1.4 11 21111  - 5111 شعٞعة خعا  

 1.111 1.12 ؾؤنثؽ 21111 ن ؼثٟ 

 12.3 2.4 51أقى َّ  ػمٟؿ  خعا   ْؿَّٟ ب

 64.3 12.3 511 -51 ػمٟؿ 

 21.2 3.5 1511 -511 َتٙق  

 3.3 1.62 5111 -1511 شعٞعة

 - - 21111  - 5111 شعٞعة خعا  

 - - ؾؤنثؽ 21111 ن ؼثٟ 
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 :رًٓٛل

َْطقةةةخ  ثةةةل ٍةةةِ ٍاوخةةةخ  ٕةةةٌ اىق ةةةب   اىاى٘ضةةةل اىٖٞةةةلهٗى٘عٚ تؽةةة٘ا  ر ةةةوٝ   لهاٍةةةخى    

اىق ةةب   ٍةةِ  ٕةةٌ اىا٘اٍةةو اىَةةلصوح خةةٚ نَيٞةةخ اىغوٝةةبُ ٕةةنٓ راةةل  إماىٖٞلهٗى٘عٞةةخ ىزيةةل اتؽةة٘ا    

طجٞاةخ اتٍطةبه اىَةب طخ ث اىَزَضيةخاىزٚ رال اّانبٍب ىيظوٗف اىَْبفٞخ تؽة٘ا  اىز ةوٝ   ٗ طؾٜاىَ

ىَٞبح اىَفق٘كح    ٗرؾلٝل مَٞخ ا  ؽ٘ا نيٚ ٍَز٘ٙ ٍِ ؽٞش شلرٖب ٗرنواهٕب ٗإٍزَواهٝزٖب ٗغياهرٖب 

لس خةٜ اىزةٜ ٍَنةِ  ُ رؾةٍةخ ىَ٘اعٖةخ اىَةٞ٘ه ٗثبىزبىٚ  فن اىزةلاثٞو اىزى ٔٗف ب  ٗطجٞاخ اىغوٝبُ 

 ٗكهء  فطبهٕب.اىَْطقخ 

  ٗ ةل ٗرقةلٝو اىغواٝةبُ اىَةطؾٜ  َْطقةخاىىلهاٍةخ ٕٞلهٗى٘عٞةخ  ؽة٘ا  ر ةوٝ  ْٕبك نلح طةو  ٗ  

اىزوثةةخ  صةةٞبّخ لٍَةةخٍ( اىزةةٜ ٗضةةازٖب SCSٍةةْبٝله خًةةز  نةةِ  ٍةةزقلاً طوٝقةةخ اىةة   طوٝقةةخ نزَةةل 

ثطوٝقةخ  ىفزوح ىٍْٞخ ٍاْٞخ ٗمىةلاىغيٝو ا ٍوٝنٞخ ىجْبء ٍقطط  ٞبٍٜ  نزَبكاَ نيٚ ثٞبّبد رَب ط اىَطو

اىا٘اٍو اىََٖةخ خةٜ  أف٘مح ٍِ اىغلاٗه اىقبصخ ثٖب ٍِاىَ (CN)ٗاىنٛ رال  َٞخ  (CN)اىو ٌ اىَْؾْٜ 

 إنلاك فوٝطخ اىَغبٍٞل اىٖٞلهٗى٘عٞخ ىزوثخ اىؾ٘  اىَب ٜ اىَواك كهاٍزٔ.    

لٝو اىغوٝةبُ اىَةطؾٜ ثةو ٝزاةلٙ إىةٚ   ٝقز و نيٚ رقخ اىغوٝبُ اىَطؾٜ ىيَْطقخ ٗاىٖلف ٍِ كهاٍ  

بّبد ا ٍزفبكح ٍِ ٕنٓ اىَايٍ٘بد خٜ ثواٍظ اىزقطٞط ٗإكاهح ؽفع اىجٞئخ ٗاىَٞطوح نيٚ اىَٞ٘ه ٗاىفًٞة

ٍةِ ٍقةبطو عٍٞ٘٘هخٞةخ مب ّي  ةبد ٗا ّٖٞةبهاد  ٍٗب ٝؾلس نيٚ  صوٕبٍٗب رَججٔ ٍِ اّغواف اىزوثخ 

بء اىَ ةةبهٝل اىْٖلٍةةٞخ ٍةةِ ثْةةبء اىَةةلٗك اىزواثٞةةخ ا هضةةٞخ ٗاىَةةق٘ط اى ةةقوٛ خًةةز  نةةِ ٍؾبٗىةةخ اّ ةة

ٍٗلٗك اىزؾ٘ٝةو ىيَْةبطا اىَاوضةخ ىقطةو اىَةٞ٘ه ٗاىفًٞةبُ ىقةيُ اىَٞةبٓ ٗا ٍةزفبكح ٍْٖةب خةٜ ٍٍ٘ةٌ 

 اى ٖٞ٘ك.

راةل ؽغةو اىياٗٝةخ اىزةٜ َٝنةِ  ٜاىزةاىَ٘هخٍ٘زوٝخ تؽ٘ا  اىَْطقةخ  قٞبٍبدٗ ل رٌ إٍزقواط ثاض اى  

 ٛ  ث٘اٍةةطزٖب هثةةط اىق ةةب   اىَقزيفةةخ ى ةةجنخ اىز ةةوٝ  اىْٖةةوٛ ثٖٞلهٗى٘عٞةةخ ا ؽةة٘ا  اىْٖوٝةةخ

  ٗىَاوخةخ ريةل اىق ةب   اىَازَةلح خةٜ كهاٍةخ خٜ إٍزقواط ثاةض اىَزغٞةواد اىٖٞلهٗى٘عٞةخ لد نزَ

بد  َُّة٘مط اىزًةوً اىو َةٜ هٍَذ شجنبد ر وٝ  ا ؽ٘ا  اىَب ٞخ ثب نزَبك نيٚ ثٞبّ خقل اىَْطقخ

  (Dem ٗ  ٗرؾلٝل  ؽ٘ا  اىَْطقخ نِ طوٝا ثوٍغٞبد ّظٌ اىَايٍ٘بد 12.5ثل خ رَٞٞيٝخ ثيغذ  )ً

(  ؽة٘ا  ٕٗةٜ   ؽة٘  8  ٗاىزةٜ ثيغةذ  Arc map10.4)( ضَِ ثٞئخ ثوّةبٍظ اه GISاىغغواخٞخ 

 ل رٌ إَٕبه ا ؽ٘ا   ٗثو ٗمّ٘نو ٗنجبٍبُ ٗف٘هف٘ه ٗىىنٔ مِ ٍٜٗ ؽواُ ٗ ٘هح ر٘ ٗثبّيٍِٞ( ٗ

 ( ٗرَضيذ ثب رٜ :53علٗه    ٗ(44اىزٜ ر و ٍغبهٖٝب اىَب ٞخ اىٚ اىَورجخ اىضبّٞخ خَب كُٗ    فوٝطخ  
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 انًوارت انُٓوٚخ ألؽٕاض انزصوٚف فٙ انًُطقخ( 94فوٚطخ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ٔثبٍةزقلاو   ثوَةبيظ  DEM)ٔأُأًَُةٕمط االهراةبا انويًةٙ )1:100000انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ انقوائظ طٕثغوافٛةخ ثًقٛةبً 

ArcGis (Arc map10.4.1) . 

 ( انقٛبٍبد انًٕهفٕيزوٚخ الؽٕاض انزصوٚف ضًٍ انًُطقخ35علٔل )    

 Arc Gis (Arc .map10.4.1)ٔاٍزقوعذ انقٛبٍبد ثبٍزقلاو ثوَبيظ   DEM)نًصله : يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ إًَُٔمط االهرابا انويًٙ )ا  

يَبؽخ  اٍى انؾٕض

انؾٕض 

 2كى

طٕل انًغوٖ 

 كى انؾقٛقٙ /

طٕل 

انًغوٖ 

 انًضبنٙ/ كى

اناوق ثٍٛ اعهٗ 

َقطخ ٔاكَٗ 

 َقطخ/ و

يعلل اَؾلاه 

انًغوٖ 

 انوئٌٛ

 100.2 1242 4.1 12.4 93.9 ٔاك٘ أثو

 ٔاك٘ كَٕكم

 

9..3 1..3 13.8 1323 .6.5 

 ٔاك٘ عجبٍبٌ

 

735.8 68.6 55.3 1.88 26.1 

 ٔاك٘ فٕهفٕه

 

..6.9 22.8 1..4 6.8 24.. 

 26.8 441 14.8 18.3 38 ٔاك٘ ىنكّ كٍ

 ٔاك٘ ٍٙ ؽواٌ

 

38.8 15.3 13.4 432 28.2 

 ٔاك٘ يٕهِ رٕ

 

882.4 ...4 5..4 2331 24.4 

 ..14 116 6.8 4.. 4.2. ٔاك٘ ثبَييٍٛ



 

 
1.0 

 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 سٌايدر: طريقة امدستخإير حجن اجلرياى السطحي تدتق.3-1

 تؽ٘ا  اىز وٝ  خٜ اىَْطقخ:  ٍزقواط اىق ب   اىٖٞلهٗى٘عٞخىقل  نزَلد نلح ٍزغٞواد خٜ   

 :Time of Concenteration(Tc) يٍ انزوكٛيى. .-.-5 

 ٛ إّةةٔ اىةةيٍِ   اىؾةة٘  اىةةٚ ٍ ةةجٔاىزةةٜ ٝؾزبعٖةةب اىَةةبء ىي٘صةة٘ه ٍةةِ ٍْةةبثل ٗٝزَضةةو ثبىَةةلح اىيٍْٞةةخ   

 ٍَٖةةب طبىةةذ ٍةةلح اىََةةزغو  ى٘صةة٘ه اىزةةلخا اىَةةب ٜ إىةةٚ  نيةةٚ ٍَةةز٘ٙ ىةةٔ ٗصجبرةةٔ نْةةل ٕةةنا اىز ةةوٝ 

اؽزَبىٞةةخ ؽةةلٗس فطةة٘هح نبىٞةةخ خٖٞةةب كه مىةةل نيةةٚ اىزومٞةةيميَةةب  ةةو ىٍةةِ ٗ  اىابصةةفخ اىَطوٝةةخ
 1)

  

 َٗٝزقوط ٗخا اىَابكىخ ا رٞخ:

     
                 

         
 

: Tc  ىٍِ اىزومٞي 

L : َٜٞ مٌط٘ه اىَغوٙ اىو/ 

S  :َٜٞ إّؾلاه اىَغوٙ اىو 

H :  ٘اىفبه  ثِٞ  نيٚ ٗ كّٚ ّقطخ خٜ اىؾ 

 (10.1 ثية   اىَاةله اىاةبً ىةيٍِ اىزومٞةي إُ رجةِٞ َْطقخ اىاىَابكىخ  نزٓ نيٚ  ؽ٘ا  ٗنْل رطجٞا    

 ةو  ( ك ٞقخ خٜ ؽ٘  نجبٍةبُ   ٍةب 463( ٍبنخ  ٛ ٍبٝابكه  16.1ثي     ٚ ىٍِ رومٞي  إم   ٍبنخ

ٗمَةب ٍةغيذ ثقٞةخ  خٜ ؽة٘   ٗثةو( ك ٞقخ 322.2( ٍبنخ  ٛ ٍبٝابكه 5,4ىٍِ ىزومٞي اىَٞبٓ خقل ثي   

 (.54ا ؽ٘ا   َٞب  ثِٞ ريل اىؾلٗك اىغلٗه  

 ىيُخ انزوكٛي فٙ اؽٕاض يُطقخ انلهاٍخأ( 39علٔل )

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 Tcانًصله: َزبئظ رطجٛق يعبكنخ                

                                                 
, يكزجخ اناالػ نهُشو ٔانزٕىٚع , .( فهٛاخ عجل انؾبفع كهاككخ ,انًٛبِ انَطؾٛخ ْٔٛلهٔنٕعٛب انًٛبِ انغٕفٛخ, ط .

 .8..,ص6..2

 ىيٍ انزوكٛي ثبنَبعخ ىيٍ انزوكٛي  ثبنليٛقخ اٍى انؾٕض د

 3.9 522.2 أٔثو .

 6.2 567.3 كَٕكم 2

 ..6. 465 عجبٍبٌ 5

 4.8 372.9 فٕهفٕه 9

 4.9 ..362 ىنكّ كٍ 3

 7.6 3.9.3 ٍٙ ؽواٌ 6

 3.3. 436.4 يٕهح رٕ 8

 4.5 336.6 ثبَييٍٛ 7

 .... 6.5.5 انًعلل



 

 
1.1 

 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ٍنبّٞب  خَٞب ثْٖٞب ٍِ ؽٞش كهعةبد اىقطة٘هح اىزةٜ َٝةججٖب  رزجبِٝ ُ  ؽ٘ا  اىَْطقخ  رًؼ ٍَب ٍجا إ   

خ رغَةل اىَٞةبٓ  اىةٚ صةزس قةطٍْه اىَٞةبٓ ٍةِ  ثاةل ّقطةخ اىةٚ ٘اىغوٝبُ اىَةٞيٜ ىةنا  َةٌ ىٍةِ رومٞيٗصة

 :(55ٗاىغلٗه  (50فوٝطخ   مَب خٜخئبد 

 ٗخأ و ٍبنبد( 6.2 ؽ٘ا  ىٍِ رومٞيٕب   :انائخ األٔن : 

خَٖٞةب  يٗصيذ ٍةلح ىٍةِ اىزومٞة اىزٜؽ٘ضٜ  ٗثو ٗمّ٘نو  ٘هح اىزٜ رًٌ  طثبىفئخ نبىٞخ اىقٗرزَضو   

ٗكٝةخ  َْطقةخ  ٗرزَٞةي اى ضةَِاىَزًوٍةخ عةلا ام رقل خٜ ا عياء ٍبنخ( نيٚ اىز٘اىٜ   5.4ٗ6.2  اىٚ

 مضةو ا عةياء  ٍةِ ىٖةنا رنةُ٘ Vٕنٓ ا ؽ٘ا  ث لح اّؾةلاه ٍةف٘ؽٖب خزنةُ٘  غيجٖةب نيةٚ شةنو ؽةوف 

%( ٍةِ ٍغَة٘ا اؽة٘ا  25ٗاىزةٜ شةنيذ َّةجخ ثيغةذ   ىَةٞ٘ها ثفاو فط٘هح   ٘ٙ نوضخ ىؾلٗس

 . اىَْطقخ

 ٍبنخ(..4-6.3 ؽ٘ا  ىٍِ رومٞيٕب ٝزواٗػ ٍبثِٞ   :انائخ انضبَٛخ: 

ٗاىزةٜ ثيغةذ ٍةلح ىٍةِ رومٞياىَٞةبٓ خةٜ ٗىىنخ مِ ٗ ٍٜ ؽةواُ ٗثةبّيٍِٞ ٗر َو ؽ٘ا  ف٘هف٘ه    

%( ٍِ  عَةبىٜ  ؽة٘ا  50نيٚ اىز٘اىٜ ٗاىزٜ ثيغذ َّجزٖب   (ٍبنخ4.3   8.6   4.4  ..4 بٍغبهٖٝ

ؽ٘ا   ٍل ٗرال  ؽ٘ا  ٕنٓ اىفئخ ٍزٍ٘طخ اىقط٘هح  ّٖب رقل ضَِ ا عياء ا  و رًوٍب    اىَْطقخ 

 اىفئخ ا ٗىٚ.

  :خأمضو ٍبنبد(4.8ٗر َو  ؽ٘ا  ىٍِ رومٞيٕب   انائخ انضبنضخ: 

( ٍةبنخ15.5ٗ 16.1ٗاىنٛ ثي  ىٍِ رومٞي اىَٞةبٓ خةٜ اٗكٝزَٖةب   ٗرزَضو ثؾ٘ضٜ نجبٍبُ ٗ ٘هح ر٘   

  ٗراةةلاُ ٍةةِ ضةةَِ  %( ٍةةِ  عَةةبىٜ  ؽةة٘ا  اىَْطقةةخ25شةةنيذ َّةةجخ ثيغةةذ      ٗاىزةةٜ نيةةٚ اىزةة٘اىٜ

 .  يخ إّؾلاهارٖبوا ىط٘ه ٍغبهٛ اٗكٝزَٖب ٗنوضخ ىؾلٗس ٍقبطو اىَٞ٘ه  ٗمىل ّظاىَْبطا ا  و 

 

 



 

 
1.2 

 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 ألؽٕاض انًُطقخزوكٛي ان ( فئبد ىيٍ .3فوٚطخ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.Gis arc map10.4.1 Arcانـ)ثبٍزقلاو ثوَبيظ ٔ TCيعبكنخ انـ رطجٛق َزبئظ  عهٗ انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك           
 ( انَُت انًئٕٚخ نائبد االؽٕاض ؽَت ىيٍ انزوكٛي33علٔل )

 

 

 

 

 

 
 (..3)فوٚطخثبالعزًبك عهٗ  انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ                                

 Lag Time (Tp) :       ىيٍ انزجبطؤ. 2-.-5

بىيٍِ ثة ٗٝزَضةو  ٕٜٗ اىَلح اىيٍْٞخ اىَؾ ٘هح ثِٞ ثلاٝخ ٍق٘ط اتٍطبه ٗؽزةٚ ثلاٝةخ ر٘اىةل اىغوٝةبُ   

  إىةٚ مهٗح اىز ةوٝ  ٗاى٘صة٘هاىَب طخ خٜ اىؾة٘  اتٍطبه نَٞخٍزغبثخ اتؽ٘ا  اىَب ٞخ ىاىزىً  

اىَنّ٘ةخ ّٗة٘ا اىَْن ةفبد اى ةقوٝخ  اّؾةلاهٓثق ب   اىؾ٘   ط٘ه اىؾ٘  ٗشنئ ٗٗرزأصو  َٞزٔ 

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 25 2 خأ و 6.2

6.3-4.. 4 50 

 25 2 خأمضو ..4

 100 8 اىَغَ٘ا



 

 
1.3 

 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ٗمىةل رةيكاك كهعةخ اىقطة٘هح  إم ثإّقفةب  ىٍةِ اىزجةبطل   (ىيَطؼ ٍٗبٝظٖو خٖٞب ٍةِ شةق٘  ٗخ٘اصةو

ىاك ىٍةِ اىزجةبطل  يةذ كهعةخ ميَةب ؽٞةش ٍق٘ط ا ٍطةبه  ّقفب  اىَلح اىزىٍخ ىؾلٗس اىغوٝبُ ثال ت

اىقط٘هح
 1)

َٗٝزقوط ٍِ رطجٞا اىَابكىخ اٟرٞخ  
 2)

: 

Tp(hr)= ct( LbLca)0.3 

ىٍِ اىزجبطل ٍبنخ(      
     

Tp=
 

 =Lbط٘ه اىَغوٙ اىو ٌٞ  مٌ(  

 = Lca اىََبخخ اىفبصيخ ثِٞ ٍ ت اىؾ٘  ٍٗومي صقئ  مٌ(

 =ct (2.2ٗ 0.2ثِٞ   ٍابٍو ىٍِ رلخا اىنهٗح ٕٗ٘ فبص ثطجٞاخ اىؾ٘  ٗاّؾلاهٓ ٗرزواٗػ  َٞزٔ

 (ٍةةبنخ ..6َْطقةةخ ثيةة   اىؽةة٘ا    ُ اىَاةةله اىاةةبً ىةةيٍِ اىزجةةبطل خةةٜ ( 56  ٝزًةةؼ ٍةةِ اىغةةلٗه     

ثةنىل ٝنةُ٘  مضةو ا ؽة٘ا  ٗ( ٍةبنخ 3.4ثيغذ  ٗاىزٜ ٍٗغو ؽ٘  ثبّيٍِٞ  كّٚ ٍلح ىيٍِ اىزجبطل 

   ٍةب ؽة٘   ة٘هح رة٘ خقةل ٍةغو  نيةٚ  َٞةخ ىةيٍِ اىزجةبطل خٜ اىَْطقخ نوضخ ىؾلٗس ٍقبطو اىَةٞ٘ه

ُ رزاةةو  ىَقةةبطو اىَةةٞ٘ه  ّةةٔ ٝاةةل امجةةو   ةةو ا ؽةة٘ا  اىزةةٜ َٝنةةِ  ىٖةةنا ٝاةةل ( ٍةةبنخ 12.2ثيغةةذ 

مَةب خةٜ اىقوٝطةخ اىةٚ نةلح خئةبد  صةْفذىةنا خقةل  رجبْٝةذ  َٖٞةب   ٍب ثقٞخ ا ؽ٘ا  خقةل ا ؽ٘ا  ط٘   

 رَضيذ ثب رٜ:( ؽٞش .5( ٗاىغلٗه  51 

 ٗخأ وٍبنخ  4.3ٗر َو ا ؽ٘ا  اىزٜ ٝنُ٘ ىٍِ اىزجبطل خٖٞب   :انائخ االٔن ) : 

  ٗثٖةنا ( نيةٚ اىزة٘اىٜ ٍبنخ4.3ٗ3.4ٗرزَضو ثؾ٘ضٜ  ٗثو ٗثبّيٍِٞ ٗاىزٜ ثي   خَٖٞب ىٍِ اىزجبطل   

ٍةةِ  عَةةبىٜ  ؽةة٘ا  %(25إم شةةنيذ َّةةجخ ثيغةةذ   ا ؽةة٘ا  ا مضةةو فطةة٘هح خةةٜ اىَْطقةةخٍةةِ راةةلاُ 

رنّ٘برٖةب اىزةٜ ٝقيو ٍِ اىفب ل اىَب ٜ ثَةجت اىزجقةو إضةبخخ اىةٚ طجٞاةخ    ٗمىل ىق و اط٘اىٖب ٍَباىَْطقخ

 . رََؼ ثْفبم اىَٞبٓ فزىٖب

 :ٍبنخ6.1-4.4ٗر َو ا ؽ٘ا  اىزٜ رزواٗػ  َٖٞب ٍبثِٞ  انائخ انضبَٛخ ) : 

ٗر َو ٕنٓ اىفئخ ا ؽ٘ا  ٍزٍ٘طخ اىقط٘هح ٗاىزةٜ رزَضةو ثةب ؽ٘ا  مّ٘نةو ٗف٘هفة٘ه ٗىىنةخ مةِ 

شنيذ    خقلنيٚ اىز٘اىٜ (ٍبنخ 5.1  5.5   6.1   5.1ثيغذ  ٌٞ ىٍِ اىزجبطل خٖٞب  اىزٜ ٍٜٗ ؽواُ ٗ

 .      ٍِ  عَبىٜ  ؽ٘ا  اىَْطقخ%(50َّجخ ثيغذ 

 خأمضوٍبنخ 6.2: ٗر َو ا ؽ٘ا  اىزٜ ٝنُ٘ ىٍِ اىزجبطل خٖٞب  انائخ انضبنضخ ) : 

ا ؽ٘ا  ا  و فط٘هح ضَِ اىَْطقخ ٗمىل  ّٖب رزَٞي ثط٘ه ٍغبهٖٝب ٍَب ٝيٝل ٍِ َّجخ رجقو  رًٌٗ

ٍغيزب  م   ٗرزَضو ثؾ٘ضٜ نجبٍبُ ٗ ٘هح ر٘ ٗاىزوثخه  ٗكٝزٖب  ٗمنىل رَوثٖب كافو اىَٞبٓ اىغبهٝٔ فز

                                                 
( يؤح يؾًل عًو عجبً انغْٕو٘, ْٛلهٔعٕٛيٕهفٕنٕعٛخ اؽٕاض انزصوٚف انوئَٛٛخ عهٗ انَبؽم انغوثٙ نقهٛظ .

 .55 ,ص2..2يبعَزٛو غٛو يُشٕهح, كهٛخ االكاة , عبيعخ االٍكُلهٚخ, انٌَٕٚ, هٍبنخ 

  2)Wilbur L. Meier, Jr, Analysis of unit hydrogrphs for small Waters Heds in Texas, Texas 

Water eommtssio, Bulletin 6414, 1964,P3. 



 

 
1.4 

 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ٍةِ  عَةبىٜ %(25  ٗ ةل شةغيذ َّةجخ ثيغةذ  نيٚ اىز٘اىٜ( ٍبنخ 12.2ٗ 11.5ثيغذ ؽٞش   نيٚ اىقٌٞ

 . ؽ٘ا  اىَْطقخ

 خًُطقانفٙ اؽٕاض  Tp( اىيُخ انزجبطؤ36علٔل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TPانًصله: َزبئظ رطجٛق يعبكنخ                              

 انًُطقخ ( فئبد ىيٍ رجبطؤ ألؽٕاض.3فوٚطخ )                               

 

                           

  

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.ArcGis arc map10.4.1انـ)ٍزقلاو ثوَبيظ أثٔ TPَزبئظ رطجٛق يعبكنخ انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك          

 ىيٍ انزجبطؤ اٍى انؾٕض د

 4.3  ٗثو 1

 5.1 مّ٘نو 2

 11.5 نجبٍبُ 3

 6.1 ف٘هف٘ه 4

 5.5 ىىنٔ مِ 5

 5.1 ٍٜ ؽواُ 6

 12.2  ٘هح ر٘ .

 3.4 ثبّيٍِٞ 8

    ..6 اىَاله      



 

 
1.5 

 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 نائبد االؽٕاض ؽَت ىيٍ االٍبً نهَٛم( انَُت انًئٕٚخ 38علٔل )                        

 

 

                               

 

 
    (..3)فوٚطخ انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ                                      

.        

 Time base (Tb:) نهَٛم  ىيٍ االٍبً .5-.-5

 اىؾة٘  ٍةِ ٍْةبثل ث ة٘هح مبٍيةخ اىَٞةبٓ   عوٝةبُإلٍزةلاك اىَةٞو  ٗ ثأّٔ اىفزوح اىيٍْٞخ اىزىٍةخ ٝاوف  

ٔ غٞةةواد ىٍةةِ اىزجةةبطل ٗٝةةزٌ ؽَةةبثٗرزَبصةةو ٕةةنٓ اىَةةلح خةةٜ رغٞوارٖةةب ٍةةل ر  اىةةٚ اىَ ةةت ؽزةةٚ ٗصةة٘ىٖب

ثبٍزقلاً اىَابكىخ اٟرٞخ
 1)

: 

Tb (days)=3+
      

 
 

 =Tb (days) ىٍِ اتٍبً ىيَٞو  ًٝ٘(

 =Tp ٍبنبد  ىٍِ اىزجبطل( خزوح اٍزغبثخ اىؾ٘  اىَب ٜ ىَق٘ط اتٍطبه/

ٍةغو ؽة٘  خةٜ ؽةِٞ     ٝةً٘(3.8اىَاله اىابً ىيٍِ ا ٍبً ثية    (  ا58ُ   اىغلٗهٝزًؼ ٍِ      

 طةة٘ه ىٍةةِ اٍةةبً  ٍزةةلاك اىَةةٞ٘ه خةةٜ   ة٘هح رةة٘ثَْٞةةب ٍةةغو ؽةة٘   (ٝةة3.5ً٘ثيغةةذ   ٗثةو    ةةو ٍةةلح

َٖةب   ؽة٘ا  اىَْطقةخ ثْٞثقٞةخ ىٍِ ا ٍةبً ىَةٞ٘ه  ٌٞ رواٗؽذ  ٗمَب  ( ًٝ٘ 4.5إم ثيغذ   ا ؽ٘ا 

 :  ٗمَب ٝيٜ(54ٗاىغلٗه   (52  فوٝطخ   ٗ ل صْفذ ىضزس خئبد

  ٗخأ وًٝ٘ (  3.6    اىزٜ ٝنُ٘ خٖٞب ىٍِ ا ٍبً ٗر َو ٕنٓ اىفئخ ا ؽ٘ا :انائخ االٔن : 

( ٝةً٘  ٗمّ٘نةو ٍٗةٜ 3.5ٗرزَضو ثأؽ٘ا    ٗثةو ٗثةبّيٍِٞ ٗاىزةٜ ثية   خَٖٞةب ىٍةِ ا ٍةبً ىيَةٞو    

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ.  50(ًٝ٘  ٛ ثَْجخ 3.6ؽواُ 

 3.8 -3.61ٗرزًَِ ا ؽ٘ا  اىزٜ رزواٗػ  َٖٞب ٍبثِٞ  :انائخ انضبَٛخ)ً٘ٝ : 

( ٝةً٘ ..3  3.8ٗٗ ل ثيغةذ  ةٌٞ ىٍةِ ا ٍةبً خَٖٞةب  ٗر َو ٕنٓ اىفئخ ؽ٘ضٜ ف٘هف٘ه ٗىىنخ مِ   

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ.   25نيٚ اىز٘اىٜ ٗثَْجخ  

 خأمضو(3.8٘ٝٗر َو ٕنٓ اىفئخ ا ؽ٘ا  اىزٜ ٝنُ٘ خٖٞب ىٍِ ا ٍبً   :انائخ انضبنضخ  ً: 

 ( ٝةً٘ نيةٚ اىزة٘اى4.5ٜٗ 4.4ٗرزَضو ثؾ٘ضٜ  ٘هح ر٘ ٗنجبٍبُ ٗاىزٜ ٝنُ٘ ىٍِ ا ٍةبً  خَٖٞةب     

 (ٍِ ٍغَ٘ا ا ؽ٘ا . %25  ٗمبّب ثَْجخ

                                                 
 .

1)Raghunath, H.M., Hydrology ,Principles ,Analysis ,Desigh, New Age Internation 

(P)limited,2006,p152.                                                    

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 25 2 خأ و 4.3

4.4 -6.1 4 50 

 25 2 خأمضو 6.2

 100 8 اىَغَ٘ا
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ك ا ٍزلٍلح  و ا ؽ٘ا   ٗثو ٗمّ٘نو ٍٜٗ ؽواُ ٕٜ ا ؽ٘  اىزٜ رَزغو  خٖٞب  رجِٞ ٍَبٍجا إُ   

ٗثةنىل راةل  مضةو ا ؽة٘ا  ٗصغو ٍَةبؽبرٖب  ٖٝبٗمىل ىق و  ط٘اه ٍغبهاىَٞو فزه ٍغبهٛ اٗكٝزٖب 

 . فط٘هح خٜ اىَْطقخ

 انًُطقخفٙ اؽٕاض  ىيٍ االٍبً نهَٛم( 37علٔل )                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .Tbانًصله: َزبئظ رطجٛق يعبكنخ                              

 ( فئبد ىيٍ االٍبً نهَٛم ألؽٕاض انًُطقخ 32فوٚطخ )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(ArcGis arc map10.4.1انـ)ٍزقلاو ثوَبيظ أثٔ Tbَزبئظ رطجٛق يعبكنخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ              

 ىيٍ االٍبً نهَٛم اٍى انؾٕض د

 3.5  ٗثو 1

 3.6 مّ٘نو 2

 4.4 نجبٍبُ 3

 3.8 ف٘هف٘ه 4

 ..3 ىىنٔ مِ 5

 3.6 ٍٜ ؽواُ 6

 4.5  ٘هح ر٘ .

 3.5 ثبّيٍِٞ 8

 3.8 اىَاله



 

 
1.. 

 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 ( انَُت انًئٕٚخ نائبد االؽٕاض ؽَت ىيٍ االٍبً نهَٛم34علٔل )                    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 (. 32) فوٚطخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ                                  

 :Tmيلح االهرابا انزلهٚغٙ نزلفق انَٛم .9-.-5

مهٗرةٔ خةٜ ؽزةٚ ٝ ةو هرفبا اىزلهٝغٜ ىَٞبٓ ا ٍطبه خةٜ  ةبا ٍغةبهٛ اتٗكٝةخ ٕٜ اىَلح اىزىٍخ ىأل    

 ٛ اىَةةلح اىيٍْٞةةخ اىزةةٜ   ٍةةل اخزةةوا  اٍةةزَواه اىزَةةب ط  ثبىَٞةةبٓ اىَةةطؼ ر ةةجلثاةةل اىٖٞةلهٗمواف ٗمىةةل 

اىَابكىةخ ٝزٌ ؽَبة ٕةنٓ اىَةلح ٗخةا ٗ  ٖبٍ جبر ؽزٚ ىزؽ٘ا ٘ه ٍِ اىَْبثل اىايٞب اىَٞرلخا َٝزغو ٖب 

اٟرٞخ
  1 :)                                                                                                                                                                                                                        

Tm(hr)=
 

 
         

  =Tm خزوح ا هرفبا اىزلهٝغٜ ىزلخا اىَٞو  ٍبنبد(                                                     

 Tb(hr)=ىٍِ اتٍبً ىيَٞو ٍؾَ٘ثخ  ٍبنخ(                                                       

ىفزوح ا هرفبا اىزلهٝغٜ ىزلخا اىَٞ٘ه خٜ  ؽ٘ا  اىَاله اىابً إُ رجِٞ فزه رطجٞا اىَابكىخ  نزٓ  ٍِ

ٗ نيٚ  (ٍبنخ28ثيغذ  خقلٗثبّيٍِٞ خٜ ؽ٘   ٗثو ٗمبُ  كّٚ  َٞخ  بنخٍ (30,6ثي    َْطقخ ثيغذاى

رْة٘ا ٗمىةل ثَةجت  َٖٞةب  خةٜمَب رجبْٝةذ ثقٞةخ ا ؽة٘ا  ٗ(ٍبنخ   36  َٞخ ٍغيذ خٜ ؽ٘   ٘هح ر٘

ٗ ل صْفذ اىةٚ  (60علٗه  ٗطجٞاخ اىزنْ٘ٝبد اىغٞ٘ى٘عٞخ  ا ّؾلاه كهعبدٗرجبِٝ رًبهٌٝ اىَْطقخ 

  (61ٗاىغةلٗه  (53فوٝطخ  هح اىزٜ ٍَنِ اُ رؾلس خٜ اىَْطقخ  صزس خئبد ىز٘ضٞؼ كهعبد اىقط٘

  ٗمَب ٝيٜ:

 ٗخأ و ( ٍبنخ28,8  َٖٞب : ا ؽ٘ا  اىزٜ ٝنُ٘ انائخ االٔن : 

إم ٍةةةغز مّ٘نةةو ٍٗةةٜ ؽةةواُ ٗ ( ٍةةبنخ28ٗثةةبّيٍِٞ ٗاىزةةٜ ثيةة   خَٖٞةةب  ٗرزَضةةو ثةةأؽ٘ا    ٗثةةو  

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ. 50 ٛ ثَْجخ  ا هرفبا اىزلهٝغٜ  ىٍِ(ٍبنخ 28.8 

  ٍبنخ: 30,4-28,4ا ؽ٘ا  اىزٜ رزواٗػ  َٖٞب ٍبثِٞ  انضبَٛخ:انائخ) 

 30,4خَٖٞةب  ا هرفةبا اىزةلهٝغٜ ٗر َو ٕنٓ اىفئخ ؽ٘ضةٜ ف٘هفة٘ه ٗىىنةخ مةِ ٗ ةل ثيغةذ  ةٌٞ ىٍةِ 

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ.25خ  نيٚ اىز٘اىٜ ٗثَْج ٍبنخ( 24,6ٗ

 خأمضو ٍبنخ(30,5ا ؽ٘ا  اىزٜ ٝنُ٘ خٖٞب ىٍِ ا ٍبً  : انائخ انضبنضخ: 

                                                 

1   1) Raghunath, H,M, Hydrology Principles Analysis, Design,John  Wiley ,New York 

,1984,  P.120 
 

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 50 4 خأ و 3.6

3.61-3.8  2 25 

 25 2 خأمضو 3.8 

 100 8 اىَغَ٘ا
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
(ٍةبنخ 36ٗ 35,2 ٗ ل ثيغذ  ةٌٞ ىٍةِ ا هرفةبا اىزةلهٝغٜ خَٖٞةب  نجبٍبُ ٗ ٘هح ر٘ٗرزًَِ ؽ٘ضٜ 

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ.25  ثَْجخ ٛ نيٚ اىز٘اىٜ 

رنةُ٘   ةٞوح   غيةت اؽة٘ا  اىَْطقةخ إُ ٍلح ا هرفبا اىزلهٝغٜ ىزلخا اىَٞ٘ه خٜ َّزْظ ٍَب ٍجا     

ٝله نيٚ نلً ثقبء اىَٞبٓ  ٍَب   اىَْطقخ ؽ٘ا  ٝ ٞو إىٚ فط٘هح شلٝلح  ٍَنِ اُ رزاو  ىٖب علا  ٍَب 

مضٞوا  خٜ  ٞابُ اىَغةبهٛ ٗاتٗكٝةخ نْةل ٍةق٘طٖب ٗؽزةٚ ثلاٝةخ عوٝبّٖةب  ٗ  َٝنةِ ٍاٖةب رفةبكٛ  فطةبه 

 .  اىغوٝبُ اىَٞيٜ اىْبعٌ ٗمىل ىق و اىَلح ٗضقبٍخ ؽغٌ اىغوٝبُ

   الؽٕاض انًُطقخ Tmاالهرابا انزلهٚغٙ نهَٛميلح (  .6علٔل )                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Tmانًصله: َزبئظ رطجٛق يعبكنخ                     

 ( فئبد يلح االهرابا انزلهٚغٙ نهَٛم ألؽٕاض انًُطقخ35فوٚطخ )                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Gis arc map10.4.1 Arcانـ)ثبٍزقلاو ثوَبيظ  Tmَزبئظ رطجٛق يعبكنخ انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك                     

  

 يلح االهارابا انزلهٚغٙ اٍى انؾٕض د

 27  ٗثو 1

 27.7 مّ٘نو 2

 53.2 نجبٍبُ 3

 9..5 ف٘هف٘ه 4

 24.6 ىىنٔ مِ 5

 27.7 ٍٜ ؽواُ 6

 56  ٘هح ر٘ .

 27 ثبّيٍِٞ 8

 30.6 اىَاله
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 يلح االهرابا انزلهٚغٙ نهَٛم انَُت انًئٕٚخ نائبد االؽٕاض ؽَت ( .6علٔل )                    

 

 

 

 

 .(35) فوٚطخ: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ انًصله                                     

 Td:يلح االَقابض انزلهٚغٙ نهَٛم  .3-1-5

اّقفب  ٍَْ٘ة اىَٞو ٗهعة٘ا اىَٞةبٓ اىَةطؾٞخ اىةٚ ٗضةاٖب اىطجٞاةٜ  ٗرُؾَةت ثزطجٞةا ٍلح ٕٜٗ     

اىَابكىخ اٟرٞخ
 1)

: 

 )Td(hr)=  2/3Tb(hr   

 إم إٌ:

  ٕٜٗ اىَلح اىََزلح ٍِ مهٗح اىزلخا اىٚ ّٖبٝخ اىٖٞلهٗمواف (ثبىَبنبد  خزوح ا ّقفب  اىزلهٝغٜ ىزلخا اىَٞو 

                                                                                                                                = Td(hr)    

 Tb(hr) ىٍِ ا ٍبً ىيَٞو ٍؾَ٘ثخ  ثبىَبنخ(=

اىَاله اىابً ىَلح ا ّقفب  اىزلهٝغٜ رجِٞ إُ  (62ٗرؾيٞو ثٞبّبد اىغلٗه ٗثزطجٞا اىَابكىخ  نزٓ    

ثَْٞب ٍغو ؽ٘    ٍبنخ (56ٜ  ٗثو ٗثبّيٍِٞ  كّٚ  َٞخ ثيغذ  ٍغو ؽ٘ض م   (ٍبنخ61.2ثي   

 نيٚ ٍلح ىٍْٞخ ٝغت اُ َٝزغو ٖب اىَٞو ٗهع٘ا اىَٞبٓ خٜ ٍغبهٛ اٗكٝزٔ  ٕٜٗ ٍبنخ(2.  ٘هح ر٘

ٗىنا   ل رجبْٝذ خَٞب ثْٖٞب جقٞخ ا ؽ٘ا ٍلح ا ّقفب  اىزلهٝغٜ ىيَٞو ى  ٌٞ    ٍباىٚ ٗضاٖب اىطجٞاٜ

:ٝيٜبَٗم  ( 63ٗاىغلٗه   (54قوٝطخ اى مَب خٜصْفذ اىٚ صزس خئبد خقل   

 ٗخأ و ( ٍبنخ 6..5  خٖٞب ثيغذ  ٌٞ ٍلح ا ّقفب  اىزلهٝغٜ ىيَٞو: ا ؽ٘ا  اىزٜ انائخ االٔن : 

ٗمّ٘نةةو ٍٗةةٜ ؽةةواُ إم ٍةةغز ( ٍةةبنخ  56ٗرزَضةةو ثةةأؽ٘ا    ٗثةةو ٗثةةبّيٍِٞ ٗاىزةةٜ ثيةة   خَٖٞةةب   

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ.  50(ٍبنخ ىٍِ ا هرفبا اىزلهٝغٜ   ٛ ثَْجخ 6..5 

 :ٍبنخ: 60.8-...5ٖب ٍبثِٞ ا ؽ٘ا  اىزٜ رزواٗػ  َٞ انائخ انضبَٛخ) 

 60.8اىزةلهٝغٜ خَٖٞةب   ّقفةب ٗر َو ٕنٓ اىفئخ ؽ٘ضٜ ف٘هف٘ه ٗىىنخ مِ ٗ ل ثيغةذ  ةٌٞ ىٍةِ ا 

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ. 25  نيٚ اىز٘اىٜ ٗثَْجخ (ٍبنخ54.2ٗ

 خأمضو (ٍبنخ60.4  ٍغيذ  ٌٞ: ا ؽ٘ا  اىزٜ انائخ انضبنضخ: 

(ٍةبنخ 2.ٗ 0.4.اىزةلهٝغٜ خَٖٞةب   ا ّقفةب ؽ٘ضٜ نجبٍبُ ٗ ٘هح ر٘ ٗ ةل ثيغةذ  ةٌٞ ىٍةِ  ٗرًٌ

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ. 25  نيٚ اىز٘اىٜ  ٛ ثَْجخ

                                                 
1) Raghunath, H.M, Hydrology Principles Analysis and Design , Op. Cit., ,P164.  

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 50 4 28.8  و ٍِ

28.4-30.4 2 25 

 25 2 30.5 مضو ٍِ 

 %100 8 اىَغَ٘ا
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ٝيٖٞب  ٗثو ٗثبّيٍِٞ َب ؽ٘ضٜ اىزٜ رنُ٘ نوضخ ىَقبطو اىَٞ٘ه ٕمضو ا ؽ٘ا   ُ إٍَب ٍجا رجِٞ   

 .  ىؾلٗس ٍقبطو اىَٞ٘هنوضخ  ا وَٕب  ٍب ؽ٘ضٜ نجبٍبُ ٗ ٘هح ر٘ مّ٘نو ٍٜٗ ؽواُ 

 ًُطقخ انؽٕاض أانزلهٚغٙ نهَٛم فٙ  َقابض( يلح اال62علٔل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Tdكنخانًصله: َزبئظ رطجٛق يعب                                        

 ( فئبد يلح االَقابض انزلهٚغٙ نهَٛم فٙ أؽٕاض انًُطقخ39فوٚطخ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (.Gis arc map10.4.1انـ)ثبٍزقلاو ثوَبيظ Td عهٗ َزبئظ رطجٛق يعبكنخ انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك                 

 يلح االَقابض انزلهٚغٙ اٍى انؾٕض د

 36 أٔثو .

 38.6 كَٕكم 2

 9..8 عجبٍبٌ 5

 7..6 فٕهفٕه 9

 34.2 ىنكّ كٍ 3

 38.6 ٍٙ ؽواٌ 6

 82 يٕهح رٕ 8

 36 ثبَييٍٛ 7

 2..6 انًعلل
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 انزلهٚغٙ نهَٛميلح االَقابض ( انَُت انًئٕٚخ نائبد االؽٕاض ؽَت 65علٔل )                

  

 

 

 

 

 
 (.39)فوٚطخ انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ                     

 :Qtانغوٚبٌ انَٛهٙؽغى    .6-.-5    

ٍةةةوٗها  ثغَٞةةةل ٍغةةةبهٛ  ٗكٝزةةةٔ ٗصةةة٘   اىةةةٚ  اىؾةةة٘  هعةةةبء ٍةةةِ  لخقةةةخٗٝق ةةةل ثةةةٔ مَٞةةةخ اىَٞةةةبٓ اىَز  

َٝنةةِ اٍةةزقواط ؽغةةٌ  ٗ ٍةةزٞابثٔتٍب رزغةةبٗى شةةلح اىَطةةو نيةةٚ  ةةلهح اىؾةة٘  لٗٝؾلس ٕةةنا نْةةاىَ ةةت 

اىغوٝبُ ثبٍزقلاً اىَابكىخ اٟرٞخ
 1)

: 

Qt(m
3
/s)=∑L(km)

0.85 

 إم رَضو:

اىغوٝبُ  اى  ًؽغٌ 
3

Qt (m (/صب
3
/s) =  

 = L(km)∑  ٍغَ٘ا  ط٘اه ٍغبهٛ اىؾ٘   مٌ(

اىَاةله اىاةبً ىؾغةٌ اىغوٝةبُ اىَةطؾٜ إُ رجِٞ ( 64ٗرؾيٞو ثٞبّبد اىغلٗه     نزٍِٓ رطجٞا اىَابكىخ    

 ٗ نيةٚ  َٞةخ/صةب  3ًاىة  (8  خةٜ ؽة٘  ثةبّيٍِٞثَْٞب ثي    ةو ؽغةٌ ىيغوٝةبُ   /صب3ًاى  (3.4. ل ثي   

 ط٘اه ٍغبهٛ  ٍَبؽزٔ ٗىٝبكح مجو /صب ٗمىل ٝا٘ك اى3ًٚاى  (238.6 نجبٍبُ ىؾغٌ اىغوٝبُ خٜ ؽ٘ 

ثبىَقبهّخ ٍل ثقٞخ ا ؽة٘ا  اىزةٜ رجبْٝةذ خٖٞةب  ةٌٞ نبىٜ  ىٖنا خأُ ؽغٌ اىغوٝبُ اىَطؾٜ ىٔ ٝنُ٘اٗكٝزٔ  

 (55وٝطةةخ  قاى مَةةب خةةٜاؽغةةبً اىغوٝةةبُ  ٗ ةةل رةةٌ ر ةةْٞفٖب ٗمىةةل ؽَةةت شةةلح فط٘هرٖةةب اىةةٚ صةةزس خئةةبد 

  ٗمَب ٝيٜ: (65ٗاىغلٗه  

 ٗخأ و ( ٍبنخ /صب3ًاى   14.4  ثي  ؽغٌ اىغوٝبُ خٖٞب : ا ؽ٘ا  اىزٜ انائخ االٔن : 

 ٛ   نيٚ اىزة٘اىٜ /صب3ًاى  ( 8ٗ 2..1ٗ 14.4ثبّيٍِٞ ٗاىزٜ ثي   خَٖٞب مّ٘نو  ؽ٘ا    ٗثو ٗ ًٌرٗ 

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ.  5..3ثَْجخ 

  خأمضو /صب3ًاى  (35.4-14.41 ا ؽ٘ا  اىزٜ رزواٗػ  َٖٞب ٍبثِٞ انضبَٛخ:انائخ : 

 35.4ٗ23خٖٞةب  قةل ثية  ؽغةٌ اىغوٝةبُ اىَةطؾٜ ٍةٜ ؽةواُ خؽ٘ضٜ ف٘هفة٘ه ٗىىنةخ مةِ ٗ ٗر َو   

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ. 5..3نيٚ اىز٘اىٜ ٗثَْجخ   /صب3ً اى (24.4ٗ

 صب3ًاى  (35.5 مضو ٍِ  : ا ؽ٘ا  اىزٜ ٍغيذ  ٌٞ انائخ انضبنضخ/: 

 /صةب3ًاىة  (238.6ٗ220.4  ؽغةٌ اىغوٝةبُ خَٖٞةبؾ٘ضٜ نجبٍبُ ٗ ة٘هح رة٘ ٗ ةل ثيغةذ  ةٌٞ ث َضوٗرز   

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ. 25نيٚ اىز٘اىٜ  ٛ ثَْجخ  

                                                 
 . 64,ص444., كاه انكزت انؾلٚش , .( أؽًل ٍبنى  صبنؼ ,أٔكٚخ شًبل ٍهطُخ عًبٌ كهاٍخ انغٕٛيٕهفٕنٕعٛب انكًٛخ, ط.

