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 اإل٘عاء
إلى الرجل الطيب الذي غادرنا مبكررا  ذذىرب إلرى جرذار ربرو الكرري  ذنسر  بر مس 

 الساجة إلى سنانو الذي ال نظير لو

 )ذالدي العزيز( ... 

لى م  ذ   يا ذكرمياانبسنعممتني العطاء ذغمرتني ا 

 ( ... ذالدتي السبيبة) 

لى ذ   م  عشت معي  مالمح طفذلتي سندي ذذخريا 

 ( ...   أخذتي ذأخذاتي) 

لى ذ    مممكتي الصغيرة سبيبتي ذرفيقة سياتيا 

 ...(الغالية)زذجتي                                                       

لى ذ    كبدي أبنتي فمذةا 

 ( ...سبيبة أبييا)                                                      

لىذ   ةذكل م  يتمنى لي النجاح ذالمذفقي كل م  لو مكانة في قمبي ا 
 

 أىدي ثمرة جيدي ىذا
 

 الباسث       

 
 



 

 
 ج

 شىؽ ٚرمع٠ؽ
و ّوحددهلل فددأ تددمهلله ِو  ددهللوا    ائددِو   ك  هائددو ِ  هلل فددأ ليله ددِو   دديّ الحمددهلل ا الددفر   دد ّ 

ونددددّو   م  ف ددددِو يمددددوو لولهائددددِو  ويهددددو لندددد ا  ال اتددددهلله   يهددددو  نائددددِو  و مدددد   ددددو  
ال ائ ه   حن   جائِو  الحّأ ال مه  الفر ال ه  د  ند  نممدِو م  داة ف ف ال فدأ ل  دِو 

فأندنهللنأ  وال نمائِو  فأحمهللُه لواًل نم  جيهدة ف دمِو حمدهللًا هدواير نيائدِو  الدفر لليمندأ
 .هللومًا وياهلل نمَأ م  ن مائِو 

ألندد اف أ  واالم نددا  جيهددة اللددكة  ل  ددهلل  ل  هندد نأ ولنددا لنيددأ ك ا ددي لي وح ددأ
( لمددا جددوا  نددمه  لحمددهلل الجددا ) الددهللك و المنددانهلل األندد اف  الملدد في نمدد  لي وح ددأ

ن دياير لمد   و لأ م   وجهيات ومالحظات ال أ لغنت ال حد   دالمح وا ال ممدأ يهلّلم
ل ديا  الح هتدي واإ االندهللههللف وم ا   يد الدأ ولفكا ىد اييدهللم الم فولدي ال دأ  الجيوهللىدو  الي

نندأ اا  اندهللاهللىا فجياىدا  و ي وحدي م  لجة إ ما  ىفه األ الهلل انيالم واتة يواة مهللف 
 . ه  الجياء

ول  هلل   اللك  إل  جمه  لنا ف أ فأ ين  الجغ افهي الفه    ممفت نم  لهدهللهي  
لمددا ليدد  نمددأ  مدد  ف ددة ك هدد    ددهلل اا ندد حانو و  ددال  مدد   ددالة النددني ال ح دده هي 

 ددالة  هلل هنددأ فددأ م حم ددأ الماجندد ه  والددهللك و اه ول ددا مددني  األندد اف الددهللك و  لهدداهلل 
واألن اف الهللك و  نمدأ ن دهلل اليىد ف  م ا ك واألن اف الهللك و  ن هلل نجهة نالو  اليائأ

كاظ  الوائمأ واألن اف الهللك و  هون  محمهلل نمأ حا   اليفاة واألند اف الدهللك و  يهندو 
واألندددد اف  وندددداي   دددده  الحنددددناور واألندددد اف الددددهللك و  نددددال  ىددددا   لحمددددهلل الج ددددو ر

 فجياى  اا ننأ  ه  الجياء. المنانهلل هللك و  منا  النوهللانأ



 

 
 ظ

م نانأ إل  األن اف الهللك و  لنامي  يندة إ   هلله  لك ر ونظه  وهميمنأ الوفاء 
مددد   دددالة مالحظا دددو ال ممهدددي  هلل انددد أاللددد ه أ الدددفر لددد  همدددة مددد  م دددا   أ و  دددوه  

 وف ك اا لما  حو و    . نممو ونياءه نمأ فأل  ه  ة و و وجهيا و النهللههللف  

و تدداحو لدداالواألندد اف ل كددا  ن مددا  الجهولددوجأ  مددهللك و لم نددانأ ا  لددك ر و و 
لألنددد اف لحمدددهلل ن دددهلل ال مدددة المهدددهللانأي ولدددك ر و  دددهلله ر أ  دددالة المدددفا   اف دددان (يددد ا 
  .لما ل هللوه م  جيهلل فأ  ن  ال  ائي والهللك و   الهلل لك   الحمهللانأ ال  ا

لأ وموظ أ جمهد  الدهللوائ  والمؤنندات ال ندمهي هلله ر إل  الناهللف م  منؤو لك ر و  و 
للدك  اليمهدة لده وا  و الفه    اممدت م يد  ول دهللوا لدأ كافدي ال نديهالت  تدهلل   حدوي 

وللددك  جمهدد  الدديمالء   هلل اندد أأ مدد   هانددات  اتددي والم  م ددي  دد اه   نددوة لمددا وفدد ه لدد
ل  ل  دهلل   واألتهللياء واليمهالت م  ل  لفك  لنمي ي وال هند نأ فدأ نياهدي الميدا  إال

 جيهدددة اللدددك  والوفددداء إلددد  كدددة مددد  مدددهلل لدددأ هدددهلل ال دددو  والمندددانهللف فدددأ نددد هة إنجددداي 
 األي وحي  لكميا الحالأ.

ال دددأ وي دددت م دددأ وندددانهلل أ  إلددد  لنددد  أوفدددأ ال  دددا  ل وجدددو   ظددده  اللدددك  واالم ندددا  
نددني  لندداة اا ل  هح ظيدد  وهددهللهمي  ف دد ًا لددأ  وانلددغالأو حممددت م ددأ جيددهلل الهلل انددي 

  فأ الهللنها واآل  ف.
 
 
 
 
 

 



 

 
 ه

  ادلشؽفإلؽاؼ 
          

تقيي  المخاطر ) المونومي  د األي وحي  إنهللاهلل ىفه لليهلل ل       
 ال أ يهللمياي (جيذمذرفذلذجية لمنطقة بشدر في مسافظة السميمانيةييدرذ ال

 إل افأ فأ كمهي ال   هي  كانت (مسي الشمري )مسمد ىشا  عبدالرسم اليالو 
ي وىأ جيء م  / جام ي  غهللاهللين  الجغ افهي  -لم مو  االننانهي  ل   ال لهلل

 الجغ افهي الي ه هي. /ال   هي  فأ فمن ي لياهللف الهللك و اهم يم ات نهة 
 

 التوقيع:

 سن: أ.م.د جواى سويي أحود الجافاأل

 الورتبت العلويت: أستاذ هساعد

 4243/  6/   35التاريخ :  

 أبي رشد -كليت التربيت -العنواى: جاهعت بغداد 

 
 
 

 بناء  عمى تذصية رئيس قس  الجغرافية
 لممناقشة األطرذسةذبناء  عمى التذصيات المتذافرة أرشح ىذه 

 
 
 

 

 التوقيع:

 علي عبد الزهرة كاظن الوائلياألسن: أ.د 

 الورتبت العلويت: أستاذ

 4243/  6/   35التاريخ :  

 أبه رشد–كلية التربية  -العنوان: جامعة بغداد 

 

 



 

 
ٚ 

 اٌٍغٛٞادلمَٛ إلؽاؼ 
 

تقيرررررررررررري  المخرررررررررررراطر ) المونددددددددددددومي  ددددددددددددد ىددددددددددددفه األي وحدددددددددددديللدددددددددددديهلل ل  

( ال ددأ يددهللميا جيذمذرفذلذجيررة لمنطقررة بشرردر فرري مسافظررة السررميمانيةييدرذ ال

ي مدددأ مددد    وهميدددا لغوهدددًا ل( مسررري الشرررمري مسمرررد ىشرررا  عبررردالرسم )اليالدددو 

 تالحي لممنايلي م  الناحهي المغوهي. ووجهلل يا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع:

 د. هحود صائب خضير االسن:                                                      

 أستاذ هساعد  : الورتبت العلويت                                                      

 4243/ 7/   33التاريخ :                                                         

  أبي رشد –: جاهعت بغداد / كليت التربيت  العنواى                                                      
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 ادلمَٛ اٌؼٍّٟإلؽاؼ 

 

تقيرررررررررررري  المخرررررررررررراطر ) المونددددددددددددومي  ددددددددددددد ىددددددددددددفه األي وحددددددددددددي  لللدددددددددددديهلل 

ال ددأ يددهللميا  (جيذمذرفذلذجيررة لمنطقررة بشرردر فرري مسافظررة السررميمانيةييدرذ ال

   وهميددا مدد  ي مددأ ووجددهلل يال( مسرري الشررمري مسمررد ىشررا  عبرردالرسم )اليالددو 

 .م  الناحهي ال ممهي تالحي لممنايلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع:                      

 االسم: د.                                                      

  المرتبة العلمية:                                                      

 4243التاريخ :   /    /                                                      

 : مكان العمل                                                      
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 دٕخ ادلٕبلشخإلؽاؼ ٌ

المونومي  األي وحيايم نا نم   يهلل نليهلل نح  لن اء لجني المنايلي  أننا   
 (جيذمذرفذلذجية لمنطقة بشدر في مسافظة السميمانيةييدرذ تقيي  المخاطر ال د )

فأ  هويهلل نايلنا )مسمد ىشا  عبد الرسم  مسي الشمري(الم هللمي م  اليالو 
 فمن ي الهللك و اهأنيا جهلله ف  ال  وة لنهة هلل جي  مح وها يا وفهما لو ناليي  يا ون ا 

 )            (.   هلله  ي الجغ افهي الي ه هي /ال   هي  فأ
  

 
 ال ويه 

  ن هلل نجهة م ا كهلل ل.
   ئهناً   

 20121ال ا هخ:    /     / 

 ال ويه  
  محمهلل ن هلل الوىاو حن  ل.هلل

 ن ددددواً 
 2021ال ا هخ :    /     /

 
 

 ال ويه 
  ن اهلل ن هلل الكاظ  ج هو ل. .هلل

 ن واً 
 2021ال ا هخ:    /     / 

 ال ويه  
  ماجهلل حمههلل محن  ل. .هلل

 ن وًا 
 2021ال ا هخ:    /    / 

 
 

 ال ويه 
  لحمهلل  مهي حماهللر ل. .هلل

 ن واً 
 2021ال ا هخ:    /     / 

 ال ويه  
 جوا  نمه  لحمهلل ل. .هلل 

 ن وًا ومل فاً 
 2021ال ا هخ:    /    / 

 
     لهلل لم مو  اإننانهي/ جام ي  غهللاهلل ل –مجمي كمهي ال   هي  هلليت م  ي ةت

 
 

 اٌزٛل١غ
 أ.ظ ػالٚٞ قبظؼ خبؾع 

ٌٍؼٍَٛ ثٓ ؼشع /أ –و١ٍخ اٌرتث١خ ع ـػ١ّ
 اإلٔكب١ٔخ
 0202اٌزبؼ٠ص:    /     / 



 

 
 ؽ

 احملز٠ٛــبد ثجذ

 اٌظفسخ ادلٛػٛع
 اىل ِٓ

 أ أ ا٠٢خ اٌمؽآ١ٔخ
 ة ة اال٘عاء

 ظ ج اٌشىؽ ٚاٌزمع٠ؽ
 ه ه الؽاؼ ادلشؽف

 ٚ ٚ الؽاؼ ادلمَٛ اٌٍغٛٞ
 ؾ ؾ الؽاؼ ادلمَٛ اٌؼٍّٟ
 ذ ذ الؽاؼ جلٕخ ادلٕبلشخ

 ن ؽ احملز٠ٛبد ثجذ
 َ ن اجلعاٚي ثجذ

 ْ َ ثجذ األشىبي
 ـ ْ ثجذ اخلؽائؾ
 ص ع رجذ اٌظٛؼ

 ص ص ادلطــبد ثجذ
 ؼ ق ادلكزطٍض

 11 1 اإلؿبؼ إٌظؽٞ ٌٍعؼاقخ
 1 1 ادلمعِخ

 2 2 أٚالً: ِشىٍخ اٌعؼاقخ
 3 2 ثب١ًٔب: فؽػ١خ اٌعؼاقخ

 3 3 : زعٚظ اٌعؼاقخثبٌثبً 
 5 3 ؼاثؼًب: أ٘عاف اٌعؼاقخ

 6 5 ضبِكًب: ِؽازً إػعاظ اٌعؼاقخ
 7 6 : ِٕب٘ح ٚأقب١ٌت اٌعؼاقخقبظقبً 

 8 7 ١٘ى١ٍخ اٌعؼاقخ: قبثؼبً 
 11 8 شبثٙخ: اٌعؼاقبد ادلثبِٕبً 
 77 11 اخلظبئض اٌـج١ؼ١خ دلٕـمخ اٌعؼاقخاٌفظً االٚي : 

 11 11 ظبئض اجل١ٌٛٛخ١خ دلٕـمخ اٌعؼاقخاخل –ا٢ًٚ 
 14 11 اٌزـٛؼ اجل١ٌٛٛخٟ -1
 18 14 اٌج١ٕخ اجل١ٌٛٛخ١خ -2
 29 18 اٌزى٠ٕٛبد اجل١ٌٛٛخ١خ -3

 31 31 ِٕـمخ اٌعؼاقخ ثب١ًٔب: رؼبؼ٠ف



 

 
ٞ 

 اٌظفسخ ادلٛػٛع
 اىل ِٓ

 31 31 حت١ًٍ ضظبئض االؼرفبع
 36 31 ٌٍّٕـمخ األشىبي اٌزؼبؼ٠ك١خ
 61 37 ثبٌثًب:  ادلٕبش
 37 37 ادلٕبش اٌمع٠ُ
 54 37 ادلٕبش احلبيل

 54 54 ؼاثؼًب: ادلٛاؼظ ادلبئ١خ
 59 54 ادلٛاؼظ ادلبئ١خ اٌكـس١خ -1

 64 59 ادل١بٖ اجلٛف١خ -2
 68 65 ضبِكًب: اٌرتثخ

 77 68 قبظقًب: إٌجبد اٌـج١ؼٟ
 118 78 دلٕـمخ اٌعؼاقخ اٌفظً اٌثبٟٔ اخلظبئض اٌزؼبؼ٠ك١خ ٚاالحنعاؼ٠خ

 78 78 أٚالً: اخلظبئض اٌزؼبؼ٠ك١خ
 81 78 فئبد اٌزؼؽـ )االٔـمخ اٌزؼبؼ٠ك١خ( -1

 81 81 اٌمـبػبد اٌزؼبؼ٠ك١خ  -2
 86 81 ادلمبؿغ اٌـ١ٌٛخ -أ
 92 86 ادلمبؿغ اٌؼؽػ١خ -ة
 118 93 اخلظبئض االحنعاؼ٠خ: ثب١ٔبً 

 143 119 اٌفظً اٌثبٌث: اٌؼ١ٍّبد اجل١ِٛٛؼفٌٛٛخ١خ
 119 119 اٚالً: اٌؼ١ٍّبد ادلٛؼفٛرىز١ٔٛخ

 141 119 ادلٛؼفِٕٛبض١خ ٚاٌؼٛاًِ ثب١ًٔب: اٌؼ١ٍّبد
 142 142 )حتؽن ِٛاظ قـر األؼع( ثبٌثًب: اٌؼ١ٍّبد ادلٛؼفٛظ٠ٕب١ِى١خ
 181 144 ٌألزٛاع إٌٙؽ٠خ اٌفظً اٌؽاثغ اخلظبئض ادلٛؼفِٛرت٠خ

 153 146 اٚالً: اخلظبئض ادلكبز١خ
 159 154 ثب١ًٔب: اخلظبئض اٌشى١ٍخ

 165 159 ثبٌثًب: اخلظبئض اٌزؼبؼ٠ك١خ
 181 165 ؼاثؼًب: ضظبئض شجىخ اٌظؽف ٌألزٛاع ادلبئ١خ

 281 181 خ١ِٛٛؼفٌٛٛخ١خ دلٕـمخ اٌعؼاقخ١عؼٚاٌفظً اخلبِف رم١١ُ ادلطبؿؽ اذل
 181 181 : ادلطبؿؽ ادلؽرجـخ ثبٌؼ١ٍّبد اجل١ِٛٛؼفٌٛٛخ١خأٚالً 

 195 181 ادلطبؿؽ ادلؽرجـخ ثبٌؼ١ٍّبد ادلٛؼفٛظ٠ٕب١ِى١خ )زؽوخ ادلٛاظ اٌظطؽ٠خ( -1
 213 196 ادلطبؿؽ ادلؽرجـخ ثبٌؼ١ٍّبد ادلٛؼفٛرىز١ٔٛخ -2



 

 
 ن

 اٌظفسخ ادلٛػٛع
 اىل ِٓ

 215 213 ِٕبض١خادلطبؿؽ ادلؽرجـخ ثبٌؼ١ٍّبد ادلٛؼفٛ -2
 216 216 : ادلطبؿؽ ادلؽرجـخ ثبخلظبئض ادلٛؼفِٛرت٠خ ٚاذل١عؼٌٚٛخ١خثب١ٔبً 

 216 216 اال١ٌخ ادلزجؼخ يف رم١١ُ سلبؿؽ اٌك١ٛي
 217 216 ضـؽ اٌك١ٛي

 217 217 ادلٛؼفِٛرت٠خأٚالً: رمع٠ؽ ِكز٠ٛبد شعح ضـٛؼح اٌك١ٛي يف األزٛاع زكت اخلظبئض 
ثب١ًٔب: رمع٠ؽ ِكز٠ٛبد شعح ضـٛؼح اٌك١ٛي يف أزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ رجؼًب 

 228 217 ٌٍطظبئض اذل١عؼٌٚٛخ١خ

 229 228 ثبٌثأ: رظ١ٕف ظؼخبد سلبؿؽ اٌك١ٛي يف أزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ
 232 229 ؼاثؼًب: اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ دلطبؿؽ اٌك١ٛي ٚشعرٙب ٚؿؽق اٌزسىُ ثٙب

 246 233 خ١ِٛٛؼفٌٛٛخ١خ ػٍٝ األٔشـخ اٌجشؽ٠خ١عؼٚ: أثؽ ادلطبؿؽ اذلثبٌثبً 
 256 246 ٌٍّٕـمخ خ١ِٛٛؼفٌٛٛخ١خ١عؼٚ: ِمرتزبد دلٛاخٙخ أٚ رم١ًٍ ِٓ ادلطبؿؽ اذلؼاثؼبً 

 266 257 ٚاٌزٛط١بد إٌزبئح
 275 262 ٚادلؽاخغ ادلظبظؼ 

 B A ِكزطٍض ثبٌٍغخ االٔى١ٍؿ٠خ
 اجلعاٚي ثجذ
 اٌظفسخ اجلعٚيػٕٛاْ 

 28 ( اٌززبثغ اٌـجبلٟ ِٚكبزخ اٌزى٠ٕٛبد اجل١ٌٛٛخ١خ يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ1خعٚي )
 34 أٔٛاع اجلجبي ٚاؼرفبػٙب يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ( 2خعٚي )
 39 ِٛالغ احملـبد ادلٕبض١خ احملبؿخ مبٕـمخ اٌعؼاقخ( 3خعٚي )

ـبد زليف اٌؼظّٝ ٚاٌظغؽٜ ٚادلعٜ )َ(  ( ادلؼعالد اٌشٙؽ٠خ ٚاٌك٠ٕٛخ ٌعؼخبد احلؽاؼح4خعٚي )
 ِٕـمخ اٌعؼاقخ

41 

 44 زلـبد ِٕـمخ اٌعؼاقخ يفثب( \( ادلؼعالد اٌشٙؽ٠خ ٚاٌك٠ٕٛخ ٌكؽػخ اٌؽ٠بذ )5َخعٚي )
 45 ـبد ِٕـمخ اٌعؼاقخدلؼعي رىؽاؼاد اجتبٖ اٌؽ٠بذ يف زل( إٌكت ادلئ٠ٛخ 6خعٚي )
 49 )ٍُِ( يف زلـبد ِٕـمخ اٌعؼاقخ( اجملّٛع اٌشٙؽٞ ٚاٌكٕٛٞ ٌألِـبؼ 7خعٚي )

 53 ـبد ِٕـمخ اٌعؼاقخ%( يف زل( ادلؼعالد اٌشٙؽ٠خ ٚاٌك٠ٕٛخ ٌٍؽؿٛثخ إٌكج١خ )8خعٚي )
 62 أمسبء ا١ٌٕبث١غ ادلبئ١خ اٌؽئ١ك١خ دلٕـمخ اٌعؼاقخ( 9خعٚي )

 69 أٔٛاع اٌرتة يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ( 10خعٚي )
 75 اٌعؼاقخإٌجبربد اٌـج١ؼ١خ يف ِٕـمخ ( 11خعٚي )
 75 أٔٛاع إٌجبربد اٌـج١ؼ١خ يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ( 12خعٚي )



 

 
 ي

 اٌظفسخ اجلعٚيػٕٛاْ 
 81 اٌفئبد اٌزؼبؼ٠ك١خ دلٕـمخ اٌعؼاقخ( 13خعٚي )
 111 اجتب٘بد االحنعاؼ يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ( 14خعٚي )

 113 (zinkأشىبي رؼؽـ األؼع ٚظؼخخ ادلٕسعؼاد زكت رظ١ٕف )( 15خعٚي )
 115 دلٕسعؼاد ِٕـمخ اٌعؼاقخاٌزظ١ٕف اٌزفظ١ٍٟ ( 16خعٚي )

 114 رىؽاؼ اٌرتاو١ت اخلـ١خ ػعظ٘ب ٚأؿٛاذلب ٚٔكجٙب دلٕـمخ اٌعؼاقخ( 17خعٚي )
 112 ( رظ١ٕف خ١ٌٛٛخٟ ٌٍرتاو١ت اخلـ١خ18خعٚي )

 135 (Fournier( ظؼخبد اٌزؼؽ٠خ حبكت ِؤشؽ فٛؼٔري )19خعٚي )
 136 حملـبد ِٕـمخ اٌعؼاقخ ( لبث١ٍخ احلذ ادلـؽٞ حبكت ِؤشؽ فٛؼٔري20خعٚي )

 Bergsma 138(  ظؼخبد اٌزؼؽ٠خ زكت ٔظبَ 21خعٚي )
 141 ( ظؼخبد اٌزؼؽ٠خ االضعٚظ٠خ يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ22خعٚي )
 147 ( اٌفئبد ٚإٌكت ادلكبز١خ ألزٛاع ِٕـمخ ثشعؼ23خعٚي )

 149 ( اخلظبئض ادلكبز١خ ألزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ24خعٚي )
 155 اٌشى١ٍخ ألزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ ( اخلظبئض25خعٚي )

 156 ( ظ١ًٌ ِؼعي االقزـبٌخ26خعٚي )
 158 ( ظ١ًٌ ِؼعي االقزعاؼح27خعٚي )

 161 ( ٔكجخ اٌزؼؽـ ألزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ28خعٚي )
 163 ( اخلظبئض اٌزؼبؼ٠ك١خ ألزٛاع رظؽ٠ف ِٕـمخ اٌعؼاقخ29خعٚي )

 171 يف أزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ ٚٔكت اٌزشؼت ِٚؼعالرٙب ادلبئ١خ ( إػعاظ ٚؼرت اجملبؼ30ٞخعٚي )
 174 (  أؿٛاي اجملبؼٞ يف أزٛاع ِٕـمخ31خعٚي )

 181 ( ثؼغ ضظبئض شجىخ اٌزظؽ٠ف ادلبئٟ ألزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ32خعٚي )
 191 ( ٔزبئح اٌزم١١ُ ٌٍّؼب٠ري ادلؤثؽح حلؽوخ ادلٛاظ زكت لٛح اٌزأثري33خعٚي )

 193 دلطبؿؽ زؽوخ ادلٛاظ يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ ٍؼٛاًِ  األوثؽ رأثرياً ( األٚؾاْ إٌكج١خ 34ٌخعٚي )
 194 ( أطٕبف سلبؿؽ زؽوخ ادلٛاظ دلٕـمخ اٌعؼاقخ35خعٚي )

 211 ( ادلطبؿؽ اٌؿٌؿا١ٌخ زكت ِٕظّخ اٌظسخ اٌؼبدل١خ يف اٌؼؽاق ِٕٚـمخ اٌعؼاقخ36خعٚي )
 213 ؼضرت( ِمعاؼ اٌؿٌؿاي زكت ِم١بـ 37خعٚي )

 219 ( رمع٠ؽ شعح ضـٛؼح اٌك١ٛي يف أزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ رجؼًب ٌٍطظبئض ادلٛؼفِٛرت٠خ38خعٚي )
 219 قبػخ, ظل١مخ ألزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ \( ؾِٓ اٌرتو١ؿ 39خعٚي )
 221 قبػخ, ظل١مخ ألزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ \( ؾِٓ اٌزجبؿؤ 40خعٚي )

 223 ادلؤثؽح يف ق١ٛي أزٛاع ادلٕـمخ ( ثؼغ اخلظبئض اذل١عؼٌٚٛخ١خ41خعٚي )
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 اٌظفسخ اجلعٚيػٕٛاْ 
 226 ( ثؼغ اخلظبئض اذل١عؼٌٚٛخ١خ ادلؤثؽح يف ق١ٛي أزٛاع ادلٕـمخ42خعٚي )

( رظ١ٕف ظؼخبد ضـٛؼح اٌك١ٛي ألزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ رجؼًب ٌٍطظبئض ادلٛؼفِٛرت٠خ 43خعٚي )
 ٚاذل١عؼٌٚٛخ١خ

231 

 232 اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ دلطبؿؽ اٌك١ٛي يف أزٛاع اخلبطخ مبٕـمخ اٌعؼاقخ ( ِظفٛفخ44خعٚي )
 235 (2018رٛؾ٠غ قىبْ لؼبء ثشعؼ حبكت إٌبز١خ ٚاٌج١ئخ ٚاجلٕف ٌكٕخ ) (45خعٚي )

 237 ( إٌٛازٟ اٌزبثؼخ ٌمؼبء ثشعؼ ِكبززٙب ٚٔكجٙب46خعٚي )
 242 ( اٌـؽق اٌؽئ١ك١خ ٚاٌثب٠ٛٔخ ٚاٌرتاث١خ ٚاحلظ٠ٛخ ثبٌى١ٍِٛرت دلٕـمخ ثشعؼ47خعٚي )

 244 ( ٔٛع زؽوخ ادلٛاظ ػٍٝ ؿؽق اٌزبثؼخ دلٕـمخ اٌعؼاقخ48خعٚي )
 255 خ١ِٛٛؼفٌٛٛخ١خ ٚرظ١ٕف شعرٙب يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ١عؼٚ( أٔٛاع ادلطبؿؽ اذل49خعٚي )

 االشىبي ثجذ
 اٌظفسخ اٌشىًػٕٛاْ 

 42 2018 -1985ٌٍّعح  ظؼخبد احلؽاؼح اٌؼظّٝ ٚاٌظغؽٜ حملـخ اٌك١ٍّب١ٔخؼعالد ِ( 1شىً )
 42 2018 -1985ّعح ٌٍ ِؼعالد ظؼخبد احلؽاؼح اٌؼظّٝ ٚاٌظغؽٜ حملـخ ظٚوبْ  (2شىً )
 42 2018 -2000ّعح ٌٍ ِؼعالد ظؼخبد احلؽاؼح اٌؼظّٝ ٚاٌظغؽٜ حملـخ قؽظشذ( 3شىً )

 45 ثب( يف زلـبد ِٕـمخ اٌعؼاقخ\اٌشٙؽ٠خ )َقؽػخ اٌؽ٠بذ ( ِؼعالد 4شىً )
 ٚؼظح اٌؽ٠بذ ٌزىؽاؼ زكت االجتب٘بد حملـخ اٌك١ٍّب١ٔخ( 5شىً )

 
46 

 47 ٚؼظح اٌؽ٠بذ ٌزىؽاؼ زكت االجتب٘بد حملـخ ظٚوبْ( 6شىً )
 47 ٚؼظح اٌؽ٠بذ ٌزىؽاؼ زكت االجتب٘بد حملـخ قؽظشذ( 7شىً )

 51 2018 -1985ّعح ٌٍ اٌك١ٍّب١ٔخرلّٛع االِـبؼ )ٍُِ( يف زلـخ ( 8شىً )

 51 2018 -1985ّعح ٌٍ رلّٛع االِـبؼ )ٍُِ( يف زلـخ ظٚوبْ( 9شىً )
 51 2015 -2000ّعح ٌٍ رلّٛع االِـبؼ )ٍُِ( يف زلـخ قؽظشذ( 11شىً )
 54 ادلؼعالد اٌشٙؽ٠خ ٌٍؽؿٛثخ إٌكج١خ )%( يف احملـبد ادلٕبض١خ ادلٕزطجخ( 11شىً )

 85 (A-B1اٌـٛيل االٚي ) ادلمـغ  (12شىً )
 85 (A-B2ادلمـغ اٌـٛيل اٌثبٟٔ )  (13شىً )
 86 (A-B3ادلمـغ اٌـٛيل اٌثبٌث ) ( 14شىً )
 91 (A-B4ادلمـغ اٌؼؽػٟ االٚي ) ( 15شىً )
 91 (A-B5) ادلمـغ اٌؼؽػٟ اٌثبٟٔ ( 16شىً )
 91 (A-B6) ادلمـغ اٌؼؽػٟ اٌثبٌث ( 17شىً )
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 اٌظفسخ اٌشىًػٕٛاْ 
 92 (A-B7) اٌؽاثغ ( ادلمـغ اٌؼؽػٟ 18شىً )
 92 (A-B8) اخلبِف ( ادلمـغ اٌؼؽػٟ 19شىً )

 111 ( ادلطـؾ االشؼبػٟ اٌزىؽاؼٞ ٌٍرتاو١ت اخلـ١خ20شىً )
 112 ( ادلطـؾ االشؼبػٟ اٌـٛيل ٌٍرتاو١ت اخلـ١خ21شىً )

 121 ( اٌزد٠ٛخ ثفؼً اٌظم١غ22شىً )
 182 زؽوخ ادلٛاظ اٌظطؽ٠خ ثفؼً اجلبغث١خ األؼػ١خ ثبجتبٖ أقفً ادلٕسعؼ ( منؾ23شىً )

 196 اطٕبف سلبؿؽ زؽوخ ادلٛاظ دلٕـمخ اٌعؼاقخ( 24شىً )
 اخلؽائؾ ثجذ

 اٌظفسخ ػٕٛاْ اخلؽ٠ـخ
 4 ( ِٛلغ ِٕـمخ اٌعؼاقخ ثبٌٕكجخ ٌٍؼؽاق ٚزلبفظخ اٌك١ٍّب١ٔخ1ضؽ٠ـخ )

 16 االٔـمخ اٌزىز١ٔٛخ ٌٍؼؽاقِٛلغ ِٕـمخ اٌعؼاقخ ِٓ ( 2ضؽ٠ـخ )
 19 ادلىبشف اٌظطؽ٠خ دلٕـمخ اٌعؼاقخ( 3ضؽ٠ـخ )
 33 االؼرفبع ادلزكبٚٞ دلٕـمخ ثشعؼ( ضـٛؽ 4ضؽ٠ـخ )

 38 ِٛالغ احملـبد ادلٕبض١خ ادلٕزطجخ( 5ضؽ٠ـخ )
 56 ادلٛاؼظ ادلبئ١خ اٌكـس١خ دلٕـمخ اٌعؼاقخ( 6ضؽ٠ـخ )

 64 ِٛالغ ا٢ثبؼ دلٕـمخ ثشعؼ( 7ضؽ٠ـخ )
 66 أٔٛاع اٌرتة يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ( 8ضؽ٠ـخ )

 72 رٛؾ٠غ إٌجبد اٌـج١ؼٟ يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ( 9ضؽ٠ـخ )
 77 ( ِؤشؽ وثبفخ اٌغـبء إٌجبرٟ دلٕـمخ اٌعؼاقخ10ضؽ٠ـخ )

 79 اٌفئبد اٌزؼبؼ٠ك١خ دلٕـمخ اٌعؼاقخ( 11ضؽ٠ـخ )
 82 ادلمبؿغ اٌزؼبؼ٠ك١خ دلٕـمخ اٌعؼاقخ( 12ضؽ٠ـخ )
 99 اجتب٘بد االحنعاؼ يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ( 13ضؽ٠ـخ )

 112 يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ  zing ِكز٠ٛبد االحنعاؼ ظؼخخ حبكت رظ١ٕف ( 14ضؽ٠ـخ )
 116 اٌزظ١ٕف اٌزفظ١ٍٟ دلٕسعؼاد ِٕـمخ اٌعؼاقخ( 15ضؽ٠ـخ )

 113 اخلـ١خ ػّٓ ِٕـمخ اٌعؼاقخ رتاو١تاٌ( 16ضؽ٠ـخ )
 116 اجل١ِٛٛؼفٌٛٛخ١خ دلٕـمخ اٌعؼاقخ( األشىبي 17ضؽ٠ـخ )

 143 اٌٛزعاد ادلكبز١خ القزطؽاج اٌزؼؽ٠خ االضعٚظ٠خ دلٕـمخ اٌعؼاقخ( 18ضؽ٠ـخ )
 145 األزٛاع إٌٙؽ٠خ دلٕـمخ اٌعؼاقخ( 19ضؽ٠ـخ )
 151 اٌـٛي احلم١مٟ ٚادلثبيل حلٛع ؾؼاٚح(  20ضؽ٠ـخ )



 

 
 ـ

 اٌظفسخ ػٕٛاْ اخلؽ٠ـخ
 151 اٌـٛي احلم١مٟ ٚادلثبيل حلٛع االٖٚ (21ضؽ٠ـخ )
 151 ( اٌـٛي احلم١مٟ ٚادلثبيل حلٛع شبثب22ْضؽ٠ـخ )
 152 ( اٌـٛي احلم١مٟ ٚادلثبيل حلٛع ظشز23ٛضؽ٠ـخ )
 152 ( اٌـٛي احلم١مٟ ٚادلثبيل حلٛع خٌٛخ لب24ْضؽ٠ـخ )
 152 ( اٌـٛي احلم١مٟ ٚادلثبيل حلٛع شؽ٠ٚذ25ضؽ٠ـخ )
 153 ( اٌـٛي احلم١مٟ ٚادلثبيل حلٛع  ٚيل وف26ٓضؽ٠ـخ )
 153 (  اٌـٛي احلم١ك ٚادلثبيل حلٛع ظاؼ ؾ٠ٛح27ضؽ٠ـخ )
 153 ( اٌـٛي احلم١مٟ ٚادلثبيل حلٛع وؽفذ28ضؽ٠ـخ )

 168 ( ادلؽارت إٌٙؽ٠خ حلٛع ؾؼاٚح29ضؽ٠ـخ )
 168 ( ادلؽارت إٌٙؽ٠خ حلٛع اال30ٖٚضؽ٠ـخ )
 168 ( ادلؽارت إٌٙؽ٠خ حلٛع شبثب31ْضؽ٠ـخ )
 169 ( ادلؽارت إٌٙؽ٠خ حلٛع ظشز32ٛضؽ٠ـخ )
 169 ( ادلؽارت إٌٙؽ٠خ حلٛع ٚيل وف33ٓضؽ٠ـخ )
 169 ( ادلؽارت إٌٙؽ٠خ حلٛع شؽ٠ٚذ34ضؽ٠ـخ )
 171 ( ادلؽارت إٌٙؽ٠خ حلٛع ظاؼ ؾ٠ٛح35ضؽ٠ـخ )
 171 ( ادلؽارت إٌٙؽ٠خ حلٛع وؽفذ36ضؽ٠ـخ )
 171 ( ادلؽارت إٌٙؽ٠خ حلٛع خٌٛخ لب37ْضؽ٠ـخ )

 195 ( أطٕبف سلبؿؽ زؽوخ ادلٛاظ دلٕـمخ اٌعؼاقخ38ضؽ٠ـخ )
 199 )االفؽ٠م١خ ٚاٌؼؽث١خ ٚاالٔبػ١ٌٛخ( ( اجتبٖ زؽوخ اٌظفبئر اٌزىز١ٔٛخ39ضؽ٠ـخ )

 211 يف اٌؼؽاق 2019( ػعظ اذلؿاد األؼػ١خ ٌؼبَ 40ضؽ٠ـخ )
 212 ( رم١١ُ ادلطبؿؽ اٌؿٌؿا١ٌخ يف اٌؼؽاق ِٕٚـمخ اٌعؼاقخ41ضؽ٠ـخ )
 Bergsma 215( رظ١ٕف اٌزؼؽ٠خ االضعٚظ٠خ زكت ٔظبَ 42ضؽ٠ـخ )
 231 ف سلبؿؽ اٌك١ٛي ألزٛاع ِٕـمخ اٌعؼاقخ( رظ43١ٕ)ضؽ٠ـخ 

 236 ( ادلكزٛؿٕبد اٌجشؽ٠خ ٚإٌٛازٟ دلٕـمخ ثشعؼ44ضؽ٠ـخ )
 241 ( ؿؽق اٌؽئ١ك١خ ٚاٌثب٠ٛٔخ دلٕـمخ اٌعؼاقخ45ضؽ٠ـخ )
 254 يف ِٕـمخ اٌعؼاقخ( ِٛالغ اٌكعٚظ ادلمرتزخ 46ضؽ٠ـخ )
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 ادلكـــزطٍض

 لددددهلل  ال الغددددي مندددداح يا   فولوجهددددي لمني دددديجهومو  يههلل و الم دددداي  ال  ناولددددت ىددددفِه الهلل انددددي   هدددده 
ي الواي دي فدأ لدماة ال د اي وفدأ الجديء اللدماة اللد يأ مد  محافظدي الندمهمانهي (2ك  1365.65)

الي ه هدددي الم م مدددي  ال تدددائا الجهولوجهدددي والمنا هدددي وال دددأ  ددد  مددد   الليدددا هلل اندددي ال تدددائا 
واالنحهللا هدي وال وامدة وال ممهدات  والموا هلل المائهي وال   ي والن ات الي ه أ وال تائا ال  ا هندهي

 ونلدايفأ يهداهللف  أوهللو ىا الجهومو فولوج  لألحواض المو فوم  هيال تائا و   هيالجهومو فولوج
 .ول  ىا نم  منايي ال واجهلل ال ل رىفه الم اي  

وىدأ م داي  م   يدي  الجهومو فولوجهي م اي نواع م  الل   ي ل حهللههلل  م  هلل انيال توتم      
إلد      تنه ياالم م مي  م اي  ح كي المواهلل الت  هيي إف    ال تائا ال  ا هنهي واالنحهللا هي

الح كدددي النددد ه ي   م دددة  ال ندددايي التددد  ر واالنياليدددات   وةع األندددونه  مددد  الح كدددات  م دددة الندددو 
الح كدي ال يهئدي لممدواهلل    هنمدا هلدمة الندوع ال دانأالت  هي واإنيهدا ات واإنندهاو لممدواهلل اليهنهديي 

ال   ديي و د  نمدة   هده   لم داي  ح كدي المدواهلل األ  دهي و تدنه يا    م ة  يح  الت  ر ويح 
إل   مي من وهات م  ال يو ف وىأ منايي يمهمي ال يو ف ومنايي م ونديي ال يدو ف ومندايي 

  ي ف ومنايي لهللههللف ال يو ف ومنايي لهللههللف ال يو ف جهللًا. 

م ددداي   الجهومو فولوجهدددي  والم م مدددي ممت الهلل اندددي ظيدددو  م ددداي  ل ددد ا م   يدددي  ال ممهدددات لدددو 
مني ددي الهلل انددي   دد   نا جددي ندد  ال ممهددات المو فو ك ونددك والم م مددي  م دداي  الددياليةي إظيدد ت إ 

مندد     ددم  نيدداي اليهددات ال الهددي ومني ددي االنددهللفانات وىددأ االني ددي الغهدد   ددم  ال تدده  
لدديالية    ددًا ل تددنه  منظمددي   هدده  م دداي  ا تاألك دد   ددأ  ًا  حددهللو  اليدديات األ  ددهيي إف  دد  نممدد

التددحي ال المهددي لم دد اي ومني ددي الهلل انددي كانددت  ددم   تددنه  منددايي فات اح مالهددي نالهددي جددهللًا 
نا جدي ند    دم  ال ممهدات الجهومو فولوجهدي م اي  لحوهلل  الييات األ  هيي ف اًل ن  ظيو 

هانديا حندو لدهلل يا وفدي إف  د   تدنه يا وي ال ممهات المو فومنا هي ل  يىا م اي  ال   هدي المائهدي
   هيي   تهمهي و تنه يا إل  نيايات ال أ لظي ت  مدي لتدنا   وو  ت( Bergsmaنظا  )

(ي ونياي ال   هدي 2ك  6.46م  ال   هي وىأ نياي ال   هي الم ونيي  مغت مناحي ىفا النياي )
 858.96ىا )(ي ونيدداي ال   هددي ال الهددي جددهللًا  مندداحي م ددهللا  2كدد  124.71ال الهددي  مندداحي يددهلل ىا )



 

 
 ؼ

 329.33( وىددو لنمدد  نيدداي لم   هددي فددأ المني دديي ونيدداي ال   هددي اللددهللههللف  مندداحي يددهلل ىا )2كدد 
 (.2ك  46.17(ي ول ه ًا نياي ال   هي اللهللههللف جهللًا إف  مغت مناحي ىفا النياي )2ك 

ولظيدد ت الهلل انددي له ددًا م دداي  الج هددا  النددهمأ النددا ي ندد  ال  دداه  فددأ ال تددائا المو فوم  هددي 
اليههلل ولوجهددي لألحدددواض المائهدددي فدددأ المني دديي و ددد  مددد   دددالة هلل انددي ىدددفه ال تدددائا  تدددنه  و 

وىددددأ: لحددددواض  األحددددواض فددددأ المني ددددي حنددددو لددددهللف  يو  يددددا إلدددد   ددددال  لنددددواع مدددد  ال يددددو ف
  ددد   ي ولحدددواض م ونددديي ال يدددو فحدددواضل   ىدددفا المنددد والددد   ظيددد   دددم من   دددي ال يدددو ف

ال يدو ف   م دة  داألحواض ) ك فدتي االوهي ولدأ  حوض ي اوف وحوض لد وهتي ولحدواض م    دي
ك ددد ي هللا  يهدددوفي جولدددي يدددا ي لدددا ا ي هلللددد و( إف  ددد  نمدددة   هددده  ليدددفه األحدددواض لغددد ض    دددهض 

ج اءات ال حك   يا.  ال ي  المح مة وا 

و  ددددهلل  حمهددددة وهلل انددددي ىددددفه الم دددداي   هددددا  ل  ىددددا نمدددد  اندددد  هللا  األ ض فددددأ المني ددددي والم م مددددي 
 االندد  هللا  ألغدد اض النددك  واندد  هللا  ألغدد اض الن ددة واالندد  هللا  الي انددأ والنددهاحأي إف إ  كددة 

فدددأ المني ددديي وفدددأ النياهدددي  وتدددمت  ال دددأ  حدددهلل ندددوع مددد  ىدددفه االنددد  هللامات م دددأ  ف  الم ددداي  
  ض الم   حات لمواجيي لو   مهدة مد  ىدفه الم داي  إف  د  و د  م الجدات لكدة الهلل اني  و   

 نوع م  الم اي  الظاى ف  غهي الحهلل منيا وال   ه  م  لهلل يا ول ا ىا.

 



 

 

 



 
 

 

 اإلطار النظري للدراسة املقدمة

1 

  Introduction المقدمة :

 با ًوممتمكقتاو اإلنساق  حياقة مياددة ياو   بعاد يوماقً  وتازداد الطبيعيا،  والكاوارث مخاقطرال تتفاقم 
 وأثقرىاقًوموتياق خصقئصايق يفا متبقينا، متعددة نواعأ الطبيعي، واألخطقر الطبيعي، بيئتو ومقومقت
 ما  ماقًمكاق  يفا كقرثا، حادوث عا  نقارأ أو نار  أو نسام  أ  دو  يوماقً  يمار يكقد وال التدميري، 

ً ًلذلكًأصبحتًىذهًالمخقطرًوالكوارثًالشغ ًالشقغ ًلمجغرافيقًالطبيعي،.العقل 

جااازبًكبيااارًمااا ًالمخاااقطرًالطبيعيااا، ًتتمثااا ًىاااذهًالمخاااقطرًً(جيومورفولوجيااا،ييدرًووالمخاااقطرًال)
الظااقىرةًفاايًمنطقاا،ًالدراساا،ًبمجموعاا،ًماا ًالمخااقطرًالتاايًتبقينااتًفاايًأثقرىااقًماا ًموماا ً لاا ً خاارً

فاايًالمعااقييرًالتاايًتصااناًعماا ًأسقساايقًأىمااقًحركاا،ًًوتتبااقي ًفاايًدرجاا،ًخطورتيااقًوتأثيرىااقًوأي ااقً 
ومخااقطرًمرتبطاا،ًبقلعمميااقتًالجيومورفولوجياا،ًًالمااوادًعماا ًالمنحاادراتًومخااقطرًالجريااق ًالساايمي

المتمثمااااا،ًبمخاااااقطرًالعممياااااقتًالمورفوتكتونيااااا،ًكمخاااااقطرًالااااازالز  ًومخاااااقطرًمرتبطااااا،ًبقلعممياااااقتً
المورفومنقخي،ًالمتمثم،ًبمخقطرًالتعري،ًالمقئيا، ًيعاودًنشاأةًىاذهًالمخاقطرً لا ًالعواما ًوالعممياقتً

والجرياق ًالسايميًًعما ًالمنحادراتًركا،ًالماوادالتيًتنشطيقًأوًتزيادًما ًشادتيق ًوتتمثا ًمخاقطرًح
ً.يرًمعروف،ًوم ًالصعبًتومعيقغأكثرىقًخطورةًلتكرارىقًفيًفتراتًأمو ًىذهًالمخقطرًًو

بقسااتخدا ًالتقنيااقتًالحديثاا،ًلبنااقبًًتتمثاا كونيااقًدراساا،ًتطبيقياا،ًلًىااذهًالمخااقطرًدراساا،ىمياا،ًأوتباارزً
نظااا ًبقساااتخدا ًًوبياااق ًمخقطرىاااق ًىيااادروجيورمورفولوجيقً تقياااي ًالمنطقااا،ًنظاااق ًمعموماااقتيًمكاااقنيًل

وتحديااااادًًيااااي وتقًالتاااايًياااات ًماااا ًخاااال ًاسااااتخدا ًىااااذهًالتقنياااا،ًرصاااادً(GIS)ًالمعمومااااقتًالجغرافياااا،
نتااقجًالخاارائطًلممنااقطرًالخطاارةًالمخاااقطر وماا ًخاال ًعاارضًوتحمياا ًليااذهًالمخااقطرًأمكاا ًماا ً ًوا 

و ا ًًوتصنيفيقًوتقييميقً ل ًمساتويقتًحسابًدرجا،ًالخطاورةًوبياق ًأثرىاقًعما ًالتواجادًالبشار  ً
ًً.تفقد ًأوًتقمي ًم ًشدةًالخطرًالتيًتعم ًعم ًالمقترحقتبعضً

                                                           
ًًجيومورفولوجيا،ييدرًواألخطاقرًالالمخاقطرًأو Hydrogeomorphological Hazards ًتماكًالمخاقطرًالتاي

نسااق ًوالتاايًتاانج ًعاا ًأ ًماا ًالعواماا ًوالعمميااقتًالمشااكم،ًلسااط ًاإلًةلمنشااقطًالبشاار ًوحيااقًتيااددًوتسااببًأ ااراراً 
مفيو ًاألخطقرًالجيومورفولوجي،ًأ ًعقم ًيشك ًسط ًاألرضًساوابًكاق ًخطارًاألرضًوعم ًىذاًيدخ ً م ً

ساارحق ًنعااي ًطشااطوشًً\لممزياادًينظاارً لاا ًًمنااقخيًأوًخطاارًجيولااوجيًأوًخطاارًجيومورفولااوجيًأوًخطاارًبشاار 
بااي ًماادينتيًالكفاا ًًومتشااعب،ًلمجاار ًنياارًالفااراتًوتفرعقتااالخفااقجي ًاألخطااقرًالجيومورفولوجياا،ًلظااقىرةًالمجااقر ًال

ً.3 ًص2014لشنقفي، ًمجم،ًكمي،ًاآلداب ًجقمع،ًالمثن  ًالعددًالخقمسًوالخمسو  ًوا
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 Problem  Study : مشكمة الدراسةواًل: أ

التسااااقيالتًيطرحيااااقًالبقحااااثًلوجقباااا،ًعمييااااقًوماااا ًىااااذهًتت اااام ًمشااااكم،ًالدراساااا،ًمجموعاااا،ًماااا ً
ً-التسقيالت:

يشااك ًنشااقطيقًفاايًمنطقاا،ًالدراساا،ًوىاا ًًمااقًالعواماا ًوالعمميااقتًالجيومورفولوجياا،ًالماايثرةً -1
 ؟وعمميقًخطورةًعم ًالتواجدًالبشر 

 ى ًالخصقئصًالت قريسي،ًواالنحداري،ًدورًفيًظيرًنمطًم ًالمخقطرًفيًالمنطق،؟ً -2
الخصقئصًالييدرولوجي،ًألحواضًمنطق،ًالدراس،ًوىا ًًوًخصقئصًالمورفومتري،ًمقىيًال -3

 ؟يشك ًنشقطيقًوعمميقًخطورةًعم ًالتواجدًالبشر ًىيًاألخر 
 ؟تتبقي ًشدتيقًمكقنيقً ى ًًومنطق،ًالًالسقئدةًفيًجيومورفولوجي،ًييدرًوالمخقطرًالًمقىيً -4
تتوفرً مكقني،ًنمذج،ًوتحمي ًالمخقطرًالييدروجيومورفولوجي،ًبقستخدا ًبرناقم ًنظا ًى ًً -5

ً؟التيًتيثرًعم ًاستعمقالتًاألرضًفيًمنطق،ًالدراس،ً(GIS)المعمومقتًالجغرافي،ً

  Study Hypothesis : فرضية الدراسةثانيًا: 

الدراساا،ًعماا ًاإلجقباا،ًعاا ًتااتمخصًفر ااي،ًتعاادًالفر ااي،ًبمثقباا،ًاإلجقباا،ًاألولياا،ًلمشااكم،ًالدراساا،ً
تسااقيالتًالسااقبق،ًالتاايًىاايًمجموعاا،ًماا ًالحقااقئرًالمتااأثرةًبفصااو ًالدراساا،ًالتاايًاسااتندتًعماا ًمااقً

ً-يأتي:

تتمثااا ًالعممياااقتًالجيومورفولوجيااا،ًتبعاااق ًلناااوعًالعوامااا ًالساااقئدةًبقلعممياااقتًالمورفوتكتونيااا،ً -1
فااايًظياااورًًياااقًدورًرئااايسفودينقميكيااا، ًوالتااايًلوالعممياااقتًالمورفومنقخيااا،ًوالعممياااقتًالموًر

المخقطرًالجيومورفولوجي،ًفيًالمنطق، ً  ًكا ًعمميا،ًلياقًخطارًمعاي ًوأثارًمتباقي ًتبعاق ً
ظيورًمخقطرًمتنوع،ًالتيًلياقً ً ذًيشك ًأستمرارىقًالت قريسلمتبقي ًالمنطق،ًوأختلاً

 .عم ًمنقطرًالتواجدًالبشر ًمبقشرًتأثير

لياااقًدورًفااايًظياااورًمخاااقطرًمتمثمااا،ًبمخاااقطرًًمخصاااقئصًالت قريساااي،ًواالنحداريااا،لً  ً -2
 حرك،ًالموادًعم ًمنحدراتًمنطق،ًالدراس،.

المتمثماا،ًبمجموعاا،ًماا ًالمعااقملتًالريق ااي،ًًمخصااقئصًالمورفومترياا،ًوالييدرولوجياا،  ًل -3
والتايًتعادًما ًأكثارًًألحواضًالمنطقا،ًسيميالًمخقطرًالجريق ًلمعرف،ًالتيًيت ًاحتسقبيق

 .المخقطرًذاتًالتأثيرًالكبيرًعم ًمنقطرًالتواجدًالبشر 

منياااقًمخاااقطرًمرتبطااا،ًًجيومورفولوجيااا،ًفااايًالمنطقااا،ييدرًوالمخاااقطرًالًىنقلاااكًالعديااادًمااا  -4
مخااااقطرًحركاااا،ًالمااااوادًًوً المتمثماااا،ًبمخااااقطرًالتعرياااا،ًالمقئياااا،ًبقلعممياااقتًالجيومورفولوجياااا،
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 ذًتتباقي ًفايًًومخاقطرًالجرياق ًالسايمي ًوالمخقطرًالمرتبطا،ًباقليزاتًاألر اي،ًالصخري،
 ًرجقتًخطورتيق.دمستويقتًم ًخل ًتحديدًًوتصنيفيقًتقييميقوعميوًت ًًشدتيق

ًم ًخل ًاساتخدا ًنظا ًالمعموماقتًالجغرافيا،ًوعما ًمقعادةًبيقناقتًجغرافيا،ًتساقعديمك ً -5
ي،ًبقستراتيجيقتًمنقسب،ًإلدارتيقًبقستخدا ًىذهً نتقجًالخرائطًلممنقطرًالخطرةًوالتوصًفي

 .التقني،

  Study Areaالدراسة :  حدودثالثًا: 

منطق،ًبشدرًأحادًاألم اي،ًالتقبعا،ًلمحقفظا،ًالساميمقني، ًتقا ًشامق ًالعارارًًتعدً: الحدود المكانية
شامقال ً(ً°30ً36 6َ  ) ًً(ًو°36 05ًًَ10ًً) ًًوشمق ًشررًمحقفظا،ًالساميمقني،ًباي ًدائرتايًعارض

 ًجغرافيااق ًيحاادًالمنطقاا،ًشاامقال ًشاارمقً (ً°20ً45 10َ  ) ًً(ًو°44 04ًًَ50ًً) ًًوبااي ًخطاايًطااو 
سمسم،ًجبق ًمندي ًالذ ًيفصميقًع ًدول،ً يرا  ًوم ًالجنوبًم قبًمقوتًوالزابًالصاغير ًأماقً
جي،ًالشررًفيحدىقًم قبًسردشاتًاإليراناي ًوما ًجيا،ًالغاربًجبا ًكياودرشًالاذ ًيفصاميقًعا ً

( 1ًالخريطا،ً)ًكماقًمو ا ًفايراني، ًوم قبًدوكق ًالذ ًيق ًفيًالجزبًالجنوبيًالغرباي ًًم قب
ًً(.2ك 1365665ًتبمغًمسقح،ًالمنطق،ً)

تتمثاا ًىااذهًالحاادودًعماا ًالبيقنااقتًالمنقخياا،ًالمتااوفرةًلممحطااقتًالمنقخياا،ًلمماادةًًالحدددود الامانيددة :
ًً.(ًلمحط،ًسردشت2111ً–2111ً(ًلممحطتي ًسميمقني،ًودوكق ًوالمدةً)2111ً–1915ً)

 The aims of studyرابعًا: أهداف الدراسة : 

ً-أتي:تتعدًاألىدااًالتيًتقو ًعمييقًىذهًالدراس،ًوالتيًمنيقًمقًي

الخصاااقئصًالطبيعيااا،ًلممنطقااا،ً)ًالبنيااا،ًالجيولوجيااا، ًالت اااقريس ًالمناااقخ ًالماااواردًدراسااا،ً -1
وتطااااااااورًالمخااااااااقطرًًالمقئياااااااا، ًالترباااااااا، ًالغطااااااااقبًالنبااااااااقتيًومعرفاااااااا،ًأثقرىااااااااقًفاااااااايًنشااااااااوب

 الجيومورفولوجي،.

جيومورفولوجيااااا،ًلممنطقاااا،ًحياااااثًياااات ًمااااا ًخلليااااقًتحديااااادًييدرًورساااا ًخااااارائطًالمخااااقطرًال -2
 -وتصنياًمقًيأتي:

 درجقتًخطورةًاألحواضًالمقئي،ًفيًالمنطق،. -ًأ

 تصنياًمخقطرًالتعري،ًالمقئي،ًحسبًشدةًالتعري،ًالتيًتتأثرًبيقًالمنطق،.ً -ًب

ً
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 .ودرجقتيقًالمنحدراتًعم ًالموادًحرك،ًلمخقطرًالمعر ،ًالمنقطرًوتحديدًتصنيا -ًت

 تقيي ًمخقطرًاليزاتًاألر ي،ًوتصنيفيقًحسبًدرج،ًالخطورة.ً -ًث

 .بيق ًأثقرًىذهًالمخقطرًعم ًمنقطرًالتواجدًالبشر ًفيًالمنطق، -3

 .التيًمدًتتعرضًليقًمنطق،ًالدراس،ًالمخقطر  ًمجموع،ًم ًالمقترحقتًلمحدًم ًًو -4

ًًخامسًا: مراحل إعداد الدراسة:

 -مرتًالدراس،ًبثلثًمراح ًلغرضًتحقيرًأىدافيقًوىيًعم ًالنحوًاآلتي:

:ًفاايًىااذهًالمرحماا،ًًالقيااق ًبجماا ًالبيقنااقتًوالمعمومااقتًالخقصاا،ًًمرحمددة العمددل المك بدد   -1
قتًالجيولوجي،ًوالجيومورفولوجي،ًوالمنقخيا، ًوالمرتبط،ًبمو وعًالدراس،ًالمتمثم،ًبقلمعموم

ومعمومقتًع ًالنبقتًالطبيعي ًوالمواردًالمقئي، ًوالترب، ًوجم ًالخارائطًوالصاورًالجويا،ً
والمرئيقتًالف قئي،ًالمتعمق،ًبمو وعًالدراس، ًوالحصاو ًعما ًالمعموماقتًما ًالمصاقدرً

 العربي،ًواألجنبي،ًوالكردي،.

حياثًتياداًًيالدراس،ًالميداني،ًم ًأسقسيقتًالبحثًالعمماًتعدًمرحمة العمل الميدان  :ً -2
يات ًدراساتيقًبقإل اقف،ًًيالدراس،ًالميداني،ًالحصو ًعم ًبيقناقتًحقميا،ًعا ًالظاقىراتًالتا

يات ًالحصاو ًعميياقًما ًالدراساقتًًيالتأكدًم ًصح،ًبعاضًالبيقناقتًالتاًي ل ًأىميتيقًف
(ًيومق ًوت ًم ًخلليق34ً ًشممتًالزيقراتًالميداني،ًاالستطلعي،ًلممنطق،ًطيم،ً)األخر 

زيقرةًأربع،ًنواحيًلممنطق،ًوىيًنقحي،ًنقودشت ًوممع،ًدزة ًوىمشو ًوىيرو ًولكا ًبساببً
الدراس،ًالميداني،ًالحقمي،ًالفعمي،ًالظرواًالجوي،ًوال بقبًفيًالمنطق،ًحق ً ل ًتأخيرىق ً

( 30/1/2021ً 29ً ًوبتااقري  28/12/2020ًثاا،ًأيااق ًبتااقري ً) ًلممنطقاا،ًاسااتمرتًثل
 -وت ًفيًىذهًالزيقراتًالميداني،ًالثلثًمقًيأتي:

 .أشكق ًالمنحدراتًوأنواعيقًتوثير -ًأ
 .توثيرًمخقطرًحرك،ًالموادًالصخري،ً -ًب
رصاادًمخااقطرًالجريااق ًالساايميًفاايًأحااواضًالمنطقاا،ًوبيااق ًخطورتيااقًعماا ًاسااتخدا ًً -ًت

 األرضًفيًالمنطق،.
ساا (10ًًميااقسًساامكًالااثم ًالمتااراك ًأسااف ًالمنحاادراتًبواسااط،ًعصاا ًمقساام،ً لاا ً)ً -ًث

 متر(.1ًوبطو ً)
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األدواتًالتااااايًاساااااتخدمتًفااااايًالدراسااااا،ًالميدانيااااا،ً)جياااااقزًتحديااااادًالموامااااا ًالعاااااقلميًً -ًج
(GPSً ًألخااااذً حااااداثيقتًالصااااورًالممتقطاااا،ًلممنطقاااا، ًودفتاااارًتسااااجي ًالملحظااااقت)

متااار( ًومجرفااا،ًصاااغيرة ًوعصااا 5ً،(ًبطاااو ً)والخااارائط ًواداةًمياااقسًشاااريطي،ً)الفيتااا
 (.Nikon D900متري، ًوكقميراًديجتق ًنوعً)

مااا ًخااال ًًعمااا ًالخااارائطًأساااققطيقتبويااابًالبيقناااقتًًوًمرحمدددة الك ابدددة ورسددد  الخدددرا ط : -3
ًالصاااااااانقعيًلمقماااااااارًوالمرئيااااااااقتًالف ااااااااقئي،DEMًنمااااااااوذجًاالرتفااااااااقعًالرمماااااااايًاسااااااااتخدا ً

(LandSat8)ًً،ًاسااااتخدا ًبرنااااقم ًو2018ًلساااان(ArcGis10.5ً) ىااااذهًالمرحماااا،ًًوتمثاااا
ً ًتنظيمياقًوتبويبياققنقتًواألشاكق ًوالقيقساقتًبقلبحاثًثافرًالمعمومقتًوالبيابعدًتًوالنيقئي،ً

ًلتحقيرًأىدااًالدراس،.

 methods of study : مناهج وأساليب الدراسةًا: سساد

ًً-:يأتيًتنقولتًالدراس،ًعدةًمنقى ًمنيقًمق

ً : المنهج ال اريخ  -1

ًالمق يًأسقساقً ًيكيًتكو ًىذهًالدراس،ًالتقريخي،ًف ًوذلكًدرسًتقري ًالظقىرةًمح ًالدراس،فيوًي
 ًثا ًم ًمنطمارًأ ًالمق ايًأساقسًالحق ارً ًوذلكالومتًالراى ًيلفي ًأسسًوأصو ًالظقىرةًف

الوماااتًالاااراى ًوتوزيعياااقًًيقىرةًوعواممياااقًوأسسااايقًوخصقئصااايقًفاااينتقااا ًالااادارسً لااا ًدراسااا،ًالظااا
ًيتاا ًيمكاا ًرساا ًصااورةًليااذهًالظااقىرةًفاا ًحبااي ًالظااقىرةًوغيرىااقًماا ًالظااقىراتًبطالجغرافاايًويااًر

لمتطورًالجيولوجيًومعرف،ًالمناقخًالقادي ًًالمني ًفيًدراس،ًالتتب ًالتقريخيومدًأستخد ً  المستقب 
ًفيًالمنطق،.

