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تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف حتديد 
 أفضل املواقع إلنشاء سد على وادي امللح يف ناحية العلم

ــ  ــد الحــ ــور    قم.م ربــ ــادة الجبــ ــف حمــ                     خلــ
 ن

 جامعة تكريت/كلية اآلداب/ قدم الجغرافية التطبيقية
 ن

 امللخص
متدكل   درنسد  علد  نلجغرنفيد  يتدتم  لعلد  نلتطبيقيد  نلدرنسد  ميددن  أصبح لقد

 عل  نإلنسك  وتأثير نألودي  نلجكف  موسمي  نلجريك ، ضمنيك م  ونلتي نلطبيعي  نلبيئ 
 أىميد  عد  فضد ا  ، ميد  ىيددروجيومورفولوجي  لعكمد  نألرض معكل  سطح و إتلك 
 بيئتدو و نإلنسدك  لحمكيد  نلنتدكئ  مد  نالسدتاكد  مد  نجد  نلطبيعيد  بكلمخدكطر نلتنبدؤ

 . فييك يعيش نلتي نلطبيعي 
 فدي بدكرزن دورن جيومورفولوجيد  نألوديد  نلجكفد  فدي نأليدكلي  لظدونىر تلعد  نذ

 ، تد   حمدري  نسدر تحد  نلونيعد  نلمنكطق في وخكص  تجتكحيك نلمنكطق نلتي تدمير
ريد  لنكحيد  نلعلد  وي نلجغرنفدي نلمويد  مد  نلمتاكعلد  ونلبتدري  نلطبيعيد  تدؤثر نلعونمد  نذن

 عل  ونلسيو  نلايضكنك حجز ميكه   تأثير تصكعد في مبكتر بتل  نلسمر  نلتكبع  ليك
 عندد نلويدو  يتطلد  ممدك بيدك  ال يسدتيك إضدرنر مسدبب  ونلبتدري  نلمكديد  نلمدونرد
 إخطكرىك تجن  بغي  بعضيك نلبعض م  تاكعليك وتحلي  فييك نلمؤثر  ونلعونم  مسببكتيك
 نلرفكىيد  نحدو إضدرنرىك متوجيد  أمند  أسدرىك تحد  نلونيعد  نلمديند  وجعد  منيدك ونلحدد
 . فييك نلحضري نلمجتم  وتقد 
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وتقدمو في أي بلد ىدفكا رنئدنا في نلحيك  في ونلتلنولوجي يعد نلتطور نلحضكري 

لكفددد  أوجدددو  علددد ، إذ تعلدددس نلتطدددورن  نلحكصدددل  فدددي تطبيقدددك  نلعلدددو  لكفددد تارعكتيدددك 
بددددرز نلعلددددو  نلملكنيدددد  نلتددددي تيددددت  بكلجددددكنبي  أبكرىددددك مدددد  ومنيددددك نلجغرنفيدددد  بكعت، نلحيددددك 

ىذن نلحق  يعديش نليدو  عصدر نلتطدور ونلتقدد  فدي جميد  مجكالتدو و  ،نلطبيعي ونلبتري 
، ولعدد   وخكصدد  بعددد نلتغيددر نلددذي طددرأ عليددو خدد   نلربدد  نألخيددر مدد  نلقددر  نلمكضددي

وتقنيد  عكليد  يحتدك   أىمي  نظد  نلمعلومدك  نلجغرنفيد  تنبد  مد  لونيدك أدن  تحليد  جيدد 
نلييك جمي  نلمخططي  ومتخذي نلقدرنر ونلمسدؤولي  عد  إدنر  نلمصدكدر ونلمدونرد نلبيئيد  

 .(2)ونألرضي  وتنميتيك
 انبحث مشكهت

في ن  نغل  ميكه نألمطكر نلمتسكيط  في منطقد  نلدرنسد   نلبحث متلل  تلم 
لد  نلمسدتنقعك  ونلبدر  تنصر  دو  نالستاكد  منيك وبلميدك  لبيدر  نلد  نيدر دجلد  و إ

ملكنيد  نالسدتاكد  مد  تقنيدك  نظد  نلمعلومدك  نلجغرنفيد   ويس  منيك يغدور فدي نألرض ونك
GIS  ونالستتعكر ع  بعد RS سد عل  وندي نلملح في نختيكر أفض  موي  إلنتكء. 
 انبحث هذف

فدي تحليد   RSو  GISتوظي  ونستخدن  نلتقنيك  نلحديثد   إل  نلبحث ييد 
للمنطقددد  وصدددوالا إلددد  نتخدددكذ نلقدددرنر وتعيدددي  مويددد  سدددد لحجدددز ميدددكه طبيعيددد  نل نلمقومدددك 

عدددند جدددو  نيتصددكدي  مدد   نألمطدكر بغيدد  نالسددتاكد  منيددك فددي نلزرنعد  ونرونء نلمكتددي  ونك
 . إيكم  نلسد 
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 انبحث فرضيت
( RSعد  بعدد  ونالستتدعكر GIS نظ  نلمعلومك  نلجغرنفي  نلحديث  )للتقنيك  
ر في نلدرنسك  نلييدروجيمورفولوجي  الفض  موي  ألنتكء سد عل  دور في نتخكذ نلقرن

 وندي نلملح .
 انبحث : منهجيت

نلجغرنفدي  نلمويد  بتعريد  نبتددنءن ، نالسدتقرنئي نلمدني  علد  نلبحدث فدي نعتمدد
 مد  بمنظدور ىيددرولوجي للمنطقد  نلجغرنفيد  نلمقومدك  بدرنسد  ومدرورن نلدرنسد  لمنطقد 
نلمدني   نلتدي تددع  نلخرنئطيد  نلمخرجدك  عرض في لجغرنفي ن نلمعلومك  نظ  نستخدن 

وتعتبر لكرتولرنفي  نلخصكئص نلييدروغرنفي  الحونض نلتصري  نلجكف  بأسلو  نآللي 
م  نستخ ص نلمكد  نلجغرنفي  لتوضديح نألبعدكد نلمورفومتريد   GIS& RSع  طريق 
 لتل  نالودي .

 تقنيبث انذراست : 
ندددددك  نلاضدددددكئي  نلملتقطددددد  مددددد  نلقمدددددر نلصدددددنكعي كيعلددددد  نلب نلدرنسددددد  نعتمدددددد 

(Land sat7 ETM  )متعددد نالطيدك  ون( لبيدك  نلدرندنري للقمدر نلصدنكعيSRTM )
( لمعرفدد  ندق نلتاكصددي  عدد  Google Earthئيددك  نلاضددكئي  نلمسددتقطع  مدد  )ر ونلم

  فدي مويد   55×  55سدييي  خدرنئط لنتوريد  بعمد  تدبل  ، حج  نلخزن  خلد  نلسدد 
  للحددوض وبنددكء  2فضدد ا عدد  تييئدد  نلخريطدد  نللنتوريدد  باكصدد  رأسددي خددزن  نلسددد ونل

ورس  نلتبل  نلنيري  ، لذل  نعتمددنك علد  بيكندك  محطد  بيجدي نلمنكخيد  نلمستحصدل  
 م  دنئر  نألنونء نلجوي .
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 مىقع منطقت انذراست : 
تدددمكال  343 435 55و ا  343 575 55دنئرتدددي عدددرض ا بدددي  نلدرنسددد  تقددد  منطقددد  

نتخددددذ  منطقدددد  نلدرنسدددد   ، ويدددددتددددريك  433  555  35وا  433  3255 55ي طددددو   ا خطددددو 
يقد  حدوض وندي نلملدح بدي   ، (جندو  تدرق /تدمك  غدر )محدوره يتجدو  ،ك تل ا مثلث

منطقتدددي سدددمر  مددد  جيددد  نلجندددو  ونلخزنميددد  مددد  جيددد  نلتدددمك  ، ويحدددده مددد  نلتدددرق 
 .(1)مرتاعك  حمري  وم  نلغر  نير دجل 

 ، نلتددي تضدد  عدددد لبيددر مدد  نالوديدد  2لدد  282طقدد  نلدرنسدد  بلغدد  مسددكح  من
تددديد  نلحسكسددي  للتذبددذبك  نلمنكخيدد  نلحكصددل  فددي نظددك  نلتسددكيط ، ، مؤيتدد  نلجريددك  

نلتدي تتجدكوز فدوق نلطريدق نلرئيسدي فدي نغلد  نلايضدكنك  نلايضكنك  نلسيلي   وحصو 
 تخصي  م  سلك  نلمنطق  .ونلمقكبل  نل نلزيكرن  نلحقلي نالستثنكئي  وىذن مك أثبتتو 

ضددم  نلدرنسدد  مبحثددي  حيددث تنددكو  نلمبحددث نألو  نلعونمدد  نلطبيعيدد  نلمددؤثر  
في منطق  نلدرنس  لكلبني  نلجيولوجي  و مظكىر نلسدطح ونلتربد  ونلمندك  ، نمدك نلمبحدث 
نلثدكني فقددد تنددكو  درنسدد  نلخصددكئص نلمورفومتريد  لحددوض منطقدد  نلدرنسدد  ، ويددد تنددكو  

 لث نلتحلي  نليكيدرولوجي ونختيكر موض  نلسد .نلمبحث نلثك
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 ( موقع منطقة الدراسة2خريطة )
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 ادلبحث األول
 انعىامم انطبيعيت ادلؤثرة يف منطقت انذراست

 انبنيت اجليىنىجيت . 1
وتددلل  سلسددل  تدد   ، تددأثر  نلمنطقدد  بكلحرلدد  نألرضددي  نأللبيدد  نلمكيوسدديني  

نس  ، وتتلو  ىذه نلسلسدل  مد  طبقدك  نلصدخور لجي  نلتريي  م  منطق  نلدر نحمري  
نلرسدددوبي  نلمتبكينددد  فدددي خصكئصددديك نلطبيعيددد  ونلملكنيددد  ، إذ تتدددل  نلصدددخور نلجبسدددي  

أطدرن  ىدذه فدي ونلمكر  ىيل  ىذه نلسلسل  في حدي  تنتتدر نلصدخور نلرمليد  ونلطينيد  
فدي مونضد   نلسلسل  ، أمك نلملدت   نلصدخري  نلعكئدد  لتلدوي  بدأي حسد  فتنيدك تتونجدد

 .(1)متاري  م  منطق  نلدرنس 
تتأل  رونس  نلدزم  نلربدكعي مد  نلحصد  بمختلد  نألحجدك  وبييئد  مددرجك  

، ولددذل  نلرونسدد  نلريحيدد  بييئدد   ستوسددي نيريدد  تددلليك نيددر دجلدد  فددي عصددر نلب يو 
 ، لثبددك  رمليدد  وننسدديكيك  رمليدد  فددي حددي  تنتتددر رونسدد  نيريدد  علدد  طددو  نيددر دجلدد 

وتصددد  فدددي ، (   455-255  تددد   حمدددري  مدددك بدددي  خطدددي نرتادددكع )تنحصدددر سلسدددل
وتعددددد ، إذ تظيددددر بييئدددد  ىضدددديبك  وتددددونىد صددددخري  ، (   555بعددددض يمميددددك إلدددد  )

م  خط  منكطق تقسي  نلميكه نلمنحدر  عل  أطرن  ىذه نلسلسل  س س  نلحون  نبتدنءا 
يئدد  س سدد  تبدددو بيو ،  (2لمددك موضددح  فددي نلخريطدد )  (  بكتجددكه يمميددك355)نرتاددكع

مونزيدد  مدد  بعضدديك بعضددكا مقطعدد  إلدد  مجموعددك  مدد  نألوديدد  نلضدديق  بييئدد  خكنقيدد  ، 
تخدددر  ىدددذه نألوديددد  إلددد  أطدددرن  ىدددذه نلسلسدددل  متدددلل  مجموعددد  مددد  نلمدددرنو  نلايضدددي  

 .(3)نلم صق  بعضيك بعضكا 
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 . انرتبت 2
بينمدددك توجدددد تدددر  ، تسدددود نلتدددر  نلصدددخري  نلضدددحل  منحددددرن  ىدددذه نلسلسدددل  

ضددددي  ضددددحل  فددددي يدددددمكتيك ، وتنتتددددر نبكتددددك  رعويدددد  وتددددجيرن  متاريدددد  مدددد  نلسدددددر في
، إال أنيك تتبكي  في لثكفتيك ونوعيك تبعدكا للميدك  ونلنبكتك  نلرعوي  ونلحتكئش نلقصير  

نلجنددوبي مدد  يدددمك  نلجددزء تسددود ، و  نلتسددكيط مدد  جيدد  وتونجددد نلتددر  مدد  جيدد  أخددر 
جيمورفولوجيدد  مختلادد  تنحصددر بددي   عونمدد ىددذه نلددت   سدديو  تجميعيدد  تتددلل  باعدد  

 تو د(   فوق مس255-155) نرتاكع خط
 ( طوبوغرنفي  منطق  نلدرنس 2خريط  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (arc GIS9.3نلمصدر : م  عم  نلبكحث بكالعتمكد عل  برنكم  ) 
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3 

إذ تدزدند للمدك نيتربندك مد  نلسلسدل  ، سطح نلبحر ، وتتميدز أرنضدي ىدذن نلسدي  بدكلتمو  
سديكيك  رمليد  نتدط  يدد نلجنوبي  نلتريي  لثبدك  ونن أجزنئيكنلت لي  ، وتنتتر علييك في 

يوجددددد عدددددد مدددد  نلمنخاضددددك  وبطددددو  نألوديدددد  و (  ، 5إلدددد  ) يصدددد  نرتاكعيددددك أحيكنددددكا 
نلضددددحل  متددددلل  بددددذل  مجموعدددد  مدددد  نلخبددددكري ونلايضددددك  وتلددددو  مرتعددددكا جيدددددنا لنمددددو 

