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               مداللــه عبداللــه محدــن ال بــوري    .د.م.أ
                       دلـــــي خلـــــف حميـــــد ال بـــــوري  .م .م  ن

 ن
 تـكـريت /كـلية االداب/ة ـامعـ 

 قدم ال غرافية التطبيقية
 

تربية/  امعة تكريت/ كلية ال
 قدم ال غرافية

 صلخستامل
يقعععو  عععيض يادا اي اعععط ةعععم ايجةطقعععل ايج جيذعععل جععع  اي عععرا  ايعععذا يقعععو  عععي  

 34, 33 – 32شجطاًل : ي ي  خطعم طعي  31 -33, 31 - 51 - 3دائر م عرض 
ًط ي 33 – يا  ايغطيععل االسطسععيث جعع   لعع   ،كعع  41ي طععي   3كعع  433جسععط  ث   لعع  شععًر

 ي يععععل يايخ ععععطئص  يجسععععط يث يايشععععكليل يل ععععيض ايدراسععععل جععععي دراسععععل ايخ ععععطئص ايط
جليعععععي  0،532يايخ عععععطئص ايحيدريييذيعععععث  يج جللعععععث   ذععععع  ايذريعععععط  ايسعععععةيا اي عععععطي  

عو االجلع  يلسعديد يايخزاةعطت 3  /لطةيث يج  ل  اجكطةيث اسع لجطر  لع  ايجيعطت ي  ديعد ايجًي
ةعم ةد ايلطةييعث ايجطئيل ي   اي ي   ايى   ديد جًي ط  يلسديد االي  يقو عةدجل قى ايراي 

 304-542االًسععط  ايشععجطييث جعع  اي ععيض عةععد جسعع قرت  عع  ايغععزا  يعةععد خععط ار  ععطع 
 يةجععط ايلععطةم  3جليععطر/   3،443،210ةععي  جسعع يح سععطر اي  ععر ي ططًععث خزةيععث  لغععت

جليي / 335,355 ,844ك  ي ططًث  خزيةث  52يقو ذةيب ايسد االي  ي جسطةث ًدرجط 
 خعزي  اي قةيعطت ايذغراةيعث ي يغعرض اسع لجطرجط ي  قيع  طس خدا   ي   اي ي   يذي  3 

يةعم كطةعث  يجةطقث ايدراسعل ججعط ي قع  يلجةطقعل  ةجيعث اً  عطديث ياذ جطعيعث شعطجلث جطئم
 . جط ي زز  طير ًطرةط اي زيز ،ايجذطالت
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 ،  د ايجيطة ج   ةا  ايح طت اي م  ة    حط اي طرئ عز يذ  يلط ي ل ياإلةسط 

يعة ععر ذععيجرا يكعع  ةشععطط اً  ععطدا  ،يديجيجععل اي يععطةسطسععيل يجععم جعع  اي ةط ععر اأ
يا  اسع لجطرجط  شعك  جعةظ  يعق ةعم  .ةحم  شك  ايجيرد اأسطسم يك   ةجيل ييك   لعد

يإلةسعط  يال  سع قي  اسطسعيل جظحر ج  جظطجر اي قد  يايًرم اي اطرا يا   ايجعط  جعطدة 
جةطقعععل ايعععى  رض ذعععردا  ةعععم جةطقعععل جعععط ي يععع  اي  لاي يعععطة  ديةعععث ال  اة داجعععث اي شععع 

ال  ايط ي ل ال جد اإلةسط   طيجط  دائجًط يج عى اراد يعذا ةعط  دراسعل  ،ي  ب اي يش ةيحط
  ععياض اأةحععر ييذععيد ايجيععطت ةيحعععط  جععرا ةععم ًطيععل اأججيعععل ةاععً  ععع   يععط  جقعععداراجط 
يكجي حط يةيعي حط يخ طئ حط يعةط رجط ايكيجيطئيل ياي يزيطئيل اي عم  عدخ  كلحعط اعج  

يذي    د دراسل اأ ياض ايجطئيل ايجيسجيل ايذريط  ذز ًا ال ؛ يدريييذيط يايذييييذيطايح
عععدرة  ،ي ذعععز  يجكجععع  يدارسعععل ايجعععيارد ايجطئيعععل ايدائجعععل ايذريعععط  يذيععع  يديجيجعععل اي يعععطة ًي

يةعععى كطةععل ايذياةعععب ياسعع غ   جسعععط طت زراعيععل اك عععر يسعععد  .االسعع لجطر  شعععك   ةاعع 
  .ي ر يل اي ييا ايةقص اي ط   ج  جيطت ايشرب 

بحخصددص ا بحيثيةيددع حهةاتددي     يدد   جعع بحددإ رثدداب  ب يحععدا اي  ععث /هدد ا بحث ددث
  اب ددع بحخصددص ا  .حفضددصببحه قددا بحهلددصحش ء سددصل  دد  واددإ  دد    ب   

 بحه ات ه ايي  بحهي ا ح جيي  ثص  خ بم بح ق يصت أحجغابتيي
ي اط ةعم  عط  ايذييجيدريييذيث ي يض يادا ا جطط ي ث ايخ طئص هسكاي بحث ث/

ععععو  ةاعععع  سععععد علععععى  ععععيض يادا اي اععععط يجعععع  ي لعععع  ايخ ععععطئص .اخ يععععطر جًي
و ايسد  ،.يايجقيجطت ايط ي يل دير ي ألير أًطجث جًي

ج  يل  طت ايذييجطيدريييذيث ياي ةط ر  يجةطخيث  ألير على ايةظط   تاضيي بحث ث/
  ط ي عععل ايرياسعععب ايسعععط يل اي عععم   جلععع جععع ي  .ايحيعععدريييذم يا عععياض  يةحريعععث
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 طية طذيةث دير ك ير ةم  رشير كجيطت ك يرة ج  ايجيطت ايى  طط  اأرض يجطجي 
 دير االة دار ةم عجليث اخ يطر ايسديد

يسعععير اي  عععث اعععج  طريقعععث ايعععذا يسعععلكث جععع  اذععع  ايكشعععا عععع   ه هجيدددي بحث دددث/
ةيععأ م ايجععةحن اععج  .اي قععطئ   ي لجيععث ةععم   سععير ايظععياجر اي ععم  قععو ةععم دراسعع ث

ةععععيجك  اسعععع خدا  ايجععععةحن .ايجياععععيع ييسععععطئ  اي  ععععث اي خ ععععص ي سععععب   ععععد
 .اي  ليلم يجةحن ايةظ  ايذا ي جيز  طريقث س ريلر

 بح  ص ل أحه  خ هي تش بحث ث
 5:500000ايخرائط ايطي غراةيث  جقيطس   -2
 /ةجيذج اي ارس ايًرجم  Deemاي يطةطت اال  طئيث ج  -3
 اي ج   يجخ  را يلجيطت ياي ر ل-3
 ARC Map: Global Map per:اي رجذيطت-3

 هٌكلٌه البحث

 اي ةيل ايذييييذيل
 ياي  طيي  يل ر ل  ،ايجةطخ يعةط رت

 ايخ طئص ايجيرةيج ريث يل يض
و اأةا  أًطجث سد على يادا اي اط  اجكطةيث   ديد ايجًي

 ع :ــادلـىق
اي ديد اإلداريل يقاط  جخجير اي ط و يج طةظل  يقعو  عيض يادا اي اط اج 

ايذعععز  ايذةعععي م جةعععث ةيج عععد اعععج  اي عععديد اإلداريعععل يةط يعععل ايعععزاب اي ط  عععل  جعععط  ،ةيععععةيح
يجععع  ايشعععر   شععع ر   عععديدت جعععو  يديعععل ةرعيعععل  عععغيرة  عععطيقرب جعععع   ،يج طةظعععل كركعععي 
ي حعععذت  ،يجعع  ايغعععرب   ععدت ل لععل جسععع قرات  ععع  اي ععطرة ييطرجذععث يريايععث ،جسععع قرة ذديععدة

ديدت جعو ط ي عل جةطقعل ايدراسعث اي عم ذغراةعم ط ي عم   عع    ع اي ديد ي كي  يديةط إًلعي 
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( يي ذعععث جععع  ايشعععجط  ة عععي 5اةظعععر ايشعععك    .اع جعععد ةيحعععط علعععى خطعععيط  قسعععي  ايجيعععطة
 .كع   قري عطً 3ايذةيب يي ب ةم ةحر ايزاب االس   ذةعيب ًعرب جسع قرت شعجيط   عديد 

ي عععي  خطعععم  ،شعععجطالً   31 ،331 ، ي   31-511-3ًيية  عععر ةلكيعععًط  عععي  دائر عععم ععععرض 
طً    33 ،341ي   33 ،321طععععي   اجععععط  .3كعععع 433 ي جسعععععط ل ،كعععع 41يي لعععع  طييععععث  . شعععععًر

 اة دارسط ث ةي جل  يلجسي ت ايجطئيل ايجة درة ج  طيث ًرت ذي 
 (2)( ه قا ه يقع بح اب ع ثصح  ثع حاةابق2بحسكل )

راةيععث ، ايجسععط ث اي سععكريل  ايج ععدر : عجعع  اي ععط لي   طالع جععطد علععى ايخععرائط ايطي ًي
 5844،  غداد ، 5:500000 جقيطس 
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 : حثاويا : جيىنىجيح مىؽقه انذراس
إذ   ععد  اي كييةععطت  ،. قععو جةطقععل ايدراسععل  ةيييععًط اععج  ةطععط  ايطيععطت ايياطئععل

ي  د جعذت ايطيعل  ،ايذييييذيل ج   دايل جةط و اي يض ايج جللل  طيث ًرت ذي  ايذةي يل
و عةعدجط  جع  جةعط و ي قع ،ذات ةطط  عريض ةس يًط عةد ةحطي حعط  ط ذعطت ايذةعيب ايشعًرم

يذيععععع  الةكشعععععطا اي كييةعععععطت  ،ليجلععععع  ج ظجحعععععط  جععععع   ذعععععزا  ايطيععععع يادا اي اعععععط ايعععععذا
ايذييييذيععل ايج جللععل   كععيي  اي خ يععطرا ي كععيي  ايذري ععم ايكلسععم ايععذا ي ععيد عجععرت إيععى 

ةاً  ع  يذيد  خير   كي  على اأًلب ج  اي ذر ايرجلعم  .(3 ايجطييسي  اأس  
 sand Ston، Limestone، Gyp sumeايذا يجل  

ععععد  عععألرت  طي ركعععطت االي يععععل اي عععم  عععدلت ةععععم  ياخعععر ع عععر االيييذيسععععي   ًي
ةقععععد اعععغطت جعععذت اي ركعععل عععععلى ايط قعععطت اي عععم  ،يايجطييسعععي  ي  عععى  يائععع  اي لييسععععي 

(Teethes) راكجعععت ةعععم   عععر  عععلس
ي غطعععى اي رسععع طت اي ديلعععل  ذعععزا  ياسععع ل جععع   ،(3 

ياي  عى  طسع لةط   لى اي جي  ج  ة طت ج  ايرج ( يي كي  ع3اي يض اةظر ايشك   
ةاعً  عع   كييةعطت جع   رسع طت ًريةيعل  ،(3 ايج ططب ةأةحط   كي  ج  رياسب رجليعل

 جع  اي كييةعطت سعة ي  يةيجعط يعط م  ،ايريطح جلئ حط ي  ى اأةحطر يايسيي  يرجط  يجياد
يذييجعير ةييعيذم ايذييييذيل ةم جةطقل ايدراسل ياي م يحط دير ةم   عديد ايخ طئص ا

 ج  االًد  ايى اأ دث يايحيدرييذيل
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 Gis طالع جطد على  رةطجن ،ايج در:ايحيئل  ي طجث يلجسر ايذييييذم ياي  را ايج دةم
   Father for mati انفتحح تكىيه - أ

ي عععيد زجععع  جعععذا اي كعععيي  إيعععى ة عععرة ايجطييسعععي  اأيسعععط يجعععي ع عععطرة عععع  ديرات 
ةاع  عع  يذعيد  .(1 ياأجع ح ياأطيعط  يايذيعر رسي يل ج  طً ل ج   عخير ايك ريعطت

يييذععد ةععم جعععذت اي كععيي   رسعع طت ج  طً ععل جعع   ذععر ايكلععس يايجععطر  اأخاععر  ،ايجععطر 
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ي غطم جعععذت اي كييةعععطت ،ايجذجيععععل  جلععع  رسعععي يطت جيعععطة داةئعععل اععع لل ايج ععع ر يجعععذت
ةظععععر  . ذععععزا  ي سعععع ث جعععع  طيععععل ًععععرة ذععععي  ايج جللععععل  جةطقععععل ايجة ععععو يجةطقععععل ايدراسععععل

 (3 ايشك 
  Angina fn. تكىيه اجناوه - ب

اي  ييسعي   –يرذو اي جر ايزجةم يحذا اي كيي  إيى ع ر ايجطييسي   ال على 
يا   .اأس   ييجل  ايجر لل االة قطييل ج  اي يئطت اي  ريل إيى اي يئطت االراعيل ايجطئيعل

ريةيععث ي ععخير رجليععث ييجلعع    ععخطريل جعععذا اي كععيي  ع ععطرة ععع   ععخير  ل ععطييل ًي
ييةكشعععا جعععذا اي كعععيي  ةعععم جةعععطط  ياسععع ل جععع   (3 ايشعععك   .(4 رسعععي يطت  يئيعععل ةحريعععث

 ،ًدجطت طيل ًرت ذي  ايذةي يل ياي ديد ج  ايجس قرات ايجيذعيدة علعى ًدجعل جعذت ايطيعل
يج  ظعععل كلعععرة اي يا ععع  ةعععم جععععذا اي كعععيي  سعععطعد كليعععرًا ةعععم   ديعععد خ عععطئص شععع كل 

ذ ي  ععا جععذا اي كععيي   يذععيد ايطععي  ا ،اي ععرا ايجععطئم ايسععط م ةععم جةطقععل ايدراسععل
إذ ي  عع   كععيي  اةذطةععث عععع   كععيي  اي   ععل يذععيد  ،يايرجعع  ةاععً  ععع  يذععيد ايذعع س

يي عععألر جعععذا اي كعععيي   طي  ريعععل ايجطئيعععل   عععى  زيلعععت ايط قعععطت ايطيةعععل  ،ط قعععطت ايذععع س
يايرجليعل ايحشل جع  ًجعل ايطيعطت ايج د عل ياً  عرت جكطشع حط اي عخريل عةعد اًعدا  جعذت 

يا  يحعععذا اي كعععيي   ججيعععل ك يعععرة يكيةحعععط  طييعععل يلجيعععطة ايذيةيعععل  سععع ب اية طذيعععل .طتايطيععع
 .(2 اي طييل يط قطت ايرج  ايجيذيد ةم ذي  اي كيي 

 /تكىيه ادلقذاديح وتاي حسه - ج
ي عيد عجر جذا اي كيي  إيى ع ر اي  ييسي  يي كي  ج  ط قطت سعجيكل جع  

يطيةععم ياي ذععر ايغريةععم ي جلعع  اي يئععل ايرجعع  ج داخلععل ج عععثت ط قععطت ك ليععل جعع  اي ذععر ا
يحعذا اي كععيي   يئعل ةحريعل عةعد ج ع طت اأةحعطر اعج  جةطقعل عجيقعل ايع كلس  اي رسي يعل
يطيعععل ًععععرة ذعععي  ايذةي يعععل ايغر يعععل  .عةعععد  طةعععطت ايذ عععط  يخط ععععل ييشعععك  شعععريط جعععياز   

يكعععذي  ةعععم اأ عععياض ايجطئيعععل ايجيذعععيدة اعععج   لععع  ايطيعععل يي  عععيا علعععى جعععياد ةحريعععل 
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كيةت اي  ريل ايجطئيل يجةطط  ايطيعطت ايج د عل لع   رسع ت ايج   عطت ةعم ،خشةل يسجيكل
 جسعععطجيل ية طذيعععل عطييعععل ييععععث دير جحععع  ةعععم  غذيعععل  يي جيعععز جععععذا اي كععععيي  ، لععع  اأذعععزا 

ييظحعععر جعععذا اي كعععيي    ععيرة يااعع ل  ععطيقرب  .(4 جكععطج  ايجيععطت ايذيةيععل ةععم اأ ععياض
  .ييادا اي اط ايجر  ل اأييى ج  يادا كةدا ايذا يدخ  اج 

 رواسة انسمه اجليىنىجي انراتع - د
 Recent Deposes انرتسثاخ احلذيثح -

  يجععم ع ععطرة ععع   رسعع طت اي  ععر اير ععطعم ايععع م   كععي  جعع  رسععي يطت جخ ل ععل
اي  ييسععي  يايحيييسععي   ي  اععج   كعععييةطت جعععذا اي  ععر جعع   رسعع طت ع ععر ،اأ ذععط 

ععععت اي طار اي رسعععع طت ةععععم جةععععطط   ععععي   ركيععععب ًععععرة ذععععي   ي ة شععععر جععععذت، ععععع ى ايًي
يايسحي  ايج يطل  ث ي شج   ياعًط  رسع طت اييديعط  ايةحريعل ي  كعي    عيرة عطجعث جع  