   : المنهج اإلقميم  -2

الجيومورفولوجياا،ًالتاايًًالظااقىراتويياات ًىااذاًالمااني ًبدراساا،ً ممااي ًمعااي ًماا ًسااط ًاألرضًوتمياازً
 ً ًوتفساايرًالتوزياا ًالجغرافاايًليااذهًالظااقىراتًوتتباا ًنشااأتيقًومراحاا ًتطورىااقًوماادًتااتشااك ًسااطحو

ًًوتصنياًالمنطق،ًحسبًدرج،ًالخطر.ًأمسق ًت قريسي،ً خل ًالدراس،ًتقسي ًالمنطق،ً ل

 :  ال حميم  الكم  أولمنهج ا -3

لمخاروجًبرييا،ًوا اح،ًعا ًطبيعا،ًالعلماقتًباي ًخصاقئصًوفيوًيت ًتطبيرًالمعقدالتًالريق ي،ً
ًمنطقا،ًالدراسا،ًوذلاكًإلظياقرًالخصاقئصًالييدرولوجيا،ًيحواضًوشابكقتيقًوالجرياق ًالماقئيًفااأل

التاايًياات ًماا ًخاال ًىااذهًًمتغيااراتًمتعااددةلساايو ًكنظااق ًلااوًاًماا ًخطاارفقاادًتعقماا ًً والمورفومترياا،
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تاااا ًاالعتمااااقدًعميااااوًفاااايًتحمياااا ًًلألحااااواض ًكمااااقياااادًوتصاااانياًدرجااااقتًالخطااااورةًالمتغيااااراتًتحد
ف ال ًعا ًساببًحركا،ًًقالمنحدراتًوتفسيرىقًوتصانيفيقً لا ًأنطقا،ًوتحميا ًاألشاكق ًالمرتبطا،ًبيا

 الدراس،.الموادًاألر ي،ًوالغرضًمنيقً نتقجًخرائطًمو وعي،ًتخد ً

ً الوصف  منهجال -4

 ًما ًاالساتخدا ًالبشار ًبقلمنطقا،مظقىرًًعم ًوبيق ًأثقرًالمخقطرفيًوصاًًالمني ىذاًًأعتمد
ً.أثنقبًالدراس،ًالميداني،ًلتو ي ًذلكًالتقطتاالستعقن،ًبقلصورًالفوتوغرافي،ًوالتيً

  Study Structural : هيكمية الدراسة سابعًا:

بمااقًفييااقًًعماا ًالخطاا،ًالمنيجياا،ًالتاايًو ااعتًلمدراساا، ًمساامتًالدراساا،ً لاا ًخمساا،ًفصااو ًبنااقبً 
ً-:يمك ًتو يحيقًعم ًالنحوًاآلتيًالدراس، مقدم،ًاإلطقرًالنظر ًًو

تنااااقو ًالخصااااقئصًالطبيعياااا،ًلممنطقاااا،ًوالمتمثماااا،ًبقلبنياااا،ًالجيولوجياااا،ًوالتطااااورًً: الفصددددل ا ولً
الجيولوجيًومعرف،ًالتكوينقتًالجيولوجي، ًوتحمي ًالت قريسيًلممنطق،ًم ًخال ًمعرفا،ًاالرتفاقعً

تمثا ًبقلجباق ًمعقادةًاأللتاوابًوالبسايط،ًومعرفا،ًوأنواعًالجبق ًوتقساي ًالمنطقا،ً لا ًاربعا،ًوحاداتًت
الساااايو ًوالوديااااق  ًوماااا ًثاااا ًدراساااا،ًالمنااااقخًالقاااادي ًوالحااااقلي ًومعرفاااا،ًالمااااواردًالمقئياااا،ًالسااااطحي،ً
والجوفيااا، ًوالكشاااااًعااا ًالتااااربًوأنواعياااق ًف اااالًعاااا ًدراسااا،ًالنبااااقتًالطبيعااايًأنواعااااوًوتوزيعااااوً

حااادوثًالمخاااقطرًالجيومورفولوجيااا،ًالجغرافاااي ًومااا ًثااا ًبياااق ًأثااارًىاااذهًالخصاااقئصًودورىاااقًفااايً
ً ،.لممنطق

فقااادًأىااات ًبتحميااا ًالخصاااقئصًالت قريساااي،ًواالنحداريااا، ًوالمتمثمااا،ًبدراسااا،ًً: أمدددا الفصدددل الثدددان 
عاا ًالتعااراًبمفيااو ًًالنطقمااقتًالت قريسااي،ًوتقساايميقًوتحمياا ًلممقااقط ًالطولياا،ًوالعر ااي، ًف االً 

فاا،ًاتجااقهًالمنحاادراتًلممنطقاا، ًوماا ًثاا ًالمنحاادراتًوتطورىااقًوتصاانيفيقًحساابًالنااوعًوالشااك ًومعًر
دراساا،ًزاويااقًودرجااقتًاالنحدراياا،ًوتصاانيفيقًوفاارًتصاانياًزنااكًوالتصاانياًالتفصاايميًوالتصاانياً

 .الخقصًبقلبقحث

عماا ًدراساا،ًالعمميااقتًالجيومورفولوجياا،ًفاايًالمنطقاا،ًماا ًخاال ًً: فدد  حدديز ركددا الفصددل الثالدد  
تقسيميقً ل ًمجموعا،ًعممياقتًأبرزىاقًالعممياقتًالمورفوتكتونيا،ًوالمورفومنقخيا،ًوالمورفودينقميكيا، ً

ً.ع ًالتعراًع ًاألشكق ًالجيومورفولوجي،ًالنقتج،ًع ًىذهًالعمميقتًف لً 
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ألحاواضًالمقئيا،ًالموجاودةًفايًالمنطقا،ًما ًخال ًليمقيًال وبًعما ًاً: فيما جاء الفصل الرابع 
دراس،ًخصقئصيقًالمورفومتري،ًبياداًالكشااًعا ًالخصاقئصًالمساقحي،ًوالشاكمي،ًوالت قريساي، ً

 .ع ًدراس،ًخصقئصًشبك،ًالصراًالمقئي،ًليذهًاألحواضًف لً 

والمتمثما،ًًجيومورفولوجيا،ًلممنطقا،ييدرًوتقياي ًلممخاقطرًالًوًدراسا،ًتنقو ً: الفصل الخامس وأخيراً  
بقلمخااقطرًالمرتبطاا،ًبقلخصااقئصًالت قريسااي،ًواالنحدارياا،ًوالمتمثماا،ًبمخااقطرًحركاا،ًالمااوادًعماا ً
المنحاادرات ًوالمخااقطرًالمرتبطاا،ًبقلعمميااقتًالجيومورفولوجياا،ًوالمتمثماا،ًبمخااقطرًالياازاتًاألر ااي،ً

متمثماااا،ًعاااا ًالمخاااقطرًالمرتبطااا،ًبقلخصااااقئصًالمورفومتريااا،ًوالًومخاااقطرًالتعريااا،ًالمقئياااا، ًف ااالً 
 ً ل ًتقيي ًلياذهًالمخاقطرًما ًخال ًتحديادًدرجاقتًًوولموصًمخقطرًالجريق ًالسيميًلألحواض ب

خطورتياااقًوفااارًالمعاااقييرًواألساااقليبًوالمعاااقدالتًالريق اااي، ًومااا ًثااا ًبياااق ًأثرىاااقًعمااا ًاألنشاااط،ً
عا ً مكقنياا،ًو ا ًمقترحااقتًوالحماو ًوالمعقلجاا،ًلياذهًالمخااقطرًوأساقليبًالحمقياا،ًًالبشاري، ًف االً 

ً.التخفياًم ًشدتيقًوأثقرىقًوًالحدًمنيقًبغي،

 Literature Review : المشابهةالدراسات : ثامناً 

ًدراسااقتًطرياارًعاا ًتنقولااوًتاا ًوانمااقًلممنطقاا، ًوىيدرولوجياا،ًجيومورفولوجياا،ًدراساا،ًىنااقكًتكاا ًلاا 
ًالجغرافياا،ًالمعمومااقتًنظاا ًساتخدا بقًأخاار ًمنااقطرًأوًشامق ًالعاارارًمنطقاا،ً اام ًعقماا،ًعر اي،

ًالظاااااواىرًبعاااااضًتحميااااا ًفااااايًعميياااااقًواالعتماااااقدًمنياااااقًاإلفاااااقدةًتااااا ًالتااااايًبعااااادًعااااا ًواالستشاااااعقر
ً-:يأتيمقًًالدراسقتًىذهًوم ًالجيومورفولوجي،

تنقولااتًىااذهًالدراساا،ًالخصااقئصًالطبيعياا،ًوالمتمثماا،ًبمظااقىرًً(1973) دراسددة خورشدديد -1
عما ًالماواردًالسط ًم ًخل ًالتعراًعم ًجبق ًالمنطق،ًومنقخياق ًف الًعا ًالتعاراً

المقئيااا،ًالساااطحي،ًالمتمثمااا،ًبقألنياااقرًواألوديااا،ًوالماااواردًالمقئيااا،ًالجوفيااا،ًالمتمثمااا،ًبقآلباااقرً
والكيقريزًوالعيو  ً  قف،ً لا ًالتعاراًعما ًأناواعًالتاربًوالنباقتًالطبيعاي ًكماقًتنقولاتً
دراساا،ًالخصااقئصًالبشااري،ًماا ًخاال ًالتعااراًعماا ًسااكق ًالمنطقاا،ًوتااركيبي ً ذًمساامتً

 .(1)ق ًحسبًالنواحيعددًالسك
ىذهًالدراسا،ًالمخاقطرًالجيومورفولوجيا،ًالرئيسا،ًالتايًتنقولتًً(2115)ًدراسة العطوان   -2

المتمثمااااا،ًلياااااقًًتحديااااادًالمعطياااااقتًالطبيعيااااا،ًعااااا ًطريااااارربيااااا  ًأتتعااااارضًلياااااقًمحقفظااااا،ً
المقئيا،ًوالتربا،ًوالنباقتًالطبيعايًوالخصاقئصًًبقلخصقئصًالجيولوجيا،ًوالمنقخيا،ًوالماوارد

ودورىاااقًالجيومورفولاااوجيًفااايًزياااقدةًحااادةًوماااوةًىاااذهًالتركيبيااا،ًالت قريسااي،ًوالمورفومتريااا،ًًو
                                                           

يادًحموًخورشيد ًم قبًبشدرًدراس،ًفيًالجغرافي،ًالبشري، ًرسقل،ًمقجستيرًغيرًمنشورة ًجقمع،ًبغدادًكمي،ًفً(1)
 .1973اآلداب ً
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ًمخاااااااقطرناااااااواعًمااااااا ًالأربعااااااا،ًأتحديااااااادًًمااااااا ًدراسااااااا،الًتتمكناااااااً المخاااااااقطرًواساااااااتمراريتيق
ًىاايًمخااقطرًىيدرولوجياا،ًالمتمثماا،ًبخطااورةًالساايو ًوًوالمحتمماا، الجيومورفولوجياا،ًالرئيساا،ً

 .(1)خقطرًالتعري،ًالمقئي،ًومخقطرًاليزاتًاألر ي،ومخقطرًحرك،ًالموادًاألر ي،ًوم
مكقناااقتًالطبيعيااا،ًلمسااايقح،ًاإلىتماااتًىاااذهًالدراسااا،ًبقساااتعراضًأً(2115) دراسدددة رسدددول -3

البيئا،ًودراساا،ًخصااقئصًالساايقحًوالاارحلتًالساايقحي،ًوواماا ًالتنمياا،ًالساايقح،ً ً ذًأظياارتً
الجغرافيًالجيدًواألشكق ًاألر ي،ً مكقنقتًجغرافي،ًجيدةًلنشوبًالسيقح،ًالمتمثم،ًبقلموم ً

المتنوع،ًجبق ًأودي،ًكيواًأنياقرًشالالتًيناقبي ًبحياراتًطبيعيا،ًبقإل اقف،ً لا ًالمناقخً
 .(2)الملئ ًوالمواردًالمقئي،ًالمتوفرةًوالتنوعًفيًالغطقبًالنبقتي

تنقولاتًىاذهًالدراسا،ًالتقياي ًالجيومورفولاوجيًلمنحادراتًسمسام،ًً(2116) دراسة الجنداب  -4
تنقولاااتًتحميااا ًوتفسااايرًاألشاااكق ًًوةًالتااايًتعااادًجااازباًمااا ًنطاااقرًااللتاااواباتًالعقليااا، ًكاااقًر

األر ي،ًالمرتبط،ًبقلسفوحًوالعمميقتًالميثرةًعمييقًوتحديدًأنواعًحرك،ًالموادًعم ًسفوحً
المنحدراتًوتحديدًمد ًاستجقبتيقًليذهًالعممياقت ًكماقًاظيارتًأ ًالمنطقا،ًمتاأثرةًوبشادةً

 .(3)اً فييقًالتعري،ًالمقئي،ًالعقلي،ًجدسقدتًًبقلتعري،ًالمقئي،ًاذا
ت منتًدراس،ًالمخقطرًالجيومورفولوجي،ًلمنطق،ًبنجوي ًً(2117دراسة عبد الحسيز ) -5

ماا ًخاال ًدراساا،ًالخصااقئصًالمورفومترياا،ًلألحااواضًوبيااق ًدرجااقتًخطااورةًاألحااواض ً
كمقًتنقولتًمخاقطرًالتعريا،ًالمقئيا،ًحسابًتصانياًبيركسامق ً  اقف،ً لا ًدراسا،ًمخاقطرً

لمخاااااقطرًعمااااا ًالعممياااااقتًالمورفودينقميكيااااا،ًالبطيئااااا،ًوالساااااريع، ًأي اااااق ًأو اااااحتًأثااااارًا
 .(4)استعمقالتًاألرض ًوبنقبًنمقذجًلممخقطرًوتقييميق

نقمشااتًالتوزياا ًالمكااقنيًلمسااقوطًالصااخر ًعماا ًمنحاادراتًً(2118دراسددة عبددد الحميددد ) -6
الطريرًالسقحمي ًوأثرًالخصقئصًالطبيعي،ًلممعقد ًوالصخورًبمنطق،ًالدراسا،ًومنيجيا،ً

عاددًًتتنقولاًوالتقيي ًالجيومورفولوجيًالستقراري،ًالكت ًالصخري،ًعم ًمنحدراتًالطريار ً
دراتًالطرياارًوتصاامي ًنمااقذجًماا ًالميشااراتًالتطبيقياا،ًلتقيااي ًدرجااقتًالخطااورةًعماا ًمنحاا

                                                           
طروحا،ًأربيا  ًأجيومورفولوجي،ًالخطرةًفايًمحقفظا،ً ًالتبقي ًالمكقنيًلمظواىرًالالعطوانيًبراىي ًحسي  زينبًً(1)

 .2015ًدكتوراه ًغيرًمنشورة ًجقمع،ًالمستنصري،ً ًكمي،ًالتربي، 
العارارًدراسا،ًفايًً-شيروا ًبراي ًرسو  ًالمقومقتًالطبيعي،ًلمسيقح،ًالبيئ،ًفيًم قبًبشادرًبالممي ًكوردساتق ًً(2)

 .2015مع،ًالمنصورة ًكمي،ًاآلداب ًالجغرافي،ًالطبيعي، ًرسقل،ًمقجستيرًغيرًمنشورة ًجق
 ًالتقيااي ًالجيوموروفولااوجيًلمنحاادراتًسمساام،ًكااقرة ًأطروحاا،ًدكتااوراهًغياارًمنشااورة ًم،ًعماايًعباادًالحسااي بسااً(3)

 .2016د ًكمي،ًالتربي،ًأب ًالرشد ًجقمع،ًبغدا
حسي ًكقظ ًعبدًالحسي  ًتحمي ًمخاقطرًجيومورفولوجيا،ًفايًمنطقا،ًبنجاوي  ًأطروحا،ًدكتاوراهًغيارًمنشاورة ًً(4)

 .2017كمي،ًالتربي، ًالجقمع،ًالمستنصري، ً
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حركاا،ًالسااقوطًالصااخر ًورساا ًخريطاا،ًلمواماا ًخطاارًالسااقوطًالصااخر ًوعاارضًألسااقليبً
 .(1)الومقي،ًم ًخطرًالسقوطًالصخر 

أو اااحتًىاااذهًالدراسااا،ًأىااا ًاألخطاااقرًالجيومورفولوجيااا،ًً(2119)دراسدددة عبدددد الدددرحمز  -7
رجاااقتًالطريااارًالموجاااودةًفااايًمنطقااا،ًالدراسااا،ًوىااايًأخطاااقرًالسااايو ًوأخطاااقرًمرتبطااا،ًبتع

وأخطقرًحرك،ًالموادًعم ًالمنحدرات ًكمقًتنقولتًطررًمعقلج،ًاألخطقرًوىذاًبقإل قف،ً
ً.(2) ل ًعم ًتقيي ًالمخقطرًشقم ًلجمي ًاألخطقرًعم ًالطرير

                                                           
أخطاقرًالساقوطًالصاخر ًلممنحادراتًعما ًالطريارًالساقحميًفايًًدًالحميدًعبدًالجوادًعبادًالحمياد صبحيًعبً(1)

 .2018وا  ًكمي،ًاآلداب ًالققىرة ًكتوراهًغيرًمنشورة ًجقمع،ًحممنطق،ًالعي ًالسخن، ًأطروح،ًد
ًدراسا،ً(الاذىبً–ًنوبيا ً)ً–ًمحمدًعميًراغبًعبدًالرحم  ًاألخطقرًالجيومورفولوجي،ًعم ًطريرًابوًزنيما،ً(2)

ًاآلداب جيومورفولوجياا،ًبقسااتخدا ًنظاا ًالمعمومااقتًالجغرافياا، ًأطروحاا،ًدكتااوراهًغياارًمنشااورة ًجقمعاا،ًبنيااق ًكمياا،ً
2019. 
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                                                   المقدمة

، ذذاػػػػؾ ب ػػػػدؼ ااطبيعيػػػػع ااعهمػػػػع امنطسػػػػع اادرا ػػػػع الخ ػػػػه ص يتنػػػػهذؿ اػػػػذا اا  ػػػػؿ  ر ػػػػه  
في تحديػد  تأثيراه، ذمدي ذاا يدرذاذجيع ااجيذمذرفذاذجيع اامخهطرفي حدذث ااتعرؼ  لى دذراه 

، مػػف را ػػع ااخ ػػه ص ااجيذاذجيػػع المنطسػػع، ذ ػػيتـ ذاػػؾ مػػف خػػ ؿ ددرجػػهت ااخطػػذرة بهامنطسػػع
معرفػع خ ه  ػ ه اا ػخريع ذاام ػهحع ااتػي ااتكذينػهت ااجيذاذجيػع اا ػطحيع ذ  خ ؿ درا ع تذزيع

ي ػػيع درا ػػع ااخ ػػه ص اات هر  اػػىإ ػػهفع إ ،درا ػػع اابنيػػع ااجيذاذجيػػع يشػػهل ه كػػؿ تكػػذيف، ذأي ػػه  
ااخ ػػػػه ص اامنهخيػػػػع امنطسػػػػع درا ػػػػع اػػػػى إ ػػػػهفع إ، مػػػػف خػػػػ ؿ معرفػػػػع ارت ػػػػهع اامنطسػػػػع المنطسػػػػع
، ذدرا ػع اامػذارد اامه يػع اا ػطحيع ذااجذفيػع اامخػهطرفي حػدذث  ر ي يه   دذرا   ؤدي، ذااتي تاادرا ع

 ذااتربع ذاانبهت ااطبيعي.
 الخصائص الجيولوجية لمنطقة الدراسة  : ولً أ

، ف ػذ  ااخ ػه ص تػرتبط أاميع فػي تحديػد حجػـ ااخطػر ذدرجتػ تعد ااخ ه ص ااجيذاذجيع ذات 
نحػػػػػدرات مالحيػػػػػث تعػػػػػد ااتكذينػػػػػهت ااجيذاذجيػػػػػع بدرجػػػػػع كبيػػػػػرة بحركػػػػػع اامػػػػػذاد  لػػػػػى اامنحػػػػػدرات 

اا ذا ػؿ مػف ااخ ػه ص اامتحكمػع خه ع نػذع اا ػخر مػف حيػث ااشػسذؽ ذ  ذخ ه   ه اابنيذيع
فػػػي  فعػػػه    ، كمػػػه أف ا ػػػذ  ااخ ػػه ص أثػػػرا  حركػػػع اامػػػذاد  لػػى اامنحػػػدرات ذأحجػػػهـ اػػػذ  اامػػذادفػػي 

  ػرب طبسػه  تهت اام سذدة مف ميه  اا يذؿ  ف طريػؽ ااميحدد ااكتحدذث اا يذؿ مف  دم  حيث ت
تنتشػػػػر ب ػػػػه  اات ػػػػريؼ ااتػػػػي ضذاحػػػػيػػػػع ضحػػػػذاض اات ػػػػريؼ حيػػػػث ت سػػػػد أجيذاذ جالخ ػػػػه ص اا

قػػؿ بكثيػػر مػػف ا حػػذاض ااتػػي تنتشػػر ب ػػه تكذينػػهت جيذاذجيػػع ع كميػػهت أمنخ  ػػع اان هذيػػ تكذينػػهت
 -:منطسع بشدر ذاي ه ص ااجيذاذجيع ادرا ع الخ يأتي، ذفيمه (1) هايع اان هذيع

 ااجيذاذجي.      طذر اات 
    .اابنيع ااجيذاذجيع 
 عااجيذاذجي كذينهتاات. 

  الجيولوجي التطور -1
 ذااذي ااعراؽ كذرد تهف إلقليـ ااجيذاذجي ااتهريخ مف جزءا   اادرا ع امنطسع ااجيذاذجي ااتهريخ يعد
 بحػػر فػػي ااممثػػؿ ،(ااجيذ ػػينك يف) ااتر ػػيبي الحػػذض ااجيذاػػذجي ااتػػهريخ مػػف جػػزء بهاتػػهاي اػػذ
 ذاامنهطؽ(  Arabian plate)  ااعربيع ال  يحع ذااحركي ااتكتذني بهاتطذر ارتبط ااذي تيثس

                                                           
 اضخطػػهر ااجيذمذرفذاذجيػػع فػي اامنطسػػع بػػيف بحيػػرة ااتم ػػهح ذرأس خلػػي  اا ػػذيسأبػذبكر شػػعبهف حجػػهج فػػراج،  (1)

 .3ص ،2012، اآلدابكليع  ااسهارة،جهمعع ر هاع مهج تير غير منشذرة، 
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 ( Tathy ) اامتهخمػع ا ػه إذ إف منطسػع اادرا ػع ذاامنػهطؽ اامتهخمػع ا ػه كهنػت تحػت بحػر تيػثس
مليذف  نع، ا ػذا تر ػبت ( 200أكثر مف )ااذي كهف ي  ؿ ااكتلع ااعربيع  ف كتلع اإليراني امدة 

 .(1)بتكذينهت عااطبسهت ااجيذاذجي
 ااحسبػعذتنتمي معظـ ااتكذينػهت ااجيذاذجيػع ااظػهارة  لػى اا ػطم فػي منطسػع اادرا ػع تحديػدا  إاػى 

 ذ  ر اابلي تذ يف ( Upper Cretaceous Period ) ااذاقعع بيف ااع ر ااكريته ي اض لى
( Pliocene Period )  ذفيمػه يػأتي ، (2) ذاػي اا تػرات اازمنيػع اضكثػر أاميػع الحركػهت اابنه يػع

 -:  رض ضاـ اضحداث ااجيذاذجيع ااتي مرت ب ه منطسع اادرا ع

  ػػيمه فػػي   ػػر  ،حػػدثت تهيػػرات م مػػع خػػ ؿ اػػذا ااػػزمف الزززمن النززاني ر اصززر اليريتاسززي  
اإليرانيػػع اضنه ػػذايع  ػػف اا ػػ يحع  ، ذمن ػػه ان  ػػهؿ اا ػػ يحعاكريته ػػي بهان ػػبع امنطسػػع اادرا ػػعا

 .(3)ااعربيع

ت اضابيع ذارت ػع في ػه في اازمف ااثهني نتيجع ااحركهت اضر يع ااعني ع اامعرذفع بهاحركهت ااتذاءا
عػهاـ ك   ػؿ جبػهؿ اضاػب فػي ت ااعظمػى فػي ااا، ذاي ااتي نت  من ه    ػؿ ا اتػذاءرقهع اابح

، ذااتػي بػدأت آ ػيه ذزاجػرذس ذطػذرذسه ذجبهؿ اا مه يه في ي، ذأطلس في شمهؿ غرب إفريسأذربه
 .(4)بلهت أشداه في اازمف ااثهاثفي أذاخر اازمف ااثهني ذ 

ممػه أد  إاػى  ااحركػع اضر ػيع ااعني ػع اامعرذفػع بهاحركػع اضابيػع  ذاسػد تػأثرت منطسػع اادرا ػع ب ػذ
   ػؿ ااجبليػع ذاامعرذفػػع نػت   ن ػه  ػدد مػف اا، ذ إاػى اا ػهط ااشػديد ذا اتػذاء تعػرض  ػخذراه

 .(5)بهاجبهؿ ا اتذا يع ذمن ه  ل لع جبهؿ قنديؿ

) ػػينذزيؾ( ااػػذي ينس ػػـ إاػػى ق ػػميف: )حسبػػع  الزززمن النالززث ال ززديثيلػػي ااػػزمف ااثػػهني اامتذ ػػط 
مليػػػػػذف  ػػػػػنع، ذت ػػػػػمنت اػػػػػذ  ااحسبػػػػػع   ػػػػػذر )اابهاذ ػػػػػيف،  63ااع ػػػػػر ااث ثػػػػػي( ذا ػػػػػتمرت اػػػػػػ

ذاآليذ يف، ذاضذايكذ يف، ذاامهيذ يف، ذاابليذ يف(، ذحسبع ااع ر ااربه ي ااتػي  ػمت   ػري 
تسريبػػه ، فأمػػه حسبػػع ااث ثػػي فسػػد ااب ي تذ ػػيف ذاا ذاذ ػػيف، ذقػػد بػػدأت اػػذ  ااحسبػػع قبػػؿ مليػػذف  ػػنع 

                                                           
 .139، صم در  هبؽ، ق هء بشدر درا ع في ااجهرافيع اابشريع، ؤاد حم  خذرشيدف (1)
ااعػراؽ درا ػع فػي  -شيرذاف برايـ ر ذؿ، اامسذمهت ااطبيعيع ال يهحع اابي ع في ق هء بشػدر بػلقليـ كذرد ػتهف  (2)

 .21، صم در  هبؽااجهرافيع ااطبيعيع، 
 .14، ص1977جيذاذجيه شمهؿ ااعراؽ، جهمعع ااب رة،  ، لي  هدؽ فهرذؽ  نع اهلل ااعمري، (3)
، 2009بيف اازابيف ذا ته ا مه، مطبعػع يػهد، اا ػليمهنيع،  ااجذفيع في منطسع مهنهادة جمهؿ ااطهابهني، ااميه   (4)

 .58ص
 .21، م در  هبؽ، صشيرذاف برايـ ر ذؿ (5)
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ا ػػتمرت في ػػه ااحركػػهت ا اتذا يػػع اضابيػػع، ذامتػػهز بػػدؼء منهخػػ  ذا تدااػػ ، ذيليػػ    ػػر ا يذ ػػيف 
مػػع ذ ػػذؿ درجػػهت ااحػػرارة فػػي بدايػػع ااع ػػر إاػػى  رااػػذي أي ػػه  كهنػػت الحركػػهت اضابيػػع به  ػػتمرا

أحػر ممػه  ليػع اايػذـ، ذبػهارغـ مػف أ لى مه ذ لت إاي  خ ؿ اازمف ااحديث كل ، ذكػهف ااسطبػهف 
أف اامنهخ ااعهامي بسي حهرا  ن بيه  طذاؿ بسيع ا يذ يف إاى ن هيع اذا ااع ػر بػدأ انخ ه ػه  بطي ػه  
ادرجع ااحرارة، يلي تلؾ ااع ذر اا ػهبسع ااػذكر   ػر ااميذ ػيف ااػذي ذ ػلت ا اتػذاءات اضابيػع 

 .(1)ذرذت ه ذاانشهط اابركهني

نك هرات ذا عع  لى نطهؽ ، فحدثت اشهطه  كبيرا  في ااميذ يف اض لىاضر يع نذبلهت ااحركهت 
تكػذيف جبػهؿ شػ دت اامنطسػع غػزارة فػي اضمطػهر ذااثلػذج فحػدثت ذا ع، ذكنتيجع  رت هع اا طم ذ 

ع نسلػػت ااميػػه  ااجهريػػع اارذا ػػب اانه مػػع من ػػه ذااخشػػن، ذ يػػع قذيػػع  لػػى  ػػ ذح اامرت عػػهتتعريػػع مه 
 .ديهف ذاامنخ  هت ذاا  ذؿذرمت ه في ااذ 

ي تذ ػػػيف  ػػػدة فسػػػرات جليديػػػع فسػػػد شػػػ دت منطسػػػع اادرا ػػػع خػػػ ؿ   ػػػر اابل مزززا الززززمن الرا ززز أ 
، فلسػػد كػػهف اامنػػهخ فػػي أذا ػػؿ اػػذ  عريػػع مه يػػع شػػديدةتؾ حػػدذث  مليػػهت ، ذترتػػب  لػػى تلػػذمطيػػرة

، ذقػد جرفػت راآلخػؿ مػف فتػرات ج ػهؼ بػيف ااحػيف ذ ، ذاكن  اـ يخػ همعاا ترة رطبه  ممطرا  ب ذرة 
، ذتر ػػيب ه ف قطػع اا ػػخذر مػف اضرا ػػي ااعهايػع ػػ هت ، ف ػ    ػػباضن ػهر كميػهت اه لػػع مػف ااتر 

ع من ػػه ذااثهنذيػػع ذ لػػى جذانػػب اضن ػػهر ذااجػػزء ع ا نحػػدار ذداخػػؿ اضذديػػع اار ي ػػفػػي منػػهطؽ قليلػػ
ع اامػػػراذح اا ي ػػػي، ذتكػػػذيف بعػػػض ااظػػػهارات ااجيذمذرفذاذجيػػػع من ػػػه عاضدنػػػى مػػػف منطسػػػع اادرا ػػػ

، اا ػػػ ذؿ اا ي ػػػيع فػػػي منطسػػػع اادرا ػػػعهؿ  ذ بػػػ ػػػ ذؿ أقػػػداـ ااجذاام ػػػهطب اان ريػػػع ذاابػػػدمنتهت )
(، ذااتػػػي مػػػع طبسػػػهت ااطػػػيف ميراتذتمه ػػػكت اػػػذ  ااتر ػػػبهت مكذنػػػع اا ػػػخذر اامجمعػػػع ااكذنجلػػػذ 

ن هيػػع ، ذانت ػت ب ػبهت فػػي بعػض أجػزاء منطسػػع اادرا ػع، ذتذجػػد اػذ  ااتر اارمػؿذ  ،ااجيػري، ذااطػيف
، أمه خػ ؿ ااع ػر ااحػديث اا ذاذ ػيف خ اػ  تر ػبهت ظهارة اا ترات ااجليديع ذاامطيرةاذ  اا ترة 

، ذكػذاؾ ذاارمػؿ ذااح ػى ذاا ل ػهؿ ع ريػنذااتر ػبهت اا ( River gravels ) ح ػى اضن ػهر
 .(2)هت اا خريعتااتر بهت اامنحدرة مف اات ؿ ذاامتكذنع مف اام ت

 كثيػػرا   تػػأثرتاتػػذاءات اامحدبػػع كذنػػت ااحػػذاجز ااجبليػػع اامعرذفػػع فػػي منطسػػع اادرا ػػع ذااتػػي اف اض
ات اامسعػػرة كذنػػت ااذديػػهف اامعرذفػػع فػػي منطسػػع اادرا ػػع ءتػػذاامػػه اضأ ،بهاعمليػػهت ااجيذمذرفذاذجيػػع
 ػبحت ت ػب ميهاػه فػي ن ػر ااػزاب أا ػتمرار نشػهط ااتعريػع اان ريػع ذ  ااتي نشأت ذتذ ػعت ب عػؿ

                                                           
إبػػػراايـ اارفػػػه ي ذآخػػػرذف، اامذ ػػػذ ع ااجيذاذجيػػػع، ااجػػػزء ااثػػػهني، مؤ  ػػػع ااكذيػػػت التسػػػدـ ااعلمػػػي، ااكذيػػػت،  (1)

 .123ص، 1998
 .22صرذاف برايـ ر ذؿ، م در  هبؽ ، شي (2)
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ت ااجيذمذرفذاذجيػػػع بهاعذامػػػؿ ذااعمليػػػه ا  كبيػػػر  ثرا  أاػػػذ  ااحػػػذاجز ااجبليػػػع تػػػأثرت تػػػ ف، كمػػػه أيراا ػػه
ف اػػذ   ػػ ذح جبليػػع بتػػأثير إاػػى إ ػػهفع إهؿ ذظػػذاار جيذمذرفذاذجيػػع متنذ ػػع شػػكأذظ ػػرت ب ػػبب ه 

ذنشػػهط احركػػع اامػػذاد اامختل ػػع ذاػػذ  اامػػذاد ت ػػسط فػػي  راهذبيػػع اضر ػػيع شػػ دت  ػػدـ ا ػػتسراااجه
في  تر ب هن ه رذا ب ذ إه  تحمل ه  لى ذديهف اامنطسع ذاذ  ااذديهف في فترات ااجريهف المي بطذف

 .اخ ض م تذ  في منطسع اادرا ع

 ال نية الجيولوجية  -2

ايدرذاذجيػػػع لػػى جيذمذرفذاذجيػػع ذ تعػػد اابنيػػع ااجيذاذجيػػع ضي منطسػػع ااعهمػػؿ اضاػػػـ فػػي ااتػػأثير  
  -:تيذ ذؼ يتـ درا ت ه كهآل ،اامنطسع

 موق  منطقة الدراسة من النطقة التيتونية  -أ

ق ػػػـ ااعػػػراؽ تكتذنيػػػع إاػػػى منػػػهطؽ  ػػػدة مػػػف قبػػػؿ ااعديػػػد مػػػف اابػػػهحثيف ذتتبػػػهيف اػػػذ  اامنػػػهطؽ فػػػي 
، Buday ) 1973خ ه   ه ااتكتذنيع مػف منطسػع إاػى أخػر  ، ذا تمػد  لػى ااتس ػيـ ااثنػه ي ) 

اا ػهبسع ذاادرا ػػهت ضنػ  يعػد مػف ااتس ػيمهت ااحديثػػع العػراؽ، ذي ػتند  لػى ااتس ػيمهت  (2)خريطػع 
، ذيس ػػـ ه يػػع ذااحركيػػع ا نطسػػع ااتكتذنيػػعنػػ  يعطػػي ت  ػػي    ػػف اا ػػمهت اابنأااجيذفيزيه يػػع، كمػػه 

  (1) -اى:إ Buday 1973))ذفؽ تس يـ ااعراؽ تكتذنيه  

  -ذيس ـ إاى : : ( Nubio Arabian Platform ) اا طم ااعربي اانذبي -1

  ( Unstable Shelf or Folded Zone ) ذحدة اار يؼ غير اام تسر أذ ااملتذي -

  ( High Folded Zone ) نطهؽ ااطيهت ااعهايع -

  ( Low Folded Zone ) نطهؽ ااطيهت ااذاط ع -

اػى ث ثػع انطسػع ذاػي إذااػذي ينس ػـ  : ( Mesopotamian Zone ) نطػهؽ اا ػ ؿ اار ػذبي -
 نطهؽ اازبير ااثهنذي .  ،نطهؽ اا رات ااثهنذي  ،نطهؽ دجلع ااثهنذي 

  ( Stable Shelf or Unfolded Zone ) ذ غير ااملتذيأذحدة اار يؼ اام تسر  -2

  ( Rutba - Jazeera Zone ) جزيرة -نطهؽ اارطبع  -

                                                           
(1) Tibor Buday , The regional Geology of lraq , Tectonism magmatism & 

Metamorohism , Vol 2 , Bagdad , 1987 , p 61.  
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  ( AL - Salman Zone ) نطهؽ اا لمهف -

  ( Alpin Geosycline ) منطسع ااحذض اامسعر اضابي -3

  (Miogeosyncline ) اامهيذجيذ نك يف -

  ( Eugeosyncline ) ا يذجيذ نك يف -

، منطسػػع ااحػػذض اامسعػػر ا ابػػيع ااتكتذنيػػع فأن ػػه تسػػع  ػػمف سػػف ا نطمػػه مذقػػع منطسػػع اادرا ػػع مػػأ
منطسػع  \تسعػر إقليمػي   ػمف ذحػدتيف ر ي ػيتيف امػه ذحػدة ، ذتحديػدا  (2ذكمه ي حظ في خريطع )

خذاكػذرؾ فػي شػمهؿ اامنطسػع ذنطػهؽ ا نػدفهع ااشػمهاي  ػمف  –اامتمثلع بحزاـ كلكلع  ا ندفه هت
متػػد مػػف شػػمهؿ يكػػهني رش ااػػذي  –حػػزاميف امػػه حػػزاـ جذارتػػع   لػػى نطػػهؽ بػػهامبذ تػػهنجيرذ يشػػمؿ

م ػػهحهت ذا ػػعع  ػػمف  شػػيرذاف مػػهزف ااػػذي يمتػػد  لػػى -نطسػػع بهتجػػه  جنذب ػػه ذحػػزاـ حلبجػػع اام
 ػمف نطػهؽ ااطيػهت ااعهايػع  م ػتسرااغيػر اار ػيؼ  ااثهنيع اي ذحػدة ذحدةأمه اا، منطسع اادرا ع

 تحديدا  حزاـ  ليمهنيع زاخذ في غرب منطسع اادرا ع.

 ال نية التريي ية -ب

نشػػهط تكتػػذني مػػف قػػذ  اا ػػهط تتمثػػؿ بهاطيػػهت ذاا ذااػػؽ ذاا ذا ػػؿ )ااتشػػسسهت( ذاػػي نهجمػػع  ػػف 
 ذااشد في اا خذر ااتي ا طت اامظ ر اات هري ي المنطسع.

 Foldsالطيات : 

 ،ذشػػمهؿ جنػػذب –ذات اتجػػه  شػػمهؿ غػػرب  فػػي منطسػػع اادرا ػػع تظ ػػر  ػػدد مػػف ااطيػػهت اامحدبػػع
تأخػػذ اػػذ  ااطيػػهت فػػي  ، أاػػـ مػػه يميػػز اػػذ  ااطيػػهت بأن ػػه تميػػؿ بدرجػػع كبيػػرة(2ينظػػر ااخريطػػع )

طسػػع به رت ػػهع تػػدريجيه  ذت ػػبم أكثػػر تعسيػػدا  فػػي تركيب ػػه ااجيذاػػذجي كلمػػه اتج نػػه إاػػى ااشػػمهؿ اامن
ذاسػػد كػػػهف احػػػدذث ااحركػػػع اضابيػػع خػػػ ؿ ااػػػزمف ااثهاػػػث ، (1ذااشػػمهؿ ااشػػػرقي المنطسػػػع، اا ػػػذرة )

، أثػػر كبيػػر فػػي إ طػػهء إقلػػيـ كذرد ػػتهف ااعػػراؽ، أذا ػػؿ   ػػر اابليذ ػػيفأذاخػػر   ػػر ااميذ ػػيف ذ 
ذمنطسع اادرا ع شكل ه اان ه ي ذقد تعر ت اذ  اامنطسع إاى تشذاهت تكتذنيع حهدة تمثلث آثهراه 

  جنذبيع شرقيع تبعه  انظهـ - متدادات ااشمهايع ااهربيع ااا دذع ذات ذ بهاطيهت 
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 للعراق   موق  منطقة الدراسة من النطقة التيتونية2خريطة ر

 اام در : ذزارة اا نه ع ذاامعهدف اا يأة ااعهمع الم م ااجيذاذجي ذااتحري اامعدني، خريطع ااعراؽ اابنيذيع 
 .2002، ا نع  1000000:  1مسيهس
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ت معينػػػع ذأغلػػػب طيهت ػػػه متنػػػهظرة، هاػػػهبهت بهتجدزاجػػػرذس، ذنتيجػػػع الحركػػػهت ا ابيػػػع ظ ػػػرت تحػػػ
إف اػذ  ،(1)ري ػع جنذب اامنطسع نحذ شمها ه، ذتت ـ فذااس ه بأن ه  مفذتزداد شدت ه كلمه اتج نه 

 عذامػػػؿ ذااعمليػػػهت ااجيذمذرفذاذجيػػػعااطيػػهت منػػػذ ظ ذراػػػه ذانكشػػػهف ه تػػػأثرت تػػأثرا  كبيػػػرا  بمختلػػػؼ اا
ااتجذيع ذااتعريع ااتي ا تمرت بنشهط ه  لى   ذح اذ  ااطيهت ذا ػع ت  ػخذراه ذكػهف نتهج ػه 

 منحدرات اذ  ااطيهت. فيع اامذاد اا خريع ظ ذر مخهطر مرتبطع بحرك

جنوب ج ل قنديل قعرة والمم د ة طية    جانب من 1صورة ر

 (N 36°11.1838) (E 45°11.6959) 28/12/2020 اام در : اادرا ع ااميدانيع 

م ػتذيهت أذ أ ػػطم ان  ػػهؿ إذ تمثػػؿ ( (Joints ا ذا ػػؿاف ػ    ػػف تػأثر اابنيػػع ااتكتذنيػػع بنظػهـ 
ااتػػي تذجػػد فػػي جميػػع أنػػذاع اا ػػخذر ذتكػػذف بأشػػكهؿ مختل ػػع بح ػػب طبيعػػع تكػػذف كػػؿ  نػػذع مػػف  
اا خذر ، ذيمثؿ بع  ه ااحدذد اا ه ػلع بػيف طبسػع ذأخػر  ذااػبعض اآلخػر يذجػد  ػمف ااطبسػع 

ن ػػه   تػػؤدي إاػػى تحػػرؾ ااكتػػؿ اا ػػخريع ااتػػي ت  ػػؿ بين ػػه بػػؿ ت ػػعؼ مػػف  تمه ػػك ه ااذاحػػدة ، ذاه
ذتجعل ه  ر ع اتأثير  ذامؿ ااتجذيع ذااتعريع ، ذتظ ر اا ذا ؿ  لى نطهؽ ذا ع فػي اا ػخذر 

مف خ ؿ اادرا ع ااميدانيع المنطسع ظ ر ااعديد مف اا ذا ؿ بيف ااطبسهت اا خريع  ،(2)اار ذبيع

                                                           
ااعػراؽ درا ػع فػي  -، اامسذمهت ااطبيعيع ال يهحع اابي ع في ق هء بشػدر بػلقليـ كذرد ػتهف رذاف برايـ ر ذؿشي (1)

 .18صم در  هبؽ،  ااجهرافيع ااطبيعيع،
، اضاليػػػػػع الطبه ػػػػػع ااجيذمذرفذاذجيػػػػػه ااتطبيسيػػػػػع  لػػػػػـ شػػػػػكؿ اضرض ااتطبيسػػػػػي، ؼ ح ػػػػػيف  لػػػػػي ااػػػػػدايميخلػػػػػ (2)

 .72ص ،2004ذاانشر،

 مقعرةطية  طية م د ة
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 ،((Faultبػػها ذااؽ ، ذأي ػػه  تػػأثر اابنيػػع ااتكتذنيػػع (2اا ػػذرة ) ،يتػػراذح  ر ػػ ه بعػػض  ػػنتمترات
( فػػهاؽ 21( إف منطسػػع اادرا ػػع في ػػه  ػػدد مػػف اا ذااػػؽ بلػػ   ػػدداه )2يظ ػػر مػػف خػػ ؿ ااخريطػػع )

ذاي فذااؽ أندفه يع تنتشر في كؿ أجزاء اامنطسع به تثنهء اضجزاء ااهربيع ذتكذف أكثر انتشهرا  في 
 ا جزاء ااشمهايع ااشرقيع.

تراكيػػػب ذات  ػػػعؼ  ػػػخري ااتػػػي يػػػزداد في ػػػه نشػػػهط  ينبهػػػي اإلشػػػهرة إف اا ذا ػػػؿ ذاا ذااػػػؽ تعػػػد
ااتجذيػػع ذااتعريػػع بدرجػػع أكبػػر مػػف غيراػػه ااتػػي ا ػػه تػػأثير  لػػى اامنحػػدرات منطسػػع اادرا ػػع ذمػػف ثػػـ 

 نشهط احركع اامذاد اا خريع.

تيوين قمجوقة صخور   الفواصل في2صورة ر

 
  (N 36°13.730) (E 44°58.9018) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع

 التيوينات الجيولوجية -3

  المياشف الصخرية السط ية
منطسع اادرا ع بهاتنذع ااكبيػر فػي تكذينهت ػه ااجيذاذجيػع، إذ تتبػهيف اػذ  ااتكذينػهت  أمتهزت 

مػػف خػػ ؿ بي ػػع ااتر ػػيب ذمكذنهت ػػه اا ػػخهريع ذدرجػػع كثهفت ػػه ذظ ػػذر مكهشػػ  ه مػػف منطسػػع إاػػى 
أخػػر ، ف ػػ    ػػف اخػػت ؼ أ مهراػػه، إذ تتػػراذح  مػػر اػػذ  ااتكذينػػهت مػػه بػػيف ااػػزمف ااجيذاػػذجي 

ه ػػػػػي( ذتكذينػػػػػهت ااػػػػػزمف ااجيذاػػػػػذجي اارابػػػػػع )ااب ي تذ ػػػػػيف(، يمكػػػػػف تس ػػػػػيـ اػػػػػذ  ااثػػػػػهني )ااكريت
 -(:3( ذااخريطع )1ي حظ ااجدذؿ ) ،ااتكذينهت مف اضقدـ ااى اضحدث
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   المياشف الصخرية لمنطقة الدراسة3خريطة ر

ذزارة اا نه ع ذاامعهدف، اا ي ع ااعهمع الم م ااجيذاذجي ذااتعديف، خريطع ااعراؽ ااجيذاذجيع،  اام در : 
، ذبه تخداـ برنهم  2000، ااطبعع ااثهاثع ، إ داد فهرذجهف خهجيؾ  ي هكيهف، بهداد، 1000000:  1مسيهس 

Arc GIS 10.5. 
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 األيوجيوسنيالينو دات 

ترجػع أ مهراػه إاػى ن هيػع  ااتكذينػهت ااظػهارة فػي اامنطسػع اضيذجيذ ػنك يف مػف أقػدـ تكذينهت تعد
ذتس ػػـ إاػػى مجمذ ػػع ذحػػدات  ااع ػػر ااجذرا ػػي مػػف ااػػزمف ااجيذاػػذجي ااثػػهني ذبدايػػع ااكريته ػػي،

 -اي:

  Bulfat Groupمجمواة  لفت  -1

، تظ ػػر اػػذ  ااذحػػدة شػػمهؿ شػػرؽ قلعػػع دزة، مذ ػػع مػػف أقػػدـ ااذحػػدات فػػي اامنطسػػعتعػػد اػػذ  اامج 
بيع، مثػػؿ ااحمػػـ ااذحػػدة مػف مختلػػؼ اا ػخذر اانهريػػع ذاامتحذاػع مػػع بعػض اا ػػخذر اار ػذ تتكػذف 
، ذااشي ػػػت اضخ ػػػر، ذااحجػػػر ااجيػػػري اامتبلػػػذر، ذاا يليػػػت، ذاابهزاػػػت، يبلػػػ   ػػػمؾ اػػػذ  اابهزاتيػػػع
ذتشػػػػكؿ ن ػػػػبع قػػػػدراه   (2كػػػػـ131.61، ذتبلػػػػ  م ػػػػهحع اامجمذ ػػػػع نحػػػػذ)(1)متػػػػر ٠٠٣٣ااذحػػػػدة 

 %( مف مجمذع اام هحع ااكليع المنطسع.9.63)

                                                      Bulfat Massifيتلة  لفت  -2
، يبل   مؾ (انهريع ذاامتحذاع  خذر )ااجهبرذ، تتكذف مف  خذر اتنكشؼ جنذب شرؽ قلعع دزة

بل ت مف يتـ ااتمييز بيف مجمذ ع بل ت ذكتلع ، متر 3500اذ  ااذحدة مع مجمذ ع بل ت حذااي 
، تشكؿ اذ  ااذحدة م هحع قدراه (2)، ذكميع اارذا ب في منطسع بل تخ ؿ معرفع ااعمر اازمني

 %( مف مجمذع اام هحع ااكليع.4.98( ذبن بع )2كـ 68.12)

  QANDIL Group مجمواة قنديل -3

منػهطؽ ذا ػعع  ذااشمهؿ ااشرقي مف منطسع بشػدر، تشػهؿتظ ر اذ  اامجمذ ع في ااجزء ااشمهاي 
، يرجػػػع  مػػػر اػػػذ  اامجمذ ػػػع إاػػػى ااع ػػػر ااكريته ػػػي، ذاػػػي  بػػػهرة  ػػػف مػػػف  ل ػػػلع جبػػػؿ قنػػػديؿ

 ػػػخذر ااحجػػػر اارملػػػي ذااش ػػػت اامتحػػػذؿ ذااطبسػػػهت اا ػػػميكع مػػػف  ػػػخذر ااحجػػػر، تتػػػأاؼ اػػػذ  
 (يػػػؿ، اا ػػػلت، ااش ػػػتمتحذاػػػع مثػػػؿ )اامهرباامجمذ ػػػع مػػػف جػػػز يف، اا ػػػ لي يتكػػػذف مػػػف  ػػػخذر 

، أمػػػه ااجػػػزء ااعلػػذي ف ػػػذ  بػػػهرة  ػػػف  ػػػخذر كل ػػػيع رمليػػػع ذ ػػخذر نهريػػػع مثػػػؿ )جػػػهبرذ، بهزاػػػت(

                                                           
(1)

Varoujan,K.Sissakian ،THE GEOLOGY OF ERBIL AND MAHABAD 

QUADRANGLE SHEET NJ-38-14 & NJ-38-15 (GM 5 & 6) SCALE 1:250 000 ،

Baghdad ،cit 1998, p 31.  
   تـ ا تخراج ه به تخداـ برنهمArc Gis 10.5 

(2) Varoujan,K.Sissakian ، op , cit , p 32.  
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( متػػػػر، ذغيػػػػر خهزنػػػػع 350، ذيبلػػػػ   ػػػػمك ه حػػػػذااي )ذ ػػػػخذر كل ػػػػيع مت ػػػػلكتع ذ ػػػػخر اا ػػػػذاف
 %( مف مجمذع اام هحع ااكليع.10.67( ذبن بع )2كـ 145.73، بلهت م هحت ه )(1)الميه 

 SHALAIR GROUP مجمواة شيلر -4

جػػزاء مػػف نهحيػػع نهذدشػػت، اامجمذ ػػع  بػػهرة  ػػف  ػػخذر أتظ ػػر فػػي  ل ػػلع جبػػؿ قنػػديؿ، ذأي ػػه   
زء ( متػر، ااجػػ4500متحذاػع ذنهريػػع قهدمػع مػػف )اا ػ يحع ا يرانيػػع( نتيجػع اازحػػؼ، يبلػ   ػػمك ه )

، (2) ػخذر اامرمػراامتحذاػع ااش ػت ذااجػزء اا ػ لي يتكػذف مػف ااعلذي من ه متكذف مف اا خذر 
 %( مف مجمذع اام هحع ااكليع.6.23( ذبن بع )2كـ 85.08قدرت م هحت ه بحدذد )

 QULQULA GROUP مجمواة قلقلة -5

تتكذف مف مجمذ ع متداخلع ذمتعهقبػع مػف طبسػهت مػف ااحجػر ااطينػي ااملػيء بأحػهفير ااراديذ ريػه 
اامجمذ ع مػف اا ػخذر معسػدة ااتركيػب ذااط ؿ ذااجرت ذحجر جيري ذمدملكهت ح ذيع إف اذ  

ذتتميز بهاطيهت اا هيرة ، إ  أن ه في معظػـ اضحيػهف قذيػع ا نحػدار بحيػث أف  ػخذراه انسلبػت 
 لػػػى ن  ػػػ ه، ذ مػػػر اػػػػذ  اامجمذ ػػػع مػػػف اا ػػػػخذر اػػػذ ااكريته ػػػي اض ػػػػ ؿ، ذتسػػػع فذق ػػػه طبسػػػػع 

ااحمراء، تظ ر في اامنهطؽ  رااكريته ي اض لى ذفي بعض اامح ت تسع فذق ه مجمذ ع اا خذ 
( 2كػـ 16.32، ذبلهػت م ػهحت ه )(3)( متػر1500ااشمهايع ذااشمهايع ااشرقيع ذي ؿ  ػمك ه إاػى )

  %( مف مجمذع اام هحع ااكليع.1.19ذبن بع )

 Qulqula Conglomerate مدمليات قلقلة -6

مػف اامػدملكهت تمتد  لى شكؿ  ل لع مف شمهؿ اامنطسع إاى جنذب ػه، تتػأاؼ مػف طبسػهت  ػميكع 
( 1400 – 500مهطػػهة بطبسػػع مػػف ااط ػػؿ اار ه ػػي ذااحجػػر ااجيػػري، يتػػراذح  ػػمك ه مػػه بػػيف )

 ( مف مجمذع اام هحع ااكلي المنطسع.0.34( ذبن بع )4.74، شكلت م هحع قدراه )(4)متر

                                                           
(1) 

Diary Ali Mohammad Ameen Al - Manmi ,Water Resources managert in Rania 

area , Sulaimania NE - Iraq , Ph . D . Thesis ,Unpublished, College of Science 

University of Baghdad , 2008, P 70. 
) رع  مه ػت  ( ، نهمػ يػ كػي اهيدرذاذجي  يػ  ذ   ردا) ايكذاينػ  شدبزاي   ق    ا  ذ يرز ز ،  هذي يح ف  ل ي ل (2)

 .17ص، 2011، ىكهن  تي  هيفنكذ   ليمهنى ، كذايجى زان تعمرذ بآلذنعكراذة ( ، زا
 .24، صم در  هبؽ،  لي  هدؽ ، جيذاذجيه شمهؿ ااعراؽفهرذؽ  نع اهلل ااعمري ،  (3)

(4) Qays J. Saud  ،Ridha A. A. Muhammad, HYDROGEOLOGICAL AND 

HYDROCHEMICAL STUDY OF SULAIMANIYA QUADRANGLE NI -38 – 3 – 

10 Scale: 1:250000   ، Baghdad  ،Cit 2010, p 18.  
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 WALASH VOLCANIC ROCK GROUP مجمواة صخور والش -7

ر فتهتيػع نهريػع كمػه أف ااجػزء اض لػى في ػه قػد تتكذف اذ  اامجمذ ػع مػف  ػخذر بركهنيػع أذ  ػخذ 
ي ػػمى بهاطبسػػهت ااحمػػراء ااعليػػه، قػػد تتحػػذؿ اػػذ  اا ػػخذر إاػػى  ػػخذر كل ػػيع ذات بي ػػع بحريػػع،  
يبدذ أف اامجمذ ع تكذنت كسذس مف ااجزر اابركهنيع تتخلل ه  ػخذر ر ػذبيع بحريػع حهذيػع  لػى 

يذ ػيف، ممػه يجعػؿ  مراػه اابها (Nummulite) ذاانميذ يػت (Alveolina) م تحهثهت ا نهيذ نيػه
( ذبن ػػبع 2كػػـ 134.48، بلهػػت م ػػهحت ه )(1)( متػػر3700 - 2000) قػػد يتػػراذح  ػػمك ه مػػه بػػيف

 %( مف مجمذع اام هحع ااكليع.9.84)

 Naopurdan Shaly Rock Groupمجمواة صخور شيلي ناو ردان  -8

ااجيػػػري اا ػػػ يحي، يرجػػػع إاػػػى   ػػػري تتكػػػذف مػػػف  ػػػخذر ااهي يػػػت ذااحجػػػر اارملػػػي ذااحجػػػر 
ا يذ يف ذا ذايكذ يف، يرجع ت ميت  إاى قريع نهذبرداف ااتهبعػع انهحيػع بهاػؾ فػي ق ػهء راذنػدذز، 

، تسػػػدر (2)متػػػر (1000-1500ذيبلػػػ   ػػػمك  مػػػه بػػػيف) ،ينكشػػػؼ فػػػي نطػػػهؽ إقلػػػيـ اا ذااػػػؽ اازاح ػػػع
 ع.%( مف مجمذع اام هحع ااكلي0.80( ذبن بع )2كـ 10.93م هحت ه )

 SUWAAIS RED BED SERIES مجمواة ط قات سويس ال مراء -9

اارملػػي  يهطػػي اػػذا ااتكػػذيف ا جػػزاء ااجنذبيػػع ااهربيػػع مػػف منطسػػع اادرا ػػع، يتػػأاؼ مػػف ااحجػػر   
ااكلػػس ذااحجػػر اارملػػي مػػع ذجػػذد طبسػػهت بركهنيػػع نػػهدرة  أحجػػهرحمػػر، ا حمػػر، ااحجػػر ااطينػػي اض

( ذبن ػبع 2كػـ 109.62، تبلػ  م ػهحت ه )(3)( متػر1200قرب قريع بشتشهف، يبل   مؾ ااتكػذيف )
 .(3اا ذرة ) كمه مذ م في ،( مف مجمذع اام هحع ااكليع8.02)

 تيوينات اليريتاسي

أنػذاع مػف ااتكذينػهت اامختل ػع مػف حيػث ترجع اذ  ااتكذينهت إاى اازمف ااجيذاذجي ااثهني ذت ػـ 
 -ااعمر اازمني ذااتركيب اا خري مف أام ه:

                                                           
، 1983، جهمعػػػػػع اامذ ػػػػػؿ دار ااكتػػػػػب الطبه ػػػػػع ذاانشػػػػػر، ، جيذاذجيػػػػػه ااعػػػػػراؽ ، بػػػػػد اهلل اا ػػػػػيهب ذآخػػػػػرذف (1)

  .143ص
(2)

 .85، صم در  هبؽبيف اازابيف ذا ته ا مه،  نهادة جمهؿ ااطهابهني، ااميه  ااجذفيع في منطسع مه  
(3)

م ػدر ربيػؿ، أااتبػهيف اامكػهني الظػذاار ااجيذمذرفذاذجيػع ااخطػرة فػي محهفظػع ، ااعطػذاني براايـ ح يفإزينب  
 .16 هبؽ، ص
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  مجمواة السويس ال مراء3صورة ر

 (N 36°11.4983) (E 45°13.2110) 28/12/2020 اام در : اادرا ع ااميدانيع 

  Tanjero Formation تيوين تانجيرو -1

يتكػػذف مػػف  ،حػػذؿ منطسػػع دذكػػهف تحديػػدا  ، يتكشػػؼ ااتكػػذيف يرجػػع إاػػى   ػػر ااكريته ػػي اض لػػى
، ااحجػػػر ااطينػػػي ، ااحجػػػر اارملػػػي ذااهػػػريف مػػػع أنطسػػػع رقيسػػػع مػػػف ااحجػػػر تعهقػػػب طبسػػػهت ااشػػػيؿ

 ،ذيعلػذ تكػذيف ااشػرانش تذافسيػه   ،( متػر 200بحدذد )   ااجيري ذ د هت مف اامدملكهت ،  مك 
( ذبن بع 2كـ 26.77اامنطسع نحذ )، تبل  م هحع ااتكذيف في (1)بي ع تر يب  اامنخ  هت ااعميسع

 %( مف مجمذع اام هحع ااكليع.1.96قدراه )

 Shiranish Formation تيوين شيرانش -2

يتأاؼ ااتكذيف مف ااحجر اامهرؿ ذات االذف اضزرؽ ذااحجر ، يرجع إاى   ر ااكريته ي اض لى
، يبل   مؾ ااتكذيف ااعهايعتهنجيرذ  مف نطهؽ ااطيهت ااجيري يسع ااتكذيف  مف نطهؽ ب مبذ 

، بي ػػع ااتر ػػػيب بخمػػع -كػػػذيف تػػهنجيرذ ذتكػػذيف  سػػرة ت ػػهؿ ااعلػػذي التكػػذيف مػػع تمتػػر اإل 500
                                                           

  ،ينبهي ا شهرة إف  مؾ ااتكذينهت ااجيذاذجيػع يختلػؼ بػيف اامنػهطؽ اػيس  ػمكه  ذاحػد  بػؿ متهيػر بتهيػر اامنطسػع
 .ا تمد اابهحث  لى معرفع  مؾ ااتكذينهت مف االذحهت ااجيذاذجيع

قػػيس جه ػػـ  ػػعذد ر ػػه  بػػد اضميػػر محمػػد ، درا ػػع ايدرذجيذاذجيػػع ذايدرذكيميه يػػع امنطسػػع كركػػذؾ ذاامحػػددة  (1)
(، ااشركع ااعهمع الم م ااجيذاذجي ذااتعديف، ق ػـ ااتحػري اامعػدني،  250000:1بمسيهس  ( NI 38-2 بهالذحع

 .12شعبع ااميه  أاجذفيع، بدذف  نع، ص
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%( مػف 5.63( ذبن ػبع )2كػـ 76.93، ذتبلػ  م ػهحع ااتكػذيف )(1)اابي ع اابحريع ااعميسػع اام تذحػع
 مجمذع اام هحع ااكليع.

  Qamchuqa Formationتيوين قمجوقة -3

ي ذااػدذاذمهيت ذات االػػذف يتػأاؼ ااتكػذيف مػػف ااحجػر ااجيػػر يرجػع إاػى   ػػر ااكريته ػي اض ػػ ؿ، 
، (2)ت ػػهؿ ااعلػػذي التكػػذيف مػػع تكػػذيف دذكػػهفاإل، متػػر ( 300 – 200،  ػػمؾ ااتكػػذيف ) اارمػػهدي

 %( مػػػف مجمػػػذع اام ػػػهحع ااكليػػػع6.47( ذبن ػػػبع )2كػػػـ 88.38ذيشػػػكؿ ااتكػػػذيف م ػػػهحع قػػػدراه )
 .(4ي حظ اا ذرة )

  ال جر الجيري ضمن تيوين قمجوقة4صورة ر

  (N 36°13.6273) (E 44°58.9374) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 

 Aqra-Bekhme Formation  خمة –تيوين اقرة  -4

ينكشػػؼ ااتكػػذيف شػػمهؿ غػػرب منطسػػع اادرا ػػع، ذيك ػػذف أاػػـ ، يرجػػع إاػػى   ػػر ااكريته ػػي اض لػػى
، دار شػديد يهطػي ااجبػهؿ فػي اامنطسػعنطهؽ ااطيػهت ااعهايػع، ذيظ ػر كهنحػااجبهؿ اامتكذنع خ ؿ 

 75)يتأاؼ ااتكذيف مف طبسهت مف حجر ااكلػس، ذحجػر ااػدذاذمهيت ااسيػري ،  ػمك  متهيػر بػيف 

                                                           
(1) Qays J. Saud  ،Ridha A. A. Muhammad,op ،Cit , p 13.  
(2) Qays J. Saud  ،Ridha A. A. Muhammad, op , p 13.  
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، تبلػػػػػ  م ػػػػػهحع ااتكػػػػػذيف (1)متػػػػػر، اابي ػػػػػع ااتر ػػػػػيبيع اػػػػػي بي ػػػػػع ااحيػػػػػد ذااحيػػػػػد اضمػػػػػهمي (739 –
  %( مف اامجمذع ااكلي ام هحع اامنطسع.14.40)( ذبن بع قدراه 2كـ 196.67)

 Sarmord, Balambo, Garagu Formations تيوينزات سزرمودب  الم زوب يرايزو -5
تكذيف  رمذد مكذف مف تتهبع غير متميػز مػف  ل ػهؿ مػزرؽ إاػى بنػي االػذف مػع تػداخؿ        

نرتي  إاى بي ع ميػه  متر ، اابي ع ااتر يبيع بي ع  ٥٠٠مف  خر جيري  ل هاي ،  مؾ ااتكذيف 
، أمػػه تكػػذيف ب مبػػذ يتػػأاؼ مػػف ااحجػػر ااجيػػري اابنػػي اارمػػهدي ذااحجػػر ااجيػػري اضزرؽ (2) ميسػػع

 ،(3)متر 280ذاامهرؿ اضخ ر، يتداخؿ تكذيف ب مبذ مع تكذيف  رمذد ذقمجذقع،  مؾ ااتكذيف 
أمػػػه تكػػػذيف كراكػػػذ يتػػػأاؼ مػػػف ااحجػػػر اارملػػػي ااحبيبػػػي ااخشػػػف ذااحجػػػر ااجيػػػري اارملػػػي ،  ػػػمؾ 

اػػػى   ػػػر ترجػػػع اػػػذ  ااتكذينػػػهت إ متػػػر، اابي ػػػع ااتر ػػػيبيع اػػػي بي ػػػع ااميػػػه  اا ػػػحلع، 90ااتكػػػذيف 
مػف مجمػذع %( 0.43( ذبن ػبع )2كػـ 5.96، يشػكؿ ااتكػذيف م ػهحع قػدراه )(4)ااكريته ي اض  ؿ

   يع.اام هحع ااكل

إف تكذيف بهامبذ يمثؿ ااتر بهت ااعميسع إ ػهفع إاػى إف تكػذيف بػهامبذ يتحػذؿ إاػى تكػذيف قمجذقػع 
اامكػذف  أذ إاػى تكػذيف  ػهرمذرد ؿذااذي يمثؿ تر بهت اابحريػع اابعيػدة  ػف اا ػهح ؾااجيري اا مي

قمجذقػع إاػى أف ااتهيػر مػف تكػذيف ، مف مهرؿ ذمهرؿ جيري ذااذي تر ب بعيدا   ف اا ػهحؿ أي ػه  
 هرمذرد ثـ بهامبذ ذا م بشكؿ جيػد فػي بعػض اامنػهطؽ ااجبليػع مػف محهفظػع  اا ػليمهنيع ذيذجػد 

 .(5)أ  ؿ تكذيف  هرمذرد في بعض اامنهطؽ تكذيف كراكذ

 ترس ات العصر الرا  

 -تهطي تر بهت اازمف ااجيذاذجي اارابع أجزاء ذا عع مف منطسع اادرا ع ذاي تتأاؼ مف:

 (Slop Sediments) المن دراتترس ات  -1

                                                           
  ( NJ – 38 – 15 )ربيػؿأذايدرذكيميه يػع امنطسػع اػذحتي ن ػير ح ػف ااب ػراذي، درا ػع ايدرذاذجيػع  (1)

شػعبع ااميػه   ،، ااشركع ااعهمػع الم ػم ااجيذاػذجي ذااتعػديف 250000:  1، مسيهس ( NJ – 38 – 14)ذم هبهد 
 .11، ص2007ااجذفيع، بهداد، 

 .93ص ،1983،  م در  هبؽ  بد اهلل اا يهب ذآخرذف ، جيذاذجيه ااعراؽ ، (2)
(3) 

Saad Z Jassim Tibor Buday, Geology of Iraq Tectonostratigraphy of the Zagros 

suture Chapter11,2006, p164.  
(4) Hatem K.S AIjburi Hydrogeological and Hydrochemical ,study of Kani 

Rash,Quadrangle, (NJ_38_10) , scale 1 :250000 ,Baghdad, 2008,p7.  
 .92، صم در  هبؽ فهرذؽ  نع اهلل ااعمري ،  لي  هدؽ ، جيذاذجيه شمهؿ ااعراؽ ، (5)
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اامختلػػؼ اضحجػػهـ  ذااج ميػػد ترجػػع اػػذ  اارذا ػػب إاػػى   ػػر ااب ي تذ ػػيف، تتػػأاؼ مػػف ااح ػػى
، تشػػػهؿ م ػػػهحع قػػػدراه (1)متػػػر، ذاػػػي ذات ن هذيػػػع جيػػػدة 75مػػػع اارمػػػؿ ذااهػػػريف،  ػػػمك ه بحػػػدذد 

 .(5) اا ذرة ،%( مف مجمذع م هحع اامنطسع1.76( ذبن بع تسدر بنحذ )2كـ 24.12)

 اند السفح الغر ي لج ل ييودرش   ترس ات المن درات5صورة ر

 (N 36°14.3030) (E 44°59.0762) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع

  ( Alluvial fan deposits )  رواسب المراوح الفيضية -2

تهطي اذ  اارذا ب أرا ي منطسع اادرا ع ذتجرؼ رذا ب ه مع جريهف ميه  اضن هر اامنحػدرة مػف 
 لػػػى اامرت عػػػهت إاػػػى اضرا ػػػي اامنخ  ػػػع ذتجػػػرؼ مع ػػػه كػػػؿ اارذا ػػػب اا ػػػطحيع، تتكػػػذف من ػػػه 
اامػػراذح اا ي ػػيع، تتػػأاؼ مػػف رذا ػػب اارمػػهؿ ذااطػػيف ذمػػذاد ح ػػذيع ذغرينيػػع ذ ل ػػهؿ، ذيتبػػهيف 

أف اا خذر ااكبيرة ذااح ى ت تسر في قمع اامرذحع ذاارذا ب اادقيسع تكػذف فػي  أحجهم ه بحيث
( متػػر، فػػػي  ػػ ذح ااجبػػػهؿ تكػػذف رقيسػػػع  150 – 10ن هيت ػػه ذيتػػراذح  ػػػمؾ اػػذ  اارذا ػػػب بػػيف ) 

( 2كػـ 240.08، تشػكؿ م ػهحع قػدراه )(2)ذاكف  مك ه يزداد كلمه اقتربت مف ن ر اازاب اا ػهير
 .(6اا ذرة ) ،مذع اام هحع ااكليعمف مج%( 17.58ذبن بع )

                                                           
اا ػػليمهنيع،  - اك ػػذؼ ااكهر ػػتيع فػػي نهحيػػع  ػػذرداشجيذمذرفذاذجيػػع ابػػهف في ػػؿ حمػػزة، ثػػه ر مظ ػػر ف مػػي،  (1)

 .168، ص2019، 4، ااعدد30مجلع كليع ااتربيع البنهت، جهمعع بهداد، اامجلد 
(2) Diary Ali Mohammad Ameen Al - Manmi ,op , cit, P 31 - 32. 
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 القرب من وادي زراوة   رواسب المراوح الفيضية6صورة ر

  (N 36°14.3020) (E 44°59.0701) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 

(، 7ينظػػر ال ػػذرة )  ػػبؽ اخػػت ؼ ذا ػػم فػػي ااتكذينػػهت ااجيذاذجيػػع امنطسػػع اادرا ػػع يظ ػػر ممػػه
 فػي  ػ بع اا ػخذر ذدرجػع مسهذمت ػه العذامػؿ ذااعمليػهت ااجيذمذرفذاذجيػعااتبػهيف ممه يؤدي إاى 

ذ  يمه حركػع اامػذاد ااتػي  ،ينعكس  لى اامخهطر اامذجذدة المنطسع مف ثـ، ذ )ااتعريع، ذااتجذيع(
  ػػيمه تكػػذيف  ،يػػزداد نشػػهط ه فػػي ااتكذينػػهت ااجيذاذجيػػع قليلػػع اامسهذمػػع ذذات ااشػػسذؽ ذاا ذا ػػؿ

 اازمف اارابع.قمجذقع ذتر بهت 
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 التتا   الط اقي ومسا ة التيوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة  1جدول ر

 العصر
التيوين 
 الميونات الصخرية الجيولوجي

 

 السمك رمتر 

 

النس ة 
 المئوية

مسا ة التيوين 
  2ريم

قا ليتو الى 
النفاذية وخزن 

 المياه

را  
ن ال

لزم
ت ا

س ا
تر

 

 
ترس ات 
المن درات 
 الفيضية

رذا ب اارمهؿ ذااطيف ذمذاد ح ذيع ذغرينيع 
 ذ ل هؿ

 

 240.08 17.58   151 – 11ر 

 

 ن هذة

 
ترس ات 
 المن درات

 ااح ى اامختلؼ اضحجهـ مع اارمؿ ذااهريف

 

75 
1.76 24.12 

 

 ن هذة

سي
ريتا

الي
 

 
 تانجيرو

تعهقب طبسهت ااشيؿ، ااحجر ااطيني ، ااحجر 
رقيسع مف ااحجر ااجيري اارملي ذااهريف مع أنطسع 

 ذ د هت مف اامدملكهت

 
1.96 26.77 

 غير 

 ن هذة

 
 

 شيراش

ااحجػػر اامػػهرؿ ذات االػػذف اضزرؽ ذااحجػػر 
 ااجيري

 

500 
5.63 76.93 

 

 ن هذةغير 

 
 

 اقرة  خمة
طبسػػػػػػػػػهت مػػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػػر ااكلػػػػػػػػػػس، ذحجػػػػػػػػػػر 

 اادذاذمهيت ااسيري

 

75-739 14.40 196.67 

 

ن هذة )ذات ن هذيع 
 خزنيع ممتهزة(

 
 

 قمجوقة
ااحجػػػػػر ااجيػػػػػري ذااػػػػػدذاذمهيت ذات االػػػػػذف 

 اارمهدي

 

200- 300 6.47 88.382144 

 

متشسؽ ذكهر تي 
ن هذ مف اانذع 
 اامتذ ط

 
سرمودب 

  الم وب يرايو

 ل هؿ مػزرؽ إاػى بنػي االػذف مػع تػداخؿ 
 مف  خر جيري  ل هاي

 

455 
0.43 5.96 

 

 ن هذة

 
سي

ورا
الج

 

 
مجمواة 
السويس 
 ال مراء

اارملػػػػي ا حمػػػػر، ااحجػػػػر ااطينػػػػي ااحجػػػػر 
ا حمر، احجهر ااكلس ذااحجر اارملي مع 

 ذجذد طبسهت بركهنيع

 

1200 8.02 109.626193 

 

 متذ طع اان هذيع
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مجمواة 
صخور 

 نيو ردان شيلي

 ػػخذر ااهي يػػت ذااحجػػر اارملػػي ذااحجػػر 
 ااجيري اا  يحي

 

1000-
1500 

0.80 10.93 

                 
 غير ن هذة

 
مجمواة 
 صخور والش

 ػػػػخذر بركهنيػػػػع أذ  ػػػػخذر فتهتيػػػػع نهريػػػػع 
كمػػػػػه أف ااجػػػػػػزء اض لػػػػػى في ػػػػػػه قػػػػػد ي ػػػػػػمى 

 بهاطبسهت ااحمراء ااعليه

 

2000-
3700 

9.84 134.48 

 

 غير ن هذة

 
 

 مدمليات قلقلة

طبسػػػػػػهت  ػػػػػػميكع مػػػػػػف اامػػػػػػدملكهت مهطػػػػػػهة 
بطبسػػػػػػع مػػػػػػف ااط ػػػػػػؿ اار ه ػػػػػػي ذااحجػػػػػػر 

 ااجيري

 

500- 
1400 

0.34 4.74 

 

 اان هذيع متذ طع

 
 
 قلقلة

ااحجػػر ااطينػػي ااملػػيء بأحػػهفير ااراديذ ريػػه 
ذااط ػػػؿ ذااجػػػرت ذحجػػػر جيػػػري ذمػػػدملكهت 

 ح ذيع

 

1500 
1.19 16.32 

 

 غير ن هذة

 
 

 مجمواة شيلر

 ػػػخذر متحذاػػػع ذنهريػػػع ااش ػػػت ذ ػػػخذر 
  اامرمر 

 

4500 
6.23 85.08 

 

 غير ن هذة

 
 

 مجمواة قنديل

اامتحػػذؿ  ػػخذر ااحجػػر اارملػػي ذااش ػػت 
 ذااطبسهت اا ميكع مف  خذر ااحجر

 

350 
10.67 145.73 

 

 غير ن هذة

 
 

 يتلة  لفت

 ػػػػػػػػػخذر اانهريػػػػػػػػػع ذاامتحذاػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػخذر ) 
 ااجهبرذ (

 

3500 
4.98 68.12 

 

 غير ن هذة

 
 

 مجمواة  لفت

اا ػػػػػػخذر اانهريػػػػػػع ذاامتحذاػػػػػػع مػػػػػػع بعػػػػػػض 
اا خذر اار ذبيع ، مثؿ ااحمػـ اابهزاتيػع ، 

ذااحجػػػػػػػػر ااجيػػػػػػػػري ذااشي ػػػػػػػػت اضخ ػػػػػػػػر، 
 اامتبلذر ، ذاا يليت، ذاابهزات

 

3500 9.63 131.61 

 

 غير ن هذة

 100% 1365.65 - 

 (.3ا تمهدا   لى ااخريطع )اام در : 
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  اختالف الترييب الصخري لتيوينات منطقة الدراسة7صورة ر

 (N 36°13.7273) (E 44°58.9374) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 

 Topographic  : منطقة الدراسة  تضاريسنانيًا : 

يؤدي ااتبهيف فػي اات ػهريس المنطسػع إاػى ظ ػذر أنمػهط متنذ ػع مػف اامنػهخ ذيػؤثر ذاػؾ بػدذر  فػي 
تبػػػهيف نشػػػهط ااعمليػػػع ااجيذمذرفذاذجيػػػع إ ػػػهفع إاػػػى تبػػػهيف  ػػػر ع  مليػػػع ااتجذيػػػع اامذجػػػذدة  لي ػػػه 

ااميكهنيكيع  لى اا ػ ذح ااشػديدة ا نحػدار ااتػي يمكػف أف يح ػؿ ذ تزداد حدة ااتجذيع إذنذ يت ه، 
 لي ػه حركػع اامػػذاد اا ػخريع بأنذا  ػػه، ذتػزداد  ػػر ع جريػهف ااميػه  فػػذؽ اػذ  اا ػػ ذح اضمػر ااػػذي 

 .يزيد مف  مليع حت ااتربع ذنشهط ااتعريع اامه يع ذااتجذيع اتلؾ اا  ذح

( أف أ لػػػى ارت ػػػهع فػػػي منطسػػػع 4يتبػػػيف مػػػف خػػػ ؿ ااخريطػػػع ) خصزززائص الرتفزززاع : ت ليزززل -1
فػذؽ م ػتذ   ػطم اابحػر ذاػذا يسػع فػي اضجػزاء ااشػمهايع  تػر( م 3000بل  أكثػر مػف )   اادرا ع

بػهاسرب مػػف ااحػدذد ااعراقيػع اإليرانيػع ااتػي تمثػػؿ اامنػهبع ااعليػه ا حػذاض فػػي ااشػرقيع فػي اامنطسػع 
فػذؽ م ػتذ   ػطم اابحػر  تػر( م 500)  بلػ رت ػهع المنطسػع ا ى، فػي حػيف بلػ  إدنػمنطسع اادرا ع
فػي ن ػر ااػزاب اا ػهير ممػه  ضاحذ  ند م ب اض ااهربيع ذااجنذبيع ااهربيع المنطسع ند اضجزاء 

 ااج ع ااهربيع ذااجنذبيع ااهربيعيدؿ إف اامنطسع تنحدر مف ج ع ااشمهؿ ااشرقي نحذ 

اضشكهؿ اضر يع في منطسع بشدر ذ لي  يمكف تس يـ تتنذع األشيال التضاريسية للمنطقة :  -2
  -اامنطسع به  تمهد  لى خطذط ا رت ه هت اامت هذيع إاى أربع منهطؽ :
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   جميع اا   ػؿ ااجبليػع   لى مؿت: تشمنطقة الج ال اللتوائية العالية ر معقدة اللتواء
درا ػػع، تمتػػد  لػػى امتػػداد ا اتذا يػػع اامعسػػدة ااذاقعػػع فػػي شػػمهؿ ذااشػػمهؿ ااشػػرقي امنطسػػع اا

ذذ ذرت ػػه  قمم ػػه  اتػػذاءات اامذجػػذدة فػػي اػػذا اانطػػهؽ بكثػػرةاتت ػػؼ ااحػػدذد مػػع إيػػراف، 
ذشدة انحدار   ذح ه ، ذكثيرا  مه تسهرب ااتذاءات فت بم اضذديع اا ه لع شػديدة اا ػيؽ 

ي اػذا ف ػ تػر،م (1000)، ذيبل  معدؿ انخ هض تلؾ اضذديع  ف ااجبهؿ اامجهذرة حػذااي 
( بحيػث عبػمركديدة ذ معسػدة )ذا اتػذاءات ااتػي كذنػت جبها ػه شػ، لزرا ػعاقليلع اا ػ حيع 

ذتتكػػػػذف جبها ػػػػه مػػػػف  ػػػػخذر متحذاػػػػع  ،تظػػػػهـ فػػػػي ااتذا  ػػػػه ذ  فػػػػي ت ػػػػري  ه  يظ ػػػػر ان
تكذف مػف  ػخذر ااكلػس ذااط ػؿ ااتػي أثػرت  لي ػه  ذامػؿ ااتعريػع ت خذر متبلذرة كمه ذ 

يتػػراذح ارت ػػهع مطػػهر ذ طسػػع ب ػػبب كثػػرة ااثلػػذج ذاضاامنحيػػث تكػػذف  لػػى أشػػداه فػػي اػػذ  
تتمثػػػؿ اػػػذ  اامنطسػػػع ب ػػػذرة ر ي ػػػع مػػػف جبػػػهؿ ، (1)( متػػػر3450 – 2000)جبها ػػػه بػػػيف 

، اا ػذرتيف (2 ل لع جبهؿ قنديؿ،  ذؿ، بهبرن ، بل ت ذكمه مذ م فػي ااجػدذؿ)أبرزاه 
(8( )9.) 