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 50 4 خأ و 6..5

5...-60.8 2 25 

 25 2 خأمضو 60.4 

 100 8 اىَغَ٘ا



 

 

182 

 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ٍٞبٕٖب ٗمىةل ر وٝ  ثؾغٌ  اؽ٘ا  اىَْطقخانيٚ رال ؽ٘ضٜ نجبٍبُ ٗ  ٘هح ر٘  إٍَُب ٍجا َزْزظ ٝ  

 ٗمةنىل ٗ ة٘ا ٍْبثاٖةب ضةَِ ا هاضةٜ ط٘ٝيخ رَزل ىََبخبد ؽ٘ا  كا َخ اىغوٝبُ ٗماد ٍغبهٛ   ّٖب 

 ا ٝواّٞخ اىزٜ رز   ثغياهح  ٍطبهٕب ٗؽلٗس اىا٘اص  اىَطوٝخ خٖٞب ث ٘هح ٍزنوهح.

 انًُطقخؽٕاض أفٙ  ؽغى انغوٚبٌ انَطؾٙ( 69علٔل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Qtانًصله: َزبئظ رطجٛق يعبكنخ                  

 ( فئبد ؽغى انغوٚبٌ انَطؾٙ ألؽٕاض انًُطقخ 33فوٚطخ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 (.Gis arc map10.4.1 Arcانـ)ثبٍزقلاو ثوَبيظ  Qtَزبئظ رطجٛق يعبكنخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ   

 /صب5انف و ؽغى انغوٚبٌ انَطؾٙ اٍى انؾٕض د

 14.4  ٗثو 1

 2..1 مّ٘نو 2

 238.6 نجبٍبُ 3

 35.4 ف٘هف٘ه 4

 23 ىىنٔ مِ 5

 24.4 ٍٜ ؽواُ 6

 220.4  ٘هح ر٘ .

 8 ثبّيٍِٞ 8

 3.4. اىَاله
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 انًُطقخؽٕاض أل ؽغى انغوٚبٌ انَٛهٙانًئٕٚخ نائبد  ( انَُت63علٔل )  

 

  

 

 

 (. 33) فوٚطخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ                                        

 :Vانَٛهٍٙوعخ انغوٚبٌ  .8-.-5

خةٚ اىزاةوف نيةٚ  ٓٗرفٞةل ٍةونخ اىَٞةب  نجو اىَقطل اىْٖوٛ فزه ٗؽلح اىيٍِاىغبهٝخ ٕٗ٘ ؽغٌ اىَٞبٓ   

رال ٍونخ اىغوٝبُ اىَٞيٜ ٍِ  ٌٕ اىَابٍزد ؽٞش اىََبخخ اىزٚ رقطاٖب اىَٞبٓ ٍِ اىَْجل ٗؽزٚ اىَ ت   

نّٖ٘ةةب رؾةةلك كهعةةخ فطةة٘هح اتٗكٝةةخ  إم راةةلكد طةةو   ٞةةبً ٍةةونخ اىَ٘خٍ٘زوٝةةخ تؽةة٘ا  اىز ةةوٝ  ى

 ة٘ٝو اىغة٘ٙ  ٗ اىفًةب ٚ   رزجل ؽومخ اىَٞبٓ خٚ ؽة٘  اىز ةوٝ  ٍةِ فةزه اىز ٍْٖٗباىغوٝبُ اىَٞيٜ 

رطجٞةا ٍزقلاً ٕنٓ اىٍ٘ب و خٚ مضٞو ٍِ اىَْبطا  ىنا ٝزٌ ؽَبثٖب هٝبضٞب  ٍِ فةزه إٗىنِ ّظوا  ى ا٘ثخ 

ا رٞخ َابكىخاى
 1)

: 

V= L/tc 

 إم رَضو:

   =V ً/صب ٍونخ اىغوٝبُ

 =L  ً( اىَغوٙط٘ه 

 =tc (صبىٍِ اىزومٞي  

 

 ٗ ةل رجبْٝةذ (ً/صةب 0.58اىَاةله اىاةبً  ةل ثية   ( رجِٞ اُ 66اىغلٗه  ٍِٗ رطجٞا اىَابكىخ ٗرؾيٞو ثٞبّبد 

خقةل  ٍب ثِٞ  نيٚ ٍونخ عوٝبُ خٜ ؽ٘   ٘هح رةٍ٘ونخ اىغوٝبُ ضَِ ٍغبهٛ  ٗكٝخ  ؽ٘ا  اىَْطقخ 

خقةل ثقٞةخ ا ؽة٘ا   ٍةب   (ً/صةب0,20ٗثِٞ   و ٍونخ عوٝبُ خٜ ؽ٘  ثبّيٍِٞ ثيغذ  (ً/صب1,01ثيغذ  

   ٗمَبٝيٜ:(.6ٗاىغلٗه   (56ىنا خقل صْفذ اىٚ صزس خئبد  فوٝطخ رفبٗرذ ٍونخ عوٝبّٖب 

 ٗخأ و ( /صب0.20ًخٖٞب   ثيغذ ٍونخ اىغوٝبُ : ا ؽ٘ا  اىزٜ انائخ االٔن: 

ٗمىل   (%12.5 ٛ ثَْجخ /صب 3ً (0.20 ٗ ل ثيغذ ٍونخ اىغوٝبُ اىَٞيٜ خٞٔ ثبّيٍِٞ  َضو ثؾ٘ ٗرز  

ّقفةب  ٍةونخ عوٝةبُ إاىةٚ  ٙ مىةلك ٍَةب لاه ٍف٘ػ ٗكٝبّٔؾاّط٘اه ٍغبهٝٔ ٗى غو ٍَبؽزٔ ٗ يخ  ىقيخ 

 اىَٞبٓ خٞٔ.

 :صب: (0.62ً-0.21ا ؽ٘ا  اىزٜ رزواٗػ  َٖٞب ٍبثِٞ   انائخ انضبَٛخ/ 

                                                 
 ...2,ص444., كاه انكزت انؾلٚش, ., انَٕٛل فٙ انصؾبه٘, ط أؽًل ٍبنى صبنؼ.) 

 

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 5..3 3 خأ و 14.4 

14.5-35.4 3 3..5 

 25 2 خأمضو 35.5 

 100 8 اىَغَ٘ا
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 قةل ثيغةذ ٍةونخ عوٝةبُ اىَةٞ٘ه خٖٞةبف٘هف٘ه ٗىىنخ مِ ٍٜٗ ؽواُ خ ٗرًٌ ؽ٘   ٗثو ٗمّ٘نو ٗ   

ٍةةةِ ٍغَةةة٘ا  ؽةةة٘ا    (%62.5ثَْةةةجخ   ٛ ( ً/صةةةب نيةةةٚ اىزةةة٘اىٜ 0,62ٗ0,50ٗ0,44ٗ0,45ٗ .0,4 

 .اىَْطقخ

 :خأمضو /صب3(0,63ً: ا ؽ٘ا  اىزٜ ٍغيذ  ٌٞ  انائخ انضبنضخ

(ً/صب نيٚ اىزة٘اىٜ  ٛ 0,46ٗ1,01خَٖٞب   ٍونخ اىغوٝبُؽ٘ضٜ نجبٍبُ ٗ ٘هح ر٘ ٗ ل ثيغذ  ٗشَيذ  

 ؽ٘ا  اىَْطقخ. ٍونخ عوٝبُ ٍٞبٓ  ٗكٝخ  %( ٍِ ٍغَ٘ا 25ثَْجخ  

ٍةِ  مضةو   ؽة٘ا  اىَاوضةخ ىؾةلٗس فطة٘هح إُ ؽ٘ضةٜ نجبٍةبُ ٗ  ة٘هح رة٘ راةل  ٍَةب ٍةجا َّزْزظ  

ىنا خأّٖب  غياهح  ٍطبهٕبٖب رقل ضَِ ا هاضٜ  ماد اىقٌَ اىغجيٞخ اىَورفاخ اىزٜ رز   ثٗمىل  ّاىَٞ٘ه 

 . رَزيٌ مَٞخ مجٞوح ٍِ ٍٞبٓ ا ٍطبه خينا رنُ٘ ٍونخ عوٝبُ اىَٞبٓ خٖٞب نبىٞخ

 

 

 انًُطقخؽٕاض أفٙ  ٍوعخ انغوٚبٌ انَٛهٙ( 66علٔل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Vٍوعخ انغوٚبٌ  انًصله: َزبئظ رطجٛق يعبكنخ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 و/صب ٍوعخ انغوٚبٌ انَٛهٙ اٍى انؾٕض د

 .0,4  ٗثو 1

 0,62 مّ٘نو 2

 0,46 نجبٍبُ 3

 0,50 ف٘هف٘ه 4

 0,44 ىىنٔ مِ 5

 0,45 ٍٜ ؽواُ 6

 1,01  ٘هح ر٘ .

 0,20 ثبّيٍِٞ 8

 0,58 اىَاله
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 ( فئبد ٍوعخ انغوٚبٌ انَٛهٙ ألؽٕاض انًُطقخ36فوٚطخ )                      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 .ArcGis arc map10.4.1)انـ)ثبٍزقلاو ثوَبيظ ٔ Vٍوعخ انغوٚبٌ  َزبئظ رطجٛق يعبكنخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك 

 

 انًُطقخألؽٕاض ( انَُت انًئٕٚخ نائبد ٍوعخ انغوٚبٌ انَٛهٙ 68علٔل ) 
 
 
 
 
 
 
 

 (.36)فوٚطخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ                              

 :(Qp)ؽَبة كًٛخ انزلفق االيصٗ نهَٕٛل.7-.-5

نْلٍب ٝجي  اىغوٝبُ اىَةب ٜ ٗمىل َٝنْٔ اى٘ص٘ه اىٚ ٍغبهٛ ا ٗكٝخ ٗٝق ل ثٔ    ٚ رلخا ٍب ٜ ىيَٞ٘ه 

ٗٝؾَت ٗخا اىَابكىخ ا رٞخ  اىابصفخ اىَطوٝخؽلٗس ثال اىَطؾٜ مهٗرٔ 
 1)

: 

                                                 
.
 1) Raghunath, H.M, Hydrology Principles Analysis and Design , Op. Cit., ,P150. 

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 12.5 1 خأ و0.20 

0.21-0.62 5 62.5 

 25 2 خأمضو0.63

 100 8 اىَغَ٘ا
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
Qp=(m

3
/s)=

    

      
 

 إم رَضو:

Qp(m
3
/s)= مَٞخ اىزلخا ا   ٚ ىيَٞ٘ه ثؾ٘  اىز وٝ   ً 

3
/صب(  

A= ٍَبؽخ اىؾ٘   مٌ
2
)  

Tp(hr) = ىٍِ اىزجبطل(ٍلح اٍزغبثخ ؽ٘  اىز وٝ  ىٖط٘ه اتٍطبه  ٍبنخ(  

 ػ  ٗرزواٗٗىٔ نز خ ثبىْفبمٝخ ٝورجط ثقبثيٞخ ؽ٘  اىز وٝ  اىَب ٜ ىزقيِٝ اىَٞبٓ رلخا اىنهٗح ٍابٍو

                  =Cp (6.5-2.0) َٞزٔ ثِٞ

(  إُ اىَاله اىابً ىنَٞخ اىزلخا 68ابكىخ  نزٓ ٍِٗ رؾيٞو اىغلٗه َ ظٖود اىْزب ظ ثال رطجٞا اى    

/صب  خٜ ؽِٞ رواٗؽذ  ٌٞ اىزلخا ٍبثِٞ  نيٚ  َٞخ 3(106.4ًثي   خٜ  ؽ٘ا  اىَْطقخ ا   ٚ ىيَٞ٘ه 

ٗمَب /صب  3(20.4ً ثبّيٍِٞ ثيغذ /صب ٗ كّٚ  َٞخ مبّذ خٜ ؽ٘  3(5.3.3ً نجبٍبُ ثيغذ خٜ ؽ٘ 

  (64ٗاىغلٗه  (.5قوٝطخ   مَب خٜ اىىنىل خقل صْفذ اىٚ صزس  خئبد خَٞب ثْٖٞب رجبْٝذ  ٌٞ ا ؽ٘ا  

 مَب ٝيٜ:ٗ

 ٗخأ و /صب (34.6ً3خٖٞب   ا   ٚ ىيَٞ٘هزلخا اى َٞخ : ا ؽ٘ا  اىزٜ ثيغذ انائخ االٔن: 

/صب  ٛ 3ً(34.58ٔ20.4   َبخٖٞ  َٞخ اىزلخا ا   ٚ ىيَٞو ٗ ل ثيغذثبّيٍِٞ ٗ مّ٘نو ٜؽ٘ض  َوٗر  

 ٗ يخ  ط٘اه هٗاخل  ٗكٝزٖب. َبمىل ى غو ٍَبؽزٖخٜ اىَْطقخ ٗ Qp)  إم رالاُ   و  ٌٞ اى  (%25ثَْجخ 

 :صب: 3(4.1ً.-..34ا ؽ٘ا  اىزٜ رزواٗػ  َٖٞب ٍبثِٞ   انائخ انضبَٛخ/ 

خٖٞةب   ةٌٞ اىزةلخا ا   ةٚ ىيَةٞ٘هٗ ف٘هف٘ه ٗىىنخ مِ ٍٜٗ ؽواُ خقةل ثيغةذ  إٗثوًَِ ؽ٘  زٗر    

 (%ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ.50/صب نيٚ اىز٘اىٜ ٗثَْجخ  3ً(  7..97ٗ 3..99ٗ 5..89 

 خأمضو /صب3(4.2ً.ٍغيذ  ٌٞ   : ا ؽ٘ا  اىزٜانائخ انضبنضخ: 

خَٖٞةةةةةب   ةةةةةٌٞ اىزةةةةةلخا ا   ةةةةةٚ ىيَةةةةةٞ٘هٗشةةةةةَيذ ؽ٘ضةةةةةٜ نجبٍةةةةةبُ ٗ ةةةةة٘هح رةةةةة٘ ٗ ةةةةةل ثيغةةةةةذ     

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ. 25/صب نيٚ اىز٘اىٜ  ٛ ثَْجخ  3(5.3.3ٗ264.23ً 

اٍةزقجب   ىنَٞةةبد ؽة٘ا  اىَْطقةخ  و ضةة م اُإُ ؽ٘ضةةٜ نجبٍةبُ ٗ  ة٘هح رة٘ راةلَٝنةِ اىقة٘ه ٍَةب ٍةجا    

 إم ٝةيكاك اىغوٝةبُ اىَةطؾٜ اىزةٜ رزْبٍةت طوكٝةب  ٍةل نجٞةوح اى ٖبٍَةبؽبر ٝا٘ك اىٚٗمىل ا ٍطبه اىَب طخ 

ٍزْ٘نخ اىق ب   ٍَب ٝغايٖب  ثإىكٝبك اىََبؽخ ّزٞغخ إٍزلاك اىؾ٘  نجو   بىٌٞ ٍْبفٞخاىَطؾٜ اىغوٝبُ 

إُ صةغو ٍَةبؽخ ثاةض ا ؽة٘ا  ٝاَةو نيةٚ رغطٞزٖةب   ٍٗةِ عبّةت  فةو ٍطةبه غيٝةوح رَزقجو مَٞبد 

ا ٍةةو اىةةنٛ َٝةةبٌٕ خةةٜ ىٝةةبكح ٍةةونخ اىغوٝةةبُ اىَةةطؾٜ ٗثبىزةةبىٜ ىٝةةبكح مَٞةةخ  ثابصةةفخ ٍطوٝةةخ ٗاؽةةلح 

 اىز وٝ  اىَب ٜ.

 ًُطقخ انؽٕاض فٙ أ كًٛخ انزلفق االيصٗ نهَٛم( 67علٔل )

 كًٛخ انزلفق االيصٗ نهَٛم اٍى انؾٕض د

 .44.8  ٗثو 1
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 

 

 

 

 

 

 

 
 QPَزبئظ رطجٛق يعبكنخيٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ انًصله:                            

 كًٛخ انزلفق االيصٗ نهَٕٛل ألؽٕاض انًُطقخ( 38فوٚطخ )                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ArcGis arc map10.4.1)انـ) )ثبٍزقلاو ثوَبيظ  QPَزبئظ رطجٛق يعبكنخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ                     

 نهَٛم ألؽٕاض انًُطقخ( انَُت انًئٕٚخ نائبد كًٛخ انزلفق االيصٗ 64علٔل )                     

 

 
 

 

 

 
 (.38انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ فوٚطخ)                                

 34.58 مّ٘نو 2

 315.5 نجبٍبُ 3

 4.13. ف٘هف٘ه 4

 44.05 ىىنٔ مِ 5

 48.08 ٍٜ ؽواُ 6

 264.25  ٘هح ر٘ .

 20.4 ثبّيٍِٞ 8

 106.4 اىَاله

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 25 2 خأ و 34.6 

34.6-.4.1 4 50 

 25 2 خأمضو 4.2. 

 100 8 اىَغَ٘ا
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 :   Fpيًٛخ انزَوة انضبثزخ .4-.-5

ثأفززف اىزوثخ ٍاله اىزَوة  قزي ٗٝ   ٖبكافي اىَٞبٓ ٍِ ٍطؼ اىزوثخ اىٚ ز٘غو  ٚ ىاىَاله ات ٕ٘    

 صْةةبء اىابصةةفخ  وطجةةخٗثةةب ف  اى ٍيٞةةخ ٗٗاطئةةخ خةةٜ اىزوثةةخ اىطْٞٞةةخخةةٜ اىزةةوة اىونبىٞةةخ  خٞنةةُ٘ ثَْةةت

نبصةةفخ ٍطوٝةةخ ٍاْٞةةخ ٍةةل ٍةةوٗه ٍةةونخ اىوشةةؼ فةةزه رقزيةة  ٗ  صٌ ٝزْةةب   خةةٜ عَٞةةل اىزةةوةاىَطوٝةةخ

ثبىزْةب   ٍةل ٍةوٗه ثاةلٕب رجةل    نظَةٚ  َٞةخجية  خفٜ ثلاٝخ ؽلٗس اىابصفخ خأُ ٍةونخ اىوشةؼ راىيٍِ  

ىٍْٞةخ ٍاْٞةخ ٗرَةَٚ ؽْٞئةن ثَةونخ اىوشةؼ اىْٖب ٞةخ  ٗ خزةوح اىيٍِ ؽزٚ ر و إىٚ  َٞخ صبثزةخ ثاةل ٍةوٗه 

اىَزابكىخ  ٗرَزقوط  َٞخ اىزَوة نيٚ ٗخا اىَابكىخ اٟرٞخ
 1)

: 

Fp= A*Td*0.0158 

 :َضوإم ر

   =Fp َٞخ اىزَوة اىضبثزخ

 A=2مٌ/اىََبؽخ 

 Td=ٍلح ا ّقفب  اىزلهٝغٜ ىيَٞو  

(  رجةِٞ إُ اىَاةله اىاةبً ىقَٞةخ اىزَةوة  اىضبثزةخ  خةٜ 0.ثال رطجٞةا اىابكىةخ  نةزٓ ٍٗةِ رؾيٞةو اىغةلٗه    

نجبٍةبُ ٍةبثِٞ  نيةٚ  َٞةخ خةٜ ؽة٘  اىضبثزةخ اىزَةوة  ٌٞ رجبْٝذ    مَب(266.5ً3 ؽ٘ا  اىَْطقخ ثي   

خنبّةذ ا ؽة٘ا  ثقٞةخ  ةٌٞ  ٍةب   3(1ً..0ٗ كّٚ  َٞخ مبّذ خٜ ؽة٘  ثةبّيٍِٞ ثيغةذ   3(34.5ًثيغذ 

   مَب ٝيٜ:(1.ٗه لٗاىغ (58قوٝطخ مَب خٜ اى   ل صْفذ اىٚ صزس خئبدٍبثْٖٞب  ٗ

 ٗخأ و (53.3ً3   خٖٞب  ٌٞ اىزَوة اىضبثزخؽ٘ا  اىزٜ ثيغذ : اتانائخ االٔن : 

 خٖٞةب اىزَةوة اىضبثزةخ ٗثةبّيٍِٞ ٗ ةل ثيغةذ  ةٌٞٗىىنٔ مِ ٍٜٗ ؽةواُ مّ٘نو  ٗثو ٗ ٗشَيذ ا ؽ٘ا    

 .ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ %(62.5 ٛ ثَْجخ نيٚ اىز٘اىٜ  3(ً.1ٗ 8ٗ53.3ٗ52.5..40.2ٗ3 

 :3(102.2ً-53.3 ؽ٘ا  اىزٜ رزواٗػ  َٖٞب ٍبثِٞ  ا انائخ انضبَٛخ : 

(%ٍةةِ 12.5 ٗمةةبُ ثَْةةجخ  /صةةب 3( 102.2ً  اىزَةةوة خٞةةٔ َٞةةخ  ةةل ثيغةةذ ف٘هفةة٘هإم ؾةة٘  ث زَضةةو ٗر

 ؽ٘ا  اىَْطقخ.  اىَٞبٓ اىَفق٘ح ٍغَ٘ا 

 خأمضو 3(102.3ً: ا ؽ٘ا  اىزٜ ٍغيذ  ٌٞ  مضو ٍِ  انائخ انضبنضخ: 

نيةةٚ  3ً( 444.6ٗ8.4.3خَٖٞةةب   اىزَةةوة اىضبٝزةةخٗشةةَيذ ؽ٘ضةةٜ نجبٍةةبُ ٗ ةة٘هح رةة٘ ٗ ةةل ثيغةةذ  ةةٌٞ 

 .ؽ٘ا  اىَْطقخ ضَِ ح كاىَٞبٓ اىَفق٘ ٍغَ٘ا مَٞخ%( ٍِ 25  اىز٘اىٜ  ٛ ثَْجخ

َٞةبٓ وشةؼ اىاىَْطقةخ رنةُ٘ نوضةخ ىز اؽة٘ا  مضوَٕةب إُ ؽ٘ضٜ نجبٍبُ ٗ  ٘هح رة٘ ٍَب ٍجا إرًؼ   

افةو ٗاىزةٜ رزْبٍةت رْبٍةجب  طوكٝةب  ٍةل مَٞةخ اىَٞةبٓ اىَزَةوثخ كٍَبؽبرٖب  ثَجت مجوٗمىل اىٚ كافو اىزوثخ 

  اىزوثخ.

                                                 
 ....,ص8..2,عًبٌ , كاه كعهخ نهُشو ٔانزٕىٚع,.( يؾًل ؽٍَ ؽٍَٛ, انٓٛلهٔنٕعٛب اٍبٍٛبرٓب ٔرطجٛقهزٓب, ط .
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 ًُطقخ انؽٕاض أفٙ ( يًٛخ انزَوة انضبثزخ .8علٔل )                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .Fp انًصله: َزبئظ رطجٛق يعبكنخ                                     
 

  ًُطقخ انؽٕاض انضبثزخ فٙ أ يًٛخ انزَوة( 37فوٚطخ )                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.ArcGis arc map10.4.1انـ)ٍزقلاو ثوَبيظ ٔثأFp َزبئظ رطجٛق يعبكنخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ             

 يًٛخ انزَوة انضبثزخ اٍى انؾٕض د

 40.2  ٗثو 1

 8..3 مّ٘نو 2

 444.6 نجبٍبُ 3

 102.2 ف٘هف٘ه 4

 53.3 ىىنٔ مِ 5

 52.5 ٍٜ ؽواُ 6

 8.4.3  ٘هح ر٘ .

 .1 ثبّيٍِٞ 8

 266.5 اىَاله
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 فٙ أؽٕاض انًُطقخ ( انَُت انًئٕٚخ نائبد يٛى انزَوة انضبثذ.8علٔل )  

 

 

 

 

 

 
 (. 37) فوٚطخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ                                         

 : Tr)ٍبعخ(انًلح انييُٛخ انًضبنٛخ نٓطٕل االيطبه ...-.-5

ٍاوخخ اى٘ ةذ اىنةبخٜ  ىَق٘ط اتٍطبه نيٚ  ؽ٘ا  اىز وٝ  ٗاىزٜ رفٞل خٜ  اىَلح اىيٍْٞخ اىَضبىٞخٕٜ    

  ٍةِ اىزَةوة ٗاىزجقةو ىَق٘ط اتٍطبه اىزٜ رزٞؼ ىيؾ٘  اىَب ٜ اىزإٔت ىغوٝبُ ٍب ٜ ثال ؽةلٗس اىف٘ا ةل

زطجٞا اىَابكىخ اٟرٜثٗٝزٌ ٍاوخخ مىل 
 1)

: 

Tr(hr)= tp(hr))/5.5 

 إم رَضو:

  Tr(hr = (ثبىَبنخ ٍق٘ط ا ٍطبه ٍؾَ٘ثخ نهٗح اىَلح اىيٍْٞخ اىَضبىٞخ ى

 =Tp(hr) خزوح اٍزغبثخ اىؾ٘  اىَب ٜ ىَق٘ط ا ٍطبه ٍؾَ٘ثخ  ثبىَبنخ( اىزجبطل( ىٍِ 

اىَضبىٞةخ (  رًؼ إُ اىَاله اىنيٜ ىيَةلح اىيٍْٞةخ 2.ثال رطجٞا اىَابكىخ انزٓ ٍِٗ رؾيٞو ثٞبّبد اىغلٗه   

 ٘ه ا ٍطةةةةةبهطةةةةةىٖمهٗح   ٍةةةةةب  نيةةةةةٚ  (ٍةةةةةبنخ1.2  ثيةةةةة  خٜ اؽةةةةة٘ا  اىَْطقةةةةةخٍطةةةةةبهىٖطةةةةة٘ه ا 

 (ٍةبنخ 0.64كّبٕب  ٍغيذ خٜ ؽ٘  ثةبّيٍِٞ  م ثيغةذ  ثَْٞب  (ٍبنخ خٜ ؽ٘   ٘هح ر٘ 2.22ٍغيذ 

   ٗمَبٝيٜ:(3.ٗاىغلٗه  (54فوٝطخ مَب خٜ  اىٚ صزس خئبدٗ ل  ََذ  ٌٞ ا ؽ٘  

 ٗخأ و ٍبنخ(8..0  اىيٍْٞخ اىَضبىٞخ ىَق٘ط ا ٍطبه: ا ؽ٘ا  اىزٜ ثيغذ خٖٞب ٍلح انائخ االٔن: 

خٖٞةةةةب ه اىَةةةةلح اىيٍْٞةةةةخ ىٖطةةةة٘ه ا ٍطةةةةبا ؽةةةة٘ا   ٗثةةةةو ٗثةةةةبّيٍِٞ ٗ ةةةةل ثيغةةةةذ  ةةةةٌٞ رًةةةةَْذ ٗ  

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ.25نيٚ اىز٘اىٜ  ٛ ثَْجخ  (ٍبنخ8ٗ0.64..0 

 :ٍبنخ1.11-4.,0ا ؽ٘ا  اىزٜ رزواٗػ  َٖٞب ٍبثِٞ   انائخ انضبَٛخ) : 

( 0.43   خَٖٞةباىَةلح اىيٍْٞةخ اىَضبىٞةخ ىَةق٘ط ا ٍطةبه ثيغةذ  ٗ ةل ٍٜٗ ؽةواُ ٗشَيذ  ؽ٘ا  مّ٘نو  

(%ٍةِ 50ٗمةبُ ثَْةجخ   (ٍةبنخ نيةٚ اىزة٘اى1.11ٗ1ٜخقةل ٍةغز  ىىنخ مِ ٗ ٗؽ٘ضٜ ف٘هف٘ه ٍبنخ

  ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ. 

 خأمضو (ٍبنخ1.11ا ؽ٘ا  اىزٜ ٍغيذ  ٌٞ   :انائخ انضبنضخ: 

ٗ 2.04خَٖٞةةب  ٍْٞةةخ اىَضبىٞةةخ ىَةةق٘ط ا ٍطةةبه اىَةةلح اىي ذؾ٘ضةةٜ نجبٍةةبُ ٗ ةة٘هح رةة٘ ٗ ةةل ثيغةةث رزَضةةوٗ

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ. 25  نيٚ اىز٘اىٜ  ٛ ثَْجخ ٍبنخ(2.22

                                                 
1
   1) Hydrology, iswm, Technical manual, iswm.nctcog.org,documents,technical- 

manual,hydrology  , 2010, P33. 

 

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 62.5 5 خأ و  53.3 

53.3-102.2 1 12.5 

 25 2 خأمضو  103 

 %100 8 اىَغَ٘ا
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ىيزإٔةت ىؾ ة٘ه اىغوٝةبُ اىَةب ٜ  رؾزبعةبُ ى٘ ةذ  طة٘ه ؽ٘ضةٜ نجبٍةبُ ٗ  ة٘هح رة٘إُ  ٍَب ٍجارجِٞ   

 .ىََبخبد ط٘ٝيخاىَب ٞخ  رَزل ٍغبهٖٝب إم مجو ٍَبؽبرٖب  ٗٝا٘ك مىل اىٚفزه  ٗكٝزَٖب ثال ٍق٘ط ا ٍطبه 

 ًُطقخانؽٕاض أل انًلح انييُٛخ انًضبنٛخ نٓطٕل االيطبه( 82علٔل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .Trّزب ظ رطجٞا ٍابكىخ ٍِ نَو اىجبؽضخ ثب نزَبك نيٚاىَ له:                         

               ( انًلح انييُٛخ انًضبنٛخ نٓطٕل االيطبه فٙ أؽٕاض انًُطقخ   34فوٚطخ )                       

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ArcGis arc map10.4.1انـ)ثبٍزقلاو ثوَبيظ  Trَزبئظ رطجٛق يعبكنخنًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ ا

 اليطبهل اانًلح انييُٛخ انًضبنٛخ نٓطٕ اٍى انؾٕض د

 8..0  ٗثو 1

 0.43 مّ٘نو 2

 2.04 نجبٍبُ 3

 1.11 ف٘هف٘ه 4

 1 ىىنٔ مِ 5

 0.43 ٍٜ ؽواُ 6

 2.22  ٘هح ر٘ .

 0.64 ثبّيٍِٞ 8

 1.2 اىَاله
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 ه( انَُت انًئٕٚخ نائبد االؽٕاض ؽَت انًلح انييُٛخ انًضبنٛخ نٓطٕل االيطب 85علٔل ) 

                 

 

 

 

 

 
 (. 34) فوٚطخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ                         

 :Tانَٛهٙ  رقلٚو يلح انغوٚبٌ ...-.-5

  ٍ جبرٖباىٚ  ٗص٘   ٍِ اىَْبثل اىايٞب  ٗكٝخ ا ؽ٘ا   عوٝبُ اىَٞبٓ بح اىيٍْٞخ اىزٜ َٝزغو ٖٕٜٗ اىَل  

ا رٞخاىَابكىخ زطجٞا ٗٝزٌ مىل ث
 1)

: 

 T= N
*
hr 

 إم رَضو:

T= )اى٘ ذ اىََزغو  إلرَبً نَيٞخ اىغوٝبُ ؽزٚ اىْٖبٝخ  ٍبنخ 

N= (5 َٞخ صبثزخ ٍقلاهٕب    

Hr=)ىٍِ اىزجبطل  ٍبنخ 

اىَاله اىابً ىيَةلح اىيٍْٞةخ اىزةٜ َٝةزغو ٖب اىغوٝةبُ اىَةٞيٜ (  ظٖود اىْزب ظ إُ 4.ه  ٍِ رؾيٞو اىغلٗ   

ٍُغيذ انيٚ  َٞخ خٜ ؽ٘  ٍبنخ( 33.5    ثي  خٜ  ؽ٘ا  اىَْطقخ ( ٍةبنخ 61  رة٘ خجيغةذ  ٘هح ثَْٞب 

  خقل رجبْٝذ  ٌٞ ٍلح اىغوٝةبُ اىَةٞيٜ ا(ٍبنخ  ٍب ثقٞخ ا ؽ14٘ كّٚ  َٞخ خٜ ؽ٘  ثبّيٍِٞ إم ثيغذ ٗ

 ٗمَب ٝيٜ:  (5.ٗاىغلٗه   (60خٖٞب ٗىنا خقل صْفذ اىٚ صزس خئبد  فوٝطخ  

 ٗخأ و  (ٍبنخ21.5   مبّذ  َٖٞب: ا ؽ٘ا  اىزٜ انائخ االٔن: 

(ٍةةبنخ نيةةٚ اىزةة٘اىٜ  ٛ 21.5ٗ14ب  َةةخٖٞ( Tاىةة   ٗثةةو ٗثةةبّيٍِٞ ٗ ةةل ثيغةةذ  ةةٌٞ  إم شةةَيذ ؽ٘ضةةٜ

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ.25ثَْجخ 

  ٍبنخ: 30.5-21.6ا ؽ٘ا  اىزٜ رزواٗػ  َٖٞب ٍبثِٞ   انضبَٛخ:انائخ) 

ؽ٘ضٜ ف٘هف٘ه   ٍب ( ٍبنخ 25.5   خٖٞب  ( T ٌٞ اى  ٍٜ ؽواُ ٗ ل ثيغذ ٗٗشَيذ  ؽ٘ا  مّ٘نو   

  (%ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ. 50خ  (ٍبنخ نيٚ اىز٘اىٜ ٗمبُ ثَْج5..2ٗ 30.5ىىنخ مِ خقل ٍغز 

 خأمضو (ٍبنخ30.5اىزٜ ٍغيذ  : ا ؽ٘ا  انائخ انضبنضخ : 

ٗ 5..5خَٖٞةب   اىيٍْٞخ اىزٜ َٝزغو ٖب اىغوٝبُ اىَٞيٜ اىَلح ٗرزَضو ثؾ٘ضٜ نجبٍبُ ٗ ٘هح ر٘ ٗ ل ثيغذ

 %( ٍِ ٍغَ٘ا اؽ٘ا  اىَْطقخ. 25(ٍبنخ نيٚ اىز٘اىٜ  ٛ ثَْجخ  61

ٍةلح اىيٍْٞةخ رَزغو   نيةٚ ؽ٘ضٜ نجبٍبُ ٗ  ٘هح ر٘  ٍٞبٓ اىغوٝبُ اىَٞيٜ خٜ إَُٝنِ اىق٘ه  اٍَب ٍج 

ط٘ه اىََبخبد اىزٜ رقطاٖةب اىَغةبهٛ اىَب ٞةخ  ٗٝا٘ك مىل اىٚٝزٖب خٜ ّٖو كٝبىٚ ك ٗ ىي٘ص٘ه اىٚ ٍ جبد

                                                 
.

 . ) Raghunath, H.M., Hydrology Principles Analysis and Design, op, cit, PP158-159 1 

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 25 2 خأ و 8..0 

0..4-1.11 4 50 

 25 2 خأمضو 1.11 

 100 8 اىَغَ٘ا
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
قوٝخ اىةٚ ّة٘ا اىَْن ةفبد اى ةهاضةٖٞب ٗمةنىل  ٗ طجٞاخ رًبهَٖٝب ٗاّؾةلاه مجو ٍَبؽبرٖب  ٗاًٝب اىٚ 

 .و اىَٞ٘ه ٗاىفًٞبّبد   ٛ  ّٖب رنُ٘   و نوضخ ىؾلٗس ٍقبطاىزٜ رغطٜ ٍطؾٖب 

 ًُطقخ انؽٕاض أل انغوٚبٌ انَٛهٙانًلح انييُٛخ انزٙ َٚزغويٓب  (89علٔل )                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Tانًصله: َزبئظ رطجٛق يعبكنخ                            

 ( يلح انغوٚبٌ انَٛهٙ فٙ أؽٕاض انًُطقخ.6فوٚطخ )       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(ArcGis arc map10.4.1انـ)ثبٍزقلاو ثوَبيظ  Tَزبئظ رطجٛق يعبكنخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك 

 انًلح انييُٛخ انزٙ َٚزغويٓب انَٛم اٍى انؾٕض د

 21.5  ٗثو 1

 25.5 مّ٘نو 2

 5..5 نجبٍبُ 3

 30.5 ف٘هف٘ه 4

 5..2 ىىنٔ مِ 5

 25.5 ٍٜ ؽواُ 6

 61  ٘هح ر٘ .

 14 ثبّيٍِٞ 8

 33.5 اىَاله



 

 

144 

 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 فٙ أؽٕاض انًُطقخ ( انَُت انًئٕٚخ نائبد انًلح انييُٛخ نهغوٚبٌ انَٛه83ٙعلٔل )  

 

 

 

 

 

 
 (..6) فوٚطخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ                                    

 :Fيٕح يٛبِ انَٛم  .2.-.-5

ٝزٌ اىؾ ٘ه نيٚ  ٌٞ ٍابٍو  ٘ح اىَٞو ٍِ فزه رطجٞا اىَابكىخ اىزبىٞخ 
 1)

 : 

F= 
       

       
 

F= ٍابٍو  ٘ح ٍٞبٓ اىَٞو 

QP(m3s) = اىزلخا ا   ٚ ىيَٞو   

   A(Km2)=              2ٍَبؽخ اىؾ٘  مٌ

ةغيذ   ٗ ل   /صب 3(1ً..   ٘ح ٍٞبٓ اىَٞو ٍابٍو  ُ ٍاله ّزؽع ( 6.اىغلٗه  رؾيٞو ٍِ    نيةٚ  َٞةخ  ٍُ

  ٍةةب ثقٞةةخ  (...4 ثيغةةذ  كّةةٚ  َٞةةخ  ؽةة٘  ثةةبّيٍِٞثَْٞةةب ٍةةغو ( 10.8ثيغةةذ   نجبٍةةبُ إم  خةةٜ ؽةة٘ 

مىةل اىةٚ ٍغَ٘نةخ ٍةِ اىا٘اٍةو  َٕٖةب نةلك  كٗٝاة٘ خٖٞب ٍابٍو  ٘ح ٍٞبٓ اىَٞ٘ه   خقل رجبْٝذ  ٌٞ اا ؽ٘

ّٗة٘ا اىزنْ٘ٝةبد اىغٞ٘ى٘عٞةخ ّٗة٘ا اىزوثةخ ٗاىغطةبء اىْجةبرٜ  ىٖةنا اىؾة٘ ح اىََةبؽٞخ لاىَغبهٛ خٜ اى٘ؽ

 (61فوٝطخ   مَب خٜ ٗىنا خقل صْفذ اىٚ صزس خئبد خًزَ نِ ٍَبؽخ اىؾ٘  ٗكهعخ  ّؾلاه  هاضٞٔ 

  ٗمَب ٝيٜ:( ..ٗاىغلٗه 

 ٗخأ و/صب  3ً 5.8  َٖٞب  شَيذ ٕنٓ اىفئخ ا ؽ٘ا  اىزٜ رنُ٘: انائخ االٔن : 

نيةةٚ اىزةة٘اىٜ /صةةب  3ً( ...4ٗ 5.8ٗ .5.3ٍْٖٗةةب ؽةة٘  مّ٘نةةو ٗىىنةةٔ مةةِ ٗثةةبّيٍِٞ ٗ ةةل ثيغةةذ      

 . ؽ٘ا  اىَْطقخ  ٘ح ٍٞبٓ اىَٞو خٜ %( ٍِ ٍغَو 5..3  ٗثَْجخ 

 :صب  3ً (2..- 5.4  ؽ٘ا  اىزٜ رزواٗػ  َٖٞب ٍبثِٞ ا انائخ انضبَٛخ/ : 

 ٗ 6.66اىَابٍةو  خٖٞب  F ٌٞ ٍابٍو اى  اىزٜ ثيغذ ضَذ ٕنٓ اىفئخ ؽ٘   ٗثوٗف٘هف٘ه ٍٜٗ ؽواُ ٗ 

 . اؽ٘ا  اىَْطقخ ٘ح ٍٞبٓ اىَٞو خٜ %( ٍِ ٍغَ٘ا 5..3نيٚ اىز٘اىٜ  ٛ ثَْجخ /صب  3ً (14ٗ6.33..

 خأمضو/صب  3ً (3.. ٍِ : ا ؽ٘ا  اىزٜ ٍغيذ  ٌٞ انائخ انضبنضخ: 

نيٚ اىز٘اىٜ /صب  3ً( 4.64ٗ 10.8   ٌٞ ٕنا اىَابٍو خَٖٞب نجبٍبُ ٗ ٘هح ر٘ ٗ ل ثيغذ ضَذ ؽ٘ضٜ ٗ

 اؽ٘ا  اىَْطقخ. ٘ح ٍٞبٓ اىَٞو %( ٍِ ٍغَ٘ا 25 ٛ ثَْجخ  

                                                 
( إٍؾبق صبنؼ انعكبو , عًٛهخ فبفو يؾًل, رقلٚو انغوٚبٌ انَطؾٙ نَزخ أؽٕاض فٙ انٓضجخ انغوثٛخ, يغهخ كهٛخ انزوثٛخ  .

 ..39.,ص6..2(,3(,انعلك)28نهجُبد, عبيعخ ثغلاك, انغهل )

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 25 2 خأمضو 21.5

21.6-30.5 4 50 

 25 2 خأمضو 30.5 

 %100 8 اىَغَ٘ا
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ؽ٘ضٜ نجبٍبُ ٗ  ٘هح رة٘ ٗٝاة٘ك  ٗكٝخ  ٘ح ىغوٝبُ ٍٞبٓ اىَٞ٘ه مبّذ ضَِ إُ  نيٚ ٝزًؼ ٍَب ٍجا   

ؽة٘  نجبٍةبُ ٝزَزةل ثْظةبً اىغوٝةبُ اىةلا َٜ نيةٚ طة٘ه خ ة٘ه اىَةْخ ٗ َّٖةب ْٝجاةبُ ٍةِ  ُ اىٚ مىل 

جقٞةخ ٍقبهّةخ ثٍزجبْٝةخ ٝغايٖب رزَزةل ثظةوٗف ٍْبفٞةخ اىنٛ ا هاضٜ ا ٝواّٞخ اىزٜ رزَٞي ثزًوٍٖب اى لٝل 

ىفةبد ٍطوٝةخ غيٝةوح ٍَنةِ اُ رةلكٛ اىةٚ ؽةلٗس  ؽٞش رَةقط ا ٍطةبه خٖٞةب نيةٚ شةنو اىَْطقخ عياء 

 ٞ٘ه فطوح. ٍ

 انًُطقخؽٕاض أليٕح يٛبِ انَٛم  (86علٔل ) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 .Fانًصله: َزبئظ رطجٛق يعبكنخ                                     

 ( يٕح عوٚبٌ انَٛم ألؽٕاض انًُطقخ.6فوٚطخ )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ArcGis arc map10.4.1انـ)ثبٍزقلاو ثوَبيظ ٔ Fَزبئظ رطجٛق يعبكنخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ                   

 يٕح يٛبِ انَٛم اٍى انؾٕض د

 6.66  ٗثو 1

 .5.3 مّ٘نو 2

 10.8 نجبٍبُ 3

 14.. ف٘هف٘ه 4

 5.8 ىىنٔ مِ 5

 6.33 ٍٜ ؽواُ 6

 4.64  ٘هح ر٘ .

 ...4 ثبّيٍِٞ 8

 1.. اىَاله
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 يٕح يٛبِ انَٛم فٙ أؽٕاض انًُطقخانًئٕٚخ نائبد ( انَُت  88علٔل )  

 

 

 

 

 

 (..6)فوٚطخانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ                                   

 (:SCS-CNالـ) طريقة حجن اجلرياى السطحي تاستخدامتقدير  -3-2
ٕٗةة٘ َّةة٘مط فةةبص ثزقةةلٝو ؽغةةٌ ٗنَةةا اىغوٝةةبُ اىَةةطؾٜ اىْةةبرظ نةةِ اىا٘اصةة  اىَطوٝةةخ ثأنزجبهٕةةب    

اىَ ةةله اىو َٞةةٜ ىةةٔ ٗاىزةةٜ ٝنةةُ٘ ىٖةةب  صةةو مجٞةةو نيةةٚ ا ؽةة٘ا  اىَب ٞةةخ   ٗمىةةل ٍةةِ فةةزه ؽَةةبة  ةةٌٞ 

ٕٗة٘ لىٞةخ ىؾَةبة ٍةلفزد اىغوٝةبُ اىَةطؾٜ إم ٝأفةن ٕةنا CN)) Curve Number اىَْؾْٚ اىاةلكٛ

اىزوثخ ٗطجٞاخ اىغطبء ا هضٜ خٜ اىَْطقخ  ؽٞش رزجبِٝ  ٌٞ اىَْؾْٜ َّغخ اىزوثخ اىَْ٘مط ثبىؾَجبُ ّ٘ا 

ٍَٗبد اىزوثخ اىٖٞلهٗى٘عٞخ ٍِ ؽٞش  لهرٖب نيٚ   ؽزفبظ ثبىَبء ٍٗةلٙ رفبنيٖةب  اىغطبء ا هضٜثزجبِٝ 

 خ نيٚ ؽ٘  اىز وٝ .ٍل   ٍطبه اىَب ط

 :Runoff Curve Number( CN)هيى انًُؾُٗ نهغوٚبٌ انَطؾٙ ..-5-2
 

نّ٘ةبد غطةةبء ا ه  َٗراجةو نةِ ا ٍةزغبثخ اىَب ٞةخ ى (100-0ثةِٞ    َٖٞةب ٕةٜ إه ةبً ٍقةلهح رزةواٗػ   

إم رنُ٘ ىٖب  غٞو ّفبمح ىيَبءخإُ اىَط٘ػ رنُ٘ ( 100خنيَب ا زوثذ اىقٌٞ ّبؽٞخ اى  ٍٗقلاه ّفبمٝخ اىَطؼ   

 ماد ّفبمٝةخ نبىٞةخ ٍةِ اى ةفو رنةُ٘ ٗثةبىانٌ اما   زوثةذ اىقةٌٞ  اىقلهح نيٚ ر٘ىٞل عوٝةبُ ٍةطؾٜ ٍورفةل

ٗعوٝبُ ٍطؾٜ ٍْقفض
 1)

. 

خقةةل رةةٌ رؾلٝةةل ؽبىةةخ اىغطةةبء ا هضةةٜ Curve Number (CN) ٍةةِ  عةةو اىؾ ةة٘ه نيةةٚ  ةةٌٞ اىةة    

ٗرةٌ  زةوة اىٖٞلهٗى٘عٞةخصةْبف ٍةِ اى  ٗ اةذ ضةَِ صزصةخ خقةل  رةوة اىَْطقةخ ٗمةنىلؽ٘ا  اىَْطقةخ ت

 خةةٜ combineٗظٞفةةخ ( ٗمىةةل ٍةةِ فةةزه Arc Gis 10.4.1ثوّةةبٍظ اىةة  ثإٍةةزقلاً ثاةةض كٍغٖةةب ٍةةل 

Arctoolbox  ٗاٍةةزقلاً  ا ٍةةوSpatial Analyst Tool    ٗا ٍةةوLocal  ٗثاةةلٕب رةةٌ ٍطبثقةةخ

  .(8.ٍل اىغلٗه  ٍقوعبد ٕنٓ اىطجقخ 

 CN)(ألشزقبق أهيبو انًُؾُٗ )SCSٔفق طوٚقخ )( CNقٛى انـ) ن انًهؾق انًعل(87انغلٔل)

 

 يغبيٛع انزوة انٓٛلهٔنٕعٛخ

 ٔصف اٍزقلاو االهض

D C B A 

 ا هاضٜ اىَيهٗنخ 

 ثلُٗ ٍابىغخ ؽَبٝخ اىزوثخ 2. 81 88 41

                                                 
 86.يصله ٍبثق ,ص ,انٓٛلهٔنٕعٛب اٍبٍٛبرٓب ٔرطجٛقهزٓب ؽٍَٛ, يؾًل ؽٍَ( 1

 انَُجخ انًئٕٚخ% انزكواه انائبد

 58.3 5 3.7أيم يٍ

3.4- 8.2 5 58.3 

 23 2 8.5أكضو يٍ 

 ... 7 انًغًٕا
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 ٍابىغخ ؽَبٝخ اىزوثخ 62 1. 8. 81

  هضٜ اىَوانٜ ا صطْبنٞخ ٗاىَوانٜ اىطجٞاٞخ 

 ظوٗف خقٞوح 68 4. 86 84

 ظوٗف غْٞخ علا   34 61 4. 80

 اهاضٜ ان بة 

 ظوٗف عٞلح 30 58 1. 8.

 اهاضٜ غبثبد 

    ٍوا  –غطبء  يٞو  –عْبػ ففٞ   45 66 .. 83

 غطبء ٍَٞل ٗغْٜ 25 55 0. ..

 اىَْبطا اىؾًوٝخ ٗاىََبؽبد اىقًواء    

 %  ٗ مضو 5.ظوٗف عٞلح: اىغطبءاىا جٜ  34 61 4. 80

 %5. – 50ظوٗف ٍزٍ٘طخ: اىغطبءاىا جٜ  44 64 4. 84

 % غٞوّفبمح 85اىَْبطا اىزغبهٝخ ٗاىَْٖٞخ  84 42 44 45

 % غٞو ّفبمح 2.اىَقبطابد اى ْبنٞخ  81 88 41 43

 اهاضٜ ٍنْٞخ 

 اىْفبم ٍاله غٞو ٍاله ؽغٌ اىقطاخ

 خأمضو خلاُ 1-8 65 .. 85 40 42

 خأمضو خلاُ 1-4 38 61 5. 83 .8

 خأمضو خلاُ 1-3 30 .5 2. 81 86

 خأمضو خلاُ 1-2 25 54 0. 80 85

 خأمضو خلاُ 1 20 51 68 4. 84

 ٍط٘ػ   ٍَواد...اىـ – طل  هاضٜ ى٘ ٘ف اىَٞبهاد ٍاجلح  48 48 48 48

 اى ٘اها ٗاىطو  

 ٍاجلح ٍل  هصفخ ٍٗغبهٛ ر وٝ  اتٍطبه 48 48 48 48

 طو  غٞوٍاجلح ؽ ٘ٝخ 6. 85 84 41

 طو  ٍزوٗمخ 2. 82 .8 84

 ,             Richard H.Mc Cuen ,Hydrologic Design, Second Edation ,Prentice Hall Saddke River انًصله :    

New Jersey .07458 ,1998.p.155.    

 

 

 :(CN)ىزٜ رٌ كهاٍزٖب ٗرؾيٞيٖب ىيؾ ٘ه نيٚ  ٌٞ اى ر٘ضٞؼ ىيَزطيجبد ا أرٜٝٗخَٞب 

 :اٍزعًبالد االهضرصُٛف ..-.-5-2

 supervised)  نزَةةةل اىز ةةةْٞ  اىَ٘عةةةٔىَاوخةةةخ ٍبٕٞةةةخ اىغطةةةبء ا هضةةةٜ خةةةٜ اىَْطقةةةخ خقةةةل     

Classificetion)   ىَو ٞخ اىقَو Land Sat LC8  ًمَب   صْبف(.  إم صْفذ اىٚ  14/1/2018ىاب

 ٕٜ:(ٗ 4.اىغلٗه  ٗ (ٕ  -ؿ -ػ -ط  -س -د -ة -   62  ٝطخوٍ٘ضؼ خٜ اىق
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 انغبثبد -أ: 

 غيجٖةةب ضةةَِ ا هاضةةٜ ا ٝواّٞةةخ اىزةةٜ ار ةةفذ  ّز ةةودؽٞةةش إ  رَضيةةذ ثبىغبثةةبد ماد ا شةةغبه اىنضٞفةةخ 

   إم شغيذ ٍَةبؽخ(32 ح   ص٘ه ا شغبهٓ ثبهرفبا مَٞبد ا ٍطبه اىَب طخ ٗاىَْبؿ اىَز ٌ ىَْ٘ ٍضو ٕن

شةنيذ ٍَةبؽخ ثيغةذ بىٜ ٍَةبؽخ اىؾة٘   َٗةعإ% ٍةِ 5.2.َْةجخثٗ خةٜ ؽة٘  إٗثةو 2مة34.1ٌ ثيغذ

خقةةةةةةةةل    ٍةةةةةةةب خةةةةةةةةٜ ؽةةةةةةة٘  نجبٍةةةةةةةبُ مّ٘نةةةةةةةو خةةةةةةةٜ ؽةةةةةةةة٘ % 80.4 ٛ ثَْةةةةةةةجخ  2مةةةةةةة33.3ٌ

خةٜ ؽة٘  ف٘هفة٘ه ٛ  2مة61.6ٌٍِ ٍَبؽخ اىؾ٘  اىنيٞخ  ٗثيغةذ  %44.4ٗثَْجخ2مٌ..3.8ثيغذ

%  ٗخةٜ ؽة٘  ٍةٜ 21.6ٗثَْجخ 2م12.3ٌىىنخ مِ خٜ ؽ٘  اىََبؽخ   ٗمَب ثيغذ   %4..5ثَْجخ

ثيغةذ   ٍةب خةٜ ؽة٘   ة٘هح رة٘ خقةل% ٍةِ ٍَةبؽخ اىؾة٘  اىنيٞةخ  4.4  ٛ ثَْةجخ 2مةٌ..5ثيغةذ ؽواُ 

ؽةة٘  ثةةبّيٍِٞ  مَةةب ثيغةةذ خةةٜ  ٍٗغَةة٘ا ٍَةةبؽخ اىؾةة٘ %ٍةةِ 18.1ٗثَْةةجخ2مةة134.4ٌٍَةةبؽزٖب 

 .إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘ ٍِ  %0.4ٗثَْجخ 2مٌ.0.0

ؽٕض عجبٍبٌأٔكٚخ  ضًٍ فٙ شًبل شوق انًُطقخ انغبثبد(  52صٕهح)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4..2 /2/3انزقطذ ثزبهٚـ                                                    

 :أالهاضٙ انيهاعٛخ 

ٗاىزةةٜ رازَةةل خةةٜ َّٕ٘ةةب نيةةٚ ا ٍطةةبه  اىؾجةة٘ة ٕةةنا اى ةةْ  ثب هاضةةٜ اىَيهٗنةةخ ثَؾبصةةٞو  رَضةةو  

ثَْةةجخ  ٛ  2مةة4.4ٌإم ثيغةةذ ٍَةةبؽبرٖب خةةٜ ؽةة٘   ٗثةةواىَيهٗنةةخ  ثب ضةةبخخ اىةةٚ اىَؾبصةةٞو اى ةةٞفٞخ 

%ٍةِ ٍَةبؽخ 5.4ٗثَْةجخ  2مة2.2ٌؾ٘    ٍب خٜ ؽ٘  مّ٘نو خقل ثيغةذ % ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اى4.6

%ٍةِ ٍغَة٘ا ٍَةبؽخ اىؾة٘   18.4 ٛ ثَْةجخ  2مةٌ.15اىؾ٘  اىنيٞةخ  ٗثيغةذ خةٜ ؽة٘  نجبٍةبُ 

 ىىنةخ مةِ   ٗخةٜ ؽة٘ %ٍِ ٍَبؽخ اىؾة٘  25.2ٗثَْجخ 2م26.8ٌٗمَب ثيغذ خٜ ؽ٘  ف٘هف٘ه 

 2مةٌ..5% ٍِ اعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘    ٍب خٜ ؽ٘  ٍٜ ؽةواُ خقةل ثيغةذ 8..1 اٛ ثَْجخ 2م10.2ٌ
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
%ٍةةِ 15 ٛ ثَْةةجخ  2مةة115.8ٌ% ٍةةِ ٍَةةبؽخ اىؾةة٘   ٗخةةٜ ؽةة٘   ةة٘هح رةة٘ خقةةل ثيغةةذ 4.4ٗثَْةةجخ 

 % ٍِ ٍَبؽخ اىؾ٘ ...4ٗثَْجخ  2م0.4ٌٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘   ٗ فٞواَ ثيغذ خٜ ؽ٘  ثبّيٍِٞ 

 غوكاء :انهاضٙ الأ-د

 ر ةيؼ ىزٍةزقلاً اىيهانةٜ اىزٜ رز   ثأّٖب ماد طجٞاخ صةقوٝخ  اى ْ   عَٞل ا هاضًٌٜ ٕنا ٝ  

  اىلا َخاىَزاوضخ ىيزاوٝخ اىَنبش  اى قوٝخ ىطجقبد اىطٞبد اىَؾلثخ  نلك ٍِٗمىل ى٘ع٘ك ٗ  اىج وٛ 

اىزةٜ ٗخ ٍورفاةبد ثَة٘ يغيت ا عةياء اى ةَبىٞخ اى ةو ٞخ خةٜ اىَْطقةخ اىَزَضيةخ ثَيَة إم غطٚ ٕنا اى ْ  

غيةت اىَورفاةبد ضةَِ ا هاضةٜ  ٗمةنىل رْز ةونيٚ    (33  صة٘هح  بىؾةلٗك اىاوا ٞةخ ا ٝواّٞةخث رزَضو

مّ٘نةو خقةل ثيغةذ % خٜ ؽ٘   ٗثو  ٍب خٜ ؽة٘  11.6 ٛ ثَْجخ  2م5.3ٌا ٝواّٞخ  إم شغيذ ٍَبؽخ 

نجبٍةةةةبُ ثيغةةةةذ % ٍةةةةِ ٍغَةةةة٘ا ٍَةةةةبؽخ اىؾةةةة٘   ٗخةةةةٜ ؽةةةة٘  11َّٗةةةةجخ 2مةةةة4.6ٌٍَةةةةبؽزٖب 

َةةجخ ٗث2ْمةة3ٌثيغةةذ ؽةة٘  ف٘هف٘هخةةٜ %ٍةةِ ٍَةةبؽخ اىؾةة٘  اىنيٞةةخ  14.6َٗةةجخ ٗث2ْمةة1ٌ..16

ٗثَْةةجخ 2مةة5.6ٌ%ٍةةِ إعَةةبىٜ ٍَةةبؽخ اىؾةة٘   ٗمَةةب إُ خةةٜ ؽةة٘  ىىنةةخ مةةِ ثيغةةذ ٍَةةبؽزٖب 2.8

% ٍِ ٍَبؽخ اىؾ٘  11.4ٗثَْجخ 2م6.4ٌ%ٍِ ٍَبؽخ اىؾ٘    ٍب ؽ٘  ٍٜ ؽواُ خقل ثيغذ 4.8

%ٍِ ٍغة٘ا ٍَةبؽخ اىؾة٘   ٗمَةب ثيغةذ 11.2ثَْجخ   2ٛم86.1ٌاىنيٞخ   ٗخٜ ع٘   ٘هح ر٘ ثيغذ 

 %ٍِ ٍَبؽخ اىؾ٘  ا عَبىٞخ.14.4ٗثَْجخ 2م2.8ٌخٜ ؽ٘  ثبّيٍِٞ 

 ؽٕض فٕهفٕهضًٍ أهاضٙ ( االهاضٙ انغوكاء 55صٕهح)                      

 

 

    

 

 

 

 

               

               

 

 

           4..2-3-2انزقطذ ثزبهٚـ  

 

 :يواعٙ طجٛعٛخ 

إم رنةُ٘ ٍ ةله نيةٚ ٍةلاه اىَةْخ  َْة٘اىزةٜ ر ب ن ةبة اىٍَ٘ةَٞخ ٗاىلا َةخثب هاضٜ اىَغطبح ٗرَضيذ ث  

ٗرْز و خٜ إم ضَذ ّجبربد ٗؽ ب ش   ٞوح ٗط٘ٝيخ   ضَِ  ؽ٘ا  اىَْطقخ ٍبً اىغوٝبُ اىَب ٜ إنب خ 

 2مة0.2ٌخ ةغيذ ٍَةبؽخ   (34 صة٘هح   َْطقخ ٗفبصخ ثبىقوة ٍِ اىَغبهٛ اىَب ٞخاى عياء ٍزفو خ ٍِ 
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ٍةةِ  %0.30 ٛ ثَْةةجخ  2مةة0.1ٌ   ٍةةب خةةٜ ؽةة٘  مّ٘نةةو خقةةل ثيغةةذ % خةةٜ ؽةة٘   ٗثةةو 0.30ٗثَْةةجخ

%ٍِ ٍغَة٘ا ٍَةبؽخ اىؾة٘   5.3% َّٗجخ45.2إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘   ٗخٜ ؽ٘  نجبٍبُ ثيغذ 

ٍَةةبؽخ  %ٍةةِ ٍغَةة٘ا1.1 ٛ ثَْةةجخ 2مةة1.2ٌٗؽةة٘  ف٘هفةة٘ه ثيغةةذ ٍَةةبؽخ اىَوانةةٜ اىطجٞاٞةةخ خٞةةٔ

ٗثَْةةجخ 2مةة15.3ٌ%  ٗمَةةب ثيغةةذ ..10ٗثَْةةجخ 2مةة6.1ٌ ٍةةب خةةٜ ؽةة٘  ىىنةةخ مةةِ خقةةل ثيغةةذ اىؾةة٘   

ٍةةِ % 8..1 ٛ ثَْةةجخ  2مة2ٌ..13 ة٘هح رةة٘ خقةل ثيغةةذ  % خةٜ ؽةة٘  ٍةٜ ؽةةواُ  ٗخةٜ ؽةة٘  26,5

  %ٍِ ٍَبؽخ اىؾ٘  اىنيٞخ.34.5ٗثَْجخ  2م6.6ٌ  ٗؽ٘  ثبّيٍِٞ خقل ثيغذ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘ 

  شًشٛو كٕل ( انًواعٙ انطجٛعٛخ  فٙ ؽٕض أٔثو يوة يوٚخ59صٕهح )                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4..2-3-2انزقطذ ثزبهٚـ        

 ٙانغطبء انًبئ : 

ا ّٖبه اىلا َخ اىغوٝبُ بىَغبهٛ اىَب ٞخ اىزٜ رغوٛ خٜ اىَْطقخ فزه ٌٍٍ٘ ٍق٘ط ا ٍطبه ٗٗرَضيذ ث    

ؽة٘   ٗشةغو  اىَب ٞخ اىزٜ رقل ضَِ اىَْطقخ اىَغبهٍٛضو ّٖو كٝبىٚ اىنٛ ر ت خٞٔ عَٞل خٜ اىَْطقخ 

مّ٘نةةو ؽةة٘  خةةٜ  ٍةةب  %ٍةةِ ٍَةةبؽخ اىؾةة٘  ا عَبىٞةةخ 0.08ٗثَْةةجخ 2مةة0.04ٌٍَةةبؽخ ثيغةةذ ٗثو 

 ٛ ثَْةجخ 2مة0.5ٌٍِ اعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘   ٗخٜ ؽ٘  نجبٍةبُ خقةل ثيغةذ %0.06ٗثَْجخ2م0.02ٌ
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ٗثَْةةةجخ 2مةةة0.03ٌ ٗثيغةةةذ اٍَةةةبؽبرٖب خةةةٜ ؽةةة٘  ف٘هفةةة٘ه  %ٍةةةِ ٍَةةةبؽخ اىؾةةة٘  اىنيٞةةةخ 0.06

%ٍةِ 0.06 ٛ ثَْةجخ 2مة0.03ٌ%ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘   ٗخٜ ؽة٘  ىىنةخ مةِ خقةل ثيغةذ 0.03

%ٍةِ 0.002ٗثَْةجخ 2مة0.001ٌ ٍَةبؽخ ثيغةذ ٍَبؽخ اىؾ٘  اىنيٞخ   ٍب ؽ٘  ٍٜ ؽةواُ خقةل شةغو

 %..0اٛ ثَْةجخ  2مة5.6ٌمَب ثيغذ ٍَبؽخ اىغطبء اىَةب ٜ خةٜ ؽة٘   ة٘هح رة٘خ ىيؾ٘   اىََبؽخ اىنيٞ

 ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘ . %0.2ٗثَْجخ2م0.5ٌٍِ ٍَبؽخ اىؾ٘   ٗخٜ ؽ٘  ثبّيٍِٞ ثيغذ 

 : هٔاٍت ؽصٕٚخ 

ٗفبصةةخ نْةةل ؽةةلٗس ن٘اصةة  ٖةةب اىَٞةةبح اىغبهٝةةخ ثفاةةو اىزاوٝةةخ اىَب ٞةةخ زيجعهٍةةجبد اىزةةٜ ٗرَضيةةذ ثبت   

وٗاٍت ثَقزي  اؽغبٍٖب  مَٞبد مجٞوح ٍِ اى عيتٍطوٝخ ٍفبعئخ اىزٜ  ل رَجت ؽلٗس ٍٞ٘ه  بكهح نيٚ 

خةٜ ؽة٘   ٗثو  ٍةب خةٜ ؽة٘  مّ٘نةو  %..1 ٛ ثَْةجخ  2م0.8ٌإم شغيذ ٕنٓ اىوٗاٍت ٍَبؽخ ثيغذ 

 2مة66.8ٌقةل ثيغةذ % ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘   ٗخٜ ؽ٘  نجبٍبُ خ1.4ٗثَْجخ 2م0.6ٌخقل ثيغذ 

% ٍِ ٍَبؽخ اىؾ٘  اىنيٞخ  ٗمَب ثيغذ ٍَبؽخ اىوٗاٍت اىؾ ٘ٝخ خٜ ؽ٘  ف٘هف٘ه 8.. ٛ ثَْجخ 

ٗثَْجخ  2م18.1ٌىىنخ مِ خقل ثيغذ % ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘    ٍب خٜ ؽ٘  8.8ٗثَْجخ 2م4.3ٌ

ٍغَة٘ا % ٍةِ 36.2ٗثَْةجخ 2مة20.4ٌ% ٍِ ٍَبؽخ اىؾ٘   ٗخٜ ؽ٘  ٍٜ ؽواُ خقل ثيغةذ 31.8

شةغيذ اىوٗاٍةت اىؾ ة٘ٝخ اغيةت ٍَةبؽخ اهاضةٞٔ  إم ثيغةذ خقةل  ٍَبؽخ اىؾة٘    ٍةب  ؽة٘   ة٘هح رة٘

%ٍةِ ٍَةبؽخ 44ٗثَْجخ 2م8.4ٌ ٗمَب ثيغذ %ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘  32 ٛ ثَْجخ 2مٌ 01..24

 اىؾ٘  اىنيٞخ.

 :انًَزقواد انجشوٚخ 

اىَلّٞخ  إم شغيذ ٍَةبؽخ خةٜ َنْٞخ ٗاىَْ آد رزَضو ثبىَْبطا ماد ا ٍزاَب د اىج وٝخ ٍضو اىَْبطا اى  

ٗخٜ ؽة٘  مّ٘نةو خقةل ثيغةذ %ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘  اىنيٞخ  1.6 ٛ ثَْجخ  2مٌ..0ؽ٘   ٗثو 

ٗثَْةجخ 2مة38.3ٌ%ٍِ ٍَبؽخ اىؾ٘  اىنيٞةخ   ٍةب خةٜ ؽة٘  نجبٍةبُ خقةل ثيغةذ 1.5 ٗثَْجخ 2م0.6ٌ

% ٍِ ٍَبؽخ 4.2 ٛ ثَْجخ  2م4.5ٌ% ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘   مَب ثيغذ خٜ ؽ٘  ف٘هف٘ه4.5

ىؾة٘    ٍةب % ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ ا8.3ٗثَْجخ 2م4.6ٌٗخٜ ؽ٘  ىىنخ مِ خقل ثيغذ اىؾ٘  اىنيٞخ  

%ٍةِ  عَةبىٜ ٍَةبؽخ اىؾة٘   مَةب ٍةغو ؽة٘  5.6ٗثَْةجخ  2م3.3ٌخٜ ؽ٘  ٍٜ ؽواُ خقل ثيغذ 

ب ؽة٘  ثةبّيٍِٞ خقةل %ٍةِ ٍَةبؽخ اىؾة٘  اىنيٞةخ    ٍة5.3 ٛ ثَْةجخ  2مة41.3ٌ ٘هح ر٘ ٍَبؽخ ثيغذ 

 % ٍِ ٍَبؽخ اىؾ٘  اىنيٞخ.1.4ٗمبُ ثَْجخ  2م0.36ٌثيغذ ٍَبؽخ اىََزقواد اىج وٝخ خٞٔ 

مبّةذ  مجةو ٍةبٝنِ خةٜ ٗا هاضةٜ اىيهانٞةخ  ٗا هاضةٜ اىغةوكاء  ثبد باىغَّزْزظ ٍَب ٍجا إُ ٍَبؽخ   

ََةزقواد اىج ةوٝخ خقةل ؽ٘  نجبٍةبُ   ٍةب اىَوانةٜ اىطجٞاٞةخ ٗاىغطةبء اىَةب ٜ ٗاىوٗاٍةت اىؾ ة٘ٝخ ٗاى

 ٍقبهّخ ٍل ثقٞخ ا ؽ٘ا .خٜ ؽ٘   ٘هح ر٘  نيٚ اىََبؽبد   غيذش
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 كَٕكم (انزصُٛف انًٕعّ نؾٕض ة 62فوٚطخ)                      ؾٕض أٔثو(انزصُٛف انًٕعّ نأ 62فوٚطخ) 

 (انزصُٛف انًٕعّ نؾٕض فٕهفٕهس 62فوٚطخ)                    (انزصُٛف انًٕعّ نؾٕض عجبٍبٌد 62فوٚطخ)    

 
 (انزصُٛف انًٕعّ نؾٕض ٍٙ ؽواٌ ػ62فوٚطخ)           كٍ ىنكّ(انزصُٛف انًٕعّ نؾٕض ط62فوٚطخ)           
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
                (انزصُٛف انًٕعّ نؾٕض ثبَييٍْٛـ62فوٚطخ)                        (انزصُٛف انًٕعّ نؾٕض يٕهح رٕؿ62فوٚطخ)

 (.ArcGis arc map10.4.1 انـ)ٔثأٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ  LandSat LC8انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ يوٚئخ انقًو 

 

 

 ؽٕاض انًُطقخفٙ أ( انًَبؽبد ٔانَُت انًئٕٚخ نهغطبء االهضٙ 84علٔل )                   

 ْـ(.-ؿ-ػ-ط-س-د-ة-أ 62فوٚطخ )ثبالعزًبك عهٗ انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ    

 انغطبء االهضٙ

 االؽٕض

االهاضٙ  انغبثبد

 انيهاعٛخ

انًواعٙ 

 انطجٛعٛخ

االهاضٙ 

 انغوكاء

انغطبء 

 انًبئٙ

هٔاٍت 

 ؽصٕٚخ

انًَزقواد 

 انجشوٚخ

 انًغًٕا

ؽٕض 

 أٔثو

 93.9 8.. 7.. 9... 3.5 9... 9.9 ..59 2انًَبؽخكى

 ... 6.. 8.. 7... 6... 5.. 4.6 83.2 انَُجخ%

ؽٕض 

 كَٕكم

 3..9 6.. 6.. 2... 9.6 ... 2.2 55.5 انًَبؽخ

 ... 3.. 9.. 6... 5.... 5.. 3.9 9..7 انَُجخ%

ؽٕض 

 عجبٍبٌ

 735.8 57.5 66.9 3.. ..68. 93.2 38. 587.8 انًَبؽخ

 ... 9.3 8.7 6... 4.6. 3.5 7.9. 99.9 انَُجخ%

ؽٕض 

 فٕهفٕه

 6.9.. 9.3 4.5 5... 5 2.. 26.7 6..6 انًَبؽخ

 ... 9.2 7.7 5... 2.7 ... 23.2 38.4 انَُجخ%

ؽٕض 

 ىنكخ كٍ

 38 9.8 ..7. 5... 3.6 ..6 2... 2.5. انًَبؽخ

 ... 7.5 7..5 6... 4.7 8... 8.7. 6..2 انَُجخ%

ؽٕض 

 ٍٙ

 ؽواٌ

 38.8 5.5 4..2 ..... 6.4 3.5. 3.8 3.8 انًَبؽخ

 ... 3.6 56.2 2.... 4... 26.3 4.4 4.4 انَُجخ%

ؽٕض 

 يٕهح رٕ

 882.4 5..9 ...298 3.6 ..76 58.2. 3.7.. 54.4. انًَبؽخ

 ... 3.5 52 8.. 2... 8.7. 3. ..7. انَُجخ%

ؽٕض 

 ثبَييٍٛ

 4.2. 56.. 7.9 9... 2.7 6.6 4.. 8... انًَبؽخ

 9.9. 59.3 9.8 9.. انَُجخ%

 

..2 99 ..4 ... 
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 :املٌطقة SCS) )اهليدرولوجية حسة هصلحة الصياًة االهريكية  الرتب تصٌيف-3-2-1-2
 صْبف اىزوة اىَب لح خٜ اىَْطقخ نيٚ ر ْٞ  ٍ يؾخ صةٞبّخ اىزوثةخ ا ٍوٝنٞةخرٌ ا نزَبك خٜ رؾلٝل   

 

اىةنٛ ٝازَةل خةٜ ا ٍةبً نيةٚ ّظةبً َّةغخ اىزوثةخ ٍٗةلٙ رَةوة اىَةبء كافةو اىزوثةخ اىنٛ ٝأفةن ثب نزجةبه 

ٕٗنا ٍبرٌ اىزطو  اىٞٔ فزه   ((A,B,Cٕٜٗ  ٍغبٍٞلٗعل إُ روثخ اىَْطقخ را٘ك اىٚ صزصخ  ؽٞش  ا خب 

مَةب     خةٜ ٕةنا اىف ةو نيةٚ  ٍةبً ا ؽة٘ا ىٖةب رٌ ؽَبة ٍَبؽبرٖب ٗاىَْت اىَئ٘ٝخاىف و ا ٗه  ٗ ل 

 مبّذ نيٚ اىْؾ٘ا رٜ:( 80ٗاىغلٗه ( ٕٗ -ؿ-ػ -ط –س  -د -ة -  -63   ٝطخٍ٘ضؼ خٜ اىقو

  انصةةُفA:  ٝغطةةٜ ٕةةنا اى ةةْ   غيةةت  هاضةةٜ ؽةة٘  نجبٍةةبُ ٗ ٘هحرةة٘ ٗفبصةةخ ٍةةف٘ػ اىَورفاةةبد

ٗاىزةةٜ رزاةةو  ىغَةةٞو ٍَزَوٗ ٍةةَٞب نْةةل ؽةةلٗس اى ةةلاد اىَطوٝةةخ ٍَةةب ٝاَةةو نيةةٚ رقيٞةةو َّةةجخ اىَةةبكح 

شةغو   ؽٞةش  اىاً٘ٝخ خٖٞب   ىنىل رنُ٘ غٞو ٍزَبٍنخ ٗرنُ٘ نوضةخ ىزّغةواف ثَةجت ن٘اٍةو اىزاوٝةخ

% ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘  ٗخٜ  ٘هح ر٘ إم شةنو ٍَةبؽزٔ ثيغةذ 14.3 ٛ ثَْجخ  2م164.3ٌٍَبؽخ 

% ٍةةةِ ٍَةةةبؽخ اىؾةةة٘  اىنيٞةةةخ   ٍةةةب خةةةٜ ؽةةة٘  ف٘هفةةة٘ه خقةةةل ثيغةةةذ 28.1ٗثَْةةةجخ 2مةةة216.8ٌ

%ٍِ ٍغَة٘ا ٍَةبؽخ 4.3 ٛ ثَْجخ 2م1.8ٌ%ٗخٜ ؽ٘   ف٘هف٘ه خقل ثيغذ 12.6ٗثَْجخ 2م13.5ٌ

 اىؾ٘ . 

  انصُفB: ٍغَة٘ا ٍَةبؽخ % ٍةِ 100رنةُ٘ َّةجزٔ  و ٗىىنخ مِ ٍٜٗ ؽواُٗمّ٘ن  ُ ؽ٘   ٗثو

% ٍةِ إعَةبىٜ 28.2 ٛ ثَْةجخ 2م240.6ٌ ٍب خٜ ؽ٘  نجبٍبُ خقل شغو ٍَبؽخ ثيغذ  ٕنٓ   ؽ٘ا  

% ٍةِ ٍغَة٘ا 4..3ٗثَْةجخ 2مة288.8ٌؽ٘   ٘هح رة٘  ةل شةغو ٍَةبؽخ ثيغةذ خٜ ٗ  ٍَبؽخ اىؾ٘ 

 % ٍِ اىََبؽخ اىنيٞخ ىيؾ٘ ...40 ٛ ثَْجخ 2م3ٌ..1ٍَبؽخ اىؾ٘    ٍب ؽ٘  ثبّيٍِٞ خقل ثيغذ 

ٗثَْةةجخ 2مةة448.2ٌرَةة٘ك خةةٜ ا عةةياء اىايٞةةب ٗاىٍ٘ةةطٚ ٍةةِ ؽةة٘  نجبٍةةبُ خقةةل ثيغةةذ  :Cانصةةُف    

% ٍِ 34.5 ٛ ثَْجخ  2مٌ..266 % ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘   ٗخٜ ؽ٘   ٘هح ر٘ خقل ثيغذ52.3

 ٍَبؽخ اىؾ٘  اىنيٞخ.

  ؽٕض كَٕكم انٓٛؤنٕعٛخ زوةان( ة65فوٚطخ)               ؽٕض أٔثو انٓٛلهٔنٕعٛخ زوةان( أ 65فوٚطخ)         
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 فٕهفٕهؽٕض انٓٛؤنٕعٛخ زوة ان( ط65فوٚطخ)        ٍبُ  عجبؽٕض انٓٛؤنٕعٛخ زوة ان( س 65فوٚطخ)       

  انٓٛؤنٕعٛخ ؽٕض ىنكّ كٍػ( انزوة 65فوٚطخ)               ط( انزوة انٓٛؤنٕعٛخ ؽٕض ٍٙ ؽوا65ٌفوٚطخ) 

                                                             ْـ( انزوة انٓٛؤنٕعٛخ ؽٕض ثبَييٍٛ 65فوٚطخ)   يٕهح رٕ( انزوة انٓٛؤنٕعٛخ ؽٕض ؿ 65فوٚطخ)      

ٔثأٍةزقلاو يقوعةبد  اناةبٔ (نهزةوة انٓٛلهٔنٕعٛةخ) ٔانيهاعةخانةن٘ اصةلهرّ يُةًةخ االغنٚةخ زصةُٛف انانًصله: يٍ عًم انجبؽضةخ ثبالعزًةبك عهةٗ 

 (.ArcGis arc map10.4.1) انـثوَبيظ 
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 انًُطقخض اؽٕفٙ أهزوة انٓٛلهٔنٕعٛخ انًَبؽبد ٔانَُت انًئٕٚخ ن (.7علٔل )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْـ(.-ؿ-ػ-ط-س-د-ة-أ -65فوٚطخ )نًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ ا                          

 

 ؽٕاض انًُطقخ:فٙ أ( CN) يٛى انـ رٕىٚع . 5-2-2

 َةَذ اىةٚ صةزس خئةبد خةٜ إم   (100ٗ 25رواٗؽةذ ثةِٞ اىقَٞةخ  تؽ٘ا  اىَْطقخ  (CN اى إُ  ٌٞ      

 ٗمَب ٝيٜ:   (81اىغلٗه ٕ  ( ٗ -ؿ -ػ -ط -س -د -ة -  64اىقوٝطخ   عَٞل  ؽ٘ا  اىَْطقخ ٗمَب خٜ

 :2(1ً..3  مجو ٍَبؽخ إم ثيغذ ( 61 -55اىفئخ اىزٜ رزواٗػ ثِٞ  شغيذخقل  ؽٕض أٔثو  ٛ  

 ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘ . ٍِ % ( ..81 ثَْجخ

 ثيغةةذ ٗاىزةةٜ (  مجةةو َّةةجخ ٍَةةبؽخ 61- 55اىفئةةخ اىزةةٜ رزةةواٗػ ثةةِٞ  شةةغيذ مَةةب :ؽةةٕض كَٕكةةم

 ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘ . 2( 31.5ً  ٍَبؽخشغيذ ٗ%( 5,4. 

 :ٌنيةةٚ  ةةٌٞ اىةة   ُ  ؽةةٕض عجبٍةةب Cn )   ِٞقةةل شةةغيذ  مجةةو ( خ100-68.1ٕٗةةٜ اىزةةٜ رزةةواٗػ ثةة

  ٗرزة٘ىا  .%( ٍِ اىََبؽخ اىنيٞخ ىيؾة٘ 61 ٛ ثَْجخ  2(م520.6ٌٍَبؽخ خٜ ٕنا اىؾ٘  إم ثيغذ  

 .ىيؾ٘  ٗا عياء اىٍ٘طٚ نْل اىَْبثل اىايٞب 

 أصُبف انزوة

 

 االؽٕض

  Cانصُف Bانصُف  Aانصُف 

ؽٕض 

 أٔثو

 - 93.9 - 2كى\انًَبؽخ

 - %... - انَُجخ%

ؽٕض 

 كَٕكم

 - 3..9 - 2كى\انًَبؽخ

 - %... - انَُجخ%

ؽٕض 

 عجبٍبٌ

 997.2 6..29 69.5. 2كى\انًَبؽخ

 32.3 27.2 4.5. انَُجخ%

ؽٕض 

 فٕهفٕه

 - 45.5 5.3. 2كى\انًَبؽخ

 - 78.9 2.6. انَُجخ%

ؽٕض 

 ىنكخ كٍ

 - 38.8 - 2كى\انًَبؽخ

 - %... - انَُجخ%

ؽٕض 

 ٍٙ

 ؽواٌ

 - 38 - 2كى\انًَبؽخ

 - %... - انَُجخ%

ؽٕض 

 يٕهح رٕ

 266.8 277.7 2.6.7 2كى\انًَبؽخ

 59.3 58.9 ..27 انَُجخ%

ؽٕض 

 ثبَييٍٛ

 - 8.5. 7.. 2كى\انًَبؽخ

 - 8..4 4.5 انَُجخ%
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 طغةةذ  ةةٌٞ اىةة  : ؽةةٕض فٕهفةةٕهCn  ِٞخةةٜ  غيةةت  عةةياء ( إم اٍزةةلد 5.-25,2( اىزةةٜ رزةةوٗاػ ثةة

 %( ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘ .82.2ٗثَْجخ  2(م4ٌ..8ٗ ل شغيذ ٍَبؽخ ثيغذ  اىؾ٘ 

 :ٍر٘ىنةذ خةٜ  غيةت  خقةل ( 100-81.1ثةِٞ   اىزٜ رزةواٗػ  َٖٞةب ثةِٞ اىٍ٘طٚ اىفئخ  ؽٕض ىنكّ ك

  %( ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘ .61.6 ٛ ثَْجخ   2(م35.1ٌ  إم شغيذ ٍَبؽخ  عٖبد اىؾ٘  

  ٙغيةت عٖةبد اىؾة٘  إم شةغيذ ( 81 – 61.1ر ةغو اىقةٌٞ اىزةٜ رزةواٗػ ثةِٞ   ؽةواٌ:ؽٕض ٍة 

 %( ٍِ اىََبؽخ اىنيٞخ ىيؾ٘ .54.4ٗثَْجخ    2(م34.3ٌٍَبؽخ ثيغذ   

 ٍَةبؽخ ٗاٍةاخ خةٜ اىؾة٘  إم 2.- 62.1 اىفئخ اىزةٜ رزةواٗػ  َٖٞةب ثةِٞ شغيذ  رٕ: ؽٕض يٕهح )

  ٍَبؽخ اىؾ٘ .%( ٍِ ٍغَ٘ا 51 ٛ ثَْجخ   2(م343.4ٌثيغذ   

 :ٍٛغطةذ  ةٌٞ اىة   ؽٕض ثةبَييCn )   ٍَِٞةبؽخ ٗاٍةاخ  ةل ثيغةذ 100 – 2.1.اىزةٜ رزةواٗػ ثة )

 %( ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘ . 8..5  ٛ ثَْجخ  2(م11.1ٌ 

 ٍَةب( اىابىٞةخ ٗاىَزٍ٘ةطخ CN ةٌٞ اىة   ضةَِمبّةذ  ؽ٘ا  اىَْطقخ   هاضٜ  غيتٝزًؼ ٍَب ٍجا إُ    

خزنةُ٘ ٜ شةلٝل َٝنةِ  ُ ٝز٘ىةل خٖٞةب عوٝةبُ ٍةطؾ ؽة٘ا  اىَْطقةخ ٝله نيٚ إُ َّجخ مجٞوح ٍِ ٍَبؽبد 

 . عبهخخنوضخ ىؾلٗس ٍٞ٘ه 

 فٙ ؽٕض كَٕكم CN)( رٕىٚع يٛى انـ) ة 69فوٚطخ)           فٙ ؽٕض أٔثو CN)رٕىٚع يٛى انـ)  (أ 69فوٚطخ)    

    فٙ ؽٕض فٕهفٕه CN)س( رٕىٚع يٛى انـ) 69فوٚطخ)     فٙ ؽٕض عجبٍبٌ CN)( رٕىٚع يٛى انـ) د 69فوٚطخ)    



 

 

208 

 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 ٍٙ ؽواٌفٙ ؽٕض  CN)( يٛى انـ) ط 69فوٚطخ)     ىنكّ كٍفٙ ؽٕض  CN)ؿ( يٛى انـ) 69فوٚطخ)  

 فٙ ؽٕض ثبَييٍٛ          CN)( يٛى انـ) ْـ69فوٚطخ)       فٙ ؽٕض يٕهح رٕ  CN)( يٛى انـ) ؿ69فوٚطخ)   

 (.Gis arc map10.4.1انـ)( ٔثأٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ  SCS-CNانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ يقوعبد طوٚقخ ال)
 

 أؽٕض انًُطقخ ََٔجٓب انًئٕٚخ ضًٍٔيَبؽبرٓب انًَزقهصخ ( CNيٛى انـ)(.7علٔل )

 %انَُجخ 2كى/انًَبؽخ انائبد أالؽٕض

 8..7 ..58 ( .6  – 33)  ؽٕض أٔثو

(6... – 7. ) 8.8 .8 

(7... – ...) ..6 ..5 

 ... 93.9  انًغًٕا

 ؽٕض كَٕكم

 

 (33 –  6. ) 5..3 83.4 

(6... – 7. ) 3.9 .5 

(7... – ...) 9.6 .... 

 ... 3..9  انًغًٕا

 4.2 87.3 ( ..23  – 23)  ؽٕض عجبٍبٌ

(23.2 -67 ) 239.6 24.7 

(67..– ...) 32..6 6. 

 ... 735.8  انًغًٕا
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ؽٕض 

 فٕهفٕه

 

 (23 –  23.. ) 3 9.8 

(23.2 – 82 ) 78.9 72.2 

(82..– ...) .9 .5.2 

 ... 6.9..  انًغًٕا

ؽٕض ىنكخ 

 كٍ

 

 (33 –  6. ) .8.3 5..8 

(6... – 7. ) 9.9 8.8 

(7... – ...) 53.. 6..6 

 ... 38  انًغًٕا

ؽٕض ٍٙ 

 ؽواٌ

 (33 –  6. ) 2..9 53.9 

(6... – 7. ) 59.5 34.9 

(7... – ...) 5 3.2 

 ... 38.8  انًغًٕا

ؽٕض يٕهح 

 رٕ

 (23 –  62 ) .83.2 22.8 

(62.. – 82 ) 545.4 3. 

(82.. – ...) 2.5.7 26.9 

 ... 882.4  انًغًٕا

 52.7 6.5 ( 62  – 23)  ؽٕض ثبَييٍٛ

(62.. – 82 ) ..7 4.9 

(82.. – ...) .... 38.7 

 ... 4.2.  انًغًٕا

 ْـ(.-ؿ -ػ -ط -س-د -ة -أ 69نجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ انقوائظ )انًصله: يٍ عًم ا                    

 Potential(S)حتفاظ الرتتة تاملاء تعد اجلرياى السطحياالهكاًية القصوى ألهعاهل حساب .3-2-3

Maximum Retention After Runoff: 
  ٛ ثاةل ؽةلٗس اىابصةفخ اىَطوٝةخ نِ   ٍنبّٞخ اىق ٘ٙ ىألؽزفبظ ثبىَبء خةٜ اىزوثةخ ٝ ٞو ٕنا اىَابٍو   

   جةةو ثةةلء اىغوٝةةبُ اىَةةطؾٜ ر٘ ةة  نَيٞةةخ اىزَةةوةثاةةل  ٛ ؽبىةةخ اىزوثةةخ اىَ ةةجاخ رَبٍةةب  ثبىَةةبء  ٝاجةةو نةةِ

 بثيٞزٖةب ٍٗةلٙ ّٗ٘نٖةب اىزوثةخ طجقةخ ٍةَل  ؽَةتثبىَةبء ٗمىةل ؽزفبظ اىزوثةخ ا ٍنبّٞخ اىق ٘ٙ ت ٗرزجبِٝ

نيةةٚ إٍز ةةبص اىَةةبء فةةزه خزةةوح ٍةةق٘ط اىَطةةو
 1)

 إٍنبّٞةةخ اىزوثةةخ S)  اىَورفاةةخ ىيَابٍةةو  قةةٌٞاى انةةٌٗر 

ٗثبىزبىٜ إّقفب  اىغوٝبُ اىَطؾٜ  خٜ ؽِٞ رانٌ  ٌٞ اىزوثخ اىقوٝجةخ ٍةِ اى ةفو ثبىَبء ىزؽزفبظ اىابىٞخ 

رٌ ؽَبة  ٌٞ اىَابٍةو  ل   ٍٗطؾٜ شلٝلْٞ أ نِ مىل عوٝبُ نيٚ ا ؽزفبظ ثبىَبء خاىزوثخ إّقفب   لهح 

 S )اىزبىٞخ:اىوٝبضٞخ  اىَابكىخ  فزهٍِ  لٗمى   

  
    

  
                              

                                                 
( ؽبضو ظبْو انقَٛٙ ٔ هيٛخ أؽًل يؾًل أيٍٛ , ثشٛو فوؽبٌ يؾًٕك ,رؾهٛةم يعطٛةبد االٍزشةعبه عةٍ ثعةل َٔةةى انًعهٕيةبد .

(, يغهخ انإٌُ ٔاالكة انعواق ؽبنخ طجٛعٛخ –انغغوافٛخ فٙ رقلٚو انغوٚبٌ انَطؾٙ ألفزٛبه يٕيع ؽصبك انًٛبِ) ؽٕض عًغًبل 

 ..5.,ص4..2, ..ٔعهٕو االََبَٛبد  ٔاالعزًبا , انعلك 
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ٝزؽع  ُ ٍلفزد اىجٞبّبد خةٜ ٕةنٓ اىَابكىةخ ٍقبٍةخ ثبىج٘صةخ ىةنا ٍةِ اىَفةوٗ   نةبكح صةٞبغخ اىَابكىةخ 

ٗمىةةل ىزؾ٘ٝيٖةةب اىةةٚ اىَيَٞزةةو 25.4ىيز٘اخةةا ٍةةل اىَقةةبٌٝٞ اىَزوٝةةخ  إم ضةةوثذ  ه ةةبً اىَابكىةةخ اىَةةبثقخ خةةٜ 

 خأصجؾذ ثبى ٞغخ ا رٞخ:

  
     

  
                              

      S= ٍابٍو ا ٍنبّٞخ اىق ٘ٙ ىزؽزفبظ ثبىَبء 

Cn = ْٚه ٌ اىَْؾ Curve Number 100-ٗٝزواٗاػ ثِٞ  صفو.) 

ٗظٞفةخ ٗثأٍةزقلاً ( ArcGis arc map10.4.1اىة  ثال رطجٞا اىَابكىخ  نةزٓ ٍةِ فةزه ثٞئةخ ثوّةبٍظ    

Raster calculator   اى  ٌٞ إُ رًؼ إ S ) َةَذ اىةٚ  قةلخرجبْٝةذ خَٞةب ثْٖٞةب ىةنا  ةل تؽة٘ا  اىَْطقةخ 

 مَب ٝيٜ: (  82ٗٗاىغلٗه (  ٕ -ؿ-ػ-ط -س -د -ة - 65مَب خٜ اىقوٝطخ    صزس خئبد خٜ مو ؽ٘ 

 :مجو ٍَبؽخ إم ثيغذ  (ٍي25,146ٌ –.12,44   اىزٜ رزواٗػ ثِٞ نيٚ اىقٌٞ ٗخقل شغيذ  ؽٕض أٔثو 

 % ( ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘ . 81.5 ٛ ثَْجخ  2ٌم(.3 

 اى     ٌٞانيٚ إُ : ؽٕض كَٕكم(S ٜمجو َّةجخ شغيذ  ٍيٌ (237.96.– 27998.)ثِٞرزواٗػ  ٗاىز 

 ٍَبؽخ اىؾ٘ . ٍغَ٘اٍِ  2( 31.5ً%( ٗشغيذ ٍَبؽخ  5.4.ٍَبؽخ إم ثيغذ  

 :ٌةٌٞ اىة   كّةٚ ُ   ؽةٕض عجبٍةب   (S ٍِٞية3,4.4ٌ -455  ٕٗةٜ اىزةٜ رزةواٗػ ثة)  خقةل شةغيذ  مجةو

ٗرزة٘ىا  %( ٍِ اىََبؽخ اىنيٞخ ىيؾة٘ 2.3. ٛ ثَْجخ  2(م616,4ٌثيغذ  ٍَبؽخ خٜ ٕنا اىؾ٘  إم 

 نْل اىَْبثل اىايٞب ا عياء اىٍ٘طٚ ىيؾ٘ .ٕنٓ اىقٌٞ 

 ذ  نيةةٚ  ةةٌٞ اىةة : روٗاؽةةؽةةٕض فٕهفةةٕه   (S  ٍِٞيةة25,146ٌ – .12,44 ثةة)  إم اٍزةةلد خةةٜ  غيةةت

 ٍَبؽخ اىؾ٘ .%( ٍِ ٍغَ٘ا 53.6ٗثَْجخ  2(مٌ.5 عياء اىؾ٘  ٗ ل شغيذ ٍَبؽخ ثيغذ 

 :ٍىة   ٚ  ٌٞ اٗرؾ٘ٛ اكّ (ٍي6,046ٌ – 3,3.4  اىزٜ رزواٗػ  َٖٞب ثِٞخقل ٍبكد اىفئخ  ؽٕض ىنكّ ك

(S    ٘مة35.5ٌ ثيغذشغيذ ٍَبؽخ عٖبرٔ ٗر٘ىنذ خٜ  غيت  إمخٜ اىؾ)ٍةِ 62.1 ٛ ثَْةجخ   2 )%

 إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘ . 

 :ٌغيةت رغطٜ    إم(ٍي6,046ٌ – 3,3.4  ثِٞ َٖٞب اىزٜ رزواٗػ ٗاىقٌٞ  كّٚ  ر غو ؽٕض ٍٙ ؽوا 

 %( ٍِ اىََبؽخ اىنيٞخ ىيؾ٘ .4.3.ٗثَْجخ    2(م42,4ٌشغيذ ٍَبؽخ ثيغذ    خقلعٖبد اىؾ٘  

 اى    كّٚغطذ   رٕ: ؽٕض يٕهح ٌٞ S ) ِٞاىَْبثل اىايٞةب ٗاىغٖةبد  (ٍي3,4.4ٌ -455 اىزٜ رزواٗػ ث

 %( ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘ . 2,4. ٛ ثَْجخ   2(م563,6ٌثيغذ      خقليؾ٘ ى اىٍ٘طٚ

 :ٍٛ3,3.4  ثةةِٞرواٗؽةةذ ٗاىزةةٜ   غيةةت عٖةةبد اىؾةة٘  اىَزٍ٘ةةطخاىفئةةخ   ةةٌٞ طغةةذ ؽةةٕض ثةةبَيي- 

 %( ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘ . ..44 ٛ ثَْجخ   2(م8.6ٌشغيذ ٍَبؽخ ثيغذ   خقل   (ٍي6,046ٌ
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
يةٌ  ةل شةغيذ ٍَةبؽبد Sٍ) اىة اىلّٞب ىَابٍو ا ٍنبّٞخ اىق ٘ٙ ىزؽزفةبظ ثبىَةبء  اىقٌٞإُ ٝزجِٞ ٍَب ٍجا    

 يةخ  ةلهح اىزوثةخ نيةٚ ا ؽزفةبظ ثبىَةبء ٗثبىزةبىٜ ؽةلٗس عوٝةبُ ٍَب ٝله نيةٚ  ؽ٘ا  اىَْطقخ ٗاٍاخ خٜ 

ٍطؾٜ مجٞو ٗمىل ّظوا  ىطجٞاخ اٍةزاَب د ا ه  خةٜ ٕةنٓ ا ؽة٘ا  اىزةٜ رزَٞةي ثيٝةبكح َّةجخ ٍَةبؽخ 

ٍز ةبص اىَٞةةبٓ إاىََةزقواد اىج ةوٝخ خٖٞةب ٗىٝةةبكح ٍَةبؽخ ا هاضةٜ اىغةةوكاء اىزةٜ ىةٌٞ ىٖةب اىقةةلهح نيةٚ 

طجٞاةخ    ثب ضةبخخ اىةٚاىَٞ٘ه اىزٜ ٍَنِ  ُ رَججٖب نبصفخ ٍطوٝةخ غيٝةوحٗثنىل رنُ٘ نوضخ ىؾلٗس 

 اؽ٘ا  اىَْطقخ.اىغطبء ا هضٜ اىنٛ ٝزَٞي ثقيخ اىغطبء اىْجبرٜ  خٜ ٕنٓ ا عياء ٍِ 

 كَٕكم( فٙ ؽٕض S( يٛى انـ) ة63فوٚطخ )                           ( فٙ ؽٕض أٔثوSيٛى انـ) أ(63فوٚطخ )           

 

 ( فٙ ؽٕض فٕهفٕهS( يٛى انـ) س63فوٚطخ )                      ( فٙ ؽٕض عجبٍبSٌ( يٛى انـ) د63فوٚطخ )       
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
         ؽواٌ ( فٙ ؽٕض Sٍٙ)   ( يٛى انـػ63فوٚطخ )                          ( فٙ ؽٕض ىنكخ كSٍ( يٛى انـ) ط63فوٚطخ )

                                 ( فٙ ؽٕض ثبَييSٍْٛـ( يٛى انـ) 63فوٚطخ )                   يٕهح رٕ( فٙ ؽٕض Sْـ( يٛى انـ) 63فوٚطخ ) 

 (.Gis arc map10.4.1 Arcانـ)رقلاو يقوعبد ثوَبيظ ( Sيعبكنخ انـ) عهٗ َزبئظ رطجٛقانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك 
 

 انًُطقخ( ٔيَبؽبرٓب ََٔجٓب انًئٕٚخ فٙ أؽٕض Sيٛى انـ)( 72علٔل)

 2انًَبؽخكى انائبد أالؽٕض

 

 انَُجخ%

 

 ؽٕض أٔثو

 6.6 5 (يهى67.46 – 57589)

 .. 3.9 (يهى27996. -67.48)

 3..7 58 (يهى237.96.– 27998.)

 ... 93.9  انًغًٕا

ؽٕض 

 كَٕكم

 

 .... 9.6 (يهى67.46 – 57589)

 5. 3.9 (يهى27996. -67.48)

 83.4 3..5 (يهى237.96.– 27998.)

 ... 3..9  انًغًٕا

 82.5 6.6.4 (يهى57484 -433)ؽٕض 
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 6.7 38.4 (يهى27996. -.5747)    عجبٍبٌ

 4..2 87.4. (يهى96..23 -27998.)    

 ... 735.8  انًغًٕا

ؽٕض 

 فٕهفٕه

 

 5.9. 9.5. (يهى57484 -6..7.)

 52.7 ..53 (يهى2.996. -.5747)

 35.6 38 (يهى96..23 -2.998.)

 ... 6.9..  انًغًٕا

ؽٕض 

 ىنكخ كٍ

 

 ..62 53.3 (يهى67.46 – 57589)

 6.3. 4.9 (يهى27996. -67.48)

 ...2 ..2. (يهى237.96 – 27998.)

 ... 38  انًغًٕا

ؽٕض ٍٙ 

 ؽواٌ

 89.5 92.4 (يهى67.46 – 57589)

 6.5. 4.9 (يهى27996. -67.48)

 4.9 3.9 (يهى237.96 – 27998.)

 ... 38.8  انًغًٕا

ؽٕض 

 يٕهح رٕ

 82.4 365.6 (يهى57484 -433)

 ..26 6...2 (يهى  27996. -.5747)

 44.. 8.8 (يهى96..23 -27998.)

 ... 882.4  انًغًٕا

ؽٕض 

 ثبَييٍٛ

 2..9 8.4 (يهى57589 -433)

 99.8 7.6 (يهى 67.46  -5.583)

 ..9. 2.8 (يهى237.96 -67.48)

 ... 4.2.  انًغًٕا

 .ْـ( -ؿ -ػ -ط -س -د–ة -أ63فوٚطخ )ٗ انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عه                    

 :(Ia) Initial abstraction ٔنٙ االٍزقالص األؽَبة يعبيم .5-2-9

نةةِ طوٝةةا  جةةو ثةةلء نَيٞةةخ اىغوٝةةبُ اىَةةطؾٜ ٍٞةةبٓ ا ٍطةبه اىَفقةة٘ك ٍةةِ  نةةِ ٍقةةلاه ٕةنا اىَابٍةةواجوٝ   

ٗٝال ٕنا اىَابٍو ٕ٘ فٌَ  َٞخ اىَابٍو ىيَٞبٓ اىغبهٝخ  اىْجبربد  ٗ ٍِ فزه إنزوا  ٗاىزَوة  اىزجقو 

 S  ) ٍةِ ٍٞةبٓ َٗٝزله ٍِ اىقٌٞ اىَْؾفًخ ىزٍزقزص ا ٗىٜ ٗاىزةٜ رقزةوة ٍةِ اى ةفو نيةٚ  يةخ اىفب ةل

 ٍةةب إما مبّةةذ  ةةٌٞ ثةةلء اىغوٝةةبُ اىَةةطؾٜ ٍَةةب َٝةةبنل نيةةٚ ٍةةونخ ر٘ىةةل اىغوٝةةبُ اىَةةطؾٜ   جةةو ا ٍطةةبه 

ٗثبىزبىٜ إّقفب  مَٞخ اىَٞبٓ اىغبهٝخ نيٚ  ٍورفاخ كه مىل نيٚ خقل مَٞبد مجٞوح ٍِ ٍٞبٓ ا ٍطبه( Iaاى  

  Gis arcاى  ثوّبٍظ  أٍزقلاًثَْطقخ اىٗ ل رٌ ؽَبة ٕنا اىَابٍو خٜ  ؽ٘ا   اىَطؼ.

    map10.4.1 ٍةةةةةِ فةةةةةزه ٗظٞفةةةةةخ )Raster Calculator  ّٜضةةةةةَِ  ب َةةةةةخ اىزؾيٞةةةةةو اىَنةةةةةب

SpatialAnalyst  فزه رطجٞا اىَابكىخ اىزبىٞخ ٍِٗ
 1)

: 

 

                                                 
1
 -1) K. D. Sharma & Surendra Singh, Runoff estimation using Landsat thematic mapper 

data and the   SCS model, Hydrological Sciences – Journal- des Sciences Hydrological, 37, 1, 

2,Central Arid Zone Research Institute,Jodhpur 342 003, India,  1992,p41 

𝑰𝒂  𝟎 𝟐 𝑺  
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
Ia ٍابٍو ا ٍزقزص ا ٗىٜ ىَٞبٓ ا ٍطبه = 

S ٍابٍو ؽَبة ا ٍنبّٞخ اىق ٘ٙ ىزؽزفبظ ثبىَبء = 

 َةَذ اىةٚ صةزس  ٗ ةل عَٞل  ؽ٘ا  اىَْطقةخخٜ رجبْٝذ ( Ia ٌٞ اى  ثال رطجٞا اىَابكىخ  نزآ  رًؼ إُ  

 ٗمَب ٝيٜ:(  83ٕ ( ٗاىغلٗه  -ؿ -ػ -ط -س -د -ة - 66مَب خٜ اىقوٝطخ  خئبد ىنو ؽ٘   

    :شغيذ  نيٚ  ٌٞ اىة   ؽٕض أٔثوIa)    ٘إم ثيغةذ اىفئةخ اىزةٜ رزةوٗاػ  َٖٞةب ثةِٞ غيةت ٍَةبؽخ اىؾة

 %( ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘ .83.1ٗثَْجخ   2( مٌ...3  إم ثيغذ ٍَبؽزٖب ٍيٌ(5024 – 2485 

 ثةةةِٞ  ذرزواٗؽةةةٗاىزةةةٜ ٍةةةِ ٕةةةنا اىؾةةة٘   نيةةةٚ اىقةةةٌٞ ٍَةةةبؽخ ٗاٍةةةاخ :  ًٝةةةب شةةةغيذ ؽةةةٕض كَٕكةةةم

( ٍةِ إعَةبىٜ %5.4. ٗشةغيذ ٍَةبؽخ  2(مة31.5ٌٍَبؽخ ثيغذ  إم شنيذ  ٍيٌ (5024 – 2485  مجو

 ٍَبؽخ اىؾ٘ .

 :ٌ2.3.ٗاىزةٜ مبّةذ ثَْةجخ   2(مة616.8ٌ شغيذ  كّٚ اىقٌٞ ٍَةبؽخ ٗاٍةاخ ثيغةذ  ؽٕض عجبٍب )%

ٗ ةل رواٗؽةذ  َٖٞةب  نْل اىَْبثل اىايٞب ٗا عياء اىٍ٘ةطٚ ىيؾة٘ ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘   إم ٍبكد 

 .ٍيٌ (8447.85 – .4. ثِٞ

 ةةةٌٞ اىةةة   نيةةةٚ : طغةةةذ ؽةةةٕض فٕهفةةةٕه Ia ) 279897234 ثةةةِٞ ذ رزوٗاؽةةةخةةةٜ ٕةةةنا اىؾةةة٘  إم- 

 2(مةةة2ٌ..5إم اٍزةةةلد خةةةٜ  غيةةةت  عةةةياء اىؾةةة٘  ٗ ةةةل شةةةغيذ ٍَةةةبؽخ ثيغةةةذ  ٍيةةةٌ (..37.2472

 %( ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘ ...53ٗثَْجخ 

 :ٍٍةِ  نيةٚ ٍَةبؽبد ٗاٍةاخٍيةٌ (72.97.37.  - 6897477  طغذ  ٌٞ اىفئةخ اىةلّٞب ؽٕض ىنكّ ك

 %( ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘ . 43 ٛ ثَْجخ   2مٌ(24.5اىؾ٘   إم شغيذ  

 ٌمةةةنىل شةةةغيذ  كّةةةٚ  ةةةٌٞ اىةةة  ؽةةةٕض ٍةةةٙ ؽةةةوا :Ia)   ِٞ6897477خةةةٜ اىفئةةةخ اىزةةةٜ رزةةةواٗػ ثةةة -  

ٍةِ اىََةبؽخ اىنيٞةخ  %(64.3ٗثَْةجخ  2(مة1ٌ..3  غيت ٍَبؽخ اىؾ٘  خقل ثيغةذ ٍيٌ ( 72.97.37.

 ىيؾ٘ .

 ٍيةٌ (8447.85 – .4.ثةِٞ  رزةواٗػ  ؽزة٘د  كّةٚ اىقةٌٞ ٗاىزةٜ شةغيذ اىفئةخ اىزةٜ  رةٕ: ؽٕض يٕهح 

 %( ٍِ ٍغَ٘ا ٍَبؽخ اىؾ٘ . 2.4. ٛ ثَْجخ   2(مٌ..563ٗاٍاخ خٜ اىؾ٘  إم ثيغذ    ٍَبؽخ

 :ٍٍٛيةٌ (..37.2472-.72.3736.ِ  اىزةٜ رزةواٗػ ثةٞٗ اىفئةخ اىٍ٘ةطٚ   ةٌٞ ٍةبكد  ؽٕض ثةبَيي 

 %( ٍِ إعَبىٜ ٍَبؽخ اىؾ٘ . 2.4.ثَْجخ   ٛ  2(م14ٌخقل ثيغذ   اىؾ٘ ٍَبؽخ  غيت 

ٍةِ مَٞةبد ا ٍطةبه ٍَةبؽخ ٗاٍةاخ ٍةِ اىَْطقةخ مبّةذ خٖٞةب َّةجخ اىَٞةبٓ اىَفقة٘كح إُ ٝزًةؼ    ٍَب ٍةجا  

ىىنخ مِ ٍٜٗ ؽواُ ضئٞيخ ٗفبصخ ضَِ ؽ٘  نجبٍبُ ٗ ثَجت اى لاد اىَطوٝخ مبّذنيٖٞب اىَب طخ 

ل ىقيخ مضبخخ اىغطبء اىجْبرٜ ٍٗاخ اّز ةبه ا هاضةٜ نيٚ ؽلٗس عوٝبُ ٍطؾٜ ٗمىمىل بٝله ٍَٗ ٘هح ر٘ 

 مبّذ َّجخ ٍٞبٓ ا ٍطبه اىَفق٘كح ٗاىَزَةوثخ فةزه  ٍةطؼ  هاضةٜثَْٞب   ٕنٓ ا ؽ٘ا   ضَِ اىغوكاء 
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
خًز  نةِ  ٗثو ٗمّ٘نو ٗف٘هف٘ه مبّذ خٖٞب مجٞوح علا  ٗمىل  ؽز٘ا ٖب نيٚ غطبء ّجبرٜ مضٞ  ؽ٘  

 .ماد َّٞظ ف ِ ََٝؼ ثْفبم اىَٞبٓ اىٚ كافو طجقبد اىزوثخ ٗؽلٗس نَيٞخ اىزَوة روثزٖب اىزٜ رنُ٘

 ( فٙ ؽٕض كَٕكمIa( يٛى انـ) ة 66فوٚطخ )                            ( فٙ ؽٕض أٔثوIa( يٛى انـ) أ 66فوٚطخ ) 

 ( فٙ ؽٕض فٕهفIaٕ( يٛى انـ) س 66فوٚطخ )                     عجبٍبٌ ( فٙ ؽٕضIa( يٛى انـ) د 66فوٚطخ )

 ( فٙ ؽٕض ٍٙ ؽواIaٌ( يٛى انـ) ػ66فوٚطخ )( فٙ ؽٕض ىنكخ كٍ          Ia( يٛى انـ) ط66فوٚطخ )
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 ( فٙ ؽٕض ثبَييIaٍٛ( يٛى انـ) ْـ66فوٚطخ )              ( فٙ ؽٕض يٕهح رIaٕ( يٛى انـ) ؿ66فوٚطخ )

 (.Gis arc map10.4.1 Arcانـ)أٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ ( Iaانًعبكنخ انـ) انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبكعهٗ َزبئظ
 

 انًُطقخ( ٔيَبؽبرٓب ََٔجٓب انًئٕٚخ فٙ أؽٕض Iaيٛى انـ)( 75علٔل )                     

 انَُجخ% 2كى انًَبؽخ انائبد أالؽٕض

 3.. 8.. 72.97.37.  - 6897477 ؽٕض أٔثو

.72.97.34-279797769 8 .3.9 

279797763- 37.2472.. 58.8 75.. 

 ... 93.9  انًغًٕا

 ؽٕض كَٕكم

 

6897477 -  .72.97.37 9.6 .... 

.72.97.34-279797769 3.9 .5 

279797763- 37.2472.. 5..3 83.4 

  3..9  انًغًٕا

 82.5 6.6.7 8447.85 – .4. ؽٕض عجبٍبٌ

8447.89- 279767885 35.. 6.2 

279767889- 37.2472.. .75.7 2..3 

 ... 735.8  انًغًٕا

 ؽٕض فٕهفٕه

 

2.57.44-874774. .9.. .5.9 

874774.- 279897237 53.. 52.4 

279897234- 37.2472.. 38.2 35.8 

 ... 6.9..  انًغًٕا

 ؽٕض ىنكخ كٍ

 

6897477 -  .72.97.37 29.3 95 

.72.97.34-279797769 .8.. 5. 

279797763- 37.2472.. .3.9 28 

 ... 38  انًغٕا

 69.5 ..58 72.97.37.  - 6897477 ؽٕض ٍٙ ؽواٌ

.72.97.34-279797769 ...7 2..3 

279797763- 37.2472.. 7.7 .3.2 

 ... 38.8  انًغًٕا
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 82.4 365.8 8447.85 – .4. ؽٕض يٕهح رٕ

8447.89- 279767885 .42.9 29.4 

279767889- 37.2472.. .6.7 2.2 

 ... 882.4  انًغًٕا

 4.9 7.. 6637555 – .4. ؽٕض ثبَييٍٛ

6637559- .72.3736. .9 82.4 

.72.3736.-37.2472.. 5.9 .8.8 

 ... 4.2.  انًغًٕا

 ْـ(. -ؿ -ػ -ط -س -د–ة -أ66عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ فوٚطخ )انًصله: يٍ                         

 :(Q)انغوٚبٌ انَطؾٙعًق رقلٚو.5-2-3

ٝاجةو    ٗاىَْطقةخ  ؽة٘ا   ضةَِاىَْ٘ٛ ىنَٞخ اىَٞةبٓ اىََزؾ ةيخ اىَطؾٜ اىغوٝبُ نَا ؽَبة  ٕ٘ٗ 

اىْبرغةةخ نةةِ نبصةةفخ ٍطوٝةةخ ٗاىزةةٜ راةةل  ؽةةل اىَنّ٘ةةبد  اىَٞةةبٓ اىغبهٝةةخ نيةةٚ اىَةةطؼَقةةلاه إهرفةةبا ث ٔنْةة

  (S,Ia اىَاةبٍزد  ثقةٌٞ اىَزَضيةخخ ٞةاىَاطٞةبد اىطجٞا ِنةخًز  ا ٍبٍٞخ ىزقلٝو نَا اىغوٝبُ اىَطؾٜ 

ضةَِ ٍْطقةخ A)اىَطوٝةخ خةٜ اىَؾطةخ   نيةٚ مَٞةخ ىي ةلح رٌ  ؽزَبة نَا اىغوٝةبُ  نزَةبكاَ نيةٚ ؽٞش 

  .اىلهاٍخ 

فةزه  ؽةة٘ا   ثبنَةةب  اىغوٝةبُ اىَةطؾٜ اىَةةْ٘ٛ  ٍيةٌ( ٍٗةِ اعةو اىؾ ة٘ه نيةةٚ اىطجقةخ اىقبصةخ     

( ضَِ Raster Calculater ( ثبٍزقلاً Map Algebraنَيٞخ عجو اىقوا ط   خقل رٌ  نزَبك  اىَْطقخ 

(  ٍٗةةِ صةةٌ اكفةةبه ArcGis10.4( كافةةو ثٞئةةخ ثواٍغٞةةبد  Spatial Analystٗظةةب   اىَؾيةةو اىَنةةبّٜ  

ا رٞخصٞغخ اىَابكىخ اىوٝبضٞخ 
 1)

: 

   
       

      
 

 ام رَضو 

Q ٍٜيٌ= نَا اىغوٝبُ اىَطؾ .) 

P  ٍيٌ= ا ٍطبه اىَب طخ .) 

 Iaخةٜ اىَْقفًةبد  = اىزغوٝلاد اتٗىٞخ راْٜ مو اىَفق٘كاد  جو ثلاٝخ اىغوٝةبُ ٗٝ ةَو اىَٞةبٓ اىَؾزغةيح

 ؼ. ٞٗاىزوش اىَطؾٞخ  ٗاىزجـ

S  ٍٜيٌ= اىزغَل اىَطؾٜ ات  ٚ ثال ثلاٝخ اىغوٝبُ اىَطؾ.) 

ثزةةبهٝـ  اىَةةب طخ خةةٜ اىَْطقةةخ اىا٘اصةة  اىَطوٝةةخإنزَةةبكاَ نيةةٚ ٍةةِ فةةزه رطجٞةةا اىَابكىةةخ  نةةزٓ ٗ   

 Aٍيةةٌ( ضةةَِ اىَؾطةةخ 18ثيغةةذ  ٗاىزةةٜ  ةةل  (2018ً/.201فةةزه اىٍَ٘ةةٌ اىَطةةوٛ  ً(11/4/2018 

ُ ْٕةبك رجةبِٝ خةٜ  ةٌٞ نَةا إ  ظٖةود اىْزةب ظ إم    C( ضَِ اىَؾطةخ B ٗ44ضَِ اىَؾطخ  (ٍيٌ.2ٗ 

 َةَذ إىةٚ صةزس خئةبد خةٜ عَٞةل   ؽة٘ا  مَةب خةٜ  ٗ ةلاىغوٝبُ اىَةطؾٜ اىَةْ٘ٛ تؽة٘ا  اىَْطقةخ 

 -ؿ -ػ -ط -س -د–ة  -  68ٗاىقةوا ط  Aضةَِ اىَؾطةخ  (ٕ  -ؿ -ػ -ط -س -د–ة  -  .6 ا طاىقو

                                                 
 .83.يصله ٍبثق, ص ,انٓٛلهٔنٕعٛب اٍبٍٛبرٓب ٔرطجٛقهزٓب ( يؾًل ؽٍَ ؽٍَٛ , .
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(  ٗمَةةب 84ٗاىغةةلٗه  C( خةةٜ اىَؾطةةخ ٕةة  -ؿ -ػ -ط -س -د–ة  -  64ٗاىقةةوا ط  B( خةةٜ اىَؾطةةخ ٕةة 

 ٝيٜ:

  (ؽواٌؽٕض ,  ,ؽٕض ىنكّ كٍ , ؽٕض كَٕكم ؽٕض أٔثو ٍٙ ): ٓنيةٚ  إُرجةِٞ  ٍةِ اىزؾيٞةو  نةز 

ٗضةَِ  (ٍية200ٌ..1,24 - 611.210  ثية  Aضةَِ اىَؾطةخ  خةٜ ٕةنٓ ا ؽة٘ا  اَا اىغوٝبُى   ٌٞ

 - 1.2..54خقةةةةل ثيةةةة    C   ٍةةةةب ضةةةةَِ اىَؾطةةةةخ ٍيةةةةٌ( 1,242.164 - 606.246ثيةةةة   Bاىَؾطةةةةخ 

 .ٍيٌ(00..1,232

 (ٌؽٕض عجبٍب  ,)ٕإُ  نيةٚ  ةٌٞ  رجةِٞ  فزه ٕنٓ ا ؽ٘ا  رواٗؽذ  ٌٞ نَا اىغوٝبُ : ؽٕض يٕهح ر

(ٍيةةٌ ٗضةةَِ 200..1,24 - 611.210ثيةة    Aىاَةةا اىغوٝةةبُ خةةٜ ٕةةنٓ ا ؽةة٘ا  ضةةَِ اىَؾطةةخ 

 - 544.252خقةةةةل ثيةةةة    C( ٍيةةةةٌ   ٍةةةةب ضةةةةَِ اىَؾطةةةةخ 1,242.164 - 602.551ثيةةةة   Bاىَؾطةةةةخ 

 (ٍيٌ.00..1,232

 ( :)إُ  نيٚ  ةٌٞ  ىاَةا اىغوٝةبُ رجِٞ رواٗؽذ  ٌٞ نَا اىغوٝبُ فزه ٕنٓ ا ؽ٘ا   ؽٕض فٕهفٕه

ثيةة  B(ٍيةةٌ ٗضةةَِ اىَؾطةةخ 200..1,24 - 4...608ثيةة    Aخةةٜ ٕةةنٓ ا ؽةة٘ا  ضةةَِ اىَؾطةةخ 

 (ٍيٌ.00..1,232 - 54..545خقل ثي    C( ٍيٌ   ٍب ضَِ اىَؾطخ 1,242.164 - 604.121 

 ( :)ٍٛإُ  نيٚ  ٌٞ  ىاَا اىغوٝبُ خةٜ رجِٞ غوٝبُ فزه ٕنٓ ا ؽ٘ا   رواٗؽذ  ٌٞ نَا اىؽٕض ثبَيي

 285.111ثي   B(ٍيٌ ٗضَِ اىَؾطخ200..1,24 - 244.280ثي    Aٕنٓ ا ؽ٘ا  ضَِ اىَؾطخ 

 ٍيٌ.(00..1,232 - 3433...2خقل ثي    C( ٍيٌ   ٍب ضَِ اىَؾطخ 1,242.164 -

رجِٞ ٍَةب ٍةجا إُ ٗعة٘ك اىزجةبِٝ خةٜ  ةٌٞ نَةا اىغوٝةبُ اىَةطؾٜ ضةَِ ٍْطقةخ اىلهاٍةخ ٗمىةل رجاةب       

طجٞاةخ اىغطةبء ا هضةٜ ٗمضبخةخ اىغطةبء اىْجةبرٜ ٍَٗةز٘ٙ  خًةز  نةِىيظوٗف اىَْبفٞخ تؽ٘ا  اىَْطقخ 

فة٘ه  إم غطذ  ٌٞ نَا اىغوٝبُ اىايٞب  غيةت ٍَةبؽخ ؽة٘   ٗثةو ٗٗمّ٘نةو ٗف٘ه ا ّؾلاه خٜ اىَْطقخ

اىغوٝةةبُ اىةةلّٞب  غيةةت  ٗاىغٖةةبد اى ةةَبىٞخ ٍةةِ ؽةة٘  نجبٍةةبُ ثَْٞةةب ثقٞةةخ ا ؽةة٘ا  خقةةل شةةغيذ  ةةٌٞ نَةةا

 ٍَبؽبرٖب. 

 كَٕكم( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ة 68فوٚطخ )              أٔثو( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض أ 68فوٚطخ )
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 فٕهفٕه ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضس 68فوٚطخ )       عجبٍبٌ    ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض د68فوٚطخ )

 

 ٍٙ ؽواٌ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ؿ68فوٚطخ )   ىنكّ كٍ  ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ػ68فوٚطخ )

 ثبَييٍٛ ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ْـ 68فوٚطخ )           يٕهح رٕ  ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ط 68فوٚطخ )  

 (.Gis arc map10.4.1 Arcانـ)أٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ ( Qانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبكعهٗ َزبئظ انًعبكنخ انـ)
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 كَٕكم فٙ ؽٕض( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ ْـ  67فوٚطخ )             أٔثو( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ط 67فوٚطخ )     

 فٕفٕه( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ْـ 67فوٚطخ )  عجبٍبٌ       ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ط 67فوٚطخ )      

 ٍٙ ؽواٌ ؽٕض( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ْـ67فوٚطخ )          ىنكّ كٍ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ط 67فوٚطخ )
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  ثبَييٍٛ ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضْـ 67فوٚطخ )            يٕهح رٕ ؽٕض( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ط67فوٚطخ )

 (.Gis arc map10.4.1 Arcانـ)أٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ ( Qنًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبكعهٗ َزبئظ انًعبكنخ انـ)ا

 كَٕكم( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ْـ 64فوٚطخ )            أٔثوؽٕض ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ط64فوٚطخ )

  

 فٕهفٕه( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ْـ 64فوٚطخ )          عجبٍبٌؽٕض ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ط64فوٚطخ )
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 ٍٙ ؽواٌ٘ فٙ ؽٕض  ( عًق انغوٚبٌ انَطؼْـ 64فوٚطخ )           ىنكّ كٍؽٕض ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ط64فوٚطخ )

 

 يٕهحرٕ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕض ْـ 64فوٚطخ )            يٕهح رٕؽٕض ( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ط 64فوٚطخ )

 (.Gis arc map10.4.1 Arcانـ)أٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ ( Qنًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبكعهٗ َزبئظ انًعبكنخ انـ)ا

 

ثزبهٚـ AٔBٔ(Cانَبيطخ ضًٍ انًؾطخ ) ًطوٚخانعبصاخ ان( عًق انغوٚبٌ انَطؾٙ انُبرظ عٍ 79علٔل) 

 ؽٕاض انًُطقخأل7..9/2/..

يهى عًق  انغوٚبٌ انَطؾٙ/ أالؽٕض

 Aضًٍ انًؾطخ 

يهى عًق  انغوٚبٌ انَطؾٙ/

 Bضًٍ انًؾطخ 

ضًٍ يهى عًق  انغوٚبٌ انَطؾٙ/

 Cانًؾطخ 

 أٔثو

 أٔثو

.37.86 - 24...7 

24...4 - 6...2. 

6...22 - .7298.2. 

.35.45 - 276.22 

276.25 - 6.6.24 

6.6.5. - .7292..6 

.93..32 - 288.286 

288.288 - 348..82 

348..85 - .7252.8.. 

 .7...24 - .37.86. كَٕكم

24...72 - 6...2. 

6...22 - .7298.2. 

45 - 276.22 

276.25 - 6.6.24 

6.6.5. - .7292..6 

 

 

 

 

 

.93..32 - 288.286 

288.288 - 348..82 

348..85 - .7252.8.. 
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا

 ْـ(.-ؿ-ػ-ط-س -د -ة-أ  64, 67, 68) انقوائظ هٗ انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك ع 

 

 (:QVرقلٚوؽغى انغوٚبٌ انَطؾٙ).5-2-6

ٍَةةبؽخ  نةةِ ٍغَةة٘ا اىغوٝةةبُ اىَةةطؾٜ اىةةٚ Runoff Volumeاىَةةطؾٜ اىغوٝةةبُ  ؽغةةٌنةةِ ٝاجةةو    

ٗٗخقةب  ىؾَةبثبد نَةا اىغوٝةبُ   َٝبنل خٜ اىزاوف نيٚ ا ٍبمِ ا مضو نوضخ ىغَةو اىَٞةبٓإم   ىؾ٘ ا

 طجقةةةخ نَةةةا اىغوٝةةةبُ اىَةةةطؾٜ  ٍنةةةِ رقةةةلٝو ؽغةةةٌ اىغوٝةةةبُ خةةةٜ  ؽةةة٘ا  اىَْطقةةةخ ٍةةةِ فةةةزه رؾ٘ٝةةةو 

اىََةةزقوعخ إنزَةةبكاَ نيةةٚ ٍغَةة٘ا مَٞةةخ  ا ٍطةةبه اىَةةْ٘ٝخ ٗمةةنىل اىََةةزقوعخ نيةةٚ  ٍةةبً   نيةةٚ شةةلح 

 (ArcGis10.4 ( كافةو ثٞئةخRaster Calculater ٗظٞفةخ ٍةِ فةزه خٜ اىَْطقخ  ٗمىةل  ٍطوٝخ ٍب طخ

رؾزةة٘ٛ نيةةٚ  ةةٌٞ ؽغةةٌ اىغوٝةةبُ اىَةةطؾٜ ىنةةو فيٞةةخ خةةٜ   ؽةة٘ا  ٍةةِ فةةزه رطجٞةةا  اىةةٚ طجقةةخ  فةةوٙ 

ا رٞخ اىَابكىخ
 1)

: 

     
 

    
 

  اذ تمثل: 
 3حجم الجريان السطحي م     
 عمق الجريان /ملم       

A   2=   مساحة الحوض/كم 

 = معامل التحويل لكي تكون النتائج النهائية بالمتر المكعب.0111
                                                 

( كنٙ فهف ؽًٛل , انزؾهٛم انًكبَٙ نزقلٚو ؽغى انغوٚبٌ انَطؾٙ نؾٕض ) ٔكا٘ اناضب ( فٙ شةًبل شةوق انعةواق ثأٍةزقلاو  .

 .5.5, ص6..2(, 23, يغهخ  أكاة اناواْٛل٘ , انعلك )Gisَةى انًعهٕيبد انغغوافٛخ  

 .73.2. - 57.28 عجبٍبٌ

.73.2. - 6...42 

6...45 - .7298.2. 

 

 

59...2 - .7..788 

.7..787 - 6.2.33. 

6.2.332 - .7292..6 

26.895 - .85.53. 

.85.53. - 349.232 

349.235 - .7252.8..5 

 

 

 

 فٕهفٕه

 

9..27 - .78.77 

.78.74 - 6.7.87 

6.7.87 - .7298.2.3 

56.467 - .75.975 

.75.979 - 6.9..2. 

6.9..22 - .7292..64 

24.37. - .8...29 

.8...29 - 343.839 

343.833 - .7252.8.. 

 ىنكّ كٍ

 

.37.86. - 24...7. 

24...72 - 6...2. 

6...22 - .7298.2. 

45 - 276.22 

276.25 - 6.6.24 

6.6.5. - .7292..64 

.93..32 - 288.286 

288.288 - 348..82 

348..85 - .7252.8.. 

 .7...24 - .37.86. ٍٙ ؽواٌ

24...72 - 6...2. 

6...22 - .7298.2. 

45 - 276.22 

276.25 - 6.6.24 

6.6.5. - .7292..64 

.93..32 - 288.286 

288.288 - 348..82 

348..85 - .7252.8.. 

 .73.2. - 57.28 يٕهح رٕ

.73.2. - 6...42 

6...45 - .7298.2. 

 

59...2 - .7..788 

.7..787 - 6.2.33. 

6.2.332 - .7292..6 

26.895 - .85.53. 

.85.53. - 349.232 

349.235 - .7252.8..5 

 
 36.84. - 57.28 ثبَييٍٛ

.36.7. - 249.27 

249.24 - .7298.2. 

59...2 - .32.93. 

.32.93. - 273.... 

273...2 - .7292..64 

26.895 - .99.489 

.99.483 - 288.545 

288.549 - .7252.8.. 
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
اى ةةلاد اىَطوٝةةخ اىَةةب طخ ثزةةبهٝـ ىل ٍةةِ فةةزه رطجٞةةا  ةةٌٞ نَةةا اىغوٝةةبُ اىَؾَةة٘ثخ نيةةٚ  ٍةةبً نٗمةة  

اىغوٝةةبُ ؽغةةٌ  إُ ْٕةةبك رجةةبِٝ خةةّٜغةةل  إم  A,B,C)ضةةَِ اىَؾطةةبد اىوصةةل اىَْبفٞةةخ   11/4/2018

خةةةةٜ عَٞةةةةل   ؽةةةة٘ا  مَةةةةب خةةةةٜ خقةةةةل  َةةةةَذ إىةةةةٚ صةةةةزس خئةةةةبد  ىةةةةنا ؽةةةة٘ا  اىَْطقةةةةخ  اىَةةةةطؾٜ

 (  ٗمَب ٝيٜ:85( ٗاىغلٗه  ٕ -ؿ-ػ-ط-س -د -ة - 0ٗ.1ٗ.2.اىقوٝطخ 

 :ٗاىزةةٜ رواٗؽةةذ ثةةِٞاىؾةة٘  قةةٌٞ ىؾغةةٌ اىغوٝةةبُ اىَةةطؾٜ  غيةةت  عةةياء اىشةةغيذ  نيةةٚ  ؽةةٕض أٔثةةو 

ضَِ اىزٜ ٍغيذ  3ً(55.464 - 111..2ٗ  3(ً 56.344 - 525..2ٗ  3(56.622ً - 48...2 

  .نيٚ اىز٘اىٜ A ٗB ٗ(C اىوصل اىَْبفٜ ٍؾطبد 

 - 23.563  رواٗؽةةةذ ثةةةِٕٞةةةنا اىؾةةة٘  ٗاىزةةةٜ ٍةةةبكد  نيةةةٚ اىقةةةٌٞ  غيةةةت  هاضةةةٜ : ؽةةةٕض كَٕكةةةم 

3..837) ( ٔ23..6. - 3..33.ً3) ٗ(23..6. - 3..33.ً3)   ٗ...3.6 - 29.872ً)3 

 .نيٚ اىز٘اىٜ A ٗB ٗ(C اىوصل اىَْبفٜ ضَِ ٍؾطبد اىزٜ ٍغيذ 

  :ٌواٗؽةذ ثةِٞ رٗاىزٜ ىيؾ٘  ظٖود  نيٚ اىقٌٞ ضَِ اىغٖبد اى َبىٞخ ٗاى َبىٞخ اىغوثٞخ  ؽٕض عجبٍب

اىزٜ ٍغيذ  3(1,052.35ً - 313..50ٗ   3(1,052.35ً - 3..50ٗ   3(3ً..1,064 - 522.346 

 .نيٚ اىز٘اىٜ A ٗB ٗ(C اىوصل اىَْبفٜ ضَِ ٍؾطبد 

 :اىْبرغخ  نِ اى لاد   غيت  عياء اىؾ٘  اخفاىَورؽغٌ اىغوٝبُ اىَطؾٜ  ٌٞ شغيذ  ؽٕض فٕهفٕه

 3...64رواٗؽذ ثِٞ  ٗاىزٜ  A ٗB ٗ(C اىوصل اىَْبفٜ ضَِ ٍؾطبد ٗاىزٜ ٍغيذ اىَطوٝخ اىَب طخ 

 .  نيٚ اىز٘اىٜ 3(131.154ً - 63.388ٗ  3(132.166ً - 64.2.8ٗ  3(02ً..132 -

 ٍٍبكد ا هاضٜ اىزٜ رز   ثؾغٌ عوٝبُ نبىٜ  عياء  يٞيخ ٍِ  اىؾ٘  ٗاىزٜ: ؽٕض ىنكّ ك 

 - 34.0388 3ٗ(0.803ً. - 34.558ٗ  3(1.0404ً. - 34.838ثةةةةةةةةةةةِٞ   َٖٞةةةةةةةةةةةب رواٗؽةةةةةةةةةةةذ 

  نيٚ اىز٘اىٜ.  A ٗB ٗ(C اىوصل اىَْبفٜ ضَِ ٍؾطبد ٗاىزٜ ٍغيذ  3(0.263ً.

 ٌاىوصةل اىَْةبفٜ ضَِ ٍؾطةبد ٍغيذ  ٗاىزٜ ورفاخاىقٌٞ اىَشغيذ : ؽٕض ٍٙ ؽوا A ٗB ٗ(C 

 - 35.266  ٗ ةةل رواٗؽةةذ ثةةِٞ  ٗفبصةةخ نْةل اىَْةةبثل اىايٞةةب ىيؾة٘  اىؾةة٘  عةياء  يٞيةةخ ٍةةِ  هاضةٜ 

 .نيٚ اىز٘اىٜ 3(1.126ً. - 34.456ٗ 3(1.6.3ً. - 34.483ٗ  3(1.463ً.

 اىقوٝجخعلا  ٗاىزٜ ٍبكد ضَِ   هضٜ َورفاخ ثََبؽبد صغٞوح رَضيذ اىقٌٞ اى :رٕ ؽٕض يٕهح  ٍِ

 3(463.461ً - 4.2.453 رواٗؽةةةةذ ثةةةةِٞٗاىزةةةةٜ   ٛ  ثةةةةبىقوة ٍةةةةِ ضةةةةفبف ّٖةةةةو كٝةةةةبىٚ َ ةةةةتاى

اىوصةةةل ضةةةَِ ٍؾطةةةبد ٗاىزةةةٜ ٍةةةغيذ  3(53ً..452 - .454.24ٗ  3(460.0.2ً - 12..465ٗ 

 . نيٚ اىز٘اىٜ  A ٗB ٗ(C اىَْبفٜ 

 :ٍٛاىوصةل ضةَِ ٍؾطةبد ٗاىزةٜ ٍةغيذ ظٖةود  ةٌٞ ؽغةٌ اىغوٝةبُ اىَةطؾٜ اىَورفاةخ  ؽٕض ثبَيي

( ضةةًٍ 25.496 - .3.63 عةةياء ٍزفو ةةخ ٍةةِ اىؾةة٘   ٗ ةةل رواٗؽةةذ ثةةِٞ    C)ٗ A ٗB اىَْةةبفٜ 

 . Cضَِ اىَؾطخ  B  ٗ3.523 - 25.668ً)3ضَِ اىَؾطخ  A  ٗ3.363 - 25.794ً)3انًؾطخ 
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 َٞٔ  خٜ  ر٘ىٝل  إُ ْٕبك رجبِٝ رًؼ ٍِ اىزؾيٞو اىَبثا ىؾغٌ اىغوٝبُ اىَطؾٜ خٜ  ؽ٘ا  اىَْطقخ 

 اىَْن ةفبد اى ةقوٝخ طجٞاةخ خًةز نةِ رجةبِٝ ٗمىل رجاب  ىيظوٗف اىَْبفٞةخ ٍٗاةله ا ٍطةبه اىَةب طخ 

ماد  عوٝةبُ ٍةطؾٜغيةت اهاضةٖٞب  خقل مبّذ ا ؽ٘ا  نجبٍةبُ ٗ ة٘هح رة٘ رغطةٚ   ٗاّؾلاه اىَْطقخ

ٗمىل ثَجت ٍاخ ٍَبؽبرَٖب ٗط٘ه اىَغبهٛ اىَب ٞةخ خَٖٞةب ٍقبهّةخ نْل ٍْبثاَٖب  ٍَٞبؽغٌ ٍْقفض ٗ

 ثقٞخ ا ؽ٘ا  خقل ٍبكد  هاضٖٞب ؽغٌ عوٝبُ ٍطؾٜ نبىٜ خٜ  غيت عٖبرٖب. ٍل

 كَٕكم ؽٕضانغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽغى ( ة.8فوٚطخ)          أٔثو انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( أ .8فوٚطخ)     

 فٕهفٕه انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( س.8فوٚطخ)بٍبٌ        عج انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( د .8فوٚطخ)

 ٍٙ ؽواٌ انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( ػ.8فوٚطخ)    ىنكّ كٍ         انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( ط.8فوٚطخ)
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 ثبَييٍٛ انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( ْـ .8فوٚطخ)  يٕهح رٕ          انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( ؿ.8فوٚطخ)

 (.Gis arc map10.4.1 Arcانـ)أٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ ( QVانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبكعهٗ َزبئظ انًعبكنخ انـ)

 كَٕكم ؽٕضانغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽغى ( ة .8فوٚطخ)                   أٔثو انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( أ.8فوٚطخ) 

 فٕهفٕه انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( س.8فوٚطخ)    عجبٍبٌ         انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( د.8فوٚطخ)
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 ٍٙ ؽواٌ انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( ػ .8فوٚطخ)   ىنكّ كٍ         انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( ط.8فوٚطخ)

     ض ثبَييٍٛانغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕؽغى ( ْـ.8فوٚطخ)   يٕهح رٕ         انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( ؿ.8فوٚطخ)

 (.Gis arc map10.4.1 Arcانـ)أٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ ( QVانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبكعهٗ َزبئظ انًعبكنخ انـ)

  مكَٕك ؽٕضانغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽغى ( ة 82فوٚطخ)             أٔثو     انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( أ82فوٚطخ)     
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
 فٕهفٕه ؽٕضانغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽغى ( د82فوٚطخ)  عجبٍبٌ       انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( د82فوٚطخ)      

 

 ؽواٌٍٙ  ؽٕضانغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽغى ( ػ82فوٚطخ) ىنكّ كٍ      انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( ط82فوٚطخ)      

 ثبَييٍٛ ؽٕضانغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽغى ( ْـ82فوٚطخ)  عجبٍبٌ       انغوٚبٌ انَطؾٙ فٙ ؽٕضؽغى ( ػ82فوٚطخ)      

 (.Gis arc map10.4.1 Arcانـ)أٍزقلاو يقوعبد ثوَبيظ ( QVانًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبكعهٗ َزبئظ انًعبكنخ انـ)
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 هٌطقة الدراسة ضويتقدير اجلرياى السطحي               لثالثالفصل ا
ثزبهٚـ AٔBٔ(Cانعبصاخ انًطوٚخ انَبيطخ ضًٍ انًؾطخ )انغوٚبٌ انَطؾٙ انُبرظ عٍ ( 73علٔل)

 ألؽٕاض انًُطقخ7..9/2/..

 ْـ(.-ؿ-ػ-ط-س -د -ة-أ .8278.78انًصله: يٍ عًم انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ فوٚطخ )

انغوٚبٌ انَطؾٙ/يهى   ؽغى أالؽٕض

 Aضًٍ انًؾطخ 

انغوٚبٌ انَطؾٙ/يهى  ؽغى

 Bضًٍ انًؾطخ 

انغوٚبٌ انَطؾٙ/يهى ضًٍ  ؽغى

 Cانًؾطخ 

 أٔثو

 أٔثو

8.2.8 - .5.2.3 

.5.2.3 - 28.897 

28.897 - 36.622 

6.477 - .2.449 

.2.449 - 28.323 

28.323 - 36.549 

6.373 - .2.377 

.2.377 - 28.... 

28.... - 33.469 

 847..2. - 6.377 كَٕكم

.2..847 - 23.563 

23.563 - 3..837 

6.577 - ...787 

...787 - 23..6. 

23..6. - 3..33. 

6...46 - ...3.6 

...3.6 - 29.872 

...3.6 - 29.872 

 54..37. - 52.685 عجبٍبٌ

.37..54 - 322.546 

322.546 - .7.69.85 

 

 

22.75. - .98.474 

.98.474 - 3.8.5 

3.8.5 - .7.32.53 

22.75. - .98.474 

.98.474 - 3.8.5.5 

3.8.5.5 - .7.32.53 

 فٕهفٕه

 

9.542 - .4.44. 

.4.44. - 69.885 

69.885 - .52.8.2 

5.455 - .4.322 

 .4.322 –69.287 

69.287 - .52..66 

 

5..985 - .7.2.8 

.7.2.8 - 65.577 

65.577 - .5...34 

 كٍ ّىنك

 

4..94 - .6.34. 

.6.34. - 59.757 

59.757 - 8...4.9 

7.889 - .6.5.9 

.6.5.9 - 59.337 

59.337 - 8..7.5 

7.267. - .3.7.9 

.3.7.9 - 59..577 

59..577 - 8..265 

 ٍٙ

 ؽواٌ

4..6. - .6.8435 

.6.843 - 53.266 

53.266 - 8..465 

7.77. - .6.3.3 

.6.3.3 - 59.475 

59.475 - 8..685 

7.564 - .3.447 

.3.447 - 59.936 

59.936 - 8...26 

 82..95. - .24.37 يٕهح رٕ

.95..82 - 982.435 

982.435 - 465.46. 

26.27. - .54.7.. 

.54.7.. - 963.8.2 

963.8.2 - 46...82 

2..68. - .55.472 

.55.472 - 934.248 

934.248 - 432.835 

 9....5 - 859.. ثبَييٍٛ

5....9 - 3.63. 

3.63. - 25.496 

..632 - 2.428.99578 

2.428 - 3.363 

3.363 - 25.794 

..3.5 - 2.875 

2.875 - 3.523 

3.523 - 25.668 
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  ر١ّٙل:

انزوٙ ثوى يظبْو انكوٕاهس انبجٛعٛوخ أيٍ   Geomorphic Hazardsخٛانًقبؽو انغٕٛيٕهفرعل    

ٔ أيُٓوب يُبفٛوخ  دٕايومزوثصٛو دولح نَزٛغوخ  انَُٕاد االفٛوح فاللرؾلس فٙ انًُبقخ ْٔنا يب نٕؽظ 

رقزهوود كهعووبد فبٕهرٓووب ٔعٕٛيٕهفٕنٕعٛووخ  أٔ ثشوووٚخ ٔيووب ٚووورجؾ ثٓووب يووٍ دًهٛووبد عٕٛنٕعٛووخ 

االهٔاػ ٔانًًزهكوبد ٔدهوٗ  دهٗنٓوب روثصٛو يجب وو أٔ  ٛوو يجب وو فٛكوٌٕ  يٍ يكوبٌ الفوؤرثصٛوْب 

 .انُشبؽ انجشو٘ نَكبٌ انًُبقخ

َٛوووخ ًٕٕهفٕركزانًقوووبؽو ثبن رًضهوووذ ٔانزوووٙ يُبقوووخ انلهاٍوووخ ػوووًٍ  انبجٛعٛوووخرزُوووٕل انًقبؽو   

انزوٙ روُغى ٔانويالىل انَوٕٛل ٔ يضوم ْلايوخ ٍٔوٚعخ  ركٌٕ فًُٓب ٔانًٕهفٕيُبفٛخ ًٕهفٕكُٚبيٛكخانٔ

رعول مًٛوخ االيبوبه   ٔهػوٙأْٔجوٕؽ َٓٛوبهاد طوقوٚخ ٔإاَيالقوبد إَغواف انزوثخ ٔؽولٔس دُٓب 

ٚوورك٘ انووٗ ىٚووبكح َشووبؽ انزعوٚووخ انوون٘ خ انًوورصوح دهووٗ مهٔح انزوولف  ٛانَووبقبخ يووٍ انًزتٛووواد انو َٛوو

مًوب إٌ نقظوب ض   مجٛوفوٙ منو  أصووٚكٌٕ نهشولاد انًبوٚوخ   ؽٛش انًُبقخػًٍ أؽٕاع انًب ٛخ 

 فؼالً دٍانزوثخ رغبّْ َٕٔل إؽٕاع االٔكٚخ انًورجبخ ثبجٛعخ انزكُٕٚبد انغٕٛنٕعٛخ ٔاالَؾلاه ٔأ

انزوٙ ٛوخ ََجخ انًقوبؽو انغٕٛيٕهففٙ رؾلٚل انًزؾكًخ  ؽجٛعخ انتببء االهػٙ  مم ْنِ انعٕايم ْٙ

يٍ انًًكٍ أٌ رؾلس فٙ انًُبقخ
(1)

 ٔمًب ٚهٙ:نكم َٕل يٍ انًقبؽو  إًَُٔمطٔقل رى دًم   

 للمخاطر اجليومورفية يف منطقة الدراسة: ُأمنوذجتصميم  .4-1
 ًٚكُُوب يوٍ فٓوى يٕقود يؾولك أٔ ٚزُجوث ثؾولٔس رتٛٛوو فوٙٚؾوبمٙ انٕاقو   أًَُوٕمطزظًٛى ث انقٛبو ٌ إ  

انُزوب ظ انًَوزقجهٛخ انُبرغوخ يوٍ َشوبؽ يوب  إم ْوٕ يغًٕدوخ يوٍ انقبوٕاد ٔانقٕادول ثًوب فٛٓوب انقٕادوول 

انًكبَٛووخ انقبطووخ ثووُظى انًعهٕيووبد انغتوافٛووخ
(2)

دًهٛووبد انًُنعووخ يووٍ فووالل انوووثؾ ثووٍٛ ٔمنوو    

يؾوولكح ٔدًهٛووبد رؾهٛووم انجٛبَووبد نًُبقووخ عتوافٛووخ يعُٛووخ  ٔٚعزًوول رؾهٛووم انكبهرٕ وافٛووخ نًزتٛووواد 

دهووٗ ثويغٛووبد يزقظظووخ رَووزقلو قبدوولح ثٛبَووبد فووٙ َظووى انًعهٕيووبد انغتوافٛووخ انًُووبمط انًكبَٛووخ 

من  نتوع ثٛوبٌ انزٕقعوبد ٔانزُجوراد انًَوزقجهٛخ ٔٔػو  انقبوؾ انًُبٍوجخ الٚغوبك نهٕاق  ٔ ثًَُٕمطم

َٙ يُٓب انًُبقخ ؽهٕل نهًشبمم انزٙ رعب
(3)

فبص ثًُبقخ انلهاٍخ ٕٚػوؼ  إًَُٔمطننا يٍ أعم ثُبء   

كافوم  ٓبفٛانًقبؽو ٔرظُؽلٔس فٙ هعٕايم انًرصوح نثٛبَبد  قبدلح  كهعبد انقبٕهح ٚزبهت رؾلٚل

 كهعووخ فبٕهرٓوب فووٙ انًُبقوخ   ٔثوونن  فقول رووى رظوًٛى دوولح ؽَوت ثٛئوخ َظووى انًعهٕيوبد انغتوافٛووخ 

 مبٜرٙ:  ْٔٙ ًَبمط 

 

                                                 
 . 103اٌّصله ٔفَٗ, ص ,اٌؼ١ٍّبد اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١خ ( ِؾّل صجوٞ ِؾَٛة ِٚؾّل اثوا١ُ٘ اهثبة , 1

2)Whede, M, Cridcell size in Relation to Errors in Maps and Inventories produced by 

computerized map processing photogrammetric Engineering and remote sensing, 

vol.48, 1982, PP1289.  

  .136, ص2002(صبئو ِظٙو فّٟٙ اٌؼياٚٞ, ِلفً اٌٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ٚث١بٔبرٙب , كاه اٌؾبِل, ػّبْ, 3
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 : Morphotectonic Risk Modelاٌّقبطو اٌّٛهفٛرىز١ٔٛخ أُّٔٛمط.4-1-1

دٕايوم يزعولكح ثَوجت انزوٙ رُشوث  خٔآصبهْوب فوٙ انًُبقو ٚجٍٛ يلٖ انقبٕهح إًَُٔمطنقل رى رظًٛى     

مضبفوخ انينيانٛوخ ٔؽجقوخ  انجر قٕحثٛبَبد  حلبدق ؽجقخ يضم دلح يزتٛواددزًبك دهٗ ٔمن  يٍ فالل اال

ثٍزقلاو يقوعبد ثٔمن      نهًُبقخ  جكخ انزظوٚد انًب ٙمضبفخ ؽجقخ  فؼالً دٍمٛت انقبٛخ اانزو

ٔثبالدزًوووبك دهوووٗ أاليوووو  Arc Gis(arcmap10.4.1)ثوَوووبيظ َظوووى انًعهٕيوووبد انغتوافٛوووخ انووو 

Density صووى االيوووPoint density  مضبفووخ  ٔنَُووٛظ نشووجكخ انزظوووٚد  انًووب ٙ ٍووزقواط مضبفووخ اإل

قول روى ٔ  (31   وكم )خانينيانٛو قبوٕهحن ولح اؽجقخ  فؼالً دٍ انزوامٛت انقبٛخ فٙ انًُبقخرٕىٚ  

 -Arc tool Boxيووٍ طووُلٔـ انوو ( Reclassify) االكاحرظووُٛفٓب انووٗ صووالس فئووبد يووٍ فووالل 

Spatial analyst tool) ) قًُب ثثدببء ٔىٌ يُبٍت نكم ؽجقوخ رجعوبً نزوثصٛو منو  انًزتٛوو    ٔثعلْب

 Weighted صووىٔيووٍ   Overlay يووواال إدزًووبكيووٍ فووالل  انًقووبؽو انًٕهفٕركزَٕٛووخفووٙ ؽوولٔس 

Overlay انًقبؽوانًٕهفٕركزَٕٛخ فٙ انًُبقخ رًضمبجقبد ثقوٚبخ ٔاؽلح إم ٚزى كيظ ان . 

 اٌّقبطو اٌّٛهفٛرىز١ٔٛخ أُّٔٛمطشزمبق (اٌطجمبد اٌّؼزّلح إل31شىً )                  

       

 

 

 

 

 

 
 .ARC GIS( arcScene 10.4ثؤبِظ اٌـ)ثإٍزقلاَ  اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ       

 

ٍ فوووٙ يَوووبؽبد االهاػوووٙ انًعوػوووخ  ٚ(أرؼوووؼ ُْوووب  رجوووب66ٔانغووولٔل ) (33ٔيوووٍ انقوٚبوووخ )   

نهًقبؽوانًؤفٕركزَٕٛووخ ٔمنوو  ثَووجت أفووزالف ؽجٛعووخ انجُٛووخ انغٕٛنٕعٛووخ ٔثبنزووبنٙ أفووزالف ؽجٛعووخ 

 .هٛخ انعًهٛبد انًٕهفٕركزَٕٛخدانظقٕه يٍ ؽٛش انظالثخ ٔيلٖ رثصٛوْب فٙ ىٚبكح فب

 ٔمًب ٚهٙ:  خ أطُبف  ٔمن  ؽَت يَزٕٖ فبٕهرٓبطُفذ انًقبؽو انًٕهفٕركزَٕٛخ انٗ صالصنقل  

 أهاظٟ ل١ٍٍخ اٌقطٛهح: -اٌَّزٜٛ أالٚي 

( أ٘ ثَُوووجخ 2موووى1226.3 وووكم ْووونا انًَوووزٕٖ يوووٍ انًقوووبؽو انًَوووبؽخ االمجوووو ٔانزوووٙ  ثهتوووذ )   

%( يٍ يغًٕل يَبؽخ االهاػٙ انًعوػخ نهًقبؽو انًٕهفٕركزَٕٛخ فٙ انًُبقخ  إم رًضهذ  56.6)

ػوًٍ انزكُٕٚوبد  رظٓوؤمونن    لحانشولٚ ٖثبالعياء انجعٛولح دوٍ يواموي انجوره انينيانٛوخ  ماد انقوٕ

 انَٓم انزغًٛعٙ قوة انًظجبد.االهاػٙ ػًٍ   ٛو انًزًبٍكخ ؽٛش ٍبكد 

 ؽجقخ يقلاهانجره انينيانٛخ

 إَزشبهانزوامٛت انقبٛخؽجقخ مضبفخ 

 ؽجقخ مضبفخ ََٛظ انشجكخ انُٓوٚخ



 فٙ  ٔٔيقبؽو انزكزَٕٛخ
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 :أهاظٟ ِزٍٛطخ اٌقطٛهح -اٌَّزٜٛ أٌضبٟٔ

%( يووٍ أعًووبنٙ يَووبؽخ االهاػووٙ  23.3( ٔثَُووجخ )2مووى599.3ثهتووذ يَووبؽخ ْوونِ االهاػووٙ )  

انًعوػووخ نهًقبؽوانًٕهفٕركزَٕٛووخ  رٕىدووذ ْوونِ االهاػووٙ ثثيووبمٍ يزفوقووخ يووٍ انغٓووبد انٍٕووبٗ 

 هًُبقخ. ن

 أهاظٟ شل٠لح اٌقطٛهح: -اٌَّزٜٛ اٌضبٌش 

يو  انظوفٛؾخ قوبء انظوفٛؾخ انعوثٛوخ أيزلد ْنِ االهاػٙ قوة انَالٍوم انغجهٛوخ ؽٛوش يُبقوخ انز    

ععهٓووب االيووو انوون٘ ٔانزووٙ رًٛوويد ثزومٛووت عٕٛنووٕعٙ يعقوول ٔركُٕٚووبد  وولٚلح انظووالثخ  انفبهٍووٛخ 

إم   ٔقوووووول  ووووووتهذ أقووووووم يَووووووبؽخ يَووووووزًودوػووووووخ نؾوووووولٔس انًقبؽوانًٕهفٕركزَٕٛووووووخ ثشووووووكم 

%( يوووووووٍ يغًوووووووٕل يَوووووووبؽخ االهاػوووووووٙ انًعوػوووووووخ 15.5(ٔثَُوووووووجخ ) 2موووووووى335ثهتوووووووذ)

 نهًقبؽوانًٕهفٕركزَٕٛخ.

 إٌّطمخ( رص١ٕف اٌّقبطو اٌّٛهفٛرىز١ٔٛخ ظّٓ  33فو٠طخ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ARC GIS( arc map10.4اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ رطبثك فوائط  اٌّزغ١واد ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)
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 إٌّطمخَِبؽخ َٚٔت َِز٠ٛبد اٌّقبطو اٌّٛهفٛرىز١ٔٛخ فٟ  (26علٚي)

 

 

 

 

 

 
 .( 33)ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ اٌّصله:                 

 

 :Model Morphodynamics  Risk اٌّقبطو اٌّٛهفٛك٠ٕب١ِٕىخ أُّٔٛمط .4-1-2

بجقوخ ٔانزوٙ رًضهوذ ثثبالدزًوبك دهوٗ دولح يزتٛوواد  انًقبؽو انًٕهفٕكُٚبيٛكٛخ ٔمن  إًَُٔمط نعًم  

ؽجقووخ انزعوٚووخ ٔ   Gavrilovic أًَُووٕمطإانزعوٚووخ انًب ٛووخ انَووُٕٚخ انًَووزقوعخ ثثٍووزقلاو  ربجٛوو  

ٔؽجقوووخ االَؾووولاه ٔمضبفوووخ انتبوووبء انُجوووبرٙ  (Bergsmaؽَوووت رظوووُٛد )االفلٔكٚوووخ انًَوووزقوعخ 

(NDVI  ) ( أػبفخ انٗ ؽجقخ االيببهان(TRMM   انزكُٕٚوبد انغٕٛٔنٕعٛوخ ؽجقوخ ٔمنن  إدزًلَب

انوٗ صالصوخ ركٍٕٚ عٕٛنٕعٙ   ٔقل رى رقًَٛٓب  14انًُبقخ  زكشد فٙؽٛش ٚ  ( 32 )شكممًب فٙ ان  

( نهًُكشفبد انٓشخ انقهٛهخ انظالثخ ٔانًزًضهخ ثزوٍجبد انييٍ انوثبدٙ 3) ذ انفئخأطُبف ؽٛش أدبٛ

( انزٙ رًضهذ ثبنزكُٕٚبد انًزٍٕبخ انظالثخ  يضم انفزؾوخ ٔأَغبَوخ ٔانًقلاكٚوخ ٔثوب٘ ؽَوٍ   2ٔانفئخ)

ٔ ٔعووومٌ ٔآفبَووب ٔثالٍووجٙ ثزكووٍٕٚ رووبَغٛو ذزكُٕٚووبد انشوولٚلح انظووالثخ انزووٙ رزًضهووه( ن1أيووب انفئووخ )

يووٍ ( Reclassifyيووٍ فووالل االكاح ) نبجقووبداأ٘ قوول رووى أدووبكح رظووُٛد   ٔركووٍٕٚ ثغووٕاٌ ٔدبَووّ 

ثوَوبيظ َظوى انًعهٕيوبد  ػوًٍ ثٛئوخ ( (Arc tool Box- Spatial analyst toolطوُلٔـ انو 

ٔمنوو  ؽجقووخ ٔىٌ يُبٍووت  رووى أدبووبء نكوومقوول ثعوولْب ٔ  Arc Gis(arcmap10.4.1)انغتوافٛووخ انوو 

يووٍ فووالل اادزًووبك دهووٗ االكاح انًُبقووخ  فووٙ كُٚبيٛكووخ ؽَووت رثصٛوْووب فووٙ ؽوولٔس انًقبؽوانًٕهفٕ

(Overlay)  ٔيٍ صى االيوWeighted Overlay   رٕىٚو  انًقوبؽو فوٙ رجوبٍٚ  إم إرؼؼ إٌ ُْوب

( 34مًب فٙ انقوٚبخ ) ننا فقل طُفذ أالهاػٙ انٗ صالصخ أطُبف  انًٕهفٕكُٚبيٛكٛخ ػًٍ انًُبقخ

   ٔمًب ٚهٙ:( 63ٔانغلٔل)

 أهاظٟ ل١ٍٍخ اٌقطٛهح: -اٌَّزٜٛ أالٚي 

يٍ يغًٕل يَبؽخ أالهاػوٙ %( 35.3( أ٘ ثَُجخ) 2مى363.6)ثهتذ  يَبؽخ  تم ْنا انظُد  

 ٔالٍوًٛبانقهٛهوخ االَؾلاهانًُجَوبخ إم رٕىدوذ فوٙ االهاػوٙ  انًعوػخ نهًقبؽو انًٕهفٕكُٚبيٛكٛوخ 

ماد ركٌٕ  أ٘ ػًٍ أهاػٙ ؽٕع دجبٍبٌ ٔالًٍٛب انزٙ انًُبقخفٙ االعياء انغُٕثٛخ انتوثٛخ يٍ 

ٔثبنزبنٙ رقهٛوم انًقوبؽو انزوٙ يًكوٍ أٌ  رًبٍ  انزوثخ ىٚبكح دهٗرَبدل   ثَٓب دبنٛخ يٍمضبفخ َجبرٛخ 

  .رؾلس فٛٓب

 

 انَُجخ انًئٕٚخ% انًَبؽخ /مى ركزَٕٛخيَزٕٖ انًقبؽو انًٕهفٕ

 5666 1226.3 أهاػٙ قهٛهخ انقبٕهح

 23.3 599.3 أهاػٙ يزٍٕبخ انقبٕهح

 15.5 335 أهاػٙ  لٚلح انقبٕهح

 111 1263 انًغًٕل



 فٙ  ٔٔيقبؽو انزكزَٕٛخ
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   ٟٔأهاظٟ ِزٍٛطخ اٌقطٛهح -اٌَّزٜٛ أٌضب: 

%( ْٔوٙ انًَوبؽخ االمجوو يوٍ أعًوبنٙ 44.6( ٔثَُوجخ )2مى966.9ثهتذ يَبؽخ ْنِ االهاػٙ )  

ػًٍ االعوياء  االهاػٙ  ٍبكد ْنِؽٛش يَبؽخ االهاػٙ انًعوػخ نهًقبؽوانًٕهفٕكُٚبيٛكٛخ   

 انشًبنٛخ انتوثٛخ ٔانٍٕبٗ ٔانغُٕثٛخ انشوقٛخ .

 أهاظٟ شل٠لح اٌقطٛهح: -اٌَّزٜٛ اٌضبٌش 

ٔانزوٙ ٔماد رعوٚخ افلٔكٚخ  لٚلح االهاػٙ انزٙ ٍبكد االعياء  لٚلح االَؾلاه  ػى ْنا انظُد  

ظٓود ػًٍ أهاػٙ ؽٕع أٔثوو ٔمَٕكوم ٔدجبٍوبٌ  إمرزظد ثَٛبكح انزكُٕٚبد  ٛو انًزًبٍكخ  

%( يووٍ 19.9( ٔثَُووجخ) 2مووى431.6ثهتووذ يَووبؽزٓب)   ٔعوويء يووٍ أهاػووٙ ؽووٕع قووٕهح رووٕ  إم

 .فٙ انًُبقخ يغًٕل يَبؽخ االهاػٙ انًعوػخ نهًقبؽوانًٕهفٕكُٚبيٛكٛخ

 

 اٌّقبطو اٌّٛهفٛك٠ٕب١ِى١خ أُّٔٛمط(اٌطجمبد اٌّؼزّلح الشزمبق 32شىً )            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      .ARC GIS( arcScene 10.4ثؤبِظ اٌـ)ثإٍزقلاَ  ضخاٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽ      

 (TRMMااليببه)ؽجقخ 

 (Wؽجقخ انزعوٚخ انًب ٛخ انَُٕٚخ )

 ؽجقخ مضبفخ انتببء انُجبرٙ

 ؽجقخ انزكُٕٚبد انغٕٛنٕعٛخ

 ؽجقخ انزعوٚخ االفلٔكٚخ

 ؽجقخ الَؾلاه



 فٙ  ٔٔيقبؽو انزكزَٕٛخ
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 اٌّٛهفٛك٠ٕب١ِى١خ ظّٓ إٌّطمخ ( رص١ٕف اٌّقبطو34فو٠طخ ) 

 

 
 إٌّطمخ فٟ ك٠ٕب١ِى١خَِبؽخ َٚٔت َِز٠ٛبد اٌّقبطو اٌّٛهفٛ (23علٚي)

 

 

 

 

 

 
 (.34اٌّصله: ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ)              

 

 

 انًئٕٚخ%انَُجخ  انًَبؽخ /مى انًقبؽو انًٕهفٕكُٚبيٛكٛخيَزٕٖ 

 35.3 363.6 أهاػٙ قهٛهخ انقبٕهح

 44.6 966.9 أهاػٙ يزٍٕبخ انقبٕهح

 19.9 431.6 أهاػٙ  لٚلح انقبٕهح

 111 1263 انًغًٕل

 .RC GIS( arc map10.4 اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ رطبثك فوائط اٌّزغ١واد ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)



 فٙ  ٔٔيقبؽو انزكزَٕٛخ
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 : Morphoclimatic Risk Model اٌّقبطو اٌّٛهفِٕٛبف١خ أُّٔٛمط .4-1-3

انًقوبؽو انغٕٛيٕهفٛوخ     انعُبطوو انًُبفٛوخ يوٍ انًزتٛوواد انزوٙ نٓوب كٔهاً ثوبهىاً فوٙ ؽولٔسرعل   

 رًضهذ يزتٛواد (6) أدزًلدٔقل فبو انكٕاهس انبجٛعٛخ   ل يٍ انعٕايم انزٙ رَبْى ثيٚبكحؽٛش رع

يوٍ  (33) شوكمان  (ؽجقخ االيببه ٔانؾواهح ٔانوٚبػانغٕٛنٕعٛخ ٔؽجقخ االَؾلاه ٔانبٕثتوافٛخ ٔث )

أدبٛوذ إم   Arc Gis(arcmap10.4.1)ثوَوبيظ َظوى انًعهٕيوبد انغتوافٛوخ انو  فوٙفالل إكفبنٓوب 

اادزًوبك نكم ؽجقخ ٔىٌ ُٚبٍت أًْٛزٓب ٔأصوْب فٙ ؽلٔس ْنا انُٕل يٍ انًقوبؽو ٔمنو  يوٍ فوالل 

  ٔيوٍ صوى  ( (Arc tool Box- Spatial analyst toolيوٍ طوُلٔـ انو   Overlayدهوٗ االكاح 

انًقووبؽو يَووبؽبد رٕىٚوو  فووٙ رجووبٍٚ  أظٓووود َزووب ظ انزبووبث  أٌ ُْووب   ٔقوول   Weightedااليووو

مًووب فووٙ انقوٚبووخ نوونا فقوول طووُفذ أالهاػووٙ انووٗ صالصووخ أطووُبف     ػووًٍ انًُبقووخ  يُبفٛووخانًٕهفٕ

 ٔمًب ٚهٙ: (66( ٔ انغلٔل)35)

 أهاظٟ ل١ٍٍخ اٌقطٛهح: -اٌَّزٜٛ أالٚي  

%( يووٍ 33.5( ٔثَُووجخ)2مووى611.6ْوونا انظووُد ) ثهتووذ يَووبؽخ ْوونِ االهاػووٙ انزووٙ رقوو  ػووًٍ

  فقول رٕىدوذ فوٙ أ هوت ػًٍ انًُبقخ ًٕهفٕيُبفٛخإعًبنٙ انًَبؽخ انًعوػخ نؾلٔس انًقبؽو ان

أ٘ ػوًٍ ؽوٕع فٕهفوٕه ٔىنكوّ موٍ ٍٔوٙ ؽوواٌ انتوثٛوخ ٔانغُٕثٛخ انغُٕثٛخ انتوثٛخ ٔاالعياء 

قهخ  دٍ فؼالً   االيببه انَبقبخ فٛٓبقهخ مًٛبد ثثَجَبؽ أهاػٛٓب ٔانزٙ رزظد ٔقٕهح رٕ ٔثبَييٍٛ 

 ٍودخ انوٚبػ يًب ععهٓب يٍ انًُبؽ  أالقم فبٕهح يقبهَخ ثجقٛخ أعياء انًُبقخ.

 ٟٔأهاظٟ ِزٍٛطخ اٌقطٛهح: -اٌَّزٜٛ أٌضب 

%( يٍ 43.2( أ٘ ثَُجخ )2مى934.1 تم ْنا انظُد انًَبؽخ االمجو فٙ انًُبقخ ٔانزٙ ثهتذ)   

انغٓوووبد  فوووٙ  إم أيزووولد  انًعوػوووخ نهًقوووبؽو انًٕهفٕيُبفٛوووخهاػوووٙ انًُبقوووخ أيغًوووٕل يَوووبؽخ 

ماد ثَوقٕؽ أيبوبه ؽٛوش رزظود ثثهاػوٛٓب انًزًٕعوخ انزوٙ رًزوبى  انٍٕبٗ ٔانشوقٛخ يٍ انًُبقوخ 

 .مًٛبد يزٍٕبخ 

 أهاظٟ شل٠لح اٌقطٛهح: -اٌَّزٜٛ أٌضبٌش 

ٔانزووٙ ثهتووذ خ قووبُ ووتم ْوونا انظووُد يووٍ انًقووبؽو انًٕهفٕيُبفٛووخ انًَووبؽخ االقووم ػووًٍ انً   

 ًزوبىانزوٙ رانغٓبد انشوًبنٛخ ٔانشوًبنٛخ انشووقٛخ فٙ ٍبكد  ؽٛش%(   19.3( ٔثَُجخ)2مى416.1)

انوٗ ؽولٔس  من  يًب ٚرك٘ثَقٕؽ أيببه  يٚوح  فٛٓب فؼالً دٍاالَؾلاه  َزشبه االهاػٙ انشلٚلحثث

اءْووب انووليبه ٍووٕٛل عبهفووخ رعًووم دهووٗ ىٚووبكح َشووبؽ انزعوٚووخ انًب ٛووخ ثثَٕادٓووب   فووًٛكٍ أٌ رقهوود ٔه

انًُبقخ ٔفبطخ انيهادخ انزٙ رعل يٍ االَشوبخ انزوٙ ػًٍ ٔانزقوٚت فٙ يقزهد االَشبخ انجشوٚخ 

 رزثصو ثظٕهح مجٛوح ثٓنا انُٕل يٍ انًقبؽو.

 



 فٙ  ٔٔيقبؽو انزكزَٕٛخ
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 اٌّقبطو اٌّٛهفِٕٛبف١خ أُّٔٛمط(اٌطجمبد اٌّؼزّلح الشزمبق 33شىً )

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ARC GIS( arcScene 10.4ثؤبِظ اٌـ)ثإٍزقلاَ  اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ                            

 

 ( رص١ٕف اٌّقبطو اٌّٛهفِٕٛبف١خ ظّٓ إٌّطمخ 35فو٠طخ ) 

 .ARC GIS( arc map10اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ رطبثك فوائط اٌّزغ١واد ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ) 

 ؽجقخ اااليببه

 ؽجقخ انزكُٕٚبد انغٕٛنٕعٛخ

 ؽجقخ انؾواهح

 ؽجقخ االَؾلاه

 ؽجقخ انبجٕ وافٛخ

 ؽجقخ انوٚبػ



 فٙ  ٔٔيقبؽو انزكزَٕٛخ
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 ّٕطمخاٌَِبؽخ َٚٔت َِز٠ٛبد اٌّقبطو اٌّٛهفِٕٛبف١خ فٟ  (22علٚي)               

  

 

 

 

 (.35)اٌّصله: ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ 

 :Model Geomorphoic Risk   ١خٛهفٌّقبطو اٌغ١ِٛا أُّٔٛمط.4-1-4

أٍوزقلاو يقوعوبد يٍ فالل ٔمن  ؽوٚقخ انٕىٌ نكم ؽجقخ دهٗ  ًَٕمطْنا ااُ  أدزًل فٙ رظًٛى    

رؾلٚوووووول  رووووووىٔقوووووول   ArcGis(arcmap10.4.1)ثوَووووووبيظ َظووووووى انًعهٕيووووووبد انغتوافٛووووووخ انوووووو 

ًًكوٍ انانزوٙ ٚوخ انًقوبؽو انغٕٛيٕهفٕؽولٔس  نٓب أصوثعلح يزتٛواد  انزٙ رًضهذ (Layers)بجقبدان

 -Arc tool Boxيوٍ طوُلٔـ انو   Overlayثبادزًوبك دهوٗ االكاح منو  ٔ  أٌ رؾلس فوٙ انًُبقوخ

Spatial analyst tool) )َقٕو ثثدببء ٔىٌ يُبٍوت نكوم ؽجقوخ ٔمنو  رجعوبً الًْٛوخ ٔروثصٛو رهو   إم

  إم ٚووزى كيووظ  Weighted Overlayيووٍ فووالل االيووو ٛووخانغٕٛيٕهفًقووبؽو انانبجقووخ فووٙ ؽوولٔس 

 غًٕدٓب .انبجقبد ثقوٚبخ رًضم انٕىٌ انُٓب ٙ نً
انًقوبؽو انًٕهفٕركزَٕٛوخ  إًَُٔمط )ثويزًضهوخ انًُبمط انضالس انًنمٕهح ٍوهفبً ثعل دًم انًببثقخ ثٍٛ    

أظٓووود ؽٛووش  (  34انًٕهفٕكُٚبيٛكووخ ٔانًقووبؽو انًٕهفٕيُبفٛووخ(  مًووب فووٙ انشووكم ) ٔانًقووبؽو

نالٍوزعًبالد انجشووٚخ فوٙ انُزب ظ  أٌ ُْب  صالصوخ يَوزٕٚبد نهًقوبؽو ٔنهقبثهٛوخ ٔانًال ًوخ االهػوٛخ 

( نالؽوٕاع انًزٍٕوبخ انقبوٕهح 2انقبووح ٔانلهعوخ) نالؽوٕاع( 3أدبٛذ انلهعخ ) فقل انًُبقخ 

فوٙ مًوب يٕػوؼ ٔقل رجبُٚذ ْنِ انًَزٕٚبد فٙ يَوبؽبرٓب   ( نالؽٕاع انقهٛهخ انقبٕهح1ٔانلهعخ )

   ٔمًب ٚهٙ: (91ٔ) (69انغلٔل)  ٔ (36انقوٚبخ)

 ١ٍٍخ اٌقطٛهح:ِالئّخ ػب١ٌخ ٚل مادأهاظٟ  -اٌَّزٜٛ أالٚي 

%( يوٍ يغًوٕل 26.6ََوجخ ) أ٘( 2موى523.3ثهتذ يَبؽخ ْنِ االهاػٙ ػًٍ ْونا انظوُد )   

%( ػوًٍ 26.3( ٔثَُوجخ)2مى56ثًُٛب ثهتذ )  انًُبقخ أؽٕاعهفٛخ فٙ ٕانًقبؽو انغٕٛي يَبؽخ

ثثَجَبؽ أهاػٛٓب ٔثزوثخ عٛلح انظوف ؽٛوش  رًزبىانزٙ بنغٓبد ثٔرزًضم    أالهاػٙ يبثٍٛ االٔكٚخ

ىهادوخ ٔاالٍوزضًبه انيهادوٙ انولًٚٙ ٔاالهٔا وٙ  أٍوزتهذ فوٙانزوٙ زوٍوجبد انؾلٚضوخ انو ػوًٍ ظٓر

أػووبفخ انووٗ منوو  فثَٓووب رًضووم   ل فووٙ انًُبقووخ بأَووٕال انًؾبطووٛم انزووٙ رووزال ى يوو  ظووؤف انًُووبؿ انَوو

ٔقول رجبُٚوذ   ح مجٛوحانًَزقواد انجشوٚخ ثظٕه علٚل يٍيُبؽ  يال ًخ نهَكٍ ننا فقل أَزشود فٛٓب ان

ٔانزٙ  انَُجخ انزٙ ٚشكهٓب ْنا انًَزٕٖ ثٍٛ أؽٕاع انًُبقخ فكبَذ أدهٗ ََجخ فٙ ؽٕع قٕهح رٕه

 انَُجخ انًئٕٚخ% انًَبؽخ /مى يَزٕٚبد انًقبؽو

 33.5 611.6 أهاػٙ قهٛهخ انقبٕهح

 43.2 934.1 أهاػٙ يزٍٕبخ انقبٕهح

 416.1 أهاػٙ  لٚلح انقبٕهح

 

 

 

 ى

19.3 

 111 1263 انًغًٕل



 فٙ  ٔٔيقبؽو انزكزَٕٛخ
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أؽوٕاع  ػوًٍ ْنا انًَزٕٖ أهاػٙ%( يٍ يغًٕل يَبؽخ 45.4( أ٘ ثَُجخ)2مى233.5ثهتذ )

 .%(1.3ٔثَُجخ)( 2مى3ذ)تيَبؽخ  ثه اقممَٕكم   ثًُٛب ٍغم ؽٕع انًُبقخ

 ِٟٔزٍٛطخفطٛهح ٚماد أهاظٟ ِالئّخ  -اٌَّزٜٛ أٌضب: 

ثَُجخ أ٘ ( 2مى613.6) تهذ ْنِ االهاػٙ ػًٍ ْنا انًَزٕٖ أدهٗ ََجخ يَبؽخ ٔانزٙ ثهتذ    

ػوًٍ ثًُٛوب ثهتوذ    نًُبقوخا فٛوخ ػوًٍ أؽوٕاعهانًقبؽوانغٕٛيٕ ٙ يَوبؽخن%( يٍ إعًب41.4)

رَٕك ْونِ االهاػوٙ ػوًٍ  ؽٛش ( 59.1( ٔثَُجخ)2مى124.1ثٍٛ االٔكٚخ )يب االهاػٙ انزٙ رق  

ثشوكم ٚغعم روثزٓب يعوػخ نالَغواف  االيو انن٘انغٓبد انزٙ ركٌٕ أهاػٛٓب ماد أَؾلاه يهؾٕظ 

ٔانُشوبؽ ٙ انًيهٔدوخ ػوزقهٛوم يوٍ ََوجخ االهاانٚورك٘ انوٗ ٔثبنزوبنٙ يوٍ فظوٕثزٓب  ٚقهوم  يًب كا ى 

  .ْنا انًَزٕٖػًٍ انجشو٘ 

%( يٍ أعًبنٙ 43.2( ٔثَُجخ )2مى346.3 تم ؽٕع قٕهح رٕ أدهٗ يَبؽخ ٔانزٙ ثهتذ) قل ٔ   

        ثهتوذ وتم ؽوٕع ثوبَييٍٛ أقوم يَوبؽخ ثًُٛوب   ًُبقوخانأؽوٕاع  فٙانًَزٕٖ أهاػٙ ْنا يَبؽخ 

 .%( 1.3( ٔثَُجخ )2مى6) 

 أهاظٟ ل١ٍٍخ اٌّالئّخ ٚماد فطٛهح ػب١ٌخ : -ٌضبٌشااٌَّزٜٛ 

%( يووٍ إعًووبنٙ 31.6( ٔثَُووجخ ) 2مووى621.3) ثهتووذ يَووبؽخ أالهاػووٙ ػووًٍ ْوونا انًَووزٕٖ   

ٔمًب ثهتذ يَبؽخ أالهاػٙ يبثٍٛ االٔكٚوخ هفٛخ ػًٍ أؽٕاع انًُبقخ   ٕيَبؽخ انًقبؽو انغٕٛي

 %(.14.2( أ٘ ثَُجخ )2مى29.9فٙ ْنا انًَزٕٖ )

ػوًٍ انغٓوبد  فٕ و ىيُوبمٕ ٔيٕ ٔبإم رَٕك ػًٍ انًورفعبد انغجهٛوخ انًزًضهوخ ثَهَوهخ عجوبل ثو   

انل٘ ٔثبىَٛووبٌ انزووٙ رقوو  دُوول انؾوولٔك انعواقٛووخ ؤانٍٕووبٗ يووٍ انًُبقووخ ٔموونن  عجووبل  وو خانشووًبنٛ

ٔطالثخ انزكُٕٚوبد رزظد ْنِ االهاػٙ ثثَؾلاهارٓب انشلٚلح ٔأَزشبه انَفٕػ انغوفٛخ إم االٚواَٛخ  

انًَزًو ؼؾهخ ثَجت رعوػٓب نالَغواف انزورجزٓب ًزبىث  فزانغٕٛنٕعٛخ انزٙ رتبٙ ٍبؼ أهاػٛٓب 

ركووٌٕ مًووب ٔ  فٛٓووباالٍووزضًبه انيهادووٙ ٔانَووكُٙ خ ٚووًؾلٔكرزظوود ثثفعووم انزعوٚووخ انًب ٛووخ ٔثوونن  

  .مجٛو يقبهَخ ثجقٛخ أهاػٙ انًُبقخ أهاػٛٓب َشبخ ىنيانٛبً ؽٛش رظٓو فٛٓب انجره انينيانٛخ ثشكم

( 2مى353.4)أدهٗ يَبؽخ يٍ االهاػٙ انشلٚلح انقبٕهح ٔانزٙ ثهتذ ؽٕع دجبٍبٌ   تممًب     

ؽوٕع  ثًُٛوب ٍوغم انًُبقوخ  ْونا انًَوزٕٖ ػوًٍ أؽوٕاع %( يوٍ إعًوبنٙ يَوبؽخ53.5ٔثَُوجخ)

طوُد انقبوٕهح انشولٚلح ػوًٍ يوٍ يغًوٕل %(1.2ثَُوجخ)ٔ( 2مى1.1ثهتذ )أقم يَبؽخ ثبَييٍٛ 

 انًُبقخ. أؽٕاع 



 فٙ  ٔٔيقبؽو انزكزَٕٛخ
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 اٌغ١ِٛٛهف١خاٌّقبطو  ّٔٛمطأُ (اٌطجمبد اٌّؼزّلح الشزمبق 34شىً )

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 .ARC GIS( arcScene 10.4ثؤبِظ اٌـ)ثإٍزقلاَ  اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ

 إٌّطمخظّٓ  ١خ( رص١ٕف كهعبد اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف36فو٠طخ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ARC GIS( arc map10.اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ رطبثك فوائط اٌّزغ١واد ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)

 إإًَُٔمط انًقبؽو انًٕهفٕيُبفٛخ

 إإًَُٔمط انًقبؽو انًٕهفٕكُٚبيٛكٛخ

 انًقبؽو انًٕهفٕركزَٕٛخ إإًَُٔمط

 ؽجقخ إًَٔمط انًقبؽو انًٕهفٕيُبفٛخ 

 ؽجقخ إًَٔمط انًقبؽو انًٕهفٕركزَٕٛخ

 ؽجقخ إًَٔمط انًقبؽو انًٕهفٕكُٚبيٛكٛخ



 فٙ  ٔٔيقبؽو انزكزَٕٛخ
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 اٌَّبؽبد ٚإٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌزص١ٕف اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ ظّٓ إٌّطمخ (28علٚي )       

 .(  36) اٌقو٠طخاٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ 

 إٌّطمخ أؽٛاضاٌَّبؽبد ٚإٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌزص١ٕف اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ ظّٓ  (80علٚي )    

 .( 36) اٌقو٠طخؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجب 

 

  :نطقةامل ضمن السيول اطرخم. 4-2

 يٚوووح   إم ٚزًٛووي ثظٓووٕهِ يبووبه أَووبرظ دووٍ ٍووقٕؽ  ٚعوووف انَووٛم ثثَووّ عوٚووبٌ يرقووذ دبطوود   

انًفووبعو ٍٔووودخ عوٚبَووّ صووى رُبقظووّ انَوووٚ  مًووبً ٍٔووودخ  أ٘ أَووّ ٚظٓووو ٍوووٚعبً قٕٚووبً يووليواً صووى 

دهوٙ انكضٛوويٍ انًوٕاك انظوهجخ   ٚؾزوٕ٘ يوب  بنجبً    إمٚؼًؾم فٙ ٔقذ قظٛو ٔٚزٕقد دٍ انغوٚبٌ

انٗ انًُبؽ  انًُقفؼخ ثفعم ٔكٚخ االيبمٍ انًورفعخ فالل  جكخ انًغبه٘ انًب ٛخ ناليٍ  فزُلف  انًٛبِ

انؤافل انضبَٕٚخ قظٛوح ااؽٕال صى رزغوّ فٙ  انًٛبِ قٕٖ انغبمثٛخ ٔيٛم ٍبؼ االهع  ٔثنن  رزغً 

يزغًعخ ثبافول انو َٛٛخ اامضو ؽٕالً ؽزٗ رظم إنٗ انًغوٖ انو َٛىٙ 
(1)

. 
ٔفبطوخ انعٕاطود  (انًًبووحانعٕاطود انشلاد انًبوٚخ )ٔٚورجؾ ؽلٔس انَٕٛل كا ًبً ثؾلٔس    

رفووٕـ  انودلٚووخ يُٓووب  ٔانزووٙ  بنجووبً يووب ركووٌٕ  وولٚلح روورك٘ إنووٗ ٍووقٕؽ مًٛووبد  يٚوووح يووٍ اايبووبه

يغًٕل انفبقل انًب ٗ ٔثبنزبنٙ ٚجلأ انزغً  دهٗ  كم ثو  فوٗ اايوبمٍ انًُقفؼوخ يوٍ انَوبؼ ٔدُول 

ركٌٕ ٍودزٓب ثبٛئخ علاً ؽٛش بنزؾو  دهٗ ْٛئخ ؽجقخ يالطقخ نَبؼ ااهع ثٓب ثبنًٛبِ رجلأ  يزالإ

                                                 
1
1)Ahmed M. Youssef, Abdallah Mohamed Hassan, Flash floods risk estimation along 

thest. Katherine road, Southern Sinai, Egypt using Gis based morphometry, and 

satellite imagery, 2011, P.1. 

 أهاػٙ يبثٍٛ االٔكٚخ االؽٕاع رظُٛد انًقبؽو د

 انَُجخ% 2انًَبؽخ مى انَُجخ% 2انًَبؽخ مى

 26.3 56 26.6 523.3 االهاػٙ ماد يال ًخ دبنٛخ ٔقهٛهخ انقبٕهح 1

 59.1 124.1 41.4 613.6 أهاػٙ يال ًخ ٔيزٍٕبخ انقبٕهح 2

 621.3 انًال ًخ فبوح قهٛهخأهاػٙ  3

 

31.6 29.9 14.2 

 111 211 111 1953 انًغًٕل

هاػٙ ماد يال ًخ دبنٛخ أ االؽٕاع

 ٔقهٛهخ انقبٕهح

أهاػٙ يال ًخ ٔيزٍٕبخ 

 انقبٕهح

 

 أهاػٙ قهٛهخ انًال ًخ فبوح

 

انًَبؽخ  انَُجخ% 2انًَبؽخ /مى انَُجخ% 2انًَبؽخ /مى

 2/مى

 انَُجخ%

 2.4 15.1 2.3 21.4 1.5 6 أٔثو

 2.6 16.4 2.2 16 1.3 3 مَٕكم

 53.5 353.4 35.1 263.1 41.3 213.2 دجبٍبٌ

 4.9 31.1 6.6 53.2 4.4 23.1 فٕهفٕه

 2 12.4 4.6 33.1 1.4 3.5 ىنكّ مٍ

 1.34 2.1 5 41.3 2.9 15.3 ٍٙ ؽواٌ

 31.1 166.3 43.2 346.3 45.4 233.5 قٕهح رٕ

 1.2 1.1 1.3 6 2.3 12.1 ثبَييٍٛ

 111 621.3 111 613.6 111 523.3 انًغًٕل
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قل ٚرك٘ إنٗ ؽولٔس  انن٘  Detention Storageًَٔٚٗ ْنا انغيء يٍ انًٛبِ ثبنزقيٍٚ انًؾزجٌ 

ٔرقزهد أؽغبو انَٕٛل رجعبً نًب َٚقؾ يٍ أيببه فٙ ْنِ انعٕاطد مًب ٚورجؾ روككْب   عبهفخ ٍٕٛل

زؾكى فٗ يقلاه رنًُبقخ انلهاٍخ  إٌ انقظب ض انبجٛعٛخمًب  ب  ثعلك ْنِ انعٕاطد ٔيٕادٛل ؽلٔصٓ

ٔؽغوى اإلهٍوبثبد انزوٗ انغبهٚوخ   يقولاه ٍٔوودخ انًٛوبِأ٘ فوٙ  انفٛؼوبَبد انَوٛهٛخ ٔركوواه فبٕهح

ٔعٕك  جكخ مضٛفخ يٍ اأكٚخ  كافهٓب  فؼالً دٍ ٔقبثهٛخ انظقٕه نزَوة َٔفبمّٚ انًٛبح  يعٓبرؾًهٓب 

 مجٛوح ثَُجخ مجٛوح يًب ٚعوػوٓب انوٗ يقوبؽو ٔ لح اَؾلاهأهاػٛٓب ٔظٕٓه االفبكٚل ٔانقٕاَ  فٛٓب

 نًُبقوخفوٙ اركزَت انَٕٛل أًْٛزٓب ٔيلٖ فبٕهرٓب يٍ فالل رثصٛوْب دهٗ أٔعّ انُشبؽ انجشوو٘ ٔ

هاػوٙ ىهادٛوخ أانًُبقوخ يوٍ يجوبَٙ ٔػوًٍ ٍزعًبالد االهع إإم رَجت رقوٚجبً فٙ أ هت يظبْو 

يٍ االَشبخ انجشوٚخ ٔ ٛوْب
(1)

  .( 35ظٕهح )ان   

 ا١ٌَٛي لوة لو٠خ عٛاهوالٚ فٟ ٔبؽ١خ ١ِلاْ( 35صٛهح )

 . 4/1/2018اٌزمطذ ثزبه٠ـ 

 :Risck Model  Flood خماطرالسيول  ُأمنوذج تصميم .4-2-1

نظعٕثخ رقلٚو ؽغى يٕعبد انَٕٛل انًبوٚخ  فٙ أٔكٚخ أؽٕاع يُبقخ انلهاٍخ مَٕٓب رفزقوو انوٗ    

  نونا يولح انعبطوفخ انًبوٚوخ يؾببد ٔأكٔاد ٔيعلاد ؽقهٛخ نقٛبً انَٕٛل ٔيعلل رظووٚفٓب فوالل 

انقظوب ض ٔخ انٓٛلهٔنٕعٛخ يٍ فوالل انووثؾ ثوٍٛ انؾبٍوٕة انوقًوٙ نعانًُأٍهٕة فقل رى إٍزقلاو 

( Gisلهٔنٕعٛووخ نالؽووٕاع انووٗ فوووا ؾ هقًٛووخ ٔمنوو  ثثٍووزقلاو َظووى انًعهٕيووبد انغتوافٛووخ)انٓٛ

قول ن( ْٔنا يبرى انزبووـ نوّ فوٙ انفظوم انواثو   snyder's modelٍُبٚله) إًَُٔمطثبالدزًبك دهٗ ٔ

الؽوٕاع انًُبقوخ ٔمنو  انٓٛلهٔنٕعٛوخ هقظوب ض رجعوبً نانَٕٛل فبٕهح كهعبد  علالدرؾهٛم يرى 

ٔيولٖ روثصٛو موم  أٖ يلٖ ررصو انعٕايوم انٓٛلهٔنٕعٛوخ فوٗ كهعوبد فبوٕهح ااؽوٕاعنًعوفخ إنٗ 

 انزوٙ يًكوٍ أٌ رؾولس فوٙ أؽوٕاع انَٕٛل مبهرٕ وافٙ نًقبؽو  إًَُٔمطفقل طًى   يُٓب فٗ اٜفو

يقوعووبد ثوَووبيظ َظووى انًعهٕيووبد ثبالدزًووبك دهووٗ ٔرؾلٚوول كهعووبد انقبووٕهح فٛٓووب  ٔمنوو  انًُبقووخ 

                                                 
, كاه اٌفىو  ٚاٌّٛاعٙخ, ( ِؾّل صجوٞ ِؾَٛة ِٚؾّل اثوا١ُ٘ اهثبة , االفطبه ٚاٌىٛاهس اٌطج١ؼ١خ اٌؾلس 1

 .96, ص1882اٌؼوثٟ,اٌمب٘وح, 

N N 
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ًغًٕدخ ن (Layersٔقل رى من  يٍ فالل رؾلٚل ؽجقبد) Arc Gis(arcmap10.4.1)انغتوافٛخ ان 

  ٔانزووٙ انٓٛلهٔنٕعٛووخ ٔانزووٙ رعوول دٕايووم يوورصوح ٍووهجبً ٔاٚغبثووبً فووٙ ؽوولٔس انًقووبؽو زتٛووواديووٍ انً

( Fٔقٕح يٛبِ انَوٛم) (Qpٔمًٛخ انزلف  االقظٗ نهَٕٛل ) (Qtثًعبيم ؽغى انغوٚبٌ انَٛهٙ) رًضهذ

( ٔىيوٍ Tc(  ٔىيوٍ انزومٛوي)Fp( ٔ ٔقوٕح رَووة انًٛوبِ)V) انغوٚبٌ انَٛهٙثبالػبفخ انٗ ٍودخ 

( فؼوال  (T ميٍ االَقفوبع انزولهٚغٙ نزولف  انَوٛ( ٔمنن  يعبيم ىTcاالهرفبل انزلهٚغٙ نهَٛم ) 

ٔقول روى أفزٛوبه ْونِ انًزتٛوواد ٔمنو  نزولافم    ((Tb( ٔىيٍ االٍبً نهَٕٛلTpدٍ ىيٍ انزجبؽر)

 -Arc tool Box ونو ايوٍ طوُلٔـ   Overlayادزًوبك دهوٗ االكاح ا انزوثصٛو فًٛوب ثُٛٓوب  يوٍ فوالل

Spatial analyst tool)) ْانوٗ صوالس  طوُفذثثدبوبء ٔىٌ يُبٍوت نكوم ؽجقوخ ٔانزوٙ  ب قًُوبٔثعول

 Weightedأطُبف ٔمن  رجعبً الًْٛخ ٔرثصٛو ره  انبجقخ فٙ ؽلٔس يقبؽو انَٕٛل يٍ فالل االيو

Overlay .إم رى كيظ انبجقبد ثقوٚبخ رًضم انٕىٌ انُٓب ٙ نًغًٕدٓب   
( ٔانجووبنع دوولكْب GISيووٍ فووالل كيووظ ؽجقووبد انًزتٛووواد انًلفهووخ انووٗ َظووبو انوو )ٔقوول أرؼووؼ     

( نالؽوٕاع انًزٍٕوبخ 2( انٗ االؽٕاع انقبووح ٔانلهعوخ)3دبٛذ انلهعخ )يزتٛواد( إم أ11)

   يزتٛوو( 31( نالؽٕاع انقهٛهخ انقبٕهح ٔثبنزبنٙ أطجؼ دولك انًزتٛوواد )1انقبٕهح ٔانلهعخ )

  ٔثنن  أظٓود َزب ظ انزظُٛد انُٓب ٙ أٌ يقبؽو انَوٕٛل فوٙ أالؽوٕاع قول ٔقعوذ (91علٔل) 

   ٔمًب ٚهٙ:(92ٔانغلٔل)  (33انقوٚبخ) ثٍٛ صالس يَزٕٚبد مًب يٕػؼ فٙ

  :كهعوخ  (11-1)رزوأػ ثوٍٛ  انقبٕهح قهٛهخٚزًضم ْنا انًَزٕٖ ثبالؽٕاع ان اٌَّزٜٛ أالٚي

 . نى رظٓوأؽٕاع ػًٍ ْنا انًَزٕٖإم   

  :ٟٔ(21-11)رزووأػ ثوٍٛ ٚزًضم ْنا انًَزٕٖ ثبالؽٕاع انًزٍٕبخ انقبوٕهح اٌَّزٜٛ أٌضب 

ىنكّ مٍ ٍٔٙ ؽواٌ ٔثبَييٍٛ ٔثًَبؽخ ثهتذ ٔ ٔفٕهفٕه ٔمَٕكمؽٕع أٔثو شًم ٔر  كهعخ 

رزًٛيْنِ انفئخ  ثبَقفوبع   %( يٍ يغًٕل يَبؽخ أؽٕاع انًُبقخ16.6( ٔثَُجخ )2مى323.2)

قٛى يعلل انزؼوً َٕدبً يب فٙ ْنِ االؽٕاع فٛرك٘ منو  إنوٗ قهوخ ٍوودخ انَوٛم يًوب ٚعًوم دهوٗ 

  .ىٚبكح انفٕاقل دٍ ؽوٚ  انزجقو أٔ انزَوة

  :كهعخ   (31-21)ٔانزٙ رزوأػ ثٍٛ ٚزًضم ْنا انًَزٕٖ ثبالؽٕاع انقبوح اٌَّزٜٛ أٌضبٌش

ٔقوووول ثهتووووذ ٔقووووٕهح رووووٕ دجبٍووووبٌ  ًْٔووووب ؽٕػووووٙ ووووًهذ أمجووووو االؽووووٕاع يَووووبؽخ  ؽٛووووش 

%( يٍ إعًبنٙ يَبؽخ االؽٕاع  رزًٛوي ْونِ االؽوٕاع 63.3 ( ٔثَُجخ )2مى1.626ب)ًيَبؽزٓ

انون٘  االيوو ىٚبكح ٍودخ انَٛمدهٗ يعلل انزؼوً ٔ لح أَؾلاه أهاػٛٓب ْٔنا يب ٚعًم ثثهرفبل 

 انَٕٛل .  لٚلح ثفعم  إؽزًبنٛخ رعوػًٓب انٗ ؽلٔس يقبؽوانٗ  ٚرك٘

  لٚلح انقبوٕهحثلهعخ إيزبىد   انًُبقخ ػًٍيَبؽخً ًٚكٍ انقٕل أٌ أمجو االؽٕاع  ٔيًب ٍج  

 ًُبقخ.انأؽٕاع يَبؽخ أعًبنٙ % يٍ  63.3ثَُجخ أ٘ 
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 أًَُووٕمط( نووى رظووُد ػووًٍ 2مووى211بؽزٓب )هاػووٙ ثووٍٛ االٔكٚووخ انزووٙ ثهتووذ يَووثبنَُووجخ نالأيووب   

 يقبؽو انَٕٛل ٔمن  الَٓب رًضم يَٛالد ٔنٌٛ أؽٕاع يب ٛخ.

               ( اٌزص١ٕف إٌٙبئٟ ٌلهعبد ِقبطو ا١ٌَٛي فٟ أؽٛاض إٌّطمخ81علٚي ) 

 اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ رص١ٕف اٌّؼبكالد اٌَبثمخ.
 أؽٛاض إٌّطمخ( رص١ٕف ِقبطو ا١ٌَٛي ظّٓ 33فو٠طخ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Gis(arcmap10.4.1( ٚثبٍزقلاَ ِقوعبد ثؤبِظ اٌـ81اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌغلٚي)  

 

 اٌّؼبِالد           

 االؽٛاض

Qt Qp Tc V F Fp Tp Td Tb Tm N ٟاٌزص١ٕف إٌٙبئ 

 ِزٍٛط اٌقطٛهح 12 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 أٚثو

 ِزٍٛط اٌقطٛهح 15 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 وٛٔىً

 ػبٌٟ اٌقطٛهح 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ػجبٍبْ

 ػبٌٟ اٌقطٛهح 26 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 فٛهفٛه

 ِزٍٛط اٌقطٛهح 12 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ىٌىٗ وٓ

 ِزٍٛط اٌقطٛهح 12 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ٍٟ ؽواْ

 ػبٌٟ اٌقطٛهح 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 لٛهحرٛ

 ِزٍٛط اٌقطٛهح 11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ثبٔي١ِٓ
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 ( اٌَّبؽبد ٚإٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌلهعبد ِقبطو ا١ٌَٛي فٟ أؽٛاض إٌّطمخ82علٚي )                  

 

 

 

 
                                      

 (.33اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبكػٍٝ ٔزبئظ اٌقو٠طخ) 

 :الرضأستعماالت اأثر املخاطر اجليومورفية وخماطر السيول على  تقييم.4-3
ٔمن   نَعخ يَبؽخ انًُبقوخ ٔنًوب رزظود ثوّ يوٍ فظوب ض رزعلك االَشبخ انجشوٚخ فٙ يُبقخ انلهاٍخ    

فٙ ْنا انًجؾش انٗ رؾهٛم  أصو انًقبؽو انغٕٛيٕهفٛخ ٔيقبؽو انَوٕٛل ٔعت انزبوـ  ننا ؽجٛعٛخ  يزجبُٚخ

انوٗ ؽٛوش رقزهود ْونِ انًقوبؽو يوٍ يكوبٌ  دهٗ انُشبؽ انجشو٘ مبالٍزٛببٌ ٔانيهادخ ٔانُقم ٔانَوٛبؽخ 

 بالرٙ:     ؽٛش مبَذ م  رَججٓبٔمن  رجعبً نهعٕايم ٔانعًهٛبد انزٙ فو أ

 ٌظّٓ إٌّطمخ: َّزمواد اٌجشو٠خا 

هٚفٛوخ ( قوٚوخ 144)  ( يَوزقوح ثشووٚخ ثٕاقو 219يُبقوخ انلهاٍوخ ) فوٙثهتذ أدلاك انًَزقواد انجشوٚخ   

رثفوون ًَبووبً يُفوووك  ُووٗيج( 44)انووٗ  إػووبفخ ٔآىمهووّ رًضهووذ  ثًلُٚووخ يٛوولاٌ ٔقووٕهح رووٕ انزووٙ ٔ ( يلُٚووخ3ٔ)

بمٍ ْونِ انقووٖ يشوٛلح يوٍ  هوت يَوؽٛش ركٌٕ أٚتهت دهٛٓب انببث  انوٚفٙ إم    يجعضواً يٍ ؽٛش انزٕىٚ 

إم ٚكووٌٕ رٕىٚعٓووب يزًب ووٛبً يوو  رٕىٚوو   ووجكخ انًغووبه٘   (36 ) (33)   (36ظووٕهح)ان  انبووٍٛانجهووٕ  ٔ

ًَووزٕٚخ ٔقهٛهوخ االَؾولاه يًوب ٍووٓم دًهٛوخ االٍوزٛببٌ انجشوو٘ نٓوونِ انانًُقفؼوخ ٔعوياء انًب ٛوخ ػوًٍ اال

 .(36انقوٚبخ )  انقوٖ

اقزظبك٘ يٓى فٙ  ٚعزًل ٍكبٌ ْنِ انقوٖ فٙ يعٛشزٓى دهٗ انيهادخ ٔروثٛخ انؾٕٛاَبد انزٙ رعل يظله   

  .انًُبقخ

 لو٠خ شّش١و وٛي ظّٓ ٔبؽ١خ ١ِلاْ( اٌَّزمواد اٌجشو٠خ فٟ 36صٛهح )

 21/2/2020اٌزمطذ ثزبه٠ـ        

 انًُبقخكهعخ فبٕهح انَٕٛل  أؽٕاع 

 

 انَُجخ% 2انًَبؽخ مى

  
 16.3 323.2 فبٕهح يزٍٕبخ

 63.3 1626 فبٕهح  لٚلح

 111 1953 انًغًٕل

N 
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 لٛهح رٛ  ظّٓ ٔبؽ١خلٛهد لو٠خ   (33) صٛهح

 23/2/2020اٌزمطذ ثزبه٠ـ 

 

 فٟ لو٠خ ٘ٛه٠ٓ ظّٓ ٔبؽ١خ ١ِلاْ ( اٌجٕب٠بد إٌّفوكح 32صٛهح ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21/2/2020اٌزمطذ ثزبه٠ـ              

 

N 

N 
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 (رٛى٠غ اٌموٜ ِغ أِزلاك شجىخ اٌّغبهٞ اٌّبئ١خ فٟ إٌّطمخ32فو٠طخ )

 

 

 طوق إٌمً ظّٓ إٌّطمخ: 

يٕىدوخ ػوًٍ االهاػوٙ انعواقٛوخ ؽٛوش ركوٌٕ  موى( 996انبووـ انًعجولح ) ٚجهع يغًٕل أؽٕال     

مى(  651ثهتذ أؽٕانٓب) قلانبوـ  ٛو انًعجلح    ٔمنن  فثٌ( 39ظٕهح )فٙ انًُبقخ  انٔاالٚواَٛخ 

قوبو االْوبنٙ   ؽٛوش  ركٌٕ يورجبوخ ثوبنبوـ انًعجولح انو َٛوٛخ ٔانضبَٕٚوخٔ   (41ظٕهح )انمًب فٙ   

نهقٛوبو ٔمونن  ٔمن  نزَٓٛم انؾومخ ٔانزُقوم ثوٍٛ انًَوزقواد انجشووٚخ ٔاالهاػوٙ انيهادٛوخ ثثَشب ٓب 

رؾزووٕ٘ دهووٗ قبوو   ال ٛووو أيُٛووخ رواثٛووخ يزعوعووخ  إم رزظوود ثكَٕٓووب ثًقزهوود االَشووبخ انجشوووٚخ  

 مًب فٙ انبوـ انًعجلح.أه بكٚخ 

  1:100000غواف١خ ٌّٕطمخ اٌلهاٍخ ثّم١بً ٛثاٌقو٠طخ اٌط ( Demٚاالهرفبع اٌولّٟ ) أُّٔٛمطاٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ 

 ARC GIS( arcثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)ٚػٍٝ اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ   ٚىهاح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ, ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍَّبؽخ اٌصبكهح ػٓ  2012,

map10. 
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  مًوب فوٙ يو  أيزولاك ٔرٕىٚو  انًَوزقواد انجشووٚخ ُقم فٙ يُبقوخ انلهاٍوخ انؽوـ  أيزلاك زًب ٗٚٔ  

  .(39قوٚبخ)ان

 

 ِزلاك طوق إٌمً ِغ رٛى٠غ اٌَّزمواد اٌجشو٠خ فٟ إٌّطمخإ (38فو٠طخ )

 

         

 

  1:100000غواف١خ ٌّٕطمخ اٌلهاٍخ ثّم١بً ٛثاٌقو٠طخ اٌط ( Demٚاالهرفبع اٌولّٟ ) أُّٔٛمطاٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ 

 ARC GIS( arcثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)ٚػٍٝ اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ   ٚىهاح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ, ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍَّبؽخ اٌصبكهح ػٓ  2012,

map10. 
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  ( طو٠ك ٠وثط ث١ٓ لو٠خ صبٌؼ آغب ٚع١بٍٛهؿ اٌّؼجل ظّٓ ٔبؽ١خ ١ِلا38ْصٛهح )                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .21/2/2020اٌزمطذ ثزبه٠ـ                        

 طو٠ك غ١و ِؼجل ٠وثط ث١ٓ لو٠خ شّش١و وٛي ١ِٚشبٚ فٟ شّبي إٌّطمخ (40صٛهح )

           

 

 

 

 

 

 

      

    .20/2/2020اٌزمطذ ثزبه٠ـ       

 :االهاظٟ اٌّيهٚػخ 

زوٕفو أ هوت ن  َظوواً ٚعل انُشوبؽ انيهادوٙ انُشوبؽ ااٍبٍوٙ انون٘ ٚيأنوّ ٍوكبٌ يُبقوخ انلهاٍوخ    

رعول  ؽٛوشانغتوافوٙ يٕقعٓوب  فؼال دٍٔٚل دبيهخ    فظجخ يقٕيبد انيهادخ يٍ يُبؿ ٔيٛبِ ٔروثخ

ٚعزًولٌٔ دهوٗ أَفَوٓى نَول انوُقض ٔروٕفٛو انًُبقوخ  ععوم ٍوكبٌااليوو انون٘ يٍ انًُبؽ  انؾلٔكٚخ 

انقؼؤاد ٔانفٕامّ
(1)

. 

                                                 
 .63, ص  ِصله ٍبثك( شبوو فصجبن, اٌؼواق اٌشّبٌٟ, 1

N 

N 
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ال ٍوًٛب فوٙ انَوٓم انفٛؼوٙ انون٘ ٔ ثشوكم ٔاٍو فوٙ انًُبقوخ ًَؾ انيهادخ انلًٚٛخ ظٕٓه  ٚتهتٔ   

الَٓوب    (61مًب فٙ انقوٚبوخ)    نيهادخ يقزهد انًؾبطٛم ى ثقظٕثخ روثزّ انزٙ رعل طبنؾخًٚزب

   %( يٍ يغًٕل يَبؽخ انًُبقخ45.1أ٘ ثَُجخ )2مى935قل ثهتذ يَبؽخ االهاػٙ انيهادٛخ   ف

ؽٛش رزى  ىهادخ إَٔال يزعلكح يٍ انًؾبطٛم انشزٕٚخ ٔانظٛفٛخ ٔٚعٕك ٍجت انزؾَوٍ انيهادوٙ فوٙ 

انؾواصوخ ٍوزقلاو انًكُُوخ انيهادٛوخ انؾلٚضوخ فوٙ إانًُبقخ إنٗ ٔعٕك دلك يٍ انُٛبثٛ  ٔانعٌٕٛ ٔمونن  

ٔال ٚقزظو دهوٗ ىهادوخ انًؾبطوٛم فقوؾ ثوم ىهادوخ أ وغبه انفبمٓوخ ٔاا وغبه اافووٖ ا وواع 

 طُبدٛخ يُٓب يضم أ غبه انزٍٛ  ٔانويبٌ  ٔانيٚزٌٕ  ٔانيدؤه  ٔأ غبه انجهٕؽ ٔانعُوت  ٔانغوٕى

انجو٘ ٔانزٕد
1
*.  

 اٌّيهٚػخ ظّٓ ِٕطمخ اٌلهاٍخ(رٛى٠غ اٌَّبؽبد 20فو٠طخ )                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 انلهاٍخ انًٛلاَٛخ.*  

  1:100000غواف١خ ٌّٕطمخ اٌلهاٍخ ثّم١بً ٛثاٌقو٠طخ اٌط ( Demٚاالهرفبع اٌولّٟ ) أُّٔٛمط اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّصله: ِٓ ػًّ

 )ARC GISثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)ٚػٍٝ اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ   ٚىهاح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ, ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍَّبؽخ اٌصبكهح ػٓ  2012,

arc map10. 
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 : ا١ٌَبؽخ 

رورجؾ يعظى أهمبٌ انَٛبؽخ ثبنجٛئبد انغجهٛخ ٔمن  نًب رزًٛي ثّ يوٍ يُوبظو ؽجٛعٛوخ رؾقو  انواؽوخ    

  فؼالً دٍ كهعبد انؾوواهح انًُبٍوجخ ٔانشالالد  مبنقًى انغجهٛخ ٔانعٌٕٛ ٔانُٛبثٛ  انَب ؼٍزًزبل أٔ

اا وغبه ٔالٍوًٛب فوٙ فظوم انظوٛد دُوليب رورفو  كهعوبد انؾوواهح  ففوٙ انًُوبؽ  انغجهٛوخ خ ٔمضبفو

ٚكٌٕ انغٕ نبٛد ٔكهعخ انؾواهح أقم
(1)

 . 

أٌ يُبقخ انلهاٍخ رزًزو  ثزعولك انضوؤاد انبجٛعٛوخ انزوٙ رعًوم دهوٗ عونة انَوٛبػ آَوب روٕفو ثٛئوخ   

يزكبيهخ فٙ انًظٓو ااهػٙ انن٘ ًٚضم اؽل كٔادى انَٛبؽخ فٙ يعظى كٔل انعوبنى   رًٛويد انًُبقوخ 

ظوبد رغنة أدلاك مجٛوح يٍ انَٛبػ ٔفبطخ فٙ فظم انوثٛ  يٍ يقزهد يؾبفيٕاق  ٍٛبؽٛخ  ثٕعٕك

ٕاك٘ كا ى انغوٚبٌ ٚظت فٙ ؽوٕع دجبٍوبٌ ٚقو  قووة انن٘ ٚزًضم ث انعواـ ًْٔب يظٛد ٍّ هر 

عووٍٛ نهًٛووبِ ث انوون٘ ٚزًضووم يظووٛد مٕيووب ثؾووو٘ ٔفؼووالً دووٍ   قؼووبء يٛوولاٌ ػووًٍ  قوٚووخ ٍووّ هروو 

  مًووب أٌ (61قوٚبووخ)ٔان (42)( 41ٔ) ظووٕهحمًووب فووٙ انٛووخ رقوو  اٚؼووبً ػووًٍ َبؽٛووخ يٛوولاٌ   فانغٕ

إم رٕعول ٍوزخ   ػًٍ يُبقخ انلهاٍخ ٍٛبؽٙ فٙ انًَزقجميُبؽ  عنة يٕاق  يرْهخ أٌ ركٌٕ ُْب  

فٕ ز  انؾلٔكٚخ انزٙ رقو  عجبل ثبيٕ ٔ  هت عٓبد انًُبقخ ْٔٙ ٍهَهخ أٍالٍم عجهٛخ يٕىدخ فٙ 

ٍٔهَوخ عجوبل   و فوٕـ يَوزٕٖ ٍوبؼ انجؾوو1611 ًبل  وـ انًُبقخ ؽٛش ٚظوم أهرفبدًٓوب انوٗ 

ٔانزٙ رق  فٙ االعياء انشوقٛخ نهًُبقخ ػًٍ االهاػٙ االٚواَٛوخ ؽٛوش رعول ٔاهثهّ ٔمهٛبَٙ ٔكالْٕ 

  .و( فٕـ يَزٕٖ ٍبؼ انجؾو2411إم ٚظم اهرفبدٓب انٗ )فٙ انًُبقخ يٍ ادهٗ انقًى انغجهٛخ 

 ٔبؽ١خ ١ِلاْشّبي شوق إٌّطمخ ظّٓ  فٟ وره ِص١ف ٍ اٌّلفً اٌٝ (41صٛهح)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      20/2/2020ثزبه٠ـ   اٌزمطذ                                        

                                                 
ث١لاء ِؾّوٛك ِغ١ول , إشوىبي اٌَوفٛػ فوٟ عجوً ئوبووٜ كهاٍوخ ع١ِٛٛهفٌٛٛع١وخ , هٍوبٌخ ِبعَوز١و غ١وو ِٕشوٛهح , ( 1

 .114,ص 2011عبِؼخ صالػ اٌل٠ٓ , اهث١ً , 

 .21/1/2020*اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ثزبه٠ـ 

N 
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 ( ِص١ف وٌُٛ ثؾوٞ لوة لو٠خ ث١ٌٍٛخ فٟ ٔبؽ١خ ١ِلا42ْ صٛهح )                            

      22/2/2121ثزبهٚـ  انزقبذ

 

 

 

 

 

 
      20/2/2020ثزبه٠ـ   اٌزمطذ

 

 ٛى٠غ االِبوٓ ا١ٌَبؽ١خ فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ( ر 21فو٠طخ )                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ARC GIS( arc map10اٌـ) ثؤبِظ (  ثأٍزقلاَ DEMػٍٝ اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ  ٚاٌـ)اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك

N 
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 : ى أستعماالت االرضعلأثر املخاطر اجليومورفية تقييم  4-3-1

انغٕٛيٕهفٛخ أؽولٖ انًشوكالد انو َٛوٛخ انزوٙ رٓولك أٔعوّ انُشوبؽ انجشوو٘ انًقزهفوخ   رعل انًقبؽو   

فٙ يُبقخ انلهاٍخ   ننا فثَٓب رعكٌ أصوْب ثشوكم يجب وو دهوٗ االَشوبخ انجشووٚخ ٔكهعوخ االٍوزتالل 

نزقٛٛى أصو انًقبؽو انغٕٛيٕهفٛوخ دهوٗ إٍوزعًبالد االهع ) انًَوزقواد انجشووٚخ  انبووـ  نهجٛئخ  ٔ

ٔمنو  يوٍ فوالل    برزعوع نٓو زٙ يًكٍ أٌانح هٕانقبٔرؾلٚل يلٖ  انَٛبؽخ( ٙ انيهادٛخ االهاػ

هع فوٙ انًُبقوخ( الٍوزعًبالد اإٔؽجقوبد )ثٍٛ ؽجقخ انًقبؽو انغٕٛيٕهفٛخ فوا بٛخ يببثقخ  دًم

  ٔمًب ٚهٙ:

 رم١١ُ أصو اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ ػٍٝ اٌَّزمواد اٌجشو٠خ: .4-3-1-1

أٔ   ٍووٕاء مووبٌ ٍووقٕؽ طووقو٘ يفووبعو االَٓٛووبهاد االهػووٛخ نقبوووانًجووبَٙ ٔرزعوووع انًُشوو د    

  ؽٛووش أٌ انجُووبء انعشووٕا ٙ (44) ( 43ظووٕهح ) مًب فووٙ ان أَيالقووبد أهػووٛخ أٔ ىؽوود طووقٕه

دُوليب الٚكوٌٕ ُْوب  رؾذ أقلاو انغجبل أٔ انوزالل ٔفبطوخ ٔال ًٍٛب   ٛوانًُظى نهًَزقواد انجشوٚخ 

  انًًزهكوبدٔفَوب و فوٙ االهٔاػ ٔ انوٗ ؽولٔس أػوواه مجٛووحٚورك٘  قلأرجبل ٍٔٛهخ نزضجٛذ انَفٕػ 

دووٍ ٍووفٕػ انجعٛوولح  االهاػووٙفووٙ يُووبىنٓى ثُووبء  انووٗ ٚؼووبؤٌ ععووم ٍووكبٌ انًُبقووخ يووب ْٔوونا 

 دٍ يكبٌ ٚكٌٕ أمضو أيُبً.انًُؾلهاد ثؾضبً 

ٔفوٚبخ رٕىٚ  انًَزقواد انجشوٚخ فٙ  غٕٛيٕهفٛخًقبؽو انان إًَُٔمطؽجقخ ثٍٛ يببثقخ دًم ثعل    

 يب ٚهٙ: (93( ٔانغلٔل)62قوٚبخ) انفقل أرؼؼ يٍ    انًُبقخ

 :اٌَّزمواد اٌجشو٠خ اٌزٟ رٕزشو ظّٓ االعياء اٌم١ٍٍخ اٌقطٛهح 

أمجووو دوولك يووٍ   ٛووخػووًذ االهاػووٙ انزووٙ رقوو  ػووًٍ ْوونا انًَووزٕٖ يووٍ انًقووبؽو انغٕٛيٕهف   

َزقواد انجشوٚخ ٔمن  نًال ًخ أهاػٛٓب نالٍزقواه ٔانقبثهٛخ نًًبهٍخ يقزهد االَشبخ انجشوٚخ   ئانً

هاػوٙ اا %( يٍ إعًبنٙ أدولاك انقووٖ انزوٙ رزوٕىل ػو34.1ًٍثَُجخ) أ٘قوٚخ ( 32ثهتذ)ٔانزٙ 

  أيب دلكْب ػًٍ االهاػٙ يبثٍٛ االٔكٚخ فقل انًعوػخ نهًقبؽو انغٕٛيٕهفٛخ فٙ اؽٕاع انًُبقخ

 %( ٔمبَذ يٍ ػًُٓب يلُٚخ يٛلاٌ ٔانزٙ رعل يومي انُبؽٛخ.   33.5ٔثَُجخ)قوٚخ ( 3هتذ)ث

 :اٌَّزمواد اٌجشو٠خ اٌزٟ رٕزشو ظّٓ االعياء اٌّزٍٛطخ اٌقطٛهح 

          ثَُووجخ مبَووذ ٔقوٚووخ ( 31ثهتووذ أدوولاك انًَووزقواد انجشوووٚخ انزووٙ رزووٕىل ػووًٍ ْوونا انًَووزٕٖ )   

الهاػوووٙ انًعوػوووخ نهًقوووبؽو نًَوووزقواد انزوووٙ رقووو  ػوووًٍ ادووولاك اأ%( يوووٍ يغًوووٕل  33.2) 

( 1)فقول ػوًذثوٍٛ االٔكٚوخ انزوٙ رقو  يوب هاػوٙ أيب ثبنَُوجخ نال   ؽٕاع انًُبقخانغٕٛيٕهفٛخ فٙ أ

 .ْنِ االهاػٙ دلاك انًَزقواد انزٙ ٔقعذ ػًٍأ%( يٍ يغًٕل 12.5ثَُجخ) أ٘  قوٚخ
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  اٌقطٛهح:اٌَّزمواد اٌجشو٠خ اٌزٟ رٕزشو ظّٓ االعياء اٌشل٠لح 

انشولٚلح انًعوػخ نهًقبؽو انغٕٛيٕهفٛخ االعياء  انزٙ رق  ػًٍ ثهتذ أدلاك انًَزقواد انجشوٚخ   

%(  أيووب أدوولاك انًَووزقواد انزووٙ رقوو  32.3أ٘ ثَُووجخ)ثشوووٚخ ( يَووزقوح 69أؽووٕاع انًُبقووخ) فووٙ 

 %( .51ٔثَُجخ) ثشوٚخ (يَقوح 4ػًٍ االهاػٙ يبثٍٛ االٔكٚخ فقل ثهتذ)

 

 ظّٓ إٌّطمخ ٌغ١ِٛٛهف١خاٌجشو٠خ ِغ َِز٠ٛبد اٌّقبطو ا ِطبثمخ اٌَّزمواد (22فو٠طخ ) 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ARC GIS( arc map10ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)( 32ٚ( , )36اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ ) : ِٓ ػًّاٌّصله: 
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 اٌجشو٠خ ٌَّز٠ٛبد اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ فٟ أؽٛاض إٌّطمخ( أالطٛاي ٚإٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌٍَّزمواد 83علٚي )  

 (.22اٌّصله :ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ فو٠طخ )      

 شّبي شوق إٌّطمخ ثبؽ ٔبهاْ( رَبلط اٌصقٛه ثبٌموة ِٓ اٌَّزمواد اٌجشو٠خ فٟ لو٠خ  43صٛهح )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١2/5/2018ـ اٌزمطذ ث                 

 

 ( رَبلط اٌصقٛه ثبٌموة ِٓ اٌَّزمواد اٌجشو٠خ فٟ لو٠خ وبٟٔ ووِبط ظّٓ ٔبؽ١خ ١ِلا44ْصٛهح )      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23/2/2018اٌزمطذ ثزبه٠ـ              

 انزظُٛد

كهعخ انًقبؽو انغٕٛيٕهفٛخ  ػًٍ 

 أالؽٕاع

كهعخ انًقبؽو انغٕٛيٕهٚخ  ػًٍ 

 أالهاػٙ ثٍٛ االٔكٚخ

 انَُجخ انًئٕٚخ% انعلك انَُجخ انًئٕٚخ% انعلك

 33.5 3 34.1 32 فبٕهح قهٛهخ

 12.5 1 33.2 31 فبٕهح يزٍٕبخ

 51 4 32.3 69 فبٕهح  لٚلح

 111 6 111 211 انًغًٕل

ؽبعي يٍ االٍال  انشب كخ 

 نًُ  ٍقٕؽ انظقٕه

N 
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 أصو اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ ػٍٝ طوق إٌمً: م١١ُر.4-3-1-2

رزظوود  يُبقووخ انلهاٍووخ ثثهرفووبل َشووبؽ انعًهٛووبد انًٕهفٕكُٚبيٛكووخ فٛٓووب ٔمنوو  نٕعووٕك يُؾوولهاد    

َشبخ ركزَٕٛبً إم رعول يوموياً نهجوره انينيانٛوخ يُبقخ مَٕٓب  فؼالً دٍ لٚلح االهرفبل ٍٔفٕػ عوفٛخ 

 ُْوب  انعلٚول يوٍ ٍوهفب فوٙ انفظوم انقوبيٌ  ؽٛوش أٌانشلٚلح انزٙ رؾلس ثظٕهح يزكوهح مًوب مموو 

  انغٕٛيٕهفٛوخًقوبؽو نا رقو  رؾوذ رٓلٚولؽٛوش الٔكٚوخ ٔانقٕاَو  انؼوٛقخ ا يوب ثوٍٛ رًزلانبوـ انزٙ 

ٔمن  انشلٚلح االهرفبل   نًُبؽ افٙ الًٍٛب َٔيالقبد االهػٛخ ٍٔقٕؽ انظقٕه ًُٓب يبرعوع نألف

يٕٛنٓب لح ٔدلو أٍزقواهٚخ يُؾلهارٓب  ثَجت
(1)

ْٔنا يبؽلس فوٙ انبوٚو     (45ظٕهح)انمًب فٙ   

ٚعول يوٍ أمضوو  ؽٛوشإ  َبؽٛوخ يٛولاٌ انون٘ ًٚزول فوٙٚوثؾ ثٍٛ انعواـ ٔأٚواٌ  انؾلٔك٘ انن٘انو َٛٙ 

ٍور  انن٘ ٚش  ٍهَهخ عجبل دجو يًواد عجهٛخ ػٛقخ رق  ػًٍ ٔاك٘ ًٚو  مَّٕ  انبوـ فبٕهح ً

 جولٔ مؾوب ؾ هأٍوٙر ٔانزوٙ  انشلٚلح االَؾلاه َفٕؽّثثهرفبل  قًًّ انغجهٛخ ٔث ًزبىٔمن  الَّ ٚ  يٕبث

ثووبنقوة يووٍ يظووٛد ل رعوووع انووٗ ؽوولٔس أَٓٛووبهاد طووقوٚخ فقوونوونا ؾووبم٘ انبوٚوو  يووٍ عبَجٛووّ   ٚ

فووووٙ ٚووووٕو  االهاػووووٙ انًؾبمٚووووخ نًُبقووووخ انلهاٍووووخػوووووة دُٛوووود عووووواء ٔقووووٕل ىنوووويال ٍووووور  

موى عُوٕة  ووـ 32.3دهٗ ثعل ؽَت يقٛبً هٚقزوكهعخ( 3.3و ٔانن٘ مبٌ ثقٕح )12/11/2113

ٚ انٗ  ه  انبوأكٖ يًب  ُٚخ ؽهجغخ  يل
 

 انون٘ ًٚوو انؾولٔك انعواقٛوخ االٚواَٛوخ انًورك٘ انوٗ انووٚئٌ

ًظٛد ٍور ث
(2)

يعبنغخ ْونا انُوٕل يوٍ انًقوبؽو يوٍ فوالل ًٔٚكٍ   ( ة -أ46)  طٕهحمًب فٙ   

انظقٕه فوٙ انبووـ  رَبقؾانشب كخ نًُ  أَيالـ ٔثُبء علاه مَٕكوٚزٙ أٔ دًم ؽبعي يٍ االٍال  

  .(43ظٕهح)انٔفبطخ انًقبيخ ثبنقوة يٍ انَفٕػ انزٙ ركٌٕ قهٛهخ االَؾلاه  

 

 ( رَبلط اٌصقٛه ٚغٍك اٌطو٠ك اٌؾلٚكٞ اٌنٞ ٠وثط ث١ٓ اٌؼواق ٚأ٠واْ فٟ شّبي إٌّطمخ 45صٛهح )         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://almasalah.com/ar/news/117921شجىخ االٔزؤذ اٌّصله:         

                                                 
فٟ ِٕقفط اٌٛاؽبد اٌجؾو٠خ كهاٍخ ثأٍزقلاَ االٍزشوؼبه ػوٓ  (  ِؾّٛك ػجل اٌفزبػ ػجل اٌٍط١ف ػٕجو, االفطبه إٌّبف١خ  ٚاٌج١ئ١خ1

 .304,ص2015ثؼل ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ , أطوٚؽخ كوزٛهاٖ غ١و ِٕشٛهح , و١ٍخ االكاة , عبِؼخ اٌمب٘وح 

  .صجبؽبً 10اٌَبػخ  2018-8-13ثزبه٠ـ  َ 1853ِٛا١ٌل   ٘ٛه٠ِٓٓ ٍىبْ لو٠خ  ( ِمبثٍخ ِغ ا١ٌَل عٙبك وو2ُ٠

N 

https://almasalah.com/ar/news/117921
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 ره ظّٓ ؽٛض ػجبٍبٍْو ػٕل ِلفً ِص١فرَبلط صقٛه فٟ  ( ة -أ 46 صٛهح)                

 صٛه)أ(                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 
 (ة  صٛه)                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  2018 /2/5ثزبه٠ـ  باٌزمطز             
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ٔعول أٌ ُْوب  ٛوخ انًقوبؽو انغٕٛيٕهف أًَُوٕمطثوٍٛ ؽجقوخ انبووـ ٔ انقوا بٛوخ ٔثعل دًم انًببثقخ  

ؽٕاع انًُبقخ   مًب فٙ أفٙ  ٕٛيٕهفٛخانبوـ انًًزلح ػًٍ أطُبف انًقبؽو انغؽٕال رجبٍٚ فٙ أ

 ٔمًب ٚهٙ: ( 94انغلٔل)ٔ( 63انقوٚبخ)

 ل١ٍٍخ اٌقطٛهح: هاظٟاٌطوق اٌزٟ رّزل ظّٓ اال 

 موى ( أ٘ ثَُوجخ 216)  انقهٛهوخ انقبوٕهح هاػوٙ االثهتذ أؽٕال انبوـ انًعجلح انزٙ رًزل ػًٍ      

%( يوٍ يغًوٕل 23.3موى( ٔثَُوجخ )111انبوـ  ٛوانًعجولح فقول ثهتوذ أؽٕانٓوب )%(   أيب 26.6)

 أؽٕال انبوـ انزٙ رق  ػًٍ ْنا انًَزٕٖ فٙ أؽٕاع انًُبقخ.

 ِزٍٛطخ اٌقطٛهح: هاظٟاٌطوق اٌزٟ رّزل ظّٓ اال 

موى( 312)ْوٙ االؽوٕل أيزولاكاً إم ثهتوذاالهاػٙ انًزٍٕبخ انقبوٕهح انبوـ انًعجلح ػًٍ رعل     

فقول أيزولد  انزوٙ رقو  يوبثٍٛ االٔكٚوخ ٔمًب إٌ االهاػوٙ  %( ػًٍ أؽٕاع انًُبقخ36.4) ٔثَُجخ

مووى( 169) ثهووع فقوول أيزوولد ثبووٕل ٛووو انًعجوولح  انبوووـأيووب  %(  36.6مووى( ٔثَُووجخ)61)ثبووٕل

ٔمًووب   ًزوولح فووٙ االؽووٕاع ػووًٍ ْوونا انًَووزًٕٖ%( يووٍ يغًووٕل أؽووٕال انبوووـ ان39.3ٔثَُووجخ)

 كٚخ .ٔالا%( ػًٍ االهاػٙ يبثٍٛ 25.3مى( أ٘ ثَُجخ)45)أيزلد ثبٕل

 شل٠لح اٌقطٛهح: هاظٟاٌطوق اٌزٟ رّزل ظّٓ اال 

   %(35مى( ٔثَُوجخ)264أؽٕاع انًُبقخ ) فْٙنا انًَزٕٖ  ػًٍثهتذ أؽٕال انبوـ انًعجلح    

انبووووـ ب أيووو%(   52موووى( ٔثَُوووجخ)91االهاػوووٙ يوووبثٍٛ االٔكٚوووخ )  ػوووًٍ أؽٕانٓوووب ثهتوووذٔمًوووب 

ػوًٍ %( يٍ يغًٕل أؽٕال انبووـ انًًزولح  33مى( ٔثَُجخ) 136) أؽٕانٓبفقل ثهتذ انًعجلح و ٛ

االهاػووٙ ػووًٍ انزووٙ رقو  ٔمًووب أيزوولد أؽوٕال انبوووـ  ٛوو انًعجوولح   االهاػوٙ انشوولٚلح انقبوٕهح

 %(.22.3مى( ٔثَُجخ )39يبثٍٛ االٔكٚخ )

 حيثم٠ٌّٕٛغ رَبلط اٌصقٛه فٟ طو٠ك ١ِلاْ  علاه ٍبٔل(  43صٛهح )        

  

 

 

 

 

 

 

 

                          21/2/2020ثزبه٠ـ اٌزمطذ                            

N 
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 اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ فٟ إٌّطمخ طوق إٌمً ِغ َِز٠ٛبد( ِطبثمخ 23فو٠طخ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ أُّٔٛمط( رص١ٕف اٌَّزمواد ؽَت رٛاعل٘ب ظّٓ  84علٚي ) 

         

 (.23اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌقو٠طخ )   

 انزظُٛد

أؽٕال انبوـ انًعجلح انًعوػخ نهًقبؽو انغٕٛيٕهفٛخ    

 ػًٍ أالؽٕاع

أؽٕال انبوـ انًعجلح انًعوػخ نهًقبؽو انغٕٛيٕهفٛخ    

 ػًٍ أالهاػٙ ثٍٛ االٔكٚخ

انبوـ 

 انًعجلح/مى

انَُجخ 

 انًئٕٚخ

% 

انبوـ 

 ٛو 

 انًعجلح/مى

انَُجخ 

 انًئٕٚخ%

انبوـ 

 انًعجلح/مى

 

 

 

 

 

 

 

 يكى

انَُجخ 

 انًئٕٚخ%

انبوـ 

 ٛو 

 انًعجلح/مى

انَُجخ 

انًئٕٚخ

% 

 25.3 45 32.6 61 23.3 111 26.6 216 فبٕهح قهٛهخ

 52 91 61.9 112 39.3 169 36.4 312 يزٍٕبخ انقبٕهح

 22.3 39 6.5 12 33 136 35 264 فبٕهح  لٚلح

 111 135 111 164 111 436 111 612 انًغًٕل

 .ARC GIS( arc map10ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)( 38ٚ( ,) 36اٌقو٠طخ ) اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ِٓ ػًّاٌّصله: 
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 :ػٍٝ االهاظٟ اٌيهاػ١خ١خ أصو اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهفرم١١ُ .4-3-1-3

زووثصٛو انانًؾبطووٛم انيهادٛووخ ٔمنوو  ثَووجت فوووص ًَٕ هٛوومرق دهووٗ انًقووبؽو انغٕٛيٕهفٛووخ رعًووم    

هكو  انون٘ ٚعًوم دهوٗ انزَوبقؾ انظوقو٘ ٔ الَيالـبانًجب و ٔ ٛو انًجب و نالَٓٛبهاد االهػوٛخ مو

نزووبنٙ دوولو ٔطوووٕل يٛووبِ انَووقٙ نال ووغبه ٔانًؾبطوووٛم نكضٛووو يووٍ يقووبهط انًغوووبه٘ انًب ٛووخ ٔثبا

 انًيهٔدخ فٙ انًُبقخ
(1)

   (.49) ( 46ظٕهح )ان  

انًقووبؽو  أًَُووٕمط فوٚبووخانًَووبؽبد انيهادٛووخ يوو  ؽٛووش رجووٍٛ يووٍ دًووم انًببثقووخ ثووٍٛ فوٚبووخ    

أٌ ُْوووب  رجوووبٍٚ فوووٙ انًَوووبؽبد انيهادٛوووخ انًعوػوووخ الؽزًبنٛوووخ ؽووولٔس انًقوووبؽو  ٛوووخانغٕٛيٕهف

 ًب ٚهٙ: م (95انغلٔل)ٔ (64انغٕٛيٕهفٕنٕعٛخ   مًب فٙ انقوٚبخ )

 ٌل١ٍٍخ اٌقطٛهح:هاظٟ اٌيهاػ١خ اٌزٟ رزٛىع ظّٓ اال َّبؽبدا 

( ٔثَُووجخ 2مووى166.1ْوونا انًَووزٕٖ يووٍ انًقووبؽو )ػووًٍ  يهادٛووخثهتووذ يَووبؽخ االهاػووٙ ان   

  ٔمًوب  انًُبقوخ ؽوٕاعأػوًٍ انًعوػوخ نهًقوبؽو انغٕيٕهفٛوخ ًَوبؽخ ان%( يوٍ إعًوبنٙ 21.2)

انزوٙ رقو  هاػوٙ نال انزٙ رزٕىل ػوًٍ االهاػوٙ قهٛهوخ انقبوٕهح انزبثعوخثهتذ انًَبؽبد انيهادٛخ 

 . %(26.4( ٔثَُجخ )2مى25.1يبثٍٛ )

  ِزٍٛطخ اٌقطٛهح: هاظٟاٌيهاػ١خ اٌزٟ رزٛىع ظّٓ االاٌَّبؽبد 

خ ٔانزٙ ٛنا انًَزٕٖ يٍ انًقبؽو انغٕٛيٕهفٍبكد أمجو يَبؽخ يٍ االهاػٙ انيهادٛخ  ػًٍ ْ   

ًٍ ػو يَوبؽخ االهاػوٙ يزٍٕوبخ انقبوٕهح%( يٍ يغًٕل 43.2( أ٘ ثَُجخ )2مى362.3ثهتذ )

( أ٘ 2موى51.9يوبثٍٛ االٔكٚوخ ) ٙػواااله فوٙانًيهٔدوخ انًَوبؽبد   ثًُٛب ثهتوذ أؽٕاع انًُبقخ 

 .ػًٍ ْنا انًَزٕٖ%( 53.6ثَُجخ )

 شل٠لح اٌقطٛهح هاظٟٛىع ظّٓ االاٌيهاػ١خ اٌزٟ رز ٌَّبؽبدا: 

                  ( ٔثَُووجخ2مووى315.4)ػووًٍ االهاػووٙ  وولٚلح انقبووٕهح   ثهتووذ يَووبؽخ االهاػووٙ انيهادٛووخ     

   ٔمًوب ػوًٍ أؽوٕاع انًُبقوخ  أعًبنٙ انًَبؽخ انًعوػخ نهًقوبؽو انغٕيٕهفٛوخ%( يٍ 35.6) 

%( 14( أ٘ ثَُوجخ )2مى12.4خ )انيهادٛخ انزٙ رق  ػًٍ االهاػٙ يبثٍٛ االٔكٚ ًَبؽبد تهذ ان

 .يٍ يغًٕل يَبؽزٓب

                                                 
وٚح ِؾّل ػّو ػجبً اٌغٛ٘وٞ , ١٘لهٚع١ِٛٛهفٌٛٛع١خ اؽٛاض اٌزصو٠ف اٌوئ١َ١خ ػٍٝ اٌَبؽً اٌغوثٟ ( ِ 1

 .224ٌق١ٍظ ا٠ٌٌَٛ . ِصله ٍبثك, ص
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 ظّٓ إٌّطمخ ١خاٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف( ِطبثمخ االهاظٟ اٌيهاػ١خ ِغ أصٕبف 24فو٠طخ )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( رص١ٕف االهاظٟ اٌيهاػ١خ ؽَت رٛاعل٘ب ظّٓ أُّٔٛمط اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ 85علٚي )

 خفٟ إٌّطم

 
 (.24اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌقو٠طخ )

االهاػٙ انيهادٛخ انًعوػخ نهًقبؽو  انزظُٛد

 انغٕٛيٕهفٛخ   ػًٍ أالؽٕاع

االهاػٙ انيهادٛخ انًعوػخ نهًقبؽو 

 انغٕٛيٕهفٛخ ػًٍ أالهاػٙ ثٍٛ االٔكٚخ

 انَُجخ انًئٕٚخ% 2انًَبؽخ/مى انَُجخ انًئٕٚخ% 2انًَبؽخ/مى

 26.4 25.1 21.2 166.1 فبٕهح قهٛهخ

 43.2 362.3 فبٕهح يزٍٕبخ

. 

 ى

 ى

 ى

51.9 53.6 

 14 12.4 35.6 315.4 فبٕهح  لٚلح

 111 66.4 111 666.2 انًغًٕل

 .ARC GIS( arc map10ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)( 20ٚ( ,) 36اٌقو٠طخ ) اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ِٓ ػًّ اٌّصله:
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 ٍورهٚاكٞ ّٕؾلهاد ( رَبلط اٌصقٛه فٟ اٌّغوٜ اٌّبئٟ  اٌنٞ ٠صت ظّٓ  اٌغبٔت اال٠ّٓ ٌ 42صٛهح )  
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 ورهٍ ٚاكّٕٞؾلهاد ( رَبلط اٌصقٛه فٟ اٌّغوٜ اٌّبئٟ  اٌنٞ ٠صت ظّٓ  اٌغبٔت اال٠ّٓ 48ٌصٛهح ) 
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 اٌغ١ِٛٛهف١خ ػٍٝ االِبوٓ ا١ٌَبؽ١خ:رم١١ُ أصو ِقبطو .4-3-1-5

انًقووبؽو انغٕٛيٕهفٛووخ رجووٍٛ أٌ  أًَُووٕمطٕىٚوو  االيووبمٍ انَووٛبؽٛخ يوو  ؽجقووخ ثعوول يببثقووخ فوٚبووخ ر

قعوبٌ ػوًٍ   إم َٚوٛبؽٛخ فوٙ انًُبقوخ يوٍ أْوى االيوبمٍ ان لاٌثؾو٘ انهزبٌ رعومٕنى يظٛد ٍور  ٔ

يعوػووخ الؽزًبنٛووخ  ؽوولٔس فثَٓووب ركووٌٕ   نوونا (65فوٚبووخ ) وولٚلح انقبووٕهح  االهاػووٙ  طووُد

  طقو٘   ْٔنا يبرى يالؽظزّ فالل انيٚبهح انًٛلاَٛخ نهًُبقخٔرَبقؾ أهػٛخ ٔإَيالقبد  َٓٛبهادا

 .(51طٕهح )

 ظّٓ عٛض ػجبٍبْ ِص١ف ٍوره أِبَ( رَبلط اٌصقٛه 50صٛهح )
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 االِبوٓ ا١ٌَبؽ١خ ِغ َِز٠ٛبد اٌّقبطو اٌغ١ِٛٛهف١خ فٟ إٌّطمخ( ِطبثمخ 25و٠طخ)ف

 

 

ػووًٍ انًُووبؽ  قهٛهووخ  رٕىدووذدوولاك انًَووزقواد انجشوووٚخ اأدهووٗ ََووجخ  ََووزُزظ يًووب ٍووج  إٌ    

ػوًٍ االهاػوٙ  أيزولد نبوـ انًعجولح ٔ ٛوو انًعجولح أدهٗ ََجخ الؽٕال ا إيزلد  ثًُٛب انقبٕهح 

نًَوووووبؽبد انيهادٛوووووخ  أدهوووووٗ ََوووووجخ ػوووووًٍ االهاػوووووٙ اًوووووب  وووووتهذ ٔم   يزٍٕوووووبخ انقبوووووٕهح

 .ARC GIS( arc map10ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)( 21ٚ( ,) 36اٌقو٠طخ ) اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ِٓ ػًّ اٌّصله:
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ػوًٍ  بثؾوو٘ قول ٔقعوهى يبمٍ انَٛبؽٛخ فثٌ يظٛد ٍور  ٔموٕينأل أيب  ثبنَُجخ  انقبٕهحيزٍٕبخ

 .االهاػٙ  لٚلح انقبٕهح

 : تقييم أثر خماطر السيول على إستعماالت االرض .4-3-2
 ؽومووخ انزًُٛووخ ثبنًُبقووخ   انًوورصوح فووٙانُبعًووخ دووٍ انَووٕٛل أؽوولٖ أْووى انًشووكالد  نًقووبؽورعوول ا 

ٔنًعوفخ يلٖ فبٕهح انَٕٛل دهٗ أٍزعًبالد االهع ٔ ولرٓب   فقول روى دًوم يببثقوخ ثوٍٛ فووا ؾ 

 أؽٕاع انًُبقخ  ٔمًب ٚهٙ: ػًٍيقبؽو انَٕٛل  إًَُٔمطإٍزعًبالد االهع ي  فوٚبخ 

 أصو ِقبطو ا١ٌَٛي ػٍٝ اٌَّزمواد اٌجشو٠خ:رم١١ُ  .4-3-2-1

عًهٛوبد ثرزًضوم  ٔانزوٙقل ٚهؾ  ثبنًَزقواد انجشووٚخ انكضٛوو يوٍ ااػوواه َزٛغوخ نؾولٔس انَوٕٛل    

ال ٍوًٛب انًشوٛلح رقوٕٚغ انزوثوخ أٍوفم انًجوبَٙ رعًوم دهوٗ انزوٙ يوٍ  وثَٓب أٌ غولهاٌ انر مم َٔؾذ 

انًقبٔيخ نهزعوٚخ قهٛهخ ٓشخ ماد انزكُٕٚبد ان انًقبيخ دهٗ يُؾلهاد اأكٚخٔ ثًٕاك ثُبء رقهٛلٚخ قلًٚخ

ْٔوونا يووب نووٕؽظ فووالل انلهاٍووخ انًٛلاَٛووخ  اؽزًبنٛووخ االَٓٛووبهمنوو  ٛعوػووٓب ف انًب ٛووخ
1*

  مًووب فووٙ 

 . (51ظٕهح)ان

يو   فوٚبوخ رٕىٚو  انًَوزقواد انجشووٚخيببثقوخ روى فقول  زؾلٚل انقوٖ انًعوػخ نًقبؽو انَوٕٛلٔن  

 ًب ٚهٙ: ٔم( 96( ٔانغلٔل)66قوٚبخ)ان  يقبؽو انَٕٛل  إًَُٔمطفوٚبخ 

 ِزٍٛطخ اٌقطٛهح: هاظٟاٌَّزمواد اٌجشو٠خ اٌزٟ رٕزشو ظّٓ اال 

 ثهتذ أدلاك انقوٖ انزٙ رزٕىل ػًٍ أؽٕاع انًُبقخ ٔانزٙ رًضم طُد انقبٕهح انًزٍٕبخ    

 %( .9.3ٔثَُجخ ) يَزقوح ثشوٚخ (  23)  

 اٌشل٠لح اٌقطٛهح:هاظٟ اٌَّزمواد اٌجشو٠خ اٌزٟ رٕزشو ظّٓ اال 

( يٍ يغًٕل أدلاك  69.3أ٘ ثَُجخ) قوٚخ ( 169ثهتذ أدلاك انقوٖ انزٙ رق  ػًٍ ْنا انًَزٕٖ)  

 ػًٍ أؽٕاع انًُبقخ.انًعوػخ نًقبؽو انَٕٛل انشلٚلح انقوٖ 

 ( قوٚخ.4ٔمًب ثهتذ ادلاك انقوٖ انزٙ ٔقعذ ػًٍ االهاػٙ يبثٍٛ االٔكٚخ )

 

 

 

                                                 
1
 دظواً. 5انَبدخ  4/5/2119و ٔمن  ثزبهٚـ 1966* يقبثهخ ي  انَٛل ؽٛله  كو يٍ ٍكبٌ قوٚخ يغٛل ا ب يٍ يٕانٛل  



 فٙ  ٔٔيقبؽو انزكزَٕٛخ

 

 

 

 ضمن املنطقة ستعماالت أالرضإعلى  وخماطر السيول ملخاطر اجليومورفيةا أثر   لرابعالفصل ا

263 

 ِقبطو ا١ٌَٛي ظّٓ أؽٛاض إٌّطمخ( ِطبثمخ اٌموٜ ِغ كهعبد 26فو٠طخ)             

 

 

 إٌّطمخ ؽٛاضأ ( أالػلاك  ٚإٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌٍَّزمواد اٌجشو٠خ ظّٓ كهعبد ِقبطو ا١ٌَٛي ف86ٟعلٚي )   

 

 (.26اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ )اٌّصله: ِٓ ػًّ               
                 

كهعخ فبٕهح انَٕٛل  ػًٍ 

 أالؽٕاع

 

 انًَزقواد انجشوٚخ

 انَُجخ انًئٕٚخ% انعلك

 9.3 23 فبٕهح يزٍٕبخ

 69.3 169 فبٕهح  لٚلح

 111 212 انًغًٕل

 .Arc GIS( arc map10( ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)32( ٚ)33اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ)
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 لبكهآغب ظّٓ ٔبؽ١خ لٛهح رٛ( ؽلٚس ا١ٌَٛي ظّٓ اٌَّزمواد اٌجشو٠خ فٟ لو٠خ ِغ١ل 51صٛهح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  2/1/2018اٌزمطذ ثزبه٠ـ    
                       

 :أصو ِقبطو ا١ٌَٛي ػٍٝ طوق إٌمً رم١١ُ .4-3-2-2

انًُبقووخ دوػووخ يًووب ععووم انزظوووٚد انًووب ٙ انًزواثبووخ  بد ووجكثثَزشووبه يُبقووخ انلهاٍووخ ًزبىر    

فوالل فزووح ٚوخ يزًضهوخ ثَوقٕؽ أيبوبه  يٚووح يبو ٕاطوددُول ؽولٔس د الٍوًٛبَوٕٛل ٔان ًقبؽون

يب ُٚزظ دُّ رليٛو عي ٙ أٔ مهوٙ نهبووـ انزوٙ رووثؾ ثوٍٛ انًَوزقواد أؽٛبَبً ٔانن٘   ىيُٛخ  قظٛوح 

أٌ ؽوولٔس انغوٚووبٌ انَووٛهٗ فٛٓووب  أ٘  انجشوووٚخ انًٕىدووخ ثظووٕهح دشووٕا ٛخ ػووًٍ أؽووٕاع انًُبقووخ

 انزغٕٚوخ نعًهٛوبد َزٛغوخ ٔانبٕنٛوخ انعوػوٛخ يضم انزشققبد انبوـ دٕٛة ىٚبكحإنٗ  ً٘ٚكٍ أٌ ٚرك

يًعب ٔانًٛكبَٛكٛخ انكًٛب ٛخ
(1)

 ْٔونا انبوـ انزٗ رَٛودًٕكٚخ دهوٗ ارغوبِ انًغوبهٖ انًب ٛوخٔفبطخ   

انبوٚو  انون٘ ٚووثؾ  ثوٍٛ قوٚوخ طوبنؼ آ وب  فوًُٙبقخ فوالل انلهاٍوخ انًٛلاَٛوخ انيالؽظزّ فٙ  يبرى 

 ر موم عٕاَوت إنوٗ انشولٚل انَوٛهٗ انغوٚوبٌ ٚوركٖ مًوب   ٔ (ة -أ53  )(52ظٕهح)انٔعٛبٍٕهؿ   

ثظوفخ فبطوخ انبووـ انزوٗ رًوو ٔ  اايبوبه يوٍ مجٛووح مًٛوبد نزغً  َظًوا انًوطٕفخ  ٛو انبوـ

ثَوجت  ولح االَؾولاهيٍ َبؽٛوخ  زشكم انًَٛالد انغجهٛخ رٓلًٚلا نهبوـفأيبو انؾٕاف انغجهٛخ يجب وح  

  .*ٔػٛ  ره  انبوـ يٍ َبؽٛخ أفوٖ

                                                 
١٘لهٚع١ِٛٛهفٌٛٛع١خ اؽٛاض اٌزصو٠ف اٌوئ١َ١خ ػٍٝ اٌَبؽً اٌغوثٟ ٌق١ٍظ ( ِوٚح ِؾّل ػّو ػجبً اٌغٛ٘وٞ , 1

 .218ا٠ٌٌَٛ, ِصله ٍبثك, ص

 .21/2/2020اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ثزبه٠ـ  *

N 
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أٌ ََووجخ أظٓووود انُزووب ظ انَووٕٛل يقووبؽو  أًَُووٕمطٔانبوووـ  فوٚبووخ  ثووٍٛ ًببثقووخ أعووواء انثعوول     

( 63قوٚبوووخ)ان انشووولٚلح انقبوووٕهح  مًوووب فوووٙ  هاػوووٙانبووووـ رقووو  ػوووًٍ االأؽوووٕال مجٛووووح يوووٍ 

 ٔمًب ٚثرٙ:( 93ٔانغلٔل)

    ٟاٌقطٛهح: اٌّزٍٛطخ ؽٛاضاالظّٓ رّزل اٌطوق اٌز 

                 أ٘ ثَُوووجخ (موووى93ثهتوووذ أؽوووٕال انبووووـ انًعجووولح ػوووًٍ ْووونا انًَوووزٕٖ يوووٍ يقوووبؽو انَوووٕٛل)   

فقل  أيب انبوـ  ٛو انًعجلح  أؽٕاع انًُبقخ ػًٍ%( يٍ يغًٕل انبوـ انًعجلح انزٙ رق  11.3)

ػًٍ أؽٕاع %( يٍ إعًبنٙ أؽٕال انبوـ  ٛو انًعجلح 23.2ٔثَُجخ )  مى(156) ثهتذ أؽٕانٓب 

 .انًُبقخ

  ٟاٌشل٠لح اٌقطٛهح: ؽٛاضظّٓ االرّزل اٌطوق اٌز 

%( يٍ يغًٕل أؽٕال 69.3مى( ٔثَُجخ )611ثهتذ أؽٕال انبوـ انًعجلح ػًٍ ْنا انظُد )    

                       مووووى( أ٘ ثَُووووجخ422  ثًُٛووووب ثهتووووذ انبوووووـ  ٛووووو انًعجوووولح )اؽووووٕاع انًُبقووووخ ػووووًٍانبوووووـ 

 االؽٕاع. فٙ%( يٍ أعًبنٙ أؽٕال انبوـ 32.6) 

موى( 31مى( ٔمًب أٌ انبوـ  ٛو انًعجولح ثهتوذ أؽٕانٓوب )92دهًبً إٌ أؽٕال انبوـ انًعجلح ثهتذ  )

 ػًٍ أالهاػٙ انزٙ رق  يبثٍٛ االٔكٚخ.

 

 صبٌؼ آغب ٚع١بٍٛهؿ لو٠خ ٟ طو٠كف اٌغبٔت اال٠َوػٍٝ ( رم٠ٛط  52صٛهح)                   

   . 22/2/2020اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ثزبه٠ـ 
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 اٌغبٔت اال٠ّٓ ثفؼً ا١ٌَٛي فٟ طو٠ك صبٌؼ أغب ٚع١بٍٛهؿػٍٝ ط ٠( رمٛة -أ 53صٛهح)           

 صٛه)أ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ةصٛه)
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 إٌّطمخ فِٟقبطو ا١ٌَٛي ٌٚطوق  ا ِطبثمخ( 23) فو٠طخ

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

     

         

 

 

 

 

 

                      

 ِقبطو ا١ٌَٛي أُّٔٛمط( أطٛاي اٌطوق ؽَت رٛاعل٘ب ظّٓ 83 علٚي )               

 (.23اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌقو٠طخ)                 

 

رظُٛد فبٕهح 

 انَٕٛل

 ػًٍ أالؽٕاع

 انبوـ  ٛو انًعجلح انبوـ انًعجلح

  
 انَُجخ انًئٕٚخ% 2انبٕل/ مى انَُجخ انًئٕٚخ% انبٕل/ مى

 23.2 156 11.3 93 فبٕهح يزٍٕبخ

 32.6 422 69.3 611 فبٕهح  لٚلح

 111 561 111 914 انًغًٕل

 .Arc GIS( arc map10ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)ٚ (38( ٚ)33اٌقو٠طخ)  اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ
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 أصو ِقبطو ا١ٌَٛي ػٍٝ أالهاظٟ اٌيهاػ١خ: .4-3-2-3

إنووٗ رؼوووه ثعووغ انًيهٔدووبد  ؽٛووش روورك٘دهووٗ االهاػووٙ انيهادٛووخ أٌ نهَووٕٛل رووثصٛو ٍووهجٙ    

 منو  انوٗ ٚورك٘يًوب  انزوٙ رتبوٗ عونٔه انُجبروبد وثخإىانخ انزإَغواف ٔدهٗ  رعًمؽٛش ٔأقزالدٓب  

ٚقهوم يوٍ يقبٔيزٓوب نهوٚوبػ   ْٔنا يوب ( 55ٔ  54  طٕهح)  ثبالهع ػعد رًبٍ  عنٔه اا غبه

ب رعًوم انَوٕٛل دهوٗ رغوٚود انزوثوخ قزالدٓب فٙ َٓبٚوخ اايوو  مًوإٍٔٓنخ ٔٔاادبطٛو ٔانعٕاطد 

  رقهوٛض ؽغوى انًَوبؽبد انًيهٔدوخ ثبنزوبنٙ فقلاٌ انزوثخ نقظوٕثزٓب ٔٚرصو من  دهٗ يًب انيهادٛخ

  يكَٕخ ثونن  يقزهفخ  عهت انزوٍجبد يٍ يُبؽ نهَٕٛل ؽٛش رعًم دهٗ رثصٛو أٚغبثٙ إٌ ُْب  مًب 

انَٓم انفٛؼٙ انن٘ ٚزًٛي ثقظٕثزّ ٔيال ًزّ نيهادخ يقزهد انًؾبطٛم 
(1)

. 

مًوووب فوووٙ   يقوووبؽو انَوووٕٛل أًَُوووٕمطانيهادٛوووخ يووو  إؽجقوووخ االهاػوووٙ ثوووٍٛ ًببثقوووخ ان ثعووول دًوووم  

 : (  أرؼؼ يبٚه96ٙ( ٔانغلٔل)66فوٚبخ)

 اٌّزٍٛطخ اٌقطٛهح: ؽٛاضاالهاظٟ اٌيهاػ١خ اٌزٟ رزٛىع ظّٓ اال 

%( يوٍ 16.6موى( أ٘ ثَُوجخ )146.9)ْونِ االؽوٕاع ثهتذ يَبؽخ االهاػوٙ انًيهٔدوخ ػوًٍ   

 ػًٍ أؽٕاع انًُبقخ.انًعوػخ نهقبٕهح انًزٍٕبخ يغًٕل يَبؽخ االهاػٙ انيهادٛخ 

 اٌشل٠لح اٌقطٛهح: ؽٛاضظّٓ اال االهاظٟ اٌيهاػ١خ اٌزٟ رزٛىع 

( أ٘ 2مووى339.3ٍووبكد أ هووت يَووبؽبد االهاػووٙ انًيهٔدووخ ػووًٍ ْوونا انظووُد ٔانزووٙ ثهتووذ )  

 .انًعوػخ نهقبٕهح انشلٚلح %( يٍ يغًم يَبؽخ أهاػٙ االؽٕاع63.4ثَُجخ )

( يوٍ 9.1( ٔثَُوجخ )2موى66.4) ثٍٛ االٔكٚوخيَبؽخ االهاػٙ انًيهٔدخ انزٙ رق  يب  ثًُٛب  ثهتذ  

قوة يظجبد االؽٕاع بنَٓم انفٛؼٙ رزًضم ثٔ   انًُبقخَبؽخ االهاػٙ انًيهٔدخ فٙ يغًٕل ي

 ٚعل يٍ أفظت أالهاػٙ  فٙ انًُبقخ.    ؽٛشفٙ َٓو كٚبنٗ

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
ِوٚح ِؾّل ػّو ػجبً اٌغٛ٘وٞ , ١٘لهٚع١ِٛٛهفٌٛٛع١خ اؽٛاض اٌزصو٠ف اٌوئ١َ١خ ػٍٝ اٌَبؽً اٌغوثٟ ٌق١ٍظ  (1

  .221ا٠ٌٌَٛ, ِصله ٍبثك, ص
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 ِٚقبطو ا١ٌَٛي فٟ إٌّطمخ( ِطبثمخ االهاظٟ اٌيهاػ١خ  22فو٠طخ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 ِقبطو ا١ٌَٛي أُّٔٛمط( رص١ٕف االهاظٟ اٌيهاػ١خ ؽَت رٛاعل٘ب ظّٓ 82علٚي )                

 

 

 

 

 

 

  
                                 

 (.22ٌّصله : ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ )  ا

رظُٛد فبٕهح انَٕٛل  ػًٍ 

 أالؽٕاع

 

 انيهادٛخاالهاػٙ 

 انَُجخ انًئٕٚخ% 2انًَبؽخ/مى

 16.6 146.9 فبٕهح يزٍٕبخ

 63.4 339.3 فبٕهح  لٚلح

 111 666.6 انًغًٕل

 .ARC GIS( arc map10( ٚثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌـ)20( ,) 33اٌّصله: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌقو٠طخ )
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 عنٚه االشغبه ثَجت أٔغواف اٌزوثخ إلزالع(  54صٛهح )        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  3/5/2020اٌزمطذ ثزبه٠ـ                                   

 ( ظؼف رّبٍه عنٚه االشغبه ثَجت أٔغواف اٌزوثخ55صٛهح)          
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 رم١١ُ أصو ِقبطو ا١ٌَٛي ػٍٝ االِبوٓ ا١ٌَبؽ١خ:.4-3-2-4

رجوٍٛ أٌ يظوٛد    يقوبؽو انَوٕٛل إًَُٔمط فوٚبخثعل يببثقخ فوٚبخ رٕىٚ  االيبمٍ انَٛبؽٛخ ي  

ؽٛش  ركوٌٕ يعوػوخ الؽزًبنٛوخ  انقبٕهح  لٚلح  االهاػٙ ثؾو٘ رقعبٌ ػًٍ طُدمٕنى ٍور  ٔ

 .(69قوٚبخ )  مًب فٙ اننَٕٛل ؽلٔس فبو ا

 ( ِطبثمخ االِبوٓ ا١ٌَبؽ١خ ِغ ِقبطو ا١ٌَٛي فٟ إٌّطمخ 28و٠طخ) ف    

 

دلاك انًَزقواد انجشوٚخ ٔانبوـ انًعجلح ٔ ٛوو انًعجولح ٔمونن  أدهوٗ أََزُظ يًب ٍج  أٌ أ هت     

ٔقعوذ ػوًٍ االهاػوٙ انزوٙ ركوٌٕ االيوبمٍ انَوٛبؽٛخ قول  فؼوالً دوٍََجخ يٍ انًَبؽبد انيهادٛوخ 

 .ARC GIS( arc map10ثؤبِظ اٌـ)ثبٍزقلاَ ( 21ٚ( ,) 33اٌقو٠طخ ) اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ِٓ ػًّاٌّصله: ِٓ 
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ؽجٛعخ انظؤف انًُبفٛخ نهًُبقوخ انزوٙ دوػخ نؾلٔس يقبؽو ٍٕٛل  لٚلح عبهفخ  ٔٚعٕك من  انٗ 

 رزًٛي ثزعوػٓب نعٕاطد يبوٚخ ثشكم يَزًو.

ًٔٚكٍ االٍزفبكح يٍ يٛبِ انَٕٛل يٍ فالل انقٛبو ثإَشبء يغًٕدخ يٍ انَلٔك انومبيٛخ انزواثٛوخ فوٙ   

انَووٕٛل نؾظووويٛبِ نزقهٛووم أصووو انَووٕٛل دهووٗ االهاػووٙ انيهادٛووخ ٔموونن   ٔمنوو   ثبووٌٕ أالٔكٚووخ 

فوالل انلهاٍوخ انًٛلاَٛوخ ثوبنقوة يوٍ قوٚوخ دهوٙ   وْٕلاالٍزفبكح يُٓب فٙ يٍٕوى انغفوبف   ْٔونا يوب 

 (. 53 ( ) 56ظٕهح) انيٛو  

 ( اٌغبٔت اال٠ّٓ ٌَلح رواث١خ ٌؾصبك ١ِبٖ ا١ٌَٛي فٟ لو٠خ ػٍٟ ١ِو 56صٛهح)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌَلح رواث١خ ٌؾصبك ١ِبٖ ا١ٌَٛي فٟ لو٠خ ػٍٟ ١ِو َواٌغبٔت اال٠( 53صٛهح)        
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  االستنتاجاتConclusion:  
طٖعبد ىطعب  الُ( High folded zoneالعبلٖعخ  الطٖعبد ىطعب  معبثٖو  ميطقخ الدزاظخ رقع  رجٖو إه  -1

رشعيٖ  الطٖعبد ىعزظ نيَعب الزعٔ رعؤصسد النيطقعخ ثبلؾستعبد ايلجٖعخ  إذ ،(Low folded zone الِاطئخ 

ثرععِزح معععزنسح ىزٖغععخ إلععْ ؽستععبد ريزِىٖععخ الطجقععبد الرعع سٕخ رعسضععذ ، ُتنععب  النؾدثععخ ُالنقعععسح

لِقععِا النيطقععخ ضععنو اازاضععٔ الؾدُإععخ النؾبذٕععخ ليرععاٖؾخ العسثٖععخ ُالابزظععٖخ الزععٔ رزرعع  ثعععد  

اح مٖيَععب أاّ ذلععإ إلععْ ريشعع  الطجقععبد الرعع سٕخ ُشٕععبأظععزقسازٕزَب لوَععِز الرععدُا ُالاِالعع  منععب 

ُتعرلإ دعدح رسعسض النيطقعخ ، ُالزعسٕعخ لعنيٖبد الزغِٕعخ نسضخ  أتضس ِه يرُرشققَب فبلطجقبد النبئيخ 

 شٕعباح فبنيٖعخ العنيٖعبدظعَ  فعٔ أ  ( فعِ  مععزِّ ظعطؼ الجؾعس2400 -300 ثعٖورعساُػ ازراعبا  الزٔ

تِىَععب رزععؤصس إظععزعنبلَب ايىطقععخ العبلٖععخ مععو الرعععت  اازاضععٔ الِاقعععخ ضععنوفععئه لععرا  مِزفٖععخ ،الغِٖ

  .الزٔ رؾدس فٔ النيطقخ ُترلإ رؤصس فٔ ٍٖدزُلِعٖخ العِٖل  الشدٕدح فٖخثبلن بطس الغِٖمِز

الرٓ ٕعد مو أغصز  ( 2012 -2012النطسٓ  خالل النِظ  ٍطيذرجٖو أه أنيْ الشداد النطسٕخ  -2

ُالزٔ رنضيذ  ،اُزح ميبخٖخ صغسّ( ظيخ أٓ خالل 11 النِاظ  خالل الندح النعزندح فٔ الدزاظخ ٍُٔ 

خ مٖععبً ليشععدح النطسٕععخ ٖععثيغععذ أنيععْ تن( ، ؽٖععش 2012 -2002ثبلعععيِاد النؾرععِزح ثععٖو نععبمٔ 

( ظبنبد 3أظزنسد  ش ٖ  ، ؽ21/5/2012( خالل ِٕ  Aالنؾطخ   فُٔالزٔ ٍطيذ مي /ظبنخ ( 52 

مي /ظبنخ( العبقطخ خالل ِٕ  36( فقد ثيغذ أنيْ تنٖخ مٖبً ليشدح النطسٕخ  Bمززبلٖخ، أمب فٔ النؾطخ 

( فقعد ثيغعذ أنيعْ تنٖعخ مٖعبً C( ظبنبد مززبلٖعخ، ُفعٔ النؾطعخ  4 ( ُالزٔ أظزنسد  6-2/5/2012 

 ( إذ إظعععزنسد 11/4/2012مي /ظعععبنخ( ُصعععبافذ فعععٔ ٕعععِ    44ظعععبقطخ خعععالل الشعععدح النطسٕعععخ  

 .(ظبنبد مزِاصيخ 5 

ِمععبد واظَععس رؾيٖعع  ال ععسائس الطقعععٖخ لنيطقععخ الدزاظععخ أه ٍيععبي نالقععخ ُصٖقععخ ثععٖو ريععساز الني -3

السغطٖخ السطجخ ُرعنقَب ُطِل مدح ثقبئَب فِ  النيطقخ م  شٕعباح ريعساز الشعداد النطسٕعخ ُغصازرَعب  

 خ مو النيطقخ.ُأظزنسازٕزَب ُخبصخ فٔ ايعصاء الشنبلٖخ الشسقٖ

 إخعزال  طجٖعخ مو ىبرظ ٍُرا النيطقخ ضنو ااؽِاض معبؽبد فٔ ب  رجبٕيأفسشد الدزاظخ أه ٍيبي  -4

 أظعَنذ الزعٔ الععبثقخ الغِٖلِعٖخ العرِز خالل ريزِىٖخ ؽستبد مو لٌ ُمبرعسضذ الغِٖلِعٖخ الجيٖخ

 ُالاِالع  الرعدُا ُ اىزشعبزالطٖبد معو الؾستبد ٍرً زاف  ُمب العطؼ مِزفِلِعٖخ ُزظ  رشيٖ  فٔ

 و أه ؽِضُٖرج ،النيطقخ فٔ اليَسٓ الزرسٕ   دجيخ  أىنبط معبزاد ُرؾدٕد رشيٖ  نيْ ننيذ الزٔ

أتضععس أاؽععِاض فععٔ النيطقععخ تبىععذ أقععسة الععْ الشععي  ٍععٔ أُثععس ُخِزخععِز ُظععٔ ؽععساه ُثععبىصمٖو 

ؽععِاض أأه نععدا تجٖععسمو  أرسععؼالنعععزدٕس أٓ إىَععب ُصععيذ الععْ مسؽيععخ مزطععِزح عِٖمِزفٖععب  ُثععرلإ 
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نيعد ظعقِط دعداد ُاظٖنب  فٔ النيطقخ ه رؾدسأ مؾزن  ظِٖلالنيطقخ ريِه معسضخ لؾدُس م بطس 

 .مطسٕخ غصٕسح

ان هناا ع قة ااد ة بٌااد  ااٌن  الَٖدزُلِعٖععخ لينيطقععخرجععٖو مععو ازاظععخ ال رععبئو النِزفِمزسٕععخ ُ -5

فكلما  ك ا م مسا حد الحاوض  ابم كمٌاد التً تج ي خةل أوبٌته  ، مس حد االحواض وكمٌد المٌ ه 

م عبطس مو  رعبىٔ أؽِاض النيطقخ  إهأرسؼ  إذ،  مة   و  لت لً  ٌ بة الف ئض الم ئًأم  ٌستق له من 

ؽِضعٔ نجبظعبه  هإ ُ، رزابُد ازععخ خطِزرَعب معو ؽعِض إلعْ  خعسالغبزفخ ، ؽٖش ردفقبد العِٖل 

  ددٕدح ال طِزح. نسضخ يؽزنبلٖخ ؽدُس ظِٖل ؽِاضاُقِزح رِ ٍنب أتضس أ

إه اغيت معبؽخ أؽِاض النيطقخ  ، إذ(011-25م  ٌن )فً منةقد الب اسد  (CN الـ)  ٌم ت اوحم -6

 تفا   نساا الج ٌا ن الساةحً إو ت  تها  لد نف ذٌد  مم  ٌبل قلى  ،( النسراعخCNالـ  تبىذ ضنو قٖ 

 .ىعجخ تجٖسح مو معبؽبد أؽِاض النيطقخ ريِه معسضخ لؾدُس ظِٖل عبزفخ  أٓ إهللحوض، 

 فٔ قٖ  ب  رجبٕيإه ٍيبي  (SCSؽغ  الغسٕبه العطؾٔ ؽعت طسٕقخ الـ  أظَسد ىزبئظ رطجٖ  معبالخ -2

ُذلإ رجعب  ليوسُ  النيبخٖخ ثبيضبفخ الْ طجٖعخ الغطبء  ٍرا النعبم  ضنو اؽِاض ميطقخ الدزاظخ 

نجبظبه ُقِزح رِ  ٔؽِضظغال ُقد ، ااىؾداز فٔ النيطقخاازضٔ ُتضبفخ الغطبء اليجبرٔ ُمعزِّ 

( Aتبىذ مؾطخ   ُ ، (A,B,Cفٔ عنٖ  النؾطبد النزنضيخ ثـبلنؾطخ   العطؾٔ   ؽغ  ليغسٕبهأنيْ 

 3( 17064.23 - 522.326قٖنخ ثٖو  أنيْ  ااؽِاض ؽٖش رساُؽذظغيذ أنيْ القٖ  ضنو عنٖ  

 ضنو ؽِض قِزح رِ. 3( 263.261 - 422.253ضنو ؽِض نجبظبه ، ُ 

إن للعملٌاا م المو فوتكتونٌااد أااا   اا ل  أالهمٌااد فااً حاابوو المخاا ة  الجٌومو فٌااد ، إذ ت ااٌن  عااب  -8

لحبوو المخ ة  ال ل الٌاد ،وذلاع  سساا ب اسد النش ة التكتونً للمنةقد أنه  تتع ض  شكل مستم  

 هن عحٌو أظه م الب اسد إن  مو عه  المح ذي لمنةقد التق ء الصفٌحد الع  ٌد والصفٌحد الف  سٌد ،

التبمٌ ٌاد  وآا  ها   وتها  ت  ٌن قن فضة المك نً وتو ٌعه  اال ضٌد اله ام حبوو تك ا  فً ت  ٌن

 ت اواحم والتً ال ال الٌد مق بٌ ه  حسا اال ضٌد ه امال  سمم فقب ذلع قلى و ن ء   ، قلى المنةقد

 -2.2) م  ٌن مقبا ه  اةاد فئ م، إذ ك نم الفئد أالولى ٌت اوح الى  ٌخت   مقٌ س°(4.9– 2.2)  ٌن

، أما  (ها ة67-33)  اٌن ٌتا اوح تك ا ها  قابب التاً اال ضٌد اله ام الفئد هذه شملم حٌو ،°(2.8

ه ة (32-06) ٌن تك  م حسا مقٌ س  ٌخت ، حٌو°(3.6-2.9) ٌنوح مقب اه  الفئد الا نٌد فقب ت 

 أ ااال تك ا هااا  قااابب  لااا  والتاااً °(4.9 – 3.7)  اااٌن مقااابا ه  ، وكاااذلع فااائن الفئاااد الا لااااد تااا اوح

 ه ة .(05)من

لشاابة ال ل الٌااد وللماابة مقاابا  االمخاا ة  ال ل الٌااد   القتماا ب قلااى خ ٌةااد تو ٌاا   ب اسااد قلااى  ناا ء   -9

مسااتوٌ م مان اال اضااً المع ضااد للخةااو ة  اااةو الااىالمنةقاد  فقااب صاانفم م(2108-2103مان)
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 أجماا لً ماان%( 58.7)حٌااو  ل اام نساا د مساا حد اال اضااً ذام خةااو ة  ل الٌااد  لٌلااد  ل الٌااد، ال

، ُتنعب سزعؽععت مقٖعبض زٕ  ͦ  (2.2-. 2ثعٖو  ت اوح مقبا  الشبة ال ل الٌد فٌها   المنةقد، إذ مس حد

، و ب ت اوح %( مو مغنِا معبؽخ النيطقخ32.2 ثيغذ ىعجخ معبؽخ اازاضٔ النزِظطخ ال طِزح 

المع ضاد  ىععجخ مععبؽخ اازاضعٔ، أم  سزؽعت مقٖبض زٕ  ͦ  (3.6-2.2ثٖو مقبا  شبته  ال ل الٌد 

المنةقااد، والتااً شاابته   مساا حد أجماا لً ماان% ( 8.4)  لحاابوو مخاا    ل الٌااد شاابٌبة فقااب  ل اام

 . ٌخت  مقٌ س حسا    (4.6-3.7) ٌن ت اوحم  ٌن

(  فقد قعنذ الْ خنععخ فئعبد (Zinkالسقنٔ لـ الزريٖ  نيْ ثبانزنبا النيطقخ ىؾدازادصياذ إ-10

 ىععجخ رشعي  النيجععطخ ايزاضعٔ ىععجخ أهإذ أرسعؼ  ، ؽزَب ُاليعت النئِٕعخ الزعٔ رشعغيَبرزجبٕو فٔ معب

 ايزاضعععععععٔ ُىععععععععجخ ،%(22.5 ذاد الزنعععععععِط ال اٖععععععع   ايزاضعععععععٔ ،ُىععععععععجخ%(44.5 قعععععععدزٍب

 شععععععدٕدحال ايزاضععععععٔ ىعععععععجخأمععععععب ،%(2.1 النيؾععععععدزح  ايزاضععععععٔ ،ُىعععععععجخ%(12.4 النزنِعععععععخ

ىعِا  معو ؽٖعش رجعبٕو، أمعب ثبليععجخ لشعي  النيؾعدزاد فقعد مو مغنِا معبؽخ النيطقخ%(1.5 ااىؾداز

زاضعٔ الزعٔ رععِا فَٖعب النيؾعدزاد رقِض النيؾعدزاد الععبئدح فعٔ النيطقعخ ، إذ ثيغعذ ىععجخ مععبؽخ أا

%( 36.4 ىععجخزاد النؾدثعخ فقعد دعغيذ %( مو مغنِا معبؽخ النيطقخ، أمب النيؾعد0.005  قعسحالن

%( 63.6مو إعنبلٔ معبؽخ النيطقخ، ثٖينب دغيذ النيؾدزاد النيزونخ أتجسىعجخ معبؽخ ُالزٔ ثيغذ  

 مو مغنِا معبؽخ النيطقخ.

مٖع  الطجقعبد  الغبذثٖخ اازضٖخ ُأازاضٔ النيؾدزح غٖعس النععزِٕخ فسعال  نعو  إه ثٖيذ الدزاظخ-11

ٕعبند نيعْ اىعصا  النعِاا النيَعبزح  ، إذ مِاا ظطؼ اازضفٔ رؾسي نيْ تجٖسرؤصٖس  Dipالر سٕخ 

 ُالرعع ِز الزسثععخ النزنضيععخ ثصؽعع  الغِٖمِزفٖععخ ىشععبط الن ععبطس ٕععصااا، أٓ النيؾععدزاد  إقععدا ىؾععِ 

ٓ   الَجِط ُننيٖبد الر سٕخ اليز  ُرعبقسُأىصاقبد   النسراععخ النيعبط  ٕوَس غبلجب  فٔ اازضٔ الر

 . النيطقخضنو  غجبلال ُأقدا 

 الن عبطس اؽزنبلٖعخ النعسضعخ مععبؽبد رِشٕع  فٔ ميبىٔ أرصاه ُعِا ند  إلْ الدزاظخ رِصيذ-12

 ال طعععس  مععععزِّ فعععٔ رجعععبٕو إذ ُععععد أه ٍيعععبي أؽعععِاض النيطقعععخ،  ضعععنو فعععٔ الغِٖمِزفِلِعٖعععخ

 مععزِّ ؽعت ُذلإ  أصيب  صالصخ صياذ الْ معبؽخ ميطقخ الدزاظخ ، لرا فقد ضنونِزفِريزِىٔ ال

( مو مغن  معبؽخ النيطقخ، ُىعجخ 56.25قٖيخ ال طِزح  إذ ثيغذ ىعجخ معبؽخ اازاضٔ  خطِزرَب،

%( مععو مغنععِا معععبؽخ النيطقععخ، أمععب ىعععجخ معععبؽخ 22.2   معععبؽخ اازاضععٔ النزِظععطخ ال طععِزح

، تنعب أظَعسد الدزاظعخ أه ٍيعبي رجعبٕو فعٔ %(15.5ثيغعذ اازاضٔ النعسضخ لي طِزح الشدٕدح فقد 

ىعجخ اازاضٔ النعسضخ لين بطس النِزفِإيبمٖيٖخ ، إذ دغيذ اازاضٔ القيٖيخ ال طِزح ىعجخ ثيغذ 

%( 44.2ب ىعجخ اازاضٔ النزِظطخ ال طِزح قد ثيغعذ  %( مو مغنِا معبؽخ النيطقخ ، أم35.5 

، %( 12.25يبمٖيععخ الشععدٕدح  ، ُتععرلإ ثيغععذ ىعععجخ معععبؽخ اازاضععٔ النعسضععخ لين ععبطس النِزفِإ
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ُتنعععب رِصعععيذ الدزاظعععخ العععْ أه ٍيعععبي رجعععبٕو فعععٔ ىععععت مععععبؽبد اازاضعععٔ النعسضعععخ لين عععبطس 

%( ، ُىعععجخ اازاضععٔ 32.5الن ععبطس   معععبؽخ اازاضععٔ القيٖيععخالنِزفِميبخٖععخ ، إذ ثيغععذ ىعععجخ 

%( معو مغنععِا معععبؽخ أزاضعٔ النيطقععخ  ، ُتععرلإ فعؤه ىعععجخ اازاضععٔ 43.2النزِظعطخ ال طععِزح 

 %(.12.3النعسضخ لي طِزح الشدٕدح فقد ثيغذ  

 لين عبطس مؾبتعبح إىنعِذط ُثيعبء الن عبطس رقٖعٖ  خعالل مو اازضٖخ ُالنالئنخ القبثيٖخ ازعخ رؾدٕد-13

رِصععيذ ، إذ النيطقععخ فععٔ الجشععسٕخ ااىشععطخ م زيعع  لننبزظععخ اازض مالئنععخ مععدّ ُمععب الغِٖمِزفٖععخ

الزعٔ رؾعدس ضعنو معو ال طعِزح قد صياذ الْ صالصخ مععزِٕبد لن بطس الغِٖمِزفٖخ ا أه الدزاظخ الْ

ُالقيٖيعخ  نبلٖعخ مالئنعخ ذاد ريِه اازاضٔ ُالزٔ، ؽٖش دغ  النعزِّ ااُل أؽِاض ميطقخ الدزاظخ 

%( مو مغنِا معبؽخ أؽِاض النيطقخ ، ُتعرلإ فقعد ثيغعذ ىععجزَب ضعنو 26.2 ثيغذىعجخ ال طِزح 

 النعععزِّ ُدععغ  %( مععو مغنععِا معععبؽخ اازاضععٔ مععبثٖو ااُإععخ،26.2اازاضععٔ مععبثٖو ااُإععخ  

أؽععِاض  مععبؽخ معو%( 41.4 ثيغعذ اينيعْ اليعععجخال طعِزح  ُالنزِظعطخ النالئنعخ أازاضعٔ الضعبىٔ

 دععدٕدحُالنالئنععخ  قيٖيععخأزاضععٔ   ريَٖععب %( ،52.1ٍععرا النعععزِّ ىعععجخ ثيغععذ  ُتنععب دععغ  ،النيطقععخ 

 مو مغنِا معبؽخ أؽِاض النيطقخ. %(31.2  ثيعجخ ال طِزح

خسٕطخ الن بطس الغِٖمِزفٖخ م  خسائس أظزعنباد أازض ضنو ميطقعخ  مطبثقخ ىزبئظ أظَسد -14

الدزاظععخ، ؽٖععش رجععٖو أه ٍيععبي أنيععْ ىعععجخ مععو أنععداا النعععزقساد الجشععسٕخ رقعع  ضععنو النيععبط  القيٖيععخ 

%( مو مغنِا أنعداا القعسّ الزعٔ رقع  ضعنو ميطقعخ الدزاظعخ، ثٖينعب ثيغعذ 34ال طِزح ُالزٔ ثيغذ  

%( ، أمععب ثبليعععجخ ليطععس  فقععد دععييذ الطععس  النعجععدح 32.2دٕدح ال طععِزح  ىعععجزَب ضععنو النيععبط  الشعع

ُغٖس النعجدح الننزدح ضنو اازاضٔ النزِظطخ ال طِزح أنيعْ ىععجخ معو مغنعِا أطعِال الطعس  فعٔ 

 ينعبؽبد الصزانٖعخ  قعد دعغيذل ثبليعجخ أمب %( نيْ الزِالٔ،  32.2% ، 32.4ثيغذ   ُالزٔ  خالنيطق

%( مو مغنِا معبؽخ اازاضٔ 43.2ثيغذ    خ ال طِزح ُالزٔنزِظطاضٔ الأنيْ ىعجخ ضنو ااز

 .الصزانٖخ  يؽِاض النيطقخ

أنزنعععدد معبالعععخ  النبئٖعععخ، ؽٖعععش ليزعسٕعععخأدعععيبل نعععدح أظَعععسد الدزاظعععخ أه النيطقعععخ رععععبىٔ معععو -15

النيبخٖعخ  لينؾطعبد النعبالعخ ىزعبئظ ععبءدظز ساط الزعسٕخ النطسٕخ لينيطقخ، إذ ي Fournier)فِزىٌٖ 

قعد أظَعسد الدزاظعخ ، أمعب ثبليععجخ ليزعسٕعخ ااخدُإعخ ف السععٖاخ النطسٕعخ الزعسٕعخ ازععخ ضنو لضالسا

قٖنعب   اليزعبئظ ظغيذ( (Bergsma معبالخ رطجٖ  فجعدأخزال  ازعبد الؾذ أاخدُآ ضنو النيطقخ، 

( 20الزٔ رنضيذ ثبلزعسٕخ ال اٖاخ ععدا  ُقعد دعغيذ  معزِٕبد مو الزعسٕخ ااخدُإخ ُقعذ ضنو أزثعخ 

( مِقععب  122%( مو مغنِا معبؽخ النيطقخ ، أمب ىطب  الزعسٕخ ال اٖاخ فقد ضعنذ  20مِقعب  ُىعجخ 

 ُثيععجخ مِقععب  ( 26  ثعـ نزِظعطخال الزعسٕعخ ىطعب  رالٍعب، %(42أٓ دغيذ أنيعْ ىععجخ مععبؽخ ثيغعذ  

( 10  ضع  ُالعرٓ العبلٖعخ الزعسٕعخ ىطعب  صع  ُمعو،  الييٖعخ النيطقعخ مععبؽخ معو%( 22  ثيغعذ معبؽٖخ
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( أه EPMيِفٖععإ الععـ ٕ، ،ُتععرلإ أُضععؾذ ىزععبئظ رطجٖعع  ىنععِذط عبفس%( 5 معععبؽخ ُثيعععجخ اقعع مِ

مبندا ؽِض ثبىصمٖو الرٓ تبىذ فٌٖ أؽِاض ميطقخ الدزاظخ عنٖعَب رعبىٔ مو رعسٕخ مبئٖخ ددٕدح عدا  

النييشعابد الرع سٕخ فعٔ النيطقعخ  لطجٖععخ اظعزغبثخ إذ تبىذٍٔ العبئدح  نزِظطخىعجخ الزعسٕخ النبئٖخ ال

معو %( 46، ؽٖعش دعغيذ ىععجخ  النيطقعخ ثشعي  مععزنس لَعب رزععسض الزٔ النطسٕخ العِاص  ُريساز

%( فععٔ ؽععِض تِىيعع  ، ُفععٔ ؽععِض نجبظععبه فقععد دععغيذ ىعععجخ 32.5، ُىعععجخ معععبؽخ اُثععس الييٖععخ

%( مو مغنعِا مععبؽخ الؾعِض، ُتنعب  23.2ىعجزَب  %(، أمب فٔ ؽِض خِزخِز فقد ثيغذ44.2 

%( فٔ ؽِض ظٔ ؽساه، أمعب فعٔ ؽعِض قعِزح 56.5%( فٔ ؽِض شليٌ تو، ُىعجخ  22.2ثيغذ  

 ؽغع  السظعِثٖبد، ُتعرلإ قعد رجبٕيعذ %( مو مغنِا معبؽخ الؾِض الييٖعخ42.3رِ فقد ثيغذ ىعجزَب 

 ؽعِاض النيطقعخ،ضعنو أزاضعٔ أيِفٖعإ ٕعبفس ىنعِذط ؽععت ُذلعإ النععز سعخالنبئٖخ  ثعجت الزعسٕخ

 -1501ثعٖو   فٖعٌ ؽغع  السُاظعت رساُؽعذ ُالعرٓ فأ ؽِض أُثس فقد دغ  صعي  الزعسٕعخ الشعدٕدح 

%( معو مغنعِا مععبؽخ الؾعِض الييٖعخ ، أمعب 44.1/ظيخ أنيْ ىعجخ فٌٖ ُالزٔ ثيغذ  2/ت 3( 5000

َٖب الزعسٕعخ النزِظعطخ ؽِض تِىي  ُنجبظبه ُخِزخِز ُشليٌ تو ُظٔ ؽساه فقد ظبا ضنو أزاض

%( نيععْ الزععِالٔ،ُالزٔ ثيغععذ تنٖععخ الزسثععخ 42.01%، 42.4%، 46.6%،35.5%، 32.3ثيعععت ُ  

أمععب ؽِضععٔ قععِزح رععِ ُثععبىصمٖو فقععد دععغيذ  ظععيخ،/2تعع /3  (1500 -501الناقععِاح ضععنو أزاضععَٖب 

رساُؽعذ تنٖعخ  ؽٖعش%( نيْ الزعِالٔ 64.3%،  42.5 الزعسٕخ السعٖاخ فَٖنب أنيْ ىعجخ ُقد ثيغذ  

 ظيخ./2ت /3  (500 -51الزسثخ الناقِاح فَٖنب ثٖو 

أاخدُإععخ  فععٔ  الزعسٕععخ ُدععدح اىؾععدازازعععخ أ ثععٖو طسإععخ نالقععخ ٍيععبيرِصععيذ الدزاظععخ أه  -16

 ُظعاِؽَب ىؾعدازٍبإ ثشعدح رزرع  الزعٔ اازاضعٔ ضعنو ااخدُإعخ  الزعسٕخ ددح صاااالنيطقخ، ؽٖش ر

 .النيجعطخ اازاضٔ ىطب  ضنو عدا   ال اٖاخ الزعسٕخ ثٖينب رعِا ، الغسفٖخ

معو مععزِٕبد  مععزِٕٖو  ذأه أؽعِاض النيطقعخ قعد ضعن الععِٖل رجٖو مو ررنٖ  ىنِذط م عبطس -12

، إذ تبىذ أغيت أؽِاض النيطقخ ذاد خطعِزح مزِظعطخ ، مبنعدا ؽِضعٔ نجبظعبه ُقعِزح رعِ الن بطس

  %( مو إعنبلٔ معبؽخ ااؽِاض . 23.3ُقعزب ضنو معزِّ ال طِزح الشدٕدح  ُاليراه دغال ىعجخ  

 الدزاظخ، ميطقخ ضنو أازض أظزعنباد خسائس م  م بطس العِٖل خسٕطخ مطبثقخ ىزبئظ ثٖيذ - 12

دعغيذ  ُالزعٔ دح ال طعِزح ٕالشعد النيعبط  ضنو رق  الجشسٕخ النعزقساد أنداا مو ىعجخ أنيْ ٍيبي أه

 فقععد ليطععس  ثبليععجخ أمععب ،الدزاظععخ ميطقعخ ضععنو رقعع  الزعٔ القععسّ أنععداا مغنعِا مععو%( 22.3  ىععجخ 

 ثيغعذ إذ  ىععجخ أنيعْ ال طعِزحالشعدٕدح  اازاضعٔ ضعنو الننزعدح النعجعدح ُغٖعس النعجعدح الطس  دييذ

الزعٔ رقع   الصزانٖعخ النععبؽبدأمعب  ضنو النيطقعخ،  الطس  أطِال مغنِا مو%(  22.2 ،% 22.2 

( مععو مغنععِا معععبؽخ 23.4ثيغععذ  قععدفقععد دععغيذ أنيععْ ىعععجخ ُال طععِزح  الشععدٕدح  اازاضععٔ ضععنو

 النيطقخ.
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 :Recommendations التوصيات

فزقعبز إلىزٖغعخ لزعِفٖس الجٖبىعبد النيبخٖعخ   الزسبزٕععٖخ الزجبٕيبد ُف ضسُزح إىشبء مؾطبد ميبخٖخ  -1

                الغِٖمِزفِلِعٖعععخ ايظعععبض العععرٓ ٕعزنعععد نيٖعععٌ فعععٔ الدزاظعععبد النيبخٖعععخ ُ، ؽٖعععش رععععد النيطقعععخ لَعععب

  ٕرعسزفسال  نو إىشبء مؾطبد ٍٖدزُلِعٖخ فٔ ميطقخ الدزاظخ ثَد  رقدٕس تنٖعخ ال ُالَٖدزُلِعٖخ

 .العيِٓ نيْ ىَبٕبد مغبزٓ ايُإخ النيزشسح فٔ النيطقخ 

 مِاضع  معو ىنعبذط العْ الزِصع  اعع  النِزفِميبخٖعخ العنيٖعبد ظعٖس نو معزاٖسخ ازاظخ أعساء -2

 .ااتبإنٔ الغبىت مو ٍرا ىنِذعٖخ أزضٖخ

، النيؾدزاد أقدا  ىؾِ ثباىغسا  ميَب الابقد زقيٖ ل الزسثخ نيْ ُؾابظ نيْ الغطبء اليجبرٔ مؾبُلخ ال-3

ااٍزنعب  ثبلزشعغٖس أظزرعالؽَب ، معو خعالل  رعدٍِزثٖئٔ ُمؾبُلعخالعْ صٖبىخ النيبط  الزٔ رعسضذ ُ

نعب لَعب معو  فِائعد لالنيؾدزاد ثؤاىِاا العبئدح الزٔ رزؤقي  م  طجٖعخ النيطقخ ُميبخَعب عاِػ الؾساعٔ ل

رعنع  تنويعخ ُاقٖعخ ليزسثعخ معو إزرطعب   رعن  نيْ رنبظإ الزسثخ ، ُتنعب ُالزٔفٔ  مي  إىغسا  الزسثخ 

 لجٖئععخ مالئعع  غٖععس نشععِائٔ ثشععي  ايدععغبز ٍععرً قطعع  نععد  فسععال  نععوثشععي  مجبدععس،  قطسالنطععس فَٖععب

  .النيطقخ

 الغعـبئسُااؽزطبة، تعـبلسنٔ ُالزسثعـخ اليجعبرٔ ليغطعبء ال بطئعخ الننبزظعبد ثن عبطس العيبه رِنٖخ-4

 .اإلىعبه ؽٖـبح نيـْظيجب   ٕـيعيط منـب ُالزسثخ، اليجبرٔ الغطبء نيْ العيجٖخ ُأصبزٍب

،  مزطعـِزح نينٖعـخ ارغبٍعٌ ثؤظعبلٖت ُ ااىؾداز ازعخ ؽعت النيؾدزاد صٖبىخ نيْ العن  ضسُزح-5

 شؽع  أُ الرع سٕخ اليزع  رععبقس رنيع  دعبئيخ ُاظٖغخ أظنيزٖخ ؽِاعص ُ عدزاه ُذلإ مو خالل نن 

 ُصعِل لني  ذلإ ُ ايظنيزٖخ ثبلنِاا الشقِ  ُ الاِاص  رعجئخ مؾبُلخُُالنجبىٔ ،  الطس  نيْ الزسثخ

 . العييٖخ النجبىٔ ُالنيشآد نيْ النشسفخ النيبط  ُاظٖنب فَٖب ر ييَب ُ ايمطبز مٖبً

 لينعصازنٖو ٕزعٖؼ ليعٔ،  النيؾعدزاد ارغعبً مع  مالئنعخ ثطسٕقعخ النيشعؤد العنساىٖعخُ النععبتورشٖٖد  -6

 النعسضععخ العععاِػ ثععع  نععو ، ُأثعباٍععبالصزانععخ اغععساض القيٖعع  ااىؾععداز ذاد ايزاضععٔ إظععزضنبز

 ثنؾبذارَعب النعبزٕو اُ ظعبتيَٖب ُادععبز نيَٖعب ُالنزععبقطخ الصاؽاعخ لير ِز النرداد نن  أُ لي طس

 . النِاض  ٍرً ث طِزح

 طقعخمي َعبزععيطجٖعٖعخ  معؤٍالد معو النيطقعخ رؾزِٕعٌ لنعب ُذلعإاامعبتو الععٖبؽٖخ  ثزطعِٕس ااٍزنب  -2

 نععسادنُال النسععبٕ فسععال  نععو  الغٖنِزفِلِعٖععخ ثبلنوععبٍس ااٍزنععب  مععو خععالل، ُذلععإ ظععٖبؽٔ عععرة

 . الغجيٖخ

 ثشعي  اىشعبئَب نعد  ُمسانعبح السئٖععخ الطس  م  ُزثطَب الؾدٕضخ اليق  لطس  دجيخ ثؤىشبء ااٍزنب  -2

 أىَٖععبزاد أُ الرعع سٕخ لييزعع  ماععبع  أُظععقِط إىععصا  رؾععدس عععساء  الزععٔ الن ععبطس لزاععبآ نشععِائٔ



 
284 

طعِٕس ُإشاٍعبز الزعٔ معو دعؤىَب اه رعنع  نيعْ ر اليجٖعسح اإلىشعبئٖخ ُالنشبزٕ  الغعِز ُإىشبء، أزضٖخ

 ضنو ىبؽٖزٔ مٖداه ُقِزح رِ الزٔ رنضاله النيطقخ الندزُظخ.ال دمبد الجٖئٖخ 

 ُال ِاىعع  ايُإععخ مغععبزٓ نيععْ الزساثٖععخ العععداا ثجيععبء النزنضيععخ النٖععبً ثؾرععبا ااٍزنععب  ضععسُزح -2

العِٖل الغبزفخ الزٔ منيو  لزالفٔ النشبت  الزٔ رؾدس ثاع  النٖبً ظسنخ ُرقيٖ  ، الني اسخ ُالنيبط 

  .النٖبً ٍرً مو أميبىٖخ ااظزاباح أه رؾدس فٔ النيطقخ ُترلإ

ئىشبء مؾطبء ليسصد الصلصالٔ ضنو النيطقخ ُرغَٖصٍب ثؤؽدس أاُاد ُأعَعصح السصعد ااٍزنب  ث-10

اليعِازس الطجٖعٖعخ رعيْ ثؤر بذ إعساءاد اامبه لنِاعَخ  خبصخ اُائس الصلصالٔ ، ُمؾبُلخ إظزؾداس

 ، ُالنععبٍنخنِاعَعخ الن عبطسإنعداا خطعس ل إٔسعب   مَبمَعب ، ُمعوُالاٖسعبىبدبلصاشل قج  ؽدُصَب تع

 قٖعب  ثعئعالءالنزؤصسح ثبلن عبطس ُال النيبط  الْ ليِصِل ال بصخ ُالنَنبد إاظيبا مَب  فس  ثزعَٖ 

 نععو النعسضععخ لين ععبطس، ُ ذلععإ ُتععرلإ العععبليخ ُرؾدٕععد الطععس  ، النزسععسزح النيععبط  مععو العععيبه

 .تبفخ النيبط  نيْ مِشنٖو مساقجٖو ُعِا طسٕ 

ُٕغعت ررؾٖؼ النشبت  الَٖييٖخ فٔ النجبىٔ الزٔ رغعيَب نسضعخ لنىَٖعبز أصيعبء ؽعدُس العصاشل، -11

لنعسفععخ معععبمالد اامععبه ُذلععإ ين ععبطس الصلصالٖععخ لازاظععبد رقٖععٖ  اننساىٖععخ أخععر  قجعع  ثيععبء أٓ ميشععآح

 ُأخرٍب فٔ الؾعجبه.