السددديمك فدددي فصددد  نلربيددد ، وتسدددود ىدددذه نلتدددر  نلجبسدددي  نلحصدددوي  نلضدددحل   ،نلنبكتدددك 
، وتنتتدر  للزرنعد نألسكسدي  فدي صد حي  ىدذه نلسديو   إذ تعدد مد  نلمحدددن ، نلعمق 

 . (3)غلبيك تولي أعلييك نبكتك  صحرنوي  متاري  
(   155تنتتدددر علددد  ضددداك  نيدددر دجلددد  سددديو  فيضدددي  تقددد  علددد  نرتادددكع )

فددي حددي  ، ( 3) نلنيددر لمددك فددي نلخريطدد تتتددل  مدد  تددر  غرينيدد  عميقدد  علدد  حكفددك  
تنتتدر و  ،ي  ونلغرينيد  للمدك نيتربندك مد  نيدر دجلد  يق  عمقيك وتتزنيد نالرسكبك  نلحصو 

لثددر أتعددد ىددذه نلسدديو  مدد  ، لددذل  علييددك مجددكري نيريدد  مندددثر  بييئدد  بحيددرن  ى ليدد  
 نلمنكطق نستغ اال في نلزرنع  ومنذ نلقد  .

 
 
 
 
 
 
 

 

 (arc GIS9.3نلمصدر : م  عم  نلبكحث بكالعتمكد عل  برنكم  )
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 . انعىامم ادلنبخيت : 3
لأسدددددكس للتحليددددد  نلييددددددرولوجي للحدددددوض نلمنكخيددددد   بيجدددددينعتمدددددد  محطددددد  

 1988للاتدر  ) فييدك نلمعلومدك  نلمنكخيد   رتتدوفكعتبكرىك نير  نلمحطدك  للحدوض ، و ب
يسود منطق  نلدرنس  منك  جدك  إلد  تدبو جدك  يتميدز بدكلتطر  فدي ( ، نذ  2558 –

، وفيمدك يدأتي تدرحك مدوجزن ليدذه  سيمك في درج  نلحدرنر  ونلتسدكيط ونلريدك ال ،خصكئصو
 نلخصكئص .

 درجبث احلرارة :   -
نخر  وتعبر ىذه نلمعدال  عدكد   إل درجك  نلحرنر  م  سن   معدال  ل تخت

عدد  ظددرو  نلحددرنر  فددي نلمنطقدد   ونعلدد  نلدددرجك  نلحرنريدد  تلددو  فددي فصدد  نلصددي  
3ْ لمددك فددي نلجدددو )35حددونلي  رنرينلحددنلمددد  فددي فصدد  نلتددتكء ويبلدد   وأدنكىددك 3 1 ، )

  نلحدرنر  نلسدنوي  ،إال إنيدك وىذن يعندي نندو يتصد  بصدا  نلقكريد  ، ورغد  أىميد  معددال
للتعبيدددر عددد  ظدددرو  نلحدددرنر  بديددد  ولدددذل  يدددت  نالعتمدددكد علددد  معددددال  ليسددد  لكفيددد   

ديد  عد  نلتغيدرن  نلدوريدد  فدي ظدرو  نلحدرنر  ، ويوضددح  ألثددرنلحدرنر  نلتديري  لتعبيدر 
   بيجي(.نلجدو  )نلمعد  نلتيري لدرجك  نلحرنر  في محط

 (1جدو  )
 غر  ونلعظم  لدرجك  نلحرنر  في محط  بيجي نلمنكخي نلمعدال  نلتيري  نلص

نوع 
 نلسن 

لكنو  
 نلثكني

حزيرن مكيس نيسك  آذنر تبكط
  

تتري   أيلو  آ  تموز
 نألو 

تتري  
 نلثكني

لكنو  
 نألو 

نلمعد  
 نلعك 

.13 نلمعد 
6 

16.1
5 

25.
9 

28.
1 

35.
4 45.7 43.

7 43 38.
7 

31.
8 

22.
5 

15.
8 29.1 

.16 نلعظم 
8 

18 23.
7 

33.
5 

37.
6 

43.2 45.
7 

45.
9 

45.
4 

33.
3 

27.
2 

25.
1 

32.1
1 

نلصغر 
  

11.
8 11.8 18.

3 
26.
4 32 38.7 41.

5 
41.
7 

37.
7 31 19.

7 
11.
9 

26.8
7 
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 انرطىبت اننسبيت : -
مد  بكالرتادكع  دأوتبدتعتبر معددال  نلرطوبد  نلنسدبي  فدي منطقد  نلدرنسد  ونطئد  

خدد   تددير  نألعلدد نيسددك  حيددث تبلدد  حدددىك  حتدد  نيكيدد تددير تتددري  نلثددكني وتسددتمر 
نألو  ولكنو  نلثكني، وتبدأ بكالنخاكض في نتير نلصي  بسب  نرتاكع درجك  لكنو  

 . (2)نلجدو  نلحرنر  وننعدن  نلتسكيط لمك في
 (2جدو  )

 جي نلمنكخي نلمعدال  نلتيري  للرطوب  نلنسبي  في محط  بي
نوع 
 نلسن 

لكنو  
تتري   أيلو  آ  تموز حزيرن  مكيس نيسك  آذنر تبكط نلثكني

 نألو 
تتري  
 نلثكني

لكنو  
 نألو 

نلمعد  
 نلعك 

 44.7 75.8 59 38.8 21.7 23.8 21.5 22.8 35.9 44 56.2 66 76.9 نلمعد 

 2555نلمصدر : بيكنك  نألنونء نلجوي  ،غير منتور  ،بغدند ، 
 تبخر : ان -

نرتادكع معددال   إلد نرتاكع معدال  نلحرنر  وننخاكض نسب  نلرطوبد  يدؤدي  إ 
فقدن  لميك  لبير  م  نلميكه نلمخزون  في نلخدزن  خلد  نلسدد ،  إل نلتبخر ممك يؤدي 

( 2558 - 1988)  للتبخددر للاتددر  مدد  ويددد سددجل  محطدد  تلريدد  نلمعدددال  نلتدديري 
للتبخر نلتيري مسجل  في تير تموز  لمي نعل  يبي   ( نلذي3)لمك مبي  في نلجدو 

ملددد ،  32ونلبددكل   نألو ليددك مسددجل  فددي تدددير لددكنو   لميددد وندندد  ملدد  ، 761إذ تبلدد  
حيددث تبدددأ معدددال  نلتبخددر بكلزيددكد  نبتدددنء مدد  تددير مددكيس وحتدد  نيكيدد  تددير أ  ويددد 
يصدد  أيصدد  تبخددر فددي تمددوز فددي حددي  تددنخاض معدددال  نلتبخددر فددي نتددير نلخريدد  

تكء ويصددد  ندنددد  معدددد  ليدددك فدددي تدددير لدددكنو  نألو  وتصددد  نيددد  تبخدددر فدددي نادددس ونلتددد
 نلتير.
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 (3جدو  )
 نلمعدال  نلتيري  للتبخر في محط  بيجي نلمنكخي 

 

نوع 
 نلسن 

لكنو  
تتري   أيلو  آ  تموز حزيرن  مكيس نيسك  آذنر تبكط نلثكني

 نألو 
تتري  
 نلثكني

لكنو  
 نلمجموع نألو 

 3554.9 57 114 251 397 566 627 545 452 253 165 81.6 56.3 نلمعد 

 4422 87 262 355 499 651 761 624 514 329 257 155 83 نألعل 

 2756 32 82 188 244 476 516 428 333 184 128 62 33 نألدن 

 2555نلمصدر : بيكنك  نألنونء نلجوي  ،غير منتور  ،بغدند ، 
 انريبح :  -

ويظيدددر مددد  نتدددكئ  نلمعلومدددك   وسدددرعتيك تيدددكيعبدددر عددد  نلريدددك  حسددد  نتجكىك
ىددي نلسددكئد    نلريددك  نلتددمكلي  نلغربيدد إ لألنددونء نلجويدد   بيجددينلمستحصددل  مدد  محطدد  

%  35% تلييك نلريدك  نلتدمكلي  بنسدب  65في منطق  نلسد نلمقترح  حيث تبل  نسبتيك 
لددكنو   /ثددك فددي تددير 2.2% نمددك سددرع  ىددذه نلريددك  فتتددرنو  بددي   15ونلغربيدد  بنسددب  

 /ثدددك فدددي تدددير تمدددوز ، وعمومدددك فيدددي مرتاعددد  فدددي نألتدددير  4.3نألو  و تصددد  إلددد  
حزيرن  وتموز وآ  ، وتنخاض في نتير نلتتكء تقريبك ، لمك وتزدند سدرعيك فدي نتدير 

 1988للاتر  ) بيجينلمعدال  نلتيري  نلمسجل  في محط   4ويوضح نلجدو   نلربي  
- 2558). 

 (4جدو  )
 لسرع  نلريك  في محط  بيجي نلمنكخي  نلمعدال  نلتيري 

نوع 
 نلسن 

لكنو  
 أيلو  آ  تموز حزيرن  مكيس نيسك  آذنر تبكط نلثكني

تتري  
 نألو 

تتري  
 نلثكني

لكنو  
 نألو 

نلمعد  
 نلعك 

 3.1 2.2 2.5 2.7 3.2 3.9 4.3 3.7 3.2 3.4 3.1 2.7 2.4 نلمعد 

 2555بغدند ، نلمصدر : بيكنك  نألنونء نلجوي  ،غير منتور  ،
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 : اإلمطبر -
مجمدددوع تسدددكيط سدددنوي لمحطددد   أيصددد   نلمطريددد  ن  و توضدددح نلخدددرنئط ونلجددددن

، وىذن يعكد  ضدع  مجمدوع  1995 – 1994مل  للموس  نلمكئي  363.9بل   بيجي
نلمعد  نلعك  للتسدكيط نلمطدري ، وينحصدر تسدكيطيك فدي نألتدير تتدري  نألو ، تتدري  

  لكند  نألتدير تتدري  نألو  ولدكنو  نلثدكني نيد  مد  نلثكني ، تبكط و آذنر ، فدي حدي
فقدد ننخادض إلد  نيد  مد   1999 – 1998ذل  ، إمك في موسد  نلسدن  نلجكفد  فلكند  

نصد  نلمعددد  نلعددك  ، وترلدز نغلبددو فددي تديري لددكنو  نلثددكني وتدبكط . وىددذن يعنددي إ  
لمكئيدد  تدديري تتددري  نألو  وتددبكط ىمكنالتددير نلتددي تحدددث فييددك فيضددكنك  نلمسددي   ن

 ونلتي تنب  م  سلسل  ت   حمري  بضمنيك حوض وندي نلملح .
 (5جدو  )

 نلمعدال  نلتيري  للتسكيط في محط  بيجي نلمنكخي  
تتري   أيلو  نوع نلسن 

 نألو 
تتري  
 نلثكني

لكنو  
 نألو 

لكنو  
 نلثكني

نلمجموع  ن  تموز حزيرن  مكيس نيسك  آذنر تبكط
 نلعك 

 182.8 5 5 5 6.8 12.77 33.82 28.41 35.15 35.9 32.25 7.33 5.38 نلمعد 
سن  رطب  
1994 -
1995 

5.551 27.6 75.4 62.5 27.3 79 56.5 33.2 1.4 1   363.9 

سن  جكف  
1998-
1999 

5 5 5 3.2 11.1 48 2 7.2 5 5 5 5 71.5 
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 ادلبحث انثبني
 بئص ادلىرفىمرتيت دلنطقت انذراستاخلص

ن  مددد  أىددد  نلجوننددد  نلتدددي ترلدددز علييدددك نلدرنسدددك  نلييدروجيمورفولوجيددد  ىدددو 
نلتحلي  نلمورفومتري ألحونض نلصر  نلمكئي  لمك ليك م  دالئ  بيئيد  لثيدر  تعبدر عد  
نلع يك  بي  نلعمليك  نلجيمورفولوجي  ونألتدلك  نلمرتبطد  بيدك ونلتعدر  علد  نلمرنحد  

لتطوريد  لألحدونض نتيجد  للتبدكي  فدي نتدكط عمليتدي نلتعريد  ونلترسدي  ، وتعلدس ىدذه ن
نلخصددكئص طبيعدد  نلع يدد  مددكبي  نلخصددكئص نلمورفومتريدد  ونظددك  نلجريددك  نلسددطحي 
وتغذي  نلخزننك  نلجوفي  نلتي تعم  علد  إبدرنز نلصدور  نلنيكئيد  ألحدونض نلتصدري  ، 

  مدددد  نألسددددلو  نلوصدددداي إلدددد  نألسددددلو  ويددددد تطددددور أسددددلو  درنسدددد  نألحددددونض نلمكئيدددد
 نلريكضي نللمي في درنس  نألحونض ، ومنيك:

 -اخلصبئص انشكهيت وادلسبحيت نهىادي : -أوال :
يعددددد حددددوض نلتصددددري  نلمددددكئي ىددددو عبددددكر  عدددد  نظددددك  مورفولددددوجي وتضددددبطو 

 خونص ىندسي  ويونني  ذن  ع يك  وظياي  متبكدل  .
ئي البددد إ  تددت  درنسدد  خونصددو عنددد درنسدد  وندي معددي  نو حددوض تصددري  مددك

وتعددددد نلخصددددكئص نلتددددللي  ونلمسددددكحي  للوديددددك  ومجكرييددددك ميمدددد  ألنيددددك تعطددددي صددددور  
ونضددح  لنظددك  نلتصددري  نلمددكئي دنخدد  نلحددوض نو نلددوندي نلمدددروس ويددد تددمل  تلدد  

 -نلخصكئص نلتكلي :
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 -حدود الوادي : -2
عندو بخدط  حدود نلوندي يقصد بو خط تقسي  حدوض نلنيدر نو نلدوندي . ويعبدر

يحديط نلحددوض مدكرن بددأعل  نلنقدكط نلمرتاعدد  نلمحيطد  بددو ليمثد  نلحددد نلدذي ياصددلو عدد  
حدددددددوض نو وندي نخدددددددر لمدددددددك فدددددددي 

 (.4نلخريط  )
   -مساحة الوادي : -3

لمسددكح  نألحددونض نلمكئيدد  
ع ي  وطيدد  بكلترليد  نلجيولدوجي 
ونلمنددددك  للمنطقدددد  ، فاددددي نلمنددددكطق 
نلرطب  تنتط عونم  نلنح  نلمدكئي 

ند مسددددكح  نألحددددونض نلمكئيدددد  وتددددزد
ووديكنيددددددددددك نتيجدددددددددد  زيددددددددددكد  إعدددددددددددند 
نلتددبلك  نلمكئيددد  ضددم  نألحدددونض 
نلمكئيدددددد  ، نذ بلغدددددد  مسددددددكح  وندي 

( ويعددددددد وندي  2لدددددد  282) نلملددددددح
نلملدح مدد  نلوديددك  نلتدي تنتمددي إلدد  
مجموعدد  نألحدددونض نلمكئيددد  ضدددم  
مرتاعددك  حمددري  ونلتددي تصدد  فددي 

بط بيندو وبدي  عددد مد  نالوديد  نلتدي تصد  فدي موسمي  وبدورىك تتل  جسر يدر  بحيددر 
نيدر دجلدد  ولدو  نلمنطقدد  ىدي ذن  منددك  رطد  جددك  نسدبيك فددك  تدبل  نلوديددك  تلددو  
ونسع  ومتعدد  نلمسكحك  ووندي نلملح يعد م  نلوديك  نلمتوسط  نلمسدكح  نسدبيك إلد  

 بقي  نألودي  ونألحونض نلمتلون  منيك مكيق  تمك  نو جنو  منطق  نلبحث .

 الدراسة ( حدود حوض منطق 4نلخريط  )

 (arcGIS9.3نلمصدر : م  عم  نلبكحث بكالعتمكد عل  برنكم  )
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  -معامل شكل الوادي: -4
إ  أي نقطددد  أينمدددك لكنددد  ىدددي جدددزء مددد  حدددوض نيدددري ،لدددذل  فدددك  نألحدددونض 
ونألوديدد  تأخددذ إتددلكال مختلادد  ، فددوندي نلملددح يعددد مدد  نألوديدد  نلطوليدد  وتصدد  ميكىددو 

 متعكيب  م  نير  نقط  إل  نلمناذ .
 -ييكس عرض نلوندي: -4

جدددكد معدددد  نلعدددرض تددد  تقسدددي  نلحدددوض إلددد  أربعددد  أجدددزنء متسدددكوي  ، ثددد  تددد  إي
 للوندي وىي : 

 ل  3،4نلنقط  نألول   -1
 ل 2.9نلنقط  نلثكني   -2

 ل  6،2نلنقط  نلثكلث   -3

 ل   6،3نلنقط  نلرنبع   -4
  ( 955وبل  متوسط عرض نلوندي )

 -ييكس طو  نلوندي : -5
وىو مسكف  نلنير نو نلدوندي مد  مصدبو إلد   أيصد  نقطد  عندد محديط نلدوندي 

و عدد  نلحددوض نلمجددكور مدد  جيدد  نلمنبدد  ، حيددث بلدد  طددو  ونلتددي تمثدد  نيكيتددو وتاصددل
 (. 2ل  28نلوندي )

 ( مقط  طولي لحوض منطق  نلدرنس  1تل  )
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   -اخلصبئص انتضبريسيت نهىادي : -ثبنيب:
 -نالنحدنر في نلوندي : -1

ويعني نلمتوسط  نلعك  النحدنر نألرض دنخد  نلدوندي بكلنسدب  للمسدتو  نألفقدي 
للسدددطح ويحتدددك  إلددد  نسدددتخرن  ظددد  زنويددد  نالنحددددنر ونلاكصددد  نلرنسدددي وعددددد خطدددوط 

 .نستخرن  نلنس  نلتكلي  نالنحدنر نللنتور وذل  ضم  نلمنطق  نلمحدد  للوندي .ويد ت 
(،وىدي ييمد  ترنوحد  بدي   ˚93 -˚5لملدح )إذن بلغ  في وندي ن -: نالنحدنر درج  -ن

( عند نلمنب  وذلد  لويدوع ˚93وذل  ضم  نألرنضي نلمنبسط  عند نلمص  و) نلصار
(، إمدك 5نلمنطق  ضم  نطكق إيدن  نلت   وىي منكطق تبو عمودي  ،ي حدظ خريطد  )

ويددد نتددتمل  درجددك  نالنحدددنر ضددم   1.253معددد  نالنحدددنر نلعددك  للحددوض فقددد بلدد  
 .(4)  نلمدروس  عل  نلدرجك  نلتكلي نلمنطق

 درجك  ننحدنر ( 6جدو  ) 
 نوع نالنحدنر درج  نالنحدنر  
 أرنضي منبسط  ˚5 1
 أرنضي متوسط  نالنحدنر ˚28-˚15 2
 أرنضي معتدل  نالنحدنر ˚45-˚29 3
 أرنضي تديد  نالنحدنر ˚64-˚45 4
 أرنضي تديد  نالنحدنر جدن ˚93-˚64 5

 ص ادلىرفىمرتيت نهشبكت :اخلصبئ -ثبنثب:
تعددد نلخصددكئص نلمورفومتريدد  للتددبلك  نلنيريدد  مدد  نىدد  نلصدداك  نلتددي تدددرس 
للونيددددك تعطددددي نلصددددور  نلدييقدددد  ونلونضددددح  لطبيعدددد  نلجريددددك  ونلتددددبل  نلنيريدددد  دنخدددد  

 نألحونض نو نألودي  نلنيري  وم  نى  تل  نلخصكئص ىي :
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 -رت  نلمجكري نلنيري  : -1
ريددد  بأنيدددك نلرونفدددد نلموجدددود  فدددي نلحدددوض نلنيدددري نو نلدددوندي تعدددر  نلرتددد  نلني

 )  strahler 1964ونلتي تغذي نلقنك  نلرئيسي  بكلمكء .ويد تد  نالعتمدكد علد  طريقد  )
نذ ن  نلجدنو  نلصغير  نو نألفرع نلصغير  نلتي ليس ليك تارعك  تسم  نلترتي  نألو  

(first ordere وعنددمك يلتقدي )  نألولدي معدك يكتدل  نلترتيد  نلثدكني  فرعدك  مد  نلترتيد
(second order    وىلذن،ي حظ خريط  يدت  نلتعدر  علد  ندوع تدبل  نلرتد  ،نذ ن )

نلمنكطق نلجبلي  ونلتبو جبلي  تلو  فييك مسكح  نلرت  نألول  يليل  ونلعلدس نذن لكند  
ولمدك موضدح فددي  (5)نألرنضدي منبسدط  نو جكفد  فقدد تصد  نلد  مئدك  مد  نلليلدومترن 

 ( .6( ونلخريط  )7نلجدو  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 
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 ( نلمرنت  نلنيري  لوندي نلملح7جدو  )

عدد  نلمرتب  نس  نلوندي
 نلمجكري

مجموع طو  
 نلمجكري/ل 

معد  طو  
 نلمجكري/ل 

نسب  
 نلتتع 

 وندي نلملح

1 178 75 5,3 3،7 
2 85 42 5،7 4،2 
3 17 31 2،2 7 
4 3 5 2،5 2 
5 1 15 15 5 

   163 279  نلمجموع
 *م  عم  نلبكحث

 ( نموذ  نلتضرس نلريمي للوندي 6خريط  )

 (arc GIS9.3نلمصدر : م  عم  نلبكحث بكالعتمكد عل  برنكم  )

6 
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 ( نلمرنت  نلنيري  لوندي نلملح6خريط  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -نسب  نلتتع : -2
نلتتددع  ىددو نلع يدد  بددي  عدددد نلمجددكري فددي لدد  مددرتبتي  متتددكليتي  ويددد تلددو  

 -نلنس  غير متسكوي  للوندي.ويت  نستخرن  نسب  نلتتع  م  نلقكنو  نلتكلي :
 عدد نلمجكري في مرتب  مك

 

 عدد نلمجكري في نلمرتب  نلتي تلييك
( ن  ىنك  ع ي  طردي  بي  نسب  نلتتع  ونلتصري  فدك  7نلجدو  ) يوضح

ناللثر تصرياك م  بي  نلرت ،نذ للمك لكن  نسب  نلتتع  عكلي  فك   (ىي3-4نلرتب  )
 .(6)نسب  نلتصري  ترتا 
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 -معد  نطون  نلمجكري: -3
 تخرن  معد  نطون  نلمجكري م  خ   نلمعكدل  نلتكلي يت  نس

 مجموع أطون  نلمجكري في نلمرتب 
 معد  أطون  نلمجكري في مرتب  مك =

 عدد نلمجكري في نلمرتب  ناسيك
(،لمدك  15 - 2،5  - 2،2 - 5،7  - 5،3ويد بل  معد  طدو  نلمجدكري  )

 ( 15-5-31-42 -75)( ،نمددك مجمددوع نطددون  نلمجددكري فقددد بلدد    7فددي نلجدددو  ) 
 . (7)لل  مرتب 

 -نوع تبل  نلتصري : -4
يحددددددد ندددددوع تدددددبل  نلتصدددددري  بكلنسدددددب  للدددددوندي طبيعددددد  نلجريدددددك  فدددددي نلدددددوندي 
ونلتصددري  نلنيددري وتددبل  نلتصددري  فددي وندي نلملددح ىددي مدد  نلنمددوذ  نلتددجري وتددبو 

وي  نلتددددجري ،آذ ينتتددددر ىددددذن نلنددددوع فددددي نلمنددددكطق ذن  نلمقكومدددد  نلمتتددددكبي  نو نلمتسددددك
 .(8)للتعري 

     -لثكف  نلتصري  : -5
تعتمد لثكف  نلتصري  علد  نالنيدكر نلدنئميد  ىدي تعتبدر دليد  عد  مدد  وجدود 

 -: (9)نلمكء في نلوندي ،ويعبر ع  لثكف  نلتصري  م  خ   نلمعكدل  نلتكلي 
 مجموع أطون  نألودي  في نلحوض /ل 

 =لثكف  نلتصري  

 2مسكح  نلحوض /ل 
لددد  ( وىدددذن  2،5( يتضدددم )  2لددد   1لددد (  أي ن  لددد )  2،5) ونلندددكت  لدددك 

يعنددي ن  نلتصددري  يليدد  ضددم  نلددوندي وتددبل  نلمرنتدد  نلتددي تحتويددو يليلدد  بتددل  عددك  
ْك    مددد  ميدددكه يليددد  أيضدددك .وتعدددد لثكفددد  نلتصدددري  للدددوندي نو نلنيدددر وبكلتدددكلي مدددك يصدددرك

عد  نلجريدك  نلسدطحي ميم  م  نلنكحي  نلمرفولوجي  ونلييدرولوجي  ألنيدك تدد  علد  طبي
 في نلوندي ونلتي تتأثر بكلترنلي  نلجيولوجي  ونالنحدنر ونلغطكء نلنبكتي ونلتسكيط .
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 ادلبحث انثبنث
 اختيبر مىضع انسذ واخلزان

ألجدد  نختيددكر نفضدد  مويدد  سددد علدد  نلحددوض البددد مدد  حسددك  نلددونرد نلمددكئي 
يسددتوع   ( وذلدد  لغددرض معرفدد  حجدد  نلخددزن  نلددذي Drainage Basinللحددوض ) 

(  SRTMنعلددد  فيضدددك  ، وبيدددذن سدددنعتمد علددد  نلبيدددك  نلدددرندنري للقمدددر نلصدددنكعي ) 
لمعرف  ندق نلتاكصي  ع  موض  نلسد وحج  نلخدزن  ، لدذل  نلبيدك  نلاضدكئي نلملدتقط 

( ونلمرئيدك  نلاضدكئي  نلمسدتقطع  مد  )  Land sat7 ETMمد  نلقمدر نلصدنكعي ) 
Google Earth  ) .ر نلموضدددد  وصدددد حيتو مدددد  نلنددددونحي ومدددد  مسددددتلزمك  نختيدددك

نلتددي يسددتند  طبقددك  نلتربدد نلييدرولوجيدد  ونلطبوغرنفيدد  وتددوفر نلمددوند نألوليدد  ىددو معرفدد  
علييددددك نلسددددد وتخددددز  نلميددددكه خلاددددو وخصوصددددك خكصددددي  نلتحمدددد  ونلناكذيدددد  وبعددددد طبقدددد  
نلصددددخور مدددد  سددددطح نألرض نلطبيعيدددد  ، لددددذل  إيجددددكد مويدددد  م ئدددد  لمنتددددأ نلمسددددي  ) 

Spillway )   إلمدرنر نلايضددكنك  نللبيددر  بصددور  أميندد  دو  حدددوث ننييددكرن  فددي جسدد
 (.Overtoppingنلسد بطريق  )

بعدددد نالطددد ع علددد  نلبيدددك  نلدددرندنري للحدددوض ثددد  نالسدددتط ع نلميددددنني للجدددزء 
نألسددا  مدد  نلمجددر  ، ونتضددح بددك  أفضدد  موضدد  ألنتددكء سددد علدد  نلددوندي ىددو عنددد 

( ون  ىدذن 7ر  نألسكسي للدوندي ، لمدك فدي نلخريطد  )نلتقكء نلرنفدن  نللذن  يتل  نلمج
نلموض  يصلح للوندو يجمد  نلبدر لميد  مد  ميدكه نلحدوض فدي ىدذه نلنقطد  فضد  عد  
ننو يري  م  نلسلك  ونألرنضي نلزرنعي  م  جي  ولتبعثر ميكىدو دنخد  نألفدرع نلعديدد  

رجو  ل سدتاكد  مد  م  نألودي  نذن ننتأ نعل  م  ىذن نلموض  ممك يقل  م  نلاكئد  نلم
  فدوق  112يقد  موضد  نلسدد علد  نرتادكع  ميكىو لذن فيو نلموي  نألمثد  النتدكء نلسدد

 2مستو  سطح نلبحر وحس  نلخريط  نللنتوري  للبيدك  نلدرندنري باكصد  رنسدي مقددنره 
، ويبلددددددد  طدددددددو  محددددددديط نلبحيدددددددر     2لددددددد   34.574526  .وتبلددددددد  مسدددددددكح   نلبحيدددددددر  



 
 

   

 

ر رن بعد تقنيات االدتذعا 
 ونظم المعلومات الجغرافية

 خلف حمادة قم.م ربد الح
  3122أيـلــول   (8) العــدد

  336 

 

 الفراهيدي آداب جملة

متددر ، وبطكيدد   8لدد  ، لمددك يبلدد  نرتاكعددو   1سددد فيبلدد    لدد  ، نمددك طددو  نل 36.867
 ( .8لمك في نلخريط  ) 3مليو    136,555,555نستيعكبي  يدرىك 

 ( موي  نلسد نلمقتر 7خريط  )
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 نلمصدر : م  عم  نلبكحث بكالعتمكد عل  نلمرئي  نلاضكئي  لتحديد موي  نلسد نلمنكس 
 

  

موقععععع ءنشععععا  السععععد 
 المقترح
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 ندي نلملح( بحير  نلسد لو 8خريط  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نلمصدر : م  عم  نلبكحث بكالعتمكد عل  نلمرئي  نلاضكئي  لتحديد موي  نلسد نلمنكس 
لمسددددكح  ، ملدددد   3554نلتبخددددر نلسددددنوي بحددددونلي  مجمددددوعحدددددد  نلدرنسدددد  لقددددد 

للخددزن  نسددتيعك  نعلدد  ذرون  نلتصددري  ويملدد   2لدد  282نلبكلغدد  حددوض نلتصددري  
نلغطدكء نلنبدكتي نألرض ، وبدكلنظر لقلد    نلمطريد  وطبيعد  في ظرو  نعتيكدي  لللميدك

لعد  وجود تغيرن  لبير  لحكال  نالعترنض نلطبيعي  ألعمكق مكء نلسيح و في نلحوض 
نلمتجم  نعتبر حج  نلمكء نلمعترض في ىذن نلوندي مستقرن وفي ىذن نلخصوص يمل  

 ولكالتي :نالتي  نعتمكد نلع ي  
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Q = p – Jc – J – E 
(01)

 

Q  = )  عمق نلمكء نلسيح ) مل 

P  = )  عمق نلمطر نلسكيط عل  نلمنطق  ) مل 

Jc = عمق نلمكء نلسيح نلمعترض   

J   = ) عمق نلمكء نلنكفذ في نلترب  )مل 

E  =  ) عمق نلمكء نلمتبخر )مل 

لغددرض درء نلايضددكنك  نللبيددر  ونلتددي تمددر فددي نلسددد نلمقتددر  تدد  تقدددير نلبددر و 
نلمعلومدددك  نلمسدددتمد  مددد  مقطددد  لمجدددر  نلدددوندي نسدددا  نلمويددد   فيضدددك  نعتمدددكدن علددد 

لدد  حيددث توجددد مجموعدد  مدد  نلقنددكطر تحدد  نلتددكرع نلرئيسددي نلعددك   1كف  سددنلمقتددر  بم
 ىذه نلقنكطر لكالتي :  ولكن  ييكسك نلعل  / نلاتح  نلذي يربط تلري  

 نلتل   نلقيكس   نلعدد
 مرب  1.5 16

نلمنطق  وتبي  بدك  نلميدكه فدي نلدوندي يدد تعبدر بعد نالستط ع آلرنء سلنو ىذه 
فوق نلتكرع نو تلو  معو في بعض نلسني  ، ممك يد  بك  نلقندكطر أعد ه )مدربعي    
مدددربعي  ( ال تسدددتوع  لميددد  نلايضدددك  نلتدددي تمددددر فدددي ىدددذه نلمنطقددد  . ولتقددددير نلبددددر 

نلدوندي لحسدك  نلجريدك  فدي  Orifceفيضك  نلتي تمر في نلوندي تد  نسدتخدن  معكدلد  
 -:  (11)ولمك موضح نلتل  ولكالتي

 
Q1 ( Square ) = 2 Cd  A        
 
Q2 ( Square ) = 2 Cd  A      

ويدد تدد  نعتبدكر وجددود نلمدكء فددوق مرلدز نلقنددكطر بعمدق نعلدد  بقليد  مدد  نصدد  
 Cd 0.6 =نبعكد نلقنكطر نلمربع  نلتل  وبارض ييم  غرق نلتكرع فك  ييم  

 تي :ولكن  نلنتكئ  لكآل
Q1 = 21 M

3
 / Sec  ,  Q2 = 10 M

3
 / Sec 

 M3 / Secممك يمل  تقدير نلبر فيضك  ونلتي تمر م  ىذن نلحدوض حدونلي
 31m3   (  وعل  ىذن نألسكس يمل  تصمي  نلمسيSpillway . بموجبو ) 

2gh 

2gh 
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 اآلثبر انبيئيت واجلذوي االقتصبديت
ىددددكلي نلمنطقددددد  أرونء ن  خددددز  ميددددكه نلايضددددك  فددددي بحيدددددر  نلسددددد سددددتقد  فكئددددد  أل – 1

دوندد  فضدد  عدد  نرونء  5555نألرنضددي نلزرنعيدد  نلقريبدد  ونلتددي تقدددر بددألثر مدد   
نمدك سدتح  متدلل   يطعك  نلمكتي  ونلتي ال تقتصر علد  يطعدك  سدلك  نلمنطقد  ونك

 عند زيكر  يطعك  نألغنك  م  نلمنكطق نألخر  .
لدد  فددي  5يتجددكوز سددترف  منكسددي  نآلبددكر نإلليدد  فددي منطقدد  نلحددوض وبعددرض يددد – 2

نلجكنددد  نلتدددريي مددد  نلبحيدددر  وبدددذل  سدددو  تدددوفر ميدددكه إضدددكفي  ل بدددكر فدددي موسددد  
 نلصييود وعند نتتدند حكج  نلمحكصي  ليذه نلميكه .

بكإلملك  نص  مضخك  عل  نلبحير  ألرونء نألرنضي نلزرنعي  نلمجكور  للبحيدر   – 3
 ي  نلغربي  .علمك بك  ىنك  مسكحك  تكسع  غير مستثمر  وذل  في نلج

ن  ننلتدددك  نلصدددخور نلجبسدددي  ونلمدددكر  فدددي مندددكب  نلحدددوض يدددد ترفددد  مددد  نسدددب   – 4
ملوح  ميكه نلبحير  م  جيد  سديمك فدي نلمويد  نألو  لمدك يدد تلعد  نرتادكع درجدك  
نلحرنر  صياك إل  زيدكد  نسدب  نلتبخدر وفقددن  لميدك  لبيدر  مد  ميدكه نلبحيدر  ، ويدد 

حيددر  بسددب  تونجددد نلصددخور نلجبسددي  سدديمك تصددك  بعددض مدد  أرضددي  مونضدد  نلب
 في ل  نلسلسل  نلتكلي 

تغطددددي نألرنضددددي نلمجددددكور  للبحيددددر  رونسدددد  رمليدددد  تزيددددد مدددد  ترتدددديح نلميددددكه إلدددد   - 5
نألرنضددي نلمجددكور  ممددك يزيددد مدد  نرتاددكع نلمنسددو  نلمددكئي نلجددوفي ويددد يددؤثر ىددذن 

ر نلجبسي  يدد يدؤدي عل  زيكد  تملح نلتر  أحيكنك ، لمك ن  لعمليك  إذنب  للصخو 
 نل  زيكد  ىذه نلظكىر  .
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 اخلالصت واالستنتبجبث : 
تق  نلمنطق  ضم  سلسل  ت   حمري  ونلتي تتلتد  فييدك نلصدخور نلرسدوبي  
فددي صدداكتيك نلصددخري  درجدد  نلصدد ب  و نلمسددكمي  ونلناكيدد  ونلتددي ليددك دور ونضددح فددي 

رع  إيصك  نلميدكه نلد  حج  نلجريك  نلسطحي ، لمك لع  نلتضرس دور أسكسي في س
 نلوندي ونلمص  وحصو  ذرون  نلايضك  نأليص  فييك .

مطكرىدك تتبد   بمك ن  نلمنطق  تق  ضم  نلنمط نلمنكخي نلجك  وتدبو نلجدك  ونك
نظك  نلبحر نلمتوسدط ونلتدي تتميدز بقلتيدك نال أنيدك تتميدز بتدد  سدقوطيك بييئد  عونصد  

تددير لددكنو  نلثددكني وتددبكط وآذنر ، مطريدد  ، لمددك ي حددظ ذلدد  فددي نلسددنون  نلرطبدد  لأل
 ويد تسقط نللميك  نلتيري  خ   ث ث  عونص  لكيص  حد  لل  تير مني .

مددد  خددد   نلدرنسددد  نلمورفومتريددد  نتضدددح سددديكد  نلخصدددكئص نلتضكريسدددي  فدددي 
نلتأثير عل  سرع  وصو  نلذرون  نلتصرياي  مد  جيد  وتزنيدد نسدب  نلرونسد  نلمنقولد  

دروس  ىدي بدنيد  نلددور  نلنيريد  نذ تعلدس نلخصدكئص نلمدذلور  علمك بك  نألحونض نلم
 نناك . ويعد حوض نلملح ناللثر خطور  في ذرونتي  نلتصرياي  بسب  لبر مسكحتيمك .
ن  نلوضدد  نلطبددوغرنفي لحددوض نلتغذيدد  يسددكعد علدد  تددكمي  جريددك  نلميددكه فددي 

مقتدر  وخصوصددك نلدوندي وبكلتدكلي يسدكعد علدد  ننتدكء سددود جديدد  فضدد ا عد   نلسدد نل
 .USفي نعل  نلسد نلمقتر  

تتلو  نلتك  نلمجكري م  ترسبك  فيضي  حديث  ، نال ن  نلوض  نلطبوغرنفي 
 – 155اليسدددكعد علددد  إنتدددكء سددددود عكليددد  بسدددب  عدددرض ىدددذن نلدددوندي نللبيدددر بحددددود 

  ، وللندددو م ئددد  ألنتدددكء سددددود يليلددد  نالرتادددكع مددد  مسدددي  مدددكئي غيدددر مبدددو  )  555
Ungated Spillway  نظددرن لعددد  وجددود مسددح طبددوغرنفي فددي ىددذه نلمرحلدد  فيتعددذر )

تحديد نرتاكع نلموض  نلمقتر  ألنتدكء نلسدد بصدور  دييقد  و تحديدد حجد  خزندو ، وللد  
 بكإلملك  تحديد ىذه نلتاكصي .
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ن  وجددود حرلدد  نلميددكه نلجوفيدد  فددي أسددس نلسدددود ونلخزننددك  يددؤثر علدد  تحديددد 
  إنتددكء ىددذن نلسددد ، فيتطلدد  رفدد  طبقددك  نلترسددبك  طددرق معكلجدد  نألسددس وعلدد  طريقدد

( بكألسددس غيددر نلناددكذ  نو نلونطئدد   Coreنلايضددي  مدد  أسددس نلسددد وربددط لدد  نلسددد ) 
 نلناكذي  .

ن  عدددد  ورود نلسددديو  خددد   فتدددر  طويلددد  مددد  نلسدددن  يدددؤدي إلددد  عدددد  ناللتدددزن  
يد  ميدكه نلدوندي إثندكء بكلطرق نلتقليدي  في إنتكء نلسدند نلويتي  لحمكيد  نألعمدك  نو تحو 

نلتنايذ ، ولل  يقتضي نألمر بوض  برندكم  زمندي للتنايدذ لألخدذ بنظدر نالعتبدكر موسد  
 ورود نلسيو  .

تددؤثر معدددال  درجددك  نلحددرنر  نلعليددك ونلرطوبدد  نلنسددبي  نلونطئدد  علدد  تصددكمي  
ع أجزنء نلسد نلمختلا  وعل  تتدغي  نلسدد نلخدز  ، فضد ا عد   تأثيرىدك علد  نختيدكر ندو 

نلمددوند نإلنتددكئي  ، وينبغددي أيضددك نلتاليددر فددي طريقدد  تددوفير نلميددكه نل زمدد  للتنايددذ وعنددد 
 إعدند برنم  نلتنايذ .
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TECHNIQUES OF REMOTE SENSING AND GIS IN 
DETERMINING THE BEST LOCATION FOR "WADI AL-

MILH DAM" AT WADI AL-MILIH IN AL-ALAM SUB-
DISTRICT 
Abstract 

The field of practical study of science of geography has 

become to contain studying the problems of natural environment 

problems  that includes arid valleys with seasonal flow and the 

effect of man, as an important hydro morphological factor,  on 

the shapes and features of earth surface, in addition to the 

importance of forecasting natural dangers  to make use of results 

in safeguarding man and his environment. 

Arid valleys, as geomorphologic phenomena,  play a 

prominent role in destroying the areas they pass especially areas 

lie under the hills of Himreen. 

Natural and human factors Interacting with the 

geographical location of Al-Alam Sub-district and Samra  

Village help increase the effect of holding waters of floods and 

flows on material and human resources that causes great damage. 

Then it is necessary to find out their causes and effective factors 

and analyzing their interaction to avoid their harms or lessening 

them and make the city under their effect safe and help progress 

and prosperity in the urban society. 