 منطقزة الج زال اللتوائيزة ال سزيطة ر سزيطة اللتزواء  Simple foleded zone : 
ذاػػي تمتػػد بشػػكؿ متػػذاز   ( متػػر2100 – 1000ترت ػػع بػػيف )ذاػػي    ػػؿ جبليػػع ااتذا يػػع 

ذتنح ػػر بين ػػه ذديػػهف طذايػػع، ذاػػي بهض ػػؿ ااتػػذاءات مسعػػرة ذقػػد  ملػػت ااميػػه  ااجهريػػع 
 لػى اانحػت ذا ر ػػهب بشػدة فسطعػت ااجبػػهؿ بخذانػؽ  ميسػع تبػػدذ مرت عهت ػه مرت عػع فػػذؽ 

، أامػػ  ذ  أاػػـ جبها ػػه كيػػذدرش، م كػػذ زاػػذ، ،(2)( متػػر1000اامجػػهذرة بحػػذااي ) ااذديػػهف
 قمع فرغذف، قمع تبع، قمع مهمه كذ .

  : تسػػػع اػػػذ  اامنطسػػػع بػػػيف منطسػػػع ااجبػػػهؿ ا اتذا يػػػع ااب ػػػيطع  منطقزززة السزززيول الج ليزززة
 ػػػهء بشػػػدر، ذاػػػي فػػػي اض ػػػؿ ااتػػػذاءات مسعػػػرة قفػػػي  ااعهايػػػع ذمنطسػػػع ااجبػػػهؿ ا اتذا يػػػع

. ذ    ػػػ امػػػت ت بهارذا ػػػب اامنسذاػػػع ب عػػػؿ ااميػػػه  اامنحػػػدرة مػػػف اا   ػػػؿ ااجبليػػػع مكذنػػػع 
، ذيظ ر ( متر600 – 500)، ذارت ه   يتراذح بيف اـ اذ  اا  ذؿأ ردذيعتبر   ؿ بش

  -ذأاـ   ذؿ اامنطسع:، (3)، قه دت  نحذ اض لىبشكؿ مثلث مسلذب
                                                           

ااعػراؽ درا ػع فػي  -ق هء بشػدر بػلقليـ كذرد ػتهف شيرذاف برايـ ر ذؿ، اامسذمهت ااطبيعيع ال يهحع اابي ع في  (1)
 .24ص ، م در  هبؽ،ااجهرافيع ااطبيعيع

ف ح جمهؿ معرذؼ ذآخرذف، جهرافيع ااعػراؽ ااطبيعيػع ذاا ػكهنيع ذا قت ػهديع درا ػع فػي ااجهرافيػع اإلقليميػع،  (2)
 .53، ص2016دار دجلع النشر ذااتذزيع،  مهف، 

 مذقع  في نهحيع قلعع دزة ي مى اذا اا  ؿ ب  ؿ قلعع دزة. 
ااعػراؽ درا ػع فػي  -شيرذاف برايـ ر ذؿ، اامسذمهت ااطبيعيع ال يهحع اابي ع في ق هء بشػدر بػلقليـ كذرد ػتهف  (3)

 .26، صم در  هبؽااجهرافيع ااطبيعيع، 
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تطػػؿ  لػػى ذاػػذ  ػػ ؿ مثلػػث ااشػػكؿ تسريبػػه  مسلػػذب قه دتػػ  إاػػى ااشػػمهؿ قلعززة دزة :  سززيل - أ
أمػػػه حػػػدذد  ااشػػػرقيع يمكػػػف ، قريػػػع ) دشػػتيذ ( قمتػػ  نحػػػذ ااجنػػػذب  نػػػد، ذ ذ  (ذاد  ) زارا

متػػر فػذؽ م ػػتذ   700تحديػداه بسػدمهت جبػػهؿ اا ل ػلع ااشػػرقيع ااتػي يمثل ػه خػػط ارت ػهع 
ا اا ػػ ؿ ن ػػر ااػػزاب اا ػػهير ااػػذي  يتػػرؾ بينػػ   ػػطم اابحػػر ذيجػػري إاػػى ااهػػرب مػػف اػػذ

 (،10اا ذرة ) ذبيف تلؾ اا  ذح  ذ  منطسع   ليع  يسع ذاي جزء مف   ؿ قلعع دزة،
أمػػه مجػػر  ن ػػر ااػػزاب اا ػػهير فػػي اػػذا اا ػػ ؿ يبػػدذ ذكأنػػ  فػػي طػػذر ااشػػيخذخع ب ػػبب 

 .(1)انحدار مجرا  اابطيء في اا  ؿ
يمتػػد اػػذا  ػػ ؿ بهتجػػه  ااهربػػي ابحيػػرة دذكػػهف ذاػػذ أقػػؿ انب ػػهطه  مػػف  ػػ ؿ  : سززيل مريززو -ب

ع فػػي ااجنػػذب ذاػػذ   يختلػػؼ  ػػف ذنػػ   ػػيؽ فػػي اضجػػزاء ااشػػمهايع ذيت ػػذيمتػػهز بك قلعػػع دزة 
  (.11اا ذرة ) ،(2)  ؿ قلعع دزة مف حيث تكذين  ذنذع ااتر بهت ااتي تحذي ه تربت 

 : اضرا ي اامنخ  ع ااتػي تمتػد بػيف اا   ػؿ ااجبليػع فػي اامنطسػع ااتػي  منطقة الوديان
تظ ػػر بشػػكؿ مسعػػر مػػف اضذديػػع ااتػػي تختػػرؽ جبػػهؿ منطسػػع اادرا ػػع بع ػػ ه دا ػػـ ااجريػػهف 
ذااػػػبعض اآلخػػػر مذ ػػػمي ااجريػػػهف تنبػػػع مػػػف اا ػػػ ذح ااشػػػمهايع ذااشػػػمهايع ااشػػػرقيع ذتجػػػري 

أاػػـ اػػذ  ااذديػػهف ذادي كرفػػت، ذادي  بهتجػػه  ااهػػرب ات ػػب فػػي ميػػه  ن ػػر ااػػزاب اا ػػهير
 ذاي ك ف، زراذة، ذادي جذاع قهف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .22، ص، م در  هبؽؤاد حم  خذرشيد ، ق هء بشدر درا ع في ااجهرافيع اابشريعف (1)
 .23، صم در  هبؽؤاد حم  خذرشيد، ف (2)
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   خطوط الرتفاع المتساوي لمنطقة  شدر4خريطة ر

 ArcGIS تخداـ برنهم  ذا (DEMمف  مؿ اابهحث به  تمهد  لى أنمذذج ا رت هع اارقمي )اام در :  
10.5. 
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 الدراسة   أنواع الج ال وارتفاايا في منطقة2جدول ر

 
 اات ل ؿ

 
 أ ـ ااجبؿ

 
 ا رت هع

 3012 قنديؿ 1

 2557  ذؿ 2

 2204 بهبرن  3

 2378 ت جبؿ بل 4

 1834 م كذ زاذ 5
 1400 كيذدرش 6
 1879 قمع تبع 7
 1800 قمع فرغذف 8
 1400 قمع مهمه كذ  9
 1800 اام  ذ  10

اا ػػليمهنيع، ق ػػهء بشػػدر، نهحيػػع قلعػػع دزة، ااخريطػػع ذات بهػػداد، اػػذاء  -مديريػػع اام ػػهحع ااعهمػػع   -اام ػػدر : 
 .1976. اعهـ 690 ، ذاامرقمع20000\1مسيهس 

 لػػي ح ػػف  لػػي،  ػػهذي زيػػرز  ذ  اػػ  قػػ  زاي بشػػد  ردا) ايكذاينػػ  ذ  يػػ  كػػي اهيدرذاذجييػػ  ( ، نهمػػ     -
 .24، ص2011مه تعر) بآلذنعكراذة ( ، زانكذ   ليمهنى ، كذايجى زان تعمرذفهي  تي  كهنى، 
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منطقة الدراسةمن   ج ل  لفت في الجزء الجنوب الغر ي 8صورة ر

 
 (N 36°14.3335) (E 45°02.3786) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع

  جزء من سلسلة ج ال قنديل من الى أالى ارتفاع لمنطقة الدراسة9ر صورة

 (N 36°11.4604) (E 45°12.9609) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 
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قلعة دزة نا يةضمن  ه  سيل  شدر وامتداد11صورة ر

 (N 36°14.3314) (E 45°02.3604) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 
  سيل مرية اند  دود قضاء  شدر وقضاء رانية11صور ر

 (N 36°09.7429) (E 45°10.8673) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 
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  Climate : المناخنالنًا : 
، عيػػفػػي ااتػػأثير  لػػى أشػػكهؿ اا ػػطم ذااعمليػػهت ااجيذمذرفذاذج كبيػػرا   ااظػػرذؼ اامنهخيػػع دذرا   ؤديتػػ

ااجيذمذرمذفذاذجيػع اانهجمػع  ػػف زيػهدة حػدة تلػػؾ  اامخػػهطرذمػف ثػـ فػػلف ا ػه أاميػع كبيػػرة فػي ت  ػـ 
ااعمليهت ، فنجد مث    لى  بيؿ اامثهؿ أف  ن ر ااحرارة ا  دذر  في  مليهت ااتجذيػع اا يزيه يػع 

عمليػػػػهت اضن يػػػػهر اضر ػػػػي ذااكيميه يػػػػع ذمػػػػه ينػػػػت   ن ػػػػه مػػػػف تحلػػػػؿ ذت كػػػػؾ اا ػػػػخذر ذاه ػػػػداداه ا
، ذينشػػأ مكػػهف ضخػػر ذتر ػػيب هذنسػػؿ اام تتػػهت مػػف ، كمػػه أف ااريػػهح تسػػـذ بنحػػت اا ػػخذر ذااتعريػػع
 لػى اامراكػز ااعمرانيػع ذاامنػهطؽ  بمخػهطرمػه يػرتبط   ف  سذط اضمطهر جريهف  يلي كثيرا   أي ه  

 . (1) اازرا يع ذغيراه
 Ancient Climateالمناخ القديم : 

ذتهيرات ػػػه ذ  قت ػػػه ف درا ػػػع اامنػػػهخ ااسػػػديـ ذات أاميػػػع كبيػػػرة امحهطػػػع بطبيعػػػع اامػػػدد اامنهخيػػػع إ
اامراحؿ اازمنيع اامتعهقبع، ذقد نػت   ػف ااظػرذؼ  في بهاتطذر ااتهريخي الظذاار ااجيذمذرفذاذجيع

 ااظرذؼ ااحهايع إ  اشكهؿ محدذدة. في ظ ربينمه اـ ي ذا ع   اامنهخيع ااسديمع ظذاار  لى نطهؽ  
ااثهاػػث حػػدثت حركػػع تكتذنيػػع فػػي أذا ػػؿ ااػػزمف ذ ضنػػ  ذكمػػه معػػرذؼ إف خػػ ؿ ن هيػػع ااػػزمف ااثػػهني 

يػػراف  (ااحركػػع اضابيػػع  )ااس ػػـ ااشػػمهاي مػػف ااعػػراؽ شػػملت اامنػػهطؽ اامجػػهذرة مػػف أرا ػػي تركيػػه ذاه
ذنتيجػػع تلػػؾ ااحركػػع ظ ػػرت اامرت عػػهت ااجبليػػع ااعهايػػع ، حيػػث أت ػػؼ منػػهخ ااعػػراؽ فػػي اان ػػؼ 

مػػداري اارطػػب أمػػه خػػ ؿ اضذؿ منػػ  بظػػرذؼ منهخيػػع داف ػػع ذرطبػػع تشػػب  إاػػى حػػد كبيػػر اامنػػهخ اا
اػػػى اامنػػػهخ شػػػب  اامػػػداري نػػػذع اابحػػػر إاان ػػػؼ اضخيػػػر فسػػػد امتػػػهزت ااظػػػرذؼ اامنهخيػػػع بػػػهاتطذر 

 .(2)اامتذ ط
  Recent Climateالمناخ ال الي : 

  لػػػى معتمػػػدا  ، ااحػػػهاي اامنػػػهخ  لػػػى التعػػػرؼ  ػػػرذري أمػػػر اامختل ػػػع بعنه ػػػر  اامنػػػهخ درا ػػػع إف
، بمحطػػػػع اا ػػػػليمهنيع ، دذكػػػػهف،  ردشػػػػت اامتمثلػػػػع، اامنهخيػػػػع اامحطػػػػهت مػػػػف فرةااامتػػػػذ  اابيهنػػػػهت

إختيػػػرت اػػػذ  اامحطػػػهت نظػػػرا  امذقع ػػػه ااجهرافػػػي ااسريػػػب مػػػف منطسػػػع اادرا ػػػع  كمػػػه مذ ػػػم فػػػي 
، ذقػػد أ تمػػد  لػػى درا ػػع ااعنه ػػر اامنهخيػػع ا ػػذ  اامحطػػهت ااتػػي ا ػػه (5( ذااخريطػػع )3ااجػػدذؿ )

ات ػػػهقط، اارطذبػػػع ، ااحػػػرارة، ااريػػػهح، ا  ااعنه ػػػر)ذاذجيػػػع اامنطسػػػع أاػػػـ اػػػذأثػػػر م ػػػـ فػػػي جيذمذرف
 (.اان بيع

                                                           
أبذبكر شعبهف حجهج فراج، اضخطػهر ااجيذمذرفذاذجيػع فػي اامنطسػع بػيف بحيػرة ااتم ػهح ذرأس خلػي  اا ػذيس،  (1)

 .17م در  هبؽ، ص
 .39ب مع  لي  بد ااح يف، ااتسييـ ااجيذمذرذفذاذجي امنحدرات  ل لع كهرة، م در  هبؽ، ص (2)
  إيراف في محهفظع أذربيجهف ااهربيع.محطع منهخيع تسع في 
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  مواق  الم طات المناخية المنتخ ة5خريطة ر

 به  تمهد  لى ذزارة اانسؿ ذاامذا  ت، شعبع اضنذاء ااجذيع، ذزارة اازار ع ذاامذارد اامه يع.اام در : 
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، ذيتميػػز بكذنػػ  حػػهر جػػهؼ   ػػؼ منػػهخ منطسػػع اادرا ػػع  ػػمف نظػػهـ اابحػػر اامتذ ػػطذ بهإلمكػػهف 
 ، ذانهؾ تبهيف ن بي في منهخ اامنطسػع بػيف اامنػهطؽ اامرت عػع ذاامنػهطؽ بهرد ممطر شتهء   ي ه  ذ 

ذفيمػه  ،(1)، فهامنهطسع اامرت عع خه ع في جبػهؿ قنػديؿ تك ػذاه ااثلػذج  لػى مػدار اا ػنعاامنخ  ع
 -:يلي  رض ااعنه ر اامنهخيع اامؤثرة  لى اامنطسع

 مواق  الم طات المناخية المنتخ ة الم اطة  منطقة الدراسة  3جدول ر

 فترة ال يانات العرض دائرة خطوط الطول ارتفاايا الم طة المناخية

 2018 - 1988 شمه    35.33 شرقه   45.26 830 اا ليمهنيع

 2018 – 1988 شمه    35.57 شرقه   44.57 860 دذكهف

 2018 - 2000 شمه    36.16 شرقه   45.29 1161  ردشت
 -1988بيهنهت دا رة اضنذاء ااجذيع في محهفظع اا ليمهنيع، بيهنهت غير منشذرة خ ؿ اامدة  -1 اام در:
2018. 

 .2018 -2000ت جي ت محطع  ردشت خ ؿ اامدة  -2
 Temperatureدرجة ال رارة :  -1

مبهشػرا  ذغيػر مبهشػر  لػى  مليػهت تعد ااحرارة أحد  نه ر اامنهخ بهاهع اضاميع ف ي تؤثر تأثيرا  
ه يع ال خذر كمه إف ادرجع ااحرارة تأثير  لى  نه ر اامنػهخ اضخػر  يااتجذيع ااميكهنيكيع ذااكيم

بطريسع مبهشرة أذ بطريسع غير مبهشرة مثؿ تأثيراه  لى اا ػهط ااجػذي ذااريػهح ذااتبخػر ذاارطذبػع 
ارت ػهع درجػع ااحػرارة ذحػدذث اا ػيذؿ حيػث اان بيع ذ ااتكهثؼ ، كمه أف انهؾ   قع  ك يع بػيف 

تسػػؿ  مػػف ثػػـأف ارت ػػهع ااحػػرارة يػػؤدي إاػػى زيػػهدة نشػػهط ااتبخػػر ممػػه يزيػػد مػػف كميػػع ااميػػه  اام سػػذدة ذ 
خطذرت ه ذالتبهيف ااحراري دذر  في زيهدة نشهط  مليهت ااتجذيع مف خػ ؿ ااتمػدد ذا نكمػهش ممػه 

 .(2) قط اا خرياا خذر ذزيهدة فرص حدذث اات ه تك ريؤد  إاى 

يمكػػف ااتعػػرؼ  لػػى درجػػهت ااحػػرارة ذأثهراػػه  (3( )2) (1ؿ )هشػػك( ذاض4ذمػػف معطيػػهت ااجػػدذؿ )
 -ااجيذمذرفذاذجيع امنطسع اادرا ع كمه يأتي:

                                                           
شػػع ثيػػداني طعشػػتذرطذزار اػػ  ذطرافيػػه   رذشػػتى درذ ػػت بػػذذف ذ طعشػػيرذاف  ذمػػعر رةشػػيد ، بنػػعمهكهني ج (1)

، 2007ثهرَيزطه   ليمهني ، مه تعرنهمع ) ب ذكراةتعذة( ، كؤايجى زان تع مرؤظهيع تيع كهف ، زانكػؤ   ػليمهني ،
)شػػػيرذاف  مػػػر رشػػػيد، أ ػػػس ااجهرافيػػػع ااطبيعيػػػع  امحهفظػػػع اا ػػػليمهنيع، كليػػػع  اام ػػػدر بهالهػػػع ااعربيػػػع .171ص

، جهمعع اا ليمهنيع،  .171، ص2007ااعلـذ
أبذبكر شعبهف حجهج فراج، اضخطػهر ااجيذمذرفذاذجيػع فػي اامنطسػع بػيف بحيػرة ااتم ػهح ذرأس خلػي  اا ػذيس،  (2)

  .18م در  هبؽ، ص
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يمثػػػػؿ شػػػػ ر كػػػػهنذف ااثػػػػهني أقػػػػؿ أشػػػػ ر اا ػػػػنع حػػػػرارة إذ تكػػػػذف درجػػػػع ااحػػػػرارة ااعظمػػػػى   - أ
( بينمػػه تمثػػؿ درجػػهت  9.9،  ردشػػت 8.9، دذكػػهف 9.9المحطػػهت اامنهخيػػع )  ػػليمهنيع 

،  ردشػػػت 2.9، دذكػػػهف 2.4ااحػػػرارة اا ػػػهر  فػػػي ن ػػػس ااشػػػ ر المحطػػػهت )  ػػػليمهنيع 
محطػػػع  ردشػػػت، إف اا ػػػبب فػػػي  ( ااتػػػي ت ػػػؿ إاػػػى مػػػه دذف اا ػػػ ر اام ػػػذي فػػػي -8.7

انخ ػهض درجػػهت ااحػرارة تػػأثر اامنطسػع بهاكتػػؿ اا ذا يػع اابػػهردة ف ػ    ػػف  همػؿ ا رت ػػهع 
 ف م تذ   طم اابحر اذ بدذر  يؤدي إاى خ ض درجهت ااحرارة ااتي تؤدي إاى تجمد 

 ػػػتذاد  ػػػهطه   لػػػى  ذمػػػف ثػػػـااميػػػه  اامت ػػػربع داخػػػؿ ااشػػػسذؽ اا ػػػخريع فيػػػزداد حجم ػػػه 
ذر ذتحطم ه ذت بم جزءا  مف ااحطهـ اا خري ااذي ي سط أذ ينزاؽ بهتجه  ا  ؿ اا خ

 اامنحدر.

يمكف أف ن حظ إف أ لى درجهت ااحرارة قد  جلت في شػ ر تمػذز ذشػ ر أب تعػد اػذ    - ب
ااش ذر مف أحر ش ذر اا ػنع، إذ بلهػت درجػهت ااحػرارة ااعظمػى فػي شػ ر أب امحطػع ) 

 لػػػػى درجػػػهت ااحػػػرارة ااعظمػػػى فػػػػي شػػػ ر تمػػػذز فػػػػي ( بينمػػػه  ػػػجلت أ 39.9اا ػػػليمهنيع 
(، بينمػػه كهنػػت درجػػهت ااحػػرارة اا ػػهر  فػػي  36.9،  ردشػػت 39.9محطػػهت ) دذكػػهف 

( أف اػػػذا  18.11،  ردشػػػت 27.3، دذكػػػهف 26.6شػػػ ر تمػػػذز المحطػػػهت ) اا ػػػليمهنيع 
ا رت ػػهع فػػي درجػػهت ااحػػرارة يػػؤدي إاػػى نشػػهط ااتجذيػػع اا يزيه يػػع ااتػػي تػػؤدي إاػػى ت كػػؾ 
اا ػػػخذر ذتشػػػسس ه، ف ػػػ   أف ارت ػػػهع درجػػػهت ااحػػػرارة يػػػؤثر  لػػػى اامعػػػهدف اامذجػػػذدة فػػػي 

فػػػلف ا ػػػتجهبع اامعػػػهدف  مػػػف ثػػػـ، ذ معػػػرذؼ إف اامعػػػهدف ا ػػػه معهمػػػؿ تمػػػدداا ػػػخر، مػػػف اا
اامذجذدة في اا خر ا رت هع في درجهت ااحرارة تكذف متبهينع بهاتهاي  يذاد ا ػطرابهت 

تشسسهت ذان  هؿ أجزاء مف اا خذر بأشػكهؿ ذأحجػهـ  دينهميكيع داخؿ اا خر تؤدي إاى
 مختل ع ت سط بهتجه  أ  ؿ اامنحدر.

اامديهت ااحراريع في منطسع اادرا ع كهنت متبهينع بيف اضش ر إذ  جلت أ لى مد  ا ػه   - ت
( بينمه بل  أ لى مػد  حػراري  13.9، دذكهف 14في ش ر أب في محطتي ) اا ليمهنيع 

(، بينمػػه  ػػجؿ أدنػػى مػػد  كػػهف فػػي  18.79)  ردشػػت  كػػهف فػػي شػػ ر تمػػذز فػػي محطػػع
(، بينمػه كػهف أذطػأ مػد  كػهف فػي شػ ر كػهنذف  6.3ش ر شػبهط فػي محطػع ) اا ػليمهنيع 

(، أمػه أدنػى مػػد  حػراري  ػجؿ فػػي شػ ر تشػريف ااثػػهني  4.2اضذؿ فػي محطػع ) دذكػػهف 
عهمد أشعع ( ، أف اا بب في تبهيف اامديهت ااحراريع يعذد إاى ت7.9في محطع ) ردشت 

ااشمس  لى مدار اا ػرطهف، إذ ت ػتلـ اامنطسػع أ لػى كميػع مػف اإلشػعهع ااشم ػي خػ ؿ 
أشػػ ر اا ػػيؼ )حزيػػراف، تمػػذز، أب(، إ ػػهفع إاػػى  ػػ هء اا ػػمهء ذقلػػع اا ػػحب، ذتعهمػػد 
زاذيػع  ػسذط اإلشػػعهع ااشم ػي ذ ػػيهدة ااكتػؿ اا ذا يػػع ااحػهرة فػػي اػذا اا  ػػؿ ااػذي ترت ػػع 
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نمػػػه يرجػػػع  ػػػبب انخ ػػػهض درجػػػهت ااحػػػرارة خػػػ ؿ أشػػػ ر ااشػػػتهء فيػػػ  درجػػػهت ااحػػػرارة، بي
)كهنذف اضذؿ، كهنذف ااثهني، ذشبهط( إاػى زاذيػع  ػسذط أشػعع تكػذف بشػكؿ مه ػؿ، إ ػهفع 
إاى تأثر بهامنخ  هت ااجذيع ذتلبد اا مهء بها حب، إف تبهيف اامػد  ااحػراري بػيف االيػؿ 

ذر مػػف خػػ ؿ  مليػػع ااتمػػدد ذاان ػػهر ذبػػيف ف ػػؿ ذآخػػر ي ػػبب فػػي تجذيػػع ذت كيػػؾ اا ػػخ
ذا نكمهش مع تكرار اذ  ااعمليع تؤدي إاى تسشػر اا ػخذر ذت تيت ػه بهامنطسػع ممػه يػؤدي 

 إاى  سذط ه أذ انز ق ه ب عؿ ااجهذبيع بهتجه  أقداـ اامنحدر. 
المعدلت الشيرية والسنوية لدرجات ال رارة العظمى والصغرى والمدى رْم  في   4جدول ر

 الدراسةم طات منطقة 
 

 الشير
 سردشت دويان م طة السليمانية

 المدى الصغرى العظمى المدى الصغرى العظمى المدى الصغرى العظمى
 18.6 -8.7 9.9 6 2.9 8.9 7.5 2.4 9.9 يانون الناني

 21.9 -4.5 16.4 8.3 2.11 11.4 6.3 6.3 12.6 ش اط
 21.8 -1.3 21.5 8.7 7.2 15.9 7.4 7.2 14.6 أذار
 22.5 4.3 26.8 9 11.9 21.9 11.6 11.7 23.3 نيسان
 19.8 12.11 31.9 11.9 16.8 28.7 12.7 16.4 29.1 أيار

 18.31 16.8 35.11 12.4 23.9 36.3 11.6 23.7 34.3  زيران
 18.79 18.11 36.9 12.6 27.3 39.9 13.3 26.4 39.7 تموز
 18.21 14.9 33.11 13.9 25.9 39.8 14 25.9 39.9 أب
 21.1 8.8 28.9 14.8 21.11 35.9 17.9 21.3 38.2 أيلول

 21.7 1.11 21.8 11.6 16.9 27.5 11.5 16.2 26.7 تشرين األول
 7.9 4.2 12.11 7.3 14.3 21.6 11.8 8.9 19.7 تشرين الناني
 15.1 -4.2 11.9 4.2 5.2 9.4 8.9 5.3 14.2 يانون األول
 18.55 5.13 23.69 9.97 14.62 24.6 11.95 14.22 25.18 المعدل

 -1985بيهنػػهت دا ػػرة اضنػػذاء ااجذيػػع  فػػي محهفظػػع اا ػػليمهنيع، بيهنػػهت غيػػر منشػػذرة خػػ ؿ اامػػدة  -1 اام ػػدر:
2018. 

 . 2018 -2000ت جي ت محطع  ردشت خ ؿ اامدة  -2
 Climate asia Iran \ tutiempo.net/climate/iran.htmlاامذقع ااعهامي البيهنهت اامنهخيع  -3
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 .2118 -1985لمدة ل ال رارة العظمى والصغرى لم طة السليمانية  معدلت درجات 1شيل ر

  
.2118 -1985لمدة ل   معدلت درجات ال رارة العظمى والصغرى لم طة دويان2شيل ر

  
.2118 -2111لمدة ل   معدلت درجات ال رارة العظمى والصغرى لم طة سردشت3شيل ر

 (.4اام در : مف  مؿ اابهحث بهإل تمهد  لى جدذؿ ) 
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 Wind:  الرياح -2

حت ذار هب تعمؿ  لى نسؿ اام تتهت ذفؽ درجع ن همؿ  دااريهح  لى فعؿ ااتجذيع حيث تعتؤثر 
 ػػػر ع ااريػػػهح  ىشػػػدة ااريػػػهح ذبمػػػه يتنه ػػػب مػػػع قػػػدرت ه  لػػػى ااحمػػػؿ ذيعتمػػػد ذاػػػؾ بشػػػكؿ أخػػػر  لػػػ

ذت ػهريس اا ػطم ذاامحتػذي اارطػذبي ب ػه ذمػد   عر ػع التجذيػعذااتركيب اا طحي ال خذر اام
 .(1)ذجذد ااهطهء اانبهتي اف ذجد ذمد  خشذنع  طم ااكتلع اا خريع ذات ه

( يمكػػف ااتعػػرؼ  لػػى اضثػػر ااجيذمذرفذاػػذجي الريػػهح كمػػه 4( ذااشػػكؿ )5ذمػػف م حظػػع ااجػػدذؿ )
 -يأتي:

إف  ػػػػر ع ااريػػػػهح تػػػػزداد فػػػػي ف ػػػػؿ اا ػػػػيؼ   ػػػػيمه فػػػػي شػػػػ ر حزيػػػػراف إذ بلهػػػػت فػػػػي   - أ
فػػي زيػػهدة  (، إف اا ػػبب ااػػر يس 2.4 ،  ردشػػت3.2، دذكػػهف 2.6اامحطػػهت )  ػػليمهنيع 

اػػػذ  ااريػػػهح يعػػػذد إاػػػى ارت ػػػهع درجػػػهت ااحػػػرارة ذانخ ػػػهض قػػػيـ اا ػػػهط ااجػػػذي فػػػي ف ػػػؿ 
ذ بلهػػت فػػي شػػ ر كػػهنذف ااثػػهني فػػي اا ػػيؼ، بينمػػه تسػػؿ  ػػر ع ااريػػهح فػػي ف ػػؿ ااشػػتهء إ

(، بينمػه  ػجؿ أقػػؿ معػدؿ ا ػر ع ااريػهح كػهف فػػي  1.4،  ردشػت 1.5محطتػي ) دذكػهف 
(، يعػػذد اا ػبب إاػػى قلػع  ػػر ع ااريػهح فػػي اػػذا  1.4شػ ر شػػبهط فػي محطػػع ) اا ػليمهنيع 

اا  ؿ ب بب ارت هع قيـ اا هط ااجذي ذ يهدة اامرت عهت ااجذيػع فػي اامنطسػع، تعػد اػذ  
ريػػهح مػػف ااعنه ػػر اامنهخيػػػع ااتػػي ا ػػه دذر مػػؤثر ذ ليػػػ    يمكػػف أامػػهؿ تأثيراػػه، إاػػػى اا

جهنب مه تسذـ ب  مف  مليهت م مع تح ز مف ذقذع ااعديد مف اضخطهر ااجيذمذرفذاذجيع 
مثػؿ نحػػت اا ػػخذر اا شػػع ذنسػػؿ اارذا ػػب ذاام تتػػهت ااتػػي تكػػذف فػػي أشػػد نشػػهط ه خػػ ؿ 

 ف ؿ اا يؼ.

 ػػػنذي ا ػػػر ع ااريػػػهح فػػػي محطػػػهت منطسػػػع اادرا ػػػع، إذ  ػػػجلت أ لػػػى بهان ػػػبع المعػػػدؿ اا  - ب
( بينمػػه 1.65( ، تلي ػػه محطػػع بمعػػدؿ )  ردشػػت 2.22معػػدؿ كػػهف فػػي محطػػع ) دذكػػهف 

 ( ذاي معد ت تسريبه  متسهربع. 1.9 جلت ادنى معدؿ محطع )  ليمهنيع 
خف  ػػ ذح ت ػحيػث إف منطسػع اادرا ػع منطسػع جبليػػع، تشػ د حػدذث ن ػيـ ااجبػػؿ ذااػذادي   - ت

اضذديع اامذاج ع ضشعع ااشمس أكثر مػف قيعهن ػه ، ممػه يػؤدي إاػى تمػدد اا ػذاء ذارت ه ػ  
 لى تلؾ اا  ذح  لى شكؿ ن يـ ذادي أذ ريهح  ػ حيع  ػه دة أمػه فػي االيػؿ فػلف درجػع 
حػػرارة تلػػؾ اا ػػ ذح تػػنخ ض كثيػػرا  ، ذي ػػبط اا ػػذاء من ػػه إاػػى قيعػػهف اضذديػػع ،  لػػى شػػكؿ 

                                                           
أخطػهر اا ػسذط اا ػخري المنحػدرات  لػى ااطريػؽ اا ػهحلي فػي  ااحميػد،د ااحميد  بد ااجذاد  بػد  بحي  ب (1)

 .56، صم در  هبؽمنطسع ااعيف اا خنع، 
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، إف اػػذ  ااتيػػهرات اا ذا يػػع (1)ي يطلػػؽ  ليػػ  أحيهنػػه  ريػػهح اا ػػ ذح اا هبطػػعن ػػيـ ااجبػػؿ ااػػذ
اا ه دة ذاانهزاع ا ه تأثيرات مف خ ؿ مه تحمل  مف رطذبع أذ ج هف ه تؤثر  لى اا  ذح 
اامذجذدة في منطسع اادرا ع تعد  هم   مح زا  اتنشيط ااعمليهت ذااعذامؿ ااجيذمذرفذاذجيع 

 ت هقـ اامخهطر. ااتي ا ه دذر ر ي ي في
 شكهؿذاض (6) أمه اتجه  ااريهح في محطهت منطسع اادرا ع يمكف إف ن حظ مف ااجدذؿ  - ث

، إف اتجهاػهت ااريػهح تكػذف متهيػرة ذت ػػب مػف جميػع ااج ػهت، إذ بلػ  أكثػػر (7( )6) (5)
%( 36تكػػػرار  تجػػػه  ااريػػػهح كػػػهف فػػػي محطػػػع اا ػػػليمهنيع ذاػػػي ااريػػػهح ااشػػػمهايع ااهربيػػػع )

%(، بينمػػه بلػػ  معػػدؿ تكػػرارات اتجػػه  ااريػػهح فػػي محطػػع دذكػػهف كػػهف أ لػػى 17)ذااهربيػػع 
%(، بينمػػه بلػػ  أكثػػر تكػػرار  تجػػه  22%( ذااجنذبيػػع ااهربيػػع)24تكػػرار الريػػهح ااجنذبيػػع )

%(، أمػػػه 15%( ذااجنذبيػػػع )22ااريػػػهح فػػػي محطػػػع  ردشػػػت الريػػػهح ااشػػػمهايع ااشػػػرقيع )
اريػػهح فسػػد  ػػجلت معػػد ت قليلػػع فػػي محطػػهت ا تجهاػػهت اضخػػر  امعػػد ت تكػػرار اتجػػه  ا

منطسػػع اادرا ػػع، يعػػذد اا ػػبب إاػػى قلػػع اػػذ  اامعػػد ت إاػػى ذجػػذد ااعػػذارض ااجبليػػع ااتػػي 
تعمػػؿ كم ػػػدات تسلػػؿ مػػػف تكػػػرار اتجػػه  ااريػػػهح ذنظػػهـ ابذب ػػػه، يظ ػػػر مػػف خػػػ ؿ درا ػػػع 

ببسيػػػػع   ػػػر ع ااريػػػهح ذاتجها ػػػػه المحطػػػهت اامنتخبػػػع إف تأثيراػػػػه يكػػػذف قليػػػؿ إذا مػػػػه قػػػذرف
كذن ه منطسع جبليع ذمف اامعرذؼ إف ر ، ذاذا يعذد إاى طبيعع اامنطسع، اااعنه ر اضخ

 يكذف تأثيراه كخطر جيذمذرفذاذجي بها  في اامنهطؽ ااجهفع ذاا  ليع.   ااريهح
 نا   في م طات منطقة الدراسة  \المعدلت الشيرية والسنوية لسراة الرياح ر م   5جدول ر

                                                           
 .134، ص2009، 1عمهف شحهذة ،  لـ اامنهخ ، دار   هء النشر ذااتذزيع _  مهف ، طن (1)
  حركػع اارمػهؿ ااتػي يظ ر تأثير ااريهح كخطػر جيذمذرفذاػذجي مػف خػ ؿ تأثيراػه فػي حػدذث مخػهطر نهتجػع  ػف

 تعد ذاحدة مف أكثر اامخهطر في اابي هت ااجهفع ذشب  ااجهفع ذات ااطبيعيع اات هري يع اا  ليع.

 األشير السليمانية دويان سردشت
 يانون الناني 1.6 1.5 1.4
 ش اط 1.4 2.4 1.8
 ذارأ 1.8 2.9 1.5
 نيسان 2.6 2.3 1.8
 أيار 2.4 2.1 1.10
  زيران 2.6 3.2 2.4
 تموز 2.1 2.3 1.6
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 -1985بيهنهت دا رة اضنذاء ااجذيع  في محهفظع اا ليمهنيع، بيهنهت غير منشذرة خ ؿ اامدة  -1 اام در:
2018. 

 . 2018 -2000ت جي ت محطع  ردشت خ ؿ اامدة  -2
 Climate asia Iran \ tutiempo.net/climate/iran.htmlاامذقع ااعهامي البيهنهت اامنهخيع  -3
 

 نا   في م طات منطقة الدراسة  \ر م  الشيرية سراة الرياح تمعدل  4شيل ر

 (.5اام در : مف  مؿ اابهحث بهإل تمهد  لى جدذؿ ) 
 تيرارات اتجاه الرياح في م طات منطقة الدراسة  لمعدل النسب المئوية  6جدول ر

 بأ 1.9 1.6 1.7
 أيلول 1.8 1.7 1.5
 تشرين األول 1.4 2.2 1.5
 تشرين الناني 1.5 2.2 1.7
 يانون األول 1.7 2.3 1.9
 المعدل 1.9 2.22 1.65

 األشير سليمانية دويان سردشت
 شمال 7 6 11
 شمال شرق 9 5 22
 شرق 5 6 6
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 -1988بيهنػػهت دا ػػرة اضنػػذاء ااجذيػػع  فػػي محهفظػػع اا ػػليمهنيع، بيهنػػهت غيػػر منشػػذرة خػػ ؿ اامػػدة  -1 اام ػػدر:
2018. 

 . 2018 -2000ت جي ت محطع  ردشت خ ؿ اامدة  -2
 Climate asia Iran \ tutiempo.net/climate/iran.htmlاامذقع ااعهامي البيهنهت اامنهخيع  -3

م طة السليمانية  وردة الرياح لتيرار  سب التجاىات ل5شيل ر

      
 (.6اام در : مف  مؿ اابهحث بهإل تمهد  لى جدذؿ )

 جنوب شرق 5 14 10
 جنوب 4 24 15
 جنوب غرب 6 22 12
 غرب 17 15 10
 شمال غرب 16 7 11
 السيون 14 6 16
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 دويانم طة الرياح لتيرار  سب التجاىات ل   وردة6شيل ر

 
 (.6اام در : مف  مؿ اابهحث بهإل تمهد  لى جدذؿ ) 
 سردشتم طة   وردة الرياح لتيرار  سب التجاىات ل7شيل ر

 
 (.6اام در : مف  مؿ اابهحث بهإل تمهد  لى جدذؿ )
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 Precipitation:  التساقط -3
 -اات هقط ) اضمطهر، ااثلذج، اابرد( يمكف تذ يح ه كمه يأتي:تش د منطسع اادرا ع كهفع أنذاع 

 Rainfall:  األمطار -أ
اضمطػػهر مػػف أكثػػر  نه ػػر اامنػػهخ تػػأثيرا  فػػي جيذمذرفذاذجيػػع أي منطسػػع ، ذذاػػؾ مػػف خػػ ؿ  دتعػػ

إذ ا  هم ه في  مليهت ااتجذيع ، ذااتعريػع ، ذااتر ػيب ، ذبشػكؿ متبػهيف مػف منطسػع إاػى أخػر  ، 
ااجيذمذرفذاذجيع كهضذديع اان ريع ، ذمه ينػت  من ػه  ظذاارظ ذر ذتشكيؿ ااعديد مف اا تعمؿ  لى

طػػهـ قطػػرات اامطػػر ، إ ػػهفع إاػػى تػػأثير اضمطػػهر يتمثػػؿ مػػف خػػ ؿ ارت في ػػهنهت، أذ   ػػيذؿمػػف 
، إذ تتـ خ ؿ اذ  ااعمليع حركع الرذا ب اا طحيع  لى اا  ذح اامنحدرة ، فلثنهء   ذح اامنحدرب

 ػػػـ فػػػذؽ (  50أ لػػػى بهرت ه ػػػهت ت ػػػؿ نحػػػذ )  اامطػػػر ااهزيػػػر تس ػػػز حبيبػػػهت ااتربػػػع إاػػػى ػػػسذط 
 .(1)من ذب  طم اا  م

، ه يػػع بأنذا  ػػه اامختل ػػع مػػف أك ػػدةيػػؤدي  ػػسذط اضمطػػهر إاػػى نشػػهط  مليػػهت ااتجذيػػع ااكيميكمػػه 
ذابػع ، كربنػػع ، ذمػه ينػػت   ن ػه مػػف تحلػؿ اا ػخذر ، ذيػػؤد إاػػى   ػسذط اضمطػػهر أي ػه   يتميػؤ ، ذاه

تمػهرس جرؼ اام تتهت اا ػخريع اانهتجػع  ػف فعػؿ ااتجذيػع مػف  لػى اامنحػدرات ااعليػه ، ذمػف ثػـ 
( 7يمكػػػف إف ن حػػػظ مػػػف ااجػػػدذؿ )، (2) ذامػػػؿ ااتعريػػػع اضخػػػر  نشػػػهط ه فػػػي نسػػػؿ تلػػػؾ اام تتػػػهت

 -:(10) (9( )8) شكهؿذاض
، 684.6، دذكػػهف 723.9إف مجمػػذع اضمطػػهر فػػي اامحطػػهت اامنهخيػػع بلػػ  )اا ػػليمهنيع   -1

( إذ تعد اذ  ااكميػع كهفيػع انشػهط ااعذامػؿ ذااعمليػهت ااجيذمذرفذاذجيػع 855.32 ردشت 
   يمه ااتعريع اامه يع  لى   ذح منطسع اادرا ع.،
إذ يبػػدأ مذ ػػـ  ػػسذط  إف نظػػهـ اضمطػػهر فػػي منطسػػع اادرا ػػع اػػذ نظػػهـ اابحػػر اامتذ ػػط،  -2

يهر مذز ع تسريبػه   لػى ت ػعع أشػ ر، إ  إف شػدت ه  مطهر مف ش ر أيلذؿ ذاههيع ش ر آا
، 154.8تكذف في ف ؿ ااشتهء ذ  يمه في شػ ر كػهنذف ااثػهني فػي محطتػي )  ػليمهنيع 

( بينمػػػػه بلهػػػػت ذرذة ت ػػػػهقط اضمطػػػػهر كػػػػهف فػػػػي شػػػػ ر شػػػػبهط امحطػػػػع )  172.8دذكػػػػهف 
إف اػػذ  اازيػػهدة فػػي كميػػع اضمطػػهر اا ػػهقطع تػػنعكس  لػػى نشػػهط  ( ، 173.10 ردشػػت 

مختلػػؼ ااعذامػػؿ ااعمليػػػهت ااجيذمذرفذاذجيػػع إذ إف نشػػهط ااتعريػػػع اامه يػػع بجميػػع أنذا  ػػػه 
يزداد في اذ  اضش ر ذيزيد مف فه ليت ه ذنشهط ه شدة ا نحدار ممه يترتػب  لػى ااتعريػع 

فذؽ اا  ذح ذترطيب ه ذ ر  ه اخطر  سذط ه اامه يع ب بب اامطر إزااع اامذاد اضر يع 
                                                           

 .127، ص2006محمد  بري مح ذب، مبهدئ ااجهرافيع ااطبيعيع، ااسهارة،  (1)
ذادي غػراب جنذبػه     ح قهبيؿ  بػد ااسػذي اهشػـ، أخطػهر ااجريػهف اا ػيلي بهاجهنػب ااشػرقي اػذادي اانيػؿ بػيف (2)

ذاارشراش شمه   درا ػع فػي ااجيذمذرفذاذجيػع ااتطبيسيػع به ػتخداـ نظػـ اامعلذمػهت ااجهرافيػع ذا  تشػعهر  ػف بعػد، 
 .161، ص2015ر هاع مهج تير غير منشذرة، جهمعع اامنيه، كليع اآلداب، 
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أذ انز ق ػػه مػػف  لػػى اا ػػ ذح ااجبليػػع فػػي اامنطسػػع، بهإل ػػهفع إاػػى نشػػهط  مليػػهت ااتجذيػػع 
ااكيميه يع ااتي تعمؿ  لى إذابع اا خذر ذت يأت ه إاى نشهط  ذامؿ ااتعريع اضخر  ااتي 

دي إاػػى زيػػهدة فػػي ت ػػريؼ تسػػـذ بنسػػؿ اامػػذاد اامتجذيػػع، إ ػػهفع إاػػى أف غػػزارة اضمطػػهر تػػؤ 
اى نشهط مخهطر ااجريهف اا يلي في أحذاض منطسع اادرا ع.  ااذديهف ذاه

 ملم  في م طات منطقة الدراسة لمجموع الشيري والسنوي لألمطار را  7جدول ر

 -1985 بيهنػػهت دا ػػرة اضنػػذاء ااجذيػػع  فػػي محهفظػػع اا ػػليمهنيع، بيهنػػهت غيػػر منشػػذرة خػػ ؿ اامػػدة -1 اام ػػدر:
2018. 

 . 2018 -2000ت جي ت محطع  ردشت خ ؿ اامدة  -2
 Climate asia Iran \ tutiempo.net/climate/iran.htmlاامذقع ااعهامي البيهنهت اامنهخيع  -3
 .2015 -2000مف  نع تتذفر اابيهنهت العن ر اامذكذر  *

 
 
 

 

*سردشت  األشير السليمانية دويان 
 يلولأ 3.6 0.10 1.11
 ولتشرين األ  30.2 10.8 15.10
 تشرين الناني 51.1 77.2 109.7
 وليانون األ  116.5 163.4 106.9
 يانون الناني 154.8 172.8 105.5
 ش اط 101.9 78.6 173.10
 ذارأ 141.4 89.9 131.9
 نيسان 83.3 62.7 121.8
 أيار 39.2 27.7 81.11
  زيران 1.9 0.8 6.6
 تموز 0 0.6 0.9
 بأ 0 0 1.6

 المجموع 723.9 684.6 855.32
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 .2118 -1985مجموع األمطار ر ملم  في م طة السليمانية للمدة   8شيل ر

 
.2118 -1985مجموع األمطار ر ملم  في م طة دويان للمدة   9شيل ر

 
.2115 -2111مجموع األمطار ر ملم  في م طة سردشت للمدة   11شيل ر

 
 (.7مف  مؿ اابهحث بهإل تمهد  لى جدذؿ )اام در : 
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 Snowالنلوج :  -ب
يعمػػػؿ  لػػػى  اػػػه ضنػػػ اضرض ذتطذير  ااػػػثل  أحػػػد ااعنه ػػػر اامػػػؤثرة فػػػي تشػػػكيؿ معػػػهاـ  ػػػطم د  يعػػػ
نخ ػػػهض درجػػػهت ااحػػػرارة ذتجمػػػد ااميػػػه  داخػػػؿ م ػػػهمهت ذشػػػسذؽ اا ػػػخذر ذ لػػػى إثػػػر ذاػػػؾ يتذاػػػد إ

فتتك ػػػر اا ػػػخذر مكذنػػػ  كػػػت   ا ، ب ػػػبب ت ػػػه ؼ حجػػػـ جزي ػػػهت اامػػػهء به نجمػػػهد، كبيػػػر  ه   ػػػهط
، حيث  تتراكـ اامػذاد اام تتػع  نػد قه ػدة ااجػرذؼ أذ   خريع  ر هف مه تتك ر إاى قطع  هيرة

 .(1)اا  ذح ااجبليع
ظ ػرت متػر 1تـ قيهس  مؾ ااثل  به تخداـ   ه خشبيع مس مع إاى  نتمترات بلػ  طذا ػه ) (، ذاه

 ػؿ  ػمؾ ااػثل  إاػى ب ػعع لػذج المنطسػع  لػى  ػ ذح اامنحػدرات إذ ذ اخت ؼ ذا م في كميع ااث
 ـ( في منهطؽ مت رقع مف اا  ذح ذيزداد  ػمؾ ااػثل  كلمػه اتج نػه  17.5 – 6 نتمترات بحدذد )

  ػػـ(، 62ذتحػػت أقػػداـ اامنػػهطؽ ااجبليػػع إذ بلػػ  أ لػػى  ػػمؾ الػػثل  بحػػدذد ) إاػػى أ ػػ ؿ اامنحػػدرات
ذاا بب يرجع إاى ا نحػدار إذا تتحػرؾ ااثلػذج اامت ػهقطع فػذؽ ااسمػـ ااجبليػع  (،12رة )ينظر اا ذ 

جهرفػػػع مع ػػػه اا ػػػخذر ذاام تتػػػهت اا ػػػخريع  ب عػػػؿ ااجهذبيػػػع اضر ػػػيع ذتجمع ػػػه أ ػػػ ؿ اامنحػػػدرات
 .ذااتربع اامذجذدة فذؽ اامنحدرات

 سم  62  النلوج المتساقطة أسفل سفوح ج ل  لفت ي لغ سمك النلج ر12صورة ر

 (N 36°11.2510) (E 45°14.3422) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 
 

                                                           
- 52 ل ػلع كػهرة، م ػدر  ػهبؽ، صمذرذفذاػذجي امنحػدرات ااتسيػيـ ااجيذ  ب مع  لي  بد ااح ػيف ااجنػهبي، (1)

53. 
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 Relative Humidity:  الرطو ة النس ية -4 
اي كميع بخهر اامهء اامذجذد فع   في اا ذاء بدرجع حرارة معينػع ن ػبع إاػى ااكميػع ااس ػذ  ااتػي 

اارطذبػػع اان ػػبيع بهان ػػبع اام ذيػػع،  ي ػػتطيع اا ػػذاء أف يحمل ػػه فػػي ن ػػس درجػػع ااحػػرارة ذيعبػػر  ػػف
ذتتأثر بشػكؿ مبهشػر بدرجػع ااحػرارة، ذامػه كهنػت اارطذبػع اان ػبيع اػي اان ػبع اام ذيػع ابخػهر اامػهء 

 .(1)في ااجذ ف ذا يعني أف اان بع  تتهير مع تهير درجع ااحرارة
 -( كمه يأتي:11) ؿ( ذااشك8يتبيف مف ااجدذؿ ) 

إف معد ت اارطذبػع اان ػبيع ترت ػع خػ ؿ ف ػؿ ااشػتهء فػي محطػهت منطسػع اادرا ػع، إذ   - أ
(  69.9، دذكػػهف 71.3 ػػجؿ شػػ ر كػػهنذف اضذؿ أ لػػى قيمػػع فػػي محطتػػي ) اا ػػليمهنيع 

( ، إف اا ػبب  64.8في حيف  جؿ أ لى معدؿ كهف في ش ر شبهط امحطع )  ردشت 
فػي اػذا اا  ػؿ يعػذد إاػى انخ ػهض درجػػهت فػي ارت ػهع معػد ت اارطذبػع اان ػبيع  ااػر يس

ااحػػػػرارة ذزيػػػػهدة كميػػػػع اات ػػػػهقط ، تػػػػؤدي اارطذبػػػػع اان ػػػػبيع إاػػػػى نشػػػػهط  مليػػػػهت ااتجذيػػػػع 
ااكيميه يػػػع ذممػػػه يزيػػػد خطذرت ػػػه أن ػػػه ت ػػػه ؼ مػػػف فعػػػؿ ااتجذيػػػع ااكيميه يػػػع فػػػي ااشػػػسذؽ 
ذاا ذا ػػؿ  لػػى  ػػ ذح اامنحػػدرات ممػػه يزيػػد ات ػػه  ه، ممػػه يػػؤثر  لػػى  ػػعؼ اا ػػخذر 
ذتعر ػػ ه الت تيػػت اتسػػـذ ميػػه  اضمطػػهر بجرف ػػه  نػػد  ػػسذط ه ذممػػه  شػػؾ أكثػػر اا ػػخذر 

، إ ػػػهفع إاػػػى ااترطيػػػب يزيػػػد مػػػف خطػػػذرة (2)تػػػأثرا  اػػػي اا ػػػخذر قليلػػػع ذ ػػػعي ع اامسهذمػػػع
أنػػػز ؽ ااكتػػػؿ اا ػػػخريع ذاام تتػػػهت اانهتجػػػع مػػػف فعػػػؿ ااتجذيػػػع اامتذاجػػػدة  لػػػى منحػػػدرات 

 منطسع اادرا ع.
تنخ ض معد ت اارطذبع اان بيع خ ؿ ف ؿ اا يؼ، إذ  جؿ ش ر أب أقؿ قيمع فػي   - ب

، إف ( 33.8،  ردشت 26.5، دذكهف 22.6 محطهت منطسع اادرا ع بلهت ) اا ليمهنيع
 اا بب في انخ ه  ه يعذد إاى قلع اات هقط، ذارت هع درجهت ااحرارة، ذزيهدة ااتبخر.

، دذكهف 47.96اامحطهت اامذز ع بل  ) اا ليمهنيع  اامعدؿ اا نذي الرطذبع اان بيع في  - ت
 ( ذاي معد ت تسريبه  متسهربع.  51.8،  ردشت 49.97

 
 
 
 

                                                           
، 2007ق ػػػػي  بػػػػد اامجيػػػػد اا ػػػػهمرا ي، مبػػػػهدئ ااطسػػػػس ذاامنػػػػهخ، دار اايػػػػهزذري الطبه ػػػػع ذاانشػػػػر،  مػػػػهف،  (1)

 .123ص
 بحي  بد ااحميد  بد ااجذاد  بػد ااحميػد، أخطػهر اا ػسذط اا ػخري المنحػدرات  لػى ااطريػؽ اا ػهحلي فػي  (2)

 .54صمنطسع ااعيف اا خنع، م در  هبؽ، 
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 المعدلت الشيرية والسنوية للرطو ة النس ية ر %   في م طات منطقة الدراسة   8جدول ر

 -1985بيهنػػهت دا ػػرة اضنػػذاء ااجذيػػع  فػػي محهفظػػع اا ػػليمهنيع، بيهنػػهت غيػػر منشػػذرة خػػ ؿ اامػػدة  -1 اام ػػدر:
2018. 

 . 2018 -2000ت جي ت محطع  ردشت خ ؿ اامدة  -2
 Climate asia Iran \ tutiempo.net/climate/iran.htmlاامذقع ااعهامي البيهنهت اامنهخيع  -3
 

 األشير السليمانية دويان سردشت
 يانون الناني 67.5 69.7 61.9
 ش اط 66.3 67.8 64.8
 ذارأ 61.4 59.6 59.10
 نيسان 56.3 60.2 59.2
 أيار 44.2 46.8 55.3
  زيران 27.4 33.8 41.1
 تموز 24.1 29.5 35.9
 بأ 22.6 26.5 33.8
 أيلول 24.1 31.2 38.8
 تشرين األول 50.3 43.4 51.6
 تشرين الناني 60.1 61.3 58.4
 يانون األول 71.3 69.9 61.7
 المعدل 47.96 49.97 51.8
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المعدلت الشيرية للرطو ة النس ية ر%  في الم طات المناخية المنتخ ة   11شيل ر

 (.8اام در : مف  مؿ اابهحث بهإل تمهد  لى جدذؿ ) 
 Hydrologe الموارد المائيةرا عًا : 

ذااميػه  ااجذفيػع  اضحذاضميه  ذاي  نطسع اادرا ع  لى ااميه  اا طحيعتتمثؿ اامذارد اامه يع في م
 ػػطم مكذنػػػع ااااتػػي تعتمػػد كليػػه   لػػػى اات ػػهقط اامطػػري ذااثلجػػػي ااتػػي بعػػد  ػػسذط ه تجػػػري  لػػى 

ن ػػر ااػػػزاب اا ػػػهير غػػػرب منطسػػػع ؽ اامنخ  ػػػع ات ػػػب فػػػي جػػداذؿ مه يػػػع تنحػػػدر بهتجػػػه  اامنػػهط
 ، إف زيهدة في كميع اا رؼ يؤدي إاى حدذث مخػهطر ااجريػهف اا ػيلي ضحػذاض اامنطسػعاادرا ع

، ذ  نتطرؽ إاى درا ع اات هقط تجنبه  التكرار ذمه يترتب  لي ه مخهطر  لى ا  تخدامهت اابشريع
 -تمثؿ اامذارد اامه يع بمه يأتي: هبسه  كعن ر مف  نه ر اامنهخ ذت در تإذ 

 الموارد المائية السط ية -1

من ػػه ذاادا ميػػع اامتمثلػػع تمثػؿ اامػػذارد اامه يػػع اا ػػطحيع  لػػى اضن ػػهر ذاضحػػذاض اامه يػػع اامذ ػػميع 
بميه  ن ر اازاب اا هير ااذي تهذي  مجمذ ػع مػف ااذديػهف اامختل ػع تنحػدر بهتجػه  ااهػرب ات ػب 

 -في ميه  ن ر اازاب اا هير ، ذبهإلمكهف ذ   ه كمه يأتي:

 نير الزاب الصغير -أ

م ػتذ   ػطم فػذؽ  متر( 3200)ينبع ن ر اازاب اا هير مف  ل لع جبهؿ قنديؿ اابها  ارت ه  ه 
 فػػي كمػػه مذ ػػم شػػرؽ قلعػػع دز  شػػمهاي منطسػػع دذكػػهف ، يػػدخؿ ن ػػر ااػػزاب اا ػػهير ااعػػراؽاابحػػر



 
 

 

 الدراسة اخلصائص الطبيعية ملنطقة الفصل األول

55 

عراقيػع اامعظم ػه فػي اضرا ػي 2)  كػـ٥٧٥١٠، تبل  م هحع حذض اازاب اا ػهير )(6ااخريطع )
 .(1)/ ثه 3ـ ٥٠٥، ذمعدؿ ت ري  كـ( 400)ذيبل  طذا  

ق ػػهء بشػػدر مػػف نسطػػع دخذاػػ  أرا ػػي ااس ػػهء  نػػد يبلػػ  طػػذؿ ن ػػر ااػػزاب اا ػػهير فػػي أرا ػػي 
 (.13اا ذرة ) ،(2) كـ 99.2ااحدذد اادذايع ذحتى م يؽ قر   يرد حذااي 

 األودية المائية -ب

إف منطسع اادرا ع في ه  دد مف ااذديهف ) ذؼ يتـ تنهذا ه بشيء مف اات  يؿ في اا  ؿ اارابع( 
جميع ػػه فػػي ن ػػر ااػػزاب اا ػػهير معتمػػدة فػػي تنحػػدر ذتجػػري اػػذ  ااذديػػهف بهتجػػه  ااهػػرب ات ػػب 

 شػػؾ إف اػػذ  ااذديػػهف تحػػدث في ػػه مخػػهطر ااجريػػهف  تهػػذيت ه  لػػى ميػػه  اات ػػهقط اضمطػػهر ذااثلػػذج
 -اي :أاـ اذ  ااذديهف ذ  اا يلي ذتزداد شدة ااخطذرة في مذ ـ اات هقط،

  وادي زاراوة رزروة : إليرانيػػػع إ  أنػػػ  تتكػػػذف اامنػػػهبع اضذايػػػع ا ػػػذا اارافػػػد فػػػي اضرا ػػػي ا
ي ػػير مػػع خػػط ااحػػدذد ااعراقيػػع اإليرانيػػع، حيػػث ي ػػب فيػػ  خػػر  نزيػػؾ ذاػػذ تػػهبع  ػػهير، 
ذبعػػد ذاػػؾ يػػدخؿ اضرا ػػي ااعراقيػػع فػػي ذاد  ػػيؽ بهتجػػه  ااجنػػذب ااهربػػي مكذنػػه  ااحػػدذد 

ذينت ػي  ،(14، اا ذرة )ا داريع بيف نهحيع قلعع دزة ذنهحيع نهذدشت ااتهبعع اس هء رانيع
بن ػػر ااػػزاب اا ػػهير إاػػى ااهػػرب مػػف قريػػع إبػػراايـ آذا، يبلػػ  طذاػػ  فػػي اضرا ػػي ااعراقيػػع 

 .(3)ثه \ـ  1.5كـ ذمعدؿ ت ري   يبل   32حذااي 
 : يجري اذا ااذادي مف ااطرؼ ااجنذب ااشرقي منهبع اػذا اارافػد تتػأاؼ مػف  وادي شا ان

ف يلتسيػػهف غػػرب قريػػع بػػهذزة مكػػذنيف ذاديػػيف  ػػهيرييف امػػه ذادي شػػهبهف ذذادي رشػػيد االػػذا
 .(4)حتى ملتسه  بهازاب اا هير يتج  غربه   ذاحدا   رافدا  

 : حػػػدذد اادذايػػػع ذامػػػه ) تتكػػػذف منهبعػػػ  مػػػف رافػػػديف قػػػرب اا  وادي دشزززتو أو وادي ىيزززرو
، كػػهني رش ( ذ) بيشػػكن  (، االػػذيف يلتسػػيف غػػرب قريػػع )ايػػرذ(، ذيمتػػداف إاػػى قريػػع )مػػرد(

 ؽ اات ؿ ذيلتسيهف بهازاب اا هير،  ند تنت ي اامنطسع ااجبليع ذمنهطذفي اذ  ااسريع 

 
                                                           

 .363، ص2018، 1بهب اامعظـ ، ط  -   ـ اهتؼ أحمد ااجبذري ، اا يدرذاذجي ، مكتبع داير بهداد (1)
 .46م در  هبؽ، ص، ق هء بشدر درا ع في ااجهرافيع اابشريع، ؤاد حم  خذرشيدف (2)
  ذفػي اات ػميع ااكليػع  أحيهنػه  فػي اال جػع  ا خػت ؼ يعػذد اػذا اػهاي في ااخرا ط  ذبػيف اض أ مهء ااذديهف تختلؼ

 .في منطسع اادرا ع في اامنهطؽ ااسر  ذاانذاحيبؿ فسط  ذديهفذاذا   ينطبؽ  لى اا أحيهنه  
 .40م در  هبؽ، صؤاد حم  خذرشيد ، ق هء بشدر درا ع في ااجهرافيع اابشريع، ف (3)
 .42، صاام در ن   ؤاد حم  خذرشيد ، ف (4)
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  الموارد المائية السط ية لمنطقة الدراسة6خريطة ر

مف  مؿ اابهحث، به  تمهد  لى اا يأة ااعهمع الم هحع، ااخرا ط ااطذبذغرافيع امنطسع اادرا ع  اام در : 
 .Arc Gis 10.5، ذا تخداـ برنهم  1992ا نع  100000: 1مسيهس 
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  نير الزاب الصغير شمال غرب منطقة الدراسة13صورة ر

 (N 36°12.3587) (E 44°59.2500) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 

في نا ية قلعة دزة أي ر أ واض منطقة الدراسة جريانو   وض وادي زاراوة 14صورة ر

 (N 36°12.9352) (E 45°04.5223) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 
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كػػػـ ( ، ذب ػػػبب ذجػػػذد اػػػذا اان ػػػر تنمػػػذ اضشػػػجهر  16، يبلػػػ  طذاػػػ  ) غػػػرب قريػػػع دشػػػتيذ
 .(1)ذااشجيرات ذااحشه ش حذؿ جهنبي اذا اان ر

 : يسػػػـذ اػػػذا اارافػػػد بت ػػػريؼ ميػػػه  اضطػػػراؼ ااجنذبيػػػع  وادي دار زيزززوه أو وادي سزززي دار
 ذيبػػػدأ ،يع ااشػػػرقيع ا ل ػػلع جبػػػهؿ قػػر   ػػػيردااهربيػػع ا ل ػػػلع جبػػهؿ آ ػػػذس ذاا ػػ ذح ااشػػػمها

بسريػع دذاػ  بػي  تكذين  بيف قمتي  ر مرك  ذقلعػع ركػ  ذيتجػ  نحػذ ااشػمهؿ ااهربػي ، مػهرا  
 .(2)ذ يد دار ثـ ي ب  في بحيرة دذكهف

 : ينبػػع مػػف شػػمهؿ قريػػع زذداف ذقريػػع شػػرذيت ذي ػػمى بها ػػلطهنع دي فػػي   وادي شززرويت
بعػػػض اامنػػػهطؽ ذي ػػػب فػػػي ن ػػػر ااػػػزاب اا ػػػهير قػػػرب قريػػػع اا ػػػلطهنع دي ، طػػػذؿ اػػػذا 

 .(3)كـ 9اارافد حذاؿ 
 يػػدخؿ ثػػـ خليػػؼ بػػهنذ قريػػع قػػرب اإليرانيػػع اضرا ػػي فػػي اارافػػد اػػذا يتكػػذف : آلوه وادي 

 ذحػز  دز  ذدذاػ  ذآ ذ  اذاشػذ بسريػع ذاؾ بعد ذيمر بهبرن ، جبؿ جنذب ااعراقيع اضرا ي
 مكذنػه   حركػع جذمػ  بػذادي دز  قلعػع ق ػبع غػرب يلتسػي ثػـ يبػداغ، ذكػر مهاؾ ذبيف برذاف
 .(4)كذيزيل  قريع غرب اا هير اازاب في ي ب دز  قلعع برافد يد ى ذاحدا   رافدا  

يظ راف في ااجزء ااشمهاي ااهربػي مػف اامنطسػع، ذذادي  ذذادي ذاي ااك ف إ هفع إاى ذادي كرفت
اػػذ  ذديػع جميع ػه فػي ن ػر ااػزاب اا ػهير، جذاػع قػهف فػي ااجػزء ااجنػذبي ااهربػي ذت ػب اػذ  اض

ى تسػـذ بت ػػريؼ ميػه  اضمطػهر ذااثلػػذج اامذابػع اا ػػهقطع  لػى  ػ ذح اا ل ػػلع ااشػرقيع ذ لػػ ااذديػهف
ااػزاب اا ػهير ااػذي يجػري فػي ذ ػط ق ػهء بشػدر ذاػذ  ، ذميػه  ااينػهبيع نحػذ ن ػر   ؿ قلعػع دزة

إ  أف انسطػػهع اات ػػهقط فػػي ع ااجريػػهف   تجػػؼ فػػي ف ػػؿ اا ػػيؼ، اارذافػػد تذ ػػؼ بكذن ػػه دا مػػ
ف ػػؿ اا ػػيؼ يػػؤثر  لػػى كميػػع ااميػػه  ااجهريػػع في ػػه فتشػػم ميها ػػه بهامسهرنػػع امػػه يجػػري في ػػه فػػي 

 .(5)ااينهبيع ااتي تكثر في منهبع ه ااعليهاا  ؿ اامطير، أمه م هدر ميها ه اا ي يع ف ي ميه  

 

 
                                                           

ااعػراؽ درا ػع فػي  -شيرذاف برايـ ر ذؿ، اامسذمهت ااطبيعيع ال يهحع اابي ع في ق هء بشػدر بػلقليـ كذرد ػتهف  (1)
 .85م در  هبؽ، صااجهرافيع ااطبيعيع، 

 .44م در  هبؽ، صؤاد حم  خذرشيد ، ق هء بشدر درا ع في ااجهرافيع اابشريع، ف (2)
ااعػراؽ درا ػع فػي  -شيرذاف برايـ ر ذؿ، اامسذمهت ااطبيعيع ال يهحع اابي ع في ق هء بشػدر بػلقليـ كذرد ػتهف  (3)

 .83م در  هبؽ، صااجهرافيع ااطبيعيع، 
 .41م در  هبؽ، ص، ق هء بشدر درا ع في ااجهرافيع اابشريع، حم  خذرشيد ؤادف (4)
 .43 - 42اام در ن   ، ص، ؤاد حم  خذرشيدف (5)
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 الشاللت -ت

( 2378يسػع ااشػ ؿ فػي نهحيػع قلعػع دزة منهبعػ  مػف جبػؿ بل ػت  لػى ارت ػهع ) شالل خزر تاتزان :
متػػػر فػػػذؽ م ػػػتذ   ػػػطم اابحػػػر، يتميػػػز بنسػػػهء ميهاػػػ ، يعتبػػػر اػػػذا ااشػػػ ؿ مػػػف اامعػػػهاـ اا ػػػيهحيع 

ااعديػػد مػػف ااشػػ  ت فػػي منطسػػع اادرا ػػع  ػػعذبع  (، تذجػػد15امنطسػػع اادرا ػػع ي حػػظ اا ػػذرة )
حػد فػي اامنطسػع  ػ ذاع ااذ ذؿ إاي ه ب بب ذ ذرة اامنطسع ذشدة ا نحدار ا ذا تـ ر د شػ ؿ ذا

راذة  ػػمف منطسػػع الشػػ ؿ اامػػذكذر اػػذ طريػػؽ نهحيػػع ز  ااذ ػػذؿ إايػػ  ذجػػذد طريػػؽ  ػػ ؿ الذ ػػذؿ
   اادرا ع.

خر تاتان شمال قلعة دزة طريق زاراوة شالل  15صورة ر

 
 (N 36°11.1874) (E 45°11.6944) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع

                                                    Ground waterالمياه الجوفية  -2

تتمثؿ ااميه  ااجذفيع  لى ااميه  اامذجذدة في بهطف اضرض ااتي تتجمع في خزانهت خه ع يمكف 
 -تذ يح ه بشكؿ م  ؿ كهآلتي:

 الخزانات الجوفية في منطقة الدراسة -أ

تكػذيف جيذاػذجي قػهدر  لػى إنتػهج إمػدادات ميػه  جذفيػع نهفعػع اآلبػهر بأنػ  ااخػزاف ااجػذفي يعرؼ  
جميع ااخزانهت ااجذفيع تملؾ  ،بكميع قهبلع ا  تثمهر(ذااعيذف ) طبسع ن ذذ  حهذيع الميه  ااجذفيع 
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مػف خػ ؿ ، (1)إن هذاه ميزتيف أ ه يتيف ذامه ااسدرة  لى تخزيف ااميه  ااجذفيع ذااسدرة  لى إمراراه
كذينػػهت ااجيذاذجيػػع المنطسػػع يمكػػف معرفػػع نذ يػػع ااتكذينػػهت مػػف حيػػث قهبليت ػػه ااخزنيػػع تحليػػؿ اات

 -الميه  ااجذفيع، ذيمكف أف نتنهذؿ ااخزانهت ااجذفيع في اامنطسع كهآلتي:

 اصر اليريتاسي تيوينات الخزانات الجوفية ل -ب

مه يه  جيػدا  يتػأاؼ مػف ااحجػر  يعد اذا ااتكذيف خزانه   خمة  –في تيوين اقرة  مثؿ اذ  ااخزانهتت
ااجيري ذاادذاذمهيت، ذاذ مف ااخزانػهت اامه يػع ااتك  يػع ذااتك ػريع، حيػث يذجػد انػهؾ ااكثيػر مػف 

ذمػػػػف خػػػػ ؿ  مليػػػػهت اا ػػػػخ  ااتػػػػي أ طت ػػػػه م ػػػػهميع ثهنذيػػػػع جيػػػػدة، ااتك  ػػػػهت ذأنظمػػػػع اا ذا ػػػػؿ
أ ختبهري آلبهر اذا ااتكذيف، اذ خزاف مه ي غير مح ذر يتحذؿ أحيهنه في بعض اامنهطؽ ااى 
خزانػػػهت مح ػػػذرة ب عػػػؿ تذاجػػػد تر ػػػبهت تكػػػذيف شػػػيرانش ااحػػػهذي  لػػػى ااطػػػيف ااجيػػػري أذ تذاجػػػد 

 .(2)ااربه ي فذؽ اذا ااتكذيفتر بهت اازمف ااث ثي ذ  اازمفتر بهت 

 الر ااي الزمنات الجوفية ضمن ترس ات الخزان -ت

مػػػف ااح ػػػى ذاارمػػػؿ  اامػػػدملكهت ، ااتػػػي تتكػػػذف مػػػف خلػػػيطاارذا ػػػب ااهرينيػػػع ااحديثػػػعتتػػػأاؼ مػػػف 
ذاي خزانهت   ترس ات المراوح الغرينيةذااهريف ذاي خزانهت  هايع اام هميع تتمثؿ اذ  ااخزانهت 

 ذااطػػيف، ذاارمػػؿ ذااح ػػى اا ػػخذر شػػظهيه مػػف تتكػػذف ااتػػي اا ػػ ليع اارذا ػػب تحػػت جيػػدة تتكػػذف
تتشػػػػكؿ اػػػػذ    ترسزززز ات المن ززززدرات، ذااخزانػػػػهت اضخػػػػر  اامتمثلػػػػع متػػػػر (10 -2)  ػػػػمك ه ذيبلػػػػ 

( 5 – 1اارذا ػػب أ ػػ ؿ اامنحػػدرات تتكػػذف مػػف خلػػيط مػػف شػػظهيه  ػػخريع ذيختلػػؼ  ػػمك ه بػػيف )
  .(3)متر

يسع اذا ااحذض في ااج ع ااشمهايع ااشرقيع  قلعة دزةإ هفع إاى ااخزانهت ااجذفيع  مف حذض 
مف حذض رانيع ااجذفي ذي  ؿ بين مه م ػيؼ  نك ػر ذيتهػذ  ااحػذض مػف جبػهؿ )بل ػت( مػف 
ااج ػػػع ااشػػػرقيع ذجبػػػهؿ دابػػػهف مػػػف ااج ػػػع ااجنذبيػػػع ذيهطػػػي اػػػذا ااحػػػذض طبسػػػهت مػػػف اضاذفيػػػـذ 

                                                           
، 2006دذات، جهمعع قنػهة اا ػذيس، م ػر، امع الميه  ااجذفيع اام هايـ ذاضكمهؿ  ذدة غديؼ، اإلدارة اام تد (1)

 .1ص
  ( NJ – 38 – 15 )ن ػير ح ػف ااب ػراذي، درا ػع ايدرذاذجيػع ذايدرذكيميه يػع امنطسػع اػذحتي اربيػؿ (2)

 .19، صم در  هبؽ،  250000:  1، مسيهس ( NJ – 38 – 14)ذم هبهد 
(3) Qays J. Saud  ،Ridha A. A. Muhammad, HYDROGEOLOGICAL AND 

HYDROCHEMICAL STUDY OF SULAIMANIYA QUADRANGLE NI -38 – 3 – 

10 Scale: 1:250000   ، Baghdad  ،Cit 2010 , p 22.  
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ر في اذا ااحذض متبهينع ذطبسهت مف ااحجر ااكل ي ااعه د إاى ااع ر ااطبهشيري ذأ مهؽ اآلبه
 .(1)ذذات إنتهجيع  هايع

 SPRINGS:  الينا ي  -ث

،  ػػتسبهؿ ااميػػه  ااجذفيػػع مػػف اضرضتعػػد ااينػػهبيع ذااعيػػذف اامه يػػع مػػف ااذ ػػه ؿ ااطبيعيػػع اام مػػع  
ذتكثر ااينهبيع في اامنطسع ااجبليع في ق هء بشػير بهادرجػع اضذاػى ذبخه ػع  نػد خطػذط اا ذااػؽ 

شػمهؿ ذا نك هرات، ذتعد نذ يع ميه  اػذ  ااينػهبيع ممتػهزة، ذاػي أف ػؿ أنػذاع ااميػه  اامذجػذدة فػي 
، ر ااذاحػدفػي االتػ (ملجػراـ 350إاى  2حدذد )اكذن ه تنخ ض في ه ن بع اضم ح ااذا بع   ،ااعراؽ

ذيمكػػف ا ػػتخدام ه فػػي اضرذاء ذا  ػػتخدامهت اا ػػنه يع ذاضغػػراض اامنزايػػع، ذتػػؤثر اػػذ  ااعيػػذف 
ي ااس هء حيث أ ػبم اامحػذر ذااينهبيع تأثير ذا حع  لى تذزيع اإلقهمع في ااريؼ ا  تيطهف ف

اامذجػػذدة فػػي ( أحػػد ااينػػهبيع 16اا ػػذرة ) تذ ػػم ،(2) ،الحيػػهة اابشػػريع فػػي تلػػؾ اامنطسػػع ا  ػػهس
 .اامنطسع

مذقع ػػػه ذارت ه  ػػػه بػػػهامتر ذمعػػػدؿ  ( أ ػػػمهء ااعيػػػذف ذااينػػػهبيع امنطسػػػع اادرا ػػػع9ااجػػػدذؿ ) يذ ػػػم 
، خرخ ب  رداف، شرذيت، ر  ازك ،  قرنهق  ثه ذنذ يع ااينبذع ذمف أامه اي داذدي  \اات ريؼ اتر

ف جميع ه ينهبيع  ذبع.   ذ،  بشت نهشهف، بيكلذ، كير ، ا  اشذ،  شيذ  ر ، شذراخ، قندذؿ، ذاه

 Wells : اآل ار -ج

تؤخػػػذ ااميػػػه  مػػػف ااخػػػزاف ااجػػػذفي بذ ػػػهطع اآلبػػػهر ذااب ػػػر  بػػػهرة  ػػػف ح ػػػرة داخػػػؿ اضرض تت ػػػؿ 
 .(3)ػزح من ػه ااميػه  يػدذيه  أذ به ػتخداـ اام ػخهتبػهاخزاف ااجػذفي، ذتن

( ااتػػي تذ ػػم مذاقػػع اآلبػػهر امنطسػػع بشػػدر إذ تنتشػػر فػػي غػػرب اامنطسػػع 7ي حػػظ مػػف ااخريطػػع )
( ب ر حيث يكذف أنتشهراه في اضجزاء اامنخ  ع خ ذ ه  35ذجنذب ه ااهربي ذبل   دد اآلبهر )

 (.17اا ذرة ) في اامنهطؽ اا  ليع كمه في   ؿ قلعع دزة،

 

                                                           
 .68جذاف  ميف أحمد ااجهؼ، ااميه  ااجذفيع في محهفظع اا ليمهنيع ذا تثمهراه، م در  هبؽ، ص (1)
ااعػراؽ درا ػع فػي  -شيرذاف برايـ ر ذؿ، اامسذمهت ااطبيعيع ال يهحع اابي ع في ق هء بشػدر بػلقليـ كذرد ػتهف  (2)

 .86، صم در  هبؽااجهرافيع ااطبيعيع، 
  ػهـ محمػد  بػد اامهجػد أحمػد،  بػهس  بػػد اهلل إبػراايـ، اا يػدرذاذجيه، دار جهمعػع اا ػذداف النشػر ذااطبه ػػع  (3)

، اا ذداف، 1طذااتذزيع،   .69، ص2002، ااخرطـذ
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 أسماء الينا ي  المائية الرئيسية لمنطقة الدراسة  9جدول ر

 
 ت

 ارتفاع رمتر  موق  الين وع أسم الين وع
معدل التصريف 

 نا\لتر

 نواية 
 الين وع

  ذبع 15 798 قلعع دزة داذدي   .1

  ذبع 15 732 قلعع دزة خرخ ب  رداف .2

  ذبع 722 595 زاراذ  شرذيت .3

  ذبع 622 1226 زاراذ  ر  زك  .4

  ذبع 422 1273  نك ر قرنهق  ذ .5

  ذبع 522 1265  نك ر بشت نهشهف .6

  ذبع 152 1849 ايرذ بيكلذ .7

  ذبع 22 1129 ايرذ كير  .8

  ذبع 522 1265 الشذ ا  اشذ .9

  ذبع 52 1344 الشذ شيذ  ر  .12

  ذبع 252 912  ي يذي شذراخ .11

  ذبع 45 878  ي يذي قندذؿ .12

    ، نهمػ ( يػ كػي اهيدرذاذجي  يػ  ذ   ردا) ايكذاينػ  شػدبزاي   قػ    اػ  ذ يػرز ز ،  ػهذي يح ػف  لػ ي لاام در: 
 .154، ص2011، ىكهن  تي  هيفر) بآلذنعكراذة ( ، زانكذ   ليمهنى ، كذايجى زان تعمرذ عمه ت

 

                                                           
  ر هاع مهج ػتير ااميه  ااجذفيع في ق هء بشدر)درا ع ايدرذاذجيع( لي ح ف  لي،  \اام در بهالهع ااعربيع ،

           .2011غير منشذرة، جهمعع اا ليمهنيع، كليع ااتربيع، ق ـ ااجهرافيه، 
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   ين وع مائي ضمن نا ية قلعة دزة16صورة ر

 (N 36°12.9251) (E 45°05.5222) 28/12/2020 ااميدانيعاام در : اادرا ع 

  أ د اآل ار الموجود ضمن نا ية ىلشو التا عة لمنطقة الدراسة17صورة ر

 (N 36°10.7708) (E 45°10.6754) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 
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  مواق  اآل ار لمنطقة  شدر7خريطة ر

مف  مؿ اابهحث، به  تمهد  لى اا يأة ااعهمع الم هحع، ااخرا ط ااطذبذغرافيع امنطسع اادرا ع  اام در : 
 .Arc Gis 10.5، ذا تخداـ برنهم  1992ا نع  100000: 1مسيهس 
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 Soil التر ةخامسُا : 

نػػذاع ااتػػرب فػػي منطسػػع اادرا ػػع حػػددت أ ،ااتربػػع اانتػػهج اامبهشػػر اعمليػػهت ااتجذيػػع اامختل ػػع  دتعػػ
تذجػد فػي   ذ ليػ ،(10( ذااجػدذؿ )8، كمػه مذ ػم فػي ااخريطػع )(1)بيذرنؾ لى ت نيؼ  ا  ا تمهد

 -:تيعنذاع اآلمنطسع اادرا ع اض

 تر ة األراضي الوارة مشققة صخرية -1

( 2كػػـ 533.87تمتػػد اػػذ  ااتربػػع  لػػى م ػػهحع ذا ػػعع  ػػمف منطسػػع اادرا ػػع بلػػ  مسػػداراه )      
ذتنمػػذ ، بهمتػػداد ااشػػمهؿ ااهربػػي ذااجنػػذب ااشػػرقي مػػف ق ػػهء بشػػدر، %(39.09ذبن ػػبع م ذيػػع )

اػذا تعػد مػف اضرا ػي ااجيػدة الر ػي  ،في ه غهبهت اابلذط ب ذرة  همع ذااحشه ش اا هاحع الر ػي
ذتتػراذح كميػه اات ػهقط في ػه بػيف قليـ منػهخ اابحػر اامتذ ػط ، إذااههبهت ، ذتسع اذ  اامنطسع  مف 

 أي تسػع  ػمف نطػهؽ شػديدة اضمطػهر ذتتػراذح ن ػبع ااكلػس في ػه بػيف ، ػنذيه   ملـ( 700 – 900)
ذاي متذ طع ااعمؽ تهطي ػه اا ػخذر ااكل ػيع ااتػي اػي اامػهدة  ذذات اذف اابني%( 25 – 15)

 .(2)اض ه يع ااتي اشتست من ه ااتربع

 تر ة األراضي ج لية وارة  -2

%( يظ ػػر 25.10( ذبن ػػبع م ذيػػع )2كػػـ 342.83يهطػػي اػػذا اانػػذع مػػف ااتربػػع م ػػهحع مسػػداراه )
اػذا اانػػذع مػف ااتربػػع فػػي اامنػهطؽ ااجبليػػع ااممتػدة  لػػى ااحػػدذد اإليرانيػع  لػػى طػذؿ  ل ػػلع جبػػهؿ 

، ذاي تربع  حلع   يلع ااعمؽ اشدة انحدار اضرض، مف مميزات ه انعداـ اضفؽ ذظ ػذر رقنديل 
ي ػػع  ػػخذر قليلػػع اات كػػؾ كحجػػر مػػهدة اضـ اا ػػخذر اض ه ػػيع بعػػد اضفػػؽ اض لػػى مبهشػػرة  لػػى ا

 .(3) ااكلس ذااجب ـذ ذااكبريتهت ااكها يـذ اامتبلذرة

 تر ة األراضي ج لية وارة ال ية االية جداً  -3

%( ، ت ػػذد اػػذ  6.23( ذبن ػػبع م ذيػػع بلهػػت )2كػػـ 85.15تهطػػي اػػذ  ااتربػػع م ػػهحع مسػػداراه ) 
 ااتربع في اضق هـ ااعليه مف ااجبهؿ،   يمه في جبهؿ قنديؿ ذاي منشسع مف اا خذر اامتحذاع 

                                                           
(1) 

Burigh ,p ,Soils Conditions in Iraq, ministry of Agriculture ,Baghdad ,1960, p 210. 
ااعػراؽ درا ػع فػي  -شيرذاف برايـ ر ذؿ، اامسذمهت ااطبيعيع ال يهحع اابي ع في ق هء بشػدر بػلقليـ كذرد ػتهف  (2)

 .40م در  هبؽ، صااجهرافيع ااطبيعيع، 
، 1980ب الطبه ػػػع ذاانشػػػر، جهمعػػػع اامذ ػػػؿ، مؤ  ػػػع دار ااكتػػػ ، مبػػػهدئ  لػػػـ ااتربػػػع، نجػػػـ ااعػػػهني  بػػػداهلل (3)

 .258ص
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   أنواع الترب في منطقة الدراسة8خريطة ر

 ،1000000: 1( مسيهس Burighمف  مؿ اابهحث به  تمهد  لى خريطع تربع ااعراؽ ابيذرنؾ )اام در :  
1960. 
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مف ااكرانيت ذحجر ااكلػس ذاػي  ػحلع ذقليلػع اا ػمؾ ذ ػخريع ذاشػدة انحػداراه تتعػرض التعريػع 
 .(1)اامه يع ذااجليديع

 ترب اليستنائية -4

تهطػي اػػذ  ااتػػرب إجػزاء ذا ػػعع مػػف  ػ ؿ بشػػدر ذاػػذ  ااتػرب ذات اػػذف بنػػي غػهمؽ ذتحتػػذي  لػػى 
%( مػػف اامػػذاد ااكل ػػيع ذااتػػرب 9مػػف %( مػػف اامػػذاد ااع ػػذيع )أقػػؿ 4-1ن ػػبع تتػػراذح مػػه بػػيف )

ااداخليػع مكذنػع مػف ذرات ذات حهفػهت حػػهدة ذتكػذف أثسػؿ مػف رمهديػع ذ ليػػ  فػهف اذن ػه ي ػتسر مػػف 
اابنػػي ااهػػهمؽ إاػػى اابنػػي اا ػػهتم بهزديػػهد ااعمػػؽ ذتكػػذف ذات ن ػػجع نه مػػع فػػي طبسهت ػػه اا ػػطحيع 

 يع فػػػي منطسػػػع اادرا ػػػع بنذ ي ػػػه ، تنتشػػػر ااتػػػرب ااك ػػػتنه(2)ذتكػػػذف أكثػػػر نعذمػػػع مػػػع ازديػػػهد ااعمػػػؽ
 -ذبهإلمكهف ت ني  ه إاى ا  نهؼ اآلتيع: (،18ي حظ اا ذرة ) ،اا حؿ ذااعميؽ

 تر ة يستنائية ض لة و جرية ومن درة -أ

%(، ذتظ ػر فػي ااجػزء 16.91( ذبن بع م ذيع )2كـ 230.98تشهؿ اذ  ااتربع م هحع مسداراه )
اادرا ػػع، ذاػػي ذات اػػذف بنػػي غػػهمؽ ذتربت ػػه اا ػػطحيع اشػػع ااهربػػي ذااجنػػذب ااهربػػي مػػف منطسػػع 

  .(3)ذ حلع تعلذاه ااحجهرة ذاا خذر ذمعظم ه يتكذف مف  خذر كل يع أذ جب يع

 تر ة يستنائية ذات السمك العميق -ب

( ذبن ػػػػػػبع م ذيػػػػػػع 2كػػػػػػـ172.79بلهػػػػػػت اام ػػػػػػهحع ااتػػػػػػي تهطي ػػػػػػه اػػػػػػذ  ااتربػػػػػػع حػػػػػػذااي )         
كؿ   ؿ بشدر، ذ ت تسبؿ حمذاع ) رمؿ ، طػيف ، غػريف ( ااتػي  تهطي اذ  ااتربع%(، 12.65)

، ذااهطػػػهء اانبػػػهتي  اامه يػػػع مػػف اامنػػػهطؽ اامرت عػػػع مكذنػػع بػػػذاؾ اامػػػراذح اا ي ػػيع ذؿتجلب ػػه ااجػػػدا
فػي ، ذاػي تسػع ااتربػع بن ػيج ه اامتذ ػط اانعذمػع  ف حشه ش ق يرة ذطذيلع ، ذتتميز اػذ   بهرة

 مػفحتذي  لى ن بع مف اامذاد ااع ذيع ، ذاي تربػع  ميسػع خهايػع ، ذتااذديهف ااجبليع ذمدرجهت ه
نتهج ػػه إف إذب ػػذا تعػػد مػػف أجػػذد أنػػذاع ااتربػػع ذأكثراػػه خ ػػذبع كمػػه  بهنب ػػهط ه،، ذتتميػػز اضمػػ ح

 .(4)اازرا ي  هؿ جدا  

                                                           
 .37جذاف  ميف أحمد ااجهؼ، ااميه  ااجذفيع في محهفظع اا ليمهنيع ذا تثمهراه، م در  هبؽ، ص (1)
 .38جذاف  ميف أحمد ااجهؼ، اام در ن   ، ص (2)
 .60 ل لع كهرة، م در  هبؽ، صب مع  لي  بد ااح يف ، ااتسييـ ااجيذمذرذفذاذجي امنحدرات  (3)
ااعػراؽ درا ػع فػي  -شيرذاف برايـ ر ذؿ، اامسذمهت ااطبيعيع ال يهحع اابي ع في ق هء بشػدر بػلقليـ كذرد ػتهف  (4)

 .42م در  هبؽ، صااجهرافيع ااطبيعيع، 
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فػػي  بشػػكؿ خػػهصر ذ م ػػتمي مشػػكلع ااجػػرؼ اااػػنػػه اه ااتربػػع  ػػا ضر عػػذاامشػػكلع ااذحيػػدة ااتػػي تت
ؿ  ذامػؿ ااتعريػع ذخه ػع مػذة  قػ، ذ  ضر اض ااجبليع ااعليه ذااذ طى ب ب انحدار   ذحمنهطؽ اا

اامنػػػهطؽ اامنخ  ػػػع  حػػػذن ذحع تلػػػؾ اا ػػػ بػػػكميػػػهت كبيػػػرة مػػػف تر  ؼاػػػى جػػػر إدي ؤ اضمطػػػهر ممػػػه يػػػ
 .(1)ن هذ اابعيدة مأه  اامجهذرة ا

 الموجودة في سيل  شدر يستنائية ذات السمك العميق  تر ة 18صورة ر

 (N 36°14.3317) (E 45°03.3606) 29/1/2021 : اادرا ع ااميدانيع اام در 

 Natural Vegetation الن ات الط يعيًا : سادس

اضمطػػػهر ذااريػػػهح ذدرجػػػهت  مػػػف  نه ػػػر اامنػػػهختح ػػػؿ ظػػػهارة ااتعريػػػع فػػػي ااتربػػػع نتيجػػػع اتػػػأثير 
فػي  كبيػرا   ااحرارة اامنخ  ع ذاامرت عع  لى  طم ااتربػع ذممػه   شػؾ فيػ  أف الهطػهء اانبػهتي دذرا  

ف ااهطػهء اانبػهتي يلعػب دذرا  إزيهدة أذ خ ض ن بع اذ  ااتأثيرات ذدرجع ااتعريع ذا نجػراؼ حيػث 
ا نجرافهت ذااتعريػع  بهضخص نجراؼ ذ في حمهيع اا  ذح ذاامنحدرات مف ظهارة ااتعريع ذا م مه  

ااتي تح ؿ نتيجع ا سذط اضمطهر ااهزيرة ذااشديدة ذابػذب ااريػهح ااسذيػع ، ذ ليػ  مػف اا ػرذري 
 بلزااتػ بهاهطهء اانبهتي اامذجذد في اامنهطؽ اامنحػدرة ذاا ػ ذح ذااعنهيػع بػ  ذ ػدـ اا ػمهح  ا اتمهـ

ى تثبيػػت ااتربػػع بذا ػػطع جػػذذر  ذيسلػػؿ مػػف  ػػربهت ف اػػذا ااهطػػهء اانبػػهتي يعمػػؿ  لػػأذ تخريبػػ  ض

                                                           
 .64م در  هبؽ، صؤاد حم  خذرشيد ، ق هء بشدر درا ع في ااجهرافيع اابشريع، ف (1)
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، ذمػف اػذ  بح ب اضقهايـ ااتي ينتشر  لي ه إ  أن  يتبهيف مف مكهف إاى اضخر ،قطرات اضمطهر
 .(1)اضقهايـ إقليـ اامنطسع ااجبليع في شمهؿ ااعراؽ

   أنواع الترب في منطقة الدراسة11جدول ر

 المسا ة أنواع الترب
  2ر يم

المئوية النس ة 
 ر% 

 39.093199 533.87 ذ رة مشسسع  خريعترب 

 25.104386 342.83 جبليع ذ رةترب 

 16.914094 230.98 تربع ك تنه يع  حلع ذحجريع ذمنحدرة

 12.653084 172.79 تربع ك تنه يع ذات اا مؾ ااعميؽ

 6.235237 85.15 جبليع ذ رة اابيع  هايع جدا   ترب

 %100 1365.63 اامجمذع
 .Arc GIS 10.5اام در: مف  مؿ اابهحث ذا تخداـ برنهم  

  ذح ػاااامرت عػع ذ  ذجػذد ااجبػهؿضرا ي ق هء بشدر مف حيػث  اات هري ياتبهيف اامظ ر  نظرا  ذ 
ذجػػذد ذ ااتػػرب  ضنػػذاعااتذزيػػع ااجهرافػػي  ذ خػػت ؼرا ػػي اا ػػ ليع اامجػػهذرة ا ػػه حػػدرة نحػػذ اضناام
اا ػػػرذؽ اامنهخيػػػع بػػػيف اامرت عػػػهت ذاا ػػػ ذؿ فسػػػد اختلػػػؼ اانبػػػهت ااطبيعػػػي مػػػف حيػػػث اانػػػذع  ضبعػػػ

 .(2)ذااكثهفع ذااتذزيع ااجهرافي

( 9كمػػػه مذ ػػػم فػػػي ااخريطػػػع ) ،ااطبيعيػػػع ذفػػػي ق ػػػهء بشػػػدر تتػػػذزع أنػػػذاع مختل ػػػع مػػػف اانبهتػػػهت
 -( ذبهإلمكهف تس يم ه بهآلتي:11) ذااجدذؿ

 ن اتات األست س -1

( ذبن ػػبع 2كػػـ 565.89تهطػػي اػػذ  اانبهتػػهت إجػػزاء ذا ػػعع مػػف أرا ػػي منطسػػع اادرا ػػع مسػػداراه )
  ذح ذأقداـ اامنهطؽ ااجبليػع ذ ػ ذؿ منطسػع  لى تنتشر اذ  اانبهتهت %(، 41.43م ذيع بلهت )

                                                           
، 1988، جهمعػػع اامذ ػػؿ، مديريػػع دار ااكتػػب الطبه ػػع ذاانشػػر ػػس تنميػػع ااههبػػهت، أشػػ يؽ  بػػد اهلل،  يػػهذذز (1)

 .41ص
 .67م در  هبؽ، صؤاد حم  خذرشيد ، ق هء بشدر درا ع في ااجهرافيع اابشريع، ف (2)
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متػػػر فػػػذؽ م ػػػتذ   ػػػطم اابحػػػر، ذفػػػي بعػػػض ( 700 -500)اادرا ػػػع ااتػػػي يتػػػراذح ارت ه  ػػػه بػػػيف
ا ػػذا كثهفت ػػه تعتمػػد  لػػى كميػػع اات ػػهقط  متػػر( 800)اامنػػهطؽ تنبػػت نبػػهت اض ػػتبس  لػػى ارت ػػهع 

ذ إ يشػػرقااشػػمهؿ ااذكلمػػه اتج نػػه نحػػذ شػػمهؿ ذ ، (1) ( ملػػـ  ػػنذيه  1000 -600اا ػػنذي ذاػػذ بػػيف )
ع ااطذؿ ذ مع انعداـ اات هقط ذ اقتراب اات هقط اذ  اانبهتهت تزداد في ااكثهف عيمذك ا رت هعيزداد 

جػد بشػكؿ ذا ػع فػي اا ػ ذؿ  تذ ، اانبهتهت ذاذا يعني أن ه نبهتػهت مذ ػميع  سؿ اذ ف ؿ اا يؼ ت
جػدذؿ  ، كمػه مذ ػم فػيفي منطسع اادرا ع ذمف أاـ انذاع اذ  اانبهتػهت هب  ذح ااجبهؿ ذاا  ذ 
 .(2)مهف اابري ذااشذفهفتاا ر ذ  ااشجر اابريذ اي ااحلبع  (12)

  الن اتات الل ية وش و الل ية -2

%( ، 6.23( ذبن ػػػبع م ذيػػػع )  2كػػػـ 85.15 يهطػػػي اػػػذا اانػػػذع مػػػف اانبهتػػػهت م ػػػهحع مسػػػداراه )
( فػذؽ متػر 2000اذ  اانذع مف اانبهتهت في قمـ ااجبهؿ ااعهايع ااتػي يزيػد ارت ه  ػه  لػى ) نتشري

اامطريػع ذ اان  ػيع ذأكثػر اػذ  اانبهتػهت  شػ ه شهذحم تذ   طم اابحر، ذتمتهز نبهتهت ػه بكثهفت ػه 
تكػػذف شػػذكيع ذتنتشػػر فػػي منطسػػع ااجبػػهؿ ااعهايػػع اامعسػػدة ا اتػػذاء فػػي أق ػػى شػػمهؿ شػػرقي ق ػػهء 

حيث يزيد اات هقط  طبشر ذ  يمه    ؿ جبهؿ ) قنديؿ ذا ذس( ذتسع  مف منهخ اابحر اامتذ 
 .(3) ملـ  نذيه  (  1000في ه  لى ) 

ذاػي  ابيػعمسهرنػع بنبهتػهت اامنطسػع ا  كثهفػعابيػع فتكػذف حشه شػ ه أقػؿ شػب  ا مه نبهتهت اامنػهطؽ أ
مذ ػػػميع ، ذانػػػهؾ نبهتػػػهت أخػػػر  تػػػدخؿ فػػػي  ػػػنه ع اضدذيػػػع ذااعسػػػهقير ااطبيػػػع مثػػػؿ : ) ااز تػػػر 

اامت رقػع فػي اػذ   اتذاا نديهف ذاابهبذن  ( ذغيراه إ هفع إاى انتشهر بعض مف اضشػجهر ذااشػجير 
 .(4)اامنطسع

 اتات منطقة الغا اتن  -3

ااتي تت ؼ ( م هحهت ذا عع مف منطسع ااجبهؿ )  من ه منطسع اادرا ع  بهتااههتهطي نبهتهت 
 2000 – 1000)عهايع ذ يذجػد اػذا اانػذع مػف اانبهتػهت  لػى ارت ه ػهت ااجبهؿ ذ بت هريس ذ رة 

فػػذؽ م ػػتذ   ػػطم اابحػػر ، ذتتبػػع اػػذ  اامنطسػػع نظػػهـ منػػهخ اابحػػر اامتذ ػػط اابػػهرد ذاامطػػر متػػر( 
                                                           

ااب رة، ااعدد ااخػهمس، جميؿ نجيب  بد اهلل، ااههبهت ااطبيعيع في شمهؿ ااعراؽ، مجلع كليع اآلداب، جهمعع  (1)
 .208، ص1971ار ااطبه ع ااحديثع، ااب رة،مطبعع د

ااعػراؽ درا ػع فػي  -شيرذاف برايـ ر ذؿ، اامسذمهت ااطبيعيع ال يهحع اابي ع في ق هء بشػدر بػلقليـ كذرد ػتهف  (2)
 .48م در  هبؽ، صااجهرافيع ااطبيعيع، 

 .215، صم در  هبؽجميؿ نجيب  بد اهلل، ااههبهت ااطبيعيع في شمهؿ ااعراؽ،  (3)
 .46اام در ن   ، صشيرذاف برايـ ر ذؿ،  (4)
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 نذيه  ذبذاؾ ت ذد ملـ (  1000 - 500ذتتراذح كميع اضمطهر بيف )  ذااحهر ااجهؼ  ي ه   شتهء  
اامنتشػػػر فػػػي اػػػذ   أشػػػجهر اابلػػػذط اا ػػػرع ااػػػر يس ، ذتمثػػػؿفي ػػػه نبهتػػػهت ذحشػػػه ش طذيلػػػع ذق ػػػيرة

( ذبن ػبع م ذيػع 2كػـ 164.41ه أشػجهر اابلػذط ااجػهؼ ااػذي يهطػي م ػهحع مسػداراه )اامنطسع من ػ
( متر 1000-450%( حيث يذجد في اضجزاء اا  لى مف ااجبهؿ  لى ارت هع مه بيف )12.03)

( 2كػـ 342.83فذؽ م ػتذ   ػطم اابحػر، ذغهبػهت اابلػذط اادنػدار ااػذي يهطػي م ػهحع مسػداراه )
اذا اانذع في اضجزاء ااذ طى مف   ذح ااجبهؿ  لى ارت ػهع مػه  %( يذجد25.10ذبن بع م ذيع )

، (1)( متر فذؽ م تذ   طم اابحر ينمذ اػذ  اانػذع فػي منطسػع ظػؿ اامطػر2000 -1000بيف )
إ ػػهفع إاػػى ذاػػؾ يذجػػد نػػذع أخػػر مػػف أشػػجهر اابلػػذط ذاػػذ غهبػػهت اابلػػذط ااع ػػص يهطػػي م ػػهحع 

( 20( )19اا ػػػػذر ) كمػػػػه مذ ػػػػم فػػػػي%(، 15.18( ذبن ػػػػبع م ذيػػػػع )2كػػػػـ 207.35مسػػػػداراه )
(21.)  

ت ه ػؿ اا ػخر مػع  ذامػؿ ااتجذيػع حيػث   ذجذد اانبهت ااطبيعي يػؤثر فػي مػد ذجدير بهاذكر أف
يعمػػؿ  لػػى حمهيػػع اا ػػطم اا ػػخري اامكشػػذؼ أمػػهـ  ذامػػؿ ذ مليػػهت ااتجذيػػع ذااتعريػػع كمػػه أف 
انعػػػداـ ذجػػػذد  اػػػ  تػػػأثير  ك ػػػي حيػػػث يػػػؤدي إاػػػى نشػػػهط ااتجذيػػػع بنذ ي ػػػه ذ ػػػر ع  ػػػسذط ااكتػػػؿ 

هتػػهت يعمػػؿ  لػػى ، ذكػػذاؾ إف ذجػػذد اانب(22، اا ػػذرة )اا ػػخريع دذف أي  ذا ػػؽ تمنػػع  ػػسذط ه
ااتسليؿ مف مشكلع ااتعريع اامه يػع ذا نجػراؼ ااػذي تتعػرض اػ  اا ػ ذح ااجبليػع فػي منطسػع اادرا ػع 
إ هفع إاى ذجذد ااهطهء اانبهتي يعمؿ  لى إ هقع حركع اا يذؿ خ ذ ه  اانبهتهت ااتي تنمذ في 

 بطذف ااذديهف اامذجذدة في منطسع اادرا ع.

 

 

                                                           
ااعػراؽ درا ػع فػي  -شيرذاف برايـ ر ذؿ، اامسذمهت ااطبيعيع ال يهحع اابي ع في ق هء بشػدر بػلقليـ كذرد ػتهف  (1)

 .44م در  هبؽ، صااجهرافيع ااطبيعيع، 
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 ط يعي في منطقة الدراسة  توزي  الن ات ال9خريطة ر

 .Arc GIS 10.5ذا تخداـ برنهم   Land sat 8به  تمهد  لى اامر يهت اا  ه يع اام در:  
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نا ية قلعة دزة  سيل  شدر ضمن غا ات ال لوط واألشجار الصغيرة في  19صورة ر

 (N 36°12.9352) (E 45°04.5223) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 

 ييودرش ج ل سفوح  غا ات ال لوط في 21صورة ر

 (N 36°09.7963) (E 45°14.6052) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 
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زرااة م صول الجت في سيل  شدر  21صورة ر

 (N 36°11.1378) (E 45°11.6786) 29/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 

 الدراسة منطقةفي من درات  نزلقةالصخرية الم   ارقلة جذوع األشجار لليتل22صورة ر

 (N 36°09.7217) (E 45°11.0594) 30/1/2021 اام در : اادرا ع ااميدانيع 
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 الن اتات الط يعية في منطقة الدراسة  11جدول ر

 المسا ة نوع الن ات
  2ر يم

النس ة المئوية 
 ر% 

 41.437361 565.89 نبهتهت اض تبس
 25.104386 342.83 اادندارغهبهت اابلذط 

 6.235237 85.15 اانبهتهت ا ابيع ذشب  ا ابيع

 15.183875 207.35 غهبهت اابلذط ااع ص

 12.039141 164.41 غهبهت اابلذط ااجهؼ

 %100 1365.63 اامجمذع
 .Arc GIS 10.5اام در: مف  مؿ اابهحث ذا تخداـ برنهم  

 منطقة الدراسة   أنواع الن اتات الط يعية في12جدول ر

 اسم الن ات العلمي  اسم الن ات

 Salix alba اا   هؼ اا  ي
 Salix babylonice اا   هؼ اابهكي
 Populus nigra ااحذر )ااسذغ ا  ذد(
 Populus alba ااحذر )ااسذغ ا بيض(

 Quercus libani بلذط دندار
 Quercus infectoria بلذط ااع ص
 Quercus racgilopshbrantii بلذط جهؼ
 Juniperus oxyceedlrus ااعر ر
 Juglanus regia ااجذز
 Matricitria charmomillo بهبذن 
 Raphanus raphianistrum فجيلع
 Mentha logifolia نعنهع
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 Lolium rigidum Gand حنطع بري
 Sonchus oleraccus اـ ااحليب
 Achilleaspp كعذب
 Rumex acetosa ااحمي ع
 Medicago sativa جت
 Trifolium spp بر يـ

 Lathyrus spp نبهت بسذاي
 Sinapis arrensis خردؿ بري
 Thyums vulgaris ز تر

 .2013اام در : اامديريع ااعهمع البي ع في محهفظع اا ليمهنيع، ق ـ اابي ع ااطبيعيع، 

 - :NDVIدليل الفرق الط يعي للغطاء الن اتي لمنطقة الدراسة ر

ا ػػػتخرج خريطػػػع كثهفػػػع ااهطػػػهء اانبػػػهتي مػػػف اامر يػػػع اا  ػػػه يع، يعتمػػػد  لػػػى نطػػػهؽ اإلشػػػعع تحػػػت 
، إف (10(،كمػػػه مذ ػػػم فػػػي ااخريطػػػع )RED( ذنطػػػهؽ اإلشػػػعع ااحمػػػراء )NIRااحمػػػراء ااسريبػػػع )

عمػؿ كذ ػيلع اتسليػؿ مػف ت خطػذرة  قليلػع كػذف ذجػذد اانبػهت يمنهطؽ  ليع ااكثهفع تمثؿ منهطؽ ذا
ذبهاتػػػػهاي ااتسليػػػػؿ مػػػػف خطػػػػر ااتعريػػػػع اامه يػػػػع، كػػػػذاؾ يسػػػػؿ نشػػػػهط ااعمليػػػػهت  ااجهريػػػػع حركػػػػع ااميػػػػه 

ااجيذمذرفذاذجيع   يمه ااعمليػهت اامذرفذمنهخيػع ااتجذيػع بنذ ي ػه تسػؿ فػي اامنػهطؽ  هايػع ااكثهفػع 
 لػػى ااعكػػس تمهمػػه  مػػف اامنػػهطؽ ذات ااهطػػهء  ذبهاتػػهاي انخ ػػهض اخطػػر حركػػع اامػػذاد اا ػػخريع

 ض ااكثهفػػع  ااػػذي تنشػػط فيػػ  ااعمليػػهت ااجيذمذرفذاذجيػػع ذبهاتػػهاي نشػػهط المخػػهطر اانبػػهتي اامػػنخ
 .ااجيذمذرفذاذجيع
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  مؤشر ينافة الغطاء الن اتي لمنطقة الدراسة11خريطة ر

 .Arc gis 10.5 برنهم  ذا تخراج Land sat 8 اا  ه يع اامر يع  لى به  تمهداام در :  
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 المقدمة 

 الجيومورفولوجيية الدراسيات في  كبيرة أىمية ذات واالنحدارية التضاريسية الخصائص دراسة تعتبر
 والمقييياط  االرتفيييا  معرفييية خيييال  مييي  المنطقييية فييي  تضيييرس خصيييائص معرفييية يمكييي  خاللييييا مييي 

 وتصنيف المنحدرات إتجاه عمى التعرف ف  تساعد االنحدار خصائص دراسة وكذلك التضاريسية
 واالنحيييدار التضيييرس دراسيية خيييال  ميي  ويمكييي  االنحيييدار  ودرجيية وزواييييا الشييك  حسييي  منحييدرات
  وفيمييييا يمييي  عييير  ىييييذه الصيييخرية الميييواد حركيييية السييييما المنطقييية فيييي  الخطيييورة منييياط  معرفييية

 -الخصائص بش ء م  التفصي :

 الخصائص التضاريسيةواًل: أ

 فئات التضرس )االنطقة التضاريسية( -1

أ  التضاريس تتيثرر في  عمميية التجويية مي  خيال  تثررىيا في  نوعيية المنياخ اليذا يسيود فو ييا  إذ 
تتباي  السفوح الجبمية ف  درجة ارتفاعيا ومقدار تعرضيا ألشيعة الشيمس ودرجية مواجيتييا لمريياح 

مناخييية متباينيية بييي  جيزء و خيير ممييا تييفدا ىييذه األختالفييات إلييى  يييور الرطبية ممييا تخميي  مييديات 
 أنماط متنوعة م  المناخ محدرة بدورىا زيادة ف  تثرير ألنوا  خاصة م  التجوية.

 الجيومورفولوجييية المشييكمة ممييياتوالع لمعواميي يعييد أحييد اانعكاسييات األساسييية  ىييذا وا   التضييرس
تيييزداد حيييدة التجويييية الميكانيكيييية عميييى السيييفوح الشيييديدة   إذ لمم يييير األرضييي  فييي  منطقييية الدراسييية

 في  الجيروف الصيخرية والتسا ط الصيخرا ف  مناط  المنحدرة نحدار الذا يفدا إلى اانزال اال
 انحيدارويتب   مة درجية  ف  مناط  ذات تكوينات صخرية طينية وذات نفاذية عالية وزحف التربة

األصييمية يعميي  عمييى حمايتيييا ميي  التعيير  إلييى ميي  التربيية فييو  الصييخور  ءالسييفوح وجييود  طييا
ساعد في  بسب  احتوائيا عمى كميات م  المياه فإ  ذلك يجوية الميكانيكية بالدرجة األساس  و الت

 وميفرراا  و مكانيياا  في  الصيرف النييرا زمانيياا  ميفرراا  عد التضرس عيامالا يو   نشاط التجوية الكيميائية
يحممييو مي  رواسي  تيي   مقيدار ميا  و صيلمنبي  الييى المجييات التصيريفية مي  افي  تبياي  وصيو  المو 

لمخييياطر الجرييييا  السييييم  ونشييياط مخييياطر عييي  أ  نشييياط  ديتيييو فضيييالا نحيييدرات أو ماكتسيييابيا مييي  
دنيى ارتفيا  لتصي  أمنطقة الدراسة إلى خمس فئات تضاريسية تبدأ م    سمت  (1) التعرية المائية

 -( وى  :13( والجدو  )11يالح  الخريطة )  عمى ارتفا إلى أ

                                                           
(1)

  1986عبد االلو رزو   كرب   عم  األشكا  األرضية الجيومورفولوجيا  وزارة التعمي  العال   جامعة البصرة   
 .99ص
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 ( الفئات التضاريسية لمنطقة الدراسة11خريطة )

 ArcGISستخدا  برنامج وا (DEMم  عم  الباحث باالعتماد عمى أنموذج االرتفا  الر م  )المصدر :  
10.5. 
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 الفئات التضاريسية لمنطقة الدراسة( 13جدول )
 
 الفئات ت

 االرتفاع / 
2كم /المساحة  ترم

 النسبة المئوية% 

 453104514 324314 405 – 055 األولى  .1

 143125153 440343 2105 – 402 الرانية .2

 113132032 453320 2305 – 2102 الرالرة .3

 203530322 150332 1145 – 2302 الرابعة .4

 33153345 03331 4255 – 1142 الخامسة .5

 %111 1365665 - - مجمو 
 .Arc GIS 10.5واستخدا  برنامج م  عم  الباحث  المصدر:

 : فييو  مسييتوح سييطر البحيير  تيير( م850 - 500) مييا بييي  يتييراوح ارتفاعيييا الفئةةة الولةة
ة  وىيي  ميي  مسياحة المنطقيية الكميي (%30.25وبنسيبة ) 2كيي  (413.23بمغيت مسياحتيا )

لممنطقة تنتشر فييا األراض  السيمية في  الجيزء  أكبر فئة مساحية م  بي  فئات االرتفا 
السييفمى لمنطقيية الدراسيية  األجييزاءالغربيي  والجنييو  الغربيي  لممنطقيية  تشييك  ىييذه المنطقيية 

ون راا لقمة االرتفا  ووجود بع  المنخفضيات فيييا  فضيالا عي  أحاطتييا بالمرتفعيات فقيد 
 منياط  فئيةىيذه ال رميتمتراجعت عمميات الحت فييا عمى حسيا  عممييات االرسيا    إذ 

 .الت  تحيط بيا المرتفعة الجبمية التعرية م  المناط  نشاطأرسابية لمخمفات 
 :فيو  مسيتوح سيطر  تير( م1250 - 851بيي  )ميا يتراوح ارتفا  ىذه الفئة  الفئة الثانية

  كميييةمسيياحة الال(% ميي  28.21وبنسييبة )  2( كيي 385.37بمغييت مسيياحتيا )إذ البحيير  
وىييي  تنتشييير فييي  األجيييزاء الوسيييطى لممنطقييية وعميييى مسييياحات واسيييعة تمتيييد مييي  الجييييات 

 الشمالية الشر ية باتجاه الجيات الجنوبية الغربية.
 :فييو  مسييتوح سييطر  تيير( م1750 – 1251بييي  )مييا  تقيي  ضييم  ارتفييا   الفئةةة الثالثةةة

2( كي 304.15البحر  وبمسياحة بمغيت )
التي   ,كمييةمسياحة الال(% مي  22.27نسيبة )وب 

 والوسطى والجنوبية لممنطقة. جزاء الشمالية الشر يةاألتنتشر ف  
 :فو  مستوح سطر البحر   تر( م2280 - 1751) ما بي  يتراوح ارتفاعيا الفئة الرابعة

الكمييييية  يكييييو   مسيييياحةال( % ميييي  15.04وبنسييييبة )  2( كيييي 205.46مسيييياحتيا )بمغييييت 
 انتشارىا ف  الجية الشمالية والعميا والجنوبية.

 :( متيير فييو  مسييتوح 3100 – 2281يتييراوح ارتفييا  ىييذه الفئيية مييابي  ) الفئةةة الخامسةةة
(% م  المساحة الكمية لممنطقة  4.20( وبنسبة )57.42سطر البحر  بمغت مساحتيا )
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جيييات الشييمالية الشيير ية  إذ ميي  حيييث المسيياحة  تنتشيير فيي  ال فئييات االرتفييا  وىيي  أ يي 
وىي  مرتفعيات ذات انحيدار شيديد ئة أعمى القم  الجبمية ف  منطقية الدراسية  فتمر  ىذه ال

  وبسيييب  ارتفاعاتييييا العاليييية  تكيييو  لألحيييوا  المائييييةجيييداا وىييي  تشيييك  المنييياب  األوليييى 
 منحيييدراتجوانيي  األوديييية وسييفوح المرتفعيييات شيييديدة االنحييدار ويصييي  اليييبع  منيييا إليييى 

 تمر  ىذه الفئة م  أكرر الفئات الخطرة جيومورفولوجياا. جرفية

   القطاعات التضاريسية -2

إحيدح الطير  البيانيية المسيتخدمة في  توضيير  ياىرات سيطر األر   القطاعات التضاريسية دتع
التضاريسيييية عميييى طيييو  خيييط معيييي  بيييي  نقطتيييي   سيييواء أكيييا  ىيييذا الخيييط الخطيييوط مسيييتقي  أو 

يقصد بكممة مقط  ذلك الخيط البييان  اليذا يجسيد الشيك  التضاريسي  اليذا ترميز إلييو   (1)منحن 
 منحنيات التسوية عمى الخريطة  أو بعبارة أخرح فيو عبارة ع  

  فيييو يوضيير شييك  سييطر لتضاريسيييةترجميية بيانييية لمييا تمرمييو منحنيييات التسييوية عمييى الخريطيية ا
األر  بالنسييييبة لمسييييتوح سييييطر البحيييير فيرتفيييي  خييييط المقطيييي  بارتفييييا  سييييطر األر  ميييي  جبييييا  

  (2)وىضا  و يرىيا مي  ال ياىرات ويينخف  بانخفاضيو في  منياط  السييو  والودييا  واألحيوا 
 رمانييية بمييع عييددىا لممنطقيية إذ معرفيية األختالفييات التضاريسييية اجيي  مجموعيية مقيياط  اختيييارتيي  

 -:وعمى النحو اآلت (  12الخريطة )  مقاط 

 Longitudinal Profiles:  المقاطع الطولية -أ

يقصد بالمقط  الطول  عمى أنو االمتداد الذا يحدد مقدار االنحدار  أا القوس الذا يتجو م  
تعكس  أعمى نقطة ف  الحو  إلى أدنى نقطة فيو  لممقاط  الطولية دالالت جيومورفولوجية

  العوام  الجيولوجية الت  أدت إلى رف  أو خف  مستوح القاعدة لمتعرية والتغيرات المناخية

                                                           
اآلدا  عبييد الع ييي   يييدوره مشييتيى  مبييادل الخيييرائط الكنتورييية باىتمييا  جيومورفوليييوج   جامعيية األزىيير  كميييية  (1)

 .154  ص2019  2والعمو  اانسانية   زة  فمسطي   ط
 /عيييييييييييييي  الييييييييييييييرابط نقييييييييييييييالا   2009 لمنتييييييييييييييدح الرسييييييييييييييم  لطييييييييييييييال   سيييييييييييييي  الجغرافيييييييييييييييا  جامعيييييييييييييية طنطييييييييييييييا ا (2)

https://geo2all.mam9.com/t3418-topic?fbclid 
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 المقاطع التضاريسية لمنطقة الدراسة (12خريطة )

 Arc GIS)استخدا  برنامج و  (DEMعمى أنموذج االرتفا  الر م  )م  عم  الباحث باالعتماد  المصدر :  

10.5). 
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عي  طبيعية الطبقيات الصيخرية عميى طيو  المقطي   وتثريرىا ف  عمميات التعرية واارسا   فضالا 
 .(1)الطول  والت  تفرر ف  تباي  عمميات الحت

منطقيية الدراسيية وانتييياء   يير  طولييية  إذ يبييدأ المقطيي  األو  ميي  شييما  مقيياط  رالرييةتيي  إختيييار 
الن ا  التضاريس     ف بالمقط  الطول  الرالث جنو  المنطقة  لغر  معرفة االختالف الحاص

 -وتثرير ىذا الن ا  بالعمميات الجيومورفولوجية السائدة ف  المنطقة  تتمر  ىذه المقاط  باآلت :

 المقطةةع الطةةولو الول (A-B1) :  ( 58إلييى الجنييو  ) الغربيي  يبمييع طولييو ميي  الشييما
يبيدأ المقطي  الطيول   ( 12يالحي  الشيك  ) ك   ي ير ىذا المقط   ر  منطقة الدراسية 

ىنييا  (اىمييو وه)متمريي  بقميية جبيي   ( متيير فييو  مسييتوح سييطر البحيير2000بارتفييا   يبمييع )
  نالحيييي  البة ترجيييي  إلييييى العصيييير الكريتاسيييي   رييييتكييييو  الطبيعيييية الصييييخرية شييييديدة الصيييي

( متر تقريباا  سب  ىذه االنخفا  1000( ك  وبارتفا  )8سافة )انخفا  حاد لو عند م
ووجيييود مجيييرح ميييائ   التعريييية المائيييية بشيييك  خييياصو  ىيييو نتيجييية التيييثرر بعوامييي  التعريييية

( 10المتمر  بحيو  وادا دار زييوة  ري  يعيود المقطي  ميرة أخيرح باالرتفيا  عنيد مسيافة )
ى الطبيعية الصيخرية الصيمبة  ميمية ( متر يعيود ىيذا االرتفيا  إلي1200ك   وبارتفا  نحو )

التيييثرر بالعممييييات الجيومورفولوجيييية  رييي  يثخيييذ المقطييي  باالنخفيييا  التيييدريج  بيييي  مسيييافة 
( متر وعند مسافة 1200( متر  ر  يعود مرة أخرح بارتفا  )800( بارتفا  )48 – 14)
ة نياييية وصييولو عنييد مسيياف ( متيير إلييى800( كيي   ريي  ييينخف  بعييد ذلييك إلييى ارتفييا  )50)
رية  الطبيعة الصيخف  ختالف   أ  التباي  ف  االرتفا  واالنخفا  يعود إلى اال( ك 58)

مقاومييية  وا   الجيييزء األكبييير مييي  المقطييي  كيييا  أكرييير ال يييير ميييا بيييي  الصيييخور المقاومييية و 
انخفاضيياا يعييود إلييى الطبيعيية الصييخرية  ميميية الصييالبة المتمرميية بترسييبات العصيير الربيياع  
 وخاصة ترسبات المنحدرات الفيضية الت  تثررت تثرراا كبيراا بالعمميات الجيومورفولوجية.

  المقطةع الطةولو الثةانو(A-B2): ( كيي   56إليى جنوبيو ) غربي ال يبميع طوليو مي  شيمالو
 ( متر وعميى1200بانخفا  يص  إلى )يبدأ المقط   ي ير ف  منتصف منطقة الدراسة

وعنييد مسييافة  ( متيير1700ة ومنحييدرة إلييى ارتفييا  )( كيي   ريي  يرتفيي  بصييورة حيياد6مسييافة )
بخمية  ري   –( ك  ىنا تكو  الطبيعة الصخرية شديدة الصالبة المتمرمة بتكوي  عقيرة 14)

 ينخف  بعد ذلك ليكيو  تقعير نتيجية لميروره بمجيرح ميائ  المتمري  بحيو  وادا كرفيت 
( كي   سيب  االرتفيا  إليى 22( متر وعند مسافة )1300ر  يرتف  مرة أخرح عند ارتفا  )

                                                           
لحو  وادا كيان  مينم   محمد عبد الوىا  حس  األسدا  ىيا  نعما  فمير  تحمي  الخصائص المورفومترية (1)

باسيييتخدا  التقانيييات الجغرافيييية الحديرييية  مجمييية بحيييوث الشييير  األوسيييط  العيييدد السيييادس والخمسيييو  الجيييزء الريييان   
 .278  ص2020
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بيي   اا تيدريجياا نخفاضيبعيد ذليك أ مروره بالمرتفعات الموجيودة في  منطقية الدراسية  ري  يثخيذ
رييي  نالحييي  مييي  ( كييي   46 – 24( متييير وعنيييد مسيييافة ميييا بيييي  )600 – 1000ارتفيييا  )
( متير 1900) يتيراوح ارتفيا  حياد ومنحيدر جيداا إليى نيايية المقطي  بارتفيا  ( 13الشيك  )

( ك   يعود االرتفا  إلى مروره بالمرتفعات الجبمية في  المنطقية المتمرمية 56وعند مسافة )
لى الطبيعة الصخرية الصمبة ابقمة فر و  لمتمرمة بكتمة بمفت وى  م  أ د  التكوينات   وا 

 .الصخرية ف  المنطقة
  المقطةةع الطةةةولو الثالةةةث(A-B3): الشييير   إليييى جنوبييو الغربيي  يبمييع طوليييو ميي  شيييمالو 

 وىو أ   مسافة م  بي  المقاط  الطولية لممنطقة ( ك   ي ير شر  منطقة الدراسة 35)
( متيير المتمريي  بجبيي  )سييو ( الييذا ي ييير 2300المقطيي  بييثعمى ارتفييا  لييو يتييراوح ) يبييداا 

( 5عنيد مسييافة ) شيما  شير  منطقية الدراسية  ري  يينخف  انخفييا  حياد عميى ىييثة تقعير
  مكونياا انحيداراا شيديداا  كرفيت نتيجية لميروره بحيو  وادامتير  (1300كي  ونحيو ارتفيا  )

( متيير 2200ارتفييا  ) عمييى( و 11عنييد مسييافة ) ريي  يعييود مييرة أخييرح بارتفييا  حيياد ومنحييدر
وى  أ د   وىنا تكو  الطبيعة الصخرية شديدة الصالبة المتمرمة بوحدات االيوجيوسكالي 
واأل يي  تييثرر  التكوينييات الصييخرية لممنطقيية وىيي  عبييارة عيي  صييخور نارييية شييديدة المقاوميية

ذلييك تقعيير حيياد عنييد  ثخييذ بعييدي  ريي  بالعمميييات الجيومورفولوجييية ميي  بييي  بقييية التكوينييات
جيرح ميائ  المتمري  بحيو  وادا م( متير لميروره ب1200( ك  ونحو ارتفا  )14مسافة )

 ( متير  ري  يثخيذ1600ارتفا  نحو )ب( ك  و 18ول  كف   ر  يرتف  بعد ذلك عند مسافة )
يثخييذ  (14)( متيير  نالحيي  ميي  الشييك 900 – 1200) انخفاضيياا تييدريجياا بييي  بعييد ذلييك

  يمري  ىيذا ( متير2200المقط  بارتفا  حياد ومنحيدر يصي  إليى نيايية المقطي  بارتفيا  )
المقطيي  أ ميي  جبييا  المنطقيية وأكررىييا ارتفاعيياا  لكونييو يرتكييز عمييى طبيعيية صييخرية شييديدة 

يمكيييي   المقاوميييية وأ مبيييييا تتكييييو  ميييي  صييييخور نارييييية  وا   القسيييي  األكبيييير ميييي  السييييفوح ال
تشييك  مخيياطر لحركيية المييواد  ميي  ريي ة ن ييراا لشييدة وعورتيييا و اسييتغالليا لأل ييرا  البشييري

 .الصخرية بك  أنواعيا

يعيود ىيذه   يالح  م  دراسة المقاط  الطولية الخاصة بمنطقة الدراسة أنيا اختمفيت في  تضرسييا
االخيتالف إلييى الطبيعيية الصييخرية الشييديدة الصييالبة التي  تمريي  المنيياط  المرتفعيية التيي  تثخييذ ىيييثة 

ما تمر  المناط  المنخفضة التي  أخيذت التقعير ذات الطبيعية الصيخرية ضيعيفة التي  التحد   بين
تثررت بالعمميات الجيومورفولوجية وتمر  ىذه المناط  الوديا  الموجودة ف  المنطقة  إضيافة إليى 
ذلك إ  التباي  التضاريس  ييفدا إليى تبياي  في  العمي  الجيومورفوليوج  إذ إ  المنياط  المرتفعية 

 السيم  الذا يكو  ف   متوراا واضحاا بالنسبة لحركة المواد ومخاطر أخرح لجريا  تشك  خط
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(A-B1)( المقطع الطولو الول 12شكل )

 .Arc GIS 10.5( واستخدا  برنامج DEMنموذج االرتفا  الر م )باالعتماد عمى  المصدر: م  عم  الباحث 

 (A-B2)( المقطع الطولو الثانو 13شكل )

 .Arc GIS 10.5( واستخدا  برنامج DEMنموذج االرتفا  الر م )باالعتماد عمى  عم  الباحث المصدر: م  
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(A-B3)( المقطع الطولو الثالث 14شكل )

 Arc GIS( واستخدا  برنامج DEMنموذج االرتفا  الر م )باالعتماد عمى  المصدر: م  عم  الباحث 
10.5. 

النحيت  بشيك  خياصوالسيما التعرية المائية وشيدة النحيت و   وشدتو  فضالا ع  سيادة التعرية
الرأس  ناتج بفع   وة ضغط المياه ف  الصخور  عمى العكس تماماا لممناط  المنخفضة الت  

ويترتيي  عمييى ذلييك سيييادة عمميييات الترسييي  والنحييت  ةتميير بمرحميية النضييج المبكيير والشيييخوخ
شيرا واألبتعياد عي  جميي  المخياطر التي  الجيانب   والتي  ستشيك  منياط  ميالذ لألسيتيطا  الب

 تيدد مممتكاتو المادية والبشرية.

 Transverse Profilesالمقاطع العرضية :  -ب

التي  يمير فيييا اليوادا  التعرف عمى المرحمة الجيومورفولوجييةيستفيد م  دراسة المقاط  العرضية 
إليى مرحمية   جإلى مرحمة النضي  النيرا  إذ يختمف القطا  العرض  لموادا م  مرحمة الشيخوخة

مي  خيال   كيا  شيك  اليوادا فيإذاحيث يد  شيك  اليوادا عميى المرحمية التي  يمير بييا   (1)الشبا 
ذا إميا أالشيبا      الوادا يمر بمرحمةأد  ذلك عمى  (V)لى شك  حرف إالقطا  العرض  يمي  

فيث  ذليك ييد  عميى ميرور اليوادا بمرحمية النضيج  بينميا  (U)كا  شك  الوادا يميي  اليى الحيرف 
ييييد  التباعيييد بيييي  جيييانب  اليييوادا و مييية االنحيييدار عميييى ميييرور اليييوادا بمرحمييية متيييثخرة مييي  دورتيييو 

                                                           
 .173مصدر ساب   صعبد الع ي   دوره مشتيى  مبادل الخرائط الكنتورية باىتما  جيومورفولوج    (1)
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خمسة مقاط  عرضية حييث  اختيار  ولغر  معرفة خصائص التضرس واالنحدار ت  (1)ةالتحاتي
 الدراسييية ( شيييما   ييير  منطقييية4ة ر ييي  )تبيييدأ بيييالمقط  العرضييي  األو  يكيييو  رميييزه عميييى الخريطييي

كميا   جنيو  شير  المنطقية( 8خامس يكو  رميزه عميى الخريطية ر ي  )وانتياء بالمقط  العرض  ال
وحسي  تسمسي   يثت وعميو كا  تحمي  المقاط  العرضية لممنطقة كما ( 11موضر ف  الخريطة )

 -المقاط  م  األو  إلى الخامس:

  ولالمقطع العرضو ال (A-B 4)  :يبميع  ي ير ىذا المقط  شما  شر  منطقية الدراسية
بارتفييا   ميي  سمسييمة جبيي   نييدي  ( يبييدأ المقطيي 15( كيي   يالحيي  ميي  الشييك  )26طولييو )

( 2000يينخف  إليى ارتفيا  )   ولك  سرعا  ميا( متر فو  مستوح سطر البحر3000)
( ك   وذلك بسب  وجود مجرح مائ  المتمر  بحيو  وادا كرفيت  6وعمى مسافة ) متر

( 1000ر  بعد ذلك يثخذ المقط  باالرتفا  ري  يينخف  إليى أدنيى مسيتوح وعميى ارتفيا  )
( ك   سب  انخفاضو مروره بمجرح مائ  حيث يالحي  مي  الشيك  14مسافة ) عندمتر و 

و  يميير بمرحميية الشييبا   عمييى إ  الحيي( دال  Vإ  المجييرح المييائ  يثخييذ حييرف شييك  )
صييخور الحجيير الرمميي  والشسييت وىيي  عبييارة عيي    بسييب  مييرور المقطيي  بمجموعيية  نييدي 

 جييدة التطبي  وذات طبيعية صيخرية صيمبة ومقاومية  وى  باألص  صخور نارية المتحو 
نفاذيييية القميمييية ميييا يسييياعد عميييى نشييياط الجرييييا  السيييطح  لمميييياه الجاريييية فييي  ىيييذا وذات 
وزيادة التصريف المائ  يالح  أيضاا انحدار مقعر شديد وذليك دليي  عميى التيثرر  المجرح

  ري  يثخيذ بعيد ذليك باالرتفيا  الشيديد نحيو التعريية المائيية بشك  خاصبالتجوية والتعرية و 
ييية المقطيي  إلييى ارتفييا  إلييى نيا ىا( كيي   ريي  ييينخف  بعييد21( متيير وعنييد مسييافة )2200)
  مييا يميييز ىييذا المقطيي  الييذا ت ييير بييو أعمييى  ميية كيي ( 28( متيير وعنييد مسييافة )1600)

دلي  عمى التثرر بالعمميات التكتونية حركات األلتواء الت  صاح  صخور المنطقة وذلك 
 .ناتجة ع  حركات الضغط والرف 

 ( المقطع العرضو الثانوA –B 5)  :( 29يبمع طولو ) يق  المقط  شما  شر  المنطقة
يالحي   ( متر فو  مستوح سيطر البحير 2600لو بحدود )ك  يبدأ المقط  بثعمى ارتفا  

( متييير وعميييى 1400رييي  يييينخف  بعيييد ذليييك انخفاضييياا شيييديداا عنيييد ارتفيييا  ) ( 16الشيييك  )
( كيي   وبييذلك يكييو  منحييدر مقعيير عنييد ىييذا المسييتوح  ريي  يسييتمر باالنخفييا  6مسييافة )

نتيجييية ( كييي   14( متييير  وعنيييد مسيييافة )800التيييدريج  وبانخفيييا  شيييديد عميييى ارتفيييا  )
وادا دار زيييوة  يالحيي  إ  المجييرح  ييد أخييذ شييك   لمييروره بمجييرح مييائ  المتمريي  بحييو 

                                                           
محمد ىشا  عبد الرحم  مح  الشمرا  الخصائص المورفومترية لحو  نير شمز بنا  ف  محاف ية دىيوك   (1)

 .107  ص2017رسالة ماجستير  ير منشورة  جامعة بغداد  كمية التربية إب  الرشد  
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وىذا ينعكس عميى طبيعية الصيخرية   (23الصورة )  ( أا مروه بمرحمة الشبا Vحرف )
متباينة الصالبة المتمري  بتكيوي  عقيرة بخمية وىيو تكيوي  صيم  مقياو  نوعياا ميا لمعممييات 

يييينعكس عميييى سيييرعة  مييي  رييي و  نحيييدار بيييي  جيييانب  المجيييرح شيييدة االالجيومورفولوجيييية  و 
الذا يكو  ف   مة نشاطو  ر  يستمر المقط  بعد ذلك باالنخفا  لغايية  الجريا  المائ 

 وصولو إلى نياية المقط .
 ( المقطع العرضو الثالثA – B 6)  : يق  ىذا المقط  وسط منطقية الدراسية يبميع طوليو

( 2000يبدأ المقط  بثعمى ارتفا  يصي  إليى ) ( 17كما موضر ف  الشك  ) ( ك  29)
( كيي  نتيجيية لمييروره 4( وعمييى مسييافة )1600متيير  ريي  ييينخف  فيي  بدايتييو عنييد ارتفييا  )

( ميروره بمرحمية الشيبا  Vبمجرح مائ  المتمر  بحيو  زراوة  حييث يثخيذ شيك  حيرف )
يييينخف  مميييا يفسييير شيييده انحيييداره مييي  الجيييانبي   رييي  يرتفييي  بيييثعمى  مييية لممنحيييدر وبعيييدىا 

 تراجعيياا حيياداا فيي  شييك  السييفر ويربييتمكونيياا انحييداراا كبيييراا وىييذا مييا يمريي  انخفاضيياا شييديدا 
ن رييية كنييك فيي  التراجيي  المتييوازا لمنحييدرات السييفوح  إذ أشييار تراجيي  المنحييدر خمفييياا ممييا 

التعريييية المائيييية  رييي   بشيييك  خييياصيفسييير تيييثرر ىيييذا الجيييزء بالعممييييات الجيومورفولوجيييية و 
( كييييي   رييييي  يسييييييتمر 18( متييييير وعميييييى مسيييييافة )700يسيييييتمر باالنخفيييييا  إليييييى ارتفيييييا  )
  وا   ( متير500الذا يصي  االرتفيا  فييو بحيدود ) باالنخفا  لغاية بمو و نياية المقط 

ية مييا بيي  التكوينيات المقاوميية اسيتمراره باالنخفيا  نتيجية االخييتالف في  الطبيعية الصيخر 
ة  كمييا إ  الجييزء األكبيير لممقطيي  يميير بترسييبات العصيير الربيياع  المتمرمييية  ييير المقاومييو 

بترسييبات المنحييدرات الفيضييية وىيي   ييير مقاوميية وذات نفاذييية عالييية كمييا إ  الوديييا  فيي  
ىذا الجزء تمر بمرحمة الشيخوخة يد  التباعد بي  جوان  األودية و مية االنحيدار وانعكيس 

مييية السيييتخدا  البشيييرا قطييي  بيئييية مالءنيايييية المتكيييو   مييي  رييي ذليييك عميييى بطيييث الجرييييا   و 
وال تشيك  خطيراا لمخياطر حركية الميواد باسيترناء الجرييا  السييم   اليذا  رةكونيا  يير وعيل

   المعالجة والتقمي  م  الخطر المحتم .ائيمك  مواجيتو باستخدا  طر 
 رابعالمقطع العرضو ال (A – B 7)  : ( 18)يق  جنو   ر  منطقة الدراسة يبمع طولو

إلييى مييا يقييار     يبييدأ المقطيي  بارتفييا  شييديد فيي  بدايتييو(18) كيي   وميي  مالح يية الشييك 
( 1400( كيي  وعمييى ارتفييا  )2( متيير  ريي  ييينخف  انخفاضيياا حيياداا عنييد مسييافة )2200)

متيير  وا   ىييذا االنخفييا  سييببو مجييرح مييائ  المتمريي  بحييو  وادا االوه وبييذلك مكونيياا 
( 900و المقطيي  بعييد ذلييك باالسييتمرار باالنخفييا  بحييدود )انحييداراا مقعييراا شييديداا  ريي  يتجيي

( ك  ر  يستمر باالنخفا  التدريج  لغاية بمو يو نيايية المقطي  عنيد 7متر وعند مسافة )
حيييدود نييييير الييييزا  الصيييغير  وا   ىييييذا االنخفييييا  يرجيييي   إليييى الطبيعيييية الصييييخرية  ميميييية 

حدرات وترسبات المنحدرات الصالبة تعود لرواس  العصر الرباع  المتمرمة بترسبات المن
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التعريييية  بشيييك  خييياصالفيضيييية  مميييا ييييد  عميييى شيييدة تيييثرر بالعممييييات الجيومورفولوجيييية و 
المائية  ويالح  أيضاا م  المقط  إ  المرحمة الت  تمر بييا المجيارا المائيية ىي  مرحمية 

يييد  عمييى تباعييد بييي  جوانيي  الوديييا  و ميية االنحييدار ممييا يييفدا إلييى ضييعف  الشيييخوخة
كونو أ   تضرساا مما   الجريا  المائ   وا   ىذا الجزء صالر الستخدامات البشريةسرعة 

 يق  نشاط حركة المواد الصخرية.
 ( المقطع العرضو الخامسA – B 8)  : يقي  المقطي  جنيو  منطقية الدراسية يبميع طوليو

(  يبيدأ المقطي  19  وم  مالح ية الشيك  )وىو أ   مسافة م  بي  المقاط  ( ك 10.5)
( متيير المتمريي  بقميية جبيي  فر ييو   ريي  ييينخف  بعييد ذلييك 2000بييثعمى ارتفييا  لييو يصيي  )

( متر  وا   ىذا االنخفا  1500( ك  وعند ارتفا  )3.5انخفا  تدريج  عمى مسافة )
( كي   والسييب  5.5( متيير وعميى مسيافة )1700  ري  يرتفي  إليى )يعيود إليى انحيدار السييفر
  إليييى التبييياي  فييي  الطبيعييية الصيييخرية ميييا بيييي  تكوينيييات مقاومييية فييي  االرتفيييا  واالنخفيييا

وأخرح  ير مقاومة مما يفدا إلى تبياي  في  العمي  الجيومورفوليوج   وا   الجيزء المرتفي  
م  المقط  يرتكز عمى تكوينات جيولوجية مقاومة المتمرمية بكتمية بمفيت وىي  أ يد  تكيوي  

ينيييات صيييمبة ومقاومييية  رييي  يسيييتمر وىييي  تكو  متحوليييةتتكيييو  مييي  صيييخور ناريييية و  لممنطقييية
ا   نياية االنخفيا  و المقط  باالنخفا  التدريج  مكو  منحدر محد  شديد االنحدار  

نخفيا  لغايية بمو يو ( متير ري  يسيتمر باال800( كي  وعميى ارتفيا  )9يكو  عنيد مسيافة )
 حدود نير الزا  الصغير.

انحيييداراتيا بيييي  البسييييطة والشيييديدة نسيييتنتج مميييا سيييب  إ  المقييياط  التضاريسيييية العرضيييية تتيييراوح 
االنحيدار وا   أ ميي  شيدة انحييدارىا يكييو  مي  وصييوليا إليى أعمييى ارتفييا  وطبيعية صييخرية مقاوميية 

ت في  لعرضيية تباينيوصمبة وىو ما يمر  ف  تمك األجزاء جبا  منطقة الدراسة  كما إ  المقياط  ا
ورفولوجية ويتباي  تثريرىا تبعاا بتبياي  عمى تثررىا بالعمميات الجيوم االرتفا  واالنخفا  وىذا دلي 

قاومييية والصيييالبة يكيييو  تثريرىيييا أشيييد  الطبيعييية الصيييخرية المقاومييية يكيييو  تثريرىيييا أ ييي   والقميمييية الم
إضافة إ  المرحمة الجيومورفولوجية الت  بمغتيا الوديا  أ مبيا بمرحمة الشبا  مما يد  عمى شدة 

ذلك يشيك  اليوادا خطيراا جيومورفولوجيياا المتمري  بخطيير التعريية المائيية نتيجية لسيرعة الجرييا   وبي
الجريا  السيم   وا   مرحمة الشبا  تد  عمى شدة انحدار بي  الجانبي  مما يد  ذلك عمى خطير 

انزال   وزحييف (  أمييا تسييا ط جيومورفولييوج  أخيير وىييو خطيير حركيية المييواد الصييخرية بثنواعيييا )
(  وىنيا يكمي  بخطير حركية الميواد والسييما Uف )مرحمة النضج التي  يكيو  فيييا شيك  اليوادا حير 

 التسا ط الصخرا وىو األشد خطورة م  بي  مخاطر حركة المواد.
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 ( مرحمة الشباب لحد المقاطع العرضية لممنطقةV( شكل حرف )23صورة )

 (N 36°11.1646) (E 45°11.7067) 1/2021/ 29 المصدر : الدراسة الميدانية 

( A-B 4)( المقطع العرضو الول 15شكل )

 Arc GIS(واستخدا  برنامج DEMم  عم  الباحث باالعتماد عمى نموذج االرتفا  الر م )لمصدر: ا
10.5. 
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(A –B 5المقطع العرضو الثانو )( 16شكل )

 Arc GIS( واستخدا  برنامج DEMنموذج االرتفا  الر م )باالعتماد عمى  المصدر: م  عم  الباحث 
10.5. 

( A – B 6المقطع العرضو الثالث )( 17شكل )

 Arc GIS( واستخدا  برنامج DEMنموذج االرتفا  الر م )باالعتماد عمى  المصدر: م  عم  الباحث 
10.5. 
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( A – B 7المقطع العرضو الرابع )( 18شكل )

 .Arc GIS 10.5( واستخدا  برنامج DEMنموذج االرتفا  الر م )باالعتماد عمى  المصدر: م  عم  الباحث 

( A – B 8المقطع العرضو الخامس ) (19شكل )

 .Arc GIS 10.5( واستخدا  برنامج DEMنموذج االرتفا  الر م )باالعتماد عمى  المصدر: م  عم  الباحث 
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  ثانيًا: الخصائص االنحدارية

 أنواع المنحدرات حسب الشكل -1

لمتفاع  بي  نوعية الصخور والبنية الجيولوجيية مي  ناحيية وعوامي   تعد أشكا  المنحدرات إنعكاساا 
وعمميييات التشييكي  السييائدة ميي  ناحييية أخييرح و ييد تمكيي  الباحييث ميي  خييال  الدراسيية الميدانييية ميي  

 -: ثت وتض  ىذه األشكا  ما ي ف  منطقة الدراسةالتعرف عمى أشكا  المنحدرات السائدة 

 Regular slops:  المنتظمة راتالمنحد -أ

 والتقعيرات التحيدبات مي  الخاليية المسيتوية السيفوح ذات االنحيدارات المنت مية االنحيدارات تعني 
 موزعية السيفوح تميك تمري  التي  الكنتوريية الخطيوط ت يير ليذا ىا ر انحيدا ودرجية ارتفاعيا كا  ميما
 ف  منطقة الدراسية   ويمك  مالح ة ىذا النو  م  المنحدرات(1)امتدادىا طو  عمى منت   بشك 

 (.24كما ف  الصورة )

 Irregular slopsالمنحدرات الغير منتظمة :  -ب

 خيرحأو  محدبية مقياط  يتضيم  ذإ  الطيول  مقطعو ف  منت    ير شكالا  االنحدارات بع  تتخذ
 متباينية مسيتويات عيدة مي  تتكيو  أا الشيك   سيمم  منييا اليبع  وي يير مسيتوية و أ مقعيرة

 منيت     يير بشيك  السيفوح تميك تمري  التي  الخيرائط ف  الكنتورية الخطوط ت ير وعميو االرتفا  
وليذلك  (  25الصيورة )  (2)السيفوح تميك طبيعية ع  معبرة أخرح ف  وتتباعد موا   ف  تتقار  فقد

وىييي  عميييى  والجرفيييية ثشيييكا  متنوعيية منييييا المقعيييرة والمحدبييية والمتضرسييةبالمنحيييدرات ت ييير تميييك 
 -النحو اآلت :

                                                           
  1عميييا   ط –دار الصيييفاء لمنشييير والتوزيييي  خميييف حسيييي  عمييي  اليييدليم   األشيييكا  األرضيييية دراسييية حقميييية   (1)

 .195  ص2018
 .196المصدر نفسو  صخمف حسي  عم  الدليم    (2)
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( انحدار منتظم فو جبل بمفت24صورة )

 (N 36°07.8512) (E 45°16.2103) 1/2021/ 29 المصدر : الدراسة الميدانية 

المنحدرات غير منتظمة ( 25صورة )

 (N 36°07.6258) (E 45°16.6560) 1/2021/ 29 المصدر : الدراسة الميدانية 
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  المنحدرات المتضرسة  -1

بشييدة تضرسيييا ووعورتييييا بسييب  طبيعيية مكوناتيييا الصييخرية وبفعيي  تيييثرير تمتيياز ىييذهم المنحييدرات 
  فالمجارا المائية تعم  عمى تقطي  اانحيدارات و  م  االنحدارات يمتاز بالتعقيدالجريا  فيذا الن

ويمكي  مالح ية ىيذه المنحيدرات في  منطقية   (1)فتكو  بشك  سمسمة متعددة القم  أو بشيك  منفيرد
ت ت ير ف   م  الطية ن يراا لتثررىيا بالتعريية المائيية ليذلك تكيو  منحيدرات الدراسة عمى شك  طيا
(  إ  ىيذا النييو  مي  المنحيدرات  ييير صيالر لألسييتخدا  البشيرا وذلييك 26شيديدة يالحي  الصييورة )

بسييي  شيييدة االنحيييدار حييييث تتعييير  ىيييذا المنحيييدرات بحركييية الميييواد الصيييخرية وخاصييية التسيييا ط 
 ف   مميا لذلك تكو  خالية م  المستوطنات البشرية.الصخرا فضالا ع  تراك  الرموج 

 جبل بمفت فوق قمة( المنحدرات المتضرسة 26صورة )

 (N 36°14.3346) (E 45°02.3797) 1/2021/ 29 المصدر : الدراسة الميدانية 

 Concave slops :المنحدرات المقعرة  -2

وتتميز بالشك  المقعر م  بعد القمة حتى التقائيا بالسطر  وفييا يشتد االنحدار نسبيا عند القمة  
ر  يق  تيدريجيا باالتجياه إليى أسيف    ويرجي  سيب  تكيوي  تميك المنحيدرات لنشياط عممييات التعريية 

وانيييي  ل يييييور ج ف  المنحييييدرات مفدييييياا تكيييياك المسييييتمر لممييييياه الجارييييية بثسييييالمائييييية   نتيجيييية لالح

                                                           
 .113بسمة عم  عبد الحسي    التقيي  الجيوموروفولوج  لمنحدرات سمسمة كارة  مصدر ساب   ص (1)
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ت ير ىيذه المنحيدرات أسيف  السيفوح ووسيطيا في  منياط  الطييات   (1)المنحدرات عمى ىيئة مقعرة
 .المقعرة 

 Convex slops المنحدرات المحدبة : -3

تكييو  بطيئيية االنحيييدار فيي   متييييا وتييزداد شييدة فييي  الجييزء الوا ييي  تحييت القميية ليييذا ت ييير الخطيييوط 
تييدريج  باالتجيياه نحييو أسييف  المنحييدر وبدرجيية كبيييرة  الكنتورييية متباعييدة فيي  القميية ومتقاربيية بشييك 

عند أسف  السفر   و د ي ير المرتف  ذا االنحدارات المحدبة ف  مقطعو العرضي  عميى شيك   بية 
ت يييير فييي  منطقييية الدراسييية فيييو  السيييفوح الجبميييية   (2)لتشيييابو نيييو  االنحيييدار عميييى جيتييي  المنحيييدر
 (.27الصورة )  االنحدار ف  الجية السفمى  وتكو   ميمة االنحدار ف  الجية العميا وشديدة

( المنحدرات المحدبة والمقعرة27صورة )

 
 (N 36°07.6247) (E 45°16.6558) 1/2021/ 29 المصدر : الدراسة الميدانية

 

 
                                                           

ضييييياء صييييبرا عبييييد المطيييييف إسييييماعي   جيومورفولوجييييية منحييييدرات جبيييي  أحييييد بالمدينيييية المنييييورة دراسيييية فيييي   (1)
  العيدد 3يقية باستخدا  ن   المعمومات الجغرافية  مجمة كمية اآلدا   بنيا  مصر   المجمد الجيومورفولوجيا التطب

 .1066  ص2014  37
 .117بسمة عم  عبد الحسي   التقيي  الجيوموروفولوج  لمنحدرات سمسمة كارة  مصدر ساب   ص (2)
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  Cliff :الجروف -4

وى  عبارة عي  الجيرف شيديد اانحيدار التي  تصي   وحدة عمياروف م  وحدتي  ىما : جتتثلف ال
وىي  عبيارة عي  عنصير مقعير يشيغ  بيا   أجيزاء  وحةدة سةفمو  فيثكرر°  45 ىارىا إليإنحيددرجة 

فييي  المنييياط  المقعيييرة  ت يييير منحيييدرات الجيييروف  (28) صيييورة  المنحيييدر أسيييف  الجيييرف العميييوا
المقعيرة   حييث أ  اشيتداد و كشيك  مي  أشيكا  تطيور وتراجي  المنحيدرات المحدبية  الجبمية المرتفعة

عم  طيو  محياور المسيارات الرأسيية التي  تقطي  الجيزء العميوا مي  المنحيدر عممية النحت الرأس  
  مي  المنحيدر عميى ينتج عنو نشاط لعمميات التفكك الصخرا مما يفدا إلى تراج  القس  المستقي

  ويختفي  عميى أريير ذليك التراجي  العنصيير المحيد  مي  المنحييدر  أميا بالنسييبة شيك  جيروف رأسييية
ىيذا بااضيافة إليى إمتيداده   نتيجية تراجي  الجيرف العميوا ىاتجاه األعمير المقعر فإنو يمتد بلمعنص
  وىذا ما يفسر  ئ  الماة أ دا  الحافة نتيجة ما يضاف إليو م  مفتتات ناتجة ع  الترسييم  ج

  (1)زيييادة طييو  المسييافة األرضييية التيي  يشييغميا العنصيير مقعيير عيي  المسييافة التيي  يشييغميا الجييرف
يعتبير ىييذه الشييك  مي  أخطيير المنحييدرات في  المنطقيية وخصوصيياا الحركية السييريعة لممييواد وخاصيية 

 السقوط الصخرا الذا يحدث بشك  مباشر بدو  التماس م  مي  المنحدر كو  حدورو فجائياا.

 Direction slope  : إتجاه االنحدار -2

االنحييدار باالتجاىييات الرئيسيية ) الشييما    الشيير    الجنييو    الغيير  ( واالتجاىييات  تجيياهإيحييدد 
 ميي  االنحييدار إتجيياه يعييدو  شييما  شيير    شييما   يير    جنييو  شيير    جنييو   يير  () الرانويية 
 درجيات واخيتالف الشمسي   شيعا لإل المنحيدرات تعير  تبياي  في  مباشير تثرير ليا الت  العوام 
 التنبيييف فييي  أىميييية ولالنحيييدار  ( التربييية مييي  التبخييير رادومقييي   المطيييرا تسيييا طال وكميييية   الحيييرارة
 وحركيييية   التربيييية وانييييييار الصيييخرا والسييييقوط األرضييييية االنزال ييييات حيييدوث:  مريييي  المييييواد بحركييية

 (14دراسية الجيدو  ) مي  خيال و   (2)ميا منطقية في  السيطح  الجريا  وطبيعة   المائية الترسبات
 -اآلت :يتضر  (13)الخريطة و 

                                                           
مصير باسيتخدا  نميوذج  -إسال  صابر أمي  الدسو    تحمي  منحدرات الحافية الشيمالية الشير ية لجبي  عتا ية  (1)

 .39  ص2017  443والقياسات الميدانية  دار المن ومة  المجمد  DEM االرتفا  الر م 
  3عميا   األرد   ط –حس  رمضا  سالمة  أصو  الجيومورفولوجيا  دار المسيرة لمطباعة والنشير والتوزيي   (2)

 .149  ص2010
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)حوائط صخرية( جروف( 28صورة )

 (N 36°09.5271) (E 45°11.5213) 1/2021/ 29 المصدر : الدراسة الميدانية 

 إذ بمغييييييت  تخييييييذت أعمييييييى النسيييييي أ الغربيييييي  االتجيييييياه الجنييييييو  السييييييطوح المنحييييييدرة نحييييييو
العيا   ( ويمر  ىذا ااتجاه2ك  342.48م  مساحة المنطقة أا ما يعاد  ) %(25.07)

 والسائد لمنطقة الدراسة.
 ( 2كي  266.28%(  بمسياحة  يدرىا )19.49يمييا السطر المنحدرة نحو الجنو  بنسبة) 

 م  مساحة المنطقة.
 ( 260.86%( ومسيياحة مقييدارىا )19.10ريي  السييطوح ذات االنحييدار نحييو الغيير  بنسييبة 

 (.2ك 
 ( 10.46يميييييييا السيييييطوح المنحيييييدرة نحيييييو الجنيييييو  الشييييير   بنسيييييبة  )% ومسييييياحة  يييييدرىا

 (.2ك  142.95)
 ( وبمسييياحة بمغيييت 7.53بعيييدىا السيييطوح ذات االنحيييدار نحيييو الشيييما  الغربييي  بنسيييبة )%

 (.2ك  102.85)
 ( 2ك  97.00%( ومساحة بمغت )7.10ر  السطوح المنحدرة نحو الشر  بنسبة.) 
 ( 92.07%( ومسيياحة  ييدرىا )6.74يمييييا السييطوح المنحييدرة نحييو الشييما  الشيير   بنسييبة 

 (.2ك 
 ( وىيو 2كي  61.14%( وبمسياحة بمغيت )4.47ر  السطوح المنحدرة نحو الشما  بنسيبة )

  منحدرات منطقة الدراسة.أ   إتجاه ل



 
 

 

 اخلصائص التضاريسية واالحندارية ملنطقة الدراسة الفصل الثاني

99 

 ( اتجاهات االنحدار فو منطقة الدراسة13خريطة )

 ( (Arc GIS 10.5( واستخدا  برنامجDEMاالعتماد عمى أنموذج االرتفا  الر م  )المصدر : ب 
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 منطقة الدراسة إتجاهات االنحدار فو( 14جدول )
 
 ت

إتجاه 
 االنحدار

2المساحة كم
 النسبة المئوية% 

المون الممثل 
 خرائطياً 

 أحمر 4647721 616143341 شما  .1

 برتقال  66742315 92.076842 شما  شر  .2

 أصفر 76112941 97.111757 شر  .3

 أخضر 116467837 142.95466 جنو  شر  .4

 فيروزا 196498616 266.284142 جنو  .5
 رصاص  256178193 342.481867 جنو   ر  .6
 سمائ  19611165 261.862881  ر  .7

 بنفسج  7653122 112.851688 شما   ر  .8

 - %111 13656656178 - و ممج

 .ArcGIS 10.5واستخدا  برنامج  م  عم  الباحث المصدر:

 المستخدمة لمنطقة الدراسة نيف المنحدراتاتص  -3

  (Zink 1989) تصنيف -أ

مييرتبط بتحديييد ال يياىرة عمييى  بييي  البيياحري   ولعيي  السييب  فيي  ذلييكيعييد ىييذا التصيينيف أكريير شيييرة 
كمعيييار فيي  وسيييولة تطبيقييو سييي  عمييى البيياحري  التعاميي  معييو   وفيي  درجيية انحييدار السييطر  ممييا

مسيتويات تصينيفية  خميسكونو يحتيوا عميى ل  التصنيفىذا يتميز   (1)تمفةالبيئات الجغرافية المخ
  ومي  ايجابييات ىييذا التصينيف أنييو االنحييدارة التعمييي  بزييادة زاويية متقاربية في  بدايتييو وتيزداد درجي

عيي  أ  كيي  مسييتوح ميي   متسمسيي  ومتصيي   ممييا يجعمييو يمريي  منطقيية الدراسيية بشييك  د ييي  فضييالا 
مناسييبة ليييذا  اا تضاريسييي ويعطيي  ليييا توصيييفاا   منطقيية الدراسييةوايييا معينيية ميي  لمسييتويات يمريي  ز ا

صييفر إلييى أ   انحييدارالمسييتوح أ  يبييدأ بثصييغر مسييتوح والييذا يمريي  األر  المسييتوية عنييد زاوييية 
(  15مي  جييدو  ) ( وأكرير  يتضيير˚30)والتيي  تيزداد زاويية انحييدارىا  بمييةالج إليى األراضيي  يصي 

 -كما يثت : (14والخريطة )

                                                           
(1) Stam marin Ed, GIS Solution in Natural Resource management Renewable natural 

Resource Foundation and Natural of Sciences-Natural Research Council, Washington, 

1999,p88.  
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 ( وتشك  ˚ 1.9 –˚ 0وى  األراض  الت  تتراوح درجة انحدارىا بي  ) الول  : لمستوىا
مييييي  مجميييييو  مسييييياحة منطقييييية  %(16.78( وبنسيييييبة )2كييييي  229.16مسييييياحة مقيييييدارىا )

  وىييي  عميييى العميييو  أراضييي  سييييمية مسيييتوية التييي  تمرييي  الجيييزء الغربييي  والجنيييو  الدراسييية
منخفضيية االرتفييا  بالنسييبة الغربيي  ميي  منطقيية الدراسيية  أىيي  مييا يميييز ىييذه األراضيي  أنيييا 

وال يقطعييو سييوح اليتال  المنعزليية ن ييراا  لممنياط  المجيياورة لييذلك ت يير بدرجيية انحييدار  ميي 
 .مناط  لالستقرار البشرا ىذا المستوح تمر  لقمة االرتفا 

 ( تبمع ˚ 7.9 –˚ 2ض  األراض  الت  تتراوح درجة انحدارىا ما بي  )ي : الثانو المستوى
  مييييي  مجميييييو  مسييييياحة منطقييييية (%25.49( وتشيييييك  نسيييييبة )2كييييي  348.17مسييييياحتيا )

الدراسيييية  وتتييييوز  بشييييك  مبعريييير فيييي  ا ميييي  أجييييزاء منطقيييية الدراسيييية وتتركييييز فيييي  األجييييزاء 
سيييييب  إليييييى العوامييييي  والعممييييييات ال رجييييي وتصيييييف بيييييالتموج الخفييييييف  ويالجنوبيييييية منييييييا  

 األراض .عمى ىذه   يرتالجيومورفولوجية الت  
 : (˚ 15.9 –˚ 8) بيييي  األراضييي  التييي  تتيييراوح درجييية انحيييدارىاشيييم  ي المسةةةتوى الثالةةةث 

( 2كيي  426.05وىي  األكبير مسياحة مي  بيي  فئييات االنحيدار إذ شيكمت مسياحة مقيدارىا )
ط  منياأيضياا وتمري   منياط  اليتال  المنخفضية المسيتوحيمر  ىيذا   (%31.19وبنسبة )

 أ دا  الجبا  العالية وت ير ف  جمي  أجزاء منطقة الدراسة.
 : ( ˚ 29.9 –˚ 16وىي  األراضي  التي  تتيراوح درجية انحيدارىا ميا بيي  ) المستوى الرابع

تمري  اليتال  المرتفعية العاليية %(  25.80( بنسبة )2ك  352.38وتشك  مساحة  درىا )
الت   طعت بفع  التعرية المائية إلى شبكة متشعبة م  األودية  تنتشير بشيك  مبعرير في  

 األجزاء الشمالية الشر ية والشمالية الغربية.شما  منطقة الدراسة وف  
 : أعمييى درجيية انحييدار فيي  المنطقيية يبمييع مسييتوح انحييدارىا أكريير ميي   المسةةتوى الخةةامس

( 2ك  9.87( وى  تنتشر ف  األجزاء الشمالية الشر ية م  المنطقة تبمع مساحتيا )˚30)
العمييو  تمريي  %( وىيي  أ يي  مسيياحة ميي  بييي  فئييات االنحييدار وىيي  عمييى 0.72وبنسييبة )

والسييييما   المنييياط  الجبميييية الشيييديدة االنحيييدار التييي  تتمييييز بزييييادة نشييياط التجويييية والتعريييية
التعرية المائية إذ إ  الجريا  السطح  والسيو  تنق  معيا كميات كبيرة م  الرواس  م  

تكييو  ىييذا المسييتوح  السييفوح المنحييدرة إلييى أ ييدا  الجبييا  وميي  ريي  إلييى األراضيي  السيييمية 
  شدة الحركات التكتونية  يمر  بمناط  الجروف الصخرية ومناط  خط تقسي  المياه بفع

متقاربييية جيييداا  تسييياويةيشيييم  المنحيييدرات التييي  تكيييو  فيييييا الخطيييوط الملألحيييوا  المائيييية 
لصغر المسافة بينيميا و يد يواجيو اسيتغال  مري  تميك السيفوح مخياطر عيدة أىمييا مخياطر 

 .حركة المواد الصخرية
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 فو منطقة الدراسة( Zink) ( مستويات االنحدار )درجة( بحسب تصنيف14خريطة )

 (DEMنموذج االرتفا  الر م  )و  ( (Arc GIS 10.5مخرجات برنامج االعتماد عمىالمصدر : ب 
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 (Zinkأشكال تضرس الرض ودرجة المنحدرات حسب تصنيف )( 15جدول )
 
 درجة االنحدار الشكل ت

 المساحة
 التصنيف المئوية%النسبة  (2)كم

سطر  .1
 ˚ 169 –˚ 1 مستوا

 
 سي   وادا 16678154 2296164551

2. 
 ˚ 769 –˚ 2 تموج خفيف

 
3486172812 256494911 

سيو  تحاتية 
 نيرية

 تال  منخفضة 31619792 4266156427 ˚ 1569 –˚ 8 متموج .3

مقطعة  .4
 )مجزأة(

16 ˚– 2969 ˚ 
 

 تال  مرتفعة 256813662 3526389282

مقطعة  .5
 بدرجة عالية

 وأكرر ˚ 31
 

 جبا  1672 96873118

 - %111 13656656181  - مجمو 

 . Arc GIS 10.5المصدر: م  عم  الباحث باالعتماد عمى برنامج 

 التفصيمو التصنيف -ب

(  ˚35 إلييى ˚0) ميي  تبييدأ درجييات خمييس بفييار  انحدارييية مسييتويات رمانييية ميي  يتكييو  التصيينيف
 نيايييية فييي  التعميييي  وبقمييية ومتواصييي  االنحيييدار  ميمييية زاويييية مييي  يبيييدأ بثنييييا التصييينيف ىيييذا يمتييياز

 والنسي  المسياحات يراعي  أنو كما كبيرة انحدار بدرجات تمتاز الت  المناط  يخد  لذا  التصنيف
منييييا  سيييتفادةوااالتقييييي   لغييير التضاريسيييية  وطبيعتييييا المنطقييية يخيييد  بميييا مسيييتوح لكييي  المئويييية

المنحييدرات فيي  المنطقيية  يمكيي  عرضيييا  ميي  مخيياطر بعيي  تقمييي البشييرا وال خدا أل ييرا  االسييت
 -(:15( والخريطة )16بش ء م  التفصي  كما يثت  يالح  الجدو  )

 : 5 –˚ 0يمر  ىذا المستوح األراض  الت  تتراوح درجية انحيدارىا بيي  ) المستوى الول 
%( مييييي  مجميييييو  مسييييياحة منطقييييية 30.94وبنسيييييبة )( 2كييييي  422.57تبميييييع مسييييياحتو ) (˚

الدراسييية  يعيييد ىيييذا المسيييتوح األكبييير مسييياحة مييي  بيييي  المسيييتويات االنحداريييية يمرييي  ىيييذا 
المسييتوح األراضيي  السيييمية والشييبو مسييتوية التيي  ت ييير فيي  الجييزء الجنييوب  الغربيي  ميي  

  حييث حركية مي منطقة الدراسة  أى  ما يميز ىذا المستوح بثنيو  ميمية االنحيدار والخطيورة
المييواد الصييخرية  لييذلك تعييد ميي  أكريير المسييتويات الصييالحة لالسييتقرار البشييرا ميي  حيييث 

 السك  والزراعة.
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 : ( وىيييي  ˚ 10 –˚ 5يشييييم  األراضيييي  ذات درجيييية انحييييدار مييييا بييييي  ) المسةةةةتوى الثةةةةانو
( وبنسيييييبة 2كييييي  255.43  تبميييييع مسييييياحتيا )(29الصيييييورة )  أراضييييي  بسييييييطة االنحيييييدار

%(  تتييوز  بشييك  مبعريير وسييط منطقيية الدراسيية  عموميياا تمريي  المنيياط  السيييمية 18.70)
منت ميية االنحييدار وتمريي  المكييا  الييذا يترسيي  فيييو الرواسيي  الناتجيية عيي  نشيياط مختمييف 

 العمميات الجيومورفولوجية.
 : ( ˚ 15 –˚ 10يضييي  المنحيييدرات التييي  تتيييراوح درجييية انحيييدارىا بيييي  ) المسةةةتوى الثالةةةث

%(  وىييييي  أراضييييي  خفيفييييية 19.79( وبنسيييييبة )2كييييي  270.29رىا )وتشيييييك  مسييييياحة  يييييد
مسييييتوح السييييطر بييييي   يييييافي االنحييييدار تنتشيييير فيييي  جمييييي  أنحيييياء منطقيييية الدراسيييية  يتبيييياي 

  أنييييا تمرييي  أ يييدا  المرتفعيييات وىييي  أيضييياا كسيييابقتيا مكانييياا لتجمييي  االنخفيييا  واالرتفيييا 
 مختمف الرواس .

 : ( وىييي  أرا  معتدلييية ˚ 20 –˚ 15تتيييراوح درجييية انحيييدارىا ميييا بيييي  ) المسةةةتوى الرابةةةع
%(  تنتشر ف  17.02( وبنسبة )2ك  232.46تبمع مساحتيا ) ( 30  صورة )االنحدار

جنو  منطقة الدراسة وشماليا وشر يا  يمر  ىيذا المسيتوح البدايية ل ييور مخياطر حركية 
 المواد الصخرية عمى منحدرات منطقة الدراسة.

  ( ˚ 25 –˚ 20تمريي  األراضييي  التييي  تتييراوح درجييية انحيييدارىا بيييي  ) ى الخةةةامس :المسةةةتو
%(  تنتشيير 9.81( وبنسييبة )2كيي  134.00وىيي  أرا  منحييدرة تشييك  مسيياحة مقييدارىا )

بكريرة في  ااجيزاء الشيمالية والشيمالية الشيير ية لمنطقية الدراسية  وىي  عميى العميو  منيياط  
الجيومورفولوجية عمى سفوحيا وبالتيال  يترتي  عميى خطرة تشيد نشاط لمختمف العمميات 

 ذلك حدوث مخاطر حركة المواد الصخرية.
 : ذات درجية تتيراوح ميا  ( 31  صورة )يمر  األراض  شديدة االنحدار المستوى السادس

%(  تمريي  3.00( وبنسييبة )2كيي  41.00( وتشييك  مسيياحة مقييدارىا )˚ 30 –˚ 25بييي  )
المنيياط  الجبمييية الييوعرة التيي  ت ييير فيي  الجييزء الشييما  الشيير   لممنطقيية  بسييب  طبيعييية 
التضاريسييية أصييبحت ىييذه المنحييدرات  ميميية لألسييتيطا  البشييرا وذلييك بسييب  طبو رافييية 
 ووعورة السطر إذ تكو  كسابقتيا م  حيث شدة وخطورة حركة المواد الصخرية المختمفة.

 : 30ض  ىذا المستوح األراض  الت  تتراوح درجة انحيدارىا بيي  )ي المستوى السابع ˚– 
( 2كييي  8.72تبميييع مسييياحتيا ) ( 32  صيييورة )( وىييي  أراضييي  شيييديدة االنحيييدار جيييداا ˚ 35

%(  ت يييير فييي  الجيييزء الشيييمال  لممنطقييية  وعمومييياا ىييي  كسيييابقتيا تمرييي  0.63وبنسيييبة )
ة الميواد الصيخرية الناتجية المناط  الجبمية ذات طبيعية صخرية وعرة تشيد مخاطر حركي

عييي  مختميييف العوامييي  والعممييييات الجيومورفولوجيييية وذليييك بسيييب  شيييدة الجاذبيييية األرضيييية 
 وبسب  طبيعتيا التضاريسية ل  تح ى بنشاط بشرا.
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 : ( وى  ˚ 35تتراوح درجة االنحدار ف  ىذا المستوح ما بي  )أكرر م   المستوى الثامن
( وبنسيبة 2ك  1.14الصخرية  تشك  مساحة  درىا ) أراض  جرفية تتميز بوجود الحوائط

%( وىيييي  أ يييي  مسيييياحة ميييي  بييييي  المسييييتويات السييييابقة ت ييييير فيييي  شييييما  منطقيييية 0.08)
إ  السييب  فيي   أوجييو السييفوح لقميي  الجبييا  العالييية إذ تمريي  طبيعتيييا التضاريسييية الدراسيية  

لتييي  كونتييييا إذ نشيييوء مرييي  ىيييذهم السيييفوح يعيييود إليييى عيييدة عوامييي  أىمييييا الحركييية التكتونيييية ا
ضي  بصيورة عموديية أو أفقيية عممت عمى انقال  بع  الطبقات الصخرية وجعمتييا تتمو 

حييادة  وىيي  ميي  أكريير األراضيي  التيي  ينتشيير فييييا العميي  الحتيي  والتعييروا وىيي  معرضيية 
 لمخاطر حركة المواد الصخرية لذلك ال تصمر لالستخدامات البشرية.

 منطقة الدراسة التصنيف التفصيمو لمنحدرات( 16جدول )
 
 شكل التضرس ت

 درجة 
 االنحدار

 المساحة
 (2)كم

النسبة 
 المئوية%

 31694319 4226577635 ˚ 5 –˚ 1 أر  شبو مستوية .1

 18671427 2556436167 ˚ 11 –˚ 5 أر  بسيطة االنحدار .2

 19679217 2716291636 ˚ 15 –˚ 11 أر  خفيفة االنحدار .3

 17612187 2326461222 ˚ 21 –˚ 15 أر  معتدلة االنحدار .4

 96812833 1346119563 ˚ 25 –˚ 21 أر  منحدرة .5

 36112811 416117948 ˚ 31 –˚ 25 أر  شديدة االنحدار  .6

أر  شديدة االنحدار  .7
 جداا 

31 ˚– 35 ˚ 86729342 
16639215 

أراض  جرفية )حوائط  .8
 صخرية(

35 ˚ + 16143665 
16183744 

 111 13656656178 - - المجمو 
 . Arc GIS 10.5: م  عم  الباحث واستخدا  برنامج  المصدر
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( التصنيف التفصيمو لمنحدرات منطقة الدراسة15خريطة )

 . Arc GIS 10.5واستخدا  برنامج  (DEM)نموذج االرتفا  الر م  أباالعتماد عمى :  المصدر 
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( منحدر بسيط29صورة )

 (N 36°09.5268) (E 45°11.5210) 1/2021/ 29 الدراسة الميدانية المصدر :

( منحدر معتدل أو متوسط30صورة )

 (N 36°08.0939) (E 45°14.0026) 1/2021/ 29 المصدر : الدراسة الميدانية 
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( منحدر شديد31صورة )

 (N 36°09.8176) (E 45°14.9958) 1/2021/ 29 المصدر : الدراسة الميدانية

( منحدر شديد جداً 32)صورة 

 (N 36°11.5261) (E 45°14.5201) 1/2021/ 29 لمصدر : الدراسة الميدانيةا 
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 مقدمة

بعد إعطاء صورة واضحة عنن اخصصنا ص اخطبيعينة خطقةطمنة قنن صنيل احطينل اخبةينة اخ يوخو ينة 
، خذا قن اخطبيعي أن ةسطط اخضوء عطى دراسة ة واخةبات اخطبيعيواخاضاريس واخقةاخ اخسا د واخارب

اخعقطيننات اخ يوقورلوخو يننة اخسننا دة لنني اخقةطمننة، خقعرلننة قنندغ ار يراننا لنني ا ييننر قعنناخم اخعواقننل و 
 سطح األرض واشكيطها.

 -اخعقطيات اخ يوقورلوخو ية إخى: امسم

 لواكاوةية.اخعقطيات اخقور  أواًل:

 اخعقطيات اخقورلوقةاصية.  اةيًا:

 اخعقطيات اخقورلوديةاقيكية.  اخ ًا:

 الموروفوتكتونيةالعمميات أواًل: 

يعرف عطم اخقورلواكاوةك باةه افسير اكاوةي خطقظناار اخ يوقورلوخو ينة وذخنك قنن صنيل اخاركينز 
 ، واةننناذ انننذا اخقظننناار اخاكاوةينننةاار وعيقاهنننا باخحركنننات اخاكاوةينننةعطنننى دراسنننة أصنننل اطنننك اخقظننن

بسبب قوة اخشد واخض ط اخاي ااوخد عن اخحركات األرضية لاظهر برشكال قحبة وقمعرة أو بشكل 
اشممات بهي ة صندوع أو لواخنث  نم لني قرحطنة زقةينة الحمنة اعقنل عواقنل اخا وينة واخاعرينة واخحنت 
عطى احوير اذا األشكال بطرث قصاطفة كل بحسب أسطوب عقطه واا ااه وسرعاه لضنًي عنن أن 

، وينننناحكم بطريمننننة قباشننننرة لنننني اخةننننااذ اخةهننننا ي خطعقطيننننات قكننننون اخصننننصرل أيضننننًا خننننه اننننر يروع اخةنننن
اخاركيبينننة لننني قةطمنننة  اخعقطيننناتوااق نننل األشنننكال اخةاا نننة عنننن اخحركنننات أو  ،(1)اخ يوقورلوخو ينننة
 -:اخدراسة بقا يراي

 التراكيب الخطية  -1

، اكنون أ زاؤانا قصنطفة اقاداد طنوخيبسيطة أو قركبة وذات برةها اراكيب  اعد اخظواار اخصطية 
بصطنننوط قسننناميقة أو صطنننوط قةحةينننة قطيطنننة  واصاطنننف بصنننورة قاقينننزة عنننن اخظنننواار اخق ننناورة خهنننا 
واابنناين لننني خنننون اخاربنننة أو اظهنننر عطنننى شنننكل ارايننب صطننني خطةبنننات اخطبيعننني وقننند اعكنننس أحننندا ًا 

اا ااااهنننا قهقنننة واعننند دراسنننة اوزيننن  اخظنننواار اخصطينننة و  ، يوخو ينننة قو نننودة احنننت سنننطح األرض

                                                           
، لاطقة ة ف حسين، اخعقطيات اخ يوقورلوخو ية واألشكال اخةاا ة عةها لي قحالظنة أساقة صزعل عبد اخرضا (1)

 .231، ص 2015، 212ق طة األسااذ، اخق طد األول، اخعددكربيء، 
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السيقا ألغراض اخاحطيل اخاركيبي واخاكاوةي عن طريث افسير اخقر يات اخفضا ية واخصور اخ وينة 
لي إظهار اخاشواات اخحاصطة لي بةية اخطبمنات وقسناخك اخقيناا اخسنطحية وحركاهنا واخاني اانداصل 

ميقة أو صطوط قسا اخظاارات اخصطية بشكلابرز  ،(1)عبر اخشموث واخصصور ذات اخةفاذية اخعاخية
 قنا اق نل اخطينات بقنا اضنقةه قنن صندوع ولواصنل طوال قابايةة وغاخبناً رذات اةحةاء قطيل وخكن ب

، لهنني ظنناارة ل اخصننصرية عطننى اخقةحندراتحركننة خطكان ثو دلني اخصننصور اخسنطحية قؤشننر عطننى حن
ة حينننث يقكنننن اقيزانننا ولنننث ت سنننطحياحننن أوكنننس واعبنننر عنننن ظننناارة طبيعينننة سنننطحية طبيعينننة اع

، لمنند أ ريننت دراسننات عدينندة خاصننةيف اخاراكيننب اخ يوخو يننة عطننى اننذا األسنناس شننكاخهاأهننا و أطواخ
كنم اق نل  100ليها اخظواار اخاي يزيد طوخهنا عنن  عابرأحيث ( El- etr et alاصةيف )وقةها 

كننننم اعابننننر  100كننننم ألقننننل قننننن  10اسنننناطاخيات ضننننصقة بيةقننننا اطننننك اخانننني يةحصننننر طوخهننننا بننننين 
كنم صطينات طويطنة بيةقنا اطننك  10كنم وألقنل قننن  2طنك اخانني اانراوح بنين اسناطاخيات قصنيرة بيةقنا ا

 .(2)كم صطيات قصيرة 2اخاي يمل طوخها عن 

كقننا  اركيننب، (74قنند بطنن  ) خقةطمننة اخدراسننة اخاراكيننب اخصطيننة( أن عنندد 17يابننين قننن اخ نندول ) 
 -إذ قسقت اذا اخاراكيب عطى اخةحو اآلاي: (،16قوضح لي اخصريطة )

 الشرقي  - التراكيب الخطية ذات األتجاه الشمال -أ

كنم( وبةسنبة  81.4%(، وبطنول )62.2( اركيبنًا وبةسنبة )46بط  عدد اخاراكيب لني انذا األا ناا )
بصننورة افصننيطية  اننذا األا نناا اضننقني %( قننن ق قننوع اخاراكيننب اخصطيننة خقةطمننة اخدراسننة،60.5)

ييحنننظ اخ ننندول  سنننابمًا،خقنننا اقنننت اإشنننارة إخينننه قصنننيرة وأصنننرغ طوخينننة ولمنننًا  صطيننناتاراكينننب ذات 
 .(20ييحظ اخشكل ) ،قصيرة يضم اراكيب اساطاخيةكقا (، 18)

 الغربي – التراكيب الخطية ذات األتجاه الشمال -ب

                                                           
  .33، صقصدر سابثاخ يوقورولوخو ي خقةحدرات سطسطة كارة، بسقة عطي عبد اخحسين ، اخامييم  (1)
  يمصد باخصدع كسر يحدث لي اخاراكيب اخصصرية بحيث يمسقها اخى قسقين، أقا اخفواصل كسر عقودل عطى

، قساوغ اخطبمة دون حدوث حركة ويحد ةاي ة وقوع ةوع قن اخض ط اخ اةبي عطى اخطبمة اخصصرية اخضعيفة
، 2009عقان،  –قيشيل كاقل عطا اهلل، اساسيات اخ يوخو يا، دار اخقسيرة خطةشر واخاوزي   \خطقزيد يةظر إخى 

 .396-393ص
صبحي عبد اخحقيد عبد اخ واد عبند اخحقيند، أصطنار اخسنموط اخصنصرل خطقةحندرات عطنى اخطرينث اخسناحطي لني  (2)

 .128، قصدر سابثقةطمة اخعين اخسصةة، 
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كننم(  34.8%(، أقننا ق قننوع أطواخهننا لمنند بطنن  )23( اركيبننًا صطيننًا وشننكطت ةسننبة )17بطنن  عنندداا )
(، ااضننقن اراكيننب 21%( قننن ق قننوع اخاراكيننب اخصطيننة خطقةطمننة، يةظننر اخشننكل )25.9) وبةسننبة

 قن اخةوع صطيات قصيرة وطويطة وال ااضقن أل اساطاخيات.

 جنوب - التراكيب الخطية ذات االتجاه شمال -ج

كنننم(  7.3%(، بيةقنننا بط نننت أطواخهنننا )6.8( اراكينننب وبةسنننبة )5عننندد اخاراكينننب خهنننذا األا ننناا بطننن  )
%( قن ق قل اخاراكيب اخصطية خطقةطمة، ويعابر األا اا قن اخاراكيب ذات صطيات 5.4وبةسبة )
 طويطة.

 غرب –التراكيب الخطية ذات األتجاه شرق  -د

كنم( وبةسنبة  11%(، أقنا أطوخهنا لمند انراوح )8.1( وبةسنبة )6وصل عدد اخاراكينب خهنذا االا ناا )
 اضقن اذا اخاراكيب اساطاخيات قصيرة.%( قن ق قوع اراكيب قةطمة اخدراسة، ا8.2)

 الخطية تراكيب( المخطط االشعاعي التكراري لم20شكل )

 
 (.17اخقصدر: قن عقل اخباحث باالعاقاد عطى اخ دول )
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 الخطية تراكيب( المخطط االشعاعي الطولي لم21شكل )

 
 (.17اخقصدر:  قن عقل اخباحث باالعاقاد عطى اخ دول )

 الخطية تراكيبجيولوجي لمتصنيف ( 81جدول )

 النطاق التصنيفي التصنيف

 كم 2أقل قن صطيات قصيرة

 كم 01كم ألقل قن  2قن   صطيات طويطة

 كم 011كم ألقل قن  01قن   اساطاالت قصيرة

 كم 011أكبر قن  اساطاالت ضصقة

خطقةحدرات عطى اخطريث اخساحطي لي صبحي عبد اخحقيد عبد اخ واد عبد اخحقيد، أصطار اخسموط اخصصرل اخقصدر :   
 .128، ص2018قةطمة اخعين اخسصةة، أطروحة دكاوراا غير قةشورة،  اقعة حطوان، كطية اآلداب، اخماارة، 
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( التراكيب الخطية ضمن منطقة الدراسة16خريطة )

وقعاخ اها باساصدام برةاقذ  وأةقوذج االرافاع اخرققي LAND SATباالعاقاد عطى اخقر ية اخفضا ية اخقصدر : 
Arc Map 10.5 
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 ( تكرار التراكيب الخطية عددها وأطوالها ونسبها لمنطقة الدراسة17جدول )

الدرجات 
 االتجاهية

 يةمئوالنسبة ال العدد يةئوالنسبة الم الطول / كم
االتجاه 
 الجغرافي

1 – 10 1.9 1.4 1 1.4 

 

 الشمال الشرقي

11 – 20 5.7 4.2 3 4.1 

21 – 30 8.2 6.1 5 6.8 

31 – 40 28.5 21.2 15 20.3 

41 – 50 21.6 16.1 13 17.6 

51 – 60 7.9 5.9 6 8.1 

61 – 70 6.3 4.7 2 2.7 

71 -80 1.3 1.0 1 1.4 

 62.2 46.0 60.5 81.4 المجموع

1 – 10 3.6 2.7 1 1.4 

 

 الشمال

 الغربي

11 – 20 4 3.0 2 2.7 

21 – 30 2.6 1.9 2 2.7 

31 – 40 13 9.7 7 9.5 

41 – 50 9.4 7.0 4 5.4 

51 – 60 0 0.0 0 0.0 

61 – 70 0 0.0 0 0.0 

71 -80 2.2 1.6 1 1.4 

 23.0 17.0 25.9 34.8 المجموع

 جنوب -شمال  6.8 5 5.4 7.3 0

 غرب -شرق  8.1 6 8.2 11 00 – 18

  100.0 74 100.0 134.5 المجموع

وقعاخ اها باساصدام برةاقذ  وأةقوذج االرافاع اخرققي LAND SATباالعاقاد عطى اخقر ية اخفضا ية : اخقصدر
Arc Map 10.5 
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انني قننن اخةننوع اخاراكيننب ذات صطيننات قصننيرة وطويطننة  اخاراكيننب اخصطيننة لنني اخقةطمننة أن ةسنناةاذ
، إذ ةيحنظ أن اذا اخاراكيب قسيطرة عطى شبكات اخاصنريف اخقنا يوااضقن اساطاخيات قصيرة، 

ا ااات صطوط شنبكة اخاصنريف اخقنا ي واحديند أةقاطهنا إإن اةاك عيقة اربط بيةهقا، إذ ار رت 
ن اةنوع اخاكويةنات  باخاراكيب اخصطينة لني اخقةطمنة، وال سنيقا لني األ نزاء اخشنقاخية اخشنرقية قةهنا، وال

باين لني ةشناط عقطينة عن قساقية وةفاذية اخاربة يؤدل إخى اخا اخ يوخو ية ودر ة أةحداراا، لضيً 
، وبصننورة عاقننة لنن ن اطننك اخاراكيننب اق ننل قواقنن  ضننعف لنني اخاكننوين اخصننصرل ققننا اخاعريننة اخقا يننة

وباخاننننناخي ةشننننناط خطقصننننناطر  يسننننناعد عطنننننى ةشننننناط عقطينننننات اخ يوقورلوخو ينننننة )اخا وينننننة واخاعرينننننة(
ينننه اخقيننناا خااسنننرب إ، باإضنننالة خهنننا إةهنننا قكنننان اخ يوقورلوخو ينننة السنننيقا حركنننة اخقنننواد اخصنننصرية

لن ن أغطنب اطنك اخطبمنات ااشنب  باخقيناا لاةزخنث قنن اخسنفوح والسنيقا  قنن  نماخسطحية إخنى اخنداصل و 
قةهنننا اخسنننفوح اخاننني ااكنننون قنننن طبمنننات صنننصرية طيةينننة أو رقطينننة لازيننند قنننن ةشننناط حركنننة اخقنننواد 

 خسفوح وقةحدرات قةطمة اخدراسة. اخسريعة واخبطي ة اخصصرية

 المرتبطة بالعمميات المورفوتكتونك األشكال -2

 نننر اخاراكينننب اخصطينننة وقينننل اخطبمنننات أاألرضنننية لننني ةشنننراها عطنننى طبيعنننة و  اخقظنننااراعاقننند انننذا 
( عطنننى اخاعرينننة -اخا وينننة )واا ااهنننا كنننذخك اعاقننند عطنننى در نننة انننر ير اخعقطينننات اخ يوقورلوخو ينننة 

ذا األشنكال قابايةنة لني اضرسنها إذ اكنون اناكوين اذا األشكال وعطى اخطبيعة اخاكاوةينة خطقةطمنة 
وارافاعهننا حيننث اظهننر ليهننا ققننم قاضرسننة وأصننرغ قةحنندرة وباخانناخي يحنندث ليهننا ةشنناط خقصنناطر 

 -:ايشكال اخاركيبية عطى اآلااضقن األ، (17باألقكان قيحظاها لي اخصريطة ) حركة اخقواد

 Hogbackالهوك باك :  -أ

واي زير ار اخصةو ظهاخصةزير خذخك يططث عطيها باسقية  اءت كون اشابه شكل األرض خظهر 
عبارة عن سطسطة قن اخايل اخطويطة اخضيمة أو سطسطة قن اخايل ذات اخمقة اخضيمة واخقةحدرات 

 40 - 30ك ر قن أحاد اخ اةبين، يكون اةحدار  عطى كيً  باً امرياخحادة ذات اخقيل اخقاساول 
، يسقى االةحدار قيل شديد خططبمات اخصصرية دين ق در ة، ااكون قن اةحدارين قاضادين شدي

، أقا اخقيل األصر ليكون عكس قيل قيل اخطبمات اخصصرية بقيل اخظهر األول اخذل يكون ق 
اذا األشكال لي األ زاء اخعطيا قن قةطمة  اظهر ،(1)اخطبمات اخصصرية ويسقي قيل اخحالة

، اخاي اصل لي قيز بشدة قيل ا ةحاهااخاي اااخدراسة والسيقا لي اخقةاطث ذات اخطيات اخقحدبة 
                                                           

(1) Huggett, JR ،Fundamentals of Geomorphology, 3rd ed., Routledge, New York ، 

2011, p 516. 
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( األشكال الجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة17خريطة )

 Arc gis 10.5.( وبرةاقذ GPSباساصدام ) اخقصدر : قن عقل اخباحث باالعاقاد عطى اخدراسة اخقيداةية
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 كقننا قوضننح لنني ،، وشنندة صننيبة طبمااهننا اخصننصرية( در ننة 40بعننض األحيننان إخننى أك ننر قننن ) 
 (.33) اخصورة

 في ناحية همشو ضمن منطقة الدراسة أماميظهور الخنازير منظر ( 33) صورة

 (N 36°09.8246) (E 45°15.0021) 29/1/2021 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية 

  Questa:  الكويستا -ب

 عطنى وشنديد اخ واةنب حندأ عطنى طفيف باةحدار اقااز االةحدار قةاظقة غير حالات وأ ال واي 
 اخ اةننب قنناأ اخصننصرية، خططبمننات اخعننام اخقيننل يق ننل اخقعانندل االةحنندار ذو اخ اةننب األصننر اخ اةننب
، اعد ريةاخصص اخطبمات خقيل قعاكس باا اا ليكون اخكويساا ب رف يعرف واخذل االةحدار اخشديد

 وةظاقننناً  ظهارانننا االصايلننات اخصنننصرية ةوعنناً أخاركيبيننة اخةشنننرة واخانني سننناعدت لنني قننن اخظننناارات ا
ااكننون و  (،34اخصننورة ) ،(1) ننرت لنني سننطحها ق ننل اخا ويننة واخاعريننةأعننن عقطيننات صار يننة  لضننيً 

  .(2) -:لرت اخشروط اآلايةااخكويساا إذا او 

                                                           
ةسنننرين عنننواد عبننندون اخ صننناةي، خيةنننا زاينننر عبننند اخزانننرة، اصنننةيف األشنننكال األرضنننية اخةاا نننة قنننن اخعقطينننات  (1)

وم اخ يوقورلوخو يننننة لنننني إقطننننيم اخهضننننبة اخ ربيننننة ضننننقن قحالظننننة اخة ننننف األشننننرف، ق طننننة اخفةننننون واآلداب وعطنننن
 .182، ص2020، 54اإةساةيات واإ اقاع، اخعدد 

، 1عبد اخعظيم قدورا قشاهى، قبادئ اخ يوقورلوخو يا،  اقعة األزار، كطية اآلداب واخعطنوم اإةسناةية، غنزة، ط (2)
 .85، ص2006
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 قصاطفة لني در نة قماوقاهنا خعواقنل اخاعرينة ، بقعةن  طبمات صصرية قا طة قابادخة و ود ،
 . اخضعيفةب وار اخطبمة اخصصرية  أن اكون اخطبمة اخصصرية اخصطبة

  ًخننذخك او نند عطيهننا وحوخهننا أةننواع حها اخصننار ي بفعننل اخقينناا اخ اريننةقننا ياشننكل سننط غاخبننا ،
  . قصاطفة قن األةهار

 لمنطقة الدراسة ةالتابع همشوفي ناحية ( جانب من الكويستا 34صورة ) 

 (N 36°11.2420) (E 45°14.3431) 1/2021/ 29 اخدراسة اخقيداةية اخقصدر : 

  Plateaus  الهضاب : -ج

لنني اخقةطمننة، وانني عبننارة عننن قرافعننات ذوات ققننم  اعنند اخهضنناب قننن األشننكال اخاكاوةيننة         
قسننطحة ولنني اخعننادة اةنناك صنننعود وابننوط ل ننا ي قننن سنننطح اخهضننبة ةحننو األراضنني اخق ننناورة، 
وياصف سطح اخهضبة برةه قشابه خطسهول، إذ اموم اخاعرية اخةهرية باقزيث سطح بعض اخهضاب 

كنل اخ هنات غينر إن اخمقنم اكنون ااركة أيااا بدون أل  زء قساوغ ليها واةحدر األرض لينه إخنى 
، اةاشننر اخهضنناب لنني قةطمننة اخدراسننة (1)عطننى قسنناوغ واحنند واشننير إخننى اخسننطح األصننطي خطهضننبة

كقننا بشننكل قننوازل خط بننال، واكننون قاننر ر باخعقطيننات اخ يوقورلوخو يننة، السننيقا اخاعريننة واخا ويننة، 
 (.35اخصورة ) قوضح لي

                                                           
 .407عبد االخه رزوقي كربل، عطم األشكال األرضية اخ يوقورلوخو يا، قصدر سابث، ص (1)

 سطح الكويستا ذو االنحدار البسيط

 انف كويستا ذو االنحدار الشديد
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همشو ناحية( أحد الهضاب الموجودة في 35صورة )

 
 (N 36°09.5268) (E 45°11.5210) 1/2021/ 29 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية

 المورفومناخية والعوامل العمميات ثانيًا: 

هم لي ةشاط اطك اخعقطيات وخكنن خظروف اخقةاصية اخاي قن شرةها اسالشك إن أل قةطمة اار ر با
السيقا إن قةطمة اخدراسة ذات بي نة  بطينة وخهنذا يحندث  ، اذا يعاقد عطى اخبي ة اخطبيعية خطقةطمة

ليها ابايةًا قةاصيًا قن شرةها اخار ير عطى صصور قةطمة اخدراسة اخاي اظهر قكاشفها ضقن سفوح 
د ارسننبات اخننزقن اخرابنن ، قةحنندرات، وصيننر دخيننل عطننى اننر ر اخقةطمننة باطننك اخعقطيننات وةشنناطها و ننو 

 -قا يراي:عرضًا خهذا اخعقطيات وك رايوليقا ي

  Weathering التجوية : -1

اعد اخا وية أوخى اخعقطيات اخ يوقورلوخو ية اعرف عطى أةها اسا ابة قكوةات اخ يف اخصصرل  
خطظنننروف اخسنننا دة لننني ةطننناث اقاسنننه قننن  اخ نننيف اخ نننازل واخ نننيف اخقنننا ي واخ نننيف اخبي ننني خطكنننرة 

وةات اخصصر واخاربة واخقعنادن وحانى قك عطى قلااألرضية ، أو باخمرب قةه ، واذا يعةي أةها اش
 اخةبات وغيرا. 

حطننم األلننث األعطنى قننن سننطح اخيابسنة، صننصرًا كننان أم أل قكننون بحينث اسننبب اخا ويننة افسني  وا
، لهنننني احطننننم اخصننننصور واشننننظيها وافااهننننا قفككننننة أ زاءاننننا )قيكاةيكيننننًا( وقفسننننصة قكوةااهننننا آصننننر

، لني ى قوضعيًا عطنى سنطح اخصنصر وب نوارايبم، خكن عقل اخا وية (وقعادةها )كيقيا يًا وعضوياً 
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ألحند عواقنل اخاحرينك ، وال يةامل ةاا ها إال إذا صض  اةيحدث لي اخا وية أل اةامال خطقواد اخق و 
بيننة أو اخقنناء اخ ننارل أو اخننريح أو اخ طينند أو غيننرا قننن عةاصننر عقننل اخحننت واخاعريننة واخةمننل كاخ اذ

امسننم وقننن اخاعريننف اخسننابث  ،(1) يضننًا عطننى اواضننعهاخ يوقورلوخو يننة إضننالة إخننى عقننل اإةسننان أ
 -اخا وية ابعًا خطبيعة عقطها إخى أةواع قةها:

  Mechanical Weathering التجوية الميكانيكية -أ

قنن اخصنصور  يمصد باخا وية اخقيكاةيكية عقطية احطم اخصصور إخى لانات صنصرية اصن ر ح قناً 
، خاركينننب اخكيقيننناول خطصنننصور اخةاا نننةبسنننيطًا لننني ال ا ينننر قهقنننا كنننان أاألصنننطية دون أن يحننندث 

ويؤدل اذا اخةوع قن اةواع اخا وية دورًا قهقًا لي زيادة اخقساحة اخسطحية خطفاات اخصصرل اخةااذ 
، واةننناك عننندد قنننن اخعواقنننل اخاننني اسننناام لننني افعينننل دور اخا وينننة احطنننم اخصنننصور األصنننطيةعنننن 

 -واقل باآلاي:، وااطصص اطك اخع(2)اخقيكاةيكية أو اخفيزيا ية

  Frost weathering:  التجوية بفعل الصقيع -1

ةاي ة اكرار ا قد اخقياا وذوباةها لي اخشموث واخفواصل واخقساقات اخقاوا دة لي اخصصور صاصة 
لي اخقةاطث اخقرافعة بصورة صاصة وأ ةناء خيناخي اخشنااء اخبناردة لني  قين  اخقةناطث بصنورة عاقنة 

 م يبنندأ° 4ويسننبب ليزيا يننة اخقنناء اخقاق طننة باةكقنناش ح قننه كطقننا اةصفضننت در ننة حراراننه إخننى حنند 
ح قه ويكبر وصواًل إخنى در نة اخصنفر اخق نول حينث ااكنون بطنورات اخن طذ ويصنبح ح قهنا يانراوح 

% قننن ح قننه األوخنني يرالمننه اوخنند ضنن ط كبيننر يضنن ط بننه عطننى اخصننصر قننن  11 -%  9بننين 
، ويماصننر ار يراننا اخصننصر بشننكل اةفصننال كاطنني أو اشننظيهاخننداصل ةحننو اخصننارج قؤديننًا إخننى افطننث 

، إن اننر ير اننذا اخعقطيننة عطننى اخصننصور يفننوث عاقننل قننن اخكاننل اخصننصرية عطننى اخطبمننة اخسننطحية
يعند انر ير انذا اخعقطينة قطحنوظ عطنى قةطمنة ، (3)(22) كقنا قوضنح لني اخشنكل، اخابايةات اخحرارينة

 .اخدراسة اخاي يسوداا اخطاب  اخ بطي ويكون ار يراا أك ر ةشاطًا لي لصل اخشااء

                                                           
 .17، ص2019عادل عبد اخسيم، اخعقل اخ يوقورلوخو ي،  اقعة دقشث، دقشث،  (1)
دار اخوضننناح خطةشنننر، اخققطكنننة عبننند اهلل سننناخم اخقننناخكي، أساسنننيات عطنننم األشنننكال األرضنننية )اخ يوقورلوخنننو ي(،  (2)

 .119، ص2016، 1عقان، ط –األردةية اخهاشقية 
 اخقوصنل اخق قوعنة -، اخعني خططباعنة واخةشنر أشنكال سنطح األرض اخ يوقورلوخو يا، اسبااية يوةس اخقحسن (3)

 .79، ص2013، 1، طاخ مالية
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( التجوية بفعل الصقيع22) شكل

 : ةمًي عن صفحة اخ يوخو يين اخعرب.اخقصدر 

  Thermal weathering: التجوية الحرارية -2

إن اخاقدد واالةكقاش لي اخصصور اخةااذ قن ا يرات در ة حرارة اخ و ك يرا قا يعقنل عطنى افاينت 
، وعطنى انذا األسناس لنان اخا ينر واةكقاش قابايةة اخصصور اخقكوةة قن قعادن خها قعاقيت اقدد

، إذ أن انننذا ظننناارة اخامشنننر لننني ك ينننر قنننن اخصنننصور خننندر ات اخحنننرارة يعقنننل عطنننى اكنننويناخسنننري  
، ويططننث عطننى فا حية قصاطفننة اخسننقك احننيط باخصننصراخصننصور اامشننر قكوةننة اغطفننة أو شننظايا صنن

ييحنظ و نود انذا اخظناارة لني قةطمنة اخدراسنة لني أسنطح اخصنصور  ،(1)اذا اخعقطية عقطية اخامشر
وبسنبب اخابناين اخحنرارل بنين اخصنيف واخشنااء ظهنرت أشنكال قابايةنة امشنر وعطى سفوح قةحندرات 

كقا إن طبيعية وةوع اخصصور اناحكم بهنذا ، (36) خصورةا اخصصور عطى شكل صفا ح أو قشور،
اخةوع قن اخا وية اخصصور اخقماوقنة اخكنواراز واخكراةينت ال اانر ر بهنذا اخعقطينة عطنى اخعكنس اقاقنًا 

 .صور اخكطسية واخ يرية اكون لي أقصى ةشاطهاخصصور اخ ير قماوقة كص

 التجوية بفعل الترطيب والتجفيف -3

يحدث اذا اخةوع قنن اخا وينة لني قةطمنة اخدراسنة لني لصنل اخشنااء عةند سنموط األقطنار إذ ااشنب  
اخارب اخطيةية أو اخصصور اخطيةية، وذخك ألن خها اخمدرة عطى اقاصاص اخقاء بةسنبة كبينرة ةاي نة 

                                                           
، لاطقة ة ف حسين، اخعقطيات اخ يوقورلوخو ية واألشكال اخةاا ة عةها لي قحالظنة أساقة صزعل عبد اخرضا (1)

 .235، ص قصدر سابثكربيء، 
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اركيبها اخقعدةي، واعقل أشعة اخشقس عطى  فاف اذا اخاربة أو اخصصور ققا يؤدل إخنى خطبيعة 
(، ويططننث عطيهننا أيضننًا أسننم اخاشننممات 37افككهننا واحوخهننا إخننى لاننات صننصرل، ييحننظ اخصننورة )

اخطيةينننة وااكنننون لننني قةننناطث األحنننواض ةاي نننة خو نننود اخقعنننادن اخطيةينننة خهنننا اخمننندرة عطنننى اخنننامطص 
 .(1)واخاقدد

 ةي( تقشر الصخور بفعل نشاط التجوية الحرار 36)صورة 

 
 (N 36°11.4973) (E 45°13.2113) 1/2021/ 29 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية

 :المظاهر المرتبطة بالتجوية الميكانيكية -4

ااسنم اخصنصور برةهنا ردي نة اخاوصنيل خطحنرارة ، وخنذخك يانر ر  : (Exfoliation)عممية التقشر -أ
 ننزء رقيننث قننن اخطبمننة اخسننطحية خطاسننصين اخشننديد، وامننل در ننة حننرارة اخصننصر قنن  اخاعقننث داصطننه  
وةاي نة خهننذا ياعننرض اخ ننزء اخعطنول خطاقنندد واالةكقنناش بقعنندالت أكبنر قننن اخ ننزء اخننداصطي، ويننؤدل 

ي شكل صفا ح رقيمة اسمط بعد ذخك  م ااكسنر إخنى قطن  اخصصر ل اكسراعاقب اذا اخعقطية إخى 
واعننند ظننناارة اخامشنننر قنننن اخظننناارات اخواضنننحة باخقةطمنننة، ويقكنننن قيحظاهنننا بوضنننوح  ،(2) صننن يرة

ذات اكويةننننات اخضننننعيفة اخ يننننر قماوقننننة السننننيقا لنننني  باخطبمننننات اخصننننصرية اخعاريننننة ولننننوث اخسننننفوح
 (.38) صورة اخصصور اخ يرية كقا قوضح لي

                                                           
 .148قصدر سابث، صهلل ، أساسيات اخ يوخو يا ،  قيشيل كاقل عطا (1)
اخسنننيد اخسنننيد اخحسنننيةي، دراسنننات لننني اخ يوقورلوخو ينننا، أشنننكال سنننطح األرض، دار اخ مالنننة اخعربينننة، اخمننناارة،  (2)

 .72، ص1998
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زراوة وادي جانب من التشققات الطينية بالقرب من حوض( 37صورة )

 (N 36°12.3511) (E 44°59.2534) 30/1/2021 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية 

  : Talus ركام السفوح -ب

سنننفل اخقةحننندرات خطنننايل واخ بنننال ةاي نننة عقطينننة أمصننند بنننه اخحطنننام اخصنننصرل اخنننذل يانننراكم عطنننى ي
ويقكننن قيحظننة اخركننام اخصننصرل أسننفل  ،(1)اخا ويننة، وياكننون قننن قطنن  صننصرية قدببننة ذات زوايننا
(، وقن اخقظاار األصنرغ خطا وينة اخفيزيا ينة 39قةحدرات قةطمة اخدراسة كقا قوضح لي اخصورة )

بفعل اخاقندد واالةكقناش أو بفعنل اخذل يحدث خطصصور  (Rock Shatteringالتفمق الصخري )
 (.40اخصمي  اعاقب عقطية اخا قد واخذوبان كقا قوضح لي اخصورة )

                                                           
 .129عبد اهلل ساخم اخقاخكي، أساسيات عطم األشكال األرضية )اخ يوقورلوخو ي(، قصدر سابث، ص (1)
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من سفوح جبل كيودرش وسقوطها عمى شكل شظايا ( تقشر الصخور38صورة )

 (N 36°13.7334) (E 44°58.9298) 1/2021/ 30 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية 

  Chemical Weathering التجوية الكيميائية -ب

اخا وينننة اخكيقيا ينننة ق قوعننننة قنننن اخافننناعيت اخكيقياوينننة اخقعمنننندة بنننين اخقعنننادن واخقركبننننات  اضنننم
وكس ين و اةي اوكسنيد اخكناربون واخحنواقض م بها قواد قصاطفة ق ل اخقاء واألاخكيقياوية، اخاي امو 

، واضننم (1)واركيبهننا اخكيقيننا يواعقننل اننذا اخقننواد عةنند ار يراننا لنني اخصننصور عطننى ا ييننر اخقعننادن 
 -اخا وية اخكيقيا ية عدد قن اخعقطيات ااقها قا يراي:

 Hydrationاإلماهة أو عممية التميؤ :  -1

واي عقطية إضالة اخقاء إخى اخصصور أو اخقعدن واحدث غاخبًا اذا اخعقطية  ةبًا إخى  ةب 
ويةاذ عةها   Carbonation واخكربةة xilation  واألكسدة Hydrolysis عقطيات اخاحطيل اخقا ي

عادة اةافاخ اخقعدن أو اخصصر ققا قا يساام لي اعرض اخصصر إخى اخامشر أو اخافت اخحبيبي، 
كقا إةها احضر اخقعادن، إخى اخافاعيت األصرغ ق ل األكسدة واخكربةة واسهل قن اةامال 

كل صاص لي اكوين اخقعادن األيوةات بين اخقعادن اخقافاعطة، كذخك اعابر االقااة ااقة بش

                                                           
  إن اساقرار امشر اخصصور قد يظهراا برشكال وقفااات صصرية قصاطفة اخح م واكون عطنى شنكل شنظايا اسنقى

 بظاارة اشظي اخصصور وعقوقًا إن امشر اخصصور أو اشظيها قرابطة بفعل اخا وية اخحرارية اخاقدد واالةكقاش.
 .122وخو ي(، قصدر سابث، صعبد اهلل ساخم اخقاخكي، أساسيات عطم األشكال األرضية )اخ يوقورل (1)
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اخطيةية، وأن ار ير اذا اخعقطية يكون بشكل واضح لي اخصصور اخضعيفة اخاي احاول عطى 
 .(1) -اخ بس وقن أق طة ذخك، احول االةهيايدرايت إخى  بس كقا لي اخقعادخة:

CaSO4 + H2O  CaSO4 2H2O 

  Oxidation عممية األكسدة -2

قننن األوكسنن ين اخننى اركيننب اخقعننادن اخحديديننة اخانني او نند لنني  يننام لنني اننذا اخعقطيننة إضننالة قزينند
اخقسنناويات اخانني اعطننو قسنناوغ اخقنناء األرضنني، وق ننال ذخننك قننا يحنندث خطصننصور اخرسننوبية اخطيةيننة 

زل عننن اخانني ااقيننز بطوةهننا األزرث أو اخرقننادل الحاوا هننا عطننى قكوةننات حديديننة طاخقننا كاةننت بقعنن
 قكوةااها اخحديدية لياحول خوةها اخى اخطون األحقر أو اخبةني، ااركسد ، وحيةقا ااعرض خط واخهواء

وقن أشهر األق طة عطنى اخاركسند اخطبيعني احطنل قعندن اخبيرينت وانو شنا    ،(41ييحظ اخصورة )
  ،(2)لي ك ير قن اخصصور

 .(3) -وي رل اخافاعل حسب اخقعادخة اآلاية:

Fes2    +   2O2                FesO4 + S  

 كبريت   كبرياات اخحديدوز  أوكس ين بيريت

 

                                                           
، 2007، 2حسن رقضان سنيقة، أصنول اخ يوقورلوخو ينا، دار اخقسنيرة خطةشنر واخاوزين  واخطباعنة، عقنان، ط (1)

 .134ص
األرض اخ يوقورلوخننو ي، قكابننة اخ يننداء خطاحضننير سننعد ع يننل قبننارك اخنندرا ي، أساسننيات عطننم أشننكال سننطح  (2)

 .139، ص 2014، ب داد، 2اخطباعي، ط
(3) Philip. A. Allen and John. R. Allen, Basin Analysis Principles and Applications, 

Second Edition, Blak Well publishing company, 2005, p223. 
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فوق منحدرات جبل كيودرش التابعة لمنطقة الدراسة ( ركام السفوح39صورة )

 (N 36°13.7368) (E 44°58.9271) 1/2021/ 30 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية 

أسفل منحدرات جبل كيودرش غرب منطقة الدراسة( تفمق الصخور 40صورة )

 (N 36°13.7379) (E 44°58.9260) 1/2021/ 30 اخدراسة اخقيداةيةاخقصدر :  
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غرب منطقة الدراسة ائية بأكسدة  معادن الحديدي( التجوية الكيم41صورة )

 
 (N 36°13.7305) (E 44°58.9249) 1/2021/ 30 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية

  Hydrolysis التحمل المائي -3

كقن لاعطية اخقاء لي إاقام عقطيات اخاحطل اخقا ي لي أيوةات اخهيدرو ين اخص يرة اخاي اساطي  ا
ن افااننه، وبننذخك ااكننون قركبننات  دينندة أبسننط اركيبننًا قننن  أن ااصطننل اخاركيننب اخبطننورل خطسننيطيكات وال

واخقحاخينل  اخسيطيكات األصطية، اذا اخقركبات بدوراا اافاعل كيقيا يًا ق  اخعةاصنر اخقكوةنة خطهنواء
اخقا يننة ققننا يةنناذ عةهننا اكاسننيد وايدروكسننيدات وكربوةننات وأحياةننًا كبرياننات، باإضننالة اخننى بعننض 
اخسيطيكات األبسط اركيبًا قن اخسيطيكات اخاي خم يسبث أن ار رت بعقطيات اخا وية اخكيقيا ية، وقن 

فطدسنبار اخبوااسنية إخنى أشهر األق طة عطى عقطية اخاحطل اخقا ي لي ا وية اخقعادن عقطينة احنول اخ
، إذ امننوم اخكقيننات اخمطيطننة خ نناةي أكسننيد اخكنناربون اخقو ننودة لنني اخهننواء بنندور (Kaolinite)كاخوةيننت

كبير لي اةشيط اذا اخعقطية، لي حين يعقل اخقاء اخ ارل اخذل يسيل عطى سطح األرض قبل أن 
وكسنيد اخكناربون اخقو نودة ذابنة بعنض  زي نات قنن  ناةي أياصطل اخقسام اخقو ودة لي اخاربة عطى إ

 .(1) -لي اخ و اخاي سرعان قا ااحول إخى حاقض اخكاربوةيك باخطريمة األاية:

H2O + CO2                (H2CO3            2(H+ HCO3)   

 قاء +أيون بيكربوةات أيون اخهيدرو ين  حاقض اخكاربوةيك    اةي أوكسيد اخكاربون

                                                           
 .138قصدر سابث، ص، سعد ع يل قبارك اخدرا ي، أساسيات عطم أشكال سطح األرض اخ يوقورلوخو ي (1)
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  : Carbonation التكربن -4

عقطيننة أصننرغ قننن عقطيننات اخا ويننة اخكيقيا يننة حيننث ااحننول بعننض اخقعننادن اخصننصرية ق ننل اخ يننر 
واخصودا واخبواناس وغيرانا قنن األكاسنيد اخماعدينة  إخنى كاربوةنات بواسنطة حناقض اخكاربوةينك لني 
اخقاء أو لي اخهواء، ويعابر  اةي أوكسنيد اخكناربون قصندر اننوين حناقض اخكاربوةينك ويو ند انذا 

ء اخاربة وكذخك لي اخ يف اخ نول حينث ياكنون حناقض اخكاربوةينك عةند ذوبنان انذا اخ ناز لي اوا
باخقاء ، واكون خهذا اخحاقض اخمابطية عطى قها قة اخصنصور اخاني احانول قعادةهنا عطنى عةاصنر 

انذوب انذا اخعةاصنر بحناقض اخكاربوةيننك  ،اخحديند واخكاخسنيوم واخق ةيسنيوم واخصنوديوم واخبوااسنيوم
ويهننننا م اخقنننناء اخننننذل يحاننننول حنننناقض  ،ى كاربوةننننات ذات قابطيننننة كبيننننرة عطننننى اخننننذوبانلااحننننول إخنننن

اخكاربوةيننك اخح ننر اخ يننرل حيننث ياحننول إخننى بيكاربوةننات اكننون قابطيننة ذوباةهننا أكبننر بقننرات عدينندة 
 -قن قابطية اإذابة خطح ر اخ يرل وكقا لي اخقعادخة اخااخية:

CaCO3 + H2O + CO2                    Ca  (HCO3)2 

  بيكاربونات الكالسيوم ,ثاني اوكسيد الكاربون ,ماء  ,كاربونات الكالسيوم )الحجر الجيري(

ذوب ليه باخسرعة ةفسها لني اذا واةامل اخبيكاربوةات واي لي اخقاء ااركة اخقواد األصرغ اخاي ال ا
 .(1)واخكهوف وقد اكوةت بهذا اخطريمة قعظم األشكال اخكارساية (،42، يةظر خطصورة )قكاةها

 Solution:  اإلذابة -5

ُاعَّد اإذابة عقطية ا وية ذات أاقية كبيرة اؤ ر لي اخقعادن اخقاحططة لضًي عن ار يراا لي قرحطة 
صصرية و موب وغيراا، واؤدل كذخك اخى زيادة اخفراغات بين  الحمة لي ةااج اخا وية قن قفااات

 زي ات اخصصر او اوسنيعها قن  إذابنة اخقنواد اخمابطنة خ ذابنة ااركنة اخقنواد غينر اخمابطنة خطنذوبان لني 
شنننكل قصطفنننات ا وينننة، لننناخح ر اخرقطننني اخقنننايحم بكربوةنننات اخكاخسنننيوم )اخرقطننني اخ ينننرل( حيةقنننا 

ة ياحنول قنن ح نر رقطني صنطب اخنى ح نر انش قكنون قنن حبيبنات ياعرض خعقطية اإذابنة اخقا ين
رقطية غير قاقاسكة واخح ر اخ يرل كذخك حيةقا ياعرض خ ذابة يصطف عددًا قن اخكال اخصواةية 
بشكل درةات صصرية داصل اخاكويةات اخ يرية لي قرحطة اخاكوين واخواق  أّن عقطينة اإذابنة ااحندد 

واسننننود عقطيننننة اإذابننننة لنننني اخصننننصور اخ يريننننة  ،األرضننننيةلنننني حقوضننننة اخقينننناا او قطوياهننننا احننننت 

                                                           
 .73، صقصدر سابثكربل، عطم األشكال اإرضية اخ يوقورلوخو يا،  عبد اإخه رزوقي (1)
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 بشنننكل واضنننح اخ يرينننة خطقةطمنننة ويقكنننن قيحظنننة آ نننار انننذا اخعقطينننة لننني اخصنننصور ،(1)واخكاربوةينننة
 (.43كقا لي اخصورة ) ،السيقا لي اكوين قق وقة

أسفل منحدرات جبل كيودرش لصخور منطقة الدراسة( عممية الكربنة 42صورة )

 (N 36°13.7354) (E 44°58.9287) 1/2021/ 30 اخدراسة اخقيداةيةاخقصدر :  

 المظاهر المرتبطة بالتجوية الكيميائية -6

 Caves : الكهوف -أ

عطننى اخصننصور ققننا  سننابماً بفعننل حركننة اخقينناا  ةشننرتلواننات  وليننة ققطننوءة بنناخهواء  وفق ننل اخكهننا
، وانذا لاحنات وأةفناث داصنل األرضلارة زقةية طويطنة واكنوين  قدغ ىعط صصوراخ إذابة أدت إخى

اخصننصور عطننى طننول  اسننرب اخقينناا عبننر يننةفكيخ اً ابعننقنن  ببعضننها قننا اكننون قاصننطة  األةفنناث غاخبنناً 
اخكهننوف عطننى  او نندا، ضةي احننت سننطح األر طإخننى قةسننوب اخقنناء اخبننا اخفواخننث واخشننموث وصننوالً 

اخققنرات  عنددًا قنن يضنم حيث مداً و قعأ بسيطاً يكون ةظام اخكهف اخداصطي  ، وقدقاعددة قساويات
و أعطننننى اخقينننناا بشننننكل قؤقننننت  احننننول وقنننند واخف ننننوات اخداصطيننننة وقةهننننا قنننند اكننننون  الننننة اعنننناتواخم

                                                           
، لاطقة ة ف حسين، اخعقطيات اخ يوقورلوخو ية واألشكال اخةاا ة عةها لي قحالظنة أساقة صزعل عبد اخرضا (1)

 .238ص قصدر سابث،كربيء، 
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 اخكارسننت اخ يريننة لنني ةنناطثوانناطصص اخعواقننل اخانني اسنناعد عطننى اكننوين اخكهننوف لنني ق، (1)قنني دا
 .(2) -اآلاي:

منطقة الدراسة غرب( عممية إذابة الصخور 43صورة )

 
 (N 36°13.7366) (E 44°58.9232) 29/1/2021 : اخدراسة اخقيداةية اخقصدر

  ا اةسهاو ما ها ةرية اا طة اخسقك ااقيز ب ي ويةاتقن اك ةطمةاخق صصوراكوين.  
 ل قعننادن اخصننصر بفعننل اإذابننة، أن لعننل احطننل اخصننصور اخ يريننة اننو اخسننبب طننسننهوخة اح

 واساعد كل قن لاحات اخشموث واخصندوع واخفواصنل واخفواخنث .اخ وارل لي ةشرة اخكهوف
عطنننى اسننننهيل لعنننل اخا ويننننة اخكيقيا ينننة، واحطننننل قعنننادن اخصننننصر لننني اخقةنننناطث اخضننننعيفة 

 يًا. يوخو 

، وقنن أانم اخكهنوف قةطمنة اخدراسنة ويقكن قيحظة اخكهوف اخاي يمارن ظهوراا لني بطنون  بنال
 م قننن شنقال ةاحينة سةكسننر وغنرب قضناء بشنندر،كن 9يمن  عطننى بعند  )قااادراوة(لني اخقةطمنة كهنف 
قةنننديل عةننند ةهاينننة قريننننة   -يقكنننن اخوصننننول إخينننه صنننيل طرينننث سةكسننننر (، 44ييحنننظ اخصنننورة )

قار(، ويراف  سمف اذا اخكهف لي وسط اخكهف  10قار( وارافاعه ) 20دخوكوار، يبط  عرضه )
                                                           

(1) Paul Williams , Karst management Guidelines policies and Actions Wellington, 

New Zealand,1999, p4. 
حسننن سننيد أحقنند أبننو اخعيةننين، أصننول اخ يوقورلوخو يننا دراسننة األشننكال اخاضاريسننية خسننطح األرض، قؤسسننة  (2)

 .508، ص1995اخ مالة اخ اقعية، األسكةدرية، طبعة اخحادية عشر، 
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اخقهاقننين بنناخقوق ،  قاننر(، واخكهننف خننه أاقيننة ااريصيننة، ااضننح قننن صننيل االشننصاص 15حننواخي )
زار لرينث قنن ق قوعنة قنن اخبناح ين اخفرةسنيين واإيطناخيين خطبحنث عنن اخةاحينة  2011ولي سةة 

  .(1)ااريصيًا و يوخو ياً 

 منطقة الدراسة  غرب قادراوةكهف  (44)صورة 

 (N 36°12.9467) (E 45°06.5412) 29/1/2021 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية

  ( Honey combe )  (األذابةندب ) بيوت النحل -ب

ك انننذابنننة اخقطرينننة خذ عنننن اإ، اةنننااخصنننصور اخ يرينننة أشنننبه ببينننوت اخةحنننلسنننطح أةمنننر صننن يرة لننني 
، واةاخنك ةنوع قشنابه خهنا ةناذ عنن افاعنل اخهنواء اخرطنب اخقحقنل ب ناةي أوكسنيد اخكناربون راخصصو 

ذابنة طك اخاني صطفاهنا اإعن ا ق  قادة اخ ير لي اخصصور اخكطسية ااركة ليها ل وات اصاطف ك يراً 
ياعننندغ  ذ اظهنننر عطنننى شنننكل ل نننوات صننن يرا الإ، (45صنننورة )ايحنننظ  ،اخقطرينننة خاطنننك اخصنننصور

عرضنننها وعقمهنننا بضنننعة قطيقانننرات وخكةهنننا ااسننن  بقنننرور اخنننزقن خاصنننبح أعنننرض وأعقنننث ببضنننعة 
 .(2)سةاقيارات

                                                           
اخعنراث دراسنة لني  -برايم رسول، اخقموقات اخطبيعية خطسياحة اخبي ة لي قضاء بشندر بن قطيم كوردسناان  شيروان (1)

 .90قصدر سابث، صاخ  رالية اخطبيعية، 
قحقود عبد اخحسن  ويهل، عطي عبد ااشم قةصي، األشكال األرضية لي قةطمة أم اخرحل دراسة  يوقورلينة،  (2)

 .189، بدون سةة، ص21ق طة اخبحوث اخ  رالية، اخعدد
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 التجوية بفعل الكائنات الحية -ت

يننننننراي دور اخا ويننننننة بفعننننننل اخكا ةننننننات اخحيننننننة كرحنننننند اخعقطيننننننات اخ يوقورلوخو يننننننة اخقننننننؤ رة عطننننننى 
 صصورقةطمة اخدراسة، ويظهر دور كًي قن )اخحيوان، اخةبات، اإةسان( كعةاصر أساسية خطا وينة
اخفيزيا ينننة ألن اخكا ةنننات اخحينننة اقنننارس عقطهنننا لننني احطنننيم وافاينننت اخصنننصور ق نننل اقانننداد  نننذور 

كننننذخك اخمننننوارض واخةقننننل  (،46ييحننننظ اخصننننورة ) قعقننننرة واوسنننني  اخشننننوث واخفواصننننل،األشنننن ار اخ
واخحيواةات اخبرية عةدقا احفر  حوراا وديدان األرض اخاي او د باخقييين قةها لي اخاربة وكذخك 

ي ينرا قنن قظهنر األرض لني  قين  اسنا قارات سنطح األرض، ويظهنر أ نر اخكا ةنات  اإةسان وقا
 ينة قنن صنيل احطنل األوراث اخقاسناقطة وبماينا األشن ار ينؤدل إخنى اطنور ةنوع اخحية كا وية كيقيا

قن االحقاض اخعضوية خها لعاخية كبيرة لي إذابة اخصصور، كذخك اخبكاريا اخقو ودة لي اخاربة خها 
يننؤدل إخننى احريننر غنناز  نناةي  دور كبيننر لنني احطيننل بمايننا اخكا ةننات اخحيننة اخةباايننة واخحيواةيننة ققننا

ربون وحنننناقض اخةاريننننك وبعننننض االحقنننناض اخعضننننوية، وكننننذخك اخكا ةننننات اخق هريننننة أوكسننننيد اخكننننا
واخطحاخنننب، ويبنننرز كنننذخك أ نننر اإةسنننان كعاقنننل ا وينننة كيقيا ينننة قنننن صنننيل زينننادة اراكينننز اخ نننازات 

 واخكبريننت وغيرانننا بفعنننل اخاطننور اخصنننةاعي اخقازايننند ققننا زاد قنننن حاقضنننية CO2اخحاقضننية ق نننل 
إن اننر ير اخكا ةننات اخحيننة اخةباايننة  ،(1)عقطيننات اخا ويننة اخكيقيا يننة اخ ننيف اخ ننازل واخقينناا واسننري 

واخحيواةية ار ير قطيل قمارةة  ببمية اخعقطيات األصرغ وخكنن ينراي دور اإةسنان لني اخانر ير األكبنر،  
عنننن طرينننث ةشننناطااه اخقصاطفنننة لننني إةشننناء اخطنننرث واخعقنننران واخاعننندين، وأعقنننال اخحفنننر واخاحطنننيم 

خزراعنة واخةشناطات اخعقراةينة واخسنكاةية واوسي  اخشموث واخاصدعات لي اخصصور، وشث اخطنرث وا
اينننرو  ةاحيننة( اخانني ابننين عقطينننات اخحفننر خ واةننب اخطريننث لنني 47ييحننظ اخصننورة ) ،(2)اخقصاطفننة

 واكوين قةحدرات.

  

 

                                                           
 .83 – 80قصدر سابث، ، اخ يوقورلوخو يا أشكال سطح األرض، اسبااية يوةس اخقحسن (1)
 .26عادل عبد اخسيم، اخعقل اخ يوقورلوخو ي، قصدر سابث، ص (2)
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( ندب اإلذابة أو بيوت النحل ضمن منطقة الدراسة45صورة )

 (N 36°13.7327) (E 44°58.9259) 1/2021/ 30 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية 

ور بفعل جذور النباتات ضمن منطقة الدراسةختكسر الص( 46صورة )

 (N 36°11.1008) (E 45°14.7182) 1/2021/ 30 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية 
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هيرو ناحيةفي  الطريقجوانب  أثر تدخل اإلنسان في حفر( 47صورة )

 (N 36°08.0939) (E 45°14.0026) 1/2021/ 30 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية 

 Water Erosion التعرية المائية :  -2

اخانني ا يننر وباسنناقرار قننن شننكل سننطح األرض وقعاخقهننا إذ  قننن أاننم اخعقطيننات اخ يوقورلوخو يننة
اافنناوت شننداها باعاقنناد اخعواقننل اخقسننببة خهننا إذ أن خطاضنناريس األرضننية ودر ننة االةحنندار واا نناا 
االةحدار أ ر لي احديد عواقل اخاعرية وقمدار سرعاها، وأن اعرية اخاربة واة رالها يعود إخى كقينة 

 اسننبب اضننعاف اخكاننل اخصننصرية واهشننيقها وافاياهننا و عطهننا سننهطةاألقطننار اخقاسنناقطة وشننداها إذ 
لسنوف  ،(1)اخار ر لي عقطينات اخاعرينة اخقا ينة خ نرض ةمطهنا وارسنبها لني إقناكن أصنرغ أقنل اةحندار

 -يام اخاطرث إخى عدة أةواع قن اخاعرية اخقا ية واي:

 Rain Erosionالتعرية المطرية )التصادمي( :  -أ

يحدث اذا اخةنوع قنن اخاعرينة لني اخقةناطث اخاني (، Raindrop splashباالراطام )واسقى أيضًا 
اسمط ليها األقطار عطى شكل زصات قطرية شديدة وقطرات كبيرة اخح م، ليحدث قا يشبه اخمةبطة 
عةدقا اصطدم بناألرض ليةناذ عةهنا افانت حبيبنات اخاربنة اخقاقاسنكة لاحوخهنا إخنى حبيبنات قةفنردة 

                                                           
خقةناطث شنرث اخعنراث  ةبراس عباس ياس، اخقصاطر اخ يوقورلوخو ية خطسيول وأ راا لي ا ير اخف ات االةحدارينة (1)

، 2019، 25، اخق طنننند 104اخعقنننارة )دراسنننة حاخنننة(، ق طنننة كطينننة اخاربينننة األساسنننية، اخعننندد  - خقحنننالظاي واسنننط
 .1790ص
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طننرة اخقنناء اخقاةننا رة ةحننو اخ واةننب، ويظهننر ذخننك بشننكل واضننح عطننى اخقةحنندرات امفننز قنن  أ ننزاء ق
حيث اةامل األ زاء اخقاةا رة ةحو أسفل اخقةحدر أك ر قن االةامال إخنى األعطنى بفعنل قنوة اخ اذبينة 

يابناين انذا  ،(1)واخاي يارانب عطيهنا  رينان اخقيناا ةحنو األسنفل ليةناذ عةهنا  نرف اربنة اطنك اخسنفوح
خاعرينة لني اخقةطمنة ابعنًا ألصنايف اخاربنة واخصنصور، لضنًي عنن انر ير عاقنل االةحندار اخةوع قنن ا

وك الة اخ طاء اخةبااي وةوعياه اخذل يمطل قن اعرية قطرات اخقطر عن طريث قة  وصول قطرات 
 اخقطر إخى اخسطح اخقكشوف، إذ يزداد ار يراا لي اخقةاطث اخاي يمل ليها اخ طاء اخةبااي.

قننننننن أ ننننننل حسنننننناب شنننننندة اخاعريننننننة اخقطريننننننة لنننننني قةطمننننننة اخدراسننننننة اننننننم االعاقنننننناد عطننننننى قعادخننننننة 
 (2) -واي اعاقد عطى ق قوع األقطار اخسةوية و اءت باخصي ة اآلاية: (Fournier)لورةير

R= P2 \ P 
Rاخمدرة اخحاية خألقطار = 
P2قرب  ق قوع األقطار خكل أشهر اخسةة قطم = 
Pاخق قوع اخسةول ألقطار = 

( در ننات اخاعريننة لنني أل قةطمننة إخننى أربعننة أصننةاف كقننا قوضننح لنني Fournierصننةف لننورةير)
 .(19اخ دول)

 (Fournierدرجات التعرية بحسب مؤشر فورنير )( 19جدول )
 
 
 
 
 
 

G.C.Ufoegbune,N.J.Bello,Rainfall Erosivity pattern of Ogun River Basin 

Area(Nigeria)using Modified Fournier index, European Water 35,2011,P24. 
 
 
 

                                                           
صطنننف حسننننين عطنننني اخننندخيقي، عطننننم شننننكل األرض اخاطبيمنننني اخ يوقورلوخو ينننا اخاطبيميننننة، دار صننننفاء خططباعننننة  (1)

 .293، ص2012، 1واخةشر، عقان، ط
(2)

G.C.Ufoegbune,N.J.Bello,Rainfall Erosivity pattern of Ogun River Basin 

Area(Nigeria)using Modified Fournier index, European Water 35,2011,P24.  

 درجات التعرية شدة التعرية
50أقل من  ضعيفة  
 500-50 معتدلة
 1000-500 عالية

1000أكثر من  عالية جداً   
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 قابمية الحت المطري بحسب مؤشر فورنير لمحطات منطقة الدراسة (20جدول )

 (Fournierباالعاقاد عطى بياةات اخقحطات اخقةاصية وقعادخة لورةير ) اخقصدر:
( ولمنننًا خقؤشنننر لنننورةير 20 ننندول )كقنننا لننني وقنننن صنننيل اطبينننث اخقعادخنننة عطنننى قحطنننات اخقةطمنننة 

ن أعطننننى قحطننننة انننني قحطننننة سردشننننت  بننننين اخقحطننننات أظهننننرت قننننيم اخاعريننننة اخقطريننننة قابايةننننة وال
( وقننن  نم قحطننة 119.16( سن طت أعطنى اعريننة قطرينة اطيهننا قحطنة دوكننان سن طت )121.14)

لنورةير لن ن قحطنات قةطمنة اخدراسنة امن  ضنقن  خقؤشر( وحسب 110.35قيقة ) أدةىاخسطيقاةية 
 ةطاث اخاعرية اخقطرية اخقعادخة.

   Rills Erosion:  المسيالت المائيةتعرية  -ب

اعد اخقرحطة اخاي اطي قرحطنة اخ رينان اخصنفا حي إذ اكنون بشنكل شنبكة دقيمنة قنن اخقسنييت      
اخقا يننة اخةاا ننة قننن اسنناقط األقطننار بشننكل غزيننر، إذ اكننون أشننرطة ذات  ريننان خننه اخمنندرة اخكبيننرة 

 المحطات السميمانية دوكان  سردشت
الحت 
 المطري

مجموع 
 األمطار

الحت 
 المطري

مجموع 
 األمطار

الحت 
 المطري

مجموع 
 االشهر األمطار

 يمولأ 3.6 0.01 0.10 0 1.11 0
 ولتشرين األ  30.2 1.25 10.8 0.17 15.10 0.26
 تشرين الثاني 51.1 3.60 77.2 8.70 109.7 14.06
 ولكانون األ  116.5 18.74 163.4 39.0 106.9 13.36
 كانون الثاني 154.8 33.10 172.8 43.61 105.5 13.01
 شباط 101.9 14.34 78.6 9.02 173.10 35.03
 ذارأ 141.4 27.61 89.9 11.80 131.9 20.34
 نيسان 83.3 9.58 62.7 5.74 121.8 17.34
 أيار 39.2 2.12 27.7 1.12 81.11 7.69
 حزيران 1.9 0 0.8 0 6.6 0.05

 تموز 0 0 0.6 0 0.9 0
 بأ 0 0 0 0 1.6 0

 المجموع 723.9 110.35 684.6 119.16 855.32 121.14
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عطنننى عقطينننة اخحنننت اخسنننطحي واظهنننر بشنننكل قنننوازل عطنننى  واةنننب اخقةحننندرات وال يا ننناوز عقمهنننا 
اخبضننن  سنننةاقارات، وياوالنننث ظهورانننا قننن  قواسنننم سنننموط األقطنننار، وانننزداد وضنننوحًا خقعاخقهنننا لننني 
اخقةاطث اخاي اةاشر ليها األصاديد واألةبعا ات واخف وات إذ ازداد ةشاطها بزينادة االةحندار وكقينة 

اخصننورة  ،الحننظ اننذا اخةننوع قننن اخاعريننة لنني قةطمننة اخدراسننة عطننى قةحنندرات  بننل بطفننت ،(1)اخقينناا
(48.) 

( تعرية المسيالت المائية عمى منحدرات منطقة الدراسة48صورة )

 (N 36°09.5271) (E 45°11.5207) 1/2021/ 30 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية 

  Sheet Erosion: أو الغطائية التعرية الصفائحية -ج

احنندث اخاعريننة اخ طا يننة عةنندقا اا قنن  قينناا األقطننار لننوث األراضنني اخقةبسننطة اخبطي ننة االةحنندار 
وعطنننى شنننكل طبمنننه قاقا طنننة اخسنننقك صاصنننة لنننوث األراضننني اخقةاظقنننة االةحننندار وكقينننة األقطنننار 

سننرعة ، لااحننرك اطننك اخقينناا اخقا قعننة ةحننو  هننة االةحنندار وبياسننرب لنني اخاربننة اخسنناقطة افننوث قننا
إن اننر ير اننذا اخةننوع قننن  ،(2)اخمننة أو ذا بننةبطي ننة  ارلننة قعهننا اخقننواد اخقافككننة عطننى شننكل قننادا ع

                                                           
ةبراس عباس ياس، اخقصاطر اخ يوقورلوخو ية خطسيول وأ راا لي ا ير اخف ات االةحدارينة خقةناطث شنرث اخعنراث  (1)

 .1795قصدر سابث، صاخعقارة )دراسة حاخة(،  - اسطخقحالظاي و 
قحقود عبد اخحسن  ويهل، عطي عبد ااشم قةصي، األشكال األرضية لي قةطمة أم اخرحل دراسة  يوقورلينة،  (2)

 .191، صقصدر سابث
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اخاعرية لي قةطمة اخدراسة يكون قطيًي بسنبب شندة اةحندار اخسنفوح وشندة سنرعة  رينان اخقيناا خنذخك 
 يكون ار يراا ةسبيًا ةوعًا قا.

 : Gullies Erosionالتعرية األخدودية  -د

اعننند اخاعرينننة األصدودينننة ةاا نننًا ةها ينننًا خعقطينننات اخاعرينننة اخقصاطفنننة احننندث عةننندقا انننزداد كقينننة اخقيننناا 
اخ ارية عطى شكل صفا حي عطى اخقةحدرات ابدأ باكوين قسييت بسيطة اا ق  ق  بعظهقنا لني 

 ة.اا اا اخقةحدر خاكوين أصاديد عقيمة اعاظم قدراها عطى اخ رف وةمنل اخاربنة وعطنى أعقناث كبينر 
اخاعريننة األصدوديننة انني عقطيننة ابكننل اخاربننة أو اخصننصور اخطيةننة ةاي ننة انندلث اخقينناا خاكننون  خننذا لنن ن

 Rillsعنادة أكبنر وأعقنث قنن اخاعرينة اخسنيطية ) ق نرغ قنا ي قابكنل واشنكل شنموقًا ضنيمة اكنون
erosionيةظنر  ،(1)( اخاي عادة قا ي رل ليها اخقاء لي أ ةناء اخعواصنف اخقطرينة اخشنديدة وبعنداا

عطننى  اعاقنندتوقننن أ ننل امنندير ح ننم اخاعريننة األصدوديننة لنني قةطمننة اخدراسننة لمنند (، 49) طصننورةخ
(، اخاني اعاقند عطنى ق قنوع أطنوال األصاديند 21وكقنا قبنين لني اخ ندول ) ( Bergsma ) قعادخة

 .(2)-وأعداد اخشبكة اخاصريفية، لضًي عن اخقساحة اخاي اش طها األحواض، اي كاآلاي:

AE = ∑ 

 
 

 إذ إن:

AE (.2= قعدل اخاعرية خكل قرب  )م/كم 

L∑ .)ق قوع أطوال األصاديد لي كل قرب  )م = 

A (.2= قساحة اخقرب  اخواحد )كم 

 Bergsma( درجات التعرية حسب نظام 21جدول )

 شدة التعرية 2معدل التعرية م/كم درجة التعرية

 نطاق تعرية خفيفة جداً  400 – 1 1

 تعرية خفيفة نطاق 1000 – 401 2

                                                           
قصندر ربينل، أ يوقورلوخو ينة اخصطنرة لني قحالظنة اخعطواةي، اخابناين اخقكناةي خطظنواار اخ براايم حسينإزيةب  (1)

 .212، صسابث
(2) Bergsma, E.I. ,Rainfall Erosion Surveys for conservation planning, ITC Journal, 

Vol. 2, 1983, p. 167. 
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 نطاق تعرية متوسطة 1500 – 1001 3

 نطاق تعرية عالية 2700 – 1501 4

 نطاق تعرية عالية جداً  3700 – 2701 5

 نطاق تعرية شديدة 4700 – 3701 6

 نطاق التعرية شديدة جداً  فأكثر 4700 7

 ,Bergsma, Rainfall Erosion Surveys for conservation planning, ITC Journal اخقصدر:
Vol. 2, 1983, p. 175. 

( وقنننن  نننم قمارةنننة اخةانننا ذ قننن   ننندول اصنننةيف 22وقنننن اطبينننث اخقعادخنننة وقيحظنننة اخ ننندول )  
وعطينه إذ يمسم در ات اخاعرية إخى سب  در ات لي ضقن قديات اخاعرية،  ، (Bergsma)اخاعرية

، (18) يةظر إخى اخصريطة ،ام اصةيف ةشاط اخاعرية لي قةطمة اخدراسة إخى صقسة أةطمة اعروية
وكننل ةطنناث ياقيننز عننن اآلصننر بقمنندار شنندة ودر ننة اخاعريننة بنناصايف اخقةطمننة وطبيعاهننا اخبةيويننة 

ور، واخ يوخو يننة واةحنندار اخسننطح وشنندة اخاسنناقط اخقطننرل واخ طنناء اخةبننااي وقمنندار اخةفاذيننة خطصننص
 -وليقا يطي افصيل خكل ةطاث قن اذا اإةطمة :

فوق منحدرات منطقة الدراسة V( التعرية االخدودية عمى شكل حرف 49صورة )

 (N 36°07.8831) (E 45°16.2644) 1/2021/ 30 اخقصدر : اخدراسة اخقيداةية 
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  (، 1500 – 1001يق ننل اننذا اخةطنناث قعنندل اعريننة ياننراوح ) المتوسااطة :نطاااق التعريااة
، وبةسننننبة 2( كننننم6.464287(، ابطنننن  قسنننناحة اننننذا اخةطنننناث )3واخقاق ننننل بدر ننننة اعريننننة )

ن لعاخينة اخاعرينة قاوسنطة اخشندة بسنبب 0.47) (%، إذ يش ل قساحة صن يرة خطقةطمنة، وال
ابنننناين اخاركيننننب اخصننننصرل اخننننذل خننننه عيقننننة باخةفاذيننننة إضننننالة إخننننى االةحنننندار أقننننل قمارةننننة 

ايات األةطمنة االصدوديننة خطق ننارل اخقا يننة خننذخك اكننون بنندأةننه يق ننل  باألةطمنة األصننرغ، كقننا
 شدة اخاعرية قاوسطة.

 : ( 2700 – 1501قعنننندل اخاعريننننة لنننني اننننذا اخةطنننناث ياننننراوح ) نطاااااق التعريااااة العاليااااة
( حسنننب ةظنننام بير سنننقا، يشننن ل انننذا اخةطننناث قسننناحة قمنننداراا 4واخقاق نننل بدر نننة اعرينننة )

(%، اقانننناز لعاخيننننة اخاعريننننة لنننني اننننذا اخةطنننناث 9.13) ، وبةسننننبة2( كننننم124.710844)
لنني حننت اخصننصور  باالرافنناع حيننث يكننون عقننل اخق ننارل اخقا يننة عنناخي اخكفنناءة واخسننرعة

 وةمل اخقفااات اخصصرية واخرواسب اخةاا ة عن اذا اخاعرية ألقاكن أصرغ.
 : (، و 3700 – 2701ياراوح قعندل اخاعرينة لني انذا اخةطناث ) نطاق التعرية عالية جدًا

(، واو أعطى ةطاث خطاعرية خطقةطمة قن حيث اخقساحة إذ شكطت 5اخقاق ل بدر ة اعرية )
(%، إذ شنننن ل اننننذا اخةطنننناث قةنننناطث 62.89، وبةسننننبة )2( كننننم858.965312قسنننناحاه )

لضنًي عنن االةحدارات اخصفيفة واخقاوسنطة واخشنديدة اخقانر رة باخاعرينة اخقا ينة اخعاخينة  ندًا، 
 اخ يوخو ينننة قنننا بنننين اخصنننصور اخقماوقنننة واخصنننصور اخ ينننر اخقماوقنننةاخابننناين لننني اخطبيعنننة 

 قننن  ننمالسننيقا ارسننبات اخننزقن اخرابنن  اخانني عقطننت عطننى اةشننيط عقننل اخاعريننة األصدوديننة و 
سننهوخة حاهننا لنني اننذا اخةطنناث، إضننالة إخننى ذخننك إن اخ ريننان اخقننا ي يكننون شننديد اخسننرعة 

روخيكي خطقينناا ققننا يزينند قننن ةشنناط اننزداد قننوة اخضنن ط اخهينند قننن  ننمةظننرًا خشنندة االةحنندار و 
 اخاعرية لي اذا اخةطاث.

 : (، 4700 – 3701يق نننل انننذا اخةطننناث قعننندل اعرينننة قننندراا ) نطااااق التعرياااة الشاااديدة
(%، 24.11، وبةسنبة )2( كم329.339516(، ابط  قساحاه )6واخقاق ل بدر ة اعرية )

، أانم قنا يقينز انذا اخةطناث إذ ش ل اذا ةطاث قساحة أقنل قنن ةطناث اخاعرينة اخعاخينة  نداً 
شدة االةحدار وقطة اخةفاذية ققا يةعكس عطى سرعة اخ ريان ققا ساعد عطى ةشاط اخاعرية 

 االصدودية.
 : ( ويق نل لنرك ر 4700ياراوح قعدل اخاعرينة لني انذا اخةطناث ) نطاق التعرية شديدة جدًا

إذ أن  (%،3.38وبةسنبة ) 2( كم46.176122(، ويشكل قساحة قدراا )7در ة اعرية )
اخقةنناطث اخقاق طنننة بهنننذا اخةطننناث اننني اخقةننناطث ذات اخمقنننم اخ بطينننة اخعاخينننة، ذات االةحننندار 
اخشننديد، وذات طبيعننة صننصرية اخقماوقننة خطاعريننة، لضننًي عننن أن بدايننة عقننل اخاعريننة يبنندأ 
قننن اننذا اخمقننم، إذ أن ةشنناط عقطيننة اخاعريننة ال يماصننر عةنند اننذا اخقةنناطث ذات اخحالننات 
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، إذ يقاناز 038اخصصرية بل اصل ذروة اخاعرية عةد اخسفوح اخاي يكون اةحداراا أقل قن 
اخ ريننننان اخقننننا ي باخشنننندة واخسننننرعة ققننننا يننننةعكس عطننننى حننننت اخصننننصور ةاي ننننة خمننننوة اخنننندل  
اخهيدروخيكي خطقياا، ققا يزيد قن ةشاط اخاعرية لي اذا اخةطناث اخنذل ق نل باخاعرينة شنديدة 

       دًا.

 ات التعرية االخدودية في منطقة الدراسة( درج22جدول )

       
درجة 
 التعرية

مساحة االخاديد   
 2/كم لكل درجة

    

 النسبة المئوية%

                      
 شدة التعرية

 نطاق تعرية متوسطة   084733466273 68464287 3

 نطاق تعرية عالية 981319363444 1248710844 4

 نطاق تعرية عالية جداً  628897630227 8588965312 5

 نطاق تعرية شديدة 2481158458987 3298339516 6

 نطاق التعرية شديدة جداً  383812409026 468176122 7

 - %100 13658656081 المجموع

 Arc gis 10.5( وقصر ات برةاقذ Bergsmaعقل اخباحث باالعاقاد عطى قعادخة ): قن اخقصدر

 المرتبطة بالتعرية المائيةالمظاهر  -3

  Valleys:  الوديان

فعننل األقطنننار ب اكوةنننت واخانني ،اخبحننث قةطمنننة لنني اخقو نننودة االرضننية شننكالاأل انننمأ اخوديننان اعنند
لعل اخقياا اخ ارية عةد اساقط األقطار  يبدأ، صور اخقطيرة اخاي شهداها اخقةطمةاخ زيرة صيل اخع
و أو عننننن طريننننث اخ ريننننان اخصننننفا حي أخقةصفضننننة عبننننر اخقسننننييت واالصادينننند باا نننناا اخقةنننناطث ا

 يباخ طا ي قكوةة اخ داول واخوديان اخكبيرة وياحكم لي اكوين اذا اخ داول واخوديان كل قن اخارك
اابننن  اخوديننان قةننناطث  ذ عنننادة قنناإعنننن اخقةنناخ  و اخشنننموث لضننيً أاخ يوخننو ي واخطباقينننة واخصنندوع 
طواخهننا أعنندد قننن اخوديننان اابنناين لنني  اخدراسننةاظهننر لنني قةطمننة  ،(1)اخصنندوع واخضننعف اخصننصرل

                                                           
ةسنننرين عنننواد عبننندون اخ صننناةي، خيةنننا زاينننر عبننند اخزانننرة، اصنننةيف األشنننكال األرضنننية اخةاا نننة قنننن اخعقطينننات  (1)

 .186قصدر سابث، صلي إقطيم اخهضبة اخ ربية ضقن قحالظة اخة ف األشرف،  اخ يوقورلوخو ية
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سنوف  ،وعقمها ويبط  عندداا اسنعة ودينان يقاند بعنض قةهنا صنارج حندود قةطمنة اخدراسنة عرضهاو 
، يعاقنند  ريننان اخقينناا لنني وديننان اخقةطمننة عطننى اخاسنناقط رابنن يننام افصننيطها باخكاقننل لنني اخفصننل اخ

خيةحندار  لني أراضني اخقةطمنة ابعناً  ا نرلاخقةناطث اخ بطينة  نم  قن اخقطرل واخ ط ي اكون قةابعها
 .خ اية وصوخها إخى قصبااها لي ةهر اخزاب اخص ير

 ثالثًا: العمميات المورفوديناميكية ) تحرك مواد سطح األرض ( 

اخظاارية اخاي اسهقت لي اشكيل  اعد اخعقطيات اخقورلوديةاقيكية احدغ اخعقطيات اخ يوقورلوخو ية
قظنناار سننطح األرض، واعننرف برةهننا عقطيننة سننموط وحركننة اخقننواد اخقفككننة واخكاننل اخصننصرية قننن 
أعاخي اخقةحدرات اخصصرية ب ا اا أسفل سفوح اخقةحدرات احت انر ير قنول اخ اذبينة األرضنية قنن 

خنننى  ةنننب اخ اذبينننة دون اننندصل عواقنننل اخاعرينننة، واسنننهم لننني انننذا اخعقطينننة عواقنننل أصنننرغ اعقنننل ا
اشننقل اننذا  ،(1)األرضننية أدت إخننى اسننري  عقطيننة حركننة قننواد سننطح األرض واةزالقهننا عطننى اخسننفوح

انذا اخعقطينات أحند  داخعقطيات بعقطيات اخسموط اخصصرل واالةزالث واخزحف خطقواد اخصنصرية إذ اعن
اوضنيحها بشنكل قفصنل ة خطقةحندرات لني قةطمنة اخدراسنة، سنيام  يوقورلوخو ية اخر يسناخقصاطر اخ

 لي اخفصل اخصاقس.

                                                           
صنننفية شننناكر قعانننوث، حسنننين  وبنننان عريبننني، اخعقطينننات اخقورلوديةاقيكينننة لننني حنننوض وادل سنننرصر واإشنننكال  (1)

 .170، ص2019، (2 – 1) ، اخعدد47األرضية اخةاا ة عةها، ق طة اخصطيذ اخعربي، اخق طد 
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 األخدودية لمنطقة الدراسةالوحدات المساحية الستخراج التعرية ( 18خريطة )

 ArcGIS 10.5اساصدام برةاقذ و  قن عقل اخباحث اخقصدر: 
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 -المقدمة :
جميع األراضي المحيطة بو والتي تزوده بالمياه عن طريق الجريان السطحي أو  يحوض النير اليعرف 

الجووو,يأ أو جميوووع األراضوووي التوووي توورد مياىيوووا إلوووس النيووورأ وصووود تحتوول مسووواحات واسوووعة ت ووول م يوووين 
الكيمومترات المربعة أ ويف ل األحواض عن بعضيا صمة األراضي مرتفعة تمثل أعمس نقطة ,ييا والتي 

مياه األمطار والثموج بين األحواضأ ويطمق عمس الحدود الفا ومة بينيوا  وط تقسويم الميواه  عندىا تتقسم
أ وىووو  ووط يحوويط بووالحوض مووارًا بوواعمس النقوواط المرتفعووة المحيطووة بووو ليمثوول الحوود الفا وول بووين حوووض 

 .(1)وأ رأ ويظير الحوض واضحًا ,ي ال ريطة الطوبوغرا,ية ال ا ة بالمنطقة
ات التطبيقية المور,ولوجيةأ الوحدة الجغرا,ية الطبيعية األساسية ,ي الدراسويعتبر حوض الت ريف 

ىتم الكثير من الباحثين ,ي حقل الجيومور,ولوجيا والييدرولوجيا بدراسة   ائص األحواض أحيث 
الشكمية والمساحية والتضاريسية لتقييم المتغيرات المور,ومترية بطرق كمية م تمفة تسمح بالمقارنة 

وبالتمثيل البياني وال رائطي ألبعاد عنا ر الشبكة المائية وكان من بين الميتمين بالدراسات  الرصمية
 .Strahler ,(2) ) 1952مر ) ي( وستر  ,Horton  1945المور,ومترية كل من ىورتون ) 

عمووس  اعتموودت إذولغوورض دراسووة ال  ووائص المور,ومتريووة والييدرولوجيووة لصحووواض ال ا ووة بالمنطقووة 
التحموووي ت المور,ومتريوووة لحووووض الووووادي وأسوووت راج شوووبكة الت وووريف الموووائي عموووس العديووود مووون م وووادر 

 (LandSat8لمقمووور ) والمرئيوووات الفضوووائية DEMالبيانوووات والتوووي مووون أىميوووا نمووووذج ا رتفووواع الرصموووي 
موون   100000/ 1وال ريطووة الطوبوغرا,يووة المعتموودة موون ىيوواة المسوواحة ذات المقيوواس  2018لسوونة 

أ بيودف تطبيوق الدراسوة  Arc Gis 10.5  و ل تحديود حودود األحوواض وتقسويمياأ وباسوت دام برنوام 
المور,ومترية والييدرولوجية عمييا وعمل المقارنات ,يما بينياأ لمو ول إلس نتائجيا ومن ثم عمول تقيويم 

 لدرجات  طورتيا وبيان أثر م اطرىا عمس منطقة الدراسة.
(أ التوي 19( أحوواضأ ال ريطوة )9ة بوجود مجموعة من األحواض إذ بمغ عوددىا )تتميز منطقة الدراس

تنحدر من الشرق والشمال الشرصي نحو الغرب والجنوب الغربي لت ب جميعيا ,ي نير الزاب ال وغير 
 المائيمعتمدة عمس مياه األمطار والثموج الساصطةأ وتشكل تمك األحواض بتفرعاتيا شبكة الت ريف 

 
 
 

                                                           
أ 1عمووان ط - مووف حسووين عمووي الوودليميأ األنيووار دراسووة جيوىيدرومور,ومتريووة تطبيقيووةأ دار  ووفا  لمنشوور والتوزيووع (1)

 .78 -77صأ 2017
لووادي الكبيور الرموال   ييودروغرا,يمحمد ,ضيل بوروبة أ المدلول الجيومور,ولوجي لممتغيرات المور,ومترية بالحوض ال (2)

أ 1999أ يوتأ الجمعيوة الجغرا,يوة الكويتيوةأ جامعوة الكو ية عن وحدة البحوث والترجموةأ سمسمة عممالجزائر -التل الشرصي
 .3ص



 
 

 

 اخلصائص املورفومرتية لألحواض النهرية الفصل الرابع

145 

  

خريطة )
19

ض النهرية لمنطقة الدراسة
( األحوا

 

 د
الم

ر :
 

من عمل الباحث با عتماد
 

عمس أنموذج ا رتفاع الرصمي )
DEM
) 

وال رائط الطوبوغرا,ية لمنطقة 
الدراسة مقياس 

1 :
100000
 

لسنة 
1992
  

واست دام برنام 
Arc GIS 10.5) 
)  
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أ كر,وتأ ولوي كفونأ شورويتأ شوابانأ دار زيووةأ أ دشتوالسطحيأ تتمثل ىذه األحواض كل من )زراوة
 جولة صانأ ا وه(. 

لغووورض دراسوووة ال  وووائص المور,ومتريوووة ألحوووواض منطقوووة بشووودر مووون  ووو ل تقسووويميا إلوووس   وووائص  
 -أىميا :

 واًل: الخصائص المساحية. أ
 ثانيًا: الخصائص الشكمية.

 ثالثًا: الخصائص التضاريسية.
 عًا: خصائص الشبكة النهرية. برا
                            Area characteristics واًل : الخصائص المساحية : أ

 مساحة األحواض وكذلك أبعادىا مثل الطول والعرض والمحيط. عمس ملتتش 
 مساحة الحوض : -1

تعوورف مسوواحة حوووض الت ووريف بانيووا كاموول المسوواحة التووي يحوودىا  ووط تقسوويم الميوواه وي وور,يا النيوورأ 
 .(1)حوض بعد تعيين حدود حوض الت ريفوتحسب مساحة ال

الميمة التي ليوا تواثير واضوح عموس حجوم الت وريف  تعد مساحة الحوض من ال  ائص المور,ومتريةو 
الموووائي بشوووبكة الت وووريف النيوووري ) أي أنوووو كمموووا كبووورت مسووواحة الحووووض زادت كميوووة األمطوووار التوووي 
يستقبميا مما يؤدي إلس زيادة حمولتو ( وتؤثر مساحة الحوض تاثيرًا مباشرًا عمس عودد واطووال المجواري 

 .(2)يف وعمس حجم وكمية الرواسبوما يتبع ذلك من تاثير عمس كمية الت ر 
( ومن   ل القياسات تبين أن المساحة الكمية لصحوواض الم توارة ,وي الدراسوة 23ي حظ من الجدول )

تتفواوت مسواحة  أمن مسواحة منطقوة الدراسوة الكميوة ()(%83( بنسبة مقدارىا )2كم 1349.665547)
( بوواكبر مسوواحة األحووواض بحوووض زراوة 2كووم 519.147826األحووواض ,يمووا بينيووا إذ تراوحووت بووين )
المنطقووة إلووس  أحووواض (أ لووذا يمكوون ت وونيف2كووم 41.985528وبووين أصوول مسوواحة ,ووي حوووض دشووتو )

 -ث ث ,ئات وحسب مساحتيا وىي كما ياتي:
                                                           

  يران إذ تبودأ منابعوو مون دا ول األراضوي اييرانيوة وبعودىا يود ل يعد ىذا الحوض من األحواض الحدودية بين العراق وا 
 بشدر ثم تجري مياىو دا ل القضا  لغاية و ولو إلس م بو ,ي نير الزاب ال غير.إلس أراضي منطقة 

أ المممكووة الت ووريفأ مجمووة البحوووث الجغرا,يووةأ بعووض طوورق صيوواس المتغيوورات ,ووي أحووواض ال ووالح محموود عبوود اه (1)
 .75أ ص 1992أ  25العربية السعوديةأ العدد 

أ تحميول مور,وومتري لحووض وادي أبوو جموود ) أبوو شونين ( غورب بحيورة نعيم ال فاجي أ ,اطمة يونس راضوي سرحان (2)
 .174أ ص2016ساوة ,ي بادية العراق الجنوبيةأ مجمة اوروكأ المجمد التاسع أ العدد الرابعأ 

 () ( لوذلك و ومت النسوبة إلوس 2كوم 1134.558326ينبغي ايشارة إن مجموع األحواض دا ل منطقة الدراسوة بمغوت )
 مجموع المساحة الكمية لمنطقة الدراسة.%( من 83)
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 ( الفئات والنسب المساحية ألحواض منطقة بشدر23جدول )

 .Arc GIS 10.5برنام  با عتماد عمس الم در: 
( تمثمووت 2كووم 50وىووي األحووواض التووي تكووون مسوواحتيا أصوول موون ) أحووواض تات مسوواحات صوو يرة : -أ

 45.184239وحووووض شوووابان بمسووواحة تبموووغ )( 2كوووم 41.985528بحووووض دشوووتو بمسووواحة بمغوووت )
(% 6.45( والتووي شووكمت نسووبة )2كووم 87.169767(أ إذ بمغووت المسوواحة الكميووة ليووذه األحووواض )2كووم

 من أحواض منطقة الدراسة.
( 2كوم 100 – 50وىوي األحوواض التوي تتوراوح مسواحتيا بوين ) أحواض تات مساحات متوسوطة : -ب

( وحوووووض شوووورويت 2كووووم 68.800333بمغووووت ) والتووووي شووووممت كوووول موووون حوووووض جولووووة صووووان بمسوووواحة
( مثموووت ىوووذه األحوووواض مسووواحة صووودرىا 2كوووم 99.002105( وحووووض ولوووي كفووون )2كوووم 73.997545)
 (% من مجموع أحواض منطقة الدراسة.17.91( وبنسبة مقدارىا )2كم 241.799983)
ثموت ( تم2كوم 100وىي األحوواض التوي تكوون مسواحتيا أكثور مون ) أحواض تات مساحات كبيرة : -ج

( 2كووووم 221.502336( وحوووووض كر,ووووت )2كووووم 519.147826) بوووواربع أحووووواض ىووووي حوووووض زراوة
( شوكمت ىوذه األحوواض 2كوم 120.572142( وحووض ا وه )2كم 159.473493وحوض دار زيوة )

(% مون أجموالي أحوواض 75.62( والتوي شوكمت نسوبة )2كوم 1020.695797جميعيا مسواحة بمغوت )
 منطقة الدراسة.
الووك تبوواين ,ووي مسوواحات األحووواض يرجووع السووبب إلووس توواثير كوول موون البنيووة الجيولوجيووة يظيوور لنووا إن ىن

 سوووويما الحركووووات التكتونيووووة التووووي شوووويدتيا المنطقووووة  وووو ل الع ووووور الجيولوجيووووة السووووابقة و  ووووائص 
                                                           

 ( أ ,ووي حووين صوودرت مسوواحتو دا وول األراضووي العراصيووة 2كووم 215.107221بمغووت مسوواحتو دا وول األراضووي اييرانيووة)
 (.2كم 304.040604)

 55الفئة األولى أص ر من 
 2كم

 155 – 55الفئة الثانية 
 2كم

 الفئة الثالثة أكبر
 2كم 155 

 المساحة األحواض المساحة األحواض المساحة األحواض

 25528.413. زراوة 345488666 جولة صان 14..82554 دشتو

 221.502336 كر,ت .8..6555. شرويت 8.5248165 شابان
 159.473493 دار زيوة .55588128 ولي كفن - -
 120.572142 ا وه - - - -

 1020.695797 المجموع 1825.55546 المجموع .4.5235.3 المجموع
 % 26.57 النسبة % 2.552 النسبة % .358 النسبة
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الميثولوجية لم  ور إضا,ة إلس الفترة الزمنية التي صطعتيا األحواض من دورتيا الجيومور,ولوجيةأ كموا 
 تباين ,ي مساحتيا يعني التباين ,ي المردود المائي وكمية ال رف المائي والنات  الرسوبي.إن ال

 -األبعاد الحوضية : -2
توؤدي دراسوة أبعواد الحووض دورًا ىاموًا ,وي تحديود أغموب ال  وائص الكميوة ألحوواض الت وريف أ ,يوي 

بوراز يم المتغيرات المور,ومتريوة أ كموا تسوا  تكاد ت مو من تطبيقيا دا ل  ,وي تحديود شوكل األحوواض وا 
 مل أبعاد الحوض كل من المحيط والطول والعرض.تأ تش  ائص كل حوض وما يميزه عن اآل ر

  Basin Circumscriptionمحيط الحوض :  -أ
يشووكل محووويط الحوووض حجووور الزاويووة ,وووي حسوواب العديووود موون المعوووام ت المور,ومتريووة التوووي تعبوور عووون 

ريسويا أ ويوتم صياسوو بتتبوع  طووط تقسويم الميواه التوي تف ول الحووض إشكال األحواض الت ريفية وتضا
عون المنوواطق المجوواورة أ أي ىوو ايطووار ال ووارجي الوذي يحوويط بووالحوض ويف ول بينووو وبووين األحووواض 

 .(1)األ رى
( يمكن ت نيف أحوواض المنطقوة إلوس ثو ث ,ئوات وبحسوب محيطاتيوا 24من   ل م حظة الجدول )

 -:ياتيكما 
تشمل أربعة أحواض وىي حوض شابان بمغ  كم( 50أحواض ذات محيط أصل من )الفئة األولى :  -1

كوووم( وحووووض  35.900648كوووم( وحووووض دشوووتو بطوووول محووويط بموووغ ) 33.042155محووويط حوضوووو )
 43.11733كم( وحوض شرويت بمحيط حوضي بمغ ) 39.668624جولة صان بمحيط حوض بمغ )

ات محيطوووات  وووغيرةأ والتوووي تميوووزت بقموووة تعووورج محيطيوووا وصموووة كووم(أ مثموووت ىوووذه األحوووواض بووواحواض ذ
 أبعادىا مما انعكس عمس طول محيطاتيا التي اتسمت بالق ر.

أحووواض وىووي حوووض دار  4ضوومت  كووم( 100 – 50أحووواض ذات محوويط بووين )الفئووة الثانيووة :  -2
كوووم(  61.381253كوووم( وحووووض ولوووي كفووون بطوووول محووويط ) 59.318197زيووووة بموووغ محووويط حوضوووو )

 93.915928كووم( وحوووض كر,ووت بمووغ طووول محيطووو ) 63.967633ض ا وه بمحوويط حوووض )وحووو 
 ممت ىذه الفئة أحواض ذات محيطات متوسطة.تشاكم( أ 

تضم ىذه الفئة حوض واحود وىوو حووض  كم( 100أحواض ذات محيط أكثر من )الفئة الثالثة :  -3
أكبوور األحووواض عمووس ايطوو ق موون حيووث محوويط  دكووم(أ يعوو 131.567411محوويط بمووغ ) زراوة بطووول

حوضوأ إذ يتسم ىذا الحوض بشدة تعرج  طوط تقسيم المياه وارتفاع صيم أبعاده مما انعكس عمس طول 
 محيطو.

 

                                                           
سرحان نعيم ال فاجي أ ,اطمة يونس راضي أ تحميل مور,ومتري لحوض وادي أبو جموود ) أبوو شونين ( غورب بحيورة  (1)

 .176ص م در سابقأ,ي بادية العراق الجنوبيةأ  ساوة
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 ألحواض منطقة الدراسة مساحية( الخصائص ال24جدول )
 
اسم  ت

 الحوض
2المساحة كم

 المحيط كم 

الطول 
 الحقيقي

 كم 

الطول 
 المثالي

 كم 

متوسط 
 \ 2العرض كم

 كم
 28535 6.558 845.8 2625.3.822 519.147826 زراوة  .2

 556. 66563 6.562 56552.514 1125.81663 كر,ت .1

 85.2 16536 135.6 36553.366 1281..2185 ا وه .6

 .653 18584 1.528 3256421.6 .55588128 ولي كفن .8

 3581 16535 18548 .5562425. 2.558.6856 دار زيوة ..
 65.8 .2.52 25538 655334318 345488666 جولة صان .3
 6536 2.552 18563 86522.66 .8..6555. شرويت ..

 6561 22556 ..265 ..6658812 8.5248165 شابان .4

 1582 28583 .2.56 6.5588384 14..82554 دشتو .5

 والمعاد ت الحسابية. Arc GIS 10.5برنام   با عتماد عمسالم در: 
 Basin Lengthطول الحوض :  -ب
يعد طول الحوض احد المتغيرات المور,ومترية الميمة التي ترتبط بالعديد من ال  وائص األ ورى ,وي  

طوول الحووض بانوو ال وط الممتود مون منطقوة الم وب النيوري  Schumm الحوض النيري أ وحدد شام
 .(1)تقسيم المياه باعالي النير أو الوادي أو م ب الوادي إلس أعمس نقطة ,وق منطقة

يمكوووووون تقسوووووويم  (20,21,22,23,24,25,26,27,28) ( وال وووووورائط24وموووووون تحميوووووول نتووووووائ  الجوووووودول )
 -األحواض حسب أطواليا إلس الفئات التالية :

كوم( تضووم ىوذه الفئووة ث ثوة أحووواض  20أحوواض ذات أطوووال ص ويرة تقوول أطواليوا عوون ) الفئوة األولووى :
كم( وىو األصل طووً  عموس مسوتوى  13.57كم(أ شابان ) 19.64كم(أ جولة صان ) 17.37) ىي دشتو
 األحواض.

كوم(  40 – 20أحواض ذات أطوال متوسطة وىي األحواض التوي يتوراوح أطواليوا بوين ) الفئة الثانية :
كووووم(أ ولووووي كفوووون  24.84كووووم(أ دار زيوووووة ) 20.36تشوووومل ىووووذه الفئووووة  مسووووة أحووووواض ىووووي شوووورويت )

 كم(. 37.31كم(أ كر,ت ) 26.73كم(أ ا وه ) 27.10)

                                                           
 .93أ ص2019أ 1بغدادأ ط -سعد عجيل مبارك الدراجيأ الجيومور,ولوجيا التطبيقيةأ دار الحداثة لمطباعة والنشر (1)
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كوم( تمثول ىوذه الفئوة حووض واحود ىوو  40أحوواض ذات أطووال كبيورة يزيود طوليوا عون ) الفئة الثالثوة :
كم( وىوو أكبور األحوواض طووً  نظورًا لكبور مسواحتو الحوضوية   و وًا أن منابعوو تبودأ  48.54زراوة )

يران.من دا ل األراضي اييرانية إذ يعد من األح  واض الحدودية بين العراق تحديدًا صضا  بشدر وا 
ط التووي تحكمووت ,ووي ىووذه يعووود ىووذا التبوواين إلووس ظووروف تكوينيووا والضوووابتباينووت األحووواض ,ووي أطوليووا 

ا ووت ف التكوينووات الجيولوجيووة والظووروف البنيويووة بووين واد و  وورأ ممووا أد  إلووس   وواصبشووكل النشوواة و 
 .ضيقة وصميمة ا متدادسعةأ وأ رى تكوين أحواض كبيرة ومت

 Basin Widthعرض الحوض :  -ج
يعد عرض الحوض أيضًا من المتغيرات المور,ومترية الميمة التي تساعد ,ي تحديد شكل الحووض مون 
 وو ل النسووبة بوووين طووول الحووووض إلووس عرضووووأ ويووتم تحديووود عوورض الحووووض موون  ووو ل رسووم  طووووط 

موون  وو ل تطبيووق المعادلووة  عوورض الحوووض أ ويووتم الح ووول عمووس(1)متوازيووة موون الم ووب إلووس المنبووع
 .(2) -: تيةاآل

 عرض الحوض =
  2مساحة الحوض كم

 طول الحوض كم   

( يمكووون تقسووويم األحوووواض أساسوووًا إلوووس عرضووويا إلوووس 24وبعووود تطبيوووق المعادلوووة وتحميووول نتوووائ  الجووودول )
 -الفئات اآلتية:

كووم( تضووم ىووذه الفئووة سووتة أحووواض ىووي ا وه  5أحووواض ذات عوورض  ووغير أصوول موون ) الفئووة األولووى :
 3.32كووم(أ شوووابان ) 3.63كووم(أ شووورويت ) 3.50كوووم(أ جولووة صوووان ) 3.65كووم(أ ولوووي كفوون ) 4.51)

 كم( وىو أصل األحواض عرضًا نظرًا ل غر مساحتو وص ر طولو. 2.41كم(أ دشتو )
كوووم( تضوووم ىوووذه الفئوووة  10 – 5اوح عرضووويا بوووين )أحوووواض ذات عووورض متوسوووط يتووور  الفئوووة الثانيوووة :

 كم(. 5.93كم(أ كر,ت ) 6.42حوضين ىما دار زيوة )
واحودًا مل ىوذه الفئوة حوضوًا تكوم( تشو 10أحوواض ذات عورض كبيور يزيود عرضويا عون ) الفئة الثالثة :

 أعرض األحواض عمس األط ق بسبب كبر مساحتو وطولو. دكم( يع 10.69ىو زراوة )
األحواض ,ي متوسط عرضيا يعود ىذه التباين إلس ا  وت ف الحا ول بوين مسواحة األحوواض تباينت 

 وأطواليا بين حوض و  ر.

                                                           
 .93م در سابقأ صالجيومور,ولوجيا التطبيقيةأ  سعد عجيل مبارك الدراجيأ (1)
  اعتمووود عموووس اسوووت راج متوسوووط عووورض الحووووض عموووس طوووول الحووووض الحقيقوووي الوووذي سووويتم اعتمووواده أيضوووًا عموووس بقيوووة

 المعام ت لكونو يمثل طول الحوض أو المجرى بجميع تعرجاتو. 
(2) Gregory, k.j, Walling, d.e, Drainage Basin, from and process a Geomorphological 

approach, Edward, Arnold, London,1973, p50.  
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( الطول الحقيقي والمثالي لحوض زراوة20خريطة )

 
( الطول الحقيقي والمثالي لحوض االوه21خريطة )

 

( الطول الحقيق والمثالي لحوض شابان22خريطة )

 
 Arc Gis 10.5واست دام برنام  ( DEMبا عتماد عمس أنموذج ا رتفاع الرصمي )من عمل الباحثأ  الم در :
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( الطول الحقيقي والمثالي لحوض دشتو23خريطة )

  
( الطول الحقيقي والمثالي لحوض جولة قان24خريطة )

 
( الطول الحقيقي والمثالي لحوض شرويت25خريطة )

 
  ( (Arc GIS 10.5( واست دام برنام DEMعمس أنموذج ا رتفاع الرصمي ) من عمل الباحثأ با عتماد الم در :
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( الطول الحقيقي والمثالي لحوض ولي كفن26خريطة )

  
( الطول الحقيقي والمثالي لحوض دار زيوة27خريطة )

 
( الطول الحقيقي والمثالي لحوض كرفت28خريطة )

 
 ( (Arc GIS 10.5( واست دام برنام DEMبا عتماد عمس أنموذج ا رتفاع الرصمي )من عمل الباحثأ  الم در :
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يمكن إن نستنت  ,ي النياية أن ال  ائص المساحية لصحواض التي كانوت أعموس معودل طوول وعورض 
وكذلك بالنسبة لصحواض التي سوجمت أصول معودل طوول وعورض  ىي نفسيا أحواض ذات مساحة كبيرة

 وىي ذات مساحات أما  غيرة أو متوسطة.   
 From Characteristicsثانيًا : الخصائص الشكمية : 

تعطووي دراسووة أشووكال أحووواض الت ووريف د  ت تتعمووق بالعمميووات الجيومور,ولوجيووة التووي أسوويمت ,ووي 
ة ,ووي تحديوود وتوضوويح التطووور الجيومور,ولوووجي ليووذه األشووكال تشووكيميا وتطورىووا أ كمووا تسووت دم كوسوويم

واتجاىات تطورىاأ وصد تعددت المعام ت المور,ومترية التي تقارن أشكال األحواض باألشكال اليندسية 
 .(1)كالدائرة أو المستطيلأ وتعتمد ىذه المعام ت ,ي حسابيا عمس أبعاد األحواض ومساحاتيا

 Circulation Ratio  معدل االستطالة : -1
يدل معدل ا ستطالة عمس مدى التشابو بين مساحة الحوض والشكل المسوتطيلأ ويعود ىوذا المعودل مون 

دصوووة ,وووي صيووواس أشوووكال أحوووواض الت وووريفأ ويميووول الحووووض إلوووس شوووكل  أكثووور المعوووام ت المور,ومتريوووة
المسوووتطيل إذا ان فضوووت صيموووة معووودل ا سوووتطالة واصتربوووت مووون ال وووفرأ أموووا إذا ارتفعوووت صيموووة المعووودل 
واصتربووت موون الواحوود ال ووحيحأ ,توودل عمووس ميوول شووكل الحوووض إلووس الشووكل الوودائري وابتعوواده عوون الشووكل 

 -:(3) ستطالة عن طريق المعادلة ا تيةويتم است راج معدل ا أ(2)المستطيل

 معدل استطالة الحوض=
 2المساحة/كم×  1.1282

√ 
 أقصى طول الحوض / كم

( وتوووم 25إلوووس النتوووائ  المبينوووة ,وووي الجووودول ) تو ووومتوبعووود تطبيوووق المعادلوووة عموووس أحوووواض المنطقوووة  
 -تقسيميا حسب معدل استطالتيا إلس الفئات اآلتية:

تضوم ىوذه الفئوة حوضوين ىموا ولوي  0.45أحوواض يتوراوح معودل اسوتطالتيا أصول مون  الفئة األولى : -أ
 ( وىي الفئة األصرب إلس ا ستطالة.0.42(أ دشتو )0.41كفن )

تشوتمل ىوذه الفئوة بواألحواض  0.50 – 0.45أحواض يتراوح معدل استطالتيا بين  الفئة الثانية : -ب
 (.0.47شرويت ) (أ0.47(أ جولة صان )0.46(أ ا وه )0.45كر,ت )

                                                           
  ينبغووي ايشووارة اعتموود عمووس تقسوويم األحووواض الووس ,ئووات تبعووًا إلووس كبوور الحوووض ومتوسووطو و ووغره موون حيووث المسوواحة

أ دار الكتووب ولوجي والمور,ووومتريأ جامعووة بغوودادعمووي عبوود الزىوورة الوووائميأ عمووم الييوودر  \والطوول والعوورض والمحوويط عمووس 
  .98-97-96 -93أ ص2012والوثائقأ 

سووميمان يحيووس سووميمان السووبيعيأ جيومور,ولوجيووة حوووض وادي توو ل ,ووي ليبيووا باسووت دام ا ستشووعار عوون بعوود ونظووم  (1)
 .118أ ص2016المعمومات الجغرا,يةأ أطروحة دكتوراه غير منشورةأ جامعة بنيا أ كمية اآلدابأ 

 .118ص م در سابقأ سميمان يحيس سميمان السبيعيأ (2)
 .266ص م در سابقأ الجيومور,ولوجيأرض شكال سطح األأساسيات عمم أسعد عجيل مبارك الدراجيأ  (3) 
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وتضووم ىووذه الفئووة ث ثووة أحووواض  0.50أحووواض يتووراوح معوودل اسووتطالتيا أكثور موون  الفئووة الثالثووة : -ج
( وىووي الفئووة بعيوودة عوون ا سووتطالة واألصوورب إلووس 0.57(أ دار زيوووة )0.55(أ شووابان )0.52ىووي زراوة )
 ا ستدارة.

حسب )شبو مكعب(   شبو مستطيليظير معدل ا ستطالة ال اص باحواض المنطقة أن شكميا يكون 
ولكن التباين ,ي )مما يدل عمس اصتراب األحواض من الشكل البيضوي أو المثمث( (أ 26معيار جدول )

صويم المعودل ممكون و وف شوكميا عموس حسوب صربيووا أو بعودىا عون الشوكل المسوتطيل حيوث تظيور الفئووة 
صويم أعموس مون  الفئوة الثانيوة سوجمتأ بينما لكونيا سجمت أدنس القيم شكل المستطيلالمن  األصرباألولس 

التوي سوجمت شبو مستطيمةأ أموا الفئوة الثالثوة  الفئة األولس حيث ابتعدت من الشكل المستطيل وأ بحت
إلوس الشوكل  أحواضوياتودل عموس ميول شوكل  مموامون الشوكل المسوتطيلأ  أعمس القيم وبالتالي تكون بعيودة

 .أو البيضوي الدائري
 منطقة الدراسة الشكمية ألحواضالخصائص ( 25جدول )

 
 األحواض ت

نسبة 
 االستطالة

 نسبة
 االستدارة 

معامل شكل 
 الحوض

 8511 .856 2.67 زراوة  .2

 .82 8562 6..2 كر,ت .1

 8523 .856 5..2 ا وه .6

 8526 8566 0..2 ولي كفن .8

 .851 85.3 2.62 دار زيوة ..

 .852 85.8 .858 جولة صان .3

 .852 85.8 .858 شرويت ..
 8518 85.1 ..85 شابان .4
 8526 8588 8581 دشتو .5

 والمعاد ت الحسابية. Arc GIS 10.5برنام   با عتماد عمس الم در:
 
 
 
 

                                                           
 ( تكون صريبة إلس الشكل البيضوي أو المثمث.0.6 – 0.4األحواض التي يتراوح صيم معد تيا بين ) 
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 ( دليل معدل االستطالة26جدول )
معدل 

 الوصف االستطالة

 شديدة ا ستطالة 0.4أصل من 

ما بين 
(0.4- 0.6) 

 
 شبو مستطيمة

 مثمث( –)بيضوي  
 بعيدة عن ا ستطالة 0.6أكثر من 

 مستدير
 .102أ ص2012عمي عبد الزىرة الوائميأ عمم الييدرولوجي والمور,ومتريأ جامعة بغداد أ دار الكتب والوثائقأ  الم در :

 Circulation Ratioمعدل االستدارة :   -2

تودل نسووبة ا سوتدارة عمووس مودى تقووارب شوكل الحوووض مون الشووكل الودائري المنووتظمأ وكمموا اصتوورب النووات  
موون الواحوود ال ووحيح دل عمووس أن الحوووض يقتوورب موون الشووكل الوودائري عمووس حووين أنووو كممووا اصتوورب موون 
ن ال فر كان الحوض أصرب إلس ا ستطالة ودل عمس عدم انتظام وتعرج  طوط تقسيم المياهأ كذلك ,إ

اصتوراب شوكل الحووض مون الشووكل المسوتدير يودل عموس تقودم المرحمووة المور,ولوجيوة التوي يمور بيوا الوووادي 
أ ويوتم اسوت راج (1)تعميوق مجارييوا ثوم تبودأ بعود ذلوك ,وي توسويعياإن األنيار عادة ما تقوم بحفور و  حيث

 .(2) -معدل ا ستدارة و,ق المعادلة اآلتية:

 ×الحوض= ل  استدارة                        
 2مساحة الحوض/ كم

 2)محيط الحوض/كم(

 (.12.57حيث إن ل : قيمة ثابتة مقدارها )

                                                           
أ م وواطر السوويول ,ووي منطقووة جووازان جنوووب غربووي المممكووة العربيووة السووعودية )منظووور أدريووس عمووي سووممان الودعوواني (1)

 .33أ ص2014أ 1أ العدد 3جيومور,ولوجي(أ مجمة جامعة جازانأ المجمد
 .102سعد عجيل مبارك الدراجيأ الجيومور,ولوجيا التطبيقيةأ م در سابقأ ص (2)
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( يتبوين إن جميوع أحوواض المنطقوة شوبو مسوتديرة أي أنيوا 25وبعد تطبيوق المعادلوة وم حظوة الجودول )
تقسيم أحواض ( وعميو تم 27حسب معيار المبين ,ي الجدول ) تجمع بين الشكمين المستطيل والدائري

 -المنطقة حسب صربيا إلس نسبة ا ستدارة إلس الفئات اآلتية:

( تشمل ىذه الفئة أربعة أحواض ىوي 0.40أحواض ذات استدارة من فضة أصل من )الفئة األولى :  -أ
( وىوووو أصووول 0.31(أ حووووض كر,وووت )0.37(أ حووووض ا وه )0.37(أ حووووض زراوة )0.33ولوووي كفووون )

 ة ا ستدارة.أحواض المنطقة من حيث نسب

( تضووم ىووذه الفئووة حوضووين 0.50 – 0.40أحووواض ذات اسووتدارة متوسووطة بووين ) الفئووة الثانيووة : -ب
 (.0.50(أ شرويت )0.40ىما حوض دشتو )

( اشوتممت ىوذه الفئوة ث ثوة أحوواض 0.50أكثور مون ) أحوواض ذات اسوتدارة مرتفعوةالفئة الثالثوة :  -ج
( وىوووو أعموووس نسوووبة اسوووتدارة عموووس مسوووتوى 0.56زيووووة )(أ دار 0.54(أ جولوووة صوووان )0.52ىووي شوووابان )

 األحواض ,ي المنطقة.

يظيوور إن أحووواض المنطقووة متباينووة موون حيووث نسووب اسووتدارتيا إذ سووجمت أدنووس نسووب ليووا ,ووي أحووواض 
الفئة األولس والثانية التي تمثل معظم أحواض منطقة الدراسةأ بينموا سوجمت أحوواض الفئوة الثالثوة أعموس 

ريبووة نسوبيًا موون ا سووتدارة ممووا يودل عمووس اصترابيووا موون الشوكل الوودائري وابتعادىووا عوون نسوب اسووتدارة وىووي ص
 الشكل المستطيل.

إن اصتووراب أحووواض المنطقووة موون ا سووتدارة لووو د  ت أىميوواأ ترتفووع نسووبة اسووتدارة الحوووض ,ووي األصوواليم 
 زموة لممارسوة األنيوار المنا ية الرطبة التي تيطل ,ييا أمطار غزيرة وارتفاع كمية الت ريف الموائي ال

نشاطًا حتية ,اعً أ كما ترتفع ,ي ال و ور الضوعيفة ذات ا سوتجابة العاليوة لعمميوات التعريوة المائيوة أ 
د تحوودث نتيجووة ولوويس بالضوورورة أن تعكووس اسووتدارة الحوووض عمميووات الحووت أو التطووور الزمنوويأ وانمووا صوو

المقعرة أ تمتاز المجاري المائية الرئيسة ,ي  يم ,ي تكوين الطيات المحدبة والطياتلعمميات تكتونية تس
األحووواض المائيووة المسووتديرة بق وور أطواليوواأ ,ووي حووين تووزداد أطوووال الروا,وود الثانويووة وتتنوواصص إعوودادىاأ 
مما يعني تزايد انحدار الشبكة المائيوة ب وورة عاموة وارتفواع ت وريفيا الموائي مقارنوة بواألحواض المائيوة 

حيث الجانب الييدرولوجيأ ي ل الجريان المائي إلس صمتو أو حالة الفيضان عالية ا ستطالةأ أما من 
يم جريانووات عمووس عكووس األحووواض المسووتطيمةأ وتسوو  وو ل وصووت ص ووير أثوور حوودوث صمووة األمطووار وىووذا

                                                           
 بيضوي حيث   تكون صريبة من الشكل المسوتدير و  حتوس صريبوة تت ذ األحواض شكً  يقترب إلس الشكل الكمثري أو ال

 من الشكل المستطيل.
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مون ثوم األحواض المستديرة بكميات عالية من الرواسب التوي تنقول مون مكوان وترسوب ,وي مكوان   ورأ و 
   .(1)ور,ية بين الحت والترسيبمو تتباين المظاىر الجي

 دليل معدل االستدارة (27)جدول 

 الوصف معدل االستدارة
 بعيدة عن ا ستدارة 0.3أصل من 

 -0.3ما بين )
0.6) 

 
)بيضوي  متوسطة ا ستدارة

 مثمث –
 صريبة من ا ستدارة 0.6أكثر من 

 .100أ ص2012والمور,ومتريأ جامعة بغداد أ دار الكتب والوثائقأ عمي عبد الزىرة الوائميأ عمم الييدرولوجي  الم در :

 Form Factorمعامل الشكل :  -3

ُيبووين معاموول الشووكل الع صووة بووين مسوواحة الحوووض وطولوووأ كمووا ُيبووين موودى التناسووق وا نتظووام ,يمووا بووين 
المن فضووة التووي أجووزا  الحوووضأ وُيقووارن شووكل الحوووض بكوول موون شووكل المربووع والمثمووثأ ,تشووير القوويم 

تقترب من ال فر إلس ا ن فاض النسبي ,ي مساحة الحوض بالنسبة لطولوأ وىذا يعنوي ازديواد الطوول 
ميوول شوكل الحوووض إلووس الشووكل المثمووثأ  موون ثوومألحود بعوودي الحوووض الت ووريفي عمووس حسواب األ وورأ و 

فوواع مسوواحة الحوووض ,يمووا تشووير القوويم المرتفعووة ليووذا المعاموول والتووي تقتوورب موون الواحوود ال ووحيح إلووس ارت
أ ويمكوون الح ووول عمووس ىووذا (2)عمووس حسوواب طولوووأ وبالتووالي اصتووراب شووكل الحوووض موون الشووكل المربووع

 . (3) -المعامل بتطبيق المعادلة التالية:

 معامل شكل الحوض =
 2كم \مساحة الحوض 

 كم \مربع طول الحوض 

                                                           
 .192أ صم در سابقعبد اه سالم المالكيأ أساسيات عمم األشكال األرضية )الجيومور,ولوجي(أ  (1)
 .322صأ 1991أ دار المعارفأ القاىرة أ 1جودة حسنين جودة و  رونأ وسائل التحميل الجيومور,ولوجيأ ط (2)
ن بعوود ونظووم سووميمان يحيووس سووميمان السووبيعيأ جيومور,ولوجيووة حوووض وادي توو ل ,ووي ليبيووا باسووت دام ا ستشووعار عوو (3)

 .124ص م در سابقأ المعمومات الجغرا,يةأ
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وبعوود تطبيووق ىووذه المعادلووة عمووس أحووواض منطقووة الدراسووة تووم التو وول إلووس النتووائ  المبينووة ,ووي الجوودول  
 -( وتم تقسيميا إلس الفئات التالية:25)

( تضم ىذه الفئوة سوتة أحوواض ىوي 0.2أحواض يتراوح ,ييا معامل الشكل أصل من ) الفئة األولى : -أ
(أ دشووووتو 0.17(أ شوووورويت )0.17(أ جولووووة صووووان )0.13(أ ولووووي كفوووون )0.16) (أ ا وه0.15كر,ووووت )

 ( وىو أصل صيمة عمس مستوى األحواض.0.13)

( تضوم ىوذه الفئوة 0.25أصول مون  – 0.2أحوواض يتوراوح ,ييوا معامول الشوكل بوين ) الفئة الثانيوة : -ب
 (.0.24(أ شابان )0.22حوضان ىما زراوة )

مل ىووذه الفئووة حوضووًا ت( تشوو0.25,ييووا معاموول الشووكل أكثوور موون ) أحووواض يتووراوح الفئووة الثالثووة : -ج
 (.0.25واحدًا ىو دار زيوة )

يظير إن جميع أحواض المنطقة ذات صيم من فضة نوعًا ما عن الواحد ال حيح ,يي تتبواين ,وي مودى 
اصترابيووا عوون الشووكل المثمووث يرجووع سووبب تباينيووا إلووس تبوواين بووين مسوواحات األحووواض وأطواليووا إن ىووذه 

ن ان فوواض لنسووب المن فضووة عوون الواحوود ال ووحيح توودل عمووس اصتووراب األحووواض عوون شووكل المثمووثأ ا وا 
صيمة معامل الشكل واصترابوو مون الشوكل المثموث يوؤثر عموس نظوام ال ورفأ ,عنودما تشوكل منطقوة المنوابع 
 رأس المثمث ومنطقة الم وب صاعدتووأ ,وإن الت وريف الموائي يزيود بعود سوقوط األمطوار مباشورةأ ومؤديواً 
إلووس ارتفوواع منسوووب المووا  بشووكل سووريع وذلووك لقوورب الجوودول والمسووي ت موون الم ووب الوورئيس . أمووا ,ووي 
األحواض التي يكون ,ييا رأس المثمث منطقة الم ب وصاعدتو عند المنابع أ ,ت ل إلييا الميواه بشوكل 

 . (1)متعاصبأ لبعد الجداول والمسي ت عن الم ب

 Topological Characteristicsثالثًا: الخصائص التضاريسية : 

تبووورز أىميوووة دراسوووة تضووورس األحوووواض كمح ووومة النشووواط عمميوووات التعريوووة وصوتيووواأ وأثووور اي ت ,وووات 
لقوا  مزيود مون الضوو  عموس العوامول التوي  يمت ,وي نشواة سواالميثولوجية والتكتونيوة عموس ىوذا النشواط أ وا 

أ تتنووع المعوام ت (2)ري ,ي رحمتو التحاتيةالحوض أ إلس جانب تحديد المرحمة التي صطعيا النظام الني
 -المور,ومترية التي توضح ال  ائص التضاريسية لصحواضأ وىي:

 

 
                                                           

 .226أ التقييم الجيومورو,ولوجي لمنحدرات سمسمة كارةأ م در سابقأ صالجنابي بسمة عمي عبد الحسين (1)
 .319جودة حسنين جودة و  رونأ وسائل التحميل الجيومور,ولوجيأ م در سابقأ ص (2)
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 Relief Ratioنسبة التضرس:   -1

كموا أن انتشوارىا صود  تعد مؤشرًا جيدًا لتقدير حجم الرواسوب المنقولوة إذ توزداد نسوبتيا موع زيوادة التضورس
يمتد مسا,ات بعيدة عنيوا أ ويسويم ذلوك ,وي تكووين أشوكال جيومو,ولوجيوة م تمفوة منيوا الموراوح الغرينيوة 
واألراضووي الرديئووة أ وتسوويم درجووة التضوورس كووذلك ,ووي سوورعة و ووول موجووة الفيضووان و,ووي زيووادة د لووة 

اد ,اعميوة النشواط الحتوي لمميواه  طر الفيضان الذي يزداد بزيوادة درجوة التضورس ويونعكس ذلوك ,وي ازديو
 (1) -:تيةوتحسب تبعًا لممعادلة اآلالذي ينعكس ,ي األ ير عمس ازدياد الرواسب المنقولةأ 

 = نسبة التضرس   
 الفرق بين أعمى وأخفض نقطة في الحوض)متر(

 طول لمحوض ) كم(   

والتي تونعكس عموس زيوادة درجوة انحودار الحووضأ  إلس زيادة الفارق التضاريسي  تشير القيم المرتفعة  
 .(2)صمة درجة انحدار الحوض من ثمبينما تدل القيم المن فضة عمس صمة الفارق التضاريسي و 

إلوووس ,ئوووات حسوووب نسوووب تضرسووويا  وصسووومت( 28عنووود تطبيوووق المعادلوووة تظيووور النتوووائ  ,وووي الجووودول)   
 -وىي:

مل ىذه الفئة حوضان ىما زراوة تكم( تش \م  50عن ) أحواض تقل ,ييا نسبة التضرس الفئة األولى :
 ( وىو أدنس نسبة تضرس عمس مستوى األحواض.37.32(أ شرويت )44.29)

كم( تضم ىذه الفئة ث ثوة  \م  80 – 50أحواض تتفاوت ,ييا نسب التضرس ما بين )  الفئة الثانية :
 (.68.23(أ دار زيوة )61.72(أ ا وه )69.95أحواض ىي كر,ت )

                                                           
,وووي محا,ظوووة   الووود أكبووور عبووود اه الحمووودانيأ التحميووول المكووواني لم ووواطر السووويول والفيضوووانات لحووووض وادي توووانجرو (1)

السميمانية باست دام تقنيات ا ستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرا,يةأ مجمة جامعة األنبوار لمعمووم اينسوانيةأ العودد 
 .61أ ص2015أ 2أ المجمد 2
 أر إلووس األسووطح صميمووة التضوورسفن ال ووأ وتشووير القوويم القريبووة مووحوود  ووحيحالوالتضوورس بووين  ووفر و تتووراوح صوويم نسووب ا 

حيووث توجوود األوديووة الضوويقة ذات الجوانووب  سأد ال ووحيح إلووس األسووطح شووديدة التضوور ير القوويم القريبووة موون الواحووبينمووا تشوو
محموود إبووراىيم محموود سوويد أحموود  طووابأ اسووت دام نظووم المعمومووات الجغرا,يووة ,ووي  \لممزيوود ينظوور إلووس  الشووديدة ا نحوودار

دي ص ووبأ أطروحووة دكتوووراه غيوور منشووورةأ جامعووة دراسووة جيومور,ولوجيووة األوديووة شوورق سوووىاج بووين وادي أبووو شووي  ووا
 .166أ ص2013القاىرةأ كمية اآلدابأ 

(2)
 مووف حسووين عمووي الوودليميأ عمووي  ميوول  مووف الجووابريأ اسووت دام الجيوموواتكس ,ووي دراسووة ال  ووائص المور,ومتريووة  

 .127أ ص2018أ 1عمانأ ط –ألحواض األودية الجا,ةأ دار  فا  لمنشر والتوزيع 
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كم( تشمل ىذه الفئة أربعة أحوواض ىوي  \م  80أحواض تزيد ,ييا نسب التضرس عن ) لفئة الثالثة :ا
 .(99.48(أ شابان )86.35(أ دشتو )81.46(أ جولة صان )81.18ولي كفن )

إن التباين ,ي نسب التضرس ألحواض المنطقة يعود إلوس التبواين ,وي الطبيعوة ال و رية والتضاريسويةأ 
ذات النسووب المرتفعووة ضوومن  وو ور  وومبة صاومووت عمميووات التعريووة المائيووةأ لووذلك إذ تكووون األحووواض 

تحتفظ بارتفاعات نسبية معينةأ أما األحواض التي تن فض نسب التضرسأ تعود إلس طبيعة   ورىا 
القميمة المقاومة لعمميات التعريةأ وتعد أحواض الفئة الثانية والثالثة من أعمس األحواض ارتفاعوًا ,وي صويم 

إذ تعد األحواض المائية التي تسودىا   ور  مبة  نوعية الصخورب التضرس يرجع السبب إلسأ نس
أشد تضرسًاأ وانحدارًا ويكون تطور معامميا اليبسومتري أعمس من تمك األحواض التي تسودىا  و ور 

إذ ت تموووف ال  وووائص التضاريسوووية  الووودالالت البنائيوووةضوووعيفة وي وووبح ا نحووودار أكثووورأ إضوووا,ة إلوووس 
صحووواض المائيووة حسووب نوعيووة وتركيووز الحركووات التكتونيووةأ وب ووورة عامووة ,ووان ا رتفوواع التكتوووني ,ووي ل

بيئوووة المنوووابعأ أو اليبوووووط التكتووووني ,ووووي بيئوووة الم ووووب يؤديوووان إلوووس زيووووادة كووول موووون التضووورسأ ودرجووووة 
اطر أ إضا,ة إلس زيادة التضرس يعني زيادة ال رف الموائي وبالتوالي يونعكس عموس نشواط لم وا نحدار

 .(1)الجريان السيمي ألحواض المنطقة

 ألحواض منطقة الدراسة نسبة التضرس( 28جدول )
سم أ ت

 الحوض
 أعمى ارتفاع

أدنى 
 ارتفاع

 فرق االرتفاع
 متر

 نسبة التضرس
 م/كم

 88. 13.8 زراوة .2
12.8 

   
88515 

 .3555 1328 858 6288 كر,ت .1

 325.1 23.8 88. 12.8 ا وه .6

 42524 1188 88. 1.88 ولي كفن .8

 34516 .235 .8. 1188 دار زيوة ..
 42583 2388 388 1188  جولة صان .3
 6.561 38. 88. 2138 شرويت ..

 55584 26.8 8.. 1288 شابان .4

 .4356 2.88 3.8 12.8 دشتو .5

 والمعاد ت الحسابية. Arc GIS 10.5برنام   با عتماد عمسالم در: 

                                                           
 .113سعد عجيل مبارك الدراجيأ الجيومور,ولوجيا التطبيقيةأ م در سابقأ ص (1)
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 Ruggedness Valueقيمة الوعورة :  -2

درجة الوعورة من الطرق التي توضح تقطع سطح الحووض بفعول المجواريأ وكمموا أصتورب الورصم مون  دتع
أ يبوين ىوذا المعامول الع صوة بوين تضورس (1)الواحد ال حيح دل ذلك عمس شدة الوعورة والعكوس  وحيح

الع صووة بووين تضوورس الحوووض وكثا,ووة سووطح الحوووض وطووول مجوواري شووبكة الت ووريف ,يوووأ أي يوضووح 
 . (2) -الت ريفأ يتم الح ول عمس صيمة المعامل من   ل المعادلة اآلتية:

 2كم\كم كثافة الصرف الطولية× التضاريس الحوضية 
                  = قيمة الوعورة     

1000 
منطقوة الدراسوةأ وصسومت ( يظير إن صيمة الوعورة كانت متباينوة ,وي أحوواض 29ومن م حظة الجدول)

 -:ياتي  إلس ث ث ,ئات كم

( تشومل ىوذه الفئووة  موس أحوواض ىووي ا وه 5أحوواض صيموة الوعووورة ,ييوا أصول موون )الفئوة األولووى :  -أ
(أ وىووووو أصوووول صيمووووة 2.28) (أ شوووورويت4.02(أ شووووابان )4.45(أ دشووووتو )4.51(أ جولووووة صووووان )4.96)

وعووورة عمووس مسووتوى األحووواض نظوورًا  ن فوواض ,ارصووو الرأسووي حيووث سووجل أصوول ,ووارق بالمقارنووة مووع بقيووة 
 األحواض.

( تضووم ىووذه الفئووة حوضووًا 6أصوول موون  – 5أحووواض تتووراوح ,ييووا صيمووة الوعووورة بووين ) الفئووة الثانيووة : -ب
 (.5.98واحدًا ىو دار زيوة )

( تشومل ىووذه الفئوة ث ثوة أحووواض 6ض تتورواح ,ييوا صيموة الوعووورة ) أكثور مون أحووواالفئوة الثالثوة :  -ج
( وىوووووو أعموووووس صيموووووة وعوووووورة عموووووس مسوووووتوى 8.43(أ كر,وووووت )6.86(أ ولوووووي كفووووون )6.51ىوووووي زراوة )
 األحواض.

يظير إن ىنالك تباينًا ,ي صيم الوعورة لممنطقوة يعوود ىوذا التبواين إلوس ا  وت ف ,وي الفوارق الرأسوي بوين 
وأدنووووس نقطووووةأ ويمكوووون ارجوووواع ىووووذا التبوووواين إلووووس ا  ت ,ووووات البنيويووووة وا ووووت ف الطبيعووووة  أعمووووس نقطووووة
 ال  رية.

                                                           
(1) Doornkamp, J. C., & King, C. A. , Numerical analysis in geomorphology ,an 

introduction: Edward Arnold London, 1971, .P.372. 
(2)

أ م ودر سوابقربيولأ أجيومور,ولوجيوة ال طورة ,وي محا,ظوة أ التباين المكاني لمظواىر الالعطواني براىيم حسينإزينب  
 .102ص
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تدل صيم الوعورة ,ي أحواض منطقة الدراسة عمس إنيا ذات وعوورة شوديدة حيوث سوجمت أكثور مون الواحود 
حيث درجة  ال حيح وتعد أحواض الفئة الثالثة من الفئات شديدة الوعورةأ ولكن ا  ت ف ,ي القيم من

وعووورة األحووواض يعووود إلووس ا ووت ف ا رتفوواع والفووارق الرأسووي والطبيعووة البنيويووة والتضاريسوويةأ إن صيمووة 
الوعووورة المرتفعووة ,ووي المنطقووة توورتبط بعوودة د  ت ابرزىوواأ تضوواريس المرتفعووة وزيووادة ,ووي ا نحوودار ممووا 

م كانيوووة عموووس نقووول الترسوووبات مووون يووونعكس عموووس كثا,وووة الت وووريف العاليوووة وعموووس شووودة التعريوووة المائيوووة وا 
 المناطق المرتفعة باتجاه المناطق المن فضة.

 ( الخصائص التضاريسية ألحواض تصريف منطقة الدراسة29جدول )
اسم  ت

 الحوض

التضاريس 
 النسبية

قيمة 
 الوعورة

التكامل 
 الهبسومتري

 8518 35.2 2556 زراوة  .2

 8584 4586 ..15 كر,ت .1

 .858 8553 ..15 ا وه .6

 8588 3543 65.4 ولي كفن .8

 8585 554. .154 دار زيوة ..
 8588 85.2 8586 جولة صان .3
 8585 1514 25.3 شرويت ..

 8586 8581 8584 شابان .4

 8581 .858 .852 دشتو .5

 والمعاد ت الحسابية. Arc GIS 10.5برنام   با عتماد عمسالم در: 

 Relative Relief التضاريس النسبية : -3

ىي مقياس   ر لقياس تضرس حوض الواديأ وتدل عمس الع صة المتبادلة بين صيمة التضرس ) الفرق 
وىنوووواك ع صووووة عكسووووية  بووووين القوووويم  بووووين أعمووووس وأصوووول نقطووووة ,ووووي الحوووووض ( ومقوووودار محوووويط الحوووووضأ

المن فضووة لمتضوواريس النسووبية واألحووواض كبيوورة المسوواحة وىووذا مؤشوور عمووس  ضووعف مقاومووة ال وو ر 
ال ووو ر  ونشووواط عوامووول التعريوووةأ أموووا القووويم المرتفعوووة تووودل عموووس   وووغر المسووواحة الحوضوووية ومقاوموووة

  .(1)التضرسوضعف عوامل التعرية وشدة 

                                                           
(1)

محموود ىشوووام عبووود الووورحمن محوووي الشووومريأ ال  وووائص المور,ومتريوووة لحووووض نيووور شووومز بنوووان ,وووي محا,ظوووة دىووووكأ  
 .91م در سابقأ ص
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  .(1) -اآلتية: ويتم است راجيا من المعادلة

 100× محيط الحوض م ÷ التضاريس النسبية = تضاريس الحوض م 

( وصسوومت إلووس ثووو ث ,ئووات حسوووب صوويم معامووول 29وبعوود تطبيووق المعادلوووة أظيوورت النتوووائ  ,ووي الجووودول)
  -التضرس النسبي وىي كاآلتي:

%( يقووع ,ووي ىووذه الفئووة حوضووين ىمووا 2أحووواض التضوواريس النسووبية ,ييووا أصوول موون ) الفئووة األولووى : -أ
 %( سجل أدنس صيمة عمس مستوى األحواض.1.76%(أ شرويت )1.93زراوة )

%( تشومل ىوذه الفئوة أربعوة أحوواض 4 – 2أحوواض التضواريس النسوبية ,ييوا بوين )الفئة الثانية :  -ب
 %(.3.58%(أ ولي كفن )2.85ة )%(أ دار زيو 2.57%(أ ا وه )2.77ىي كر,ت )

%( تضم ىذه الفئة ث ثة أحواض ىي 4أحواض التضاريس النسبية ,ييا أكثر من )الفئة الثالثة :  -ج
%( سوجل أعموس صيموة عموس مسوتوى األحووواض 4.17%(أ دشوتو)4.08%(أ شوابان )4.03جولوة صوان )

 نظرًا ل غر مساحتو وشدة تضرسو.

اض المنطقة يرجع سببيا تباينيا إلس ا ت ف صيم الفارق الرأسي بوين تتباين صيم التضاريس النسبية ألحو 
أعمس وأدنس نقطة بياأ إضا,ة إلس ا وت ف مسواحاتيا ومحيطاتيواأ عموموًا إن ىوذه القويم مرتفعوة النسوبة 

 ووو بة ال ووو ور و  و وووًا أحوووواض الفئوووة الثالثوووة يفسووور ارتفاعيوووا إلوووس  وووغر مسووواحتيا الحوضوووية و 
 . وا رتفاع وشدة ا نحدار رية وشدة التضرسومقاومتيا لعوامل التع

 Hypsometric Integralالتكامل الهبسومتري :  -4

أ إذ يعووود مووون التكامووول اليبسوووومتري يعبووور عووون صيموووة الع صوووة بوووين مسووواحة الحووووض و,ارصوووو التضاريسوووي 
أ,ضل ال  ائص التي تبين درجة تضرس سطح الحوض والمدة الزمنية التي صطعيا الحوض ,وي دورة 
التعريةأ إذ تشير القيم المرتفعة إلس زيوادة مسواحات األحوواض وان فواض موداىا التضاريسويأ بينموا تودل 

ويوووتم حسووواب التكامووول  القووويم المن فضوووة إلوووس تقووودم الحووووض ,وووي دورة التعريوووة وزيوووادة ,ارصوووو التضاريسووويأ
 .(2) -:اليبسومتري لمحوض حسب المعادلة اآلتية

 

                                                           
 .88حسين كاظم عبد الحسينأ تحميل م اطر جيومور,ولوجية ,ي منطقة بنجوينأ م در سابقأ ص (1)
(2)

 مووف حسووين عمووي الوودليميأ عمووي  ميوول  مووف الجووابريأ اسووت دام الجيوموواتكس ,ووي دراسووة ال  ووائص المور,ومتريووة  
 .142 - 141ألحواض األودية الجا,ةأ م در سابقأ ص
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( التوووي 29وعنوود تطبيووق معادلووة التكاموول اليبسوووومتري عمووس أحووواض المنطقووة وكموووا يتضووح موون جوودول)
 -صسمت إلس ث ث ,ئات ىي:

( تضوم ىووذه الفئوة أربعووة أحوواض ىووي 0.06أحووواض تكامميوا اليبسووومتري أصول موون ) الفئوة األولووى : -أ
( أدنوس 0.02(أ حووض دشوتو )0.04(أ حووض جولوة صوان )0.03(أ حووض شوابان )0.04ولي كفن )

 صيمة من بين الفئات ل غر مساحتو وشدة تضرسو.

ه الفئوة حوضوًا واحودًا ( تضوم ىوذ0.07 – 0.06أحواض تكامميا اليبسومتري بين ) الفئة الثانية : -ب
 (.0.07ىو حوض ا وه )

( تشمل ىذه الفئة أربعة أحواض ىوي 0.07أحواض تكامميا اليبسومتري أكثر من ) الفئة الثالثة : -ج
( وىوووو أعموووس صيموووة عموووس مسوووتوى 0.24(أ زراوة )0.08(أ كر,وووت )0.09(أ شووورويت )0.09دار زيووووة )

مقارنوووة بووواألحواض األ ووورىأ تعووود ىوووذه القووويم األحوووواض نظووورًا لكبووور مسووواحتو الحوضوووية وتضووورس أصووول 
وأنيوا موا  من فضة تشير إلس تقدم األحواض ,وي دورة التعريوة وزيوادة ,ارصيوا التضاريسوي وشودة ا نحودار

 تزال ,ي بداية تطورىا الجيومور,ولوجي وبال  وص أحواض الفئة األولس.     

 رابعًا: خصائص شبكة الصرف لألحواض المائية

ىوي مظوواىر طبوغرا,يوة تتركوز ,ييوا ميواه الجريووان  drainage network سوطحيشوبكة الت وريف ال
السطحيأ أي أن ىذه الشبكة من المظاىر الطبوغرا,ية ال طية ىي التوي تنقول الميواه السوطحية الجاريوة 
مووون منابعيوووا إلوووس م وووباتيا . ودراسوووة شوووبكات الت وووريف السوووطحي ذات أىميوووة ,وووي تحميووول الضوووغوط 

لميووواه أ و,وووي ,يوووم العمميوووات الجيومور,ولوجيوووة بشوووكل عوووام  ا وووة أن شوووبكات والموووؤثرات عموووس مووووارد ا
الت ريف السطحي تعكس ظروف ما يؤثر ,ي تشكيميا من عوامل المناخ والتضاريس والتربة والتركيب 
ال  ري والغطا  النبواتي ويعود صيواس وتحميول شوبكة الت وريف السوطحي لمميواه مون الميموات األساسوية 

 التكامل الهبسومتري =
 2مساحة الحوض كم

 الفارق التضاريسي بالمتر
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ومتريووة أ وىووو عمووس غايووة موون األىميووة ,ووي العديوود موون التطبيقووات الجيومور,ولوجيووة ,ووي الدراسووات المور,
 -. ومن أىم   ائص الشبكة المائية ما ياتي :(1)والييدرولوجية

 Stream Ordersالمراتب النهرية :  -1

الروا,وود يق وود بالمراتووب النيريووة التوودرج الرصمووي لمجموعووة الروا,وود التووي يتكووون منيووا النيوور نتيجووة التجمووع 
وتوجود طرائوق عودة لت ونيف  سوعة وت وريفا ليتكوون النيور الورئيسال غيرة إلس أن تتجمع ,تنموو طوو  و 

التوي تونص (  1954ووضوحًا ىي طريقة سوتريمر )  المراتب النيرية إ  أن أكثر ىذه الطرائق استعما ً 
األولوووس وتتكوووون أنيوووار المرتبوووة : أن المجووواري المائيوووة التوووي   ت وووب ,ييوووا أي روا,ووودأ تعووود مووون المرتبوووة 

الثانيووة موون التقووا  أنيووار المرتبووة األولووسأ وأنيووار المرتبووة الثالثووة موون التقووا  أنيووار المرتبووة الثانيووة . . . . 
 .(2)وىكذا

و,قووًا ليووذه الطريقووة تووم ت وونيف أحووواض منطقووة الدراسووة وتبووين أنيووا تراوحووت بووين الرتبووة األولووس والرتبووة 
ن تموك المجواري وروا,ودىا تتبوع مسواحة  حوواض و ومت إلوس الرتبوة ال امسوةالسادسة وتبين إن ىناك أ وا 

الووذي يوضووح أ (30الحوووض وطبيعووة ال وو ر الووذي تتواجوود عميوووأ ويتضووح موون  وو ل دراسووة الجوودول )
عداد المجواري لصحوواض الوذي يظيور تبواين أعوداد الروا,ود النيريوة بوين أحوواض المنطقوة كموا إن  رتب وا 

أ لووذا تووم (29,30.31,32,33,34,35,36,37) ائطال وور  إلووس ينظوور زيووادة الرتبووةإعوودادىا تتنوواصص موون 
 -:اآلتيةت نيفيا إلس الفئات 

بمووغ أعووداد المجوواري المائيووة   حوووض زراوة عمووس ملتتشوو الفئووة األولووى أحووواض الرتبووة السادسووة : -أ
( مجوورى وىووو أعمووس األحووواض موون حيووث عوودد المجوواري المائيووة نظوورًا لكبوور مسوواحتوأ وحوووض 3692)

( مجوورىأ 649( مجوورىأ حوووض ولووي كفوون )797( مجوورىأ حوووض ا وه )1496كر,وت بمغووت إعووداده )
تيا التوووي لممجووواري المائيوووةأ ويرجوووع ذلوووك إلوووس كبووور مسووواح ذت ىوووذه األحوووواض عموووس أكبووور إعووودادأسوووتحو 

 أدت إلس زيادة إعداد مجارييا. من ثمانعكست عمس زيادة نشاط النحت والتقطيع و 

( 1083تمثمووت بحوووض دار زيوووة بمووغ إعووداد مجاريووو ) الفئووة الثانيووة أحووواض الرتبووة الخامسووة : -ب
( مجوورىأ حوووض 407مجوورى وىووو أعمووس إعووداد لممجوواري ليووذه الفئووة لكبوور مسوواحتوأ وحوووض شوورويت )

                                                           
(1)

أ است  ص شبكة الت ريف السطحي لممياه باستعمال المعالجة ا ليوة لبيانوات  وور األصموار سعد أبو راس الغامدي 
مكووة المكرمووةأ المجموود السووادس عشوورأ العوودد الثووانيأ  –ال ووناعية : دراسووة عمووس منطقووة جبووال نعمووانأ جامعووة أم القوورى 

 .289أ ص2004
لحوض وادي طريف ,ي غرب العراق باستعمال ا ستشعار عن بعد ونظم  زينب وناس  ضيرأ التحميل المور,ومتري (2)

 .256أ ص2014أ 110المعمومات الجغرا,يةأ مجمة اآلدابأ العدد
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( مجوووورى وىووووو أصوووول 305( مجوووورىأ حوووووض دشووووتو )339( مجوووورىأ حوووووض شووووابان )494جولووووة صووووان )
 األحواض من حيث إعداد المجاري بسبب  غر مساحتو.

ىنالوووك تبووواين كبيووور ,وووي مسوووتوى مجمووووع إعوووداد األوديوووة لممنطقوووةأ إن ىوووذا التبووواين يتناسوووب طرديوووًا موووع 
و كممووا زاد عوودد الوديووان نتيجووة المسوواحة الحوضوويةأ إذ كممووا زادت المسوواحة زادت إعووداد األوديووةأ أي أنوو

لمحت والتعرية المائية زادت مساحة األحوواض عموس حسواب األراضوي المجواورة أ أن ىوذه الزيوادة ليسوت 
متسوواوية موون حوووض آل وور بوول تتوواثر بالعواموول الجيولوجيووة موون طبيعووة ال وو ور وبنيتيووا ووجووود الفوالووق 

 والشقوق أ ,ضً  عمس ا نحدار والمناخ.

 Bifurcation Ratioب : نسبة التشع -2

يق وود بنسووبة التشووعب النسووبة بووين عوودد المجوواري المائيووة ,ووي رتبووة معينووة أ وعوودد المجوواري المائيووة ,ووي 
الرتبووة األعمووس منيووا مباشوورة أ وتوودل نسووبة التشووعب عمووس موودى ا نوودماج أ وا  ت ووار الووذي ت ضووع لووو 

لصحووواض المجوواري المائيووة مووع زيووادة رتبيووا وجووا ت أىميووة نسووبة التشووعب ,ووي الدراسووات المور,ومتريووة 
ويووتم حسوواب نسووبة التشووعب موون  وو ل كونيووا تووتحكم ,ووي حجووم الت ووريف المووائي ,ووي الحوووضأ لالمائيووة 
 .(1) -: اآلتيةالمعادلة 

 عدد المجاري في مرتبة ما

                   نسبة التشعب =       

 عدد المجاري في المرتبة التي تميها مباشرةً 

ىوووذا بحسوووب الضووووابط التوووي وضوووعيا ( و 5-3تتوووراوح نسوووبة التشوووعب بوووين مجووواري مراتوووب النيووور مووون )   
( لتكون بذلك  نسبة التشعب شبو ثابتة بين المجاري النيريةأ وىوذا يعنوي أن األحوواض 1957مر )يستر 

  .(2)النيرية تكون عمس درجة عالية من التجانس منا يًا وبنيوياً 

( يمكوون ت وونيف أحووواض المنطقووة إلووس ,ئووات حسووب نسووب التشووعب كمووا 30موون  وو ل دراسووة الجوودول )
 -:ياتي

 
                                                           

عمووور محمووود عموووي عنيبوووةأ تحميووول ال  وووائص المور,ومتريوووة لحووووض وادي ساسوووو باسوووت دام تقنيوووة نظوووم المعموموووات  (1)
 .216 – 210أ ص2018ثأ العدد الثاني عشرأ الجغرا,يةأ جامعة سرتأ كمية اآلدابأ مجمة أبحا

(2)
محموود ىشوووام عبووود الووورحمن محوووي الشووومريأ ال  وووائص المور,ومتريوووة لحووووض نيووور شووومز بنوووان ,وووي محا,ظوووة دىووووكأ  

 .119م در سابقأ ص
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المراتب النهرية لحوض زراوة (29خريطة )

 
( المراتب النهرية لحوض االوه30خريطة )

 
( المراتب النهرية لحوض شابان31خريطة )

 
  ( (Arc GIS 10.5واست دام برنام ( DEMعمس أنموذج ا رتفاع الرصمي ) من عمل الباحثأ با عتماد الم در :
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( المراتب النهرية لحوض دشتو32خريطة )

 
( المراتب النهرية لحوض ولي كفن33خريطة )

 
( المراتب النهرية لحوض شرويت34خريطة )

 
  ( (Arc GIS 10.5( واست دام برنام DEMعمس أنموذج ا رتفاع الرصمي ) من عمل الباحثأ با عتماد الم در :
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( المراتب النهرية لحوض دار زيوة35)خريطة 

  
( المراتب النهرية لحوض كرفت36خريطة )

 
( المراتب النهرية لحوض جولة قان37خريطة )

 
  ( (Arc GIS 10.5( واست دام برنام DEMبا عتماد عمس أنموذج ا رتفاع الرصمي )من عمل الباحثأ  الم در :
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 أحواض منطقة الدراسة ونسب التشعب ومعدالتها ( أعداد ورتب المجاري المائية في35) جدول

 حوض االوه حوض كرفت حوض زراوة

عدد المجاري  الرتب
 في الرتبة

نسبة 
عدد المجاري في  الرتب التشعب

 الرتبة
نسبة 
 الرتب التشعب

عدد المجاري 
 في الرتبة

نسبة 
 التشعب

1 2935 - 1 1181 - 1 645 - 

2 657 4883 2 245 4892 2 118 5842 
3 114 5832 3 57 4821 3 28 4821 
4 29 3893 4 14 4857 4 8 385 
5 6 4883 5 3 4866 5 2 4 
6 1 6 6 1 3 6 1 2 

 19813 797 المجموع  25886 1496 المجموع 24891 3692 المجموع

 3818 132883 المعدل 3847 249833 المعدل 4815 615833 المعدل

 قانحوض جولة  حوض دار زيوة حوض ولي كفن

عدد المجاري  الرتب
 في الرتبة

نسبة 
 التشعب

عدد المجاري  الرتب
 في الرتبة

نسبة 
 التشعب

 الرتب
عدد المجاري في 

 الرتبة
نسبة 
 التشعب

1 524 - 1 866 - 1 459 - 

2 93 5863 2 181 4878 2 68 6851 
3 23 4854 3 35 6853 3 13 5823 
4 6 3883 4 5 6 4 3 4833 
5 2 3 5 1 5 5 1 3 
 18857 494 مجموع 21881 1583 المجموع 2 1 6

 3871 9888 المعدل 4836 21686 المعدل 1885 649 المجموع

  3858 158816 المعدل

 حوض دشتو حوض شابان حوض شرويت

عدد المجاري  الرتب
 في الرتبة

نسبة 
عدد المجاري  الرتب التشعب

 في الرتبة
نسبة 
 الرتب التشعب

عدد المجاري 
 في الرتبة

نسبة 
 التشعب

1 333 - 1 273 - 1 247 - 

2 56 5894 2 55 5846 2 46 5836 
3 14 4 3 13 3884 3 9 5811 
4 3 4866 4 2 685 4 2 485 
5 1 3 5 1 2 5 1 2 

 16897 355 المجموع 1788 339 المجموع 1786 457 المجموع

 3839 61 المعدل 3856 6788 المعدل 3852 8184 لمعدلا
 والمعاد ت الحسابية. Arc GIS 10.5برنام   با عتماد عمسالم در: 
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يقوع ,ووي ىوذه الفئوة سوتة أحوواض وىووي  (3.6أحوواض تقول ,ييووا نسوب التشوعب عون )الفئوة األولوى :  -أ
( 3.47( وحووووض كر,وووت )3.39( وحووووض دشوووتو )3.18( وحووووض ا وه )3.08حووووض ولوووي كفووون )
 (.3.56( وحوض شابان )3.52وحوض شرويت )

تضووم ىووذه الفئووة  (4أصوول موون – 3.6أحووواض يتووراوح ,ييووا نسووب التشووعب مووا بووين )الفئووة الثانيووة :  -ب
 (3.71حوضًا واحدًا وىو حوض جولة صان )

تضووم ىووذه الفئووة حوضووين ىمووا حوووض  (4أحووواض يزيوود ,ييووا نسووب التشووعب عوون )الفئووة الثالثووة :  -ج
 (.4.36( وحوض دار زيوة )4.15زراوة )

( وىوذا يتفوق موع موا أشوار إليوو 5أحوواض المنطقوة سوجمت نسوب تشوعب أصول مون )مما ي حظ إن جميوع 
سووترىمر ممووا يوودل عمووس تجووانس وتقووارب البيانووات والعواموول المووؤثر ,ييووا كمووا يوودل عمووس تماثوول األحووواض 

 جيولوجيًا ومنا يًا.

 كما تتفاوت معد ت نسب التشوعب عموس مسوتوى األحوواضأ ويرجوع التبواين لنسوب التشوعب إلوس تفواوت
مساحات األحوواض وأشوكاليا إبعادىوا وحجوم كميوة الجريوانأ إضوا,ة إلوس الظوروف البنيويوة وال  وائص 

 الميثولوجية لم  ور ودرجة ا نحدار التي ت تمف من حوض إلس   ر.

 Stream Lengthsأطوال المجاري :  -3

الحوضأ إضوا,ة إلوس يق د بطول المجاري المائية مجموع أطوال المجاري المائية . كم . عمس مستوى 
أطوال ىذه المجاري عمس مستوى الرتبأ ومن الم حوظ ,وي أغموب األحيوان أن مجمووع أطووال المجواري 

 . (1)المائية يقل با نتقال من رتبة نيرية إلس رتبة نيرية أعمس منيا

( يمكوون ت ونيف أحووواض منطقوة الدراسووة بحسوب أطوووال مجارييوا إلووس 31مون  و ل م حظووة الجودول )
 -التالية: الفئات

يقوع ,وي ىوذه الفئوة أربعوة أحوواض ىوي  كوم : 250الفئة األولوى أحوواض تقول أطووال مجاريهوا عون  -أ
 كم( وىو أصل األحوواض مون حيوث أطووال المجواري 124.83751دشتو باطوال مجاري بمغت )حوض 
كوم(أ حووض جولوة  135.020008مساحتو الحوضية أ حوض شوابان بواطوال مجواري بمغوت )ل غر 

 223.196279كم(أ حوض شرويت باطوال مجاري صدرىا ) 194.154491صان بطول مجاري بمغ )
 كم(.

                                                           
باسوووت دام تقنيوووة نظوووم المعموموووات  عمووور محمووود عموووي عنيبوووةأ تحميووول ال  وووائص المور,ومتريوووة لحووووض وادي ساسوووو (1)

 .207الجغرا,يةأ م در سابقأ ص
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حوضوين  عموس مل ىوذه الفئوةتتشو كوم : 500 – 250الفئة الثانية أحواض أطوال مجاريها  بوين  -ب
كووووووووم(أ حوووووووووض ا وه بوووووووواطوال  309.418157أطوووووووووال مجاريووووووووو )ىمووووووووا حوووووووووض ولووووووووي كفوووووووون بمووووووووغ 

 كم(. 363.937356صدرىا)

تضم ىذه الفئوة ث ثوة أحوواض ىوي دار  كم : 500الفئة الثالثة أحواض أطوال مجاريها أكثر من  -ج
كوووووووم(أ وحووووووووض كر,وووووووت بووووووواطوال مجووووووواري صووووووودرىا  563.0766زيووووووووة و ووووووول أطووووووووال مجاريوووووووو إلوووووووس )

كم( مورة أ ورى يظيور ىوذا  1573.044518بمغ أطوال مجاريو ) كم(أ حوض زراوة 717.312899)
 الحوض كاكثر األحواض طوً  بسبب كبر مساحتو. 

يظيووور لنوووا إن ىنالوووك تتبووواين ,وووي أطووووال المجووواري مووون حووووض إلوووس   ووور يعوووود سوووبب ىوووذا التبووواين إلوووس 
ذات المسووواحة ,ووواألحواض ذات المسووواحة الكبيووورة ,قووود سووووجمت أعموووس األطووووال والعكوووس مووون األحووووواض 

المسوواحة ال ووغيرةأ إضووا,ة إلووس ا ووت ف البنيووة الجيولوجيووة موون حيووث طبيعووة ال وو ور ودرجووة انحوودار 
 المنطقة. 

