
 

 

 امللدمت

ت جدلُل الغوابـ اإلاياهُت بين غاملي الاهدضاع تهخم صعاؾ

ت  لخىع مائي وجفؿير الظىاهغ التي حشغل  خيزا هبيرا  والخػٍغ

ت  مً ؾؿذ ألاعع. وطلً غبر مىهجُت وزؿىاث غلُم

وملاًِـ صكُلت و الجمؼ بُاهاث ، وضىأل الى جفؿير فهم 

 .  الظاهغة  و الخدلُل للػالكاث اإلاياهُت

ت باجها صعاؾت  جؿبُلُت اؾخسضمي فيها جبرػ أهمُت هظه الضعاؾ

طو اللضعة   )  gis الخلىُاث الخضًشت )هظم اإلاػلىماث الجغغافُت

غلى اوشاء الػضًض مً الخغائـ  غلى شيل ؾبلاث عكُمت 

ًمىً مً زاللها ِاظغاء الػضًض مً الػالكاث  بين اإلاخغيراث 

 الجغغافُت  وبىاء الخغائـ  الجضًضة واظغاء جطيُف همي 

 

 

ل هظه البُاهاث الى ظضاٌو وأشياٌ و  هىعي لها. وامياهُت جدٍى

بُاهُت مخػضصة ومجمىغت  مً الخدلُالث، اغافت الى 

اؾخسضام  مجمىغت مً الخدلُالث الاخطائُت لبىاء هماطط 

ٍعاغُت ًمىً مً زاللها  اظهاع الغوابـ اإلاياهُت بين مجمىغت 

ا مً اإلاخغيراث الؿبُػُت في خىع مىؿلت الضعاؾت منه

الخطائظ الجُىلىظُت واإلاىار والؿبىغغافُه  التي زإزغ 

ت  .بضوعها في غلمُاث الاهدضاع والخػٍغ

 :اهميت البحث

جىمً أهمُت البدض في ابغاػ صوع هظه الخلىُت في صعاؾت     

اإلاىاعص الؿبُػُت اإلاخىىغت وؾبل ضُاهتها والخض مً جفاكم 
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 جحليل الروابط املكانيه  بين الانحدار والخعريت لحىض )وادي بىكد(  

 GISباصخذدام جلنياث 

 

  

   

1ار ناممئاصى صى 
 2یمئاشتى صالم  صد,  

 ظامػت ضالح الضًً، ولُت اصاب كؿم الجغغافُا،           1
تظ ،الػلىم الاوؿاهُت  كؿم الجغغافُا، 2  امػت وٍى

  

 دالصت البحث  

ت GISحهضف البدض باؾخسضام جلىُاث    ت  بين غاملي الاهدضاع والخػٍغ ل الغوابـ اإلاياُه ئلى صعاؾت وجدُل

ت الشغكُت لخىع )واصي بى  ُل ان الػغاق في الجهت الشما م وىعصؾخ ُل ت إلك ُل لجب هض( الظي ًلؼ في اإلاىؿلت ا

ل. وطلً اغخماصا غلى  همىطط الخػغؽ الغكمي ) ( خُض جم اشخلاق مجمىغت DEMمىه غمً مدافظت أعُب

لخغائـ الؿبىغغافُت والاهدضاع واججاه الاهدضاع وزغائـ لخاضت بهظا اإلاىغىع مخمشلت با مخىىغت  الخغائـ ا

اث بغهامج ) ( زم حشيل ؾبلت Arc GIS 10.0أزغي مً الىمىطط الغكمي مً زالٌ جؿبُم ظغغافي بامياُه

ا مً زالٌ أصواث الخدلُل اإلاياوي ) ت اإلاؿابلت له ُل ت إلظغاء غم Spatial Aزاُه nalyst Tools ج هخائ ( واظهغث 

ت  ت وحػٍغ ت بين الخطائظ الاهدضاٍع التربت في خىع مىؿلت الضعاؾت. الضعاؾت وظىص غالكت ؾغصًت كٍى

فخىمً أهمُت البدض في ئبغاػ صوع هظه الخلىُت في صعاؾت اإلاىاعص الؿبُػُت اإلاخىىغت وزاضت التربت وخماًتها 

ت وغالكت طلً بمخغير اهدضاع ؾؿذ ألاعع. اليلماث اإلافخاخُت: الاهدضاع ، الخػغ  ، ،  یتمً الخضهىع والخػٍغ

 صعظت الاهدضاع ، اإلاؿابلت.
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الكت بين جضهىعها، مشل التربت، فػال غً صوعها في هشف الػ

ت التربت والاهدضاع، وهى مىغىع البدض الخالي  .حػٍغ

 :مشكلت البحث

 :جخسلظ مشيلت البدض بما ًلي

ما هي ملىماث البُئُت الؿبُػُت الؿائضة في مىؿلت   .1

  الضعاؾت التي ؾاهمذ في حشىُل الاهدضاع والخػٍغت؟

ت  .2 هل هىان غالكت مياهُت بين الخطائظ الاهدضاع وحػٍغ

 واصي بىهض؟التربت في خىع 

هل هىان أهمُت لخلىُت  هظم اإلاػلىماث الجغغافُت  .3

في اظغاء جدلُل مياوي لهظه  (Spss) وبغمجُاث الاخطائُت

 اإلاخغيراث وما صكت الىخائج التي ًخم الخطٌى غليها؟

 :فرضيت البحث

ًمىً الاظابت غً الدؿاوألث في اإلاشيلت مً زالٌ   

 :الفغغُاث الاجُت

بُػُت هي الػىامل اإلاؿببت في ان ملىماث البُئُت الؿ -1

ت ً الاهدضاع والخػٍغ  .جيٍى

هىان غالكت مياهُت وزُلت بين زطائظ الاهدضاع  -2

ت التربت في خىع واصي بىهض  .وحػٍغ

هظم اإلاػلىماث الجغغافُت وبغمجُاث  یەان جلى -3

حؿاغض في اظغاء جدلُل مياوي لهظه  (Spss) الاخطائُت

ت وجدليها  اإلاخغيراث وجدضًض صعظت الاهدضاع وهىغُت الخػٍغ

 .الاخطائي

 :هدف البحث

ى اؾخسضام بغمجُاث هظم اإلاػلىماث  حهضف البدض ال

، في (Geographical-Information System )    الجغغافُت

ترابـ اإلاياوي بين مجمىغت مً اإلاخغيراث الؿبُػُت في  اظهاع ال

خىع واصي بىهض واإلاخمشلت ـبــ )زطائظ الخػغؽ ، 

ت ال  )تربتالاهدضاع، حػٍغ

 :منهجيت البحث

لخدلُم هضف البدض جم الاغخماص غلى اإلاىهج الاؾخلغائي 

الخدلُلي الظي ًبضأ بجمؼ اإلاػلىماث مً الجؼئُاث للىضىٌ 

الى اليلُاث فػال غً طلً اغخماص مىهج الخدلُل اإلاياوي في 

هظم اإلاػلىماث الجغغافُت مً زالٌ ؾغق الغؾم آلالي 

باؾخسضام مجمىغت مً للخغائـ والخؿابم فُما بُنها، 

 . البرامجُاث الخاضت بهظه الخلاهت

 :حدود منطلت البحث

       ً ٌشمل خضوص البدض خىع واصي بىهض هما ًخطح م

، في الاظؼاء 2(هم31,28( بمؿاخخه البالغت)1الخاعؾت)

ه، ًدضه مً الشماٌ خىع  الجىىبُت الغغبُت مً كػاء وٍى

ه. باصاوه، ومً الغغب خىع ولِؿه، ومً الشغق  خىع وٍى

اما مً خُض اإلاىكؼ الاخضاسي فأن خىع بىهض  ًمخض بين 

( شماال 353   525 43“(            و)353  595 58“صائغحي غغع ) 

  ( . 443  455”34(و) 443  525”6.9وبين زؿي ؾٌى
ً
 ( شغكا

 
ٌ: ملىماث البُئُت الؿبُػُت لخىع واصي بىهض  اإلادىع الاو

ت ًدىاٌو هظا اإلادىع مً الضعا ت الؿبُُػ ؾت ملىماث البُُئ

اإلاشيلت للخىع)واصي بىهض(، وطلً مً زالٌ بُان 

زطائطها الؿبُػُت طاث الػالكت بمىغىع 

ت(.  الضعاؾت)زطائظ الاهدضاع، وغملُاث الخػٍغ

 

جدىاٌو الؿباكُت اإلاياشف حيىلىحيت منطلت الدراصت:  1-

ت والخخابؼ  ت في اإلاىؿلت والتي جغظؼ الى الصخاٍع الصخٍغ

ىاث الظاهغة غلى الؿؿذ خُض جىىشف في الؿ بلي للخيٍى

ىاث الجُىلىظُت التي جتراوح  مىؿلت الضعاؾت الػضًض مً الخيٍى

أغماعها مابين الػطغ الاًىؾين الػائض الى الؼمً الشالض ختى 

 )2جغؾباث الػطغ الغباعي الخضًض،هما في الخٍغؿت )

 -:جكىيناث الضينىزويك )السمن الثالث(: وحشمل 1-1

ًظهغ غلى شيل شٍغـ غُم في ظبل  جكىين بيالصبي: 1-1-1

ً في مىؿلت الضعاؾت  خغير ؾمً هظا الخيٍى هُبذ ؾلؿان، ٍو

تراوح ما بين) خألف مً 1(م )200-100مً ميان آلزغ ٍو (. ٍو

ؾبلاث مً الدجغ الجيري والجيري اإلاخبلىع والضولىماًذ طي 

ئه اللىن الابُؼ والضولىماًذ في ظؼئِه الؿفلي أما في ظؼ 

مؿخىن الؿباشيري الابُؼ مخػاكبت  الػلىي فُخيىن مً الاًل

ٌ اليلس ي  . مؼ ؾبلاث عكُلت مً اإلااع

ة العامة لممساحة، يالمصدر: الجمهورية العراقية، الهئ
، 1982خارطة جمهورية العراق االدارية،

 1:1000000مقياس

بالنسبة لمحافظة اربيل  حوض بوكدموقع ( 1)خريطة 
 واقميم كردستان

 



 Journal of the University of Garmian 6 (3), 2019 

  
Page 3 

 
  

ت هظا جكىين الفارش الاصفل)الفخحت(: :1-1-2 جخيىن صخاٍع

ترؾُبُت مً الدجغ الؿُني  ً مً حػاكب الضوعاث ال الخيٍى

والدجغ الغملي والجبـ مؼ بػؼ أفاق أو ؾبلاث مً الدجغ 

ً وهما ًظهغ الغملي والغغ  ٍني الىاغم، ئط ًىىشف هظا الخيٍى

بذ ؾلؿان ، وهي طاث 2مً الخٍغؿت ) ( غلى ؾٌى ؾُت ُه

لىن كهىائي مدمغ، أما الدجغ طاث اللىن الغماصي الفاجذ 

 هي مً اإلايىهاث الاؾاؾُت 
ً
والابُؼ واللهىائي الفاجذ ظضا

(ً  )2لهظا الخيٍى

ف ؾبلاث ًظهغ مياشجكىين الفارش الاعلى)انجانت(:3-1-1 

ً)الفاعؽ الاغلى(غلى هُئت خؼام ًدُـ بالجىاهب  الخيٍى

الجىىبُت مً)الفاعؽ الاؾفل( في ظبل هُبذ ؾلؿان. وجخيىن 

 ً ً مً صوعاث جغؾُبُت مخػاكبت م ت هظا الخيٍى صخٍغ

 )3الصخىع الفخاجُت التي ًؿغى غليها اللىن ألاخمغ)

ى  :1-1-4 ً ال ً بسخُاعي الاؾفل : ٌػىص غمغ الخيٍى جيٍى

غؿي مؿاخاث واؾػت مً مىؿلت  ىؾين الاغلى َو الباًل

 في الاظؼاء الىؾؿى مً الخىع واصي 
ً
الضعاؾت وزطىضا

ً 2بىهض هما في الخٍغؿت) ت هظا الخيٍى (، وجخيىن صخاٍع

بلغ ؾمىُه في  ني واإلاضملياث، ٍو الدجغ الغملي والؿُني والغٍغ

خميز الدجغ الؿُني باللىن 3000بػؼ اإلاىاؾم هدى) (م، ٍو

 )4ىائي الفاجذ واللىن الازػغ والازػغ اإلاطفغ)الله

ً الى غطغ  جكىين بذخياري الاعلى : :1-1-5 ًغظؼ هظا الخيٍى

ُاعي  ً البسخ ىؾين اإلاخأزغ، وجظهغ مياشف ؾبلاث جيٍى الباًل

 ً الاغلى غلى شيل خؼام واؾؼ في الاظؼاء الجىىبُت الغغبُت م

ً مً جغؾباث فخاجُت صوعٍت مً خألف الخيٍى  الخىع، ٍو

ني  يىن الدجغ الغٍغ الدجغ الغملي وجيخهي بالدجغ الؿُني ٍو

ت   غلى شيل ؾبلاث هدُفت أو غلى شيل مىاص ؾلُخ
ً
اًػا

 .)5صازل الدجغ الؿُني )

حشغل هظه  جكىيناث كىاجرنري )السمن الرابع( : :1-2

ترؾباث  ىاث أظؼاء واؾػت مً مىؿلت الضعاؾت، جخمشل ب الخيٍى

ت والؿهىٌ الخ يُت اإلاضعظاث النهٍغ جمُػُت واإلاغاوح الغٍغ

الػائضة لػطغ البالٌؿخىؾين فػال غً جغؾباث غطغ 

الهىلىؾين اإلاخمشلت بترؾباث الىصًان الخضًشت في بؿىن ألاوصًت 

ت وعواؾب هاغمت )الغمل الىاغم،  وبػؼ مً مفخخاث صخٍغ

 . (. ومما ًللل مً همُت الخػٍغت6الخص ى الىاغم()

 

 

 

 

 

 

ىاث الجُىل2زٍغؿت )  ىظُت في مىؿلت الضعاؾت( الخيٍى

 
 -اإلاطضع : مً غمل الباخض باغخماص غلى :

  - Varoujan K. Sissakian, Geological map of Erbil- and 

Mahabad Quadrangles, Sheet NJ-38-14 and NJ-38-15,. 

State Establishment of Geological Survey and Mining, 

1:250000, 1997. 

 

لخػاَعـ صوع هبير في جباًً كُم الػىاضغ لالطبىغرافيا:  -2

اإلاىازُت والتي جإزغ بضوعها غلى الػملُاث الجُىمىعفىلىظُت 

مً الخػٍغت والاعؾاب. وغلى هظا الاؾاؽ جم جلؿُم مىؿلت 

الضعاؾت الى زمؿت فئاث مً الاعجفاغاث اإلاخماشُت مؼ 

باؾخسضام  (DEM) الاهدضاع غً ؾٍغم همىطط عكمي لالعجفاع

 – Symbolog مً زالٌ كائمت ArcMap10.2 بغهامج

Classified - Classes) (( ( وهي غلى الىدى 3( وزٍغؿت)2، ظضٌو

  :الاحي

( م 1279-1050ًتراوح اعجفاع هظه الفئت )الفئت ألاولى: -1

فىق مؿخىي ؾؿذ البدغ، اط بلغذ مؿاخت هظه الفئت 

%( مً مؿاخت 10.26، اي بيؿبت بلغذ ) 2( هم3.21)

ٌ اإلاىؿلت اليلُ ت ، وجيىن مؿاخت ضغيرة جلؼ في اكص ى شما

الخىع غىض الاظؼاء الػلُا لجباٌ هُبذ ؾلؿان، وحػخبر مً 

ت   وجخميز بؿُاصة غملُاث الخػٍغ
ً
أهثر مىاؾم الخىع اعجفاغا

ت فيها الى اعجفاع  ػىص شضة الخػٍغ واإلاؿُالث الجضولُت، َو

 .اإلاىؿلت واهدضاعها الشضًض
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(م فىق 1050-885غها ما بين)ًتراوح ئعجفاالفئت الثانيت: -2

مؿخىي ؾؿذ البدغ، وحشغل مؿاخت جبلغ 

%( مً اإلاؿاخت 9.94، وبيؿبت كضعها)2(هم3.11وخىالي)

 جلؼ في الاظؼاء 
5
اليلُت للخىع. وجيىن مؿاخت ضغيرة اًػا

الشمالي ، وهي مىاؾم مغجفػت جخميز باهدضاعها الشضًض مما 

ت  .ًإصي الى وشاؽ غملُاث الخػٍغ

( م فىق 885 -692: جىدطغ ئعجفاغاتها ما بين)الثتالفئت الث-3

 2(هم2.14مؿخىي ؾؿذ البدغ، خُض جدخل مؿاخت جبلغ)

 6.84ووؿبت كضعها)
ً
%( مً اإلاؿاخت اليلُت للخىع. هي اًػا

حشيل اإلاىاؾم الػلُا إلاىؿلت الضعاؾت طاث الاهدضاع الشضًض، 

 ً خطح طلً م ت ٍو هظلً جخطف بيشاؽ غملُاث الخػٍغ

مُلت والازاصًض التي جىدشغ فيها. وجلؼ هظه الفئت الاوصًت الػ

مً الاعجفاع في الاظؼاء الجىىبُت للفئت الشاهُت مً الاعجفاع في 

  . مىؿلت الضعاؾت

( م فىق 692-522: جلؼ غمً ئعجفاع ما بين)الفئت الرابعت-4

وحشيل وؿبت  2(هم6.48مؿخىي ؾؿذ البدغ، جبلغ مؿاختها)

اخت الخىع، وجمشل %( مً مجمىع مؿ19.18جطل الى)

مىاؾم كلُلت الاهدضاع ملاعهت بمىاؾم الفئت الشاهُت والشالشت 

 لللت اهدضاع 
ً
خُض جلل ئهدضاعها باججاه ظىىب الخىع، هظغا

ت فيها غلى خؿاب  الاعع فلض جغاظػذ غملُاث الخػٍغ

  . غلمُاث الاعؾاب

( م فىق 362 -522ًتراوح ئعجفاغها ما بين)الفئت الخامضت: -5

 2(هم16.33ؿذ البدغ، وحشغل مؿاخت كضعها)مؿخىي ؾ

%(مً اإلاؿاخت الاظمالُت للخىع، 52.20وبيؿبت بلغذ)

وبظلً حشيل هظه الفئت الاهبر مً مؿاخت الخىع، جمخض مً 

الاظؼاء الىؾؿى مً الخىع باججاه الجىىب غىض مىؿلت 

اإلاطب. وهدُجت كلت ئهدضاعها وئهبؿاؽ أعاغيها حغلب غملُت 

 الخذ. الاعؾاب غلى غملُت

(  ( فئاث الاهدضاع لخىع واصي بىهض2ظضٌو

 اليؿبت 2اإلاؿاخت/هم ؤلاعجفاع الفئاث

 10.26 3.21 1279 -1050 الاولى 

 9.94 3.11 1050-885 الشاهُت 

 6.84 2.14 885 -692 الشالشت

 19.18 6.48 692-522 الغابػت

 52.20 16.33 522 -362 الخامؿت

 (  .3ص غلى الخٍغؿت )اإلاطضع: مً غمل الباخض باالغخما

فان اإلاىار بػىاضغه اإلاسخلفت ًيىن له صوع مهم في املناخ:  -3

ت التربت. ولخدلُل الػىاضغ اإلاىازُت في مىؿلت الضعاؾت جم  حػٍغ

ه اإلاىازُت وغلى الىدى آلاحي :  الاغخماص غلى بُاهاث مدؿت وٍى

ًمىً جىغُذ زطائظ صعظاث درحاث الحرارة :   3-1

ه  ظضٌو )الخغاعة في مدؿت    : ( وغلى الىدى الخالي3وٍى

 زالٌ مضة الضعاؾت  -1
ً
 هبيرا

ً
جدباًً صعظاث الخغاعة جباًىا

ت  بلغ مػضٌ الؿىىي لضعظاث الخغاعة في مدؿت وٍى ٍو

  .(م3 21.2)

ٌػض شهغ واهىن الشاوي مً أبغص أشهغ الؿىت في مىؿلت -2

، 6.8الضعاؾت خُض ًبلغ اإلاػضٌ الشهغي لضعظاث الخغاعة ) (م3

  . (م3 37َػض شهغ جمىػ مً أخغ أشهغ الؿىت ئط سجل)و 

ئن جؼامً اهسفاع صعظاث الخغاعة مؼ الدؿاكـ اإلاؿغي في -3

الىطف الباعص مً الؿىت ًٍؼض مً فػالُت اإلاؿغ في جىفير 

تربت هما  ت ال فائؼ مائي ؾؿحي ًيىن له صوع مهم في حػٍغ

     . ؾيرص طلً في الفلغاث اللاصمت

ؿلت الضعاؾت حشهض مػظم أهىاع مظاهغ أن مى الامطار : 3-2

الدؿاكـ ئال أن صعاؾدىا غً الدؿاكـ جلخطغ غلى الامؿاع 

 ً فلـ، ليىهه اإلاظهغ الغئِس ي والاهم مً اشياٌ الدؿاكـ م

ظهت ولػضم وظىص البُاهاث غً بلُت الاشياٌ الازغي مً ظهت 

( ت 3ازغي . والجضٌو ت والؿىٍى ( زاص باإلاػضالث الشهٍغ

شير الىلالمؿاع في مدؿ ه َو  : ت وٍى

بلغذ همُت الامؿاع الؿاكؿت في مىؿلت   .1

(ملم. ووؿخضٌ مً طلً غلى أن 682.6الضعاؾت)

اصة   في ٍػ
ً
الؿىىاث الغٍؼغة اإلاؿغ ًيىن فػلها مإزغا

ت التربت  . حػٍغ

جغهؼ حؿاكـ الامؿاع في الىطف الشخىي مً  .2

، واهىن الشاوي، شباؽ(  الؿىت ولالشهغ)واهىن الاٌو

( 2017-2007تها لفترة الغضض )فلض بلغ مػضال

(ملم غلى الخىالي وهالخظ ان 118-130.1-91.2هدى)

مىاؾم ؾلىؽ الامؿاع في مىؿلت الضعاؾت جتزامً 

مؼ الاهسفاع في صعظاث الخغاعة، وهظا ٌؿاغض 

غلى جيشُـ الػملُاث الجُىمىفىلىظُت والخجٍىت 

ت  الفيًزائُت والىُمُائُت هما ًإصي الى شضة الخػٍغ

باالزظ في اإلاىاؾم اإلاغجفؼ طاث الاهدضاع  اإلاائُت

  .الشضًض

ت التي  .3 للض صلذ الضعاؾاث غلى أن الؼزاث اإلاؿٍغ

ملم/ؾاغت( جيىن طاث كابلُت 30جخجاوػ همُتها)

 في ظغف التربت، اي ان حؿاكـ الامؿاع 
ً
غالُت ظضا

ت زالٌ فترة ػمىُت  الغٍؼغة وبشيل ػزاث كٍى

ان الؿؿ حي للمُاه كطيرة ، ٌػمل غلى ٍػاصة الجٍغ

 ً فىق مىدضعاث مىؿلت الضعاؾت، ومً زم جٍؼض م

ت اإلاائُت .  غملُت الخػٍغ
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) الرياح : 3-3 (، 3أن البُاهاث والخلائم الىاعصة في ظضٌو

 -لؿغغت الٍغاح في مىؿلت الضعاؾت حشير الى :

اح مدؿت اإلاػخمضة في -1 بلغ اإلاػضٌ الؿىىي لؿغغت الٍغ

ػؼي هظا الاه2.17الضعاؾت) سفاع الى وكىغها في (م/زا. َو

هؿاق شبه مضاعي واكؼ جدذ جأزير الػغـ اإلاغجفؼ ، الظي 

ت غضا الخاالث التي جخىغع  الٌؿاغض غلى هبىب الٍغاح اللٍى

ت اإلاخػملت.  فيها اإلاىسفػاث الجٍى

ت لؿغغت -2 ٌسجل شهغي جمىػ وشباؽ اغلى اإلاػضالث الشهٍغ

جاحي (م/زا، و 2.9الٍغاح خُض ًطل مػضٌ مىؿلت الضعاؾت الى)

شهغ خٍؼغان باإلاغجبت الشاهُت مً خُض مػضٌ ؾغغت الٍغاح في 

(م/زا، بِىما حسجل أكل مػضٌ لؿغغت 2.7اللػاء ئط بلغ )

(م/زا في شهغ حشٍغً 1.6الٍغاح في اللػاء بمػضٌ ًطل الى )

.ٌ  الاو

الىباث الؿبُعي   جخجلى اهمُت الغؿاء الىباحي بأهه ماصة -3

مؿاع فىق اإلاىدضعاث، ؾبُػُت جسفف مً وؾأة ؾلىؽ ألا 

ت التربت،  والؾُما الشضًضة منها، ومً زم الخللُل مً أزغ حػٍغ

وجشبُذ الؿُلان اإلاؿمىعة التي حػمل  غمل ألاغمضة الؿاهضة 

للمىدضع مما ٌػُم غملُاث ػخف واهؼالق التربت وحػمل غلى 

ت اإلاائُت  جماؾً  ظؼئُاث التربت والخض مً ازاع الخػٍغ

خسضم الباخض مغئُت الفػائُت (. وكض اؾ7والٍغدُت)

)الهضؾاث( إلاػغفت جىػَؼ الىباث الؿبُعي في مىؿلت الضعاؾت. 

،  ERDASوكض اؾخسضم في طلً الخطيُف اإلاىظه لبرهامج 

 غً الٍؼاعاث اإلاُضاهُت إلاىؿلت الضعاؾت خُض واهذ 
ً
فػال

(. جىدشغ في مىؿلت 4الىخائج هما مىضخه في الخٍغؿت )

اع والصجيراث والىباجاث الػشبُت الضعاؾت الػضًض مً الاشج

التي ًغجبـ وظىصها بىىع التربت وظغوف اإلاىار الؿائضة ومً 

 غً 
ً
جلً الاشجاع البلىؽ والطىىبغ  وشجيراث الؼغغوع فػال

، والخباػ  هباجاث الؿهىب الشػبُت مشل الػاوٌى

           

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

          

 بُعي في الخىع( الخىػَؼ الجغغافي للىباث الؿ4زٍغؿت )

 
 اإلاطضع: اغخماصا غلى مسغظاث جدلُل اإلاغئُاث                    

(Land sat 7) هىعETM+) 11/4/2017)  . 

تربت في خىع واصي) بىهض(  املحىر الثاني : الاهدضاع وال

 وكابلُتها الخػغوٍت

 

حػض صعاؾت اإلاىدضعاث مً ألامىع الهامت التي  الانحدار: -2

غ الاغخباع، ألن مػغفت الخطائظ ًجب ان جإزظ بىظ

ت اإلاخمشلت بؿٌى اإلاىدضع واهخظامه وجدضًض شيله  الاهدضاٍع

وجلضًغ صعظت اهدضاعه مً الػىامل الغئِؿت التي جدضص فاغلُت 

ت وما ًترجب غليها مً خُض الؿبلت  ت الٍغدُت واإلاؿٍغ الخػٍغ

مىً صعاؾت الاهدضاع في 8الؿؿدُت مً التربت) (. ٍو

  :غلى الىدى الاحيبىهض(  یخىع)واص

جمذ صعاؾت الاهدضاعاث التي اشخلذ درحت الانحدار:   2-1

 ً مً بُاهاث الاعجفاغاث الغكمُت إلاىؿلت الضعاؾت، والتي م

زاللها أمىً الخػغف غلى ؾبُػت الخطائظ الخػاَعؿُت 

 (DEM) هىان، للض جم جمشُل اإلاىؿلت بىمىطط عكمي لالعجفاع

 3Dزالٌ كائمت  مً  ArcMap10.2 باؾخسضام بغهامج

Analyst Tools- Raster Surface- slop    هما جىضخها

س ي إلاىؿلت الضعاؾت، 5زٍغؿت) أ(، والتي جبين اإلاجؿم الخػاَع

مػخمضا في طلً غلى الخطيُف الجُىمىعفىلىجي الخضًض 
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وهى جطيُف هغمي مدؿلؿل  ((Zink 1988-1989 الظي اغضهُ 

فُت مؼ ٍػاصة في اث جطُي الخػمُم غىض  ًلؼ في زمؿت مؿخٍى

اث الػالُت، ٌؿخسضم هظا الخطيُف في جدضًض أهىاع  اإلاؿخٍى

الخػاَعـ والاشياٌ الاعغُت غلى مؿخىي الاهدضاع 

)5(. ًخطح مً الخٍغؿت شيل)9الاعض ي) (، التي 4أ(، والجضٌو

ت في  جمشل شضة الاهدضاعاث بأن هىان زمـ فئاث اهدضاٍع

هدضاع وظاءث غلى لال  (I.T.C)اإلاىؿلت وجمذ مؿابلتها مؼ مػاًير

  :الىدى الخالي

(3، 1.9 -0ئط ًىدطغ بين فئت)نطاق الاراض ي املضطحت:  2-1-1

والتي شيلذ مؿاخت واؾػت مً الؿهل الفُط ي للؼاب 

%(، والتي شملذ 35.2(، ووؿبتها)2هم11الطغير خُض بلغذ)

 ماجيىن مغؿاة بترؾباث 
ً
أغلب اإلاىاؾم الؿهلُت التي غالبا

ت الجضولُت هما ًبين الؿُاث اإلادضبت اإلاىل ىلت بىؾاؾت الخػٍغ

(  )أ5(والخٍغؿت)4في الجضٌو

ـ  نطاق ألاراض ي ذاث الخمىج الخفيف: 2-1-2 ًبلغ مخىؾ

(3، وجخطف بالخمىط الخفُف، شيلذ 7.9-2اهدضاعها بين)

شمل هظا 31.4( بلغذ وؿبتها)2هم9.8مؿاخت كضعها) %(، َو

لت بؿهل الىظام اإلاىؿلت الؿهلُت في مىؿلت الضعاؾت اإلاخمش

)بىهض( و بػؼ اإلاغجفػاث اإلاىدشغة في الاظؼاء اإلاخفغكت في 

 مىؿلت الضعاؾت .

ًبلغ مخىؾـ ئهدضاعها بين  نطاق ألاراض ي املخمىحت: 2-1-3

(3، وجخطف بالخالٌ الخفُفت، وحشيل مؿاخت 8-15.9)

شمل هظا الىظام 17.6(، بلغ وؿبتها)2هم5.5كضعها) %(، َو

هؿاق الخالٌ اإلاغجفػت وبػؼ مىؿلت الخالٌ اإلاىسفػت ظىىب 

  . اإلاغجفػاث

وهي غباعة غً جالٌ نطاق ألاراض ي امللطعت)مجسأة(:  2-1-4

ت اإلاائُت الى شبىت مدشبػت  مغجفػت غالُت كؿػذ بفػل الخػٍغ

(3، وجبلغ 29.9-16مً الاوصًت و ًتراوح ئهدضاعها بين)

%(، 10.5(، مً مجمل اإلاىؿلت وبيؿبت)2هم3.3مؿاختها)

ٌ اإلادُؿت بالؿهل وبػؼ الخالٌ اإلاىدشغة في جخمشل بالخال

  .مىؿلت الضعاؾت

ٌ نطاق ألاراض ي امللطعت بدرحت عاليت:  2-1-5 وهي الاشيا

ت اإلاائُت  الاعغُت اإلالؿػت بضعظت غالُت بفػل غملُاث الخػٍغ

(3، جبلغ 30وحشمل الاعاض ي التي ًٍؼض مخىؾـ اهدضاعها غلى )

دض، وبيؿبت (مً مجمل اإلاىؿلت الب2هم1.6مؿاختها )

%(، وجخمشل بؿلؿلت ظباٌ هُبذ ؾلؿان و باواجي 5.1)

   . وبػؼ اإلاغجفػاث الىاكػت في شماٌ الخىع

ًلطض باججاه الاهدضاع وظه اإلاىدضع الى إججاه الانحدار:  2-2

ظهه مػُىت وفم الاججاهاث الػامت، وغلُه جم جدضًض 

مىدضعاث مىؿلت الضعاؾت، ًمىً كُاؽ الاججاه مؼ خغهت 

ب الؿاغت بالضعظاث ئط ًبضأ مً الشماٌ بالضعظت غلاع 

)ضفغ( زم ًيخهي مغة ازغي بالشماٌ لُىمل صوعة واملت 

( . أما أججاهاث الاهدضاع في اإلاىؿلت فان مػظمها جخجه 360)

خطح مً مالخظت  هدى ألاؾفل باججاه ظىىب وظىىب غغب، ٍو

 Arcبغهامج   یهب(، الظي ًمشل اججاهاث اصزلذ ػاو  5زٍغؿت)

Gis ( ٌ3وباالغخماص غلى اهمىطط أالعجفاع ألغكمي مً زالD 

Anlysit Tools –  Raster Surface- Aspect خُض ظهغث فيها )

ت والتي حؿىص في  حؿػت اججاهاث اشخملذ غلى اإلاىاؾم اإلاؿخٍى

اظؼاء مً ظىىب وظىىب شغق مىؿلت الضعاؾت، أما 

ظؼاء الاججاهاث الشغكُت والشمالُت الشغكُت فاجها جترهؼ في الا 

ت مخمشلت بالؿفىح الؾغاف هظه الؿالؾل  الهػبُت والخالُل

التي جأزظ هظا الاججاه، في خين جخجه الاؾغاف اإلاػاهؿت لها 

الى الجىىب والجىىب الشغقي والجىىب الغغبي والشماٌ 

الغغبي اما الاججاهاث الغئِؿُت )شمالي وظىىبي وغغبي( خُض 

ت الشضًضة الاهدض اع غلى ؾٌى مجاعي جخمشل بالخافاث النهٍغ

 التربت وكابليتها الخعرويت : -3الاجهاع الغئِؿت في اإلاىؿلت 

 : التربت 3-1

تربت بداظت ماؾت الى صعاؾت اإلاشاول التي  مما الشً فُت أن ال

ت هي أخضي اإلاشاول وهي مىغىع البدض  حػاوي منها والخػٍغ

للضعاؾت الخالُت. جلؿم الترب في خىع واصي بىهض هما 

 :(، الى ألاهىاع آلاجُت6خاعؾت)ًخطح مً ال

   :جرب الجبال :3-1-1

جىدشغ هظه الترب في ظباٌ مىؿلت الضعاؾت، واإلاخمشلت بجبل 

(. خُض حجغ اليلـ اإلااصة الام 8-1هُبذ ؾلؿان، زٍغؿت    )

تراوح لىجها بين البيُت  التي أشخلذ منها مىاص التربت، ٍو

اإلاىؿلت  والىؿدىائُت وجخطف بيؿُجها الخشً، وجدخىي جغب

ت، ووؿبت غالُت مً اليلـ  غلى وؿبت كلُلت مً اإلاىاص الػػٍى

%( وجيىن التربت ضخلت في اإلاىدضعاث 25-15جتراوح وؿبخُه بين)

وغمُلت في الىصًان، وجؼصاص هظه اليؿبت مؼ اػصًاص غمم 

  .التربت، وحػض جغب اإلاىؿلت غير ظبؿُت

ًان جىدشغ في الىص الترب الكضدنائيت الحمراء: 3-1-1-1

الجبلُت والؿفىح اإلاخىؾؿت الاهدضاع، وهي جغبت كلُلت الؿمً 

 الن غؿاءها 
ً
ت هظغا جدخىي غلى وؿبت ظُضة مً اإلااصة الػػٍى

هباحي ًخيىن مً الخشائش والاشجاع والصجيراث، جخميز هظه 

الترب بللت وؿبت واعبىهاث اليالؿُىم في ؾبلاتها الؿؿدُت 

ىاث اليلـ غ ػؼي طلً الى ججمؼ جيٍى (ؾم 60-40لى غمم )َو

( 
ً
 مدمغا

ً
 غاملا

ً
 .(10جدذ الؿؿذ، أما لىجها فُيىن بيُا

حغؿي هظه الترب مؿاخاث   الترب البنيت العميلت: 3-1-1-2

مىدشغة مً الخىع، جمخاػ باعجفاع مدخىاها مً اإلااصة 

ت وجتراوح بين) %(، ووسجتها هاغمت الى مخىؾؿت 2-1الػػٍى
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خضعط لىجها خؿب الػمم، وجخميز بلىن بني واضح  الىػىمت، ٍو

ها بين  تراوح وؿبت اليلـ في ًخدٌى مؼ الػمم الى عماصي بني، ٍو

(. وجخىاظض هظه الترب في الاظؼاء الجىىبُت %11()25-35)

  .والجىىبُت الغغبُت مً الخىع

حغؿي هظا الىىع : الترب البنيت مخىصطت الضمك: 2-1-1-3

 مً الخىع، وجخيىن 
ً
بطىعة  مً الترب مؿاخت واؾػت وؿبُا

غامت مً الخص ى البسخُاعي اإلايؿاب مً الجباٌ اإلادُؿت، 

 ٌ ت اإلاائُت الشضًضة، وجخطف مىؿلت الخال بىؾاؾت الخػٍغ

خضعط  بخػاَعـ مخمىظت، زفُفت الى مخىؾؿت الاهدضاع، ٍو

خميز بلىن بني غامم الى لىن بني غىض  لىجها خؿب الػمم ٍو

 (.12(ؾم )15( ؾم وبني مدمغ غىض الػمم )14الػمم )

 ( الخىػَؼ الجغغافي للترب في خىع واصي بىهض6زٍغؿت )

 
اإلاطضع: مً غمل الباخض باالغخماص غلى مسغظاث جدلُل 

 . 2011، (+ETM( مً هىع )Land Sat 7اإلاغئُت )

  : حعريت التربت -4

 : الخعريت الاددودًت في حىض بىكد4-1

جم الاغخماص غلى زاعؾت شبىت الطغف الؿؿدُت، مً 

إلاىؿلت الضعاؾت، ومً زم  (DEM) الىمىطط الخػغؽ الغكمي

 ً جم جلؿُم زاعؾت شبىت الطغف الؿؿدُت الى شبىت م

ت اإلاؿاخت، مؿاخت ول وخضة    ) هُلىمتر  2الىخضاث اإلادؿاٍو

مغبؼ(، فُما ًلل طلً في مىاؾم الخضوص الخاعظُت. وكض جم 

 ئغؿاء 
ً
 وخغوفا

ً
ول وخضة مً وخضاث الشبىت أعكاما

للمدىعًٍ الؿُني والطاصي مً اظل جدضًض مىاكؼ الىخضاث 

ت أغخمض الباخض غلى  اإلاؿاخُت. وجىظض كُاؾاث غضًضة للخػٍغ

ت في الضعاؾت الخالُت،   للُاؽ الخػٍغ
ً
الخػٍغت الازضوصًت مػُاعا

الن مىؿلت الضعاؾت جخميز بىشافت شبىت الطغف اإلاائي 

 غلى فػالُت الخػٍغت ال
ً
  مهما

ً
ؿؿحي فيها، التي حػض مإشغا

اإلاائُت، وللض جم كُاؽ هىع وشضة الخػٍغت الازضوصًت في خىع 

،  (13) (Bergsma1982)بىهض، باالغخماص غلى مػاصلت

 : ووفم اإلاػاصلت الخالُت (ArcGis)وباالغخماص غلى البرهامج

AE=EL/A .  

  : ئط ئن

=AEت م/هم  . مجمىع ؾٌى ألازاصًض هم ,BL= 2مػضٌ الخػٍغ

=A2مؿاخت الىخضة الىاخضة هم .  

ُاؽ 30للض جم حغؿُت مىؿلت الضعاؾت بــ) (مغبؼ، بػض ئن جم ك

ت في ول مغبؼ )الخظ  أؾىاٌ ألازاصًض للشبىت النهٍغ

ب ( والظي مً زالله جم مؿابلت مؿاخت اإلاغبػاث 7زٍغؿت)

ت للخػغف غلى حجم الخػٍغت غمً م ؿاخت مؼ الشبىت النهٍغ

( DEMول مغبؼ وباالغخماص غلى الىمىطط الخػغؽ الغكمي )

ت  إلاىؿلت الضعاؾت وبػض اصزاٌ بُاهاث مػضالث الخػٍغ

ت بيرهؿما ARC-GISوجؿبُلها في بغهامج ) ( وباؾخسضام مػاصل

ت أصعظذ هخائجها في 5جبين وظىص) اث أو صعظاث للخػٍغ (مؿخٍى

( الغؤٍت ب(، والظل جدلُم الىغىح في 7( والخٍغؿت)6ظضٌو

اث هما في  اث الؿبػت الى زالر مؿخٍى جم صمج اإلاؿخٍى

(  -ط( وواالحي :7( والخٍغؿت)7الجضٌو

 : الخعريت الريحيت :4-2

 لهضم واهجغاف التربت في 
ً
 عئِؿا

ً
ت الٍغدُت ؾببا حػض الخػٍغ

اإلاىاؾم الجافت وشبه الجافت أو الجهاث الجغصاء مً اإلاىاؾم 

  :(14ها جغظؼ الى وظىص)الغؾبت. ئن ألاؾباب الغئِؿت لخضوث

 جغبت ظافت.      -جغبت طاث وسجت هاغمت مفىىت.   ب - أ

ت شضًضة الؿغغت -ط               .ٍعاح كٍى

ت ٍعدُت فػالت ًغافلها  ان مىؿلت الضعاؾت لم جخميز بخػٍغ

جؿىع في مظاهغ اعغُت وحػغوٍت واعؾابُت، باؾخصىاء الػىاضف 

ت التي جػغب اإلاىؿلت في مىاؾم ا ـ الغباٍع لؿىت، والتي جيش

ت الٍغدُت في  في الفطل الخاع الجاف، لظلً فأن الخػٍغ

م الخأهض مً  ، للض ج
ً
الخىع لم جىً فػالت ظُىمىعفىلىظُا

، (Chepil) اللضعة الخخُت للٍغاح في الخىع باؾخسضام مػاصلت

للُاؽ اإلاػضٌ الؿىىي لفلضان التربت غً ؾٍغم الٍغاح. 

جأزير اللُمت الفػلُت ٌػخمض هظا الػامل غلى الجمؼ بين 

ذ وبين ؾغغت الٍغاح  (Thornthwaitet) لألمؿاع لشىعهشٍى

ت الٍغاح وغبر غنها الؾخيباؽ كغائً اللابلُت  اإلاىازُت لخػٍغ

  )15باإلاػاصلت ألاجُت)
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ت الٍغاح C=خُض أن مػضٌ ؾغغت  V=  .اللابلُت اإلاىازُت لخػٍغ

ؿخسغط باإلاػ PE=الٍغاح مُل/ؾاغت اصلت الدؿاكـ الفػاٌ َو

 : الخالُت

لاؽ باألهج. P=خُض أن:      = مػضٌ صعظت    Tالدؿاكـ ٍو

 الخغاعة وملاؾت بالضعظت الفهغجهاًدُت.  

 للٍغىت ؾاكت 8الجضٌو عكم )
ً
ت الٍغدُت وفلا ( صعظاث الخػٍغ

 (Chepilالٍغاح الخػغوٍت )

كٍغىت اللابلُت اإلاىازُت 

ت الٍغاح  لخػٍغ

ت  صعظت الخػٍغ

ت كلُلت ظض 0-17  حػٍغ
ً
 ا

ت كلُلت 18-35  حػٍغ

ت مخىؾؿت 36-71  حػٍغ

ت غالُت 72-150  حػٍغ

  150أهثر مً 
ً
ت غالُت ظضا  حػٍغ

 

(*) W.S, Chepil and F.H Siddoway, Climate Factor For 

Estimating wind Erodibility of Farm Field, j, Soil and 

water conser vation, Iowa, 1962, p.163. 

غلى مدؿاث مىؿلت (Chepil)لت شِبلبػض جؿبُم مػاص

ت في مدؿت الضعاؾت) (، 4,41الضعاؾت، بلغذ صعظت الخػٍغ

(  في ظمُؼ مدؿاث 9ظضٌو
ً
ت كلُلت ظضا ( اي أن الخػٍغ

الضعاؾت، مما ًضٌ غلى غػف غمل الٍغاح غضم وظىص مظاهغ 

ت الٍغدُت في اللػاء،  ظُىمىعفىلىظُت هاظمت غً الخػٍغ

ضغم هظا الغاي اهدشاع الىب اجاث ؾىاء واهذ خشائش او ٍو

الصجيراث التي ؾاهمذ غلى جللُل أزغ غامل الٍغاح في مىؿلت 

  . الضعاؾت

( ت في 9الجضٌو ت الٍغاح وصعظاث الخػٍغ ( اإلاػامل اإلاىاخي لخػٍغ

 (Chepilمدؿاث مىؿلت الضعاؾت وفم)

اإلاػامل اإلاىاخي  اإلادؿاث

ت الٍغاح  لخػٍغ

ت  صعظت الخػٍغ

ه ــٍى ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ   4,41  هـ
ً
ت كلُلت ظضا  حػٍغ

 (.3اإلاطضع: مً غمل الباخض باالغخماص غلى )

 مؿابلت الخغائـ وجدلُلها الاخطائي املحىر الثالث :

غىض ئظغاء غملُت الخؿابم في هظا البدض بين الخطابم:  -5

ط(، وجبين منها ؾُاصة الخػٍغت 7ب(، والخاعؾت)7الخاعؾت)

ىؾؿت، الشضًضة( في اإلاائُت بيافت هؿاكاتها)الخفُفت، اإلاخ

ظمُؼ أظؼاء مىؿلت الضعاؾت، والتي جخمشل بسطائظ 

ض مً الخىغُداث للػالكاث  ت مخباًىت ، وإلغؿاء اإلاٍؼ اهدضاٍع

بين الخػٍغت والاهدضاع، جم صعاؾت ول هؿاق حػىعي مؼ 

  -:الاهدضاعاث وغلى الىدى آلاحي

 أ(9غىض ئظغاء اإلاؿابلت بين الخاعؾت فئاث الاعجفاع زٍغؿت )-1

ت) ب(، فُيخج لضًىا زاعؾت ظضًضة 9مؼ زاعؾت هؿاكاث الخػٍغ

ط( بمىاضفاث ظضًضة، واجطح منها ان مػظم هؿاكاث 9)

ت الشضًضة حؿىص في الاظؼاء الشمالُت مً الخىع، أي  الخػٍغ

حؿىص في ألاظؼاء الػلُا مً ؾفىح الؿلؿلت الجبلُت لجبل 

غظؼ الؿبب في طلً الى ان فائؼ اإلاؿغ  ًبضأ هُبذ ؾلؿان، ٍو

ت في مىاؾم  بشيل غؿاءاث فُػُت)ضفائدُت(غير مغهٍؼ

، طاث عجب (Rills)جلؿُم اإلاُاه ومنها جخؿىع مؿُالث مائُت

ت صهُا، وطاث زطائظ شيلُت ؾىلُت، جداٌو هظه  جهٍغ

اإلاؿُالث لطغف ول ؾاكتها لشم اإلاجاعي لها، وبِىما ًؼصاص 

ً فػل هظه اإلاؿُالث اإلاائُت بفػل ألاؾغ اإلاائي فخخؿىع م

ت غلُا زاضت غىض الؿفىح  ت صهُا الى مغاجب جهٍغ مغاجب جهٍغ

الػلُا مً ؾلؿلت ظبل هُبذ ؾلؿان وبالخالي ًلل غضصها 

ػظم فػلها  ؼصاص همُت الطبُب اإلاائي فيها َو وجؼصاص ؾىال ٍو

الخػغوي في ئػالت الؿؿذ الػلىي مً التربت. بِىما حؿىص 

ت اإلاخىؾؿت والخفُفت في الاظؼاء الىؾؿى  هؿاكاث الخػٍغ

غظؼ الؿبب في طلً الى ان الاهدضاع  والضهُا مً الخىع، ٍو

 باالججاه الىؾؿى والضهُا مً الخىع 
ً
جُا الخىع جلل جضٍع

ت فىكها وهظا ًإصي  وبالخالي جللل مً همُت ؾاكت اإلاُاه الجاٍع

ت التربت ً همُت حػٍغ    . الى الخللُل م

زٍغؿت غىض ئظغاء اإلاؿابلت بين زاعؾت الخؿىؽ الىىخىعٍت -2

ت)10) ب(، فُيخج لضًىا زاعؾت 10أ( مؼ زاعؾت هؿاكاث الخػٍغ

ط( بمىاضفاث ظضًضة، واجطح منها ان مػظم 10ظضًضة )

 ً ت الشضًضة حؿىص في الاظؼاء الشمالُت م هؿاكاث الخػٍغ

ت اإلاخىؾؿت والخفُفت في  الخىع، بِىما حؿىص هؿاكاث الخػٍغ

ً الخىع، هما طهغهاه   الاظؼاء الىؾؿى والضهُا م
ً
  . ؾابلا

أ( مؼ زاعؾت 11غىض ئظغاء اإلاؿابلت بين الخاعؾت الاهدضاع )-3

ت) ط( 11ب(، فُيخج لضًىا زاعؾت ظضًضة )11هؿاكاث الخػٍغ

ت  بمىاضفاث ظضًضة، واجطح منها ان مػظم هؿاكاث الخػٍغ

الشضًضة حؿىص في الاظؼاء الشمالُت مً الخىع، أي حؿىص في 

بلُت لجبل هُبذ ألاظؼاء الػلُا مً ؾفىح الؿلؿلت الج

ت اإلاخىؾؿت والخفُفت في  ؾلؿان، بِىما حؿىص هؿاكاث الخػٍغ

غظؼ الؿبب في طلً  الاظؼاء الىؾؿى والضهُا مً الخىع، ٍو

الى ان الاظؼاء الشمالُت مً الخىع أي الؿفىح الجىىبُت مً 

وأهثر 30ظبل هُبذ ؾلؿان طاث ااهدضاع شضًض بضعظت بلغذ 

ي همُت الامؿاع الؿاكؿت أ(، ومؼ ٍػاصة ف5هما في زٍغؿت)

ت في الؿفىح ظبل هُبذ ؾلؿان  اصة الخػٍغ بضوعها ًإصي الى ٍػ

، وهظلً ؾُاصة الاعاض ي اإلاؿؿدت أو 
ً
هما اشغها ؾابلا
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الؿهلُت في الاظؼاء الىؾؿى والجىىبُت مً الخىع حػاوي 

ت زفُفت، وبػؼ ألاظؼاء منها حػاوي مً  بشيل غام مً حػٍغ

ت مخىؾؿت، أي حػاوي مً  حػٍغت زفُفت بشيل غام حػٍغ

غظؼ الؿبب في طلً الى وىجها طاث وسجت زشىت، وطاث  ٍو

ااهدضاع زفُف أو مؿؿذ حؿاغض غلى هفاط اإلاُاه مً زاللها 

ي جللل مً همُت اإلاُاه  ىاث جدذ الؿؿدُت وبالخال هدى الخيٍى

ت  ت فىكها وهظا ألازير ًإصي الى الخللُل مً همُت حػٍغ الجاٍع

 التربت .   

ل الاحصائي للعالكت بين الانحدار والخعريت في الخحلي5-1

 حىض وادي بىكد:

للض جم الخؿغق الى جدضًض صوع الاهدضاع وأزغُه في  

ت في مىؿلت الضعاؾت، وجم غغع صوع الاهدضاع ومضي  الخػٍغ

ت، غلُه ؾىف ًخم الترهيز غلى صعاؾت  جأزيرِه في غملُاث الخػٍغ

ابه(، بين الاهدضاع الػالكت الاخطائُت مطفىفت الاعجباؽ )الدش

ت في مدؿت الضعاؾت، جم الاغخماص في هظه الضعاؾت غلى  والخػٍغ

، Correlation (الػالكت الاخطائُت مطفىفت الاعجباؽ )الدشابه

ئن جدضًض غىطغ الاهدضاع اإلاإزغ في الػملُاث 

ت( ًدخاط الؾخسضام الىؾُلت  الجُىمىعفىلىظُت )الخػٍغ

ت بين الاخطائُت التي جدضص ؾبُػت الػالك

 ً ت( بشيل مؿخلل غً بػػها وغ اإلاخغيًرً)الاهدضاع(و)الخػٍغ

غيرها مً الػىامل الازغي. ولخدلُم طلً فلض اغخمضث 

الضعاؾت غلى)مػامل بيرؾىن( لخدضًض غالكت اعجباؽ الػملُاث 

الجُىمىعفىلىظُت مؼ الاهدضاع في مىؿلت الضعاؾت ،التي 

ؿمى  جخطف بدباًنها مً ميان الزغ في الخىع، َو

 (Independent-Variable) اإلاخغير)الاهدضاع( باإلاخغير اإلاؿخلل

ت باإلاخغير الخابؼ ت( في هظه الخال  في خين حػغف )غملُت الخػٍغ

(dependent Variable).  

لخدلُل الىخائج  (Spss-12.0) وكض جم الاغخماص غلى بغهامج

الاخطائُت وجفؿيرها، والتي وعصث مً زالٌ ملاعهت 

ت للمىاؾم اإلاسخلفت مً الخىع)الاهدضاع( بػملُ ت الخػٍغ  . 

ولخىغُذ هخائج الاعجباؽ وؾبُػت الػالكت بين  

ت، هدضص اججاه جلً الػالكت وصعظت  الاهدضاع مؼ الػملُت الخػٍغ

ت مؼ  تها خُض جيىن الػالكت ؾغصًت بين غملُت الخػٍغ مػىٍى

الاهدضاع، ووؿخضٌ مما ؾبم، أن الاهدضاع ٌشيل غىطغا 

جغب خىع واصي بىهض، زاضت في ألاظؼاء فػاال في حػٍغت 

الػلُا مً الؿفىح الجبلُت)لجبل هُبذ ؾلؿان( ، وهظا ًخفم 

تربت(،  ت ال مؼ اللٌى الشائؼ) ولما ػاص الاهدضاع ػاصث همُت حػٍغ

فُما ًلي جدلُل ؾبُػت الػالكت وصعظت الخأزغ بمخغير الاهدضاع 

ت في اإلا ت، والتي ظهغث غالكت ؾغصًت كٍى ىؿلت في كىة الخػٍغ

)0,842الضعاؾت، بضعظت بلغذ )  (.10(، هما في ظضٌو

( ت )مػامل الاعجباؽ( 10الجضٌو (الػالكت بين الاهدضاع والخػٍغ

لت بيرؾىن)  (1بؿٍغ

 الخػٍغت الاهدضاع 

 1 0.842 الامؿاع الؿاكؿت 

 0.842 1 كىة الخذ 

 

 

 ( .1اإلاطضع: مً غمل الباخض باالغخماص غلى اإلالخم عكم)

 الهىامش:

ع، غفىع أمين خمه، صعاؾت ظُىلىظُت هىضؾُت ؾى  -1

ُبذ ؾلؿان ت في مىؿلت ه ت اإلاىدضعاث الصخٍغ  -الؾخلغاٍع

ت  -شماٌ شغق  الػغاق، عؾالت ماظؿخير)غير ميشىعة(، وُل

 .20-18،ص1987الػلىم، ظامػت ضالح الضًً ،

2- -R. Youkhana and V. Sisskian, Strantigraphy 

Shaqlawa- Quwaisanjag area, Jour. Geol. Soc. Iraq, 

Vol, 19. No. 3,1986, p139. 

الخُضعي، شُالن شيروان هاصح، صعاؾت عؾىبُت لخيىًٍ  -3

أهجاهت في مدافظت اعبُل، عؾالت ماظؿخير)غير ميشىعة(، 

 .14، ص2003ولُت الػلىم، ظامػت ضالح الضًً ،

ؾىعصاش ي، غلي مدمىص اؾػض، أضل ووشأة أعع وظباٌ  -4

(، 2يى،اإلاجلض زاص، غضص)وىعصؾخان الػغاق، مجلت ػاه

اإلاإجمغ الػلمي الشالض لجامػت ضالح الضًً/أعبُل، اإلاىػلض 

ش )  .39(، أعبُل،ص1997خٍؼغان4-3بخاٍع

 .20الخُضعي، شُالن شيروان هاصح، اإلاطضع الؿابم، ص -5

بىغ، بىاع غبض الخالم، صةعامتجت ؾغوشدُت ؾتعةهُُتواوى  -6

ت ؾغفذ و غاعةؾتعةوان، غازساهتي شته اب، كتػاي وٍإ

 .41، ص2010هتولي5ر، 

اإلادؿً، اؾباهُت ًىوـ، ظُىمىفىلىظُت الجؼء الشمالي  -7

مً مىؿلت الجٍؼغة في الػغاق ، أؾغوخت صهخىعاه )غير 

 .59، ص1991ميشىعة( ولُت آلاصاب ، ظامػت بغضاص، 

 .158اإلاطضع هفؿه ، ص -8

9- Stam Marin Ed, GIS Solution in Natural Resource 

Management, tenewable Natural resource, 

                                                 
1

ٌ انمدى )+  ( إني 1تكون قَمح )معامم تَرسون االرتثاط(محصورج دوماً ف

(, توضح ما إذا كاوت انعالقح طردٍح -(, وعالمح انموجة)+(وانسانة)1-)
ٌ تكون ٌ وفس االتجاي وتانتان ٌ االتجاي انعكسٌ  أً ف ٌ تسَر ف موجثح أو عكس

+( ً ٌ تكون سانثح ومه ٌىا فإن االرتثاط انكامم ٍدل عهَ (, 1-( أو )1وتانتان
وكهما قهت قَمح )معامم االرتثاط( ٍصثح االرتثاط أقم اكتماالً حتي أذا 

أصثحت انقَمح صفراً كان معىي ذنك أوً الٍوجد ارتثاط عهي اإلطالق تَه 
ً كهما كاوت قَمح )معامم ٌاتَه انظاٌرتَ ه انمدروستَه, ومعىي ذنك أو

( كهما كان االرتثاط أكثر اكتماالً سواء 1( أو )+1-االرتثاط( أقرب اني )

 (.11تاإلٍجاب أو تانسهة)

 
 التعرية االنحدار 

 1 0.842 االمطار الساقطة 

 0.842 1 قوة الحت 
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National Research Council, Washington, 

1999,p88 

الخضاص، هاشم ًاؾين خمض أمين، اؾلـ اإلاىاعص  -10

الؿبُػُت إلادافظت أعبُل وئصاعة الاعع فيها لالغغاع 

ظغغافُت(، عؾالت  -الؼعاغُت)صعاؾت واعجىغغافُت

 ماظؿخير 

)غير ميشىعة(، ولُت الاصاب، ظامػت ضالح الضًً  -11

 .99،ص2000،

كهغمان، لُلى مدمض، جدلُل ظغغافي لخطائظ  -12

ومشاول جغب مدافظت أعبُل وكابلُت اعاغيها ؤلاهخاظُت، 

اؾغوخت صهخىعاه )غير ميشىعة(، ولُت الاصاب، ظامػت 

 .98،ص2004ضالح ، 

13- Buringh. P, Soils and Soil Conditions in Iraq. 

Ministry of Agriculture, Baghdad, Iraq. 1960.p22. 

14- Bergsma, ELKO,1983, Rain Fall Evosion For 

conservation Planing ITCj, p.p160-175. 

صاوص، حغلب ظغظِـ، غلم أشياٌ ؾؿذ ألاعع  -15

لُت(، ولُت آلاصاب،  الخؿبُلي)الجُمىعفىلىظُا الخؿُب

ت، ،  .15ص2002الجامػت اإلاؿدىطٍغ

16- W.S, Chepil and F.H Siddoway, Climate Factor For 

Estimating wind Erodibility of Farm Field,j,Soil 

and water conser vation, Iowa, 1962, p.163. 

أبى غُاهت، فخحي مدمض، مضزل الى الخدلُل الاخطائي  -17

ت، صاع اإلاػغفت الجامػُت،  في الجغغافُت البشٍغ

ت،   133،ص1987اؾىىضٍع

 

 كائمت املصادر

: الكخب العربيت  
ً
 اوال

ُاهت، فخحي  -1 مدمض، مضزل الى الخدلُل الاخطائي في الجغغافُت أبى غ

  .1987البشغٍت، صاع اإلاػغفت الجامػُت، اؾىىضعٍت، 

ـ، غلم أشيٌا ؾؿذ ألاعع -2 -1 صاوص، حغلب ظغظِ

مىعفىلىظُا الخؿبُلُت(، ولُت آلاصاب، الجامػت  الخؿبُلي)الُج

 . 2002اإلاؿدىطغٍت، 

: الكخب الكردًت.:
ً
 ثانيا

ةعامتجت ؾغوشدُت ؾتعةهُُتواوى كتػاي وٍإت بىغ، بىاع غبض الخالم، ص -1

ر،   . 2010ؾغفذ و غاعةؾتعةوان، غازساهتي شتهاب، هتولي5

 : ألاطاريح والرصائل الجامعيت:
ً
 ثالثا

الخضاص، هاشم ًاؾين خمض أمين، اؾـل اإلاىاعص الؿبُػُت إلادافظت  -1

 -أعبُل وئصاعة الاعع فيها لالغغاع الؼعاغُت)صعاؾت واعجىغغافُت

 ، عؾالت ماظؿخير ظغغافُت(

1- ، ً  . 2000)غير ميشىعة(، ولُت الاصاب، ظامػت ضالح الضً

الخُضعي، شُالن شيروان هاصح، صعاؾت عؾىبُت لخيىًٍ أهجاهت في  -2

مدافظت اعبُل، عؾالت ماظؿخير)غير ميشىعة(، ولُت الػلىم، ظامػت 

، ً  . 2003ضالح الضً

مدافظت كهغمان، لُلى مدمض، جدلُل ظغغافي لخطائظ ومشاول جغب  -3

ت  ت اعاغيها ؤلاهخاظُت، اؾغوخت صهخىعاه )غير ميشىعة(، وُل أعبُل وكابُل

 .  2004الاصاب، ظامػت ضالح  ، 

ؾىع، غفىع أمين خمه، صعاؾت ظُىلىظُت هىضؾُت الؾخلغاٍعت  -4

الػغاق،  -شماٌ شغق  -اإلاىدضعاث الصخغٍت في مىؿلت هُبذ ؾلؿان

 1987مػت ضالح الضًً،عؾالت ماظؿخير)غير ميشىعة(، ولُت الػلىم، ظا

. 

اإلادؿً ، اؾباهُت ًىوـ، ظُىمىفىلىظُت الجؼء الشمالي مً مىؿلت  -1

ٍغة في الػغاق ، أؾغوخت صهخىعاه )غير ميشىعة( ولُت آلاصاب ،  الجؼ

 .1991ظامػت بغضاص، 

: البحىث والدروياث: 
ً
 رابعا

ؾىعصاش ي، غلي مدمىص اؾػض، أضل ووشأة أعع وظباٌ وىعصؾخان  -1

(، اإلاإجمغ الػلمي الشالض 2ػاهيى،اإلاجلض زاص، غضص)الػغاق، مجلت 

 (، أعبُل . 1997خؼٍغان4-3لجامػت ضالح الضًً/أعبُل، اإلاىػلض بخاٍعش )

كهغمان، لُلى مدمض، الخىػَؼ الجغغافي للترب في مدافظت اعبُل، مجلت  -2

(، إلاإجمغ الػلمي الشالض لجامػت ضالح 2ػاهيى،اإلاجلض زاص، غضص)

غان4-3ض بخاعٍش )الضًً/أعبُل، اإلاىػل  (، أعبُل .1997خٍؼ

:
ً
ئكلُم وىعصؾخان الػغاق، وػاعة الؼعاغت،  -1اإلاإؾؿاث الخيىمُت:  دامضا

ً الػىاضغ اإلاىازُت للفترة ) ( ، 2017 -2008مضًغٍت ػعاغت وىٍه بُاهاث غ

 بُاهاث غير ميشىعة.

: املؤصضاث الاحنبيت:
ً
 صادصا

1- Buringh. P, Soils and Soil Conditions in Iraq. Ministry of 

Agriculture, Baghdad, Iraq. 1960  .  

2- Bergsma, ELKO, Rain Fall  Evosion For conservation Planing 

ITCj, 1983. 

3- R. Youkhana and V. Sisskian, Strantigraphy of Shaqlawa- 

Quwaisanjag area, Jour. Geol. Soc. Iraq, Vol, 19. No. 3, 1986 . 

4- Stam Marin Ed, GIS Solution in Natural Resource Management, 

tenewable Natural resource, National Research Council,  

Washington, 1999. 

5- W.S, Chepil and F. H Siddoway, Climate Factor For Estimating 

wind Erodibility of Far m Field,j,Soil  and water conser vation, 

Iowa, 1962. 
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      ( ه اإلاىازُت للمضة)3ظضٌو ت لضعظاث الخغاعة والٍغاح وهمُت الامؿاع الؿاكؿت إلادؿت وٍى  (2017-2007(اإلاػضالث الشهٍغ

 

 

الاشهغ
 

1ن
ؽ  

شبا
 

اطاع
ؿان 

هِ
 

ـ
ماٌ

خٍؼغان 
 

جمىػ
 

ب
ا

اًلىٌ  
 

1ث
 

2ث
 

1ن
اإلاػضٌ 

جمىع 
اإلا

 

ث 
عظا مػضٌ ص

) عة )م3 الخغا
 

6.8
 9.0
 13.5
 18.1
 25.2
 30.2
 37.0
 35.6
 31.2
 24.4
 14.6
 

9.3
 21.2
 

 

ح 
الٍغا

)م/زا(
 

2.2
 2.9
 2.3
 1.9
 2.2
 2.7
 2.9
 2.2
 2.0
 1,6
 2.0
 2.1
 2.17
 

 

ؿاع 
الام

جمىع 
م

ؿت )ملم(
ؿاك

ال
 

130.1
 

118
 72.1
 92.2
 18.1
 

0,7
 

- - 1.2
 86.5
 2.17
 91.2
 

 682.6
 

ه، بُاهاث غً الػىاضغ اإلاىازُت اإلاطضع: مً غمل الباخض باالغخماص غلى : ئكلُم وىعصؾخان الػغاق، وػا ت ػعاغت وٍى عة الؼعاغت، مضًٍغ

 ( ، بُاهاث غير ميشىعة.2016 -1993للفترة )

 

 

 

 

ت الاعجفاغاث زؿىؽ( 3) زٍغؿت  بىهض واصي خىع في الاعجفاغاث وجضعط اإلادؿاٍو

 بوكد وادي حوض في االرتفاعات وتدرج المتساوية االرتفاعات خطوط( 3) خريطة 
 

 صمج الؿبلخين -ط

 . (ARCGIS 10,2) بغهامج وباؾخسضام (DEM) الغكمي الخػغؽ أهمىطط غلى باالغخماص الباخض، غمل مً: اإلاطضع
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اث الخػغؽ الاعض ي في خىع بىهض خؿب جطيُف 4الجضٌو )  Zink(أضىاف الاهدضاعاث ومؿخٍى

 وؿبت % 2مؿاخت هم اللىن  جطيُف الؿؿذ )الاهدضاع(3 شيل الخػــغؽ الطىف

 35.2 11.0 أزػغ غامم ؾهل  1.9 – 0 مؿؿذ  1

 31,4 9.8 أزػغ فاجذ ؾهل هدتي 7.9 – 2 مخمىط زفُف  2

 17,6 5.5 أضفغ جالٌ مىسفػت 15.9-8 مخمىط 3

 10,5 3.3 اخمغ فاجذ جالٌ مغجفػت 29.9-16 ملؿػت )مجؼأة( 4

 5.1 1.6 أخمغ غامم ظباٌ فاهثر 30  ملؿػت بضعظت غالُت 5

    100 31.2 اإلاجمىع 

 

 غلى : -اإلاطضع:
ً
 ( . DEM-30Mبُاهاث همىطط ؤلاعجفاغاث الغكمُت ) -مً غمل الباخض، ئغخماصا

- Stam Marin Ed, GIS Solution in Natural Resource Management, tenewable Natural resource, National Research 

Council, Washington, 1999,p88 . 

 

ه مؼ ألالىان اإلاؿخسضمت ( ئججاهاث الاهدضاع 5الجضٌو )  في كػاء وٍى

 وؿبت% (2مؿاخت)هم اللىن  صعظت اججاه الاهدضاع الطىف

اإلاؿخىي  1

 )الػام(

 4.8 1.5 عضاص ى 0-1

 7.3 2.3 اخمغ 360-337.5و  22.5-1 شماٌال 2

 9.3 2.9 بغجلالي 67.5-22.6 شغق الشماٌ ال 3

 10.8 3.4 أضفغ 112.5-67.6 شغق ال 4

 15.3 4.8 أزػغ 157.5-112.6 شغق الجىىب ال 5

 23.8 7.3 ؾمائي 202.5-157.6 جىىبال 6

 17.3 5.4 أػعق فاجذ 247.5-202.6 غغبالجىىب ال 7

 7.3 2.3 هُلي 292.5-247.6 غغبال 8

 4.1 1.3 بىفؿجي 337.5-292.6 غغبالشماٌ ال 9

 

 غلى بُاهاث همىطط الاعجفاغاث الغكمُ  
ً
 ( .DEMت)اإلاطضع: مً غمل الباخض، ئغخماصا
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 التضرس أنموذج عمى باالعتماد الباحث، عمل من: المصدر
 (ARCGIS 10,2) برنامج وباستخدام (DEM) الرقمي

 

 ( ًمشل الاهدضاع وئججاه الاهدضاع في خىع واصي بىهض5زٍغؿت )

 ئججاه الاهدضاع في خىع واصي بىهض - ب      الاهدضاع في خىع واصي بىهض - أ

 

 

 

 

 

 ( جطيُف الخػٍغت ألازضوصًت بضاللت شبىت الطغف اإلاائي الؿؿحي إلاىؿلت الضعاؾت6الجضٌو )

تهىع  صعظت الخػٍغت ت الخػٍغ ت% 2مؿاخاث هم 2م/هم مػضالث الخػٍغ  اليؿبت اإلائٍى

1  
ً
 26.9 8.4 400-0 حػٍغت زفُفت ظضا

 9.2 2.9 1000-401 تحػٍغت زفُف 2

ت مخىؾؿه 3  21.1 6.6 1500-1001 حػٍغ

ت غالُه 4  18.5 5.8 2700-1501 حػٍغ

5  
ً
ت غالُه ظضا  24.0 7.5 3700-2701 حػٍغ

 100 31.2 - - اإلاجمىع 

 

 اإلاطضع: مً غمل الباخض باالغخماص غلى الخٍغؿت.  

 

 

 

 

 التضرس أنموذج عمى باالعتماد الباحث، عمل من: درالمص
 (ARCGIS 10,2) برنامج وباستخدام (DEM) الرقمي
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(  ( جطيُف الخػٍغت الازضوصًت في مىؿلت الضعاؾت7الجضٌو

ت صعظت الخػٍغت ت م/هم هىع الخػٍغ ت %  2اإلاؿاخاث هم 2مػضالث الخػٍغ  اليؿبت اإلائٍى

ت الخفُفت 1  36.2 11.3 400-0 الخـػٍغ

2 401-1000 

ت اإلاخىؾؿت 3  39.4 12.3 1500-1001 الخػـٍغ

4 1501-2700 

ت الشضًضة 5  24.4 7.6 3700-2701 الخػٍغ

 100 31.2 - - اإلاجمىع

 

       (  غلى الجضٌو
ً
 أ(.8(، والخٍغؿت)6اإلاطضع: اغخماصا

 

 ( الخػٍغت الازضوصًت لخىع واصي بىهض7زٍغؿت )

ت لخىع واصي بىهض -أ ت  -ب  اإلاغبػاث اإلاؿاخُت اإلادؿاٍو ت لخىع بىهضالشبىت النهٍغ واإلاغبػاث اإلاؿاخُت اإلادؿاٍو

  

ت   اإلاطضع: مً غمل الباخض باالغخماص غلى زٍغؿت الشبىت النهٍغ

 (ArcGisباؾخػماٌ بغهامج )
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ت لخىع واصي بىهض- ط  صعظاث الخػٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت باؾخػماٌ اإلاطضع:  مً غمل الباخض باالغخماص غلى زٍغؿت الشبىت النهٍغ

 (ArcGisبغهامج )
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ت في خىع واصي بىهض8زٍغؿت )  ( صعظاث والىؿاكاث الخػٍغ

ت لخىع واصي بىهض -أ ت لخىع واصي بىهض - ث    صعظاث الخػٍغ  هؿاكاث الخػٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػٍغت الازضوصًت لخىع واصي بىهض( الخ9زٍغؿت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت  اإلاطضع: مً غمل الباخض باالغخماص غلى زٍغؿت الشبىت النهٍغ

 (ArcGisباؾخػماٌ بغهامج )

ت  اإلاطضع: مً غمل الباخض باالغخماص غلى زٍغؿت الشبىت النهٍغ

 (ArcGisباؾخػماٌ بغهامج )

 غاثجضعط الاعجفا

 

ت صعظاث -ب ت الخػٍغ  واصي لخىع الازضٍو

 بىهض

ت لخىع واصي بىهض -ط   صعظاث الخػٍغ

 غلى باالغخماص الباخض، غمل مً: اإلاطضع          

 . ( ARCGIS 10,2)  بغهامج وباؾخسضام( DEM) الغكمي الخػغؽ همىطط

 زٍغؿت غلى باالغخماص الباخض غمل مً: اإلاطضع 

ت الشبىت    . (ArcGis) بغهامج باؾخػماٌ النهٍغ
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ت في خىع واصي بىهض10زٍغؿت ) ( اإلاؿابلت بين زؿىؽ الىىخىع وهؿاق الخػٍغ  

الىىخىع في خىعزؿىؽ  -ث ت في خىع -ر  هؿاق الخػٍغ  وهؿاق الىىخىع زؿىؽ الؿبلخين بين صمج -ط 

ت  الخػٍغ

 (DEM) الغكمي الخػغؽ أهمىطط غلى باالغخماص الباخض، غمل مً: ضعاإلاط

 (ARCGIS 10,2) بغهامج وباؾخسضام 

ت الشبىت زٍغؿت غلى باالغخماص الباخض غمل مً: اإلاطضع   النهٍغ

  (ArcGis) بغهامج باؾخػماٌ
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ت في الخىع واصي بىهض11زٍغؿت ) ( اإلاؿابلت بين الاهدضاع وهؿاق الخػٍغ  

خىع في الاهدضاع-ط ت في خىع -ح  هؿاق الخػٍغ ت في  -ط  صمج بين الؿبلخين الاهدضاع وهؿاق الخػٍغ

 خىع

 ( DEM) الغكمي الخػغؽ أهمىطط غلى باالغخماص الباخض، غمل مً: اإلاطضع

 . ( ARCGIS 10,2) بغهامج وباؾخسضام
ت الشبىت زٍغؿت غلى باالغخماص الباخض غمل مً: اإلاطضع  . (ArcGis) بغهامج باؾخػماٌ النهٍغ

 