لمخااا ة  تعناااى   لج  افٌاااد ساااتحباو   قااابة  ٌ نااا م وتةوٌ هااا  ضااامن  ٌئاااد نظااام المعلومااا م اإ-02

والتن وء لمخاا ة ا وذلااع لمواجهااد،  المنةقاادولوجٌااد ومخاا ة  السااٌول التااً تحاابو ضاامن الجٌومو ف

واالستع ند  ه  قناب ، واالستف بة منه  فً صن  الق ا ام  ،الن جمد قنه تقلٌل الخس ئ مح ولد   حبواه 

ساتخبام م ار اضاً إالتخةٌة ل ن ء المش  ٌ  الهنبسٌد فً المستق ل، ووض  الضوا ة والقٌاوب قلاى 

 والنش ة م المختلفد. 
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ًالكتب:ً-أولاً

ً.اىقهآُ اىنهٌٝ

ٍؽَك نػا عيٜ ،عيٌ االنع ،قان أـثان اىًٞ٘ قطاع اىصقافح ٍطاتع  أتِ ٌْٞا ، اىقإهج، تدكُٗ ،أتهإٌٞ  -1

 .ذانٝؿ

ؼٍدددِ ٌدددٞك أؼَدددك ، أطددد٘ه اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞدددا ا قناٌدددح االطدددناه اىرؼانٍٝدددٞح ىٍدددطػ  ،اىعْٞدددِٞ أتددد٘ -2

 .1995ً، ٍؤٌٍح اىصقافح اىعاٍعٞح ،  11االنع(،ؽ

اتددهإٌٞ  تددِ ٌدديَٞاُ ،اىندد٘انز اىطثٞعٞددح ٗمٞهٞددح ٍ٘اظٖرٖددا، ٍنرثددح اىَيددل فٖددك  اى٘ؽْٞددح، ،  االؼددكٝة -3

 .1999ًاىهٝاع،  

 اىٍدد٘قاُ ظاٍعددح قان، 1ؽ،اىٖٞددكنٗى٘ظٞا، هللا عثددك ،عثدداي اتددهإٌٞ ٗ اىَاظددك عثددك ٍؽَددك ،عظدداً اؼَددك -4

 .2001ً،اىٍ٘قاُ. اىفهؽً٘، ٗاىر٘وٝع ٗاىطثاعح ىيْشه

طإِٞ ظَاه ، اىىالوه اؼقٞقرٖا ٗآشانٕا(، ٌيٍيح اىنرة اىصقافٞح طٖهٝح ٝظكنٕا اىَعيً اى٘ؽْٜ ،  آغا -5

 .1995ً،  اىن٘ٝد،األقابٗىيصقافح ٗاىهُْ٘ 

 .1991فالغ طامه، اىفهائؾ اىَ٘ػ٘عٞح ،ٍطثعح ظاٍعح تغكاق ، ميٞح اٟقاب ،ظاٍعح تغكاق،،ٌ٘ق أ-6

ذغيدددة ، عيدددٌ طدددنو ٌدددطػ االنع اىرطثٞقدددٜا اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞدددا اىرطثٞقٞدددح(، اىدددكان  ،داوود, ظدددهظًٞ-7

 .2002ًاىعاٍعٞح ىيطثاعح ٗاىْشه، اىثظهج، اىعهاق، 

 .2011ًاالٌنْكنٝح ، ٍعيح ظغهافٞح اىَغهب ، ٍ٘٘نف٘ى٘ظٞح،ٍؽَك ٍعكٛ ، اىٌَ٘٘عح اىعٞ ،ذهاب -8

 اىرهتدددح ٍي٘ؼددح، ؼْدددَ٘ اىددهواق عثددك ٍؽَددد٘ق، اىعثدد٘نٛ اىٍدددران عثددك فددائى، ـؼدددٞه ،ٝدداي اىؽددكٝصٜ -9

  .1990ً، تغكاق، اىعاىٜ اىرعيٌٞ ٍطاتع، االناػٜ ٗاٌرظالغ

 , الموصل جامعة , والغابات الزراعة كلية , التربة علوم قسم , التربة فيزياء , محمود هشام حسن, -10

 .م0991 , الموصل , والنشر للطباعة الكتب دار مديرية

 .1977ً،تغكاق ظاٍعح ٍطثعح،  اىع٘ٛ ٗاالنطاق ٗاىَْاؾ اىطقً، ٗاـهُٗ،تاقه فاػو ، اىؽٍْٜ -11

ٗاىْشده، تٞدهٗخ ، ؽٜ ىيطثاعدح ؼَٞكج، ؼٍِ ٍؽَك ،  اىعٞ٘ى٘ظٞا اىرطثٞقٞح ىيْٖكٌح اىَكّٞح، قان اىقَدا -12

1989ً. 

 ذعهٝهدٔا  اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞا عيٌ ، عيٜ ٍؽَك ،ٍٖكٛ اىظؽاف ٗ ،اؼَك ؼكٝك ٗ ؼٍِٞ ،ٗفٞق اىفشاب -13

 .1978ً ، تغكاق ظاٍعح ،(ٗذطثٞقاذٔ ٍعاالذٔ ذط٘نٓ، ،

 .1973ًح ٗاىثشهٝح، ٍطثعح طهٞق ،ـظثاك ،طامه، ظغهافٞح اىعهاق اىشَاىٜ قناٌح ىْ٘اؼٞٔ اىطثٞع -14

 ىيْشدده اىهددالغ ٍنرثددح، 1ؽ، اىع٘فٞددح اىَٞددآ ٕٗٞددكنٗى٘ظٞا اىٍددطؽٞح اىَٞددآ،اىؽددافع عثددك ـيٞهددح قناقمددح، -15

 .2006ً،  ٗاىر٘وٝع

 ىيْشدده ،االٕيٞددح(اىرطثٞقددٜ االنع طددنو عيددٌا اىرطثٞقٞددح اىعٍٞ٘٘ىهف٘ى٘ظٞددا ، ؼٍددِٞ ـيدد ،اىددكىَٜٞ  -16

 ً.2005،عَاُ، ٗاىر٘وٝع،االنقُ

،قان اىظددهال ىيْشدده ٗاىر٘وٝددع، 1،عيددٌ طددنو ٌددطػ االنع اىرطثٞقددٜ ؽـيدد  ؼٍددِٞ عيددٜ ، اىددكىَٜٞ -17

  .2012ًعَاُ،

ـي  ؼٍِٞ عيٜ ، اىن٘انز اىطثٞعٞح ٗاىؽك ٍِ آشانٕا، قان طدهال ىيْشده ٗاىر٘وٝدع، عَداُ،  ،اىكىَٜٞ -18

 .2009ً، 1ؽ
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 .ذانٝؿ تكُٗ، تغكاق، تغكاق ظاٍعح ٍطثعح، اىرهتح ٍي٘ؼح، ؼٞكن ،اؼَك اىىتٞكٛ -19

، قان اىٍَدٞهج ىيْشده ٗاىر٘وٝدع ٗاىطثاعدح، عَداُ 1ؼٍِ نٍؼاُ ،ظغهافٞح االقاىٌٞ اىعافح ،ؽ،ٌالٍح  -20

،2010.ً 

 ً.1982عثك هللا ٗأـهُٗ، ظٞ٘ى٘ظٞا اىعهاق، اىَنرثح اى٘ؽْٞح ،تغكاق،،  اىٍٞاب -21

، ٗاىْشدده ىيطثاعددح اىصقافددح ّشدده قان،  ٗطددٞاّرٖا أّ٘اعٖددا ٗذ٘وٝددع ذنْٖ٘ٝددا اىرهتددح،  ،إتددهإٌٞ طددهٝ  -22

 .ذانٝؿ تكُٗ،ٍظه، االٌنْكنٝح

 اىعاٍعٞدح، اىصقافدح ،ٍؤٌٍدح( االنع ٌدطػ أطدناها اىطثٞعٞدح اىعغهافٞدح ، ؽدهٝػ اىعىٝى ،عثك طهٝ  -23

1993ً. 

 .ً 1982،اىثظهج، اىثظهج ظاٍعح ٍطثعح،اىٖٞكنٗى٘ظٜ عيٌ، ٗآـهُٗ ٍٖكٛ ،ٍؽَك اىظؽاف -24

قان اىنرددة ، 1ٞددح، ؽٌدديطْح عَدداُ قناٌددح اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞددا اىنَأؼَددك ٌدداىٌ  ،أٗقٝددح طددَاه ،  طدداىػ -25

 . 1999ًاىؽكٝس ،

 .1999ً، قان اىنرة اىؽكٝس، 1انٛ، ؽأؼَك ٌاىٌ ، اىٍٞ٘ه فٜ اىظؽ،  طاىػ -26

شدائه ٍهٖده فَٖدٜ ، ٍدكـو اىدٚ ّهدٌ اىَعيٍ٘داخ اىعغهافٞدح ٗتٞاّاذٖدا ، قان اىؽاٍدك، عَداُ، ، اىعىاٗٛ -27

2008ً. 

، اىقددإهج، ٗاىْشدده ىيطثدع اىعهتددٜ اىهندده قان، االٗىدٚ اىطثعددح، اىىناعددح ظغهافٞدح،  ٕددانُٗ اؼَددك عيدٜ -28

2000ً . 

  .1998ً، قان اىَعهفح اىعاٍعٞح  ،1فرؽٜ عثك اىعىٝى أت٘ ناػٜ، ٍ٘نف٘ى٘ظٞح ٌطػ االنع،ؽ -29

 .1982ً،  انتٞو،  اىعاىٜ اىرعيٌٞ ٍطاتع، 31ؽ،  اىعٞ٘ى٘ظٞا،  اىٍثرٜ غٍاُ ذهظَح،  اقٗن مٞيه، -30

 ً.2016، قان اى٘ػاغ ىيْشه 1ّعٌ عثك هللا ، ظغهافٞح اىرهتح ، ؽ ،نؼٌٞٗ اىَاىنٜ ،عثك هللا ٌاىٌ -31

 ً.2009ٍؽَك طثهٛ ٍؽٍ٘ب ، ظٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞح االطناه االنػٞح ، قان اىهنه اىعهتٜ ، اىقإهج ،  -32

ٞعٞددددح اىؽدددددكز  ٗاىندددد٘انز اىطثٍؽَددددك طددددثهٛ ٍؽٍدددد٘ب ٍٗؽَدددددك اتددددهإٌٞ انتدددداب ، االـطدددددان  - 33

 .1998ً، قان اىهنه اىعهتٜ،اىقإهج، 1ؽٗاىَ٘اظٖح،

،  اىعهتددددٜ اىهندددده قان ،1ؽ،  األنػددددٞح االطددددناه ظٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞددددح ، طددددثهٛ ٍؽَددددك ، ٍؽٍدددد٘ب -34

 .1997ً،اىقإهج

، قان اىصقافدح ىيْشدده ٍؽَدد٘ق لٝداب ، اىعَيٞداخ اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞددح  ،ناػدٜ ٍؽَدك طددثهٛ ٗ،ٍؽٍد٘ب  -35

 .ً 1998ٗاىر٘وٝع ، اىقإهج،

ٍؽَك طثهٛ ، اىعغهافٞدا اىطثٞعٞدحا أٌدً ٍٗهدإٌٞ ؼكٝصدح( ، قان اىهنده اىعهتدٜ ، اىقدإهج،  ،ٍؽٍ٘ب -36

1996ً. 

 ىيطثاعددح قاناىعددال ،1ؽ( االنع ٌددطػ أطددناه عيددٌا اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞددا ، ٝددًّ٘ ،إٌددثإٞح اىَؽٍددِ -37

 .ً 2013 ، اىَ٘طو ٗاىْشه،

 ٗاىثؽدس اىعداىٜ اىرعيدٌٞ ٗوانج، اىْائٜ اىرؽًٍ عيٌ، ٍكى٘ه ،أؼَك اىنثٍٜٞ ٗ طاىػ أؼَك اىَشٖكاّٜ، -38 

 2014ً،  تغكاق،  اىىناعح ميٞح، تغكاق ظاٍعح، اىعيَٜ

نػا عثك اىهرداغ ،اىدىالوه ٍدالا ذعدهف عْٖدا، ٍعٖدك اىن٘ٝدد  ،ٍؽَك عثك اىَْعٌ ٍظطهٚ ٗ، ٍظطهٚ -39

 .2004ًىالتؽاز اىعيَٞح ، 

 ىيطثاعددح اىَْددان اىعَيٞددح، ٗذددكنٝثاذٖا اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞددا فددٚ ٍؽاػددهاخ ، نٍؼدداُ ٍؽَددك ، ٍظددطهٚ -40

 .ذانٝؿ تكُٗ اىقإهج، اىؽكٝصح،
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ً:الجامعيتًالرسائلًوالطاريحً-ثانيااً

 ميٞدح، ٍْشد٘نج غٞه ٍاظٍرٞه نٌاىح، مالن ٍْطقح ظٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞح، ـاُ نٌرٌ ٍؽَك ،ّفشاُ اىثاالّٜ -1

 ً.2010، ، ٌيَٞاّٞح ظاٍعح، االٍّاّٞح اىعيً٘

 قناٌدح ٗمدالن قنتْدكـاُ تدِٞ( قٝداىٚا ٌدٞهٗاُ ّٖه ى٘اقٛ االنػٞح االطناه،  ٍؽَك ـيٞو ، تهاـاص -2

 .2015ً، تغكاق ظاٍعح، االقاب ميٞح، اىرطثٞقٞح اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞا فٜ

اىعث٘نٛ، فائق ؼٍدِ ٍؽَٞٞدك فهؼداُ ، اىَْمظدح اىٖٞكنٗظٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞدح ىؽد٘ع ىدل تاٌدرفكاً اٍردكاق  -3

AGWA2 ،2015، نٌاىح ٍاظٍرٞه غٞه ٍْش٘نج ، ميٞح اىرهتٞح ىيعيً٘ االٍّاّٞح ، ظاٍعح  ذنهٝد. 

 اؽهٗؼدح، مدانٓ ظثداه ٌيٍديح ىَْؽدكناخ اىعٍٞ٘٘نف٘ىد٘ظٜ اىرقٞدٌٞ،  اىؽٍدِٞ عثدك عيدٜ تٍدَح اىعْاتٜ، -4

 .2016ً،  تغكاق ظاٍعح، نطك اتِ اىرهتٞح ميٞح، ٍْش٘نج غٞه قمر٘نآ

 اىعدهاق فدٜ قٝداىٚ ّٖده ؼد٘ع ٕٗاٝكنٍٗ٘نفٍ٘رهٝدح ظٍٞ٘٘نفٞح، ـؼٞه ٝاي عثاي ّثهاي ، اىعْاتٜ -5

 .2009ً ،تغكاق ظاٍعح، نطك اتِ اىرهتٞح ميٞح، ٍْش٘نج غٞه قمر٘نآ اؽهٗؼح GIS، ذقْٞح تاٌرفكاً

 اىٍداؼو عيٚ اىهئٍٞٞح اىرظهٝ  اؼ٘اع ٕٞكنٗظٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞح، عثاي عَه ٍؽَك ٍهٗج ، اىعٕ٘هٛ -6

 .ً،2012، االٌنْكنٝح ظاٍعح،  االقاب ميٞح، ٍْش٘نج غٞه ٍاظٍرٞه نٌاىح، اىًٍ٘ٝ ىفيٞط اىغهتٜ

(ً 2006 -1969اىؽٍِ، ّظه طاٍو ، اىع٘اط  اىَطهٝح ٗأشهٕا فٜ ط٘ناع تغدكاق ـداله اىٍدْ٘اخا -7

اتددِ نطددك ، ظاٍعددح تغددكاق، –ظغهافٞددح اىَْدداؾ،  نٌدداىح ٍاظٍددرٞهغٞه ٍْشدد٘نج ، ميٞددح اىرهتٞددح قناٌددح فددٜ 

2008ً.ً

 اؽهٗؼح،  ٌقهؽٚ ظىٝهج فٜ االنػٜ اىَهٖه ذشنٞو فٜ اىعَيٞاخ قٗن،  اؼَك هللا عثك اؼَك ؼَاقٛ، -8

 ً.2002،  تغكاق ظاٍعح( ،  نطك اتِا  اىرهتٞح ميٞح،  ٍْش٘نج غٞه قمر٘نآ

عثك اىؽٍِٞ، ؼٍِٞ ماظٌ ، ذؽيٍٞو ٍفاؽه ظٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞدح فدٜ ٍْطقدح تْعدِ٘ٝ، ، أؽهٗؼدح قمرد٘نآ  -9

 .2017ًغٞه ٍْش٘نج، ميٞح اىرهتٞح ، اىعاٍعح اىٍَرْظهٝح،

ٍؽَد٘ق عثدك اىهرداغ عثدك اىيطٞد  ، االـطدان اىَْاـٞدح  ٗاىثٞمٞدح فدٜ ٍدْفهغ اى٘اؼداخ اىثؽهٝدح  ،عْثه -10

قناٌح تأٌرفكاً االٌرشعان عِ تعك ّٗهدٌ اىَعيٍ٘داخ اىعغهافٞدح ، أؽهٗؼدح قمرد٘نآ غٞده ٍْشد٘نج ، ميٞدح 

 .2015ً ،القاب ، ظاٍعح اىقإهجا

عٞح  ىقؼددال ـدداّقِٞا قناٌددح فددٜ اىعغهافٞددح ، االَٕٞددح اىعٌٞ٘ددرهاذٞ اىعثٞددكٛ، ذٍدداٍه ٍٖددكٛ ظاٌددٌ -11

 .2016ًاىٍٞاٌٞح(، نٌاىح ٍا ظٍرٞه غٞه ٍْش٘نج ، ميٞح اىرهتٞح ىيعيً٘ االٍّاّٞح، ظاٍعح  قٝاىٚ، 

اىعردداتٜ ،ّاقٝددح ؼدداذٌ ؽعَددح ، اىفظددائض اىَْاـٞددح ٗأشهٕددا فددٜ اىَفدداؽه اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞددح طددهقٜ  -12

 .2017ًميٞح اىرهتٞح ، اىعاٍعح اىٍَرْظهٝح، ٍؽافهح ٍٍٞاُ، أؽهٗؼح قمر٘نآ غٞه ٍْش٘نج،

، اىرقٌٞٞ اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٜ ٗاىٞدح اىرغٞدهاخ اىْٖكٌدٞح ىشدنو ؼ٘ػدٜ ؽد٘و طاىػ اؼَك ٍؽَك ، اىعىٛ - 13

 .2005ًظاٛ ٗٗاقٛ طٞؿ ٍؽٍِ ، ّٖه اىعهٌٞ ، اؽهٗؼح قمر٘نآ ، ميٞح اىرهتٞح إتِ نطك ،ظاٍعح تغكاق ، 

اىعط٘اّٜ ، وْٝة أتهإٌٞ ؼٍِٞ ، اىرثاِٝ اىَنداّٜ ىيهد٘إه اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞدح اىفطدهج  فدٜ ٍؽافهدح  -14

 .2015ًأنتٞو، أؽهٗؼح قمر٘نآ غٞه ٍْش٘نج، ميٞح اىرهتٞح ، اىعاٍعح اىٍَرْظهٝح،

ّدد٘اه ماٍددو، ذقددكٝه ؼعددٌ اىعهٝدداُ اىٍددطؽٜ ىؽدد٘ع ٗاقٛ  قٗٝددهٝط، نٌدداىح ٍاظٍددرٞه غٞدده  عيدد٘اُ ، -15

 .2014ً، ميٞح اىرهتٞح ىيثْاخ، ظاٍعح تغكاق، ٍْش٘نج
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ع٘ٝددك ،إّرظددان ٍىٕدده ، اىَْمظددح اىَناّٞددح ىؽدد٘ع ٗاقٛ تانٝ٘ىددٔ فددٜ قؼددال مددالن تاٌددرفكاً ذقْٞددح  -16

، نٌاىح ٍا ظٍرٞه غٞه ٍْش٘نج ، ميٞح اىرهتٞدح ىيعيدً٘  Gisاالٌرشعان عِ تعك ّٗهٌ اىثَعيٍ٘اخ اىعغهافٞح 

 .2016ًاالٍّاّٞح، ظاٍعح  قٝاىٚ، 

 غٞدها ٍاظٍدرٞه نٌداىح اىعدهاق، فدٜ اىْٖكٌٞح اىىىىاىٞح اىَعطٞاخ ، م٘نمًٞ أٗنإاً وٝا اىقظهاّٜ، -17

 .1990ً تغكاق، ظاٍعح اىعيً٘، ميٞح ،(ٍْش٘نج

 فدٜ اىىٍْٞح ٌٗالٌيٖا اىٍاقطح االٍطان ىفظائض ٍٗناّٜ وٍاّٜ ذؽيٞو، ماظٌ ـؼٞه ّٖاق ، اىنْاّٜ -18

 ظاٍعددددح، ىيثْدددداخ اىرهتٞددددح ميٞددددح،  ٍاظٍرٞهغٞهٍْشدددد٘نج نٌدددداىح، اىعهدددداف تٍددددْ٘اخ ىيرثثددددؤاخ اىعددددهاق

 .2005ً،اىن٘فح

 اىغهتٞددح اىؼددهح فددٜ ىالٍطددان اىَندداّٜ ٗاالـددرالف  اىىٍْددٜ ،اىرددمتة ؼٍددِ اىنددهٌٝ عثددك ،ؼٍددِ اىيدد٘غ -19

 اىعاٍعدح، االقاب ميٞدح،   ٍْشد٘نج غٞه  ٍاظٍره نٌاىح، ،  ً( 2014 -1995ا   اىهرهج  ـاله غىج ٗقطاع

 ً.2017، غىج،  االٌالٍٞح

اىيٖٞثددٜ ،قناٌددح ٝعددهب ٍؽَددك ، اىَْمظددح اىَناّٞددح ىيعَيٞدداخ اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞددح ىؽدد٘ع ّٖدده ّددانِٝ  -20

–تأٌرفكاً االٌرشعان عِ تعك ّٗهٌ اىَعيٍ٘اخ اىعغهافٞح، اؽهٗؼح قمر٘نآ غٞده ٍْشد٘نج ، ميٞدح اىرهتٞدح 

 ً.2008اتِ نطك ، ظاٍعح تغكاق، 

اىعهدٌٞ -نافدك ّٖده ـاطدح طد٘-، ذقٞدٌٞ اىَفداؽه اىثٞمٞدح فدٜ ؼد٘ع ّٖده اىند٘ن ٍؽَ٘ق ،ظعهه ؼٍِٞ -21

تاٌددرفكاً اىرقْٞدداخ اىعغهافٞددح، ، أؽهٗؼددح قمردد٘نآ غٞدده ٍْشدد٘نج ، ميٞددح اىرهتٞددح ىيعيددً٘ االٍّدداّٞح ، ظاٍعددح  

 .2004ًذنهٝد، 

االعيدٚ ىد٘اقٛ عهّدح اىْهٞعٜ ، ٕٞهال ٍؽَك ، ذقكٝه اىعهٝاُ اىٍطؽٜ ٍٗفداؽهٓ اىٍدٞيٞح فدٜ اىؽد٘ع  -22

تشهق ٍنح تٌ٘ائو ذقْٞاخ االٌرشعان عِ تعك ّٗهٌ اىَعيٍ٘اخ اىعغهافٞدح، نٌداىح ٍاظٍدرٞهغٞه ٍْشد٘نج ، 

 .2010ًميٞح اىعيً٘ االظرَاعٞح ، ظاٍعٚ اً اىقهٙ، 

ً:بحوثًالمنشورةالالذورياثًوً-ثالثا ً

 اىٍداقطح ىالٍطدان ٗاالٌدرَهانٝح اىشدكج، ٕاطدٌ ؼٍدِٞ نواق اىعثٞدكٛ، ٗ ٍكفُ٘ اىؽٍِ ،عثك نؼٞو أت٘ -1

 االّرهّدددددددددددددد طدددددددددددددثنح ٍدددددددددددددِ، اىن٘فدددددددددددددح ظاٍعدددددددددددددح،  االقاب ميٞدددددددددددددح،،اىعدددددددددددددهاق فدددددددددددددٜ

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=126089 

 اىعهٝدداُ عيددٚ اىرٍدداقؾ أشدده، ٍْفددٜ عددام٘ه ،ٌددعكٝٚ اىظدداىؽٜ ٗ عيددٜ ٍؽَددك ظاٌددٌ تهددهِٝ اىعثددانٛ، -2

 .2016ً، 119اىعكق ٍيؽق،  االقاب ٍعيح، اىظغٞه اىىاب ّٖه ؼ٘ع فٜ اىٍطؽٜ

 فدٜ اىرنردّٜ٘ ىيْشداؽ اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞدح اىَؤطدهاخ قناٌدح،  اىفاىدكٛ ؽدٔ عيدٜ ٍْمن، شاٝه ،نٌٝ ؼثٞة -3

 .2018ً، 77 اىعكق،  قٝاىٚ ٍعيح،  اىط٘و طهقٜ طَاه تيناّح ؽٞح

 اىرهتٞدح ميٞدح،  اىرانٝفٞدح ٗاىعظ٘ن اىعٞ٘ى٘ظٞح األوٍْح عثه اىعهاق ٍْاؾ ذط٘ن، تاقه فاػو ، اىؽٍْٜ -4

 .1978ً، تغكاق،  اىعاّٜ ٍطثعح،  اىعاطه اىَعيك،  اىعغهافٞح ٍعيح، 

قىٜ ـي  ، اىرؽيٞو اىَناّٜ ىرقكٝه ؼعٌ اىعهٝاُ اىٍدطؽٜ ىؽد٘ع ا ٗقاٛ اىهؼدا ( فدٜ طدَاه ,  حميد  -5

 .2016ً(، 25اىههإٞكٛ ، اىعكق ا، ٍعيح  أقاب Gisطهق اىعهاق تأٌرفكاً ّهٌ اىَعيٍ٘اخ اىعغهافٞح  

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=126089
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=126089
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عَداق أؼَدك ٍؽَدك ، االشده اىعٍٞ٘٘نف٘ىد٘ظٜ ىيْشداؽ اىرنردّٜ٘ اىؽدكٝس ، ّد٘نٛ طٖٞة ؼٍِ ٗ ـؼه، -6

عيٚ ؽٞح طٞؿ اتهإٌٞ اىَؽكتح طَاه غهب اىعهاق تاٌرفكاً اىرقْٞاخ اىعغهافٞح اىؽكٝصح ، ٍعيح اتؽاز ميٞح 

 ً. 2019(،3، اىعكقا 15اىرهتٞح االٌاٌٞح ، اىَعيك 

 فدٜ اىهعائٞدح اىظدٞهٞح االٍطدان، اؼَدك عثٞه ؼٍِٞ، ٗ اؼَك ،تشهٙ ظ٘اق ٗ ـؼٞه عيٜ ٌاالن اىكوٜٝ، -7

 .2007ً( ،61ااىعكق االٌرال ٍعيح،  اىشَ٘ىٜ اىَْاؾ فٜ قناٌح، اىعهاق

ٌدددالٍح ،ؼٍدددِ نٍؼددداُ، ٍهدددإه اىؼدددع  اىظدددفهٛ ٗأشانٕدددا اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞدددح ، ٍعيدددح اىعَعٞدددح  -8

 ً.1983، 53اىعغهافٞح اىن٘ٝرٞح، اىعكق

 اىعيَٞدح اىٍيٍديح ٗاالعدالً اىصقافدح ٗوانج ٍْشد٘ناخ ٗذقيثاذٔ، عْاطهٓ اىع٘ ، ظَٞو اىغْٜ عثك ، ٌيطاُ -9

،1995ً. 

ظَاه ٗآـهُٗ ، ذ٘ظٞ  االٌرعان عِ تعك ّٗهٌ اىَعيٍ٘اخ اىعغهافٞح  قناٌح اىرقٌٞ اىنَٜ ،طع٘اُ  -10

 ً..(EPMىيرعهٝح اىَائٞح تؽ٘ع أٍىاو اىهٝ  االٌٗؾ ٍِ ـاله إَّ٘لض ظافهى٘فٞل ا

عثك اىندهٌٝ ٍؽَدك، إٌدرفاً  قىٞدو االـرالفداخ ،ظاٌٌ ـاف ٗ اىؽٍِ عثاي ٍٖكٛ ٗ ظاٌٌ علىً،طاله  -11

فٜ ذؽكٝك ٗذقٌٞٞ ؼاىح ذكٕ٘ن اىغطدال اىْثداذٜ فدٜ ٍْطقدح ظثدو ٌدْعان/ ٍؽافهدح   NDVIاىفؼهٝح اىطثٞعٜ 

ً.14ً-1,2،اىعكق7ّْٞ٘ٙ ، اىَعيح اىعهاقٞح ىعيً٘ االنع، اىَعيك

 اىثٞمددٜ اىرددكٕ٘ن فددٜ ٗأشهٕددا اىَطهٝددح اىشددكاخ تهعددو اىَ٘نفٍْ٘اـٞددح اىَْمظددح ، طددامه تيٍددٌ ، طْٞشددو -12

 .2019ً ،(03ااىعكق ،(11اٍعيك اىههإٞكٛ، آقاب ٍعيح قناٌٞح، ؼاىح ٌْعان ظثو/  RS-GIS تأٌرفكاً

 اىعهاقٞح، اىعغهافٞح اىعَعٞح ٍعيح فٞٔ، اىَؤشهج ٗاىع٘اٍو اىْٖهٛ اىرظهٝ  ، ٍٖكٛ ٍؽَك ، اىظؽاف -13

 .1970ً ،6 اىَعيك

ٍؽَك ظعهه، اىرعهٝح اىَطهٝح ىٍده٘غ ذداله ؼَدهِٝ تاٌدرفكاً ّهدٌ ، اىٍاٍهائٜ ؼَٞك ٗنؼٌٞ ، اىعثكاُ -14

 ،تكُٗ ذانٝؿ،.18(،تؽس ٍْش٘ن،  ٍعيح ميٞح االقاب ،اىعكق (GISاىَعيٍ٘اخ اىعغهافٞح 

اىَهدإه اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞدح ؼٍِٞ عيٜ، أشه أذٍاع اىَكٙ اىؽدهانٛ فدٜ ذشدنٞو تعدغ ،  اىؽٍِٞ عثك -15

، ٍدددِ طدددثنح االّرهّٞدددد  عيدددٌ اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞدددا اىَْاـٞدددح(  فدددٜ اىٖؼدددثح اىغهتٞدددح اىعهاقٞدددح اقناٌدددح فدددٜ

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60047. 

  اىٍداْٝ٘ترٞنٜ اىرؽيٞدو، اتدهإٌٞ ،تاٌدٌ ٗاَٝداُ ٍؽٍدِ ،ّعَدح طداله ،ٗ ىهرح ٗ ؼٍِٞ ،اقثاه اىنهٌٝ عثك -16

 اىرهتٞدح ميٞدح، االٍّاّٞح اىعيً٘ ٍعيح، ، 2012 عاً فٜ ٗتاتو تغكاق ٍؽافهرٜ عيٚ اىغىٝهج االٍطان ىهإهج

 .ً 2015ع،  اىهاتع اىعكق(  23ا اىَعيك،  االٍّاّٞح ىيعيً٘

 اىطهٝهداٗٛ، ٗاقٛ ىؽد٘ع اىَ٘نف٘ذنرّ٘ٞدح اىفظدائض ، ٍداوُ ،فدال عثدكهللا ٗ طاىػ أٌؽاق اىعناً، -17

 .ً 2016 ،(5ا 57 اىَعيك ، ىيثْاخ اىرهتٞح ميٞح ٍعيح

 اىٖؼددثح فددٜ أؼدد٘اع ىٍددرح اىٍددطؽٜ اىعهٝدداُ ذقددكٝه ، فدداـه ظَٞيددح ٍؽَددك ٗ طدداىػ ،إٌددؽاق اىعندداً -18

 ً.2016،(5ا،اىعكق(27ا اىعيك تغكاق، ظاٍعح ىيثْاخ، اىرهتٞح ميٞح ٍعيح اىغهتٞح،

ّعددٌ عثددك هللا ، قناٌددح اىَؤطددهاخ اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞددح ىيْشدداؽ , كامررل اىٕ٘دداب ٗفددؤاق عثددك , العمررر  -09

(، 5، اىعددكقا18اىرنرددّٜ٘ فددٜ قثددح عددالي ، ؽٞددح ؼَددهِٝ اىشددَاىٜ، ٍعيددح ذنهٝددد ىيعيددً٘ اىظددهفح ، اىَعيددك 

2013ً. 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60047
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60047
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اىرْشدٞؾ اىرنردّٜ٘ فدٜ قيدق اىٍَدرقثو ا قناٌدح أؼَك ٝاٌِٞ ، عيٜ عثك اىهؼٌٞ طداىػ، ذدأشٞه ، اىغهٝهٛ -20

 .2012ًٜ، اىعكقاُ اىصاىس ٗاىهاتع، ٌثثٞح ٍقانّح تِٞ ظاٍعح ٍٍٞاُ ٗاىقاقٌٞح(، ٍعيح اىعَٞك، اىَعيك اىصاّ

 ميٞددح ٍعيددح(، طددَ٘ىٞح قناٌددحا اىعددهاق فددٜ اىٍٞ٘ٞددح اىقٞاٌددٞح االٍطددان، عثدد٘ق ٍاىَددل ّاطدده ، اىنْدداّٜ -21

 طدددددددددددددددددددددثنح ٍدددددددددددددددددددددِ،  ٗاٌدددددددددددددددددددددؾ ظاٍعدددددددددددددددددددددح، اىصددددددددددددددددددددداٍِ اىعدددددددددددددددددددددكق، اىرهتٞدددددددددددددددددددددح

 .https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=104120االّرهّد

 االٌرشدعان ٍعطٞداخ ،ذؽيٞدو فهؼداُ ،تشدٞه ٍٗؽَ٘ق ٍؽَك أؼَك نقٞح أٍِٞ، ٗ ظإه ؼاػه اىقٍٜٞ، -22

 ؼدد٘عا اىَٞددآ ؼظدداق ٍ٘قددع ألـرٞددان اىٍددطؽٜ اىعهٝدداُ ذقددكٝه فددٜ اىعغهافٞددح اىَعيٍ٘دداخ ّٗهددٌ تعددك عددِ

 ،11 اىعدددكق ، ٗاالظرَددداع  االٍّددداّٞاخ ٗعيدددً٘ ٗاالقب اىهْدددُ٘ ٍعيدددح ،(ؽثٞعٞدددح ؼاىدددح اىعدددهاق – ظَعَددداه

2019.ً 

تٞكال ٍؽَ٘ق ، إطناه اىٍه٘غ فٜ ظثو ئامهٙ قناٌح ظٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞح ، نٌاىح ٍاظٍدرٞه غٞده ،  ٍعٞك -23

 .2011ًٍْش٘نج ، ظاٍعح طالغ اىكِٝ ، انتٞو ، 

 اىْثاذٞدح اىَؤطدهاخ تاٌدرفكاً اىْثداذٜ اىغطدال فدٜ اىرغٞده ٗذؽيٞو مش ، ٗاـهُٗ أؼَك ٕٞهال ، اىَؽَك -24

 ً.2018،اىعكق45، اىَعيّك، ٗاالظرَاعٞح اإلٍّاّٞح اىعيً٘ قناٌاخ، اىطٞهٞح

 اىعهاقٞدح اىعَعٞدح ٍعيدح اىعدهاق، فدٜ اىرٍداقؾ فدٜ االنذهداع عاٍدو أشده ، اؼَدك ظدكٗع تكن اىَعَ٘نٛ، -25

 ً.2002 ،52 اىعكق اىعغهافٞح،

ً:ًوالمطبوعاثًالحكوميتًالتقاريرً-رابعا ً

ّظدددٞه ؼٍدددِٞ، قناٌدددح ٕٞكنٗظٞ٘ى٘ظٞدددح  ،ٍؽَدددك  ٗ اىثظدددهاٗٛ ؼددداذٌ ـؼدددٞه طددداىػ ٗ،  اىعثددد٘نٛ -1

( ، اىشدددهمح اىعاٍدددح ىيٍَدددػ اىعٞ٘ىددد٘ظٜ ، تغدددكاق ،  N1-38-7ٕٗٞكنٗمَٞٞاٗٝدددح ، ى٘ؼـــــــدددـح ـددداّقِٞ ا 

2014ً. 

-NIٕٞكنٗظٞ٘ى٘ظٞح ٕٗٞكنٗمَٞٞائٞح ىَْقطح ى٘ؼح ـاّقِٞ ا، قناٌح اىعث٘نٛ ،ؼاذٌ ـؼٞه طاىػ    -2

 ً.2006(، اىشهمح اىعاٍح ىيٍَػ اىعٞ٘ى٘ظٜ ٗاىرعكِٝ ،تغكاق، 38-7

ؼَددىج ،ّدد٘نٛ ٍؽٍددِ، ـانؽددح اىعددهاق اىعٍٞ٘٘نف٘ى٘ظٞددح ااىنددهاي اىر٘ػددٞؽٜ(، ٗوانج اىظددْاعح  -3

اىعٞ٘ى٘ظٞددح ىيعددهاق ، ٍقٞدداي ٗاىَعدداقُ اىَْشددأج اىعاٍددح ىيٍَددػ اىعٞ٘ىدد٘ظٜ ٗاىرعددكِٝ، ٍٍيٍددو اىفددهائؾ 
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 .2000تغكاق، 

اىٖٞمح اىعاٍح ىالّ٘ال اىع٘ٝح ٗاىهطك اىىىىاىٜ ، قٌٍ اىهطك اىىىىاىدٜ  ، ذقهٝده اىٖدىاخ االنػدٞح فدٜ  -5

 ً.2017،2017ٍّٞاُ  15اه طهق اٝهاُ طَ

ً:المصادرًالجنبيتً-خامساً 
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الشبكاثًوالمواقعًالليكترونيت:ً-سادسااً
1 )

  

 . https://almasalah.com/ar/news/117921( طثنح االّرهّد 1

 0 المقابالثًالشخصيت-ٌاتعا  

اىٍداعح  2019-9-13تردانٝؿ  ً 1957ٍِ ٌدناُ قهٝدح ٕد٘نِٝ ٍ٘اىٞدك   ٍقاتيح ٍع اىٍٞك ظٖاق مهٌٝ -1
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Abstract    

    The study aims to analyze the impact of rain intensities on the occurrence of 

geomorphic risks in the study region, which occupies an area of (2163 km²). the 

study area is comprising (8) basins (Uber, Kunkel, Abbasan, Khorkhor, Zlka Ken, 

Si Harran, Qurah Tu and Banzmin) which flow in downstream from the east 

towards the west into Diyala River. This means that part of its territory is located 

within the Iranian province of Kermanshah in the upper sources of the Abassan 

and Koura Tu basins, whereas the other part is within the District of Khanaqin in 

Diyala province, where it is located astronomically between two longitudes 

(10′45°-11º) to the East and two latitudes (10′ 34°- 12′35°) to the North. 

   The study showed that the highest rainfall intensity was during the rainy season 

of (2017-2018), which is one of the heaviest seasons during the study period of 

(11) years from (2008 to 2018). The highest amount of water of rain intensity was 

(58 mm/h) at station (A) on 21/5/2018, as rainfall continued for (3) consecutive 

hours. Moreover, at station (B), the highest amount of water of rain intensity was 

(36 mm/h) on (6-7/5/2018), which lasted for (4) consecutive hours. Similarly, the 

highest amount of water of rain intensity within station (C) reached up to (44 

mm/h) on (11/4/2018) as it continued for (5) consecutive hours.           

   Furthermore, the study of morphotectonic operations in the study area showed 

that the region suffers from high tectonic activity, so it is constantly vulnerable 

to seismic hazards, as there is a variation in the frequency of earthquakes and 

their spatial distribution as well as the variation of their strength and destructive 

effects on the region. Accordingly, the region was classified into three levels of 

land in terms of seismic risk based on the magnitude of seismic intensity (on the 

Richter scale) during the period from (2013 to 2018). The proportion of land that 
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is under seismic risk was few (58.7%) of the total area of the region, where the 

magnitude of seismic intensity ranged fro  (2 to 2  )     oreover  the proportion 

of the area of  ediu -ris  was (32   ) of the total area of the region  where the 

 agnitude of seis i  intensit  ranged fro  (2   to 3 6)    while the proportion of 

lands exposed to severe seismic hazards amounted to (8.4%) of the total area of 

the region, with an intensity from (3.7 to 4.6)  ͦ.  

   Moreover, Gavrilovic model (EPM) was implemented on the basins of the 

study area,It is thus found out that the study area average water erosion was 

prevailing, and the volume of sediments within its lands  ranged between(501- 

1500)m3/km3/years which occupied an area amounted to (724.2Km
2
) from the 

area of the basins in the region. 

    Hydrologically speaking, the Snyder model and (SCS-CN) method were used to 

estimate the size of runoff which depends on soil quality of the basin, its 

permeability and classification of types of ground cover in the basins in the 

region, with CN values in the study area ranging from (25-100), i.e., the rule of 

high values, which indicates the lack of soil permeability and high runoff ratios 

within most basins of the region. As well, it turns out that there is a discrepancy in 

the values of runoff volume, which was calculated in the highest rainfall intensity 

on date (11/4/2018)A.Dwithin the approved climate station in the study ; the 

highest values were recorded within Abbasan and Qura Tu basins, mounting up to 

((522.396 - 1,064.73) m3 and (472.953 - 963.961) m3 respectively, making them 

one of the most vulnerable basins to high-risk floods. 

   Additionally, environmental degradation in the region was assessed and a 

geomorphic risk simulation model was constructed by determining the degree of 

land capability and suitability. Geomorphic risks were classified to three levels 

of risk occurring within the study area basins, with the second level of suitable 
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and medium-risk lands occupying the highest rate of (41.4%) from the area of 

the basins in the region. The results of matching the geomorphic risk map with 

the maps of land-use, the highest proportion of human settlements is within the 

low-risk areas reaching up to (34%) of the total number of villages within the 

study area. As for roads, the paved and unpaved roads extending within the 

middle-risk lands accounted for the highest proportion of the total lengths of 

roads within the region (38.4%, 39.7%) respectively. In terms of agrarian areas, 

their highest proportion was within middle-risk lands (43.2%) of the total area of 

agricultural lands in the basins of the region 

  As well, a model of flood risk was designed and included two levels of risk; as 

the basins of Abbasan and Qura Tu occurred within the level of high risk. As 

indicated via the results of matching the map of flood risk with the maps of the 

land-uses in the region, the highest proportion of human settlements was located 

within the high-risk areas with (89.3%) of the total number of human settlements 

within the basins of the region. Regarding the roads in the study area, paved and 

unpaved roads were in the highest rates in the high-risk territories (72.8%, 89%) 

respectively. As for agrarian areas located within high-risk lands, the highest rate of 

the total area of agricultural land in the region basins accounted for the highest 

proportion (83.4%) of the total area of agrarian lands. 
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