  : Drainage Density  كثافة التصريف -4

أول مون وجوو األنظوار إلوس دراسوة كثا,وة   R . E . Horton يعود الجيومور,ولووجي األمريكوي  ىورتوون
الت ريفأ إذ أشار إلس أن ىذا المفيوم يعبر عن الع صة النسبية بين أطووال المجواري المائيوة ومسواحة 

كونيوا تعبور عون أثور كول مون نووع لاألحواضأ وترجوع أىميوة دراسوة كثا,وة الت وريف ألي حووض نيوري 
يأ كموووا يظيوووور كووووذلك أثوووور اينسووووان عمووووس شووووبكة ال ووو ر ونظامووووو والتربووووة والتضوووواريس والغطووووا  النبووووات

الت ووريفأ وتتوصووف كثا,ووة الت ووريف عمووس كميووات األمطووار السوواصطة عمووس أحووواض ومعوود ت التب وور 
 كثافة التصوريف الطوليوةوالتسرب والنفاذية ,ي المنطقة وتقسم كثا,ة الت ريف الس نوعين من الكثا,ةأ 

يووومين متغيوورات جيومور,ولوجيووةأ عمووس الوورغم موون أ وان لكوول موون ىووذين المفوكثافووة التصووريف العدديووة
 -: اتيأ وكما ي(1)شموليما بعنوان واحد

  

 

 

 
                                                           

رحيم حميد العبودانأ بشوار ,وؤاد معوروفأ التحميول المور,وومتري ل  وائص الشوبكة النيريوة لحووض وادي ابوو  ضوير  (1)
 .136أ بدون سنةأ ص22مجمة البحوث الجغرا,يةأ العدد ,ي بادية السممان جنوب غرب العراقأ
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 Linear Drainage Density كثافة التصريف الطولية :-أ

تعوود موون المؤشوورات اليامووة التووي توضووح موودى تعوورض سووطح األحووواض لعمميووات التقطووع والتعريووة أ كمووا 
ونظووام بنيووة الطبقووات ودرجووة النفاذيووةأ إلووس جانووب نوووع الغطووا  النبوواتي تعوود انعكاسووًا لمطبيعووة ال وو رية 

 . (1) -والظروف المنا ية السائدةأ وتست رج صيم ىذا المعامل و,ق المعادلة اآلتية :

 كثافة الصرف الطولية    =
 مجموع أطوال المجاري في الحوض )كم(  

 (  2المساحة الكمية لمحوض )كم

لكثا,وووة الت وووريف عموووس شووودة تووواثر الحووووض بعوامووول التعريوووةأ وشووودة تموووزق وتقطوووع تووودل القيموووة المرتفعوووة 
 الحوضأ أي أن نسيجو الطبوغرا,ي نواعم أ كموا تودل عموس زيوادة أطووال وأعوداد المجواري ,وي الحووضأ

 مون ثومأما القيمة المن فضة ,تدل عمس العكس تمامًا أي أن الحوض يكون صميل التاثر بعوامل التعرية و 
 .(2)صمة تقطعوأ أي أن نسيجو الطبوغرا,ي  شن إضا,ة إلس صمة أعداد وأطوال المجاري ,ي الحوض

( وصسوومت حسووب صوويم 32يتضووح موون  وو ل تطبيووق المعادلووة السووابقة التووي أظيوورت النتووائ  ,ووي الجوودول )
 -:اآلتيةكثا,ة الت ريف الطولية إلس الفئات 

يقوع ,وي ىوذه الفئوة ث ثوة  (2كوم \كوم  3طوليوة أصول مون )أحواض ذات كثا,ة ت ريف الفئة األولى :  -أ
 (.2كم \كم  2.82(أ جولة صان )2كم \كم  2.97(أ دشتو )2كم \كم  2.98أحواض ىي شابان )

( تضوم ىوذه الفئوة 2كوم \كوم  3.5 – 3أحواض ذات كثا,ة ت ريف طولية موا بوين )الفئة الثانية :  -ب
 \كوم  3.01( وحووض ا وه )2كوم \كوم  3.23كر,وت )( وحوض 2كم \كم  3.03كل من حوض زراوة )

  (.2كم \كم  3.01( وحوض شرويت )2كم \كم  3.12( وحوض ولي كفن )2كم

يقوع ,وي ىوذه الفئوة  (2كوم \كوم  3.5أحوواض ذات كثا,وة ت وريف طوليوة أكثور مون )الفئة الثالثوة :  -ج
 (.2كم \كم  3.53حوضًا واحدًا ىو وحوض دار زيوة )

 

                                                           
 .136الم در نفسوأ لعبدانأ رحيم حميد ا (1)
ن بعوود ونظووم سووميمان يحيووس سووميمان السووبيعيأ جيومور,ولوجيووة حوووض وادي توو ل ,ووي ليبيووا باسووت دام ا ستشووعار عوو (2)

 .168ص م در سابقأ المعمومات الجغرا,يةأ
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,ة الت ريف الطولية ألحواض منطقة الدراسوة كانوت متقاربوة نسوبيًا ,وي معود تيا وىوي يظير إن صيم كثا
وشوودة ا نحوودار وعمووس الطبيعووة  يفسوور زيادتيووا إلووس شوودة التضوورس صوويم مرتفعووة بحسووب معيووار ىورتووون

ال وووو رية ال ووووما  ذات نفاذيووووة القميمووووة وذات النسووووي  النوووواعم ويفسوووور إلووووس زيووووادة ,ووووي أعووووداد المجوووواري 
وأطوالياأ مما يدل عمس شدة تاثر األحواض بالتعرية المائيةأ تعد أحواض الفئة الثالثة مون أكثور الفئوات 

نقوول الميوواه والرواسووب ب ووورة أكثوور موون بقيووة الفئووات زيووادة ,ووي الكثا,ووة وذلووك  رتفوواع كفووا ة الشووبكة ,ووي 
 بسبب صيم كثا,تيا المرتفعة.   

  : Stream Frequency  كثافة الصرف العددية-ب

تعبووور كثا,وووة ال ووورف العدديوووة عووون مجمووووع عووودد األوديوووة أو الروا,ووود المائيوووة ,وووي وحووودة المسووواحة ضووومن 
 .(1) -حوض التغذية ويعبر عنيا بالمعادلة اآلتية:

 الصرف العددية    = كثافة
 مجموع إعداد المجاري المائية  

 (  2مساحة الحوض )كم

إذ تزداد القيم ,ي ىذا المعامل ,ي حالة ال  ور ال ومبة ولممطور دور ,عوال ,وي زيوادة الكثا,وة العدديوة  
 التي تزداد مع زيادة ا نحدار وسيادة   ور الرسوبية ال مبة.

( يمكون ت وونيف أحوواض المنطقووة حسوب صويم كثا,ووة الت ورف العدديووة 32مون  و ل م حظووة الجودول )
 -: اآلتيةإلس الفئات 

( تضوووم ىوووذه الفئوووة 2كوووم \مجووورى  6أحوووواض ذات كثا,وووة ت وووريف عدديوووة أصووول مووون )الفئوووة األولوووى :  -أ
 ( وىو يمثل أدنس القيم عمس مستوى األحواض.2كم \مجرى  5.50حوضًا واحدًا ىو حوض شرويت )

( تشمل ىذه الفئة 2كم \مجرى  7 – 6أحواض ذات كثا,ة ت ريف عددية ما بين ) ية :الفئة الثان -ب
مجرى  6.55(أ ولي كفن )2كم \مجرى  6.61(أ ا وه )2كم \مجرى  6.75أربعة أحواض ىي كر,ت )

 (.2كم \مجرى  6.79(أ دار زيوة )2كم \

                                                           
 2كوم \كوم  1.34وترتفوع ىوذه النسوبة إلوس  2كم \كم  0.93إن كثا,ة ال رف تكون ,ي المتوسط  1932 يرى ىورتون 

,ي المناطق المضرسة ذات ال  ور ال ما  التي تتمتع بتساصط غزير بينما تن فض ,ي األحواض التوي تجوري وديانيوا 
م عبوووود الوووورحمن محووووي الشوووومريأ محموووود ىشووووا  \لممزيوووود ينظووور إلووووس  ,ووووق  وووو ور ذات نفاذيووووة وترتفووووع معوووود ت التسوووورب

 .123ال  ائص المور,ومترية لحوض نير شمز بنان ,ي محا,ظة دىوكأ م در سابقأ ص
 .245أ صم در سابقأ التقييم الجيومورو,ولوجي لمنحدرات سمسمة كارةأ بسمة عمي عبد الحسين (1)
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( وتشومل ىوذه الفئوة 2كوم \مجورى  7أحوواض ذات كثا,وة ت وريف عدديوة أكثور مون )الفئة الثالثة :  -ج
 7.26(أ دشوتو )2كم \مجرى  7.18(أ جولة صان )2كم \مجرى  7.11أيضًا أربعة أحواض ىي زراوة )

( وىو يمثل أعمس القيم عمس مستوى األحواض ,ي المنطقةأ 2كم \مجرى  7.50(أ شابان )2كم \مجرى 
 رتبة األولس والثانية.يرجع السبب إلس  غر المساحة الحوضية وزيادة إعداد مجارييا ,ي ال

تعوود الفئووة الثالثووة أعمووس الفئووات عمووس مسووتوى األحووواض ممووا يفسوور عمووس شوودة تضرسوويا  وشوودة ا نحوودار 
وعموووس الطبيعوووة ال ووو رية ذات النفاذيوووة القميموووة مموووا يزيووود مووون سووورعة الجريوووان وبوووالتي زيوووادة ,وووي كثا,وووة 

 ال رف العددية. 

 Texture Ratioنسبة النسيج الطبوغرافي )نسبة التقطع( :  -5

ىو مؤشر مور,ومتري ميم أيضًا يبين شدة تقطع الحوض ومد  نمو شبكة ال رف المائيةأ لذلك يعود و 
التوي و ومتيا شوبكة ال ورف ,وي دورة  موشرًا ميم لكثا,ة ال رف ودليً  عمس المرحموة الجيومور,ولوجيوة

 .(1) -التعريةأ ويمكن است راج معدل النسي  الطوبوغرا,ي من المعادلة اآلتية:

 نسبة التقطع =
 مجموع إعداد المجاري في الحوض مجرى

 محيط الحوض/ كم

 آلتيأحواض الت ريف تبعًا لمعامل النسي  الطبوغرا,ي ليا إلس ث ثة ,ئات كوا Smith وصد صسم سميث
:- (2). 

 مجر  / کم.  4أ ويقل ,ييا المعدل عن  (Coarse texture) نسي   شن الفئة األولى : 

 مجر  / کم.  10 - 4أ ويتراوح معدليا بين   Medium texture) نسي  متوسط الفئة الثانية :

 ./ کم مجر  10أ ويزيد ,ييا المعدل عن  (Fine texture) نسي  ناعم أو دصيق الفئة الثالثة :

كووم( أعمووس صيمووة  \مجوورى  28.06( إن صوويم النسووي  الطبوووغرا,ي تتووراوح مووا بووين )32يتضووح موون جوودول )
لحوووض زراوة ويمكوون تفسووير ذلووك بزيووادة مسوواحة حوووض الوووادي ,ووي حووين سووجل حوووض دشووتو أ ووغر 

                                                           
 .124ص م در سابقأعمي عبد الزىرة الوائميأ عمم الييدرولوجي والمور,ومتريأ  (1)

(2) Smith, K,G, standards for Grading textures of Erosional topography, Amer, Jour, sei, 

1950, p.655- 658. 
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مجرى كم(أ ويمكن حسب  8.49األحواض أدنس معدل نسي  طبوغرا,ي حيث لم تتجاوز صيمة المعدل )
 -:ياتي( ت نيف أحواض المنطقة كما Smithتقسيم )

 لم تظير ,ي ىذه الفئة أي أحواض. الفئة األولى أحواض خشنة النسيج : -أ

 9.43تضوم ىوذه الفئوة حوضوين ىموا حووض شورويت ) الفئة الثانيوة أحوواض متوسوطة النسويج : -ب
 كم(.  \مجرى  8.49كم( وحوض دشتو ) \مجرى 

يقووع ,ووي الفئووة ناعمووة النسووي  كوول موون حوووض زرارة ويبمووغ  عمووة النسوويج :الفئووة الثالثووة أحووواض نا -ج
كووم(أ حوووض  \مجوورى  15.92كووم(أ حوووض كر,ووت ) \مجوورى  28.06معوودل النسووي  الطبوووغرا,ي لووو )

 18.25كوووم(أ حووووض دار زيووووة ) \مجووورى  10.57كوووم(أ حووووض ولوووي كفووون ) \مجووورى  12.45ا وه )
 كم(. \مجرى  10.25أ حوض شابان )كم( \مجرى  12.45كم(أ حوض جولة صان ) \مجرى 

أ ممووا يفسوور ارتفوواع % موون مجموووع األحووواض ىووي ضوومن أحووواض ناعمووة النسووي 85.76ي حووظ إن 
كثا,تيا الت ريفية وسرعة جريان المياه بسبب وصوعيوا ضومن تكوينوات  و رية  ومبة ذات نفاذيوة صميموة 

ن الحوووض الواحوودأ بينمووا سووجمت ,ضووً  عوون زيووادة مسوواحتيا التووي تزيوود موون كثا,ووة الشووبكة المائيووة ضووم
% ممووا توودل عمووس الطبيعووة ال وو رية المتوواثرة بعواموول التعريووة 14.24أحووواض متوسووطة النسووي  نسووبة 

 من ثومالمائية المتمثمة بال  ور الجيرية والدولومايتية المنكشفة ,ي المنطقة التي تسمح بتسرب المياه و 
 تكون كثا,ة الت ريف أصل من سابقتيا.  

  Channel Maintenanceمعدل بقاء المجرى :  -6

ن زيووادة  يعبوور ىووذا المعاموول عوون المسوواحة ال زمووة لتزويوود شووبكة مجوواري األوديووة بالميوواه ,ووي الحوووضأ وا 
صيمووة ىووذا المعاموول يوودل عمووس سووعة مسوواحة الحوووض عمووس حسوواب أطوووال المجوواريأ وىووو يمثوول مقموووب 

 .(1) -المعادلة اآلتية:كثا,ة الت ريفأ ويمكن الح ول عمس تمك القيمة من 

 معامل بقاء المجرى =
 2كممساحة الحوض 

 كم مجموع أطوال مجاري شبكة التصريف

                                                           
  إن المنطقوووة التوووي يكوووون نموووط ت وووريفيا ناعموووًا ,وووإن كثا,تيوووا الت وووريفية تكوووون عاليوووةأ بينموووا المنطقوووة التوووي يكوووون نموووط

عبوود اه سووالم المووالكيأ أساسوويات عمووم األشووكال  \ت ووريفيا  شوونًا تكووون كثا,تيووا الت ووريفية من فضووة. لممزيوود ينظوور إلووس 
 .199أ صم در سابقاألرضية )الجيومور,ولوجي(أ 

 .97 مف حسين عمي الدليميأ األنيار دراسة جيوىيدرومور,ومترية تطبيقيةأ م در سابقأ ص (1)



 
 

 

 اخلصائص املورفومرتية لألحواض النهرية الفصل الرابع

179 

يتضوح إن معودل بقوا  المجورى صود  أ(32جدول )أ سة و وعند تطبيق المعادلة عمس األحواض المدر      
كووم( ,ووي حوووض جولووة صووان سووجل أعمووس معوودل لبقووا  المجوورىأ و,ووي حوووض زراوة  \ 2كووم 0.35توورواح )

كووم(أ حوووض ولووي  \ 2كووم 0.33كووم(أ حوووض ا وه ) \ 2كووم 0.30كووم(أ حوووض كر,ووت ) \ 2كووم 0.33)
كوم(أ حووض  \ 2كوم 0.33كم(أ وحوض شرويت وشوابان ودشوتو سوجموا نفوس القويم ) \ 2كم 0.31كفن)

كووم( سووجل أدنووس صيمووة لمعوودل بقوا  المجوورى عمووس مسووتوى األحووواضأ يظيوور لنووا  \ 2كووم 0.28دار زيووة )
لووس  تقووارب ,ووي صوويم معوودل بقووا  المجوورى لصحووواض يعووود السووبب إلووس تشووابو ظووروف نشوواة األحووواض وا 
ن معامل بقا  المجرى يرتبط بالمرحمة الحتية  التجانس ,ي ال  ائص الجيولوجية واألحوال المنا يةأ وا 

 الساصطة تزيد من نشواط ىوذه العمميوة كموا أن عامول التضواريس وشودة ا نحودار يزيود مونإذ إن األمطار 
سوورعة جريووان السووطحي لمميوواه عمووس معوودل التب وور والتسوورب وزيووادة شوودة الحووت وموون ثووم صمووة معوودل بقووا  

  المجرى.  

مية نسووتنت  ,ووي المح وومة إن األحووواض النيريووة تباينووت ,ووي   ائ وويا المور,ومتريووةأ المسوواحية والشووك
والتضاريسووية والشوووبكة المائيووةأ ىنالوووك أحووواض سوووجمت مسووواحات كبيوورة وأ ووورى متوسووط وأ ووورى ص وووير 

بوين الشوكل المسوتطيل  وأيضًا ,ي أطواليا وعرضيا ومحيطأ وىنا أثور ,وي تبواين   ائ ويا الشوكمية موا
رق أ وكووذلك أحووواض أ وورى تباينووت ,ووي   ائ وويا التضاريسووية بسووبب الفووارق الرأسووي بينيووا ,وودائريوالوو

ا رتفوواع وا ن فوواض ممووا انعكووس عمووس بقيووة ال  ووائصأ وأيضووًا تباينووت ,ووي   ووائص الشووبكة المائيووة 
ىنالووك أحووواض و وومت إلووس رتبووة السادسووة بسووبب كبوور مسوواحتياأ وأ وورى إلووس الرتبووة ال امسووة بسوووبب 

ىووذا التبوواين انعكووس عمووس بقيووة ال  ووائص موون حيووث طووول المجوواري ونسووب  موون ثووم ووغر مسوواحتيا و 
أ إضا,ة إلوس ىوذا التبواين يونعكس عموس  طوورة السويول وكثا,ة الت ريفأ ومعدل بقا  المجرىالتشعبأ 

لمنطقووة الدراسووة إذ إن األحووواض ذات المسوواحة ال ووغيرة وا بعوواد ال ووغيرة موون حيووث الطووول والعوورض 
والمحووويط ىوووي أحوووواض ترتفوووع ,ييوووا  طوووورة الجريوووان السووويمي عموووس العكوووس تماموووًا مووون األحوووواض ذات 

لكبيرة وذات ا بعاد الكبيرة التوي تون فض ,ييوا  طوورة السويولأ وىنالوك تبواين ,وي ال  وائص المساحة ا
الشكمية لصحواض إذ إن أصتراب األحواض من الشكل الدائري ترتفع ,ييا ال طوورة وابتعادىوا عون الشوكل 

,وووي الووودائري واصترابيوووا مووون الشوووكل المسوووتطيل تووون فض ,ييوووا درجوووة ال طوووورةأ وأيضوووًا ارتفووواع التضووورس 
األحوواض مؤشورًا عمووس  طورتيوا إذ إن زيووادة التضورس تعنووي شودة ا نحوودار وبالتوالي شوودة ال ورف ممووا 
يؤدي إلس نشاط ال طورة ليذه األحواضأ أما ,يما ي ص   ائص شبكة المائية زيادة المراتب النيرية 

ال رف الطوليوة وص ر أطواليا وان فاض صيم تشعبيا مؤشرًا عمس  طورة الجريان السيمي وكذلك كثا,ة 
 .والعددية بارتفاع معد تيا ترتفع ال طورة
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 بعض خصائص شبكة التصريف المائي ألحواض منطقة الدراسة (32)جدول  

 والمعاد ت الحسابية. Arc GIS 10.5برنام   عمس با عتمادالم در: 
 

 

نسيج الحوضي  األحواض ت
 كم \مجرى 

الكثافة الطولية 
 2كم \كم 

الكثافة العددية 
 2كم \مجرى 

معدل بقاء 
 المجرى

 5833 7811 3853 28856 زراوة   .1

 5835 6875 3.23 15892 كرفت   .2

 5833 6861 3.01 12845 االوه   .3

 5831 6855 3.12 15857 ولي كفن   .4

 5828 6879 53 .3 18825 دار زيوة  .5

 5835 7818 82 .2 12845 جولة قان   .6

 5833 5855 3.01 9843 شرويت  .7

 5833 7855 2.98 15825 شابان  .8

 5833 7826 2.97 8849 دشتو  .9
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 المقدمة

ذ  خااالطليتناال هذىااافصذصإجراااهذييااالص ذتايااايطذيإااارذبلصءااالذ نطاااا ذعرااا لذعنااال  ذ  ااارذ لع يااا ذت لءااايلذإ
يي   لف إ يياااا لذ صإ ت ب اااا ذعجخطااااللذصإيلياااال ذصإةااااي للذ  خاااالطلذ ل اااا ذصإ اااا ص لذ  خاااالطلذيي ل ذصإ

لذ تاجبيلذت ا ذ  خلطلذصإيزصتذصأللءي ذصإيي   لف إ يي ذصإ ت ب  ذعجخطللذصإت لي ذصإ لئي صإ   يلتذ
ذ تاياايطذصإخطاالينعغاالذصارااللىذيإاارذ جياا طذ لصإ خاالطلذ  اارذصألنرااط ذصإعراالي لذ صا  لنياا ذصإاات  طذعياال

ص ت الهذ  ا عذخةااللىذ  ينا ذ صإ  ت  ا ذ يتط الذىاافصذصإتايايطذي طال ذب إ ياالتذذ ياال ذعاوذيارا صإاف ذ
عاافإ ذيت ياالذ ذذب ذفئاالتذيااتطذتع ياالذصألخطااللذفاالذ ي   االتذإألخطااللذفصتذصألباالذصإيةاايطذ ياا 

  ااارذصإاااالئ ي ذ  ااارذترااا يطذعااالص رذي صلىذصإخطااالذءااال لىذصإت ييااازذعاااي ذصألخطاااللذصإ خت جااا ذصإتااالذ
ذ.(1) ي ذ  لي ذصإخط لىتت لضذإيلذصإ نرجىذ  ذ ي ذصألى

 المخاطر المرتبطة بالعمميات الجيومورفولوجيةواًل: أ

 المخاطر المرتبطة بالعمميات المورفوديناميكية )حركة المواد الصخرية( -1

ت  ذصإ ن  لصتذصأللءي ذص  ىذصإ ةلئهذصإ ي  ذصإتلذ  ذخالإيلذي  ا ذصإت العذ  ارذ ليا ذذذذذذذذ
علإ نطاا ذ  ا  ذت الضذصإ ن ا لصتذصأللءاي ذإ   يالتذ ل ا ذصإ ا ص ذخط لىذ ل ا ذصإ ا ص ذصأللءاي ذ

ت  ي ذب ل  ذصإخط لىذ   ل إ ذصإ  ذ نيلذذ  ذبطصأللءي ذب ذت  عذص ت لهذ   بيلذفلذصإ ةتاعهلذ ذ
 االضذ جرااهذذيااجتللذ في االذ(2)ب ذتيناالذي ل اا ذصألنرااط ذصإعراالي ذفاالذصأل اال  ذصإ  لءاا ذإ خطاا لى

ذ-إ خلطلذ ل  ذصإ  ص ذفلذصإ نطا ذ صا  لني ذترنيجيلذ تاييطذر ىذخط لتيلذ:

ذMovement Mass Risks : مخاطر حركة المواد -أ 

  اارذ ااهذصإ   ياالتذصإتاالذينااترذ نياالذناااهذ Movement Mass يط اا ذ رااط حذ ل اا ذصإ اا ص 
طعي تاااوذ ااا ذ يااا ذصإ ياااطذ صإةااال  ذ ناااا عذإ  اا ص ذصإرااخلي ذفااا  ذصإ ن ااا لصتذ صإااافىذيخت اااعذفااالذ

 .(3)صإت  ينالتذصإرخلي ذصإ نا إ ذ صألخطللذصإتلذتنيطذ  ذ   بيل

                                                           
لذ2007لذ  اال لذ1بةاال  ذ ز االذ عاا ذصإةااالطلذرااايل ذناا ل ذ  ةاارلذي صلىذصإخطاالذ صإتااج ي لذ صلذصإ ل اا لذطذ(1)

ذ.47ص
لذصإيل  اا ذبلعيااهصةاا  ذراالإحذصإ  االطلذزيناالذيعاالصىيطذ ةااي لذ ل اا ذصإ اا ص ذصأللءااي ذ  خلطلىاالذفاالذ  لفظاا ذذ(2)

ذ.296لذص2015صإ ةتنرلي ذ ي  ذ  ي ذصإتلعي لذصإ   ذصإةل  لذ
صإ اا  ذ صإ  صيياا لذ صلذ –    اااا ذرااااعل ذ  ةاااا للذ   اااا ذيعاااالصىيطذبلعاااالللذصألخطااااللذ صإ اااا صل ذصإطعي ياااا ذ(3)

ذ.143لذص1998لذصإج لذصإ لعللذصإالىلى
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نيياللذصأللءالذإت عيالذ ا ذ ل ا ذ تاهذ ا ذصإراخ لذ صإ طالطذ صإ جتتالتذ  لذيةتخ طذ رط حذصأل
 ل ااالتذنيياااللصتذصأللءاااي ذصإراااخلي ذبةاااجهذصإ ن ااا لذعج اااهذتاااجبيلذصإيلفعيااا لذي  ااا ذب ذتتءااا  ذصأل

  الذ  ءاحذذل(1)بنةيلعي ذب ذصنزال ي ذب ذصناالعي ذب ذىع طي ذ صإ  ي ذ  ذصإ ل لتذصأللءي ذصألخالى
ذ(.ذ23)ذر هفلذصإ

نمط حركة المواد الصخرية بفعل الجاذبية االرضية باتجاه أسفل المنحدر( 23) شكل

إ  ن  لصتذ  رذصإطلي ذصإةل  لذفلذرع لذ ع ذصإ  ي ذ ع ذصإي ص ذ ع ذصإ  ي لذبخطللذصإةا طذصإرخل ذصإ ر لذ:ذ
ذ.80لذ2018 نطا ذصإ ي ذصإةخن لذبطل   ذ  ت لصهذغيلذ نر لىلذيل   ذ   ص لذ  ي ذصآل صللذصإالىلىلذ

تةاا  ذ   ياالتذت اال ذصإ اا ص ذ  اارذصإ ن اا لصتذعراا هذ صءااحذفاالذ نطااا ذصإ لصةاا لذيفذب ذصإ ظاالىلذ
 ج ذ نيلذ لذي   ذإ   يلتذيي   لف إ ييا ذنييللصتذصأللءي ذعجن ص يلذصإ ختصأللءي ذصإنلتي ذ  ذصأل

  ي اا ذت  ناااتذعج اااهذصإظاال عذصإ نلخيااا ذصإلطعااا ذ صإتةاال طذ صةاااتالتلذب ذإ   يااالتذ  يباا ذ ااالذزصإاااتذ
 تاجبلىذع  ص ااهذ ا ىذيياالذت صفلىاالذذلفاالذ نطاا ذصإ لصةاا ذصإراخلي  اا ص ذصإ ذ   ياالتذت ال ذبذلراط ن

ي إ يياااا (ذ صإ ل ااااهذصإ ناااالخلذ صإ ل ااااهذصإتل ياااالذصإرااااخل ذلذصإعنياااا ذصإي) نياااالذصإ ل ااااهذصإيي إاااا يلذ
تا  ذصإ ن  لذذىصإ ت بهذعخرلئصذصإ ن  لذ)خر ن ذصإ ن  لذ  لي ذ   لتولذ   ذصإط ع غلصفل

ذ.(2)  ذصإغطل ذصإنعلتلذ صإ ل هذصإعرل ذ  لي ذصن  صلذصإةجح(ذىفصذفءال ذ

                                                           
(1)

 Rheinischen Friedrich, Wilhelms, Landslide Hazard and risk assessment, 

Erlangung des doktor grads , Mathematich , naturwissensc haftlichen fakultat, Italy, 

2005, p 86. 
يعلهذعلصنل ذ لصة ذيي   لف إ ييا لذ ي ا ذ  يا ذصإتلعيا ذ صةاطلذ ع ذصهللذرعللذ ع  ذصإ يي للذ ن  لصتذة ة  ذذ(2)

ذ.380لذص2014صإ   ذصإخل  ذ رللذ
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إ بااالىذصإ لفاااالتذ صإ ن ااا لصتذصإيع ياااا ذع نطاااا ذصإ لصةااا ذفتنرااااطذع  ظ يااالذ بياااالذ ااا ذ ل اااالتذذنظااالص ذ
 Sliding ذ) صانزال ذصإرخلذ (Fall Rock) ذنييللصتذصأللءي ذصإ جليئ ذ بهذصإتةل طذصإرخلصأل

Rock) ذع نطاااااا ذصإ لصةااااا لذااااا لصتذب ااااا ذصألخطاااااللذصإلئيةااااالذ إااااافصذت ااااا ذ ل ااااا ذصإ ااااا ص ذ  ااااارذصإ ن 
ذ. ياا ذتااؤبلذ  ارذ خت عذصالةتخ ص لتذصإعرلي ذفلذصإ نطا 

 تصنيف حركة المواد الصخرية لمنطقة الدراسة -ب

  ذعي ذبىطذصإترنيجلتذصإ  يب ذصإتالذت يازتذع  نيالذترانيجلتذيل  ا ذرال   ذإ  ظاطذي ذإاطذي ا ذ
تاةاايطذذ  تةاال طذ صناازال ذصأللضذىااإ ااهذصإظاالىلصتذصإيي   لف إ يياا ذصإنلتياا ذ اا ذ   ياالتذز ااعذ

  ا ذص ت ا ذرالللذفالذتاةاي وذ  ارذبةال ذصخاتالعذةال  ذ Sharp , C. F.S. صألةاتلفذراللل
لذ(1)بخالى ل  ذصإ  ص ذصإ نزإا ذ  ذنل يا ذ خرالئصذصإ ا ص ذصإتالذتاجبلتذعيافهذصإ ل ا ذ ا ذنل يا ذ

ذ-تل:ل  ذإ   ص ذصإرخلي ذ تاةي يلذ لآل(ذبن صعذصإ 1)إ خططذي ءحذص

 : Rapid Flowage Typeالحركة السريعة لممواد  -أ

لذل ذىذ الذيةتغل ذ   بيلذبا ص لذإافإ ذالذي  ا ذ ال ظتيالذ يا صنيجىلذت  ذصإ ل لتذصإتلذت   ذفي
ذياجتلصإخطاللذ في الذ نا ذتيالهذىافصذ يلذ عذ  طذبخفذصإت صعيلذصإ ب ت   ذخط لتيلذفلذفيلئي ذ   ذ

ذ-: لصة ذىفهذصإ ل لتذصإةلي  ذع نطا ذصإ لصة 

 Falling rocksتساقط الصخور :  -1

نيياالالتذصأللءااي ذصإةاالي  ذ صإجيلئياا ذصإتاالذت اا  ذإ ةااج  ذ اا ذبراا لهذصالذص ذ اا ذتةاال طذصإ تااهذ ص اا ي
ي اااا  ذلذ(2)ذ(SteeperSlope)ذغياااالذصإ ةااااتالىلذ ي اااا  ذ  اااارذطاااا هذصإةااااج  ذراااا ي ىذصالن اااا صل

  رذط هذصإ ن  لصتذصإخلإي ذ  ذصإل صةلذ صإتلذتزي ذصن  صلىلذذ(Rock Fall)ذصإةا طذصإرخل 
يفذتنيللذ تةاطذصإ تهذصإرخلي ذ ترط طذعلأللضذع   ذب ذتت الضذإ تا  ل ذذ لي ذ(40  رذ)

ب ذصالنازال ذ صال ت ال ذعةاطحذصإ ن ا لذيالذ الصتذ  ا   ىذ صا ذ لناتذفالذبغ الذصأل ا صهذتت االضذ
ي  اا ذصإااا هذب ذذ(50صإراا لىذ)ذ ال ظاا  اا ذذل(3)لذعاالأللضرااط ص يىاافهذصإ تااهذإ تج اا ذنتيياا ذأل

                                                           
 ةاا ذةااي ذب  اا ذبعاا ذصإ ينااي لذبراا هذصإيي   لف إ يياالذ لصةاا ذصألراا لهذصإتءلليةااي ذإةااطحذصأللضلذ راا لذذ(1)

ذ.320ةلع لذص
(2) Bryant .E.A .: Natural Hazards , Cambridge University . Press , London, 1991,p 

190. 
 رااا لذصةاا  ذرااالإحذصإ  االطلذزينااالذيعاالصىيطذ ةاااي لذ ل اا ذصإ ااا ص ذصأللءااي ذ  خلطلىااالذفاالذ  لفظااا ذيلعيااهلذذ(3)

ذ.302ةلع لذص
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   يلتذصإتي ي ذتت  طذفلذب يلطذصإ تهذصإ تةال ط ذإ الذتةايطذعاوذ ا ذ   يالتذصإت ا  ذ صالن  ال ذ
علتيالهذت ةالذصإ تاهذصإ عيالىذصإ ياطذ  ذباطذ ذذ صإرا  ذ  لذينترذ نيلذ  ذزيل ىذفلذصتةلعذصإج صره

ذعج هذتجبيلذصإيلفعي ذصأللءي .ذبةجهذصإةج  

 (sharpe( أنواع الحركات عمى المنحدرات حسب تصنيف )1مخطط )

ذ
 ة ذةي ذب   ذبع ذصإ يني لذبر هذصإيي   لف إ ييلذ لصة ذصألر لهذصإتءلليةي ذإةطحذصأللضلذصإ ر ل:ذ

ذ.321لذص1995 ؤةة ذصإبالف ذصإيل  ي لذصاة ن لي لذطع  ذصإ ل ي ذ رللذ

  Sliding Rock ي:اإلنزالق الصخر  -2

ت االعذصالنزال ااالتذصإراااخلي ذعجنيااالذ ل ااا ذصإراااخلذب ذصإ اا ص ذصإراااخلي ذصإ ج  ااا ذفااالذصتيااالهذبةاااجهذ
ط هذبةطحذصإج صرهذصإ ا ة ذب ذصإ ةتاي  لذ ت   ذىفهذصإ ل  ذةلي  ذ بلعت ذ  ذذر  ذصإ ن  ل
ىيئاا ذ تااهذذرصإال اا ىلذ صإ تااهذصإرااخلي ذصإ نزإااا ذ ااهذصإ ن اا لذ اا ذت اا  ذ نجاال ىذب ذ  ااذرصإا اا ذيإاا
ذ.(1) تتلع  

                                                           
 لصةا ذذ(صإافىلذ–ذن عياعذ)ذ–ذ    ذ  لذلصغلذ ع ذصإل   لذصألخطللذصإيي   لف إ يي ذ  رذطلي ذصع ذزني ا ذ(1)

ذذ.275 ر لذةلع لذصيي   لف إ يي ذعلةتخ صطذنظطذصإ     لتذصإيغلصفي لذ

 حركة المواد

الحركة البطيئة 
 للمواد

 زحف الصخور

 زحف التربة

الحركة السريعة 
 للمواد

 تساقط الصخور

 انزالق

 انسياب طيني

 انهيار
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كتل صخرية متساقطة ضمن منطقة الدراسة( 50صورة )

ذ(N 36°13.7379)ذ(E 44°58.9071)ذ30/1/2021 صإ ر لذ:ذصإ لصة ذصإ ي صني 

ذ.(1)ذ-:صالنزال ذىلذيإرىطذصإ  ص هذصإتلذتؤ  ذب   ذ
صإتل ياااالذصإرااااخل ذ اااا ذت ل اااالذصإطعااااالتذصإطينياااا ذصإةاااا ي  ذ ااااعذطعااااالتذصإ ياااالذصإيياااال ذ -1

ذ.ذب ذصإ يلذصإل  لذب ذصإ  ةلذ صإيع 
صإ الئلذصإغطالئلذصإاف ذينراطذ   يا ذذصالنةايلل ا ذنا عذذصأل طاللصإترليعذصإةط لذإ يالهذ -2

 .ذصأللض صخهذذيإرتةللذصإ يلهذ

لذ يا ذذصأللض صخاهذذيإارصإغطل ذصإنعالتلذ ا ذصإ رالئ ذيزيا ذ ا ذ  يالتذصإ يالهذصإ تةالع ذ -3
 ىلذ  ذصإن عذصإف ذيت  ىذ  ايلذ  ىذةنت تلصتذذ ترلع  ذ ةط ي ذ الذصأل رللتلع ذذي 

ذتلع ذصإت تذصإةط ي .صإ  لذفلذت لة ذذإي ذإوذ
 صإيزصتذصإتلذت  بيلذ ل  ذصإةيللصتذصإ خت ج . -4

ذصإ غطلىذإ  ن  ل.ذلءي صألطعي  ذصإ  ص ذ -5
ي   ذصالنزال ذصإرخل ذف  ذصإت  ينلتذصإرخلي ذر ي ىذصإ يهذ عذنرالطذصإ  ص اهذصإ  جازىذإ ل ا ذ

ذ(.51  لذ  ءحذفلذصإر لىذ)ذلصإ  ص ذي   ذصالنزال ذفلذ ن  لصتذ نطا ذصإ لصة 

                                                           
ذ.209 ر لذةلع لذصعة  ذ  لذ ع ذصإ ةي ذلذصإتاييطذصإيي   ل ف إ يلذإ ن  لصتذة ة  ذ للىلذذ(1)



 

 

 

 الدراسة تقييم املخاطر اهليدروجيومورفولوجية ملنطقة الفصل اخلامس

186 

منحدرات جبل بمفت من( انزالق الصخور 51صورة )

ذ(N 36°07.9550)ذ(E 45°13.5567)ذ30/1/2021 صإ ر لذ:ذصإ لصة ذصإ ي صني ذ

 Land slides:  األرضيةاإلنهيارات  -3

ج اااهذصإيلفعيااا ذصأللءاااي ذ ىااالذت ااا  ذ نااا ذ  اااطذعطذتااات ب ااا ذبرااا لهذصإ ل ااا ذصإةااالي  ذ صإتااالذذ ت ااا
ن ااا صلذ خلراا ذفاالذت ااا ذصإتاالذت باالذفييااالذصإج صرااهذ صإرااا  ذ ىااالذصإ لفاالتذصإرااخلي ذراا ي ىذصا

 إ اا ذذل ذ ةااليعذالذيتياال زذصإباا صنلذصإ  اا   ىلذ  اا ذصإناال لذ راالى تيلذ ياا صنيذلت اا  ذعراا هذفياالئ
 لءاايلذع   ياالتذتي  اا ذصالةاات الهذ  اارذز اا ذ اا  بيلذ اا ذخااالهذراا هذصإ تااهذصإ تةاال ط ذ  اا  ذ

صإن ااتذصإ  يباا ذ اا ذ ياا ذصإراااهذ  لياا ذصالةاات صلىذ  اا ىذصاخااتالعذصإ اا نلذإاراالتيلذصإخلليياا ذ
لذ(1)لتذصإ راا لذصإلئيةالذب ذصإا اا ذصألراا ي ذإيافهذصإ ت اا ذصإرااخلي   طلعاا ذىاافهذصإعيلناالتذ اعذعيلناا

 يااا ذتنترااالذصإ تاااهذصإراااخلي ذصإ تةااال ط ذبةاااجهذ ن ااا لصتذ نطاااا ذصإ لصةااا لذ يجراااهذىااافهذصإ تاااهذ
صإرااخلي ذع ءاايلذ اا ذع ااضذصإج صرااهذ صإرااا  ذصإرااخلي ذنتيياا ذإتاا صإلذ   ياا ذصإتةااخي ذعةااعلذ

  اا   ذ   ياا ذصإتعلياا ذنتيياا ذالنخجلءاايلذببناال ذصلتجاالعذ لياا ذصإ االصلىذببناال ذنيااللذفرااهذصإراايعلذ
(ذ صإتلذت ءاحذينتراللذ52صإ يهذأللتجلعذصإ  ىذصإ لصل ذصإي  لذ صإةن  لذ  لذيتءحذ  ذر لىذ)

صإ تاااهذصإراااخلي ذصإ تج  ااا ذبةاااجهذصإ ن ااا لصتذ يال اااظذ ياااهذصإيااا صلذصإاااف ذي  ااالذصإطليااا ذنتييااا ذ
ذلي .صالنييللذصإ ةت لذعةعلذءغطذصإ تهذصإ نيللىذعلتيلهذصإط

                                                           
رع لذ ع ذصإ  ي ذ ع ذصإي ص ذ عا ذصإ  يا لذبخطاللذصإةاا طذصإراخل ذإ  ن ا لصتذ  ارذصإطليا ذصإةال  لذفالذذ(1)

ذذ.76 ر لذةلع لذصذ نطا ذصإ ي ذصإةخن ل
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عمى الطريق الرابط بين رانية وبشدر في جبل كيودرش منزلقة( كتل صخرية 52صورة )

ذ(N 36°13.7379)ذ(E 44°58.9260)ذ1/2021/ذ30 صإ ر لذ:ذصإ لصة ذصإ ي صني ذ

  :  Mud Flow  الطيني التدفق -4

 ىاالذ ل ااا ذةاالي  ذإ ت ااا ذ ااا ذصإطااي لذعلإ ليااا ذصالةاال ذ راااع  ذعلإ يااالهلذتت اال ذعج اااهذصإيلفعيااا ذ
علتيلهذ يهذصإ ن  لصتلذتت   ذصالنزال لتذصإطيني ذنتيي ذترععذصإ   نلتذصإطينيا ذ  ارذصإ ن ا لصتذ

 طااللذصإغزياالىلذ  االذيااؤ  ذيإاارذصنزال ياالذعراا لىذصنةاايللذصألةااا طذصإ ياال لىذعلإ ياالهلذالةااي لذع اا ذ
لذب ذ لذينرطذىفهذصالنةيلعلتذصإطيني ذىلذ   ذصإغطل ذصإنعلتلذ ت   ذلطينلذعلتيلهذبةجهذصإ ن  

يظياالذذل(53)  االذ  ءااحذفاالذصإراا لىذلذ(1)يلياال ذغطاالئلذفاا  ذىاافهذصإت  يناالتذصإ رااع  ذعلإ يااله
ىفصذصإن عذع  ذصإ  صرعذصإ طلي ذصإتلذتةاعلذتةال طذ  يا ذ ا ذصأل طاللذصإتالذت  اهذ  ارذت ا ي ذ

عاافإ ذىاافصذذ  لئياا ذ صإتاالذت  ااهذعاا  لىلذعياالعذ  ياا ذ اا ذصإ اا ص ذ  ياالذببناال ذصإ ل اا ذ ةااعع ياالل ذ
ذ.صإن عذ  ذصإ   يلتذصإ  لف  ينل ي  ذصإةلي  ذء  ذىفهذصإ نلط 

                                                           
صأللءي ذ  رذطلي ذخ لص ذصإيع الذذصالنزال لتب   ذف يحذفيلضذ  لذصإ ييعللذت  يهذيي   لف إ يلذإ خلطلذذ(1)

لذصإيل  اا ذصإ لص ياا لذ  ياا ذصآل صللذ2019_ذذ2018راا لإلذصإ االص لذ ي اا ذ اا ص ذصآل صللذ اا  ذخاالصذعاالإ ؤت لصتذ
ذ.917ص
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الطيني غرب منطقة الدراسة التدفق( 53صورة )

ذ(N 36°13.7350)ذ(E 44°58.9221)ذ1/2021/ذ30 صإ ر لذ:ذصإ لصة ذصإ ي صني ذ

 Slow Flowage Typeالحركة البطيئة لممواد :  -ب

تت بهذصإ ل لتذصإعطيئ ذفلذز عذصإ  ص ذصإرخلي لذ ىفصذصإنا عذ ا ذصإ ل التذالذي  ا ذ ال ظتيالذ
ببنل ذ ا  بيللذإ ا ذي  ا ذي لص يالذ ا ذخاالهذ ال ظا ذببللىالذصإ خت جا ذصإ ت ب ا ذفالذتغطيا ذع اضذ

ذ-صإ ل  ذن  ي ذى ل:تر هذىفصذصإن عذ  ذذبيزص ذ  ذ نطا ذصإ لصة 

  : Rock Creeping المفتتات الصخريةالزحف  -1

ىاا ذ ل اا ذز ااعذصإ اا ص ذصإرااخلي ذ صإتلعاا ذ صإ طاالطذصإرااخل ذصإخراا ذعراا هذعطاال ذ  اارذةااج  ذ
صإتالهذ  ن  لصتذصأل  ي ذعتجبيلذصإيلفعي ذصأللءاي ذ ي ا  ذفالذصإ نالط ذصإا ي ا ذصالن ا صلذ عرا هذ

  ذ صالن  ل ذ ت ل لذصإلط ع ذ صإيجلعذ ي   ذصإز عذفلذنتيي ذ   ي ذصإت ذلير لذ ال ظتيل
 فاالذةااج  ذصإااتالهذلذصتياالهذي صفاا ذ يااهذصإةااجحذ يت االلذ اا   ذىاافهذصإ   ياا ذفاالذي صناالذصإ ن اا لصت

عجتيالهذذل نااهذيزيئلتياذلفصتذصإرخ لذصإل  ي ذصإ تجبلىذعلإرا  ذ صإج صرهذ ؤ ي ذصإرذةي إ ذتج  ي



 

 

 

 الدراسة تقييم املخاطر اهليدروجيومورفولوجية ملنطقة الفصل اخلامس

189 

صإ جتتاالتذصإراخلي ذصإ خت جاا ذذصإ ل ا ذصإعطيئا ذإ ز ااعذصإراخل ىاطذناا صترذب اا ذذل(1)صةاجهذصإ ن ا ل
ذ(.54)ذر لىإ  لذ  ءحذفلذصلذصأل يلط

  Soil Crecep : زحف التربة -2

ز عذتلع ذ  ذصعطجذ   يلتذصالنييللصتذصأللءي لذ ي ذيتطذنااهذ عيعالتذصإتلعا ذيإارذصأليازص ذذ ي 
طعااا ذصإل صةاالذصإةااط ي لذ عراا لىذتااتطذ ل اا ذصإز ااعذءاا  ذذ االذصإاا نيلذ اا ذصإ ن اا لصتلذ غلإعاال ذ

فر ي ذ يب لذترت ذصألختالفلتذفلذ لي ذصإ لصلىذ   ي ذصإلط ع ذع ي ذتؤ  ذيإرذتغيلصتذ ي ي ذ
ذ االص ذبوذصإ ي صنياا ذتاافاالذىاافهذصإل صةاالذ تاا ف يلذيإاارذصإز ااعلذي ذعطااجذز ااعذصإتلعاا ذيي ااهذ اا ذ تلع 

لذيا ذخاالهذفتالىذز نيا ذط ي ا ذنةاعيل ذعر لىذي  ي ذ  لذيتط لذ تلع  ذبباللهذب ذ ظالىلهذصإنلتذ ت فلص ذ
لذيال اااظذ(2)  ذت ااا  ذةاااطحذصإتلعاااب  ااا ذىااافهذصإ ظااالىلذ ااايال ذصألةااايي ذ ب  ااا ىذطل ااا ذ صإيااالتعذ

ذ ن ذصأليزص ذصإ نيلذإ ن  لصتذصإ نطا . يال ذيف عذصالريللذذ(55)ذصإر لى

ضمن منطقة الدراسة ( زحف المواد الصخرية المفتتة54صورة )

ذ
ذ(N 36°13.8963)ذ(E 45°03.2376)ذ1/2021/ذ30 صإ ر لذ:ذصإ لصة ذصإ ي صني 

 
                                                           

راااجي ذرااال لذ  تااا  لذ ةاااي ذي عااال ذ ليعاااللذصإ   يااالتذصإ  لف  ينل ي يااا ذفااالذ ااا ضذ ص  ذةااالخلذ صارااا لهذذ(1)
ذ.171صذ ر لذةلع لصأللءي ذصإنلتي ذ نيللذ

ذ.157ذ–ذ156 ر لذةلع لذصذ ة ذل ءل ذةال  لذبر هذصإيي   لف إ ييللذذ(2)
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( ميالن جذوع األشجار بفعل زحف التربة55صورة )

 (N 36°09.2864)ذ(E 45°11.8339)ذ1/2021/ذ30 صإ ر لذ:ذصإ لصة ذصإ ي صني ذ
 المسبب لحركة المواد الصخرية نتائج التقييم حسب قوة تأثير العامل

يإييالذ الطذصإعل ا ذع  اهذ راج ف ذتتءا  ذ اال ذ ا ذذت را ت  ذبيهذ   ذ  ر ص ي ذصإنتلئرذصإتلذ
(لذذ33صإ  طيلتذصإ ؤبلىذإ ل  ذصإ ا ص ذصإراخلي ذ ي ا  ذتلتيعيالذ ةالذ ا ىذتجبيلىالذ فا ذصإيا  هذ)

ذ-ع ي ذي   ذصإتلتيلذ  رذصإن  ذصآلتل:

(ذ عافإ ذت ا  ذصإا ليلتذ فا ذ5ذ–ذ1يتطذي طل ذ هذ تغيلذ ليلتذ ف ذ لي ذصإخطا لىذ ا ذ) -1
صإتجبيلذ)  ص هذفصتذ ةلى  ذع لي ذ نخجء لذ  ص هذفصتذ ةلى  ذع لي ذ ت ةط لذ  ص هذ
 ةاالى  ذع لياا ذ لتج اا لذ  ص ااهذفصتذ ةاالى  ذع لياا ذراا ي ىلذ  ص ااهذفصتذ ةاالى  ذع لياا ذ

 ر ي ىذي ص (.
(ذإ خااال  ذعلإنةاااع ذ81(ذ صإاةااا  ذ  ااارذيي ااالإلذصإاااايطذ)100يااتطذءاااللذنتييااا ذ اااهذفئااا ذفااالذ) -2

صإ ئ يااا ذإ اااهذ تغيااالذبااالن  ذنةاااع ذاي ااالإلذصإ تغيااالصتلذ يااا ذياااتطذت  يااا ذنةاااع ذ ةااالى  ذ اااهذ
 نرلذفالذ ةات ىذب ذ ي ا ذ ليا ذصإخطا لىلذياتطذي اعذ ليالتذصإجئالتذ اهذ تغيالذفالذب لنيا ذ

(لذ ياااتطذصةاااتخلص ذصإنةاااع ذصإ ئ يااا ذإ ي ااا  يطذعلإنةاااع ذ81 تغيااالصتذ ياةاااطذ ي ااا  يطذ  ااارذ)
 اال ذإااوذ اا  ذفئاالتذبلن ياا ذع اا ذذالمتغيررر األولإ  ي اا عذصإ  االذف اابال ذ تغياالذز صياالذصالن اا صلذ

(ذ لياااااااااااااااا لذت اااااااااااااااا  ذنةااااااااااااااااعتوذ15 اااااااااااااااا  ىطذذخ ةاااااااااااااااا ذفي اااااااااااااااا  ذ ي اااااااااااااااا عذ لياااااااااااااااالتيطذ)
(15÷81×)100=18.51. 
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 -:يجتلذيتطذترنيعذ نلرلذصإتاييطذعنل  ذ  رذنةعيلذصإ ئ ي ذ  ل -3
 (.10فلذ لي ذخط لىذ ل  ذصإ  ص ذعنةع ذب هذ  ذ)ذ نخجء   ص هذفصتذ ةلى  ذ% 
 ب اهذذ–ذ10فالذ ليا ذخطا لىذ ل ا ذصإ ا ص ذعنةاع ذتتالص  ذعاي ذ)ذ ت ةط   ص هذفصتذ ةلى  ذ

 %(.18  ذ
 ذ%(ذفج بل.18فلذ لي ذخط لىذ ل  ذصإ  ص ذعنةع ذتزي ذ  ذ)ذ لإي   ص هذفصتذ ةلى  ذ

 التقييم لممعايير المؤثرة لحركة المواد حسب قوة التأثيرنتائج ( 33جدول )

 التصنيف الفرعي العامل
الترتيب وفق 
 مدى التأثير

% 
مستوى التأثير 
 نسبة لكل معامل

ز صيلذ
ذصالن  صل

ذ 61.7 5 بلصءلذيلفي 
ذ

.815. 

 4194 4 بلصءلذر ي ىذصالن  صلذي ص ذ

 4173 4 بلصءلذر ي ذصالن  صل

 2146 2 صالن  صلبلصءلذ  ت إ ذ

ذ124. . بلصءلذىين ذصالن  صل

نطل لتذ
 صاللتجلع

ذذ61.7ذ5 (4433ذ–ذ.228ر ي ىذصاللتجلعذي ص ذ)ذ
ذ
ذ

ذ.815.

 4194 4 (2283ذ-ذ.75.)ر ي ىذصاللتجلعذذ

 4173 4 (753.ذ–ذ.25.) لتج  ذذ

 2146 2 (253.ذ-ذ.85) ت ةط ذصاللتجلعذذ

 124. . (853ذ-ذ533)  ي  ذصاللتجلعذ

صإت  ينلتذ
صإيي إ يي ذ
 ةلذ
 صإ ال   

ذ 124. . صألي يي ةن الي ذ ي    
ذ

9187 

 2146 2 ت  ينلتذصإ ليتلةل

 61.7 5 ل صةلذصإ رلذصإلعل ل

صإ نلرلذ
 صإ نلخي 

ذ 61.7 5  لي ذصإ لصلى
ذ

.7128 

 4194 4 صأل طلل

 4173 4 صإلط ع 

 2146ذ2ذصإليل 

صإتلص يلذ
 صإخطي 

ذ 61.7 5 صإر لهذصإرل ل
ذ

.7128 

 4194 4 صإر لهذصإغلعل

 4173 4 ين لذ-ر له

 2146 2 غللذ-رل 

صإ ل هذ
ذصإعرل 

ذ 4194ذ4ذ نلط ذ جى إ 
 124.ذ.ذ نلط ذغيلذ جى إ  61.7
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صإنعلتذ
ذصإطعي ل

ذ 124.ذ.ذ لإلذصإ بلف 
 4194ذ4ذ نخجضذصإ بلف  61.7

صإيلفعي ذ
 61.7ذ5ذ-ذصأللءي 

ذ
61.7 

 %33. %33.ذ.8ذصاي لإل

صالن  صلذ نطل لتذصاللتجلعذ صإخليط ذصإيي إ يي ذ صإتلص يلذذخلصئطذ هذ  صإ ر ل:ذذ  ذ  هذصإعل  ذص ت ل ص ذ
ذ.(ndviصإخطي ذ  ؤرلذ بلف ذصإغطل ذصإنعلتلذ)

 التقييم النهائي لمخاطر حركة المواد لمعوامل األكثر تأثيراً 
  اارذي ذ  اهذن ا ف ذإ  خاالطلذ ل ا ذصإ اا ص ذيتط الذتااجبيلذصإ  ص اهذصإ  جاازىذ   ياوذب ت اا ذصإعل ا ذ

 ل اهذصاللتجالعلذ ل اهذصالن ا صللذصإتلص يالذصإخطيا ذصإتالذت باهذ ظالىلذصإ  ص هذصأل بلذتجبيلص ذىلذ)
  ااالذ  ءاااحذفااالذذصإءااا عذصإراااخل لذ صإ نلرااالذصإ نلخيااا ذأللتعلطيااالذعلإ   يااالتذصإ  لف  نلخيااا (ل

ن اا ف ذصإ اا ز  ذ اا ذخااالهذت  ياا ذصأل زص ذصإنةااعي ذإ ااهذص تااطذ  ااهذذ(ل2 صإ خطااطذ)ذ(44  هذ)صإياا
 Arc GISعلنال رذذذطعا ذ يتطذفإ ذ  ذخالهذصةتخ صطذب  صتذعلنل رذنظطذصإ     التذصإيغلصفيا 

يااتطذفيااوذي لص ذ لفاا ذصإ نلراالذ صإ تغياالصتذلذ صإ لئياالتذصإجءاالئي ذ ن اا ف ذصاللتجاالعذصإل  االذ 10.5
ذعلإ نطا ذ صإ جلء  ذعينيطذفلذصإ  يللذ صا طل ذ هذ  يللذإوذتجبيلذ زنل ذنةعيل ذ

 ( اآللية المتبعة في تقييم مخاطر حركة المواد ودرجاتها2مخطط )

ذصإ ر لذ:ذ  ذ  هذصإعل  

خليط ذ خلطلذ
 ل  ذصإ  ص ذ
ذ  ليلتيل

  خليط 

ذصاللتجلع
خليط ذصإتلص يلذ

ذصإخطي 
ت  ي ذ  ىذ

ذصإتجبيل
تحديد األوزان 

 النسبية

خليط ذ
ذصإ خلطل

خليط ذ
ذصالن  صل

العناصر 
 المناخية



 

 

 

 الدراسة تقييم املخاطر اهليدروجيومورفولوجية ملنطقة الفصل اخلامس

193 

ي ااعذصإطعااالتذصإ  خ اا ذع اا ذذب عاالذ اا ذعاال لذصإ  االييلذ فاا ذ لياا ذتااجبيلهذفاالذصإ نظ  اا ذ  ااهذذإيااتط
ذصإت  ي ياا ذفاالذفإاا ذصأل  صت ذتتاايحذعاالص رذنظااطذصإ     االتذصإيغلصفياا ذ ي   اا ذ اا ذيااراايلغتيللذ 

لذ  لذيت صفلذ  ذب  صتذتتيحذصإت ل اهذصإليلءالذعاي ذ(Map Algebea,Weight Overlay) بهذ
  ارذصإا ز ذذنال  ذعذ ا ذصإخطا لىذطعا ذب ذب بلذ صإخل  ذعخليط ذي ي ىذترانعذفييالذصإ نالط ذت عال

 ع اا ذتطعياا ذفإا ذتعااي ذي ذىنلإا ذخ اا ذبراانلعذإ  خالطللذ  االذ  ءااحذلذصإنةاعلذإ لفاا ذصإ  الييل
ذ-:يجتل(لذ ىلذ  لذ48(ذ صإخليط ذ)45فلذصإي  هذ)

 : ت بهذىفهذصإ نلط ذصايزص ذصإغلعي ذ صإين عي ذصإغلعي ذإ نطا ذصإ لصة ذذمناطق قميمة الخطورة
 ااا ذ ةااال  ذ نطاااا ذذ%(2.16(ذ عنةاااع ذ)2 اااطذ295 غطاااتذىااافهذصإ نااالط ذ ةااال  ذ ااا لىلذ)

 .(24صإر هذ)ذلذ  لذ  ءحذفلصإ لصة 

 : تظيلذىافهذصإ نالط ذفالذي ياعذبن ال ذصإ نطاا ذعلةاتبنل ذصأليازص ذذمناطق متوسطة الخطورة
%(ذ2513(ذ عنةاع ذ)2 طذ442صإرل ي ذ صإر لإي ذصإرل ي ذ صإين عي ذصإرل ي لذع غتذ ةل تيلذ)

   ذ ةل  ذ نطا ذصإ لصة .

 : تظيلذىفهذصإ نلط ذفلذي يعذبيزص ذ نطا ذصإ لصة ذعلةاتبنل ذصإياز ذصإينا علذذمناطق خطرة
(ذ عنةاااع ذ2 اااطذ4.4لذ ىااالذب عااالذ ةااال  ذفااالذ نطاااا ذصإ لصةااا ذع غاااتذ ةااال تيلذ)صإغلعااالذ نيااال

 %(ذ  ذ ي  عذ ةل  ذصإ نطا .4312)

 : هذىافهذصإ نالط ذصإييالتذصإرال ي ذإ  نطاا ذ صإييالتذصإرا لإي ذتتراذمناطق شديدة الخطورة 
%(ذ ا ذ ي ا عذ913.(ذ عنةاع ذ)2 اطذ259ت  ي ص ذفلذر لهذغللذصإ نطا ذع غاتذ ةال تيلذ)

 صإ نطا .ذ ةل  

 : تظيالذىافهذصإ نالط ذفالذرا لهذ را لهذرال ذ نطاا ذصإ لصةا ذذمناطق شديدة الخطرورة جردًا
%(ذ ااا ذ412(ذ عنةاااع ذ)2 اااطذ57 ىااالذب اااهذ ةااال  ذ ااا ذعاااي ذصإ نااالط ذفاااا ذع غاااتذ ةااال تيلذ)

ذ ةل  ذ نطا ذصإ لصة .
 الدراسةاألوزان النسبية لمعوامل األكثر تأثيرًا لمخاطر حركة المواد في منطقة ( 34جدول )

 الوزن النسبي المؤشر درجة التأثير التصنيف الفرعي العامل

 لي ذ
ذصالن  صل

ر ي ىذصإخط لىذذ5ذبلصءلذيلفي 
 ي ص ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ43

 ر ي ىذصإخط لىذ4ذبلصءلذر ي ىذصالن  صلذي ص ذ

 خطلىذ4ذبلصءلذر ي ذصالن  صل

 ت ةط ذذ2ذبلصءلذ  ت إ ذصالن  صل
 صإخط لى

   ي  ذصإخط لىذ.ذبلصءلذىين ذصالن  صل
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نطل لتذ
ذصاللتجلع

ر ي ىذصإخط لىذذ5ذ(4433ذ–ذ.228ر ي ىذصاللتجلعذي ص ذ)
ذي ص ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ43

ذر ي ىذصإخط لىذ4ذ(2283ذ-ذ.75.)ر ي ىذصاللتجلعذ
ذخطلىذ4ذ(753.ذ–ذ.25.) لتج  ذ

 ت ةط ذذ2ذ(253.ذ-ذ.85) ت ةط ذصاللتجلعذ
ذصإخط لى

ذ  ي  ذصإخط لىذ.ذ(853ذ-ذ533)  ي  ذصاللتجلعذ

صإتلص يلذ
ذصإخطي 

ذذر ي ىذصإخط لىذ4ذصإر لهذصإرل ل
ذ
ذ
ذ23

ذخطلىذ4ذصإر لهذصإغلعل

 ت ةط ذذ2ذين لذ-ر له
ذصإخط لى

ذ  ي  ذصإخط لىذ.ذغللذ-رل 

صإ نلرلذ
ذصإ نلخي 

ذذر ي ىذصإخط لىذ4ذ لي ذصإ لصلى
ذ
ذ
ذ23

ذخطلىذ4ذصأل طلل

 ت ةط ذذ2ذصإلط ع 
ذصإخط لى

ذ  ي  ذصإخط لىذ.ذصإليل 
ذ%33.ذ-ذ53ذصإ ي  ع

 ,Bejerman N. J. Landslide Possibility lndex System, proc صإ ر ل:ذذ  ذ  هذصإعل  ذص ت ل ص ذ

7 thint, laeg cong, balkema, Rotterdam, lll, 1994, p1303.. 
 ( أصناف مخاطر حركة المواد لمنطقة الدراسة35جدول )

صناف المخاطرأ   2/ كم المساحة  % النسبة المئوية   

 21.6 295  نلط ذ  ي  ذصإخط لى
 25.0 342  نلط ذ ت ةط ذصإخط لى

 30.2 413  نلط ذخطلى
 19.0 259  نلط ذر ي ىذصإخط لذى

 4.2 57  نلط ذر ي ىذصإخط لىذي ص ذ
 100.0 1366 صإ ي  ع

 . Arc GIS 10.5:ذ  ذ  هذصإعل  ذ صةتخ صطذعلنل رذذصإ ر ل
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( أصناف مخاطر حركة المواد لمنطقة الدراسة38خريطة )

 . Arc GIS 10.5:ذ  ذ  هذصإعل  ذ صةتخ صطذعلنل رذذصإ ر لذ
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( أصناف مخاطر حركة المواد لمنطقة الدراسة24شكل )  

 
 (35صإ ر لذ:ذ  ذ  هذصإعل  ذعلال ت ل ذ  رذي  هذ)

 
 المخاطر المرتبطة بالعمميات المورفوتكتونية -2

 ىاافهذصإ ل االتذىاالذصإتاالذ  نااتذصإ ظاالىلذذ اا   ذ ل االتذبلءااي ذنلتياا ذ اا ذنراالطذت تاا نلي ذ
صإيي   لف إ يي ذفلذصإ نطا لذيفذب ذصإنرلطذصإت ت نلذيت إ ذ نوذ خلطلذبى يالذصإازالزهذ ىالذصإتالذ

ذت  ذبر ذخط لىذ ن ذ   بيلذفلذصإ نطا .

 وحدوث الزالزل  ( Movement Tectonic ) التكتوني النشاط

ذصإتنراااايطذصإت تاااا نلذصإ ل اااالتذصإ خت جاااا ذصإنلتياااا ذ اااا ذ ل اااالتذرااااجلئحذصإغااااالعذصإرااااخل ذي بااااه
(Lithosphereل)باالذفإاا ذفاالذي اا ص ذ ل االتذبخاالىذبلن ياا ذفاالذصإاراالىذبعراا لىذلئيةاا ذ  اا ذبااطذ

ل ا ذراجلئحذصإغاالعذصإراخل ذصأللءي ذ  رذط هذصإر  عذ صإرا  ذصأللءي ذصإتالذنتياتذ ا ذ 
                                                           

طذصإت ت نللصإنرذ Tectonic Movement  أليزص ذ  ذصإارلىذصأللءاي ذنلتيا ذ ا ذى ذ ل لتذنةعي ذ خت ج ذ:ذ
 الياي ذصإا ىذصإ خت ج ذفلذعلطنيلذ صإ ةؤ إ ذ  ذت  ي ذصإيعلهذ صإ لتج لتذصألخلىذ نافذنرا  ذصأللضذ عاهذ العذصإ

ذ ا ذىافهذصإنرالطلتذصإطعي يا ذإ ارالىذصأللءاي ذياز  ذ(ذEarthquakes)ذلذ ت ا ذصإازالزه  ذصإةني ذ  تارذي  نالذىافص
ة ي ذيلةي ذصإغليل لذ  لذ ع ذصإل يطذرلإحلذتجبيلذصإتنريطذصإت ت نلذفالذ  ا ذصإ ةاتاعهذذب   ذ\إ  زي ذينظلذيإرذ

ةاا ذةااععي ذ اللناا ذعااي ذيل  اا ذ يةاال ذ صإال ةااي لذصإ  ياا ذ ي اا ذفراا ي ذ    اا لذصإ ي اا ذصإباالنللذصإ اا  ص ذصإبلإاا ذص لذ
ذ.429لذص2012 صإلصععلذ
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 ر هذصإتنريطذصإ ل لذنتيي ذألةعللذبخلىذت  ذبلن يا ذعا  لىلذذلذعلاءلف ذيإرذي  لني علألةل 
لذ بلإياالذ   ياالتذصةااتخلص ذصإاانجطذصإخاالطذ صإغاالزذ ذنطل االتذءاايا ذ اا ذصإاراالىذصأللءااي ت رااهذءاا 

لذ االذيااؤ  ذيإاارذي اا ص ذصإ ياالهذصإي فياا ذءاا  ذ نطااا ذ  يناا ذصإطعي االذب ذةاا لذ  ياالتذ عياالىذ اا 
لذ  افإ ذي  ا ذب ذي ا ص ذ الذي العذعالإيزصتذصأللءاي لذتنريطذت ت نلذ)ذ ل لذ(ذيتةعلذع  لهذف

ت رهذىفهذصإ لإ ذنتيي ذإنرلطلتذعرلي ذبخلىذ بهذي ل  ذصإة   ذ  يزذ  يلتذىلئ  ذ  ذصإ يلهذ
  اااافإ ذ اااا ذخااااالهذصإتياااالللذصإتاااالذييليياااالذصانةاااال ذالةااااي لذذلفاااا  ذ ناااالط ذت اااا ذءاااا يج ذت ت نياااال ذ

ةاطحذب ذفالذب  ال ذ خت جا ذ ا ذألنا صعذ  ارذصإصإ ة لي ذ نيلذ بهذتجييلذصألة   ذ خت ج ذصإاا ىذ ص
لذ  ااالذياااؤ  ذصا ااا ص ذظااالىلىذصإتنرااايطذصإت تااا نلذإ رااا  عذصإ  يااا  ىذءااا  ذ نطاااا ذفإااا ذصأللض

 ىفهذصإازالزهذءا يج ذإ ا ذإيالذببالذ علرالىذ غيالذذ(إ    ذصإيزصتذصأللءي ذ)صإزالزهذصإنرلطذفيؤ  
ذ.(1) ت  يلص ذذفت ل ذذ علرلذفلذ    ذب ذتةليعذ    ذصإزالزهذصألءخطذ  ىذ صألر 

 الخط الزلزالي  من ومنطقة الدراسة موقع العراق

 ىاالذ االذذ اا ذصإ  اال عذب ذصإاازالزهذالذت اا  ذعطليااا ذ راا صئي ذ إ نياