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اوشفدداف اإلاتٗاقةددة ٖنددى مىدداَف جاؾددٗة مددً الكددغ الاعيددُة جمىُقددة الكددغ الاجؾددِ جالٗ دغا
ج دؼء منهددا ال جخ ًسفددأ ٖنددى ؤخددض التظبددظي اإلاىدداطا زانددة ملددا هُددو الامُدداع ملددا الٗ دغا جهددظا مددا
جٗددل ألاز ددظ بمدف دؼا خه دداص اإلاُددا جالتوؾ دد٘ يه ددا مددً هُ ددو الامُدداع مل ددا هددظ اإلاى دداَف ألج ددل
الاؾتفاص ملا الغي التكمُنا جالاؾتسضاما الازغى جتىمُة تلك اإلاىاَف  .جًٍم جاصي قوع ٖنى
الٗضًدض مددً الاجصًددة جقددةاا اإلاودداعي اإلاوؾددمُة خُددص تددتم ٖملُددة خهدداص اإلاُددا بهددوع َةُُٗددة
جاًًا بواؾُة تضزل الاوؿدان ملدا ؤٖقداي ٖواندر مُغٍدة قدضًض ؤج اؾدتمغاع هُدو الامُداع ال
ؤط تتددضةف اإلاُددا مددً اإلاىدداَف اإلاغتفٗددة هدددو اإلاىدداَف اإلاىسفًددة بواؾددُة قددةكة اإلاودداعي اإلاوؾددمُة
جالاجصًة مكدالة موداعي مائُدة ٌؿدهامغها اإلادؼاعٖ ن ملدا الؼعاٖدة ؤج خهداص اإلاُدا بواؾدُة التدضزل
التكدغي جؤؾدهاماعها ملددا تىمُدة مىدداَف اوخدوى ال ًقدد٘ اوخدوى ملدا قددما قدغ مداةٓددة صًدال ملددا
قًدداء كفددغي التالٗددة خالُددا ال د اصاع كغمُددان مداةٓددة الؿددلُماهُة ملددا هدداخُ ي كددوكـ جؾددغقلٗة
خیدص اوشدؼء الآٖدم منهددا ًقد٘ ملدا هاخُددة كدوكـ ال خُدص ًةلددح مؿداخة اوخدوى  401.471كددم)2
جٍاددون امتددضاص اوخددوى مددً اوشىددوي مددً جصوددش هقُددة ل ددا ب توددا الكددما ال د جٖن د هقُددة خُددص
ًتوؾدد٘ اوخددوى بهتوددا الكددما هدددو الكددغ جال ددغي خیددص ً زددظ قددال اوخددوى قددال الكم ددري)
جاٖنددى هقُددة ةيهددا ًةلددح 720م) متددر ةددو مؿددتوى ؾددُذ الةدددغ ال جٍقدد٘ ملددا قددما قددغ اوخددوى
جؤصوددأ هقُددة ًةلددح 457م) متددر ةددو مؿددتوى ؾددُذ الةدددغ ملددا جىددوي ججىددوي قددغ اوخددوىال ملددا
خد ن ًةلددح مدددُِ اوخددوى 07.5250كددم) جَددو اوخددوى 20.27كددم) جٖددغى اوخددوى 41.22
كم)
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امللدمت:
اٖتمض الضاعؾة اوخالُة للةدص ٖنى التقىُا اوخضًاة اإلاتمالة بتقىُا الاؾهكٗاع ًٖ لٗض جهٓم اإلاٗلوما اوش غاةُة ال ي تٗض مً القىوا الٗلمُة كونها
مهضعا م ما للمٗلوما اوخضًاة جالضقُقة لتهمُم قاٖض اإلاٗلوما اوش غاةُة للمىُقة اإلاغاص صعاؾتها مً زر تهُئة اإلاغئُا الفًائُة جاجغاء ٖملُا اإلاٗاوشة
مً اجل اؾتيةاٍ اإلاٗلوما منها .خُص تم الاٖتماص ٖنى اإلاغئُا الفًائُة للقمغ الانُىاعا الامغٍاي  (Land sat- +ETMجبغهامج  (ERDAS IMAGIHE 10.2جالةُان
الغاصاعي (ArcGIS10.4) SRTMجاوخغائِ اوشُولوجُة جالُوبوغغاةُة جالضاعؾة اإلاُضاهُة جالتقاعٍغ جالضاعؾا الؿابقة لهصخُو اوخوى اإلاائي اإلاوؾمي اوشغٍان
جال ي ًمكً اؾتسضامه ملا انُُاص اإلاُا ملا اإلاواؾم الغَةة جالاؾتفاص مىه لألغغاى الؼعاُٖة جعة٘ اإلاُا اوشوةُة مً زر اقتراح موي٘ ؾض ن ر ٖنى طلك
اوخوى .تمالت هتائج الةدص ٖنى ق ال زغائِ غغيُة تمال موي٘ الؿض اله ر اإلاقترح ملا مداةٓة صًالى جالكةكة النهغٍة جمغاتبها جمؿاخة اوخوى .اهم ما
تونل الُه الةدص هو اقتراح ؾض ن ر ملا خوى جاصي قوع جتم تدضًض اإلاوق٘ الفاي للؿض جخؿاي مؿاخة اوخوى.
لظا ٌٗتبر هظ الةدص جبما ًدتوٍه مً ٖغى جتدلُل خو اؾتسضام تقاها خهاص اإلاُا ملا خوى جاصي قوع ال بماابة مداجلة للتٗغف ٖنى الُغ الؿائض
وخهاص اإلاُا جتدضًض الغئى اإلاؿتقةلُة لتٗؼٍؼ اؾتسضام تقاها خهاص اإلاُا لتىمُة جتُوٍغ اإلاواعص اإلاائُة ملا مىُقة الةدص.
مؼيلت البحث:
ملا ةهل الهُر جتدضًضا ملا اق غ خؼٍغانال تموػال ايال اًلو ) تىقُ٘ الاًغاصا اإلاائُة بالاامل مما ًوٗل مىُقة الةدص تٗاوي مً شخة اإلاُا جاػما
خقُقُة لظا تًاةغ اوش وص لرعتقاء بمؿتوى اإلاواعص اإلاائُةال جتوة ر ما مً قإهه يمان اوخُا ملا اإلاىُقة جطلك مً زر بقامة مكغجٕ ؾض جتدقُف الاؾتفاص
القهوى مىه .ةمً هىا تبرػ الهؿائخ الاتُة. :
.4هل باإلماان تومُ٘ مُا الامُاع الؿاقُة ملا ةهل الكتاء ملا اوخوى اإلاائي جاؾهاماعها ؟
 .2كُر ًتم توُْر تقىُا الاؾهكٗاع ًٖ لٗض جهٓم اإلاٗلوما اوش غاةُة ملا هظا اإلاوا ؟
 .7ماها اوخُوا الاؾاؾُة ملا تدلُل جازتُاع موي٘ مرئم ألوكاء ؾض ن ر لتومُ٘ مُا الامُاع؟
ةغيُة الةدص:
ًفترى الةدص بان ٖملُة خهاص اإلاُا ها مفتاح اؾتسضام مُا الامُاع ٖنى هدو اةًل جمفُض ةهي تكال ػٍاص ملا كمُة اإلاُا اإلاتاخة جتقلل مً تإج ر اوشفافال
جان اةًل َغٍقة خؾت رل ا هو اوكاء ؾض ن ر.
مبرعا الةدص:
.4ججوص جغج مائُة جال ي تتمال باألمُاع الؿاقُة لم ًتم اؾهاماعها.
ً .2مكً الاؾتفاص مً ججوص هظا اوخوى النهغي جاؾهاماع ملا خهاص اإلاُا لكال امال.
ٌٗ . 7تبر مويوٕ الامً اإلاائي مً اكبر اإلاكاكل ال ي ؾوف تواجه امً جاػصهاع مىُقة الةدص.
هدف البحث:
 .4توة ر اَاع هٓغي ٌؿاٖض متسظي القغاع جاوش ا اإلاؿئولة ملا التسُُِ جتىفُظ بغامج تقاها خهاص اإلاُا .
 .2جي٘ ؾُاقا ٖمل اكاصًمُة خؾتسضام تقىُا الاؾهكٗاع ًٖ لٗض ملا تقاها خهاص اإلاُا جاهم ا ازتُاع موي٘ مرئم ألوكاء ؾض ن ر.
 .7تهمُم ؾلؿلة مً اوخغائِ ال غيُة ال ي تككر ًٖ موي٘ الؿض اله ر اإلاقترح خنُُاص اإلاُا ملا اإلاوؾم الغَ ملا مىُقة الةدص.
مىهجُت البحث:
مً اجل الونو الى اهضاف الةدصال ةقض اٖتمض ٖنى اإلاىهج التدلُنا الظي ٌٗتمض ٖنى تدلُل اإلاغئُا الفًائُة اإلاؿتسضمة ملا الضاعؾة باخٖتماص ٖنى
اؾلوي اإلاغك اللووي ل غى اقتقا الةُاها جتهمُم اوخغائِال جاإلاىهج الونفي لونر مسغجا الةدصال ةًر ًٖ اتةإ مىهج التدلُل الكمي الظي ٌؿتسضم
الغقم ملا تدلُل اإلآاهغ الاعيُة للونو الى الىتائج الضقُقة ال ي ًمكً ؤن ٌؿتفاص منها نىإ القغاع.
حدود مىؼلت البحث:
ً
ةلكُا ًق٘ اوخوى ب ن صائغتي ٖغى " )71°17'27"- 71°22'27قماخ جزُي َو " )15°72'17"- 15°44'27قغقاال تةلح اإلاؿاخة الالُة
ً
للخوى )401.471كم2البِىما ًةلح مدُِ اوخوى )07.525كم2الملا خ ن كان َو اوخوى )20,27كمال جبلح ٖغى اوخوى  )41.22كم .اما ج غاةُا ًق٘ اوخوى
ً
قما مداةٓة صًالى ملا قًاء كفغيال ملا هاخُ ي كوكـ جؾغقلٗة التالٗة اصاعٍا الى كغمُانال ٖنى الًفة الُمنى لنهغ صًالى جَكال خضجص ةانلة م٘ هاخُة جةاع ال
خُص ًىدضع اوخوى مً الكما ال غبي باتوا اوشىوي الكغقاال جَٗض اخض اهم مهاصع اإلاُا باليؿةة لنهغ صًالىال جٍدض مً الكغ قًاء زاهق ن الظي ًق٘ ٖنى
الًفة الِؿغى لنهغ صًالىال كما ًتم ز اوخوى ملا اجؼائه الكمالُة جالكمالُة الكغقُة ال ي ًمكً تاون مهائض للمُا ملا اإلاواؾم الغَةة لتوةغ اوخهائو الُةُُٗة
لقابلُتها اإلارئمة جاإلاىاؾةة ألوكاء ؾض ن ر وخؼن اإلاُا ال ًرخٔ زغٍُة .)4
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. ) موق٘ مىُقة الضعاؾة باليؿةة إلاداةٓة صًالى جالٗغا4 زغٍُة

.GIS.10.8.1 الجاإلاغئُة الفًائُة باؾتسضام577777:4:جزغٍُة صًالى بمقُاؽ477777:4 اٖتماصا ٖنى زغٍُة الٗغا بمقُاؽ:اإلاهضع
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الخىىٍىاث الجُىلىجُت:
تاجغ الةيُة اوشُولوجُة ٖنى اوخوى النهغي جهٓام اوشغٍان للنهغال خُص ًهة ن ان مىُقة الةدص ملا اجؼائها الكمالُة جالكمالُة الكغقُة جالاجؼاء اوشىوبُة
جاوشىوبُة الكغقُة ت ُيها تاوٍىا صخغٍة تٗوص الى الؼمً الاالص ال ي تتم ز صخوعها بتدمل الاجػان جالً ِ جالٗملُا ال ُضعججُموعةولوجُة()1ال تتمال هظ
التاوٍىا بالترؾةا اإلاغاجح ال غٍيُه ملا جؾِ اوخوىال بِىما تاوٍىا باي خؿً تتواجض ملا الاجؼاء الكمالُة جاوشىوبُة للخوىال اما تاوٍىا اإلاقضاصًة جبهواهة
تتمال باإلاىدضعا جالؿفوح اوشةلُة للخوى هدو موغى النهغال ًرخٔ زغٍُة .)2
دسٍؼت( )2الخىىٍىاث الجُىلىجُت في مىؼلت البحث.

ً
املصدز :اغخمادا غلى دسٍؼت الاطاض ملىؼلت البحث واملسئُت الفظائُت باطخذدام .GISبملُاض زطم 55555 :1
ػىبىغسافُت الظؼح:
ً
ً
ان ٖملُا الغة٘ جاوخفٌ لؿُذ القكغ الاعيُة لٗةت صجعا اؾاؾُا ملا تككُل الاخواى اإلاائُة اوخالُةال لظا ًاون امتضاص اوخوى مً اوشىوي مً جصوش
هقُة ل ا باتوا الكما ال جٖن هقُة خُص ًتوؾ٘ اوخوى باتوا الكما هدو الكغ جال غي جبالتالا ؤزظ اوخوى الكال الكم ري يمً اإلاىُقة اإلاتموجة.
جاٖنى هقُة للخوى تةلح 720م) ةو مؿتوى ؾُذ الةدغ ملا الكما الكغقاال جؤصوأ هقُة تةلح 457م) ةو مؿتوى ؾُذ الةدغ ملا جىوي ججىوي قغ اوخوىال
جتقاؽ وؿةة التًغؽ ًٖ َغٍف الفغ ب ن ؤٖنى جؤزفٌ هقُة ملا اوخوى النهغي باإلاتر مقؿوما ٖنى َو اوخوى/كم(ً،)2رخٔ زغٍُة .)7
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دسٍؼت( )3ػىبىغسافُت الظؼح في مىؼلت البحث.

ً
املصدز :اغخمادا غلى دسٍؼت الاطاض ملىؼلت البحث واملسئُت الفظائُت باطخذدام .GISبملُاض زطم

. 555555:1

الؼبىت املائُت:
ًًم جاصي قوع الٗضًض مً الاجصًة جقةاا اإلاواعي اإلاوؾمُة خُص تتم ٖملُة خهاص اإلاُا بهوع َةُُٗة جاًًا بواؾُة تضزل الاوؿان ملا ؤٖقاي ٖوانر
مُغٍة قضًض ؤج اؾتمغاع هُو الامُاعال ؤط تتضةف اإلاُا مً اإلاىاَف اإلاغتفٗة هدو اإلاىاَف اإلاىسفًة بواؾُة قةكة اإلاواعي اإلاوؾمُة جالاجصًة مكالة مواعي
مائُة ٌؿهامغها اإلاؼاعٖ ن ملا الؼعاٖة ؤج خهاص اإلاُا بواؾُة التضزل التكغي جاؾهاماعها ملا تىمُة مىاَف اوخوىال جٍيتهي قةكة الهكٗ النهغي لألجصًة اإلاوؾمُة
الى الواصي الغئِس ي جال ي تؿمى جاصي قوع خُص تتوه هدو الكغ جاوشىوي الكغقا لته ملا نهغ ؾ رجآنالًرخٔ زغٍُة .)1
دسٍؼت()4الدؼػب النهسي في مىؼلت البحث في مىؼلت البحث

ً
املصدز :اغخمادا غلى دسٍؼت الاطاض ملىؼلت البحث واملسئُت الفظائُت باطخذدام .GISبملُاض زطم . 555555:1
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خوى النهغ ًمال تلك اإلاؿاخة مً الاعى ال ي ًفهل ا ًٖ الاخواى اإلاواجع الازغى زِ تقؿُم اإلاُا ال ال ي تتوم٘ منها مُا الامُاع لتوغي ملا موغى جاخضال
ً
ً
جتقاؽ ٖاص بو اػ الةرهُمُتر )7 )planimeterال كما لٗةت ٖملُا التٗغٍة ال ي قامت يها الانهاع ٖنى ةتر َوٍلة مً الؼمً صجعا م ما ملا تاوًٍ الكةاا اإلاائُة
اوخالُةال جٍدؿ الهكٗ النهغي بيؿةة ٖضص الانهاع مً عتةة مُٗىه الى ٖضص مً الغتةة ال ي تليها خؿ اإلاٗاصلة التالُة(:)4
خُص ان =p :وؿةة الهكٗ النهغي.
ٖ = N1ضص اإلاواعي اإلاائُة مً عتةة.4
ٖ = N2ضص اإلاواعي اإلاائُة مً عتةة.2
ً
ٖىض مرخٓة زغٍُة  )5زُوٍ الاعتفإ اإلاهؿاجٍة هوض ان اوخوى ًىدضع تضعٍوا مً الكما هدو اوشىوي بخ بن هظا الاهدضاع الٗام ًهةاًً بط ًاون اٖنى زِ
كىتوع ملا اقص ى الكما ال غبي للخوى ًةلح 727م)ةو مؿتوى ؾُذ الاعى ٖىض زِ تقؿُم اإلاُا ال جٍىدضع باتوا اوشىوي الكغقا خُص ًاون اصوأ زِ كىتوع
جٍةلح 427م) ةو مؿتوى ؾُذ الاعى ٖىض اإلاه ملا نهغ صًالىال جؤن اإلاىاَف اإلادُُة بًف ي موغى النهغ ًتم ز ؾُدد ا باخهتؿدداٍ جالتهغٍر اوشُض جبٗمف
مؿتوى اإلاُا اوشوةُةال جتىدضع جمُ٘ الاجصًة باتوا اإلاوغىال لظلك ةإن هظ اإلاىاَف ؤك ر مرئمة لليكاٍ الؼعاعا طا الكااةة الؼعاُٖة جؤلاهتاجُة الٗالُة مقاعهة
م٘ اإلاىاَف الةُٗض ٖنها جال ي تؿمى بدوى النهغال ج ٌؿاٖض اؾتواء الؿُذ ملا هظ اإلاىاَف ٖنى ؤوكاء قىوا الغي جالهغفال لظلك ؤنةذ مؿتوى اإلاُا اوشوةُة
ةيها ؤقغي بلى الؿُذ منها ملا مىاَف كتر النهغ جٍاون تهغٍف ا قلُر(.)5
دسٍؼت( )5دؼىغ الازجفاع املدظاوٍت في مىؼلت البحث.

ً
املصدز :اغخمادا غلى دسٍؼت الاطاض ملىؼلت البحث واملسئُت الفظائُت باطخذدام .GISبملُاض زطم . 555555:1
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املىاخ:
ً
ى
ًتهر اإلاىار ملا مىُقة الةدص بالتُغف ملا ٖىانغ اإلاىار مً موؾم الى ازغ جمً ؾىة الى ازغ مما ًاجغ ؾلةا ٖنى اإلاواعص اإلاائُةال ةضعجا اوخغاع الٗالُة جال ي
تهل الى اك ر مً ْ 15
)م ملا ةهل الهُر جتىسفٌ الى ما صجن الهفغ اإلائوي ملا ةهل الكتاء م٘ ججوص مضى خغاعي كة ر ملا مٗضخ صعجا اوخغاع اوٗكـ ٖنى
الغَوبة اليؿتُة الواَئة جبالتالا ػٍاص التةسغ زانة ملا ةهل الهُر مً اإلاؿُدا جاوخؼاها اإلاائُةال جاهدؿاع ال ُو اإلاُغي ملا موؾم جاخض ةقِال جتظبظي
هظا ال ُو مً ؾىة الى ازغى كل هظا اصى الى اوخاجة اإلااؾة للؿُُغ ٖنى الفًُاها الؿلةُة القاصمة مً الاخواى النهغٍة اإلاوؾمُة اوشغٍان ملا الؿىوا
الغَةة جالاؾتفاص منها ملا مواؾم اوشفافال ل ظا جاء ةكغ الةدص لته ملا انُُاص اإلاُا جاؾهاماعها ملا مىُقة الةدصال مً زر مرخٓة اوشضج )4
جالكال  )4ان اٖنى مٗض لضعجا اوخغاع سشل ملا ق غي تموػ جآي خُص بلح ْ 72,2م جْ 72,1م) ٖنى التوالاال بِىما سشل اقل مٗض ملا ق غي كاهون الااوي جقةاٍ
جكان مقضاع ْ 2,5م جْ 47,2م) ٖنى التوالاال ملا خ ن بلح اإلاٗض الؿىوي ملا مىُقة الةدص 5الْ 21م)ال مما ًاجغ لكال اًوابي ٖنى الغَوبة اليؿتُة جالتةسغ ملا مىُقة
اوخوى.
ْ
جدوٌ()1املػدالث الؼهسٍت والظىىٍت لدزجت الحسازة (م) ملحؼت هالز املىادُت للمدة مً( .)2521 -2515
ً
املصدز :اغخمادا غلى :مدًسٍت الصزاغت في هسمُان ،ػػبت املىاخ ،بُاهاث غير ميؼىزة.2521 ،
الؼيل( )1املػدالث الؼهسٍت لدزجت الحسازة ْ
(م) ملحؼت هالز املىادُت للمدة مً( )2521 -2515
املصدز :اغخمادا غلى جدوٌ(.)2
ً
اما باليؿةة الى كمُة اإلاهؿاقِ مً الامُاع ملا اوخوى سشل اٖنى مٗض زر ٖامي 2742ج  )2742خُص كان بمقضاع  551,2ال  )251,7ملم ؾىوٍا ٖنى التوالاال
ً
بِىما اقل مٗض كان بمقضاع  215,1ال)471,0ملم ؾىوٍا ٖنى التوالاال زر ٖامي 2742ج)2741الًرخٔ جضج  )2جالكال .)2
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جدوٌ()2املجمىع الؼهسي والظىىي لألمؼاز(ملم) ملحؼت هالز املىادُت للمدة(.)2521-2515
الاػهس
الظىت

ن2

ػباغ

اذاز

هِظان

ماٌع

حصٍسان

جمىش

اب

اًلىٌ

ث1

ث2

ن1

املجمىع

375،8 54،8
66،8
صفس صفس صفس 35،5
 51،9صفس
26،1
61،5
48،6 35،6 2515
245،8 67،8
3،2
صفس صفس صفس 1،5
 17،4صفس
41،4
7،6
9،7 97،2 2511
134،7
5،4
7،5
صفس صفس صفس 3،5
صفس
5،3
11
27،3
53،2 21،2 2512
394،8 22،7 229،4
صفس صفس صفس 14،6
صفس
1774
274
174 25756 2،92 2513
218 6672
3674
صفس صفس صفس 478
صفس
5،4
478 65756
376 4572 2514
292 37،8
78،2
صفس صفس صفس 375
 4،21صفس
8،5
4176
42 24.4 2515
558،9 77،9
صفس صفس صفس 95،3 117،2
 14،9صفس
59،2 112،4
49،4 37،5 2516
371،3 51،6
21
صفس صفس صفس 273
صفس
1،8
6،3 122،8
42،4 25،4 2517
49877 16574
8476
صفس صفس صفس 5737
صفس
8
85
278 167،4 23،2 2518
654،3
135
155
صفس صفس صفس 3572
صفس
17
8178 16374 45756 3778 2519
35473 74،5
46.5
صفس صفس صفس 375
صفس
276
375
6571
4175 7577 2525
325 47،8
88،2
صفس صفس صفس 274
صفس
4،8
5،5
43،4
58،8 27،3 2521
املصدز :اغخمادا غلى مدًسٍت الصزاغت في هسمُان ،كظم الخدماث الصزاغُت ،ػػبه ألازصاد الجىٍت ،بُاهاث غير ميؼىزة.2521،
الؼيل( )2مجمىع ألامؼاز(ملم) الؼهسي والظىىي ملحؼت هالز املىادُت للمدة()2521-2515
املصدز :اغخمادا غلى جدوٌ(.)2
التربت:
ًقهض يها تلك الُةقة الغقُقة ال ي ت ُي ؾُذ الاعى جتمتض زرل ا جظجع الىةا الظي ٌؿتمض مواص ال ظائُة منهاال تستلر التربة مً ماان الى ؤزغ تةٗا
خزترف التًاعَـ جاإلاىار جالىةا الُةُعا جتتإجغ بىوٕ جصعجة تإجغ الىةا جاوخُوان ٖليها كما جتهةاًً بازترف مهضع جؤنل الترؾةا ةتاون نلهالُه خهوٍة ملا
خالة تاون الترؾةا مً ؤحشاع الغمل جالهلها جتاون كلؿُة ؤطا كاهت ؤتُة مً اوشةا  .جٍستلر ؾمك التربة مً مىُقة ألزغى ةقض خ ًتٗضى بً٘ ؾيتمترا
جقض ًؼٍض ٖنى ٖض ؤمتاع ةةطا كان ؾُذ الاعى قضًض الاهدضاع قل ؾمك التربة جقض ًىٗضم ؤما ؤطا كان الؿُذ مؿتوٍا ػاص ؾمك التربة الان م ز اوخهوبة ملا التربة
تقغعها نفا التربة الكُمُاجٍة جالف زًاجٍة ةفي اوخالة الاجلى تك ر الى ججوص الٗىانغ اإلاٗضهُة ةيها جمقضاع ما تدتوٍه منهاال بِىما الهفة الااهُة تة ن تغكُ التربة
جتاوهيها جصعجة مؿامُتها جكااةتها .)2
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ٖموما تتم ز تغبة اوخوى باونها ؤكبر طعا جؤك ر تىوٕ جؤقل ملوخة جؤخؿً تهغٍر جطا ؾمك ٖمُف جؤك ر ججوص للماص الًٗوٍة ةيها لؿت ك ر الىةاتا
الىاتوة ًٖ الامُاع لٗض تفسخ ا جٍمكً تلخُو نفاتها بووص التهغٍر خعتفإ الاعض ي جٍىضع ججوص مىاَف ملخُة ٖضا مىاَف ن ر .جتقؿم تغي اوخوى الى
جرث ؤقؿام:
 -4التري الةيُة اإلادمغ طا الؿمك الٗمُف.
 -2تغي يفاف الانهاع.
 -7تغي جُض التهغٍر .
دسٍؼت( )7جىشَؼ الترب في مىؼلت البحث

ً
املصدز :اغخمادا غلى دسٍؼت الاطاض ملىؼلت البحث واملسئُت الفظائُت باطخذدام .GISبملُاض زطم . 555555:1
الغؼاء الىباحي في مىؼلت البحث:
ن
خ قك ان ال ُاء الىةاتي ألي مىُقة ًاو ههُوة مةاقغ لال مً اإلاىار جالتًاعَـ جالتربة جَٗض ٖامل اإلاىار ؤهم هظ الٗوامل جؤهمُة اإلااء ُٖٓمة جضا ملا
تدضًض هوٕ الىةا الُةُعا لظا تؼصاص كااةته باػصًاص الهؿاقِ ال بما ان خوى مىُقة الةدص ًق٘ ملا اإلاىُقة اإلاتموجة يمً مىار الؿ وي لظا ةإن مٗٓم خكائل
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هظا الىُا مً الىوٕ الظي تستلِ ةُه الىةاتا الةهلُة جالكوكُة ةهي تاون مغاعا ةهلُة جُض ال لظلك ة و ًاجغ ٖنى َةُُٗة هٓام جغٍان الانهاع ملا اوخوىال
جقض تٗغيت لٌٗ ؤجؼائه للشغف الكضًض لؿت الغعا جالؼعاٖة غ ر الصخُدة ج بظلك ًقؿم الى جرث هُاقا هةاتُةال ًرخٔ زغٍُة عقم .)5
ً
أوال :هؼاق هباجاث الظهىب:
ً
تق٘ يمً اإلاىُقة اإلاتموجة قماخ ب ن زُي اإلاُغ )277-777ملمال خُص تىمو شش را ملا ؤٖالا التر كما هو اوخا ملا مغتفٗا قاكل جؾغقلٗة مال
الهفهاف جالؿِؿةان جالؿضع البري جالٗوسج جالكبر جالكوك جالٗاكو ال خُص كُفت هفؿ ا م٘ ْغجف مىار اإلاىُقةال كما توجض هةاتا الؿ وي اوخولُة صازل
ً
هُا اوخوى مال هةا الكٗوي جألاهُمون الكُلم جالكوةان جالهمٗة الةابوهجال ةًر ًٖ ججوص غُاء هةاتي متىوٕ ملا مىُقة اوخوى.
ً
ثاهُا :هؼاق طفاف الانهاز
تىمو ألاششاع جالصش را جاوخكائل ٖنى يفاف الانهاع جاوشؼع النهغٍة تؿمى الاخغاف جالاصغا جقض تاون كاُفة جصائمة ملا مىاَف توةغ اإلاُا  .جتستلر هةاتا
يفاف انهاع الؿ وي ملا الاجصًة اإلاوؾمُة اوشغٍان ًٖ هةاتا يفاف ألانهاع الضائمة اوشغٍان خُص ًوجض ال غي جالُغةة جالهفهاف جٖغ الؿوؽ جالةُاى
جاوخلفا كما تىهكغ هةاتا يفاف الانهاع ملا الؿ و الفًُُه ملا جؾِ جؤؾفل اوخوى.
ً
ثالثا :هؼاق هباجاث ػبه الصحساوٍت:
ًق٘ هظا الىُا ؤؾفل زِ اإلاُغ  777ملم) جها تكةه ملا زهائه ا الىةاتا الصخغاجٍة جتك ر ةيها الصش را جالىةاتا الكوكُة اإلاتىوٖة ال ي كُفت هفؿ ا
م٘ ْغجف اوشفافال جؤهم هةاتاتها الٗاكو جالكُذ ةيها ٖنى يفاف الانهاع جالؿ و الصخغاجٍةال جٍك ر الكوك بالقغي مً اجصًة الانهاع اإلاوؾمُة .)0
دسٍؼت()5الغؼاء الىباحي في مىؼلت البحث

ً
املصدز :اغخمادا غلى دسٍؼت الاطاض ملىؼلت البحث واملسئُت الفظائُت باطخذدام  ،GISبملُاض زطم 555555 :1
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املبحث الثاوي
جمهُد:
ئن حصاد املُاه لِع باملفهىم الجدًد بل هى مفهىم وان ًمازض مىر اللدم  ،وحظدىد فىسة حصاد املُاه غلى ججمُؼ مُاه الامؼاز دالٌ مىاطم طلىػها
ودصنها لالطخفادة منها دالٌ فتره الاهلؼاع  ،اذ ًخؼلب الػمل غلى حصاد مُاه جسٍان الازض الظؼحي في املىاػم التي جدظم بمػدالث طلىغ مسجفػت
لخػىٍ ع التي ًىلؼؼ غنها طلىغ الامؼاز وحػىٍع اهلؼاع الامؼاز غنها بهره املُاه التي جم حصادها ،وغملُت حصاد املُاه جحصل في مىاػم ال ًلل املػدٌ
الظىىي لظلىغ ألامؼاز غً()155ملم في املىاػم ذاث ألامؼاز الؼخىٍت.
مفهىم حصاد املُاه Water Harvesting:
ًؼلم مصؼلح الحصاد املائي غلى أًت غملُت مىزفىلىجُت أو هُمُائُت أو فيزًائُت جىفر غلى ألازض مً أجل الاطخفادة مً مُاه ألامؼاز ،طىآءا بؼسٍلت
مباػسة غً ػسٍم جمىين التربت مً جذصًٍ أهبر كدز ممىً مً مُاه ألامؼاز الظاكؼت غليها وجذفُف طسغت الجسٍان الصائد غليها .هرا ألامس مً ػأهه ان ٌظهم
في جللُل الاهجساف ،أو بؼسٍلت غير مباػسة  ،وذلً بخجمُؼ مُاه الجسٍان الظؼحي في مىؼلت جصسٍف وجذصًٍ غير مػسطت لالهجساف واطخذدامها ألغساض السي
الخىمُلي للمحاصُل الصزاغُت أو للؼسب أو طلاًت الحُىان أو حغرًت املُاه الجىفُت(.)8
ً
أًظا ًمىً حػسٍف الحصاد املائي بأهه ججمُؼ مُاه الجسٍان الظؼحي ألغساض ئهخاجُت هافػت  ،وٍمىً اغخبازه (مً مىظىز حفظ التربت) وطُلت لخجمُؼ
وجذصًٍ مُاه ألامؼاز والجسٍان الظؼحي في ميان محدد وفي جمُؼ الحاالث ال ٌؼمل هرا الخػسٍف جسٍان املُاه في ألانهاز الدائمت.
ان الػىصس السئِس ي لخلىُاث حصاد مُاه ألامؼاز هى اليظبت ما بين مظاحت جسٍان املُاه ومظاحت ججمُؼ املُاه ،حُث جىىن مظاحت جسٍان املُاه مثالُت ئذا
وان لها مػامل جسٍان طؼحي وافي ومظاحت لخجمُؼ املُاه .وغادة ًخم جذصًٍ املُاه وشزاغت الىباث (في املىاػم املصزوغت) بؼسغ ان جىىن لهره التربت اللدز
اليافي لالحخفاؾ باملاء لتزوٍد املحصىٌ املصزوع بها لحين طلىغ ألامؼاز ،هرلً فان فلظفت حصاد مُاه ألامؼاز وحفظ زػىبت التربت جلىم غلى الخللُل مً
اهجساف التربت الصزاغُت ،وفي ذلً ئًجاد حلىٌ غملُت الطخصالح ألازاض ي املىجسفت غً ػسٍم الحد مً جدهىز دىاصها الؼبُػُت وجللُل جسٍان املُاه
الظؼحُت وشٍادة مذصون املحخىي املائي للتربت في املىاػم املصزوغت  .باإلطافت ئلى ججمُؼ مُاه ألامؼاز بىطائل غلمُت وئغادة اطخػمالها في زي املحاصُل غىد
الظسوزة .
ومً الجدًس ذهسه أن جلاهت حصاد مُاه ألامؼاز وحفظ زػىبت التربت مخػددة وجذخلف مً مىكؼ آلدس حظب صفاث التربت الؼبُػُت ومػدٌ هثافت هؼل
ً
ً
ألامؼاز والاطخػماٌ ألافظل لألزاض ي ،وهى حػخمد اغخمادا مباػسا غلى الخؼىغ الىىخىزٍت(مُل ألازض)  ،وغمم وهىغُت التربت في جحدًد اججاه وهثافت هره
ألاغماٌ وهىع الخلىُت املساد ئوؼاؤها .
الؼلب غلى املُاه:
ًذخلف الؼلب غل املُاه حظب الاطخذدام أذ ٌػد الاطخذدام الصزاعي املظتهلً الاهبر للمُاه في الػساق ومىؼلت الدزاطت حىالي %9179مً مجمىع املُاه
املظخذدمت ،وحؼير الخىكػاث املظخلبلُت حظب الخلسٍس الاكخصادي الػسبي املىحد بتراجؼ وظبت اطخذدام املُاه في الصزاغت وشٍادة الؼلب غلى املُاه في اللؼاع
الصىاعي واملنزلي مؼ جىطػهما جلبُت للىمى الصىاعي والظياوي املتزاًد ،فالحداثت والخمدن ًدفػان الؼلب غلى املُاه الى الازجفاع ،ففي غام  2535مً املخىكؼ ان
جتراجؼ وظبت الؼلب غلى املُاه في الصزاغت الى( )%8571بػد ان واهذ بحدود(،)%8878بِىما وظبت الؼلب غلى املُاه في اللؼاع الصىاعي واملنزلي طىف جسجفؼ
لخصل الى()%1479بػد ان واهذ بحدود(.)9()%11722
مؼيلت املُاه:
ئن شٍادة الؼلب غلى املُاه طدخفاكم هدُجت الخغيراث املىادُت وداصت ازجفاع دزجاث الحسازة مؼ جساجؼ همُاث الدظاكؽ الامس الري طُإدي الى فتراث
جفاف ػىٍلت ملابل شٍادة الؼلب غلى املُاه ،فظال غً ان الصٍادة الظياهُت والىمى الاكخصادي والاطخػماٌ غير املىظم للمُاه وألاوطاع الظُاطُت وهرلً
مصادز املُاه املؼترهت وطىء ئدازة مصادز املُاه فهي اطباب زئِظت ملؼيلت املُاه ،والتي حػىد الى الػىامل الؼبُػُت والبؼسٍت والاكخصادًت والظُاطُت.
حُث ان جفاكم ألاوطاع فُما ًذص اطخنزاف املىازد املائُت ألامس الري أدي الى البحث غً مصادز مُاه جدًدة لخلبُت الاحخُاجاث املتزاًدة وذلً غً ػسٍم
اطخذدام جلىُاث جحلُت املُاه وجؼىٍس أطالُب اطخذدام املُاه الػادمت املػالجت في السي ،مما جلدم فان أهم الػىامل التي ًجب مساغاتها غىد جصمُم أهظمت
الحصاد املائي ما ًلي(: )15
 -1جىشَؼ ألامؼاز غلى مداز املىطم الصزاعي .
 -2ػدة الهؼل املؼسي .
 -3دصائص الجسٍان الظؼحي للتربت الظؼحُت وهفاذًت التربت .
 -4كدزة التربت غلى جذصًٍ املاء (غمم التربت وكىامها).
 -5جظازَع املىؼلت املػُىت .
 -6هىع وحجم الاطخذدام .
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مىطمُت الهؼل املؼسي :
ي
ان التظبظي اإلاىاطا جزانة ملا ال ُل اإلاُغ ٌٗتبر مً ؤهم اإلاكاكل جاإلاٗوقا الُةُُٗة ملا موا اوخهاص اإلاائي ال خُص ان مواؾم اوشفاف اإلاتتالُة مً قإنها
ً
بةكا ٖمل مٗٓم ؤهٓمة اوخهاص اإلاائي هٓغا خٖتماص هظ التهامُم ٖنى ٖرقا عٍايُة جبخهائُة مغتةُة مةاقغ بمٗضخ ال ُل اإلاُغي الؿىوي .جملا اإلاقابل
ُ
ً
ؤًًا ةةن ألامُاع ال ؼٍغ غ ر اإلادؿوبة ملا تهامُم ؤلاوكاء مً قإنها ؤًًا تضم ر ميكأ اوخهاص اإلاائي كالؿضجص الترابُة الصخغاجٍة ةدي خا تٗغي ا لفًُاها
قوٍة غ ر مدؿوبة ملا تهامُم ؤلاوكاء  .)42كظلك ةةن ٖدضم توةدغ اإلاٗلوما الضقُقة التدي ًتُلبها تهمُم التقىُا مال كمُا جكااةة ال ُل اإلاُغي الؿىوي مً
قإهه التقلُل مً صقة جخؿً تىفُظ ؤهٓمة اوخهاص اإلاائي .تتم ز ألامُاع بالتظبظي مً خُص الكمُة جالكااةة جمض ال ُو ملا اوخوى ال كما ؤن توػَٗ ا اإلاوؾمي
ًهؿم لٗامل كة ر ًاجغ مةاقغ ٖنى اإلاواعص الؿُدُة جاوشوةُة  .جٍقضع كمُا ال ُل اإلاُغي  271الر م.7
ً
مً زر مرخٓة مؿاخة اوخوى انها تتلقأ جاعصا مائُة مُغٍة تتراجح مً )277-777ملم ؾىوٍاال جخ ًمكً بإي خا مً ألاخوا هواح ؤي اهتاج ػعاعا يها
صجن اللشوء الى تقىُا الغي التكمُنا ؤج بقامة مكاعَ٘ اوخهاص اإلاائيال ةُما خ تكال اإلاىاَف ال ي ًؼٍض ال ُل اإلاُغي يها ًٖ  777ملم ؾىوي  %41مً اإلاؿاخة
ً
ً
الاجمالُة ال خُص تٗتبر هظ اإلاىاَف مىاَف اؾتقغاع ػعاٖة اؾتراتُوُة جمهضعا عئِؿُا لت ظًة اإلاُا اوشوةُة جالؿُدُةال جتكال الانهاع الضائمة جألاجصًة اإلاوؾمُةال
جتٗتبر هظ اك ر اإلاىاَف اقتهاصًة للؼعاٖة اإلاُغٍة جالغي التكمُنا.
زصد وجلىٍم املىازد املائُت :
ٖنى الغغم مً اوكاء قواٖض مٗلوما مائُة جبٖضاص اإلاؿوخا خو توػَ٘ مهاصع اإلاُا جهوُٖتها ال بخ ؤهه خ ػالت هىاك خاجة ماؾة بلى اإلاؼٍض مً هظ
الضعاؾا جاإلاؿوخا جتُوٍغ ألاؾالُ باؾتسضام هٓم اإلاٗلوما اوش غاةُة ال جهٓم الاؾهكٗاع ًٖ لٗض جالىماطج الغٍايُة مً ؤجل جي٘ الهوع اوخقُقُة
ً
ً
للمواعص اإلاائُة الؿُدُة جاوشوةُة كما جهوٖا لرؾتسضام ألامال ملا الؼعاٖة جألاغغاى اإلاستلفة ألازغى ال جخ تؼا اإلاٗلوما اإلاائُة ًٖ ٖضص كة ر مً الاخواى اإلاائُة
غ ر متوةغ لكال كامل جصقُف ال ةقض تاون مٗلوما جؼئُة جخ ت ُي كامل اوخوى .
املحافظت غلى املىازد املائُت :
ً
ؤن الفاقض اإلاائي هاتج ًٖ ٖضم قضع تسؼًٍ مُا الؿُو جالامُاع ال ي تهضع كا را ال ؤج بفٗل التةسغ ملا اإلاىاَف اوشاةة جقةه اوشاةة ؤج ٖضم كفاء بصاع هٓم الغي
ملا اإلاىاَف اإلاغجٍة ال جٖضم مرءمة اهٓمة الغي ال جمً اوشضًغ طكغ ان مً ب ن اإلاكاكل ملا موا اإلاداةٓة ٖنى مواعص اإلاُا هو يٗر كفاء اؾتسضاما اإلاُا ملا
ً
ً
الؼعاٖة خُص خ تتٗضى ٖ %27نى الٗمومال ٖلما بإن الؼعاٖة تؿتسضم خوالا  %12مً حشم اؾتسضاما اإلاواعص اإلاائُة جاإلاتةقي ًظه هضعا ال جٍغج٘ هظا بلى
اؾةاي ٖضًض ؤهم ا ٖضم مرئمة قةاا جهٓم الغي اإلاؿتٗملة ال جكظلك ٖضم اإلاٗغةة الضقُقة للمقىىا اإلاائُة للمدانُل الؼعاُٖة اإلاستلفة جؤلاصاع اإلاائُة غ ر
ً
ً
ً
الغقُض الجل ظا بضؤ بصاع مكاعَ٘ الغي توجه اهتماما كة را بلى تُةُف ؤؾالُ الغي اوخضًاة ألاك ر اقتهاصا ملا اإلااء جالةضء ملا جي٘ مقىىا مائُة للمدانُل
الؼعاُٖة مً ؤجل التقلُل مً الفواقض اإلاائُة .)47
ئغداد كاغدة بُاهاث مىادُت وهُدزولىجُت غلى مظخىي الحىض :
ً
ٌٗتبر توة ر الةُاها اإلاُلوبة خؾتسضام تقاها خهاص اإلاُا الٗامل الًغجعي جال ام لتٗؼٍؼ جتوؾُ٘ اههكاع تقاها خهاص اإلاُا الجٖموما ةةن هواح ؤي
مكغجٕ ًتوقر ٖنى مضى صقة هظ الةُاها جؾغٖة بعؾال ا ملا الوقت اإلاىاؾ ال جتوةغها لااةة مؿتسضميها ختساط القغاع الؿلُم.
ً
خالُا جملا كا ر مً الضج الٗغبُة ةان الُغٍقة اإلاؿتسضمة ملا جم٘ الةُاها اإلاىازُة جال ُضعجلوجُة ها الُغٍقة التقلُضًة ال جاإلاتمالة ملا الُغٍقة
الُضجٍة ال ي تٗتمض ٖنى الٗامل التكغي ملا قغاء الةُاها جاٖضاصها ال جبعؾال ا للمؿاجل ن ًٖ بصاع اإلاُا بُغ مستلفة البرًض ال الاتها التلفووي ال الفاكـ)ال
ً
ً
ً
جكا را ما تتإزغ هظ الةُاها ؤج تاون غ ر مكتملة بدُص ًإزظ بكمال ا ػمىا لِـ بالقه ر .لظلك ةقض ؤنةذ لؼاما ٖنى الٗامل ن ملا موا تىمُة اإلاواعص
اإلاائُة الاٖتماص ٖنى َغ ٖلمُة خضًاة لتومُ٘ هظ الةُاها بالضقة جال ؿغٖة اإلاُلوبة مً زر قةكة للغنض ًتم تهمُم ا ال بدُص تهُذ توة ر كاةة
الةُاها الرػمة إلصاع ال ُل اإلاُغي ال جؤخواى ألاجصًة ال جال ي قض تكمل الةُاها اإلاتٗلقة باألمُاع جمىاؾِ جتهاعٍر اإلاُا باألجصًة جاإلاواعي اإلاائُة
ً
جهوُٖاتها ال كما تكمل ؤًًا كاةة الةُاها اإلاىازُة الرػمة وخؿاي الاختُاجا اإلاائُة اإلاستلفة ٖنى مضاع الٗام.
لقض كان لتُوع ؤؾالُ تسؼًٍ جتضاج جتدلُل الةُاها باؾتسضام الىٓم اإلاٗلوماتُة اوش غاةُة )(GISؤجغ ال ام ملا توةغ تكىولوجُا متُوع توةف ما ب ن الةُاها
جتدلُل ا جعبُ ا بمواقٗ ا اوش غاةُة بما ًاصي بلى بٖضاص زغائِ مؿاخُة صقُقة بلى جاه عنض التركُ اإلادهولا جالاختُاجا اإلاائُة للمدانُل ال ي ًتم
ازتُاعها .جمً هاخُة ؤزغى ةةن قُام اوش ا الٗاملة ملا بصاع جتىمُة جاؾتسضام مُا ألامُاع بةصزا اوخاؾةا آلالُة جاؾتسضاماتها جتضعٍ الٗامل ن يها ٖنى
اؾتسضاماتها جتُةُقاتها ال ٌٗض بماابة الةيُة ألاؾاؾُة لال مكاعَ٘ التُوٍغ جالتدضًص جبصزا التكىولوجُا ملا هظا اإلاوا  .كما ق ض الٗالم زر الٗقض ألاز ر جوع
كبرى ملا موا اوخاؾةا الالكترجهُة ؤج اوخاؾويال جقضعاتها الفائقة ٖنى تسؼًٍ اإلاٗلوما جؾ ولة اؾترجاٖ ا ال ؤج مٗاوشتها جزانة الغٍايُة اإلاٗقض ال مً اإلامكً
ً ً
ؤن تكال خاةؼا قوٍا لرؾتفاص مً هظ الوؾُلة اإلافُض ملا تهمُم البرامج الغٍايُةال ال ي ًتم تك ُل ا ٖنى اوخاؾةا آلالُة لضعاؾة الةضائل اإلامكىة لرؾتسضام
ً
ً
ً
ألامال للمُا اإلادهوص ؤج للمواعص اإلاائُة ٖموما جتدضًض ؤةًل ا خُص تٗتبر هظ الوؾُلة مً ؤخضث الوؾائل التكىولوجُة إلصاع اإلاُا كما جهوٖا إلاا توةغ مً
ؾغٖة ألاصاء جصقة تدلُل الىتائج جاؾتيةاٍ اوخلو اإلامكىة .جَٗتبر التيةا باإلاواعص اإلاائُة اإلاتاخة ملا اإلاؿتقةل القغٍ جالةُٗض مً ؤهم الٗىانغ ال ي تاصي بلى تٗؼٍؼ
ً
اؾتسضام تقاها خهاص اإلاُا اللظا ةاهه ٖنى يوء التُوع ال ائل ملا ؤج ؼ اوخاؾةا آلالُة مً خُص ؾٗا التسؼًٍ ال ائلة جؾغٖة اإلاٗاوشة الفائقةال جؤًًا
التقضم اإلاؿتمغ ملا تُوٍغ ؤؾالُ الاؾهكٗاع ًٖ لٗض بواؾُة ألاقماع الهىاُٖة اإلاتٗضص جما تهُده مً نوع جوٍة جؤعيُة ػازغ باإلاٗلوما ال امةال ةاهه ًهةذ
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ً
مً اإلامكً القُام بالتيةا ال ُضجعمُترجلوجا )41ال جاهُرقا مما ؾةف الةمً الًغجعي تىُٓم ؤج ؼ مستلفة خؾتسضام الكم ال ائل مً الةُاها اإلاتاخة ملا مواخ
ً
اإلاواعص اإلاائُة جاؾتسضاماتها قامر طلك كُفُة اؾتسضام تقاها خهاص اإلاُا ًهةذ يغجع قهوى جطلك بةوكاء مغاكؼ متسههة للمٗلوما اإلاىازُة
جال ُضعجلوجُة جتهُذ الةُاها الرػمة لتىمُة تقاها خهاص اإلاُا جتِؿ ر تضاجل ا ب ن ألاج ؼ اإلاستلفةال جٍمكً ؤن ًتم طلك ًٖ َغٍف اؾتسضام قةكة اتهاخ
تٗض ل ظا ال غى .
حػصٍص اطخذدام الخلاهاث الحدًثت واالطدؼػاز غً بػد وهظم املػلىماث الجغسافُت :
تٗض تقاها الاؾهكٗاع ًٖ لٗض ال ي جْفت بكفاء ٖالُة إلا زاتها اإلاتٗضص جبسانة ملا صعاؾة اإلاواعص الُةُُٗة جال ي مً يمنها اإلاواعص اإلاائُة مً ب ن التقاها
ً
ً
اوخضًاة ال ي ؤةغػتها جوع اإلاٗلوما جٖلوم الفًاءال جقض بغهىت هظ التقاها جضجاها الٗالُة ٖلمُا جتُةُقُا ملا صعاؾة قُإ اإلاُا الظي ًتم ز بال ُل اإلاُغي
جالفًُاها ال جمىاَف اوشفافال ألامغ الظي ٌؿتضعى الاؾتمغاع جاإلاغاقةة جالتقوٍم لهؿ ُل ٖملُة ؤلاصاع جاإلاداةٓة ٖنى هظ اإلاُا ال جلٗل اإلاُُٗا الفًائُة مً
ب ن ؤةًل الوؾائل ال ي اؾتسضمت لتدقُف طلك ال ضفال إلاا تتم ز به مً صقة قمولُة جتٗضصًة َُفُة تكغاعٍة ػمىُة جمااهُة .
كما ٌٗتبر الاؾهكٗاع ًٖ لٗض هو ٖلم ملا اؾتسضام ؤج ؼ تدؿـ لإلقٗاٖا الك غجم ىاَِؿُة لهسشل ألاَُاف  Imagesاوخانة بالةِئة جال ي ًمكً تفؿ رها
جتدلُل ا إلهتاج مٗلوما جالونو بلى هتائج مفُض ال بِىما هٓام اإلاٗلوما اوش غاةُة هو هٓام مٗلوما ٌٗتمض ٖنى اؾتسضام اوخاؾةا ملا تسؼًٍ جتدلُل جٖغى
اإلاٗلوما ال جملا بهتاج اإلاسُُا جاوخغائِ طا الةُاها اإلاااهُة ؤج اوش غاةُة بالكال جاإلاقُاؽ اإلاىاؾة ن ال جملا هٓام اإلاٗلوما اوش غاةُة ال ًغتةِ اإلاٗلم اإلاااوي ؤج
اوش غاملا ال ضف اإلاضعجؽ) باإلاٗلومة الونفُة ال ي تمتاػ يها ال جٍتم تُةُف مىهشُة هٓام اإلاٗلوما اوش غاةُة مً زر تقاَ٘ موموٖة مً الكغائذ ؤج اوخغائِ
بمؿاٖض اوخاؾ آلالا جالبرامج اإلاتسههة ال ي تؿتفُض مً قاٖض الةُاها طا الهُ ة الغقمُة جاإلاسؼهة ملا طاكغ اوخاؾ آلالا اإلاؿتٗمل ل ظ ال اًة ال جٍمتاػ
هٓام اإلاٗلوما اوش غاةُة بةجاباته ٖنى الاؾتف اما جالهؿائخ جالاؾتٗرما ال ي تدمل ملا مًمونها َةُٗة الاؾتفؿاع جإلاا كاهت هظ اإلا ز جَةُٗة هظ الاؾئلة
ً
تهم الازتهانا اإلاتىوٖة جاإلاتٗضص ال ةةن تُةُقا هظا الىٓام ؤًًا متٗضص جمستلفةال جمً اإلا زا ال امة ألازغى ال ي ًمتاػ يها هظا الىٓام قضعته جقوته ملا
ٖملُا الىمظجةال ال ي تٗتبر مً ال اًا جألاهضاف ألاؾاؾُة مً اؾتسضام الىٓام .
ً
اهُرقا مما ؾةف ةةهه ًمكً اٖتةاع ؤن تقىُة الاؾهكٗاع ًٖ لٗض جهٓم اإلاٗلوما اوش غاةُة ؤخض ألاصجا جالتقىُا التدلُلُة القوٍة جالفٗالة باليؿةة إلاتسظي
القغاع جاإلاسُُ ن خؾتسضام َغ خهاص اإلاُا ال خُص تؿتٗمل هظ التقىُة اوخضًاة الاؾهكٗاع ًٖ لٗض جهٓام اإلاٗلوما اوش غاةُة) إلهتاج جاقتقا موموٖة
ً
مُُٗا بياةُة .ةمار ها تؿتسضم زغائِ صعجا ألاعاض ي جالتًاعَـ جؤهوإ التري بواه زغائِ اإلاىار تؿاقِ مُغي ال عَوبة الخغاع جغ رها) ملا بهتاج
جاقتقا زغٍُة مرئمة ًٖ ألاعاض ي ألهوإ متٗضص مً الاؾتٗماخ تقىُة خهاص مُا ال َغٍقة عي مُٗىة ؤج ػعاٖة مدانُل مُٗىة)ال جملا هظا الاَاع ةان
تُةُقا الاؾهكٗاع ًٖ لٗض جهٓم اإلاٗلوما اوش غاةُة ملا اؾتسضام تقاها خهاص اإلاُا ًمكً ؤن ت ُي اإلاواخ التالُة :
 -4تدضًض َةوغغاةُة ألاعى .
 -2بٖضاص اوخغائِ الُةوغغاةُة جاوشُولوجُة .
 -7تهيُر التربة .
 -1مغاقةة ال ُو اإلاُغي جعنض الت را اإلاىازُة .
 -5التسُُِ خؾتسضاما ألاعاض ي .
 -2تقضًغ مُا ال ُل اإلاُغي جألاجصًة جالؿُو جالتةسغ-هتذ .
 -0تقضًغ اإلاؿاخا اإلاؼعجٖة .
 -1تدضًض اإلاُا اوشوةُة جصعاؾة مواق٘ الؿضجص .
 -2لتونل بلى هموطج عٍاض ي إلصاع اإلاُا اإلادهوص .
وؼس الىعي املائي والبُئي بين كؼاغاث املجخمؼ :
ان مدضجصًة اوخمر ؤلاعقاصًة ملا موا اؾتسضام اإلاُا ؤجغ ؾلبي ؾاهم ملا هضع كمُا كة ر مً اإلاُا مما ٌك ر بلى ؤهمُة تكاُر اوش وص توا
اوخمر ؤلاعقاصًة ملا هظا اإلاوا جبما ًهىاؾ م٘ مدضجصًة اإلاواعص اإلاائُة جؤهمُة تغقُض اؾتسضام ا .جقض جعص ملا كا ر مً صعاؾا اإلاىٓمة الٗغبُة للتىمُة
ً
الؼعاُٖة اإلاتٗلقة بترقُض جعة٘ كفاء اؾتسضام اإلاواعص اإلاائُة ملا ما ًماعؽ خالُا ملا موا ؤلاعقاص ؤج التوُٖة اإلاائُة ال ًمال ملا ؤخؿً الٓغجف اوخضجص الضهُا ل ظا
الىوٕ مً الاعقاص ؤج التوجُهال جَؿتوج طلك تٗؼٍؼ اإلاكاعكة الكٗةُة جالتوُٖة اإلاائُة ملا موا اإلاُا بلى جْائر ؤلاعقاص التقلُضًة ال ي خ ًؼا صجعها
ً
ً
ً
جؤوكُتها قانغا ٖنى موا اإلاضزر الؼعاُٖةً .لؼم التإكُض ملا هظا الهضص ٖنى ؤن التوُٖة اإلاائُة تتُل تىُٓما متُوعا ٌؿمذ بىقل اإلاٗغةة ملا موا
تقاها خهاص اإلاُا جتىُٓم اؾتسضام ا بكفاء ال جٍمكً ل ظا التىُٓم ؤن ًقوم باإلا ام التالُة :
 -4ازتُاع موموٖة مً اإلاؿتفُضًً جتضعٍبهم ٖنى اؾتسضام تقاها خهاص اإلاُا .
 -2توجُه اإلاؿتفُضًً زانة مؿتسضمي مُا اوخهاص لألغغاى الؼعاُٖة لٗمل الهؿوٍة الرػمة لألعى ؾواء ٖنى هُا جاؾ٘ ؤج هُا يُف
للت ل ٖنى التٗغجا الؿُدُة لألعى جال ي تؿت تغاكم اإلاُا ٖنى ؾُذ ألاعى جبالتالا ةقضها بالتةسغ.
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التوجُه باليؿةة لرؾتسضام اإلاكترك جاإلاتاامل للمهاصع اإلاتاخة مً اإلاُا ٖنى مؿتوى اإلاؿقِ اإلاائي) جتقضًم اإلاكوع باليؿةة خؾتسضام ا
لكال متاامل لؿض الاختُاجا اإلاُلوبة ألي مىُقة لتدؿ ن كفاء اإلاهاصع اإلاستلفة جاإلاداةٓة ٖليها بلى جاه اوخهو ٖنى ؤقص ى بهتاج
ممكً.
وكغ جؾائل تقىُا متُوع وخهاص ألامُاع ملا اإلاىاَف اوشاةة جقةه اوشاةة لُتم اؾتسضام ا بواؾُة اإلاؼاعٖ ن ؤج بواؾُة جمُٗا ؤج
مىٓما تٗاجهُة إلاا ًمال طلك مً ؤهمُة ملا ػٍاص ؤلاهتاج جتدؿ ن ؤلاهتاجُة.
القُام بضجع الوؾُِ الفٗا ب ن مغاكؼ الةدص الٗلمي اإلاتسههة جالفرخ ن ملا هقل هتائج الةدوث جبهوع متؿُة جؾ لة بلى جاه
تضعٍبهم ٖنى اإلاماعؾة جالتٗامل م٘ التكىولوجُا اإلاتقضمة جتك ُل ا جاؾهاماعها.
القُام بدمر بعقاصًة مكافة جطلك ًٖ َغٍف بٖضاص ججائف جمواص بٖرمُة مً زر ؤقغَة الفُضًو لتويُذ تواعي آلازغًٍ ملا
اؾتسضام تقاها خهاص اإلاُا جتتُان مداؾنها جَغ تفاصي ؾلةُاتها.
ً
بٖضاص لقاءا تىوٍغٍة ًٖ ؤهمُة اؾتسضام تقاها خهاص اإلاُا ملا صٖم اإلاهاصع اإلاائُة ال للؿُاؾُ ن جمتسظي القغاع قامر طلك اوش ا
الهكغَُٗة جالتىفُظًة جالقاهوهُة.
التوُٖة بهوع ٖامة بإهمُة اإلاواعص اإلاائُة جججوي اإلاداةٓة ٖليها مً ٖوامل التةضًض ٖنى اإلاؿتوى القومي جبًًاح هضعتها جؤهمُتها ٖنى
اإلاضى القغٍ جالةُٗض.

الاطخيخاجاث:
-4
-2
-7
-1
-5
-2

ان اوخهاص اإلاائي إلاُا الامُاع ًمال هقلة هوُٖة ملا اٖاص زهوبة التربة جػٍاص الاهتاج الؼعاعا جتوَ ن الؿاان زانة ملا اإلاىاَف ال ي تتهر بقلة
ال ُو اإلاُغي.
ان ٖملُة تومُ٘ مُا الامُاع ًمكً ػعاٖة مستلر اإلادانُل مً زر توجُه اإلاُا الى الاعاض ي اإلاىسفًة.
عة٘ كفاء اؾت ر مُا الامُاع مً زر تومُٗ ا جتسؼٍنها ملا اماكً مدضص جخماًتها.
تومُ٘ مُا الامُاع ًقلل مً التةسغ جَؿمذ للمُا بالىفاط الى اإلااء اوشوملا جٍقلل مً التٗغٍة.
ان اؾتسضام تقىُا خهاص اإلاُا ًمكً ان ًقلل مً مساَغ مٓاهغ التصخغ جاًقاف الؼخر الصخغاجي جاٖاص الاهتاجُة لألعاض ي الؼعاُٖةال جاوخفاّ
ٖنى التربة جمى٘ تضهوعها جاهوغاة ا.
تٗتبر تقىُا اوخهاص اإلاائي مً اهم التقىُا اإلاؿتسضمة ملا تىمُة اإلاواعص اإلاائُةال جخماًة التومٗا الؿااهُة مً مساَغ الؿُو جالفًُاها ال جتىمُة
جتُوٍغ اإلاىاَف الغٍفُة جالةواصيال جتوة ر ةغم ٖمل جضًض تدؿً مؿتوٍا اإلاِٗكة.

الخىصُاث:
-4
-2
-7
-1

ً
ً
تدؿ ن كفاء اؾتسضام اإلاُا جؾةل بجغاءا اإلاداةٓة ٖليها كما جهوٖا مً زر تُوٍغ هٓم جؤؾالُ الغي اوخالُة جتُةُف اؾلوي ؤلاصاع اإلاتااملة
للمواعص اإلاائُة لكال كفوء جةٗا .
تغقُض اؾتسضام اإلاُا مً زر بزًإ ٖملُة التزجٍض إلاٗاً ر تسُُُُة تإزظ باوخؿةان كلفة اإلاوعص بلى جاه جي٘ ؾُاؾا ػعاُٖة مً قإنها
التوؾ٘ ملا بهتاج اإلادانُل اإلاؿتهلكة ألقل كمُة مً اإلاُا .
تىمُة جتُوٍغ مهاصع اإلاُا غ ر التقلُضًة ؾواء ؤكان طلك ٖنى نُٗض اإلاٗاوشة ام تدلُة مُا الةدغ.
تٗؼٍؼ ؾةل الاؾتفاص لكال ةاٖل مً كمُا ألامُاع الؿاقُة مً زر تُوٍغ جبوكاء مىٓوما زانة باوخهاص اإلاائي كوؾُلة جبصاع للتقلُل مً
مكالة اإلاُا مً زر ما توةغ مً مُا بياةُة تؿاٖض ملا ؾض الىقو ؤج التسفُر مً خضته .

املصادز والهىامؽ:
-1بُان مدمض الااًض ال اصاع مهاصع اإلاُا ال ٍ 4الصاع الغاًة لليكغ جالتوػَ٘ الٖمان الالاعصن ال2744ال م.410
-2خؿً ابو ؾموعال خامض اوخُُ ال اإلاهضع الؿابفال4222الم.42
-7خؿً ابو ؾموعال خامض اوخُُ ال ج غاةُة اإلاواعص اإلاائُةال ٍ4ال صاع نفاء لليكغ جالتوػَ٘ال ٖمانال الاعصنال4222الم.20
-1زُاي نااع الٗاويال هوعي زلُل البراػيال ج غاةُة الٗغا ال صاع اإلاكتةة الوَىُة لليكغال ل ضاصال4202الم.24
ٖ-5ةض اللُُر جما عقُضال اإلاواعص اإلاائةة ملا الٗغا ال ٍ4ال مُال٘ ب ر م رصال الؿلُماهُةال 2740الم.17
ٖ-2ةضاإلالك بً ٖةض الغخمً آلكُشال خهاص مُا الامُاع جالؿُو جاهمُة اإلاواعص اإلاائُة ملا اإلاملكة الٗغبُة الؿٗوصًةال اإلااتمغ الضجلا الااوي للمواعص اإلاائُة جالةِئة
اوشاةةال الغٍاىال الؿٗوصًةال 2772هو.2
ٖ-0رء صاججص اإلاستاعال خؿ ن مواهض مؿٗوصال اؾاؾُا اوش غاةُا الُةُُٗةال ٍ4الصاع ػهغان لليكغ جالتوػَ٘ال ٖمانال الاعصنال2744الم.402
-1ةُهل ٖةض الفتاح هاة٘ال اؾتسضام تقاها خهاص اإلاُا لتىمُة اإلاواعص اإلاائُة الٗغاقُةال مولة اإلاؿهىهغٍة للضعاؾا الٗغبُة جالضجلُةال الٗضص )27ال ل ضاصال
Page 188

Journal of the University of Garmian (Special issue), 2022 The 10th Scientific Conference:
Drought and Water Scarcity Management
-2مدمض اخمض الؿامغائي ال اصاع اؾتسضام اإلاُا ال صاع الغيوان لليكغ جالتوػَ٘ ال ٖمان ال الاعصن ال 2742ال م.15
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الؿٗوصًةال4222الم.44
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پىدخە:
پسۆطەی دزوێىەکسدوی ئاو لەهاوچە وػک و وػکەکاهدا پێىیظخە بۆ ڕووبەڕووبىهەوەی وػکەطاڵی وڕوبهڕوی کەمی بازان و کەمیی طەزچاوەکاوی ئاو بۆ بەزگسی
کسدن لە وێساهکسدوی ژیىگە کە هاوواث بى دىلی وػکەطاڵی یەک لەدوای یەک لە هاوچەیهوی فساوان لهطهز گۆی شەوی و ڕۆژهەاڵحی هاوەڕاطذ و غێراق بەػێکی
بى ،وله هیچ ههطـێً ػازاوه هیه هه گۆڕاهيازی کەغ و هەوا بەجایبەحی لە بازان بازیً له غێراق ئهمهغ وای هسد هه دهطذ ببرێذ بۆ دزۆیىههسدوی ئاو
بهػێىهیهوی فساوان لهو هاوچاهه بۆ ئەوەی طىود لە ئاودێسی جەواو و بەکازهێىاوی جس و پێؼکەوجنی ئەو هاوچاهە ،دۆڵی ػۆز چەهدیً دۆڵ و طیظخەمی ئاوەڕۆی
وەزشی هەیە کە بە ػێىەیەکی ئاطایی دزوێىەکسدوی ئاو ئەهجام دەدزێذ و هەزوەها بە دەطدێىەزداوی مسۆڤ لە دوای شزیاوی بازاهاوی جىهد یان بەزدەوامی بازان
بازیً .ئاو لە هاوچە بەزشەکاهەوە بۆ هاوچە هصمەکان لهڕێگهي جۆڕێيی ئاوی وەزشی هه دهبێخه هۆی دزوطذ بىووی جۆگهي ئاوی و جىجیازان طىدی لێ وهزدهگسن
بۆ هؼخىواڵ یان دزوێىەکسدوی ئاودا لهڕێگهی دهطدێىهزداوی مسۆڤ وكۆزغىسدوی بۆ گەػەپێداوی هاوچەهه ،حەوشەکە دەکەوێخە باکىزی زۆژهەاڵحی پازێصگای
دیالە لە كەشای کفسی ،کە لە ئێظخادا طهز به ئیدازەی گهزمیاهدایه  ،لە هاحیهواوی کۆکع و طهزكهاڵ ،کە بەػێکی شۆزی لە هاحیهی هۆهظه ،ڕووبەزی
حەوشەکە ( 1747158هم )2و دزێژکساوەی حەوشەکە (لە باػىوزەوە لە هصمتریً داڵ بەزەو باکىوز لهبهزشجسیً داڵ و حەوشەکە له باکىوز بهزهو ڕۆژهەاڵث و
ڕۆژئاوا فساوان دهبێذ وػێىەی ههزمێ وهزدهگسێذ) وبهزشجسیً داڵ لهحهوشههه دهگاجه(397م)لهطهز ڕووی ئاطتی دهزیا ،ودەکەوێخە باکىوزی ڕۆژهەاڵحی
حەوشەکە و هصمتریً داڵ ( 155م) لەطەز ئاطتی دەزیا لە باػىوز و باػىوزی ڕۆژهەاڵحی حەوشەکە ،لە کاجێکدا چێىهي حەوشەکە دهگاجه ( 75.5257کم)،
ودزێژێىهي دهگاجه ( 27.25کم) و پاهێىهی( 14.22کم).
لە ڕووی گەزدووهیهوه ،حەوشەکە دەکەوێخە هێىان ههزدووباشههي پاوی (" )34°45'25"-34°26'25له باکىوز و ههزدوو هێڵی دزێژی(")45°52'45"-45°11'25
لهڕۆژهەاڵث و جۆڕی ڕوباز وللەکاوی حهوشههه له دۆڵی طەزەکی کۆجایی هه له دۆڵی ػۆز هاودهبسێذ هه به ئاڕاطخهي ڕۆژهەاڵث و باػىزی ڕۆژهەاڵث دەڕواث جا
دهڕژێخه هاو ڕووبازی طيرواهەوە.

Harvesting water in the Shore Valley and ways to develop it using GIS technologies
Dr. saleh Hassan Ali
Lecturer - Diyala General Directorate of Eduction
falah Mohammed satar
 Assistant lecturer - University of Garmian - College of ScienceDepartment of chemistry
Othman abdulrhman ali
 Lecturer - University of Garmian - College of Basic EducationDepartment of Social Sciences
Abstract
The process of harvesting water in dry and dry areas is necessary and necessary to face drought, lack of rain and scarcity of
water sources in order to resist the environmental degradation that accompanied successive drought cycles on large areas of
the globe and the Middle East and Iraq part of it, and it is no secret to one of the climate oscillations, especially in the
rainfall in Iraq, which made the introduction of incentives to harvest water and expand it from rainfall in these areas in order
to benefit from supplementary irrigation and other uses And the development of those areas. The Shore Valley includes
many valleys and seasonal sewage systems where the harvesting of water is carried out naturally and also by human
intervention in the wake of severe rain storms or continued rainfall, if water flows from high areas to low-lying areas by the
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seasonal sewage system and valleys problem waterways invested by farmers in agriculture or water harvesting by human
intervention and investment in the development of basin areas, The basin is located in the northeast of Diyala province in
The Kfary district, which is currently under the administration of Kerman, Sulaimaniyah province, in the districts of Cox
and Serkal, the bulk of which is located in Cox District, where the area of the basin (174,108 km2) and the extension of the
basin (from South of 7Dni point has a north-to-north point where the basin expands northward to east and west where the
shape of the basin takes the form of the pear) and the highest point in which it reaches (397 m) meters above sea level, and
falls In the northeast of the basin and the lowest point (150 m) above sea level in the south and southeast of the basin, while
the ocean of the basin (70.5257 km), the length of the basin (27.20 km) and the width of the basin (14.22 km).
Astronomically, the basin is located in two latitudes ("20'26°34-20'40°34) north and two length lines ("20'11°45-"40'02°45)
to the east and the river branching network of seasonal valleys ends in the main valley, called the Shore Valley, where it
heads east and south-east to pour into the Sirwan River.

Page 190