ةاً  ع   رس طت جع  ايطعي  يايغعري  ياي  عى  .(8 ة طت رديئل ذات اي ذي  اي غيرة
طععو جععع  اي ذععر ايكلسععم ي ذج ععطت جل يل ي ة شععر رياسععب جععذا اي  ععر ةععم ،يايرجعع  ًي

 ظعع  جسععط ل جةطقععل ايدراسععل ي  ععد  جعع  جسعع قرة  عع  ايغععزا  ي ععياًل ايععى جسعع قرة شععجيط ج
( ي  جلع  ةعم جةطقعل ايدراسعل جعط ي عرا  طيسعحي  اي  ط يعل ايج ليععل ي كععييةطت 3ايشك   

 اييادا ي شج  كطةل جةطط   عيض .اي جطدا يايسرير يرياسب ًي ط  اأيديل
 تعاريسيح:اخلصائص ان -ثاويا  

رض ذا  ألير ياار على سرعل ايذريط  ي  طي  ي ي  ايذريات ي د سطر اال
ييل اععطريس دير جععط  ةععم   ععطي  عةط ععر ايجةععطخ  .اي ياععطةيل جعع  ايجة ععو ايععى ايج ععب

يجععع  لععع  علعععى ايذريعععط  ايسعععط م ةعععم  شعععكي  اي جليعععطت ايذيجيرةيييذيعععل ةعععم اي  ريعععل 
ي ر ععععل يايذريععععط  ييحععععط  عععألير ةععععم  كعععيي  اي ر ععععل  سعععع ب  عععأليرت علععععى  عععرارة ا ،ياالرسعععطب

ي ةعط ًا علعى  ججيعل جعذت ايخ عطئص ةعم  شعكي   .ايسط م يةم  شعكي  ايغطعط  اية عط م



 
 

   

 

 
 درادة حوض وادي الفضا

 مد الله عبد الله محدند. أ. م. 
 م. م. دلي خلف حميد

  3122حزيران  (7العــدد )

  522 

 

 جملة آداب الفراهيذي

يعععذا سععيا ة عععي  دير كعع  يا عععدت جةحجعععط  .اي جليععطت ايج جللعععل   طجعع  االر  عععطع ياالة ععدار
 : يعلى اية ي اي طيم

 وحذج ادلرتفعاخ :  - أ
ايدراسععل ي لعع    جلعع  طيععث ًععرت ذععي  ايذةي يععل  طي  ديععد جعع  اجعع  جةععط و جةطقععل 

  شععجطاًل ةععي  جسعع يح سععطر اي  ععر ي ععةخ ض   ععى   عع  ايععى 210اً ععى ار  ععطع يحععط 
عةد جس قرة كرد كرايا ي  د جذت ايطيل ج د ل ًير ج ةطارة لةطئل ايغططس ًير  300

ي ط ذعععطت شعععجط  ًعععرب  3كععع 530كععع  ي جسعععط ل 51جسععع قيجث ايج  ععع  ي جسعععطةل طييحعععط 
ةرعيل يج جللل  يادا كةدا جيسعط يكةعدا   عل ذةيب شر  ي   رع ج   ل  ايطيل ايديل 

جععم جعع   ععخير  ايجيذععيدة اي ععخير ياي ععم  جلعع   طيجر  ععث االييععى جعع  اي ععيض ياًلععب
sand ston، Laneston، Gypsune    3,3اةظر ايشك) 

 وحذج اذلعاب : - ب
 ة شر ايحاطب ةم اذزا  ياس ل ج   عيض جةطقعل ايدراسعل جعط ععدا االرااعم 

-300ي ة  ععر ي ععدة ايحاععطب جععط  ععي  خععط  ،قععل ايج ععبايسععحليل ايياً ععل عةععد جةط
  ذةي ًط  يث ي د  ج  جس قرة كردا كرايا شجطاًل ايى جس قرة شجيط شجطاًل ذةي ًط 510

 قري ععًط ي كععي  االرااععم رديئععل ةععم  ععداي حط ياًلععب  3كعع 330كعع  ي جسععط ل 31ي طععي  
 جيج يج قط عث رياس حط عطئدة ايى رياسب اي  ر اير طعم ي  جيز جذت ايحا ل  شدة اي

يكجط   س  االيديل  طال سطع  ، ش كل كلي ل ج  االيديل اي م   ب ةم ايجذرح االسطس
 لغعععل ج عععد  ععععرض اي عععيض   عععديد اذ يذات  طةعععطت  ة عععدر ي شعععدت  عععيب ايجذعععرح 

ةرعيعل ً ععيرة اجعط ايجذعطرا ايقري ععل  لكع  يي جيعز ايذطةععب ايشعًرم جةعث  يذععيد ايديع35.8
ط ايجذعععطرا ايياً عععل عةعععد جسععع قرة  ععع  ايغعععزا  ةعععزياًل ايعععى جةعععث    عععا  طالسععع قطجل يال سعععيج

  .جس قرة ذييب
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 وحذج االراظي انسههيح - ج
 يذعد اذ  طحر جذت ايي دة على شك  ةطط  ياسو ي جد جعو طعي  يادا اي اعظ 

جسط طت سحليل ياس ل   داخ  جط  ي  ايحاطب ايجيذيدت ةم ايجةطقل يجم ج  اةاع  
 ( 510- 300 ير ي ة  ر ج  خط ار  عطع  االراام اي طي ل يزراعل اي ةطل يايش

راةم ةععم جعععذا ايسععح   عععي  جةطقععل  ةععي  جسعع يح سععطر اي  ععر يي  ععطي  ايياععو ايطي ععًي
 ي خرح  يث  يذد  راام رديئعل يجةخ اطت يجسط طت جطئيل ي  ييل
 نتحهيم انشكهي نهمقؽع انؽىيل نىادي انفعا
ًط ةعععععم اي  ليععععع     يدراسعععععل  شعععععك  ايجقطعععععو ايطعععععييم يعععععيادا اي اعععععط ديرًا جحجععععع

ال  اةسيط يل جذا ايجقطو يجطي  رال ج  ةقطط  ذديعد  سعطعد اي ط عث ةعم  ايجيرةيييذم
 ،  ديعععد ا عععرز اي ياجععع  ايج  كجعععل ةعععم جذعععرات يذيععع  جععع  اي ياجععع  اي ك يةيعععل ياي عععخطريل

ي  عدالت جةطخيععل يخط عل   ععدالت ايعزج  اير ععطعم اي عم ادت إيععى   عدي ت يااعع ل ةععم 
ال  جععذت اي ياجعع    ععدد كجيععل اي عع يب ايجععطئم يجععط  .(50   ايةحريععلجقععططو اال ععزا  يليديععط

   رس  ايجقطو ايطييم ييادا  .(55 ير  ط  ث ج   جييل ةحريل ج   يث ايكجيل ي ايةيع
راةيل اع جطدًا علعى جعدح ار  عطع يطعي  جذعرح ايعيادا  يطةيعطً   ،اي اط ج  ايخرائط ايط ًي

 ععر علععى ايج ععير اي ععطجيدا ييكععي   يععث  ل ععت ار  طعععط  ذزائععث جعع  جسعع يح سععطر اي 
 (5كجعععط ةععم ايذعععدي     سععط يًط خطيعععًط جقط عع  اطعععيا   لعع  اأذعععزا  علععى ايج عععير االةقععم

ال  ار  عطع اذعزا  ايجذعرح  ،يعليث  ع  رسع  ايجقطعو ايطعييم يلعيادا.(2، 4، 1  يايشك 
ييذجيععو ر  ععل ايةحريععل جععو جسعع يح ايج ععب يطععي  ايجسععطةل االةقيععل يحععذت االذععزا  اي ععم 

ي عع   سععطب ج يسععططت االة ععدار  ،د ط ي ععل اة ععدار ايقطععطع ايطععييم يلععيادا ايةحععرا  ععد
 يةقًط يل  ًل ايريطايل

 
 ج يسط االة دار =

 اي  د ايراسم 
 اي  د االةقم
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 التحلٌل الشكلً للمقطع الطولً لحوض وادي الفضا (1)جدول ال

 ايجرا ب
ايجر  ل 
 االييى

ايجر  ل 
 ايلطةيل

ايجر  ل 
 ايلطيلل

ايجر  ل 
 ايرا  ل

ايجر  ل 
 ايخطجسل

ايجر  ل 
 ايسطدسل

ج يسط اة دار 
 0.58 0.03 0.04 0.53 0.03 0.03 ايجرا ب ايةحريل

 0.33 0.31 0.04 0.53 0.030 0.030 ةس ل االة دار
ج يسط اة دار 
جذرح يادا 

 طااي 
0.58      

      0.33 ةس ل اة دارت
راةيل يجقيطس  يطلع جطدا على ايخر لي  ا در : عج  اي ط ايج  5/500000ايط ًي

   ج يسععططت اة ععدار يادا اي اععط يذجيععو ايجرا ععب  (5 يي اععر جعع  ايذععدي  
يي  ععععي     ج يسععععططت االة ععععدار  ععععةخ ض ةععععم  0.58ي 0.03ايةحريععععل    ععععطي  جععععط ي  

سعط  ايجذعرح ةعم  طيعل ييس د  ج  ذي   ط  كع  اً ،ايجرا ب ايرا  ل يايخطجسل يايسطدسل
يي  ععا  درذععل اة ععدار  ك ععم ي يييععد سععرعل ايذريععط  يةقعع  اي جييععل ايععيرادة جعع   ، ععياز 

يةس ة ن ج  ذي  ايجقطو  طةث    ير ع  اي  ًل  ي  كجيل اي ع يب  ،ايذز  ايذا ي ليت
ايجعععطئم ياةجعععطط اي ياعععط  يجقعععدار يةيعيعععل اي جععع  يجعععذت اي ةط عععر ج غيعععرة ع عععر ايزجعععط  

   ععععر شععععك  اة ععععدار ايجقطععععو  طةععععث يجيعععع  إيععععى ايعععع  لطر جععععو االً ععععراب إيععععى يي ،يايجكععععط 
ييكعععي  شعععديد االة عععدار جععع   دايعععل ايجة عععو جععع  جر   عععطت ًعععرة ذعععي  يي  شعععى  ،ايج عععب

يجذا يد  على    اييادا اليزا  ةعم جر لعل ايةاعن  ،اة دارت ي ياًل إيى ةقطل ايج ب
يجععي ي جعع  ي كعععيي   ،اعععط يسععرعل ي ععي  جيذععطت اي ي ،ج جععل   زيععطدة  عع ي ث ايجعععطئم

اجععط ةسععع ل اة ععدار يادا اي اعععط .جذععرح ج ععياز  يياديعععث  يةجععط  دركعععث ايظععريا ايجةطخيعععل
اجععط ج يسععط اة ععدار ايععيادا ةقععد  لعع   ،(0.31يايععى  0.03  ،يلجرا ععب ةقععد   ععطي  جععط ي 

 .ج يسط االة دار يجذت ي ي   أ  يادا اي اط  شك  عط  0.33ي ةس ل اة دار  0.58
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 ج يسططت االة دار يةس ث االة دار( ي ي  1 شك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5ايج در: طالع جطد على طي  يار  طع اي يض يايذدي  
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 (4يايشك   GASايجريئيث اي اطئيث  طاالع جطد على  رةطجن  ايج در:

 Climateادلىاخ 
 د ايجةععطخ ا ععد اجعع  اي ةط ععر ةععم ايدراسععطت ايحطيدريييذيععل جعع   يععث اي غذيععلي تعع

يات اي  ري يل اي طييعل ية رات اي لكؤ يجع  ر ايجطئم ي  ديد ايذاي  ريا ايجطئيل يجقدار 
يذيعععع  ي يععععط  ة طييععععل اي ةط ععععر  ،(53 0جةععععط ذععععط  االج جععععط     ليعععع  ايج طيععععطت ايجةطخيععععل

ا ايجععطئم ايسععط م ةععم جةطقععل  ععيض يادا  شععكي  ج ععطي  شعع كل اي ععر  ايجةطخيععل ةععم
يععر ايج طشععرة علععى .اي اععط يي تععد جعع  اي ةط ععر اي يئععل ايجحجععل   كعع   أليرا ععل ايج طشععرة ًي

يكذي  يؤلر ةم   ديعد ةعيع اية عطت ةعم  ا جةطقعل يةعيع اي ر عل  ،ذياةب اي يطة ايجخ ل ل



 
 

   

 

 
 درادة حوض وادي الفضا

 مد الله عبد الله محدند. أ. م. 
 م. م. دلي خلف حميد

  3122حزيران  (7العــدد )

  222 

 

 جملة آداب الفراهيذي

  كطيزراعععل ةاععً  ععع  يذععيد ايةشععطططت االً  ععطديل ايجخ ل ععل يإلةسععط،يجياردجععط ايجطئيل
ييعععؤلر ايجةععطخ   ةط عععرت ايجخ ل ععل علععى  يئعععل جةطقععل ايدراسعععل  .يايععرا يايرعععم يايسعععيط ل

ةطي رارة يايريطح ياأجطعطر ياي  خعر يايرطي عل ايةسع يل كع  عة عر جع   ، درذطت ج  طي ل
يا  ايج طعععطت اي عععم  ععع   ،جعععذت اي ةط عععر يعععث  عععألير ج طشعععر علعععى  شعععكط  سعععطر اأرض

 سع ب خلعي جةطقعل  ، ةط جم ج طل كركي  يايجي ع  يجخجعيردراس االع جطد عليحط ةم
ي طالع جعععععطد علعععععى ج يسعععععططت ج ط  عععععم كركعععععي   ،ايدراسعععععل جععععع  ايج طعععععطت ايجةطخيعععععل

االجططر يج طث جخجير ي   ايركي  إيى  جطعدا ،يايجي   ييذجيو ايج طيطت ايجةطخيث
يع جةطقل ايدراسل اج  إًلي  جذت ايج ططت ايج ططت ييجكع  يحذت  ، ل  ايج ططت يًي

ةععععم   ليعععع  ايج طيععععطت ايجةطخيععععل يجةطقععععل       طيةععععط جؤشععععرات يجكعععع  االع جععععطد عليحععععط
 .ايدراسل

 /احلرارج
شعععجطاًل  (   33 -   30 ة  عععر جةطقعععل ايدراسعععل  عععي  خطعععم اي عععرارة ايج سعععطييل 

(  ةحعط  عزداد كلجعط ا ذحةعط 3يي  ي  ج    لي  ج دالت درذطت اي رارة ايسعةييل ايذعدي   
عععو ايذغراةععم يعطجعع  االر  عععطع يلج طععطت ايجشععجييل جععع  ايشععجط  ة ععع ي ايذةععيب    ععًط يلجًي

(  2.1(  ةععم شععحر  جععيز ي 33.3ةج طععل جةطقععث ايدراسععث  لعع  ج ععد  اي ععرارت . طيدراسععل
ي   عط يعذي  ةعط  جةطقعث ايدراسعث   جيعز  طر  عطع ايجعدح اي عرارا  .ةم شحر كعطةي  ايلعطةم

(  ةعم 30.3ايعى  اشحر اي يا يي ع    يير  و ةم (53.5ايسةيا ياي  لم ةقد  ل  
 .شحر اب
 انرياح/

ا  ايريطح ايشجطييث ايغر يث جم ايسطئدت ةم جةطقث ايدراسث ي    اً ى سرعث 
جعيً  ةعم  30 – 30( /   عرايح سعرع حط   يطةعًط  عي 5.4يحط ةم شحر  زيعرا  اذ  لغعت  

ديرًا جلط عًط ةعم ايجسعط  ايسطععل خع   ايةحعطر ييكةحط    شعى  لةط  ايلي  كجط  ةحعط  ل عب 
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يذي   س ب  ركز جةطقل اياغط ايجةخ ض ةعم  لع   ،(53 ايذا يخ ا ج  شعدة اي رارة
يدةعو  طيريطح ة ععيجط  سعرعل  يةجعط  اي  رة ععلى جةطقل ايخليعن اي ر م يذةيب اي را  ججط

 قعع  سععرع حط إيععى  دةععى ًيج حععط ةععم ة ععع  ايشعع ط  ي خط عععل ةععم شععحر كععطةي  ايلععطةم إذ 
عع  ي لعع  ايج ععد  ايسععةيا يلريععطح  ،جةطقععث ايدراسععث  /لععط ةععم ج طععل0.8  لغععت ايذععدي  ًر

اي سععطًط  ي  د  زاج  اةخ طض سعرعل ايريعطح جعو ة عع   /لط يج طث جةطقل ايدراسل5،1
  .اية ر ،ايجطئم  طي  خر اي طًد ايجطرا ججط يقل  جع  عجليعل

 *(3004 – 5840 يلجدة  لايدراسجةطقل ي ايج طيطت ايجةطخيل (3 ذدي  اي

 
 * ج طل جخجير ي جططر ةقط ايج در:جيئث اي طجث ي ةيا  ايذييث ياير د ايزيزايم  يطةطت ًير جةشيرت  غدارد

 /األمؽار

 ،ةععم ة عع  ايشعع ط  ياير يععو   ركععز اًلععب اأجطععطر ايسععطًطل ةععم جةطقععل ايدراسععل
ايج يسععط  يذيعع  الر  ططحععط  جععرير االةخ اععطت ايذييععل ايقطدجععل جععع  اي  ععر (3ايذععدي   

ي ة  ععر جةطقععل ايدراسععل  عععي  خطععم  ،يايععع م   ععد  جعع  شععحر  شععري  اأي    ععى جععطيس
  عععطي  اأجطعععطر ايسعععةييل ايسعععطًطل ةعععم ج طعععل  .(جلععع  300– 300ايجععععطر ايج سعععطيا  

و ايذغراةم يعطجع   ،جل  322.3 ،إذ  لغت ،.جخجير ييرذو س ب ذي  إيى   طي  ايجًي
 ،% جعععع  جذجعععيع اأجطعععطر ايسعععةييل41.4 ،ةسععع لي شعععك  اأجطعععطر ايشععع ييل   ،االر  عععطع
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 يععععةجط ال شعكعععع   ،ايدراسعععل يج طعععطت جةععععطقل ،%31.5  يةجعععط شعععكلت اإلجطعععطر اير ي يععععل
 .%53.4 ال ةس عل ائيلعل ال   ذععطيز  اإلجعططر ايخري يععل

 /انرؼىتح انىسثيح 
 عطئيلايرطي عل ايةسع يل إ عدح اي ةط عر ايجةطخيعل اي عم  عؤلر ةعم ايجيازةعل ايجعع   تعد
يج طعععث جةطقعععث  ،%13.4 ،إذ   جيعععز جةطقعععل ايدراسعععل  طةخ عععطض ج عععدالت (53 ايجةطخيعععل

ععحط ةعم ايج عدالت ايشعحريل يايج عدالت ايسععةييل ياي طيغعل ًيج حععط  ايدراسعث ياةحعط  ج عطز    ًي
ةعععم ذيععع  إيعععى جًي حعععط ةعععم اي عععدارة يلريعععطح ايشعععجطييل ايغر يعععل  يي ععععيد ايسععع ب 13,4%

ججعط يسعطج  ةعم زيعطدة  ط ايجة سعطل يايجة   عل  أةيعطب ايريعطحايرط ل ةاً  عع   اطريسعح
  .(3 اةظر ايذدي   .رطي  حط ايةس يل

 :يجم .(51 اع جد على ج طديل كي   ،     ديد االًلي  ايجةطخم يجةطقل ايدراسل

2

1444.0 


t
r 

 .= هة ل بح اباة بح     ثصحفها هصيت t = قاي ع بحجفصا r  ذ 
( 3ية ععطئن علععى اععي  ايج طيععطت ايجةطخيععل ايجؤشععرة ةععم ايذععدي   ي  ععد   ليعع  ا

 شعععير إيعععى إ  ايجطعععر اكلعععر جععع  ايةعععط ن ياًععع  جععع  اععع  ث ةعععم    عععي     ًريةععععل ايذ عععطا
ريةععل  .(  ي ععل53.8ةيحععط   ايسععةيا جةطقععل ايدراسععل ةقععد  لعع  جذجععيع ايجطععر ج طعععل ًي

 .(Bwshs ذععطا يعععذا ةععط  ايج طعععل  قععو اععج  ايجةععطخ ش عععل اي ، ي ععل (4.3 ايذ ععطا 
ي  قيقععًط يجعععط سعع   يجكععع  ايقععي   ععط  جةععطخ جةطقعععل ايدراسعععل   جيععز  أةععث  ععطر ةععم ة ععع  

 ( ي   ًط يذي  يرجز 32 اي عرارة أشحر اي يا اكلر ج   اي يا إذ    ج عد  درذطت
 (Bwshs ي قعو اج  ايجةعطخ ش عث ايجدارا ش عث ايذطا اي طر  ي ًط  (Bwshs يعث 
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 يح حلىض وادي انفعا ادلىازوح ادلائ -
  عععد ايجيازةعععل ايجطئيعععل ايجةطذيعععل جععع  ايخ عععطئص ايحيدرييذيعععل ايجحجعععل ي عععيض 
جةطقل ايدراسل أةحط   ي   ججيل اي ألير ايج طشر يجقعدار اي قعدا  ايجعطئم  ياسعطل اي  خعر 
ايةع ر علععى كجيعل ايجيععطت ايسعط يل يايذيةيععل يعلععى خ عي ل اي ر ععل يجخزيةحعط جعع  ايجيععطت 

طيذريععععط  ايسععععط م يجقععععدار جععععط ي  خععععر جةععععث يج رةععععل اي ععععطئض ياي ذععععز يع ًععععل ذيعععع   
يجم    ير ع  اي  ًل  ي  اي سطًط ياي   عر ايةع ر ايعذا يجلع  ايجقطرةعل  عي   (54 ايجطئم

ايذريععط  ياي  خععر ياي شعع و ياي سععرب يلي ععي  ايععى ةععطئض ايجطععر ايجسعع ب ايذريععط  ةععم 
 رةععل ذيعع   عع   سععطب عةط ععر ييج (52 / ايةعع ريض ايةحععر اي عذععزت ععع  ططًععل اي  خععر عع

ايعذا ي عد عة عرا جحجعط جع  عةط عر  ./ اية رزةل ايجطئيل ةا  ع   سطب اي  خرايجيا
ايجيازةعععل ايجطئيعععل يايعععذا يخ لعععا جععع  جكعععط  ايعععى اخعععر    عععط الخععع  ا ايجكيةعععطت اي يئعععل 

ي عع   سععطب ايجيازةععل ايجطئيععل  ،يط ي يععل اسعع غ   اأرااععم ايزراعيععل ةععم جةطقععل ايدراسععل
 .(54 ج طديل خريةل  طس خدا 

 = هةص حع خا تع
31.1

3

P
ET  

  يث ا  :
ET  جل  جقدار اية ر ايج  ج  = 

P ايةس ل ايجئييل ي دد سطعطت ايسطيع ايشجسم ايشحرا  طيةس ل يلسةل = 
C / ايج د  ايشحرا يدرذل اي رارة = 
 فصم انفائط ادلائي - أ

  جعععذا اي  ععع  ةعععم ج طعععل    عععطي  جعععدة جعععذا اي  ععع   عععي  ج طعععل ي خعععرح إذ ي عععد
   ،34.1جةطقعععث ايدراسعععث جععع  شعععحر كعععطةي  اأي  ايعععى شعععحر اذار ي لغعععت ايةسعععب   

عع    ،( علعى اي عيايم50.8   ،32.3 ( يي جيعز  زيعطدة كجيعل اأجطععطر 3 ةظعر ايذعدي  ًر



 
 

   

 

 
 درادة حوض وادي الفضا

 مد الله عبد الله محدند. أ. م. 
 م. م. دلي خلف حميد

  3122حزيران  (7العــدد )

  222 

 

 جملة آداب الفراهيذي

ايسععطًطل علععى ططًععل اي  خعععر / ايةعع ر ايج  جعع   ديلععث  سعععب اةخ ععطض درذععطت اي عععرارة 
د االيععط  ايغطئجعععل يار  ععطع كجيععل اي سععطًط يةععطدرا جععط    عععطج ًي ععر ايةحععطر جععو زيععطدة عععد

ةعم ايسعةيات ايرط عل  يةجعط ةعم ايسعةيات ايذطةعل    عطج ايعى  ( ايسعقمايزراعل يجيطت ايعرا 
يعععذي  ة  عععظ  عععأ  اي عععطئض ايجعععطئم ي عععدث عةعععدجط  زيعععد كجيعععل  ،كجيعععل  ك عععر جععع  ايعععرا

ايذطةب ايجةطخم اجعط جع   اأجططر على كجيل اي ططًل اي  خر / اية ر ايج  ج  جذا ج 
ةطةععث ي كععي  جعع  ذععزئي  اسطسععيي  ججععط ايذريععط  ايسععط م  ،ذطةععب  غذيععل ي شعع و اي ر ععل

ياي غلغ  ايذا يغذا اي ر ل يايذريط    ت ايسط م ايذا يغذا اي ر ل يايذريط  اي  ت 
 .(58 ايسط م يلقس  ايجش و

 فصم انعجس ادلائي  - ب
  ايلععطةم ةععم ج طععل جةطقععث ي ععد  جععذا اي  عع  جعع  شععحر ةيسععط  ايععى شععحر  شععري

ي  ععععرايح جععععدة اي ذععععز ايجععععطئم لجطةيععععل  شععععحر ةععععم ج طععععل جةطقععععث ايدراسععععث إجععععط  ،ايدراسععععث
ع    (5858.3ايجذجيع ايسةيا يل ذز ايجطئم  ل    ( ةسع ة ن 3جل  يكجط ةم ايذعدي  ًر

ججععط سعع    ععأ  اأجطععطر  شععك  ايج ععدر ايععرئيس ي غذيععل جةطقععل ايدراسععل يخط ععل خعع   
 جععط ةعم ة عع  اي ذععز ايجععطئم  ل عب ايجيععطت ايذيةيععل ديرا جحجععط ةععم  ،طئمة عرة اي ععطئض ايجعع

 غذيععل ايجةطقععل يعلععى ايععًر  جعع  ًل حععط ةععم ة عع  ايذ ععطا يزيععطدة جلي  حععط ييكةحععط ًععطدرة 
  .إاطةل ايى اي يي  ياييةط يو اي م  غذا اي يض   يطةط ،على ا   غذا ايجةطقل
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يايسةييل يج طث جةطقل ايدراسل يلجدة  ايجيازةل ايجطئيل ايجةطخيل ايشحريل (3ايذدي   
 (  سب ج طديل خريةل5840-3004 

 

 (3ذدي   اع جطدا على  ي ايج در / ايذدي  ج  عج  اي ط ل
   : Soil .انرتتح -

 ،  تد اي ر ل   د اي ياج  ايط ي يل ايجعؤلرة ةعم عجليعل اي عرا ايجعطئم ايسعط م
 اي ر ععل جعع   يععث ايجسععطجيل يذيعع  ييذععيد ع ًععل ج  طديععل  ععي  ايذريععط  ايسععط م يةسععذل

ة ععطذ ايجيععطت جعع  خعع   ايجسععطجيل اجععط ايجسععطجيل ةحععم  ىييق ععد  حععط ايقععدرة علعع ،اية طذيعععلي 
 ذععع  اي راًعععطت ايجيذعععيدة  عععي  ذزيئعععطت اي ر عععل اجعععط ةسعععذل اي ر عععل ةيق عععد  حعععط اي ر يعععب 
ل اي ذجعم يج  ععيالت اي ر ععل ييل ر ععل يخ طئ ععحط ايط ي يعععل ايج جللعل  طيجسطجيعععل ياية طذيعع

ي  كعي  اي ر عث جعع  خلعيط جعع  ايجعياد  .(30 ًيجعل عطييعل يجحجعل ةعم ايدراسعطت ايحيدرييذيعل
ايج دةيععل ياي اععييل يايجععط  يايحععيا   يععث يجعععر ةيحععط اية ععطت يجةحععط يسعع جد ًععذا ت يعليععل 

/  3 يي رايح يي  اي ر ل جط ي  اي ةم ايج  ر ياي ةم ايداك   ،  يش اية ط طت ياي يياةطت

4- 10y R7 /4- 10y R 5 /10 y R 4 يي اعر جع  ايدراسعل اي  ليليعل ي يةعطت )
ايعععذا يجلععع   (4 يايشعععك   (3 كجعععط يياعععر ايذعععدي   ، خعععذت جععع   عععرب جةطقعععل ايدراسعععل
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اأجطك  ايجًي يل يل يةطت  أةحعط  ر ل ذات ةسذعل ةطعجعل   عرايح جعط  عي  اي عرب ايجزيذيععل 
ى  ةحععط  ععرب ًعععد ةقلععت جععع  ايطيععطت يجععذا يععد  علعع ،ايطيةيعععل ايغريةيععل يايجزيذيععل ايرجليععل

يي  عي   ،ايج د ل اي م ية و جةحط اييادا      ايجيطة ايذطريل ي رس ت ةم  يئ حط ايذديععدة
جععععع    ليععععع  ايذعععععدي      لععععع  اي عععععرب جععععع  ا ععععع  كلسعععععم ي راي عععععت ةسععععع ل ايكلعععععس جعععععط 

%( يةسععع د  جعع   لععع  ايجععطدة  أةحعععط  كييةععطت  رذعععو إيععى ايجكطشعععا 11-% 33.1 ععي  
 (PHي ةحط  رب  ي  ايقطعديث ياي طجاعيل  داليعل ًعي   ،كيي  اي   ل ياةذطةثاي خريل ي 

 جعععط اأجععع ح ايذائ عععل ةععم جةطقعععل ايدراسعععل ة راي ععت جععط  (4.4 -2.5 راي ععت جعععط  ععي   
 2.13 جعععط ةس ععععععل اي ي ععععععيليل ةقعععد  راي ععععععت جط يععععع   (g/L54- /L/mg/- 88  ععععي 

MMS /cm - 0.01MMS /cm). إيعى  ذي  يجك   قسي   رب جةطقل ايدراسلي   ًط ي
  .اأًسط  اي طييل

 : حانرتتح انفيعي - أ
ععععلى اعع  م يادا اي اععط ا  ععد  جعع   جععذت اي ععرب علععى شععك  شععريط يج ععد  ظحععر

ايجةطط  ايقليلل اي ارس عةد ايجة و ي ياًل ايى ايج ب عةد اي قط  اييادا  ةحر ايزاب 
 .ب ايرجليعععل اي عععم رسععع حط يادا اي اعععطيجعععم  ر عععل رسعععي يل  كععععيةت جعععع  ايرياسععع ،االسععع  

 ج طذا عععث  لةعععط  اي ياعععط  ايج كعععرر  ةاعععً  عععع   رسعععط طت ةحعععر ايعععزاب اأسععع   اي عععم  قعععو
جععو ًلعععل ةسعع ل اأجعع ح ةيحععط ي   ععا   جقحععط  ي ج ععطز  خشععيةل ذرا حععط يجسععطجي حط ايذيععدة

 ي ج عععطز  أةحعععط ًةيعععل  عععطيجياد اي اعععييل ي  عععد جععع  اةاععع   ةعععياع اي عععرب .ي عععرةحط ايذيعععد
اج ععطر ةععم   ععض ايجةععطط   2ي سعع لجطر ايزراعععم ةععم  لعع  ايجةطقععل يي عع  عجقحععط ايععى 

 (35 يجم ع طرة ع  جياد طيةيل يرجليل ي  ييل  خ لا  طخ  ا جًي حط
 انرتتح انثىيح احلمراء :  - ب

 يجةطقعععل جععع  ايج ععريا يععديةط     ععخير  ال  جععم  ال سععطس ةععم  كعععيي  اي ععرب
ايذعع س ي   اةذطةعععث ياي   عععل جةطقعل اًل حععط جعع   كييةعطت  ععي      كييةععطت اي إذ ،ايدراسعل
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 ذعععر ايكلعععس ياي عععخير ايذ سعععيث اي ل عععطييل ياي عععخير ايطيةيعععل يايرجععع  ياي  عععى( 
( 1اي ليعط   ي  شعك  ايط قعل ،ي   ا اي رب اي جيقل  أةحط   يا على طجى ي ل عط 

جععي جيذععيد كجععط  ،(33  قري ًط ي  درج إيى ايطجى ي ل ط   ةم جطئ  إيعى اال ع رار س 
عععو جسععع قرة ديةكعععطية ي عععياًل إيعععى جسععع قرة اي طعععريز  ةعععم اًلعععب ايجسععع قرات  دايعععل جععع  جًي

 (  لغعتpH جط ةسع ل  ،ياًل حط جزين ج  ايطي  يايغري  ايج جللل  عطيلي  اي ةعم ايج ع ر
( اجععععط اي ي ععععيلل يلكحر طئيععععل  لغععععت L/mg 48إجععععط ةسعععع ل ايجلي ععععل  يجععععم ًطعديعععععل 4,4
 MS/cm  /0.53)    ر ع  جلي ل اي ر ل يا  زيطدة ةسع ل ايجلي ععل ةعم اي ر ععل ياي م 

لل إة طذحط  ؤلر على  .( ي  لي    ةطا اي رب3ايذدي    ،ةجي اية طت ًي
  .  لي    ةطا عيةطت ي رب جةطقل ايدراسل (3ذدي   اي

 
ذطج عععل  ،اع جعععطدًا علعععى اي  لعععي ت ايجخ  ريعععل ،ايج عععدر / ايذعععدي  جععع  عجععع  اي عععط لي 

  .ًس  اي ر ث ،ايزراعل كليل ،يجي  ا
 اععطةث إيععى ذيعع    ععد اي ععرب اي ةيععل  يداكةععث جععع  ا سعع   ةععياع اي ععرب ايج ئجععل 

يايشععع ير( ةعععأ   ًلعععب  ايديجيعععل  اي ةطعععل ايزراعععععل يزراععععل ايج ط عععي  ايزراعيعععل يخط ععععل
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   جعععد ةعععم ج يشععع حط علعععى زراععععل ايج ط عععي  ايديجيعععل  ،ايجسععع قرات ةعععم جةطقعععل ايدراسعععل
 عععيةرت ايظعععريا ايج ئجعععل يزراع عععث ايج جللعععل  عععطيرا يزيعععطدة جةسعععيب  إذا ي  يطةعععط ايقطععع 
ي طإلاعطةل إيعى ذيع  ةعأ   لع  اي عرب  كعطد  كعي   عطي ل الة عطت  ةععياع  ،ايجيعطت ايذيةيعل

 اير ي يعععل يخط عععل االسعع  س اي ععم   ععيش عليحععط  ًلععب اي يياةععطت عديععدة جععع  اأعشععطب
  .ي طي عل يلرعم ةحم جةطقعل ياس عل

   ريح :انرتتح انصخ - ج
 يظحر جل  جذا ايةيع ج  اي ر ل ةم  دايل ًدجطت ًعرة ذعي  إيعى جسع قرة ديةكعطية

يي ع  سعجكحط  ،ياًلب  خيرجط   كعي  ج   عخير سعطةد سع ي  يال يجس ععي  يايذع س
ييكععععي   كييةحعععط  يجععععم ع عععطرة عععع   عععرب  ديلعععل اي كعععيي  اععع لل اي جععع (  3 ، 5   عععي 

اذ  زيعد خشععية حط  (33 يكطيسعيي  ايج  لععيرةاأسطسعم جععع   طعط   ععخرا كلسعم يك ري ععطت ا
 طيج   عععطت اي عععخريل  كلجعععط اة عععدرةط ة ععععي ايسعععحي  الخ  طحعععط  ةيا ععععن اي ذييعععث ايج جللعععل

ايج  طيةعل ةم  ذجحط يايع م اةذرةت   ياج  ايةقع  يإلرسعطب يخط عل ايجيعطة اي عم رسع  حط 
 ةم  ل  ايجياًعو
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 م جةطقل ايدراسث( اي يزيو ايذغراةم الا ةطا اي رب ة4ايشك   
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 هتعريح وانقيمح اذليذرنىجيح نهمسيالخ ادلائيحنألهميح ادلكاويح ا -
  ععرض يحععط   ععياض   خطععر  ةععياع اي  ريععل اي ععم  جعع    ععد اي  ريععل ايحيدرييذيععل

ل ياي شعريل يجعم يعي عدخ  ي  طعع  جذجيععل جع  اي ياجع  ايط ي  ة يذل ،(33 اأةحطر  غذيل
ايياسعععو ياي ععععم يجكعععع  ا    ععععدث   ععععطلير ايذريععععط   ع عععطرة ععععع  عجليععععل جكطةيععععل  ج حيجحععععط

يا (31 ايسطريار طط  اأجططر ايسطًطل على  على ديرجط ية حطيي حط ةم ايجةطقل  ييلًي
طل يش كل اي را ايجطئم ايسعط م يج رةعل درذعل ي ةعياع اي  ريعل ي عيض ي    عداد خر 

ععو جسععط  514جةطقععل ايدراسععل جعع  خعع    قسععي  شعع كل اي ععرا ايجععطئم ايععى  ل كعع  جًي
ععو  ةععم  ط يعع  ج ععدالت اي  ريععل  Bergsma 5843كيلععيج ر جر ععو ياع جععد ةظععط   3جًي

( جع  جسعط ل اي عيض   عطةم جع  3كع  384  اذ   عي ايعى درذط حعط  (1 ذدي  كجط ةم 
%( يشعغلت اي  ريعل ايج يسعطل جسعط ل جقعدارجط 32.3ةسع ل ًعدرجط   ث  ريل خ ي ل جكية

اجععط اي  ريععل ايشععديدة ةقععد  .ليععل يل ععيض%( جعع  ايجسععط ل ايك31.2( ي ةسعع ل  3كعع 540 
%( جعع  ايجسععط ل ايكليععل 34.8( جكيةععل ةسعع ل ًععدرجط  3كعع 544 لغععت جسععط ل جقععدارجط  

درذععطت اي  ريععل ةععم  ععيض يادا اي اععط ايععى درذط حععط  سععب ةظععط   ي ععة ت ،يل ععيض
 5843 Bergsma -) 34). 

 Bergsma 5843  ةيا اي  ريل االخديديل عةد  (1ايذدي   
طول األخدود م / كن يةدرجة التعر

2 

 222 –صفر  2

5 222 – 2222 

2 2222- 2222 

2 2222 – 5222 

2 5222 – 2222 

2 2222 – 2222 

 فأكثر 2222 2

 .Bergsma 5843ج  عج  اي ط لي   طالع جطد على ةظط   ايج در :
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يعععد  /كععع  يكععع  ديج رةعععل  طعععيا  االخط ي طسععع خدا  ج طديعععل  ج عععد  اي  ريعععل  /كععع (
و    .يجسط ل ك  يا دة ج  ايي داتجًي

 

 معدل التعرية م / كم = 

 

 سع ت ايجسعط ل ايكليععل يكع  درذعل جعع  درذعطت اي  ريعل يةسعع  حط جع  ايجسععط ل ي 
  .(4ايكليل يل يض ذدي   

 جذجيع ايجسط ل يك  درذل ج  درذطت اي  ريل يةس  حط ج  ايجسط ل ايكليل (4 ايذدي  
احة كنهجووع الوس عدد الوواقع درجة التعرية

2  
 % هن الوساحة الكلية

1 56 224 35.09 

2 11 22 11.54 

3 16 64 19.26 

4 24 06 15.30 

5 26 194 16.66 

6 16 64 19.25 

 %199 624 156 الوجووع

 Bergsma ايج در : ايذدي   طالع جطد على ةاط 
 تقسيماخ اوؽقح انتعريح حلىض مىؽقح انذراسح -

  .(37)بح    بال ش يهكن  ق يم ب يقع بح ةايع واإ 
 وؽاق انتعريح اخلفيفح  -1

ععو 23( ييظحععر ةععم  3 ،5ي ععةا جععذا ايةطععط  اععج  درذععطت اي  ريععل   ( جًي
( 3كعع 384% جعع  جذجععيع ايجياًععو ايجدريسععل ييشععك  جسععط ل جقععدارجط  32.33ي ةسعع ل 

يظحععر جععذا ايةطععط  يكجععط ي اععر جعع   .% جعع  ايجسععط ل ايكليععل32.3جكيةعط ةسعع ل ًععدرجط 
ذععزا  اييسععطى يايسعع لى جعع  اي ععيض يةععم اأذععزا  ذات االة ععدارات ( ةععم اال8ايشععك   

ايقليلعل ي   ًلععل االة ععدار جععو  ععيةر ًطععط  ة ععط م ج جلعع   طي شععطئش يايشععذيرات ايج جللععل 

 ي  تش    ة ه ص ع /م هجه ع أي بل بالخص 
 3ه ص ع بح   ة بح ب  ة كم
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يرجعععط جععع  اية ط عععطت سعععطعدت علعععى  طعععير ًطعععط ات ةياعععيل ًيعععر   طيطرةعععل يايعععزرير ًي
جعع  ايجيععطت ياععيو  ععطي  خر  ييحععذا ةععط  ذععز ا ك يعراً  .جركزيعل جلعع   طععير ايجسععي ت ايجطئيعل

  .ياي سرب يقلل اة دار اأرض  يث   جيز جذت ايجسي ت يقلل ة طيي حط اي  رييل
 وؽاق انتعريح ادلتىسؽح  -2

عو ي جسععط ل 10( يظحعر ةععم  3 ،3ي جلع  جعذا ايةطععط   عدرذطت اي  ريععل   ( جًي
% جعع  جذجععيع ايجياًععو ايجدريسععل ي سععيد  ًلععب  31.2جكيةععط ةسعع ل  3كعع  540ًععدرجط 

يل يل عععيض ياعععج  جعععذا  . ذعععزًا جعععذا ايةطعععط  اعععج  اأذعععزا  اييسعععطى يايذةي يعععل ايشعععًر
ايةطععط  ي ععرز اي طععير ايةجععيذذم يل  ععريا ايةحععرا ايشععذرا يايععذا يععث دير ةععم ةشععطط 

عع   اي  ريععل    ايجذععطرا ايجطئيععل  كععي  اعع لل ةععم  ععدايط حط يكليععرة اي ععدد ييععيس يععديحط ة ا
ايةحععرا يقع  عععددجط ي ععزداد طعيال يي ظعع  ة لحععط ذييجيرةيييذيعط جععؤلرا ييكعع     ع  اأسععر 

ةععم  جزيعع  سععطر اي ععيض  طخطديععد لعع   سعع جر ايجذععطرا   طععيير ة سععحط ي ععةظ   شععكطيحط 
ي  جعععع  جذطريحععععط يي ععععرز ة لحععععط ايذييجيرةييععععيذم ةععععم  ذععععزا  اي ععععيض اييسععععطى يذيعععع  

جععو  طزديععطد ةشععطط اي  ريععل ايذطة يععل ة سععطعد ايذدييععل ايج جللععل  طي قععط  ايذععداي    اععحط 
  عععض جععع  ذطةعععب  ي جعععو ايعععيادا ايرئيسعععم جععع  ذطةعععب  خعععر يخيعععر جلعععط  ةعععم اي عععيض 
 ذح ععل ايغععزا ( عةععد جسعع قرة  عع  ايغععزا  ةحةععط  يععزداد ةشععطط اي  ريععل ايذطة يععل جعع  ذطةععب 

 يث  حد  ايك   اأرايل ةم ايذرا جو  سطًط ياةذعراا اي ر عل ي يسعو ايعيادا  ،يا د
 على  سطب
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 ث ايدراسث(ا ةطا اي  ريث يجةطق8 ايشك 
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 وؽاق انتعريح ادلتىسؽح  -3
عو ي جسععط ل 10( يظحعر ةععم  3 ،3ي جلع  جعذا ايةطععط   عدرذطت اي  ريععل   ( جًي

% جعع  جذجععيع ايجياًععو ايجدريسععل ي سععيد  ًلععب  31.2جكيةععط ةسعع ل  3كعع  540ًععدرجط 
يل يل عععيض ياعععج  جعععذا  . ذعععزًا جعععذا ايةطعععط  اعععج  اأذعععزا  اييسعععطى يايذةي يعععل ايشعععًر

ايةطععط  ي ععرز اي طععير ايةجععيذذم يل  ععريا ايةحععرا ايشععذرا يايععذا يععث دير ةععم ةشععطط 
عع   اي  ريععل    ايجذععطرا ايجطئيععل  كععي  اعع لل ةععم  ععدايط حط يكليععرة اي ععدد ييععيس يععديحط ة ا

ذييجيرةيييذيعط جععؤلرا ييكعع     ع  اأسععر ايةحععرا يقع  عععددجط ي ععزداد طعيال يي ظعع  ة لحععط 
 طخطديععد لعع   سعع جر ايجذععطرا   طععيير ة سععحط ي ععةظ   شععكطيحط ةععم  جزيعع  سععطر اي ععيض 

ي  جعععع  جذطريحععععط يي ععععرز ة لحععععط ايذييجيرةييععععيذم ةععععم  ذععععزا  اي ععععيض اييسععععطى يذيعععع  
 طزديععطد ةشععطط اي  ريععل ايذطة يععل ة سععطعد ايذدييععل ايج جللععل  طي قععط  ايذععداي    اععحط جععو 

اي عععيض    عععض جععع  ذطةعععب  ي جعععو ايعععيادا ايرئيسعععم جععع  ذطةعععب  خعععر يخيعععر جلعععط  ةعععم
 ذح ععل ايغععزا ( عةععد جسعع قرة  عع  ايغععزا  ةحةععط  يععزداد ةشععطط اي  ريععل ايذطة يععل جعع  ذطةععب 

 يث  حد  ايك   اأرايل ةم ايذرا جو  سطًط ياةذعراا اي ر عل ي يسعو ايعيادا  ،يا د
 على  سطب

 وؽاق انتعريح انشذيذج  -4
 (33 ( جع  درذعطت اي  ريعل يظحعر ةعم4 ،1ي  ي  جعذا ايةطعط   أةعث يقعو اعج   

عععو جععع  ععععدد ايجياًعععو ي جسعععط ل  3كععع 544جًي
 ،% جععع  ايجسعععط ل ايكليعععل34.8ي ةسععع ل  

ييرذعععو سععع ب زيعععطدة اي يعععز ايعععذا يشعععغلث جعععذا  ،يي عععطد  ر عععو ايجسعععط ل ايكليعععل يل عععيض
ايةطععط  ايععى زيععطدة ةسعع ل اي اععرس ةععم ايذععز  ايشععجطيم ايععذا ية ععدر جعع  طيععل ًععرة ذععي  

ح سععطر اي  ععر ايععذا يجلعع    ةععي  جسعع ي  210يار  ععطع خطععيط االر  طعععطت ي  عع  ايععى 
ييظحعععر جعععذا ايةطعععط  يااععع ط ةعععم  ،اً عععى ار  عععطع يل عععيض ييجلععع  خعععط  قسعععي  ايجيعععطت

يل يايغر يل يي دد ج  طيل ًرة ذي  ايى خعط ار  عطع  ةعي   110 الًسط  ايشجطييل ايشًر
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جسعع يح سععطر اي  ععر  قري ععط ي رذععو سععيطدة اي  ريععل ايشععديدة ةععم جععذت االذععزا  ايععى يذععيد 
ة جو ًلل ايغطط  اية ط م ةيحعط ياي عم يحعط دير ك يعر ةعم سعرعل ايذريعط  اأراام ايجة در 

يا  كجيععل اي  ريععل  ععزداد يكعع  ي ععدة  ،اي طييععل ييحععط ًععدرة عطييععل ةععم  ععديث   ريععل شععديدة
اذ  لغت ةس ل اي ارس ي يض جةطقل  جرة عةد جاطع ل درذل االة دار 3.1جسط ل 
ة ععدار ياي ععم   ععد جعع  اي ةط ععر  /كعع  يجععم ةسعع ل ج يسععطل  طيةسعع ل ي  8.33ايدراسععل 

  .اأسطسيل ايجؤلرة ةم اي  ريل ايجطئيل أ  ايةحر ي    ةيث جي  جو  آك  ايذياةب
 حتهيم اخلصائص ادلىرفىمرتيه حلىض وادي انفعا -

 بحخصص ا بحه ص يع  بحسكايع حا    ه يقع بح اب ع
  ععد دراسععل ا ععياض اي ععرا ايجععطئم جعع  ا ععرز ايخ ععطئص ايجيرةيج ريععل اي ععم 
يجكعع  ًيطسععحط ياي  ععرا عليحععط جعع  خعع    ط يعع  ايقععياةي  يايج ععطدالت اي ععم   كععس يةععط 
 ،اسعععع لجطر اذععععزا  ك يععععرة جعععع  اي ععععيض ياي  ععععرا علععععى  يئععععل ايجةطقععععل  ععععطد    ط ععععيلحط

يالججي حععط ةععم   ديععد كجيععل اي غذيععل ايجطئيععل اي ععم  ذحععز ايجذععرح ايجععطئم ايرئيسععم  طيجععط  
يجعع  لعع  ا ععراز شععدة اي  ريععل ايجطئيععل ةععم  (34 كععؤي  كسععحط  ععذريات اي  ععريا ية ععرات اي ل

يجععذا جععي ج ععير اج جععط  اي ععط لي  ايجح جععي   طيدراسععطت ايجطئيععل يغععرض ا ععراز  ،اي ععيض
اي طلير ايسل م يااليذط م ي ل  ايخ طئص يعلى ايياو ايجطئم يلةحر ج   يعث ج رةعل 

ط يل جععدح  ععرا ط اي   طعععد اذععزا  اال ععياض ععع    اععحط  جععت دراسععل ايخ ععطئص ايجسعع
ي طالع جععطد علععى ايخطرطععل االسطسععيل ي ععيض يادا اي اععط  ،يايشععكليل يل ععيض ايرئيسععم

يادا كةععدا  يًتسععجت ايععى سعع ل ا ععياض يايج جللععل   ععيض  (ايشعع كل ايةحريععل يل ععيض 
ايخععععععر(  ييادا ،(ي ععععععيض  يادا خةععععععد  ايك ععععععرح ،(يادا ةزاعععععععل ي ععععععيض  ،(جيسععععععى
ي عيض  ،3كع  44.1 عيض  ي راي عت جسعط ل كع  (يادا اي يةل  ،(كةدا   ل ي يض

ي عععيض يادا خةعععد   3كععع  43 ،ي عععيض يادا ةزاععععل 3كععع  503.1كةعععدا جيسعععى ي 
 34ي ،ي ععيض يادا ايخععر 3كعع   .84 ،  ععيض يادا كةععدا   ععل 3كعع  34ايك ععرح ي 
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يكجط ةم  .3ك  431ة لغت جسط  ث  طاجط  يض يادا اي ا ، يض يادا اي يةث 3ك 
يقيطسعععععطت ايجيرةيج ريعععععل ي  عععععياض ( ي ععععع  اذعععععرا  ذجيعععععو ا2( ي ايذعععععدي   50ايشعععععك   

 .دراسل  جيذ حط يعلى اية ي اي طيميي  ديد ايخ طئص ايشكليل اي م  جت اي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 8.3Arc Gis v طالع جطد على  رةطجن  ،يايخرائط ايطي غراةيث ،ايج در:ايجرئيث اي اطئيث

 50) 
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 (ايخ طئص ايجسط يل يايشكليل ي يض يادا اي اط2 ايذدي  ًر  

ايجسط ل  اي يض ت
 3ك 

االس دارة 
% 

ج طج  
االس ططيل 

% 

ةس ل 
 جطس  
 ايج يط%

ج طج  
شك  
اي يض 

% 

ةس ل 
اي ارس 

 3 /ك 

 8.33 0.53 5.43 0.24 0.30 431 اي اط 5

راةيث جقيطس يج در / ايذدي  ج  عج  اي ط ا  5:500000لي   طالع جطد على ايخرائط ايطي ًي
 

 االستذارج واالستؽانح: -1
اج ةسعععععع ل االسعععععع دارة ياالسعععععع ططيل ي  ععععععياض ايجدريسععععععل  عععععع   ط يعععععع  السعععععع خر 

 (ايذا ي ي  ة طئن  ل  ايدراسل :2ايج طدي ي  اال ي ي  يادرذت اية طئن ةم ايذدي  
 
 

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع     = .(38 (ةس ل  جطس  ايجسط ل ةس ل االس دارة 

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععةس ل االس ططيل = ععععع

(  ععط  ةسعع ل االسعع دارة ةععم  ععيض يادا اي اععط 2يي  ععي  جعع    ليعع  ايذععدي   
يعلععى  ،ا ععث ايععى ايشععك  ايجسعع طي يجععذا جععط يععد  علععى اً ر  0.30ة لغععت ةسعع ث االسعع دارة 

 ععي    ططؤ اععي  ذيعع  ةععط  اال ععياض ايجسعع طيلل   جيععز    ععطريا جطئيععل جة ظجععل جععو 
 0،24اجط ةسع ث االسع ططيث  لغعت  ،اي  طريا ايجطئيل  سرعل الةحط  قطو جسط ل اطي 
علعى عكعس اال عياض ايجسع ديرة  ،يي  رض ذز  ك يعر جةحعط يلاعيطع  عطي  خر ياي سعرب

 شسجسط ل ×  33/2×3
 جر و ج يط اي يض

 3ك جسط ل اي يض    3
 ك  طي  اي يض
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ذريط  جط  ًير جة ظ  يسرعل ي عي  ايجيذعطت اي ياعطةيل ججعط يييعد العطر اي م   جيز  
  .جدجرة ج جللل  طي ياطةطت اييجطال

 وسثح متاسك احمليػ : -2
  (41)    خاج هن  يثيق بحقص  ن بح صحش: 

 ــــــــــــــــــ  2        نسبة تماسك المحيط =
 

ي  يععد ةععم   قيعع  ًععي  ةسعع ل  .ي كععي  ة يذععل جععذا ايقععطةي  اكلععر جعع  يا ععد دائجععطً 
االسععع دارة ياالسععع ططيل جععع  ةط يعععل ا   عععطد اي اً عععراب شعععك  اي عععيض جععع  ايجسععع طي  اي 

يي  ي  ج  دراسل ةس ل  جطس  ايج يط  ط   عيض  (2 يييار ايذدي   ،(35 ايجس دير
ي أكعد جععذت ايقيجعل ا   ععطد شعك  اي ععيض 5،43اذ  لغععت  يادا اي اعط يأخعذ ًيجععل جر   عل

ي ععيض يادا اي اععث يععذا  0،24 دير ياً را ععث جعع  االسعع ططيث اي طيغععل ععع  ايشععك  ايجسعع
ةععط  ايشعععك  ايجسععع طي  ي  عععا  ذريعععط  جةععع ظ  ي   عععريا ياطعععى  يا  طعععي  ايجسعععطةل 

كجعط ا   ،اي م يغطيحط ايجذرح ايجطئم ةم اي يض ايجس طي  جع  ايجة عو   عى ايج عب
اي م    رض ي سعر    راث ي سر ايةحرا يكي  ا ي ط  قري ط   كس ايجذطرا ايجطئيل

ايةحععرا ةععم جةععطط   قسععي  ايجيععطت يذيعع  الةحععط  سععير  شععك  ًيععر جةعع ظ  ي جععر    رذععطت 
 .كليرة على طي  ايجذرح ايجطئم

 معامم شكم احلىض : -3
  ي  خاج هن بحهةص حع بال يع :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    = (43)هةصهل سكل بح   

 

 لعع  ةيععث ج طجعع   علععى ا   ععيض يادا اي اععطةسعع ة ن جعع   ط يعع  جععذا ايقععطةي  
ييةع ن اة كعطس ايشعك  ايجسع طي   ، جيع  ايعى ايشعك  ايجسع طي  (0،53شك  اي يض  

ي ععععؤلر  ،زيععععطدة كجيععععل ايرياسععععب يا سععععطع ايسععععح  اي ياععععم يظحععععير ايج ععععططب ايةحريععععل

5 
 االس دارة لةس     

 3جسط ل اي يض ك 
 ض ك جر و طي  اي ي 
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 .خ ععطئص ايشععك  ةععم ياععو ايةحععر ايحيععدريييذم يخط ععل ةععم ةظععط  اي  ععريا ايجععطئم
يلل ايشعععك     عععا  ذريعععط  جةععع ظ  زجطةيعععط ي  عععطريا ياطئعععل عةعععد ةعععطال ياض ايجسععع ط

جقطرة حعععط  عععطال ياض ايدائريعععل  سععع ب   عععرض اي  عععريا ايعععى ععععطجلم اي رسعععب ياي  خعععر 
(  ا ا  ًطعععدة ايجللععث 2 ايذععدي   .(33 خعع   عجليععل ايذريععط  جعع  ايجة ععو ايععى ايج ععب

  . جل  جةط و اال ياض يراسث ايج ب
   .وسثح انتعرش -

ي اععععرس  ععععيرة يااعععع ل يلخ ععععطئص اي اطريسععععيل جعععع  خعععع     طععععم ةسعععع ل ا
اي  طي  ةم االر  طعطت ياالةخ طاطت جط ي  جةطقل ايجة و يايج ب ياة كطس ذي  على 
ايجذطرا ايجطئيل ي  ياض ايلطةييل ياي يض ايرئيسم ججعط ي عي  شعدة اي  ريعل ةعم جةعط و 

 يكجط ةم ايج طديل اي طييل : .اي يض ياي رسيب ةم جةطقل ايج ب

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععةس ل اي ارس = ععععع
 

( ايعذا 2اي اط ايذدي   ي يض يادا  3 /ك  8.33اذ  لغت ةس ل اي ارس 
ي ي  اة دار اييادا ايرئيسم يجةطقل ايدراسل يذي  ةط   طليرجعط سعي جل  جع  خع   زيعطدة 

ي  ظععع  درذعععل  ،ااعععطةل ايعععى  جلحعععط يلرياسعععب ،سعععرعل ذريعععط  ايجيعععطت ةعععم جذعععرح ايعععيادا
ةععم االرااععم ايععيعرة اذ   جعع  االةحععطر علععى شعع  اي كييةععطت اي ععخريل ايليةععل  اي اععرس

ييحععط اججيععل ةععم ج رةععل  .(33 عجيقععل ًيععر جة ظجععل ايشععك  ً ععيرة االج ععدادي  ععر جذععطرا 
 ط ي ل اي اطريس يخ طئ حط

 اخلصائص اذليذرنىجيه نهحىض 
اسطس ذي  ًط  اي ط لي   دراسل اي عيض ايرئيسعم ايج رةعل كجيعل اي عرا  على

  ججط يث  طلير على اس  جطالت االرض يكي يل اس لجطرجط ي يةير اك ر كجيل جع ،ايجطئم

 اي ر   ي  اعلى ياخ ض ةقطل ةم اي يض 
 طي  اي يض ك 
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ياطيايحعععط يةسععع ل  شععع  حط يكلطةعععل اي عععرا  ايجيعععطت يلعععيادا يج رةعععل ععععدد االيديعععث ايلطةييعععث
ايجطئم ياي كرارا ايةحرا يجذت اي ياج  كلحط  سطعد يلي ي  ايى ذرية اي  ريا ايجعطئم 

  .اي ى     ايى اييادا ايرئيسم
 ادلراتة انىهريح : -1

( اي عععم   كعععي  جةحعععط يق عععد  حعععط اي عععدرج يجذجيععععل ايرياةعععد  ايجسعععي ت يااليديعععل
يعلععى اسعععطس ذيعع  ةطةععث عةعععد  (31 دراسععل ايععةظ  ايةحريعععل ةععم ا ععياض اي  عععريا ايةحععرا

دراسل ةظ  اي  ريا ايجطئم ةم ا ياض ايجذطرا ايةحريعل يايجرا عب ايةحريعل اي االيديعل 
عد  ،ش ث ايذطةل ةط  ايدراسل ايجيرةيج ريل  ح   ةم اي دايل   جيز جر  ل ايجذرح ايجعطئم ًي

س ريلر( ةعم   ديعد ايجرا عب ايةحريعل ي  عي   عط   اي ط لي  ةم جذت ايدراسل طريقل اع جد 
ايجسي ت يايذداي  اي غيرة اي عم ال   عب ةيحعط جسعي ت اي يديعط  اخعرح  ة حعم ايعى 
ايجر  ععل االييععى ياي قععط  راةععدي  جعع  ايجر  ععل االييععى سيشععك  جذععرح جعع  ايجر  ععل ايلطةيعععل 

يجكعذا ،(50 ايشعك   ،يعل يكعي  جذعرح جع  ايجر  عل ايلطيلعلياي قط  يديط  جع  ايجر  عل ايلطة
  ععي  ججععط سعع   ا   .  ععى ي عع  ايةحععر ايععى ايجذععرح ايرئيسععم ايععذا ي جعع  اعلععى جر  ععل

ايجرا عععب ايةحريعععل   عععرا  طةحعععط ذجيعععو ايرياةعععد اي االيديعععل ايجيذعععيدة ةعععم  عععيض ايعععيادا 
  يعععد ةعععم  يدراسععع ث .(34 ايرئيسعععم اي عععم  شعععك  شععع كل اي عععرا ايجعععطئم ةعععم جعععذا اي عععيض

اذ ،يجععع  خعع   دراسعععل يادا اي اععط ي  عععةيا ايجرا عععب .ج رةععل كجيعععل اي  ععريا ايجعععطئم
 (4 راي ت ر ب اي يض  ي  االييى يايسطدسل ايذدي   

جعععذا يشعععير ايعععى ا  ايسعععيطدة يلجذعععطرا ايجةخ اعععل اير عععب يا  جذجيععععل اطعععيا  
ع اطععيا  % جعع  جذجععي 31.5يا   ،اييديععط   قعع  كلجععط  طععيرت جعع  جر  ععل دةيععط ايععى عليععط

% جع   42.5كجعط شعكلت ةسع ل ععدد ايجذعطرا  ،ايش كل ايجدريسل   يد يلجر  عل االييعى
 يةجعععععط ةسععععع ل اطعععععيا  اييديعععععط  يلجر  عععععل ايلطةيعععععل يايلطيلعععععل  ،جذجعععععيع ايديعععععل جعععععذا اي عععععيض

 ،%3.4 ،%4.3 ،%53.1 ،%32.3يايرا  لايخطجسل يايسطدسل شعكلت علعى اي عيايم 
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  ععععععععععععععل يجذجععععععععععععععيع عععععععععععععععدد جععععععععععععععط% يةجععععععععععععععط ةسعععععععععععععع ل عععععععععععععععدد ايجذععععععععععععععطرا يكعععععععععععععع  جر 3.5
% يلجرا عععععععععععب ايلطةيعععععععععععل يايلطيلعععععععععععل يايرا  عععععععععععل 0.3 ،0.3% ،5.2% ،%4.5%  33.3

ا  سععع ب  ةعععطًص ععععدد ايجذعععطرا ايجطئيعععل ياطيايحعععط  ،يايخطجسعععل يايسطدسعععل علعععى اي عععيايم
  طيرجععط جعع  جر  ععل دةيععط ة ععي جر  ععل عليععط ي ععيد ايععى ا  جذععطرا ايجر  ععل االييععى  سعع غ  

لعععل  يسعععططل االسعععر ايةحعععرا يجعععط يراةقحعععط جععع  عجليعععل ة عععت  طيرجعععط جذعععطرا ايجر  عععل ايلطي
ييلجرا ععب  ، راذ ععم علععى  سععطب جةطقععل  قسععي  ايجيععطت ياخيععرًا ا سععطع ايجسععط ل اي ياععيل

ايةحريععل اججيععل يج رةععل كجيععل اي ععرا ايجععطئم ايخععطص  كعع  يادا ةحععرا ييععث اة كطسععطت 
جعععط علعععى اسععع  جطالت علعععى  قعععدير ًط ليعععل  لععع  االيديعععل اي  يعععل ياالرسعععط يل ي طي عععطيم  طلير 

 ،االرض ايجخ ل ععل يلجةععطط  ايجذععطيرة ي لعع  االيديععل يياععو اال  يطذععطت ايجطئيععل اي زجععل
  .كجط ا  جةط  ع ًل يطيدة  ي  جر  ل اييادا يايجذطرا اي م    و جذت ايجر  ل

  .يجةطقل ايدراسل( خ طئص ايش كل ايجطئيل 4ذدي   يا

 

 ArC gIS( ي طس خدا   رةطجن50لي  ي طالع جطد على ايشك   ج  عج  اي ط  ايج در:

 المرتبة االولى 

 المرتبة الثانية 

 اطوال الوديان

 نسبة التشعة

 المرتبة الثالثة 

عدد 

 نالوديا

اطوال 

 الوديان

نسبة 

التشع

 ب

معدل 

 الطول

عدد 

 الوديان

اطوال 

 الوديان

نسبة 

 التشعة

معدل 

 الطول

عدد 

 الوديان

اطوال 

 الوديان

نسبة 

 التشعة
 معدل الطول

222 228 5.2 2.2 222 522 2.2 2.8 58 22 2.2 2.2 
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 ؼىل اجملاري ادلائيح نالحىاض انثاوىيح : -2
   ععطي  اطععيا  ايجذععطرا ايجطئيععل  ععي  جر  ععل ياخععرح يكعع  يادا يكعع  جعع  االدييععل 

% ج  جذجعيع اطعيا  االيديعل يذجيعو اال عياض 11 يث اس ييت ايجر  ل االييى على 
% يلجر  ل ايخطجسل  قري ًط كجط ةعم  1يلجر  ل ايرا  ل ي  51ل ي % يلجر  ل ايلطةي 31ي 

  .( اجط ج د  طي  االيديل ايذا اس خرج ج  ايقطةي  اي طيم4ايذدي   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = (47)هة ل ي ل بح  يصن

 

و اال ععياض ايلطةييععل يجةطقععل يعع   ج ععدالت اطععيا  ايجذععطرا ايجطئيععل يذجيعع (4 يايذععدي  
   .ايدراسل

 وسثح انتشعة : -3
  عععد دراسعععل ةسعععب اي شععع ب ذات اججيعععل ك يعععرة ةعععم اعطعععط  جؤشعععر جيرةعععيج را 
يلداليل على  شط ث ايخ طئص ايط ي يل ي يض اي را ايجطئم ج  خ   االخ  ةعطت 
ةععععم ةسععععب اي شعععع ب اة كطسععععًط الخعععع  ا عععععدد ايجذععععطرا يكعععع  جر  ععععل   سععععب ايظععععريا 

 (3 ،3 ي ة  ععر ةسعع ل اي شعع ب ةععم  ععيض يادا اي اععط  ععي   ،ذيععل يايجةطخيععلايذيييي 
 3 ،3 ،3.1 ،3.8 ،3.2يا  ةسب اي ش ب يلجرا ب ايةحريل كطةت  ةسب  (4 ايذدي  

ي ار ج  دراسعل  (4 ايذدي   ،على اي يايم ج  ايجر  ل االييى ي  ى ايجر  ل ايخطجسل
 عطيظريا ايذييييذيعل ياالةكشعطةطت  ةس ل اي ش ب ي يض يادا اي اط  طةحط   طلر ة  ً 

 اي خريل يايظريا ايجةطخيل ياي ر ل ياية طت ياس خرذت ج  ايج طديل اال يل :

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع= ععععععععععععع (43)  ثع بح سةب

اجعع  اي ععم  عع  ك  ةععم ج ععدالت يععذي  ةحععم جعع  ايجقععطيس ايجحجععل الةحععط جعع  اي ي 
اي  عععريا يكلجعععط اةخ ظعععت جعععذت ايةسععع ل زاد ا  جعععط  اي ياعععط  يا  ايةسعععب ج  طيةعععل  عععي  

 عدد جذطرا جر  ل جط 
 عدد جذطرا جر  ل ال قل

 ايطي  ايكلم يلجذطرا ايجطئيل يجر  ل جط
 عدد ايجذطرا ايجطئيل اي ط  ل يحذت ايجر  ل
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اجعط ةعم ايجر  ععل  (3.3 -3.31 جر  عل ياخعرح  يعث   طيةععت ةعم ايجر لعل االييعى جععط ي  
ةحعم علعى اي جعي  ةسعب جخ ل عل  عطخ  ا اي عخير  (1– 3.35 ايلطةيل   طيةت جعط ي  

 ل يايجةطخ يجذا ي ياًل ايى ايجر  ل ايخطجسليةيعيل اي ر 
 نهحىضكثافح انصرف ادلائي وانتكرار انىهري 

يجم  كي  ج ئجل يط ي عل  3ك  / ك  5.30 لغت كلطةث اي را ييادا اي اط 
ايظععريا ايسععطئدة ييكةحععط جةخ اععل جقطرةععل  طيجسعع يح اي ععط  ي  كععس ايكلطةععل اي  ععري يل 

ااعععععطةل ايعععععى ايخ عععععطئص ايجسعععععط يل يايشعععععكليل  اي  ًععععل جعععععو كجيعععععل االجطعععععطر ايسعععععطًطل
يكعذي  طعي  ايجذعطرا ايجطئيعل  ،يخ طئص ايش كل ايجطئيل اي م جر اي ديث عةحط سط قطً 

يسععععرعل جععععرير اي ط عععع ل ايجطريععععل يجععععدح  غطي حععععط يجسععععط ل اي ععععيض ي سعععع خرج جعععع  
  .ايج طديل اي طييل

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع = (43)كلصتع بحصاا بحهص ش

 يععث  ،    عر كلطةععل اي ععرا ايجععطئم ة طذععًط يظععريا اي يئععل ايسععطئدة ةععم ايجةطقععل
 ،يدرذعععععل االييعععععى  عععععطيظريا ايجةطخيععععل ايسعععععطئدة يخط عععععل كجيعععععل االجطعععععطراةحععععط  عععععر  ط  ط

ةطيجةععطط  اي ععم  حطعع  عليحععط كجيععطت ك يععرة جعع  االجطععطر  ر  ععو ةيحععط ايكلطةععل اي  ععري يل 
ي  جيعز ايجذعطرا ايجطئيعل  طعي  جذراجعط  ،جقطرةل  طيجةطط  اي م  ق  ةيحط ةسع ل االجطعطر

ياة كعس جعذا  ،ةعم ة ع ث ايشعجطيم جقطرةل  طي يض  س ب يط ي ل اي اطريسيل يخط عل
 .ايطي  على  طلير اي ياج  ايجةطخيل يعياج  ايجسطجيل ياية طذيل يل ر ل ياي خير

 نتكرار انىهري :ا -
ا  يدراسعععل اي كعععرار ايةحعععرا اججيعععل يج رةعععل  كعععرار ايجذعععطرا ايجطئيعععل ةعععم جسعععط ل 

ط ةعم كجع 3/ كع  0.32 ل  اي كرار ايةحعرا ي عيض يادا اي اعط  ي ،ج  اي يضج يةل 
ييةعع ن عةععث  ،اي  ًععل  ععي  اي كععرار يايجسععط ل اي ياععيلعلععى  جؤشععريجععذا  (4 ايذععدي  

 جذجيع طي  ايجذطرا ايجطئيل يذجيو ايجرا ب / ك 
 3جسط ل اي يض / ك 
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ل ععيض جعع  اي ععرا ايجععطئم  ا اةععث كلجععط كطةععت يج رةععل عععدد يار  ععطع ايجر  ععل ايةحريععل 
جةعععط  ع ًعععل  يا  ايكلطةعععل ياي كعععرار ايةحعععرا ععععطيي ي  ةعععط  ذرية اي  عععريا  كعععي  عطييعععل

ةكلجععط  ععغرت ايجسععط ل زاد اي كععرار ايةحععرا  ،ياععيلعكسععيل  ععي  اي كععرار يايجسععط ل اي 
 يج   ط ي  ايج طديل اي طييل : .ياي كس   ير يي ةطسب طرديًط جو ايكلطةل اي  ري يل

 =  (51)بح كابا بح ها     
 

 ييذععيديذيعع   .ييج رةععل عععدد يار  ععطع ايجر  ععل ايةحريععل ي ععيض اي ععرا ايجععطئم
 ،ي كرار يايكلطةل عطيي ي ا ار ايةحرا ةكلجط كط ع ًل طرديل جط ي  ايكلطةل ايةحريل ياي كر 

يع ًعععل عكسعععيل جعععط ي   عععغر ايجسعععط ل ياي كعععرار ايةحعععرا  ة اي  عععريا عطييعععلي كطةعععت ذر 
ةكلجععط  ععغرت ايجسععط ل زاد اي كععرار يجععذا ي طععم جؤشععرًا  قيقيععًط  ععط   ،ياي كععس  عع ير

  .يل ةيل ايذييييذيل يي دة ايجسط ل دير  طرز ةم زيطدة اي كرار ايةحرا
 معامم االوعؽاف : -

يق د  ج طج  االة ططا  طةث    ير ع  ةس ل ايطي  اي قيقم يلجذعرح ايجعطئم 
ييق ععد  ععطيطي   ،ةغطي ععًط جععطيكي  ايطععي  اي قيقععم اك ععرج  ايجلععطيم ،ايطععي  ايجلععطيم ايععى

ايطعي   جطا،ثايجسطةل اي م يقط حط ايةحر ج  جة  ث ايى ج ع ث علعى اييط سعجي اي قيقم 
ييس خرج ية   ،  اً ر جسطةل يسلكحط ايجذرح جط ي  ايجة و يايج بايجلطيم ةحي يجل

  .اال يلايج طديل 
 

 

اي  ي كجععع  اججيعععل ايذعععطد ج طجععع  االة طعععطا ةعععم ج رةعععل جعععدح اة طعععطا ايةحعععر
يكلجعط زادت درذ عث زاد ا  جعط   ،ايجذرح يجطيث ج   طلير على كجيعل ايجيعطت ةعم ايجذعرح

يذيع  يسعرعل ايذريعط  يي عي  ايجيعطت ايعى  ،حعري ق   قلل اة ططا اية ،اي  خر ياي رشير

 يجطئيل يذجيو اير بعدد ايجذطرا ا
 3جسط ل اي يض / ك 

 = (52)هةصهل بال ةيصا
 طي  ايجذرح اي قيقم
 طي  ايجذرح ايجلطيم
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ي لعع  ةسع ل ج طجعع  االة طععطا ةععم  ،(8ايذععدي    ،جةطقعل ايج ععب ةععم اسععرع ة عرة زجةيععل
  ،يايذا  ةا اج  االيديل ايجس قيجل 5.31 يض يادا اي اط 

  .يجةطقل ايدراسلي يض  ج طج  االة ططا (8ايذدي  
 الة ططاج طج  ا ايطي  ايجلطيم ايطي  اي قيقم اي يض ت
 5.31 13 41 اي اط  5

 500000:5جةطيخطرطث ايطي غراةيث  ايقيطس ذللطس خدا  علي   عج  اي ط  ج  ايذدي  :ايج در 

 امناغ شثكح انصرف ادلائي : -
 لايذييييذيععععععععيل ةيععععععععل   ععععععععد اةجععععععععطط اي ععععععععرا ايجععععععععطئم الا جةطقععععععععل اة كطسععععععععًط 

يط ي عععل االة عععدار يلجةطقعععل ةاعععً  ععع  عياجععع  ايياعععو اي اطريسععم  ليايذييجيرةيييذيعع
   :يرئيسي  ةجطي  ي  جيز جةطقل ايدراسل ،يةيع ايجةطخ ايسطئد ياية طت ايط ي م

 انىمػ ادلتىازي : - أ
يظحر جذا ايعةجط ةعم  عيض يادا اي اعط   عيرة يااع ل ةعم االًسعط  ايياً عل 

يادا ةم اعلى اي يض  يث  شعك  جةطقعل جر   عل يج ارسعل ةعم ايةم جةطط   غذيل 
ععت اذ يعع   طة ععدار سععطر االرض يعطجعع  اي ةيععل ايجشععكلل يحععذت  ك  جععذا ايععةجط ة ععس ايًي

ة جععع  ايشعععقي  خعععذايجةطقعععل  يعععث ة  عععدر ايجسعععي ت ايجطئيعععل علعععى سععع يح ايجة عععدارت ج 
ياي يا ععع  جسعععطرات يحعععط  ذعععرا جعععو ايجيععع  اي عععط  يسعععطر االرض كجعععط جعععي اي عععط  يكطةعععل 

 ايجسي ت 
 منػ انتصريف انىهري انشجري وشثه انشجري : - ب

د جذا ايةجط ج  اي  ريا  طيجةطط  اي م  كعي   عخيرجط ج ذطةسعل ير  ط يذي 
  عدي  اذ .ط قطت  خريل اةقيل االج داد اي  جل  جعيً   سعيططً  اتي كي  على االًلب ذ

ي خ لعا كلطةعل اي  عرع ايةحعرا  .االةحطر ج  جذا ايةجط يكطةحط   رعطت اً ط  االشذطر
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اذ  .جي حط يكععذي  ةيعيععل ايجةععطخةععم جععذا اي  ععريا    ععًط يدرذععل  عع  ل اي ععخير يجسععط
كجععععط جععععم اي طيععععل ةععععم  ، ععععزداد كلطةععععل اي  ععععرع كلجععععط كطةععععت اي ععععخير ذات  عععع  ل ًليلععععل

 ،اي خير ايرسي يل ةم  عي  يقع  اي  عرع ةعم جةعطط  اي عخير ايةطريعل اي عل ل ايجقطيجعل
ي دا  ايةجطط  ج   اذ (33  ثي ق   قل لجو زيطدة كجيل  سطًط طي زيد درذطت اي  رع ايا

ججط ي كس  يرة  ذطةس اي خير  ،لر االةجطط اي  ري يل شييعًط ةم جةطقل ايدراسلاك
ةاع  عع  اراعيل ايجةطقععل ،ايسعطئدة علعى ايسعطر ياي ر عل يايظعريا ايط ي يعل يايجةطخيل

 جيعععز جعععذا ايعععةجط   شععع ب ًيعععر جةععع ظ  ة عععي يي  ،ًليلعععل االة عععدار اي عععم   ج عععو  جسعععط ل
 عع ر اكلعععر   قيعععدًا ي شععع  ًط يجذعععطرا لععع    كعععي  جععع  عععدةي عععم  دايعععل ةشععيئث ة ،االطععراا

جععذا ا  يكجععط ي  ععظ  ، سعع ب ااععطةل جذععطرا جطئيععل ذديععدة    عع  عجليععل االسععر ايةحععرا
ييغلععب علععى  ععيض ايععيادا االسعع ططيل  قري ععًط يا   ،جععو اًلععب ايجسععي تيظحععر ايععةجط 

  .ايةجط ايشذرا يظحر على كطةل ايجسي ت ايجطئيل ةم جةطقل ايدراسل
 نهحىض نسىىي ادلتىقع نشثكح انصرف ادلائي حجم اجلريان ا

ايجعيارد ايجطئيعل  جع   د جةطقل ايدراسل ج  ايجةطط  اي م   عطةم  عةقص يااعر 
يعحط اج   ًطيي  ايجةطخ ش ث ايذطةل يال ي دث  ا  ،ايسط يل ايدائجل ايذريط  يذي  يًي

ى كجيعل ذريط  جطئم ةيحط االعقب سقيط اأجططر يي  جد جقدار طعي  ة عرة ايذريعط  علع
ييحععذا يجكع  اع  طرجععط جعع  االيديعل ايجيسععجيل ايذريعط  جععط عععدا  ،اأجطعطر ايسععطًطل عليحعط

جععو يذعععيد  ،  ععض اي يععي  ياييةعععط يو اي ععم  رشعععر ةععم  جعععطك  ج  طي ععل جععع   لعع  ايجةطقعععل
ي  ععد شعع كل اي ععرا ايجعععطئم ايجيسععجيل ايذريععط  جعععم  ،ةععم االيديعععل  ععض ايجسعع ةق طت 

س لجطر ايجسط طت ايزراعيل إذ جط اس لجرت جيطجحعط جع  ايي يدة اي م يجك  ج  خ يحط ا
يغرض ج رةعل كجيعل ايذريعط  ايسعةيا ي خ   اةشط  ايسداد اي را يل ايجيا يل ايجدريسل 

و يحذت ايش كل ايجطئيل اس خدج  ايقطةي  اي طيم : كجط ةم ج طديل  يركلم ت ايج ًي

  = (54)هةص حع ثياكاش
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 أن   يث
R  / عو جليعطر ج طجع  لط عت ةعم  C =0.30 .3=  ذ  ايذريعط  ايسعةيا ايج ًي

ايجةعععععطط  ايذطةعععععل يشععععع ث ايذطةعععععل ي   جعععععد ًيج عععععث علعععععى سعععععطر اي ر عععععل يايغطعععععط  اية عععععط م 
=  W= ج عد  االة ععدار   / كعع   3S=  ذع  ايجطععر جليععطر /   I .يذييييذيعل ايجةطقععل

  و ايى ايجة ب(  ج  ايجة يادا= طي  اي L ك ج د  عرض اي يض / 

I 4=  جم بح  صقي ثد هايصا م=                      × 
 

يعةد  ط ي  ج طديل  يركلم على ش كل اي را ايجطئم ي يض جةطقل ايدراسل 
  ععععي   علععععى  ذعععع  يلذريععععط  ايسععععةيا ي ععععدث ةععععم اي ععععيض إذ  لعععع   (50 جعععع  ايذععععدي  

 طالع جعععطد  سععع خرجةطج عععد  ايجطعععر ايسعععةيا اجعععط  ،.ي ذععع  ايذريعععط  3( جليعععطر  0.532 
ياع جععععد  300– 300ي  قسععععي  خطععععيط ايجطععععر جعععع   علععععى خطععععيط ايجطععععر ايج سععععطييل

يععر  31 اي ط عع  جلعع   ععي  خععط ياخرييحععذا يذععب اسعع لجطر جععذا ايجععيرد ايجععطئم ايذيععد ًي
ايجس غ  كطةشط  سد ج يسط اي ذ  على اأ ياض ايلطةييل ج  ذحل ياي عيض ايعرئيس 

يي اعر ججعط  ،يعلى   ياض جق ر ل جع  اي عيضييكي   دًل ج ةطجيل  ،ج  ذحل لطةيل
عو يجةطقعل ايدراسعل ي  عطي  جع   عيض أخعر يةقعط   قد   عأ   ذع  ايذريعط  ايسعةيا ايج ًي

إذ   ععد اأ ععياض اي ععم  ة ععو جعع  سلسععلل ًععرة  ،ي ععطجلي  ججععط جةععط و اأ ععياض يايجسععط ل
 ععععو جعععع  اأرااععععم ايسععععحليل ةذععععي  ذات إيععععراد جععععطئم  كلععععر جقطرةععععل  ععععطأ ياض اي ععععم  

 ل ععب اي ععيض ة  جععط  طيةسعع ل يجسععط ل ،يذيعع  يغععزارة االجطععطر يشععدة االة ععداريايحاعع يل 
ةطأ ياض ذات ايجسط طت ايك يعرة  كعي  إيعراد جعطئم  كلعر  ،ديرا  طرزا ةم  ذ  ايذريط 

  . ك ر ديي  على ذي جم أ ياض ايلطةييل اي  ،ج  ايجسط طت ذات اأ ياض اي غيرة
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و اي يض ايرئيسم يش كل اي را ايجطئم ذ  ايذريط  ايس (50 ايذدي    ةيا ايج ًي

  .ايذدي  ج  عج  اي ط لي   طالع جطد على ج طديل  يريكلم
 حتذيذ مىقع انسذ االمثم

و ايجل  يلسعد علعى يادا اي اعط اجعرًا ظريريعط جع  خع      د عجليل   ديد ايجًي
ععو     عليععث ايسععديقععطايععذا دراسععل ذييييذيععل يذيجيرةيييذيععل ايجةطقععل يذيعع  يج رةععل ايجًي

ج رةععل ايخ ععطئص ايذييييذيععل يايذييرةيييذيععل يايحيدرييذيععل يةعع  االسععس اي ععم   جلعع  
عععو خزةعععم يلجيعععطت اي عععم  ععع  دراسععع حط   طسععع خدا  اي قةيعععطت ياي عععم  جععع    ديعععدة ياةاععع  جًي

ايذغراةيل ياي رجذيطت ايخط ل  طالس شع طر عع    عد يايخعرائط ايخط عل  طيجةطقعل يذيع  
ةم جذرح اييادا ج  اةشط  سد ايخز  يلجيطت ةيحط ي   ايي عي  ي  ديد ا لر ايجةطط  

االي  ةععم ايذعز  ايشععجطيم ةعم  دايععل جذعرح ايععيادا  ايعى اةعث يجكعع  اخ يعطر جًي ععط  ايسعد
  ج  ايذطةب االيج  301على يادا اي اط ايسد االي  يقو عةد ًريل    ايغزا   طي  

ةييععل ايج جللععث  ععيادا كةععدا جيسععى عةععد اي قععط  االيديععل ايلط ايععى ايذطةععب االيسععر يلععيادا
  304ععع 542ييادا ةزاعععث ييادا خةععد  ايك ععرح ييادا كةععدا   ععث عةععد خععط االر  ععطع 

 3,443,21 0.043ةععي  جسعع يح سععطر اي  ععر ييجكعع  خععز  جععطئم ةععم ايسععد جطجقععدارة
اةظععععععععععر  3كعععععععععع 501ةععععععععععم   يععععععععععرة  قععععععععععو اجععععععععععط  ايسععععععععععد  جسععععععععععط ث ًععععععععععدرجط  3جليععععععععععطر/ 
 (53 (53( 55 ايشك 

و ايسد ايلط و ايسد االي   طي  جًي ك  ي يقو 52ةم يقو ايسد ايلطةم ذةيب جًي
  ةعي  جسع يح 520ع543  على خط االر  طع 520ايسد ايلطةم عةد ًريل ذييب  طي  

سطر اي  ر يططًل جذت ايسد ايخزةيث جم اًع  جع  ططًعل ايسعد االي   يعث يجكع  خعز  
 جسعععط ث ًعععدرجط   قععو اجعععط  ايسعععد ةةعععم   يعععر  3جليعععي    355, 335, 844جععطئم جقعععدارت 

جر كعععزت علعععى ًطععععدت ايعععيادا  يجعععذت ايسعععديد جعععم كيةكري يعععث (53 اةظعععر ايشعععك   3كععع 2



 
 

   

 

 
 درادة حوض وادي الفضا

 مد الله عبد الله محدند. أ. م. 
 م. م. دلي خلف حميد

  3122حزيران  (7العــدد )

  252 

 

 جملة آداب الفراهيذي

اجععط اي  يععرات اي ععم  قععو اجععط  ايسععدييد ة كععي  (51  كجععط ي  ععي  االشععكط   50ي طر  ععطع 
اي عم  قعو اجعط  ايسعد ايلعطةم  ةك يرت اجط  ايسعد االي  يذات خعز  جعطئم ك يعر  يةجعط اي  يعر 

 .(54ث يخزةحط ايجطئم اً  ايشك    كي  اً  جسط 
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 ( ييار اي ارس ي ذ  اي  يرت54ايشك   

جم  أس خدا   راجن  Arsmab ي رةطجن – globalMaber ايج در:اي يط  اي اطئم يةجيذج اي ارس ايًر

 انتىميه ادلستقثهيه
ا  ايجةطقعععل   عععطةم جععع  ةقعععص ةعععم ايجعععيارد ايجطئيعععث ايسعععط يث ايدائجعععث ايذريعععط  

يعحعععععط اعععععج  ايجةعععععطخ شععععع ث ايذعععععطا ي  ي خط عععععل ةعععععم ة عععععي  اي عععععيا  Bshsذيععععع  يًي
يععذا ي ععد اسعع لجطر اي ععطئض ايجععطئم اي ط عع  عقععب سععقيط االجطععطر ةععم ة عع   .يايخريععا

علجًط ا   ذع  ايذريعط  يلعيادا  (33 اريريًط ي  قي  اج  جطئم  ي طً  رااج ايش ط  ياير يو
  اةشععط  جععذت ايسععديد ايكيةكري يععث ي ععذي  ةطةععث جعع  خعع  ./لطةيععث 3جليععطر   532,0ي لعع  

اذ يياذعععل  .ي ةجيعععث ايجةطقعععث ياسعع لجطرجط ةعععم ة عععرت ايذ عععطا ياي عععحيدجعععطئم   قعع  خعععز  ي
ييععي ظ جعع   .قرار اي شععرا ةععم جةطقععث ايدراسععث  عع ي طت جعع  ا رزجععط شعع ث ايجيععطت االسعع

خععع   ايدراسعععل ايجيداةيعععث ا  اي ديعععد جععع  جعععذت ايجسععع قرات ًعععد جذعععرت جسععع قرا حط ياة قععع  
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يرةذعععم  اي لعععيات جسععع قرات حط ايعععى ايقعععرح ايياً عععث علعععى ةحعععر ايعععزاب االسععع   جةحعععطسعععكطة
يشري ث يايزراريث يايةجي ث ياشجيط كجط جعطذر ايع  ض االخعر ايعى ايقعرح ايياً عث علعى 

يعذا ا ع ر جع  اياعريرا اةشعط  ايسعديد اي عم  .جس قرات ايحيطذ  ياسعديراتك ةحر دذلث
جسط طت ايزراعيل ي ر يل اي يعيا  ياا ةشعطط يجك  ج  خ يحط   قي  عجليل اس لجطر اي

اخر يجك  ج  خ يث  ةجيث ايجةطقث اً  طديًط ياذ جطعيًط جس ق ً  ي قلي  االلعطر ايسعل يل 
اي م   دلحط ذريات اي  ريا ايجطئيث اي طييث اي م ي دلحط ايعيادا الةعط  سعقيط االجطعطر 

 طيلمكجط   ق  جذت ايسديد ج ايغزيرت ةم ة لم ايش ط  ياير يو
ا داث  ةجيث شطجلل يةم كطةل ايجذطالت يجةطقل ايدراسث يرةو جةسي حط ةم جةطقث  -5

 اي يض
  غذيل ايجيطت ايذيةيث يجةطقل ايدراسل يرةو جةسي حط -3
 كجةطط  سيط يل اس  طدت جةحط ةم اسلجطراي  يرات -3
  . يحطغ يسيو ايجسط طت ايزراعيث اي م يجك  اس  -3
 ايى ايجةطط  االخرح اعطدة ايسكط  ايذي  جذريآ ايجةطقث -1
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 االستىتـــاجاخ
علعى ةحعر ياً عل اي يجسع قراتي قع  سعحييث ا  عط   عي  اا  ايسد ايجق رح يجك  ا   -5

جطي عدث  ًطي عط شر  اي اط الةعث االس   ايياً ث على ةحر ايزابيايجس قرات دذلث 
ار  طع جةسيب ايجيطت ةم ايعيادا ي دة ايط  السقيط اجططر ًزيرة ايى ًطو ايطري  

ججععط  .يذععيد ايسععد يقععيد ايععى رةععو جةسععيب ايجيععطت ايذيةيععث ةععم جةععطط  اي ععيض ا 
  .قرات اي شريث اي  يدة ج  جذرح اييادا ي ق  اج  جطئم ذيةم يلجس

يةظععط  سععقيط االجطععطر شعع طً   Bshs جععط ا  ايجةطقععل  قععو اععج  اًلععي  شعع ث ذععطا  -3
اي يعطة ةعم ير ي ًط ة جليث خز  اي طئض ي   ةعم جعذي  اي  علي  ججعط ي قع  ديجيجعل 

ج طيذععث يلشعع ث ايجطئيععث ييسعطج  ةععم اي ععيا يايخريععا  (اي ععيحيد ة علم ايذ ععطا 
 ةم جذي  اي  لي  يجةطقل اي يض

ععو سععيط م ي قعع   ةجيععث اً  ععطديث -3  ي  قيعع  جةععطخ يجكعع  االسعع  طدة جعع  اي  يععرة كجًي
 ج لم جرير يل  يرة

 اً  طديل اخرح ةطئدةيل ةجيث ايلرية ايسجكيث ججط ي ق   يجك  اس خدا  جذت اي  يرة -3
يذي  يذيد اي  يرة ي ق  ةطئض جعطئم  ذيدة ايخ ي ل   د  ر ل ايجةطقل ذات  ر ل -1

 يحط ةععم غجخزيةععًط يجكعع  جعع  خ يععث  يسععيو ايجسععط طت ايزراعيععث اي ععم يجكعع  اسعع 
 ايةشطط ايزراعم

و ايسد اج  ايخياة  ايايقث  طيةس ث يج د  عرض ايجذعرح ججعط يقلع   -4 اخ ير جًي
 ك را طديث ي طي طيم ي ق  ًدرت يلخز  ايجطئم   يرتج  ايكل ث االً  

طيععل اي ديععد جعع  ايجسعع قرات اي شععريث جعع  در  خطععر اي ياععطةطت يايذ ععطا يايق ععط  -2 ًي
 ايذا يحدد ايجةطقث  ي  اي ي  ياالخر

 يسععععيو ًر ععععل االرااععععم ايزراعيععععث ي  ييعععع  ج ظعععع  اذععععزا  االرااععععم ايرعييععععث ايععععى  -4
د يجكععع  ا  يعععؤدا ايعععى  قليععع  االلعععر  عععطي ث يلزراععععث يكجعععط ا  اةشعععط  ايسععع ارااعععم

 ايسل يث اي م   دلحط ذريات اي  ريا اي طييث ي ديث اي ياطةطت اييجطاث
راةعيل   قييس ايجقططو اي رايل -8 يلجياًو ايجخ طرة  طيقيطس اي قلم ي ايخرائط ايطي ًي

ياي رجذيطت يجطط ق حط جو ياًو  ط  ايجةطقث جيداةيًط خ   ايزيطرات اي عم   علت 
  .3050   ةم شحري  ةيسط  يايلي  عط يل ط لي

اًطجت ايسد ايجق رح يسطعد علعى خعز  ايجيعطت ي ةعط  جسع قرات سعكةيل ال  ايحعدا  -50
  .ج  ذاي  جي يذيد ايجط   طيةس ل ي ةسط  ياية طت ياي ييا 
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 انتىصياخ
اةشععط  ج طععث جطيدريييذيععث يج طععث جةطخيععث ةععم ايجةععطط  ايجخ ععطرت يجياًععو ايسععديد  -5

 على اييادا
ل جيايع اةشط  ايسديد ايى ايذحعطت ذات اي  ًعث يجةحعط يزارة ايجعيارد ايجطئيعث ا طي -3

جععع  اييييعععطت خططحعععط يج لذعععل ايشععع ث ايجطئيعععث اعععج  اًلعععي  جةطقعععل  يياعععو ذيععع 
 ايدراسث

د داخع  اي  يعرت   عد اةشعط  ايسعد يغعرض ديجيج حعط ي االج جط   طيخزي  ايجطئم ايجيذع -3
زا  يغرض اي  طظ على ةيعيل ايجيطت ي يطة حط ج  اي رس طت اي م  يذد داخ  ايخ

 ايسط يث يايذيةيث
زيععععطدة االج جععععط  ةععععم اًطجععععل ايجشععععطريو االريائيععععث يايسععععديد علععععى ا ععععياض االةحععععطر  -3

 ايجةطقعععث ياسععع لجطر جيطجحعععط ةعععم ة عععرات ايذ عععطا لايجيسعععجيل ايذريعععط  يغعععرض  ةجيععع
ةاعع  ععع   ععيةير ايخععدجطت جعع  اذعع   شععذيو ايجععياط  يلسععك    ععد  ةععط  ايسععد ججععط 

  .د اةذطز ك ير يخد  ايجةطقل ي ةجيل اي لدي 
اجعط   اعطدة  يزيعو االرااعم ايزراعيعث  جعط يع  ئ  جعو  ذع  االيعراد ايجعطئم ايجخعزي  -1

 ايسد
 ةط  ذسر ي  قي  اال  ط  ايذا ي  رض يلقطو ا يطةط1 يايعذا يسع جر يجعدة اسع يع  -4

 معقعععب سعععقيط االجطعععطر ايغزيعععرت اي عععم   عععدث ةياعععطةطت يجطاعععث ةعععم ايعععيادا ياي ععع
يث يايجسع قرات ايياً  عث   قطو اال  ط  جط ي  ايجس قرات ايياً ث على ايا ث ايشًر

  .على ايا ث ايغر يث
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 مصادراذلىامش 
 5844 غداد 500000,5ايحيئث اي طجث يلجسط ث ،ايخرائط ايط غراةيث  جقيطس  (5 
دراسعععل ذييييذيعععل  ركي يعععل يطيعععطت ًععععرت  ، ععع ط  ايعععدي  ةخعععرا ع عععد ايجذيعععد ةعععؤاد  (3 

 .34ص 5843يل جطذس ير ًير جةشيرت ،ذطج ل  غداد، كليل اي لي  ،رسط،ذعي 
ذطج ل  غداد  ،دراسل يةيا يث ايط ي يل ياي شريل ،اي را  ايشجطيم ،شطكر خ  ط  (3 

 .55ص 5823 .ش ي  جط  ل
اسعععع خدا   قةيععععطت اي  سععععس ايةععععطئم يايععععدالالت  ،طيرجععععط  جظحرسععععليجط  ايج  ععععم (3 

 ،اي رارا ةم جةطقل ًعرة ذعي  ايذةي مةم   سير ظطجرة ايشذيذ  ايذييجيرةليذيث
 ،كليعل اي لعي  ،ذطج ععل ايجي عع  ،ي طا  س  ج  شعجط  اي ععرا   طري عل دك عيرات

 3ص ،3003سةل 
اي  لي  ايذييجيرةييععيذم يلخ ععطئص ايجيرةيييذيععل ةععم ،اسعع طجيل يععيةس ايج سعع  (1 

 55ص 5883 ،جذلل ايجيارد ايجطئيل يزارة ايرا، يض جخجير
 3ايج  م ، ج در سط   ص طيرجط  جظحر سليجط  (4 
اي شععععك  ايجعععطئم يةحعععر دذلعععل جعععط ي  ج ععععب  ،جعععد اب ع عععد اب ج سعععع  ايذ ععععيرا (2 

 اطري ععث دك ععيرات ،دراسععل ةععم ايذغراةيععل ايط ي يععل ،ايععزا ي  ياسعع لجطرا ث ةععم اي ععرا 
 2ص ،5884 كليل اي ر يل ،ذطج ل ايجي   ،ًير جةشيرة

جّيسسعععععل دار ،  اي را ذييييذيل شعععععجط،علعععععم  عععععطد ،ةعععععطري   عععععةو اب اي جرا (4 
 .531ص،5822 ،ذطج ل ايجي  ،ايك ب يايط طعل يايةشر

اي  ععرا ععع  ايجليلععطت اية طيععل  طسعع خدا   ،ع ععد ايحععطدا ي يععى اي ععطئ  ياخععري  (8 
ج طيععععطت اي  سععععس ايةععععطئم يايععععدالالت ايذييكجيطئيععععل يجةطقععععل ًععععرت ذععععي  شععععجط  

 ،3003 (5اي ععععععدد   -3 -ايجذلععععععد  ،ايجذلععععععل اي راًيععععععل ي لععععععي  اأرض ،اي ععععععرا 
  .38ص
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ع عععععد ايعععععر ج   جيعععععد ، اشعععععكط  االرض ايجةطخيعععععث ياي ةيييعععععث جديريعععععل ايك عععععب دار  (50 
 555ص 5822ايجط يعطت ايذطج يث ذطج ل  لب 

اسععع طجيث يعععيةس ايج سععع ،  عععيض يادا ايخي عععر ، دراسعععث ةعععم ايذجيرةيييذيعععث  (55 
 53ص،3005، 3عدد،4جذلد ،ايكجيث جذلل االةسطةيطت ذطج ل  كريت

اي شعك  ايجعطئم يةحعر دذلعل جعط ي  ج عب ايعزا ي   ،ايذ عيرا جداب ع داب ج سع  (53 
 34ج در سط   ص ،ياس لجطرا ل ةم اي را  دراسل ةم ايذغراةيل ايط ي يل

رذعععط  خليععع  ج جعععد ايذ عععيرا، ايجيازةعععث ايجطئيعععث ايجةطخيعععث يلجةطقعععث ايج جيذعععث جععع   (53 
 اي عععرا  دراسعععث ةعععم ايجةعععطخ اي ط يقعععم ، رسعععطيل جطذسععع ير ةعععم ايذغراةيعععث ايط ي يعععل

 54،ص 3003ذطج ل  غداد، كليل  ر يل اي ةطت ، ش طط 
 5845علععععم  سععععي  ايشععععلش ، االًععععطيي  ايجةطخيععععث ، جط  ععععل ذطج ععععل اي  ععععرت ،  (53 

 10،ص
ايجطئيععل  ةععط ا علععى ج ععدالت االجطععطر يكجيععطت اي  خععر /  ايجيازةععل ،علععم اي ةععطةزة (51 

 ،ذطج ععل جؤ ععل ،جذلععل جؤ ععل يل  ععيث يايدراسععطت ،ايةعع ر ةععم  ععيض يادا ايكععر 
  ععععث جةشععععير  ،5884 يععععطر  ،ايجذلععععد اي ععععطدا عشععععر ياي ععععدد ايخععععطجس ،رد اأ

 0 544ص  ،1/3/5882  طريخ 
جداب ع داب ج سع  ايذ عيرا، اي شعك  ايجعطئم يةحعر دذلعل جعط ي  ج عب ايعزا ي   (54 

 534ج در سط   ص ،ياس لجطرا ل ةم اي را  دراسل ةم ايذغراةيل ايط ي يل
 .544ايج در ة سث ص ،علم اي ةطةزة (52 
جركععز  ،ج طاععرات ايععديرة اي دري يععل ةععم ايجيازةععل ايجطئيععل ،د اأيععث ذجيعع   ععطيع عع (54 

 .54ص ،5843 .اي  يث ايزراعيل يايجيارد ايجطئيل /  غداد
 حيب  س  خار طث ،  ألير سد  عدا  يلخ عطئص ايجيعطت ايذيةيعث ، رسعطيل  (58 

 33ص 3005جطذس ير ًير جةشيرت ، ذطج ل ايجي   كليل اي ر يل ، 
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 دا ، جةطقعل ايعزاب اي عغير ةعم اي عرا  ، ذطج عل  غعداد كليعل ع طس ةطا  ايسع (30 
 504ص 5824االداب ، جط  ل اس د ، 

االجطةععث اي طجععث يلزراعععل ياال عع ح ايزراعععم ، جركععز اي  ععيث ايزراعيععث يايجععيارد  (35 
ايجطئيععث ، ةععدية اي قيععي  ايكجععم يايةععيعم يجععيارد ايجيععطت ايذيةيععث ي ععيض جخجععير ، 

 50ص5843ار ي  
اي طةم ، ج طد  عل  اي ر عث ، ذطج عل ايجي ع  ، دار ايك عب يلط طععث ع داب ةذ   (33 

 314ص5840يايةشر ايجي   
 قيعي  ايجخعططر اي يئيعل ةعم  عيض ةحعر ايكعير / راةعد ةحعر  ،ذ  ر  سي  ج جعيد (33 

ذطج عل  ،اطري ل دك يرات ،خط ل  ي اةحر اي ظي   طس خدا  اي قةيطت ايذغراةيل
  .11ص ،3003كليل اي ر يل سةل  ، كريت

 ععع طح  يجعععث ذ عععيرا ، علععع  ايجيعععطت يدارة ا عععياض االةحعععر دار ايك عععب يلط طععععث  (33 
 331ص 5844يايةشر ذطج ل ايجي   سةل 

(25) Bergsma , ELKO , 1983 , Rain fall Evosion servey for 

conservation Planing ITCj 1983 P.P 160 – 1754. 

دا  داليل ايش كل اي  ريل ايجطئيل ةم  يض يادا ايسيي ،اس طجيل ييةس ايج س  (34 
  .4ص ،3003 ،3عدد 55جذلد  ،جذلل االةسطةيطت ذطج ل  كريت ،اي  ري يل

جيدريجيرةيج ريعععل  عععيض  ،كعععطظ  جيسعععى ج جعععد ،جحعععدا ج جعععد علعععم اي ععع طا (32 
 ، غععداد ،جذلععل آداب ايجس ة ععريل ،دراسععل ةععم ايذييجيرةيييذيععط اي ط يقيععل ،ديععطيى
  .450-243ص  ،5844 ،54اي دد 

 ، جيدريييذيعععل  عععيض يادا ايجيذعععب ايرئيسعععم ةعععم االرد  يط عععم راشعععد ايجعععؤج  (34 
 528ص 5882دراسث ةم ايذغراةيث ايط ي يث ، جط  ل دار ايلقطةث ةم االرد  
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اسعع طجيث يععيةس ايج سسعع  ، ذععيرج يععطًي    ععي ، اي  ليعع  ايجيرةععي ج ععرا ي ععيض  (38 
ةحعر ايخععطزر  سعع خدا  اي يطةععطت اي اععطئيث جذلعل اي ر يععث ياي لعع  ذطج ععل ايجي عع  ، 

 308ص5883،  54 دداي
جداب ع داب ج سع  ايذ عيرا، اي شعك  ايجعطئم يةحعر دذلعل جعط ي  ج عب ايعزا ي   (30 

 38ج در سط   ص ،ياس لجطرا ل ةم اي را 
 530يط م راشد ايجؤج  ، ج در سط   ص (35 
جيدريجيرةيج ريعععل  عععيض  ،كعععطظ  جيسعععى ج جعععد ،جحعععدا ج جعععد علعععم اي ععع طا (33 

 ، غععداد ،جذلععل آداب ايجس ة ععريل ،يععلدراسععل ةععم ايذييجيرةيييذيععط اي ط يق ،ديععطيى
 450-243ص  ،5844 ،54اي دد 

دراسععععععل االشععععععكط   ،ا ععععععي  ايذييجيرةيييذيععععععط ، سعععععع  سععععععيد ا جععععععد ا ععععععي اي يةععععععي  (33 
 يعععععريت  ،ايعععععدار ايذطج يعععععل يلط طععععععل يايةشعععععر ،4اي اطريسعععععيل يسعععععطر االرض ط

5845 
 334 س  سيد ا جد ا ي اي يةي  ،ج در ة سل ص (33 
 ععيض يادا د ععث ، ةععم دييععل االجععطرات اي ر يععث   سعع  سععيد ا جععد ا ععي اي يةععي  ، (31 

ايج  ععدت ، دراسععث ةععم ايذغراةيععث ايط ي يععث يالطرجععط ةععم اي ةجيععث ايزراعيععث ، جط  ععل 
 385ص 5880ذطج ل ايكييت 

(36) Strahlar ,A,N,wantitaive analysis of water Shed , 

geomorphopgy ,Trans Amer , Geogrphys union , vo1 

38,1957. 

ةس ايج سسعع  ، ذععيرج يععطًي    ععي ، اي  ليعع  ايجيرةععي ج ععرا ي ععيض اسعع طجيث يععي  (32 
 308ةحر ايخطزر  س خدا  اي يطةطت اي اطئيث ج در سط   ص
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اي  ليعععععع  ايذيجيرةييععععععيذم يلخ ععععععطئص ايجيرةيج ريععععععل  ، سعععععع  رجاععععععط  سعععععع جل (34 
ايجذلعد  ،جذلعل دراسعطت اي لعي  االةسعطةيل ،أ ياض اي  عريا ايجطئيعل ةعم االرد 

 82ص 5840ةل س 5( اي دد 2ًر   
يلخ عععععطئص ايجيرةيج ريعععععل  اي  ليععععع  ايذييجيرةييعععععيذم ، سععععع  رجاعععععط  سععععع جل (38 

 82ال ياض اي  ريا ايجطئيل ةم االرد  ايج در ة سث ص
(40) M.Morisawa Geomorphology Texts , Rivers form cmd 

process op. cit p. pp 91-94. 

م كر   (35   ،كليعل االداب ،لعلع  االشعكط  االراعيل ايذييجيرةيييذيع ،ع د االيث رزًي
  .531ص ،5844 ،جط  ل ذطج ل اي  رة ،ذطج ل اي  رة

دراسل اي  ًل  ي  ايذريط  ايسةيا ياأجططر ةم  يض  ،جد ت ةاي  ة ر اب (33 
 .5844سةل  34اي دد  53ايجذلد  ،جذلل ايجحةدس ،ةحر اي ظي 

ايخ ععطئص ايحيدرييذيععث يععيادا جععرجس ياجكطةيععث ،جععداب ع ععداب ج سعع  ايذ يرا (33 
جذلععععث ايذج يععععث ايذغراةيععععث  ،سعععع لجطر جيطجععععث دراسععععث ةععععم ايحيععععدريييذيط اي ط يقيععععثا

  .3050/ 40اي دد ،5ايجذلد،اي راًيث
  ل يعت ايج ليجعطت ةعم Arcmap Globermaper    االع جعطد علعى  عراجن -

  .على ج ظ  خرائط اي  ث
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 ادلصادر:

شعععععكط  ا عععععي  ايذييجعععععير ةيييذيعععععط دراسعععععل اال ،ا جعععععد  سععععع  سعععععيد ،ا عععععي اي يةعععععي  -5
 ،4 يعععععريت ط ،ايعععععدار ايذطج يعععععل يلط طععععععل يايةشعععععر ،اي اطريسعععععيل يسعععععطر االرض

5845.  
دراسعععل ةعععم  ،ةعععم دييعععل االجعععطرات اي ر يعععل ايج  عععدة ط عععيض يادا د ععع ،ا عععي اي يةعععي  -3

 .5880 ،جط  ل ذطج ل ايكييت ،اعيلايذغراةيل ايط ي يل يالطرجط ةم اي ةجيل ايزر 
طئيعععل ايجةطخيعععل يلجةطقعععل ايج جيذعععل ةعععم ايجيازةعععل ايج ،رذعععط  خليععع  ا جعععد ،ايذ عععيرا -3

 ،رسعععطيل جطذسععع ير ةعععم ايذغراةيعععل ايط ي يعععل ،دراسعععل ةعععم ايجةعععطخ اي ط يقعععم ،اي عععرا 
  .3003 ،كليل اي ر يل يل ةطت ،ذطج ل  غداد

اي شك  ايجطئم يةحر دذلل جط ي  ج عب ايعزا ي   ،جد اب ع د اب ج س  ،ايذ يرا -3
اطري عععل دك عععيرات ًيعععر  ،راةيعععل ايط ي يعععلدراسعععل ةعععم ايذغ ،ياسععع لجطرا ث ةعععم اي عععرا 
  .5884 ،كليل اي ر يل ،جةشيرة ذطج ل ايجي  

ايخ عععطئص ايحيدرييذيعععث يعععيادا جعععرجس ياجكطةيعععث  ،جعععدب ع عععدب ج سععع  ،ايذ عععيرا -1
جذلععععث ايذج يععععث ايذغراةيعععععث  ،اسعععع لجطر جيطجععععث دراسعععععث ةععععم ايحيععععدريييذيط اي ط يقيعععععث

 .3050/ 40اي دد ،5ايجذلد،اي راًيث
 ، غعداد ،جط  عل اسع د ،جةطقل ايعزاب اي عغير ةعم اي عرا  ،ع طس ةطا  ،ايس دا -4

5824 
  ..5845 ،جط  ل ذطج ل اي  رة ،علم  سي  االًطيي  ايجةطخيل ،ايشلش -2
اي  ععرا ععع  ايجليلععطت اية طيععل  طسعع خدا   ،ياخععري  ،ع ععد ايحععطدا ي يععى ،اي ععطئ  -4

شعععجط   – ج طيعععطت اي  سعععس ايةعععطئم يايعععدالالت ايذييكيجيطئيعععل يجةطقعععل ًعععرة ذعععي 
 3003 5اي دد ،ايجذلد ايلطيث ،اي را  ايجذلل اي راًيل ي لي  االرض
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جيدرجيرةيج ريل  يض ديطيى دراسعل  ،كطظ  جيسى ج جد ،جحدا علم ،اي  طا -8
 .5844( 54اي دد   ، غداد ،ةم ايذييجير ةيييذيط اي ط يقيث جذلث ايجس ة ريث

الجطععطر يكجيععطت اي  خععر / ايجطئيععل  ةععط ا علععى ج ععدالت ا ايجيازةععل ،اي ةععطةزة علععم -50
 ،ذطج ععل جؤ ععل ،جذلععل جؤ ععل يل  ععيث يايدراسععطت ،ايةعع ر ةععم  ععيض يادا ايكععر 

  ،5884 يطر  ،1اي دد 55ايجذلد  ،اأرد 
جؤسسل دار ايك عب يلط طععل  ،ذييييذيل شجط  اي را  ،ةطري   ةو اب ،اي جرا -55

  .5822 ،ذطج ل ايجي   ،يايةشر
 ،ايجي ع  ،دار ايك ب يلط طعل يايةشر ،اي ر ل ج طدئ عل  ،ع د اب ةذ  ،اي طةم -53

5840.  
 ،جيدرييذيعععل  ععيض يادا ايجيذععب ايرئيسععم ةعععم االرد  ،يط ععم راشععد ،ايجععؤجةم -53

  .5882االرد   ،جط  ل يزارة ايلقطةل ،دراسل ةم ايذغراةيل ايط ي يل
اسععع خدا   قةيعععطت اي  سعععس ايةعععطئم يايعععدالالت  ،طيرجعععط  جظحعععر سعععليجط  ،ايج  عععم -53

يععل ةععم   سععير ظععطجرة ايشععذيذ اي ععرارا ةععم جةطقععل ًععرة ذععي  ايذةععي م ايذييكيجطئ
كليععل اي لععي   ،ذطج ععل ايجي ع  ،اطري ععل دك عيرات ،ي عطا  سعع  جع  شععجط  اي عرا 

3003. 
اي  ليعع  ايذييجععير ةييععيذم يلخ ععطئص ايجيرةيييذيععل  ،اسعع طجيل  ععيةس ،ايج سعع  -51

  .5883 ،جذلل ايجيارد ايجطئيل ،ةم  يض جخجير
اي  ريععععث ايجطئيععععث ةععععم  ععععيض يادا ايسععععييدا  داليععععث  ،يععععيةس اسعععع طجيث ،ايج سعععع  -54

 55ذطج ععععععععل  كريععععععععت جذلععععععععد  جذلععععععععل اي لععععععععي  االةسععععععععطةيل ،ايشعععععععع كث اي  ععععععععري يث
 .3/3003عدد

 دراسععل ةععم ايذييجيرةيييذيععط ، ععيض يادا ايخي ععر ،اسعع طجيل يععيةس ،ايج سعع  -52
  .3005/ 3عدد 4جذلد  ،جذلل االةسطةيطت ذطج ل  كريت ،ايكجيل
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 اي  ليع  ايجيرةعيج را ي عيض ةحعر ،ل يعيةس يذعيرج يعطًي    عياس طجي ،ايج س  -54
 ،ذطج عععل ايجي ععع  ،جذلعععل اي ر يعععل ياي لععع  ، طسععع خدا  اي يطةعععطت اي اعععطئيل ،ايخعععطزر
  .5883 (54 اي دد 

ياي م    رس  ذجيعو ايخعرائط جةحعط ،يةجيذج اي ارس ايًرجم ،ايجرئيطت اي اطئيث -58
 ،ي طس خدا   رجذيطت ةظ  ايج ليجطت ايذغراةيث

 5844 غداد 500000,5ايحيئث اي طجث يلجسط ث ،ايخرائط ايط غراةيث  جقيطس  -30
ايدراسث ايجيداةيث يجةطقث ايدراسث ج  ً   اي ط لي  ج  خ   ايزيطرات ةم شحرا  -35

 .3050ةيسط  يايلي  
جركعععز اي  عععيث ايزراعيعععل يايجعععيارد  ،االجطةعععل اي طجعععل يلزراععععل ياال ععع ح ايزراععععم -33

جععم يايةععيعم يجعععيارد ايجيععطت ايذيةيععل ةعععم  ععيض جخجعععير ةععدية اي قعععي  ايك ،ايجطئيععل
  .5843 ،ار ي 

دار ايك عععب يلط طععععل  ،علععع  ايجيعععطت يادارة ا عععياض االةحعععر ، ععع طح  يجعععط ،ذ عععيرا -33
  .5844ذطج ل ايجي    ،يايةشر

جركععز  ،ج طاععرات ايععديرة اي دري يععل ةععم ايجيازةععل ايجطئيععل ،ع ععد اأيععث ذجيعع  ، ععطي -33
 .5843 .طئيل /  غداداي  يث ايزراعيل يايجيارد ايج

جديريعععععععل ايك عععععععب  ،اشعععععععكط  االرض ايجةطخيعععععععل ياي ةيييعععععععل ،ع عععععععد ايعععععععر ج  ، جيعععععععد -31
  .5882 ،ذطج ل  لب ،يايجط يعطت ايذطج يل

 –اي  ليععع  ايذييجيرةييعععيذم يلخ عععطئص ايجيرةيج ريعععل  ، سععع  رجاعععط  ،سععع جل -34
 ايجذلعد ،جذلعل دراسعطت اي لعي  االةسعطةيل ،ال ياض اي  عريا ايجطئيعل ةعم االرد 

  .5840 (5اي دد   (2 
رسععطيل  ، ععطلير سععد  ععدا  يخ ععطئص ايجيععطة ايذيةيععل ، ععحيب  سعع  خاععر ،طععث -32

  .3005 ،كليل اي ر يل ،ذطج ل ايجي   ،جطذس ير
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دراسل ذييييذيل  ركي يل يطيطت ًعرة ذعي   ،  ط  ايدي  ةخرا ع د ايجذيد ،ةؤاد -34
 5843 ،كليل اي لي  ،ذطج ل  غداد ،اطري ل دك يرات

جط  عععل  ،علععع  االشععكط  االراعععيل ايذييجععير ةيييذيعععل ،ًعععمرزي اليععث ع عععد ا ،كر عع  -38
  .5844 ،ذطج ل اي  رة

راةعد ةحعر  ، قيعي  ايجخعططر اي يئيعل ةعم  عيض ةحعر ايكعير ،ذ  ر  سعي  ،ج جيد -30
ذطج عل  ،ةحر اي ظي   طس خدا  اي قةيطت ايذغراةيعل اطري عل دك عيرات ،خط ل  ي

  .3003كليل اي ر يل  ، كريت
  يض دراسل اي  ًل  ي  ايذريط  ايسةيا ياأجططر ةم ،بجد ت ةاي  ة ر ا -35

 .5844سةل  34اي دد  53ايجذلد  ،جذلل ايجحةدس ،ةحر اي ظي 
32- Bergsma , ELKo , 1983 , Rain Fall , Evosion , Servey 

For Cons evvation , planing Itcj,1983 

33- M.Morisaw " Geomorphology Texts , Riven Formoand 

poacess. op. cit. _33  

34- -Strahlar , A,N,Qwantitaive analysis of water Shed , 

geomorphopgy , Trans Amer , 34 

35- Geogrphys union , vo1 38,1957. 
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A Study deal with a pool of the vally fuda for 

determining the best location a dam by 

using geographical techniques 
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Assistant proff.                     Assistant Teachwr 
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Abstract 
AL-fadhaValley is situated in wavy area of Iraq between 

Latiude 3-15-35,23-35 Northwards and between longitude 27-

43,48-43.the area of the valley is abcout 624 Square Kilometers 

with alength of 65 kilometers. the aim of the study is the studying 

of the noturol and the features of the Land and the Hydrological 

features. In addition to the volume of the anaual flow which is 

147 million m /second and also the ability of investing the water 

and assign the places of dam and of the water container. The 

situation of the first dam which is situated in the meeting of the 

secondary tributrics. The area is at tel Algazal and at the height 

line 187- 206 of sea –level and with capacity whioh is 3,664,750 

billion/cm. Thesecond dam is situoted to the north of the first one 

of abaut 7 kilometers with a capacity about 211,221,986 

million/cm werach this by to invest and achievr water security 

for the study ara which benefts the area sand siol rising at all the 

fields that will develop our country. 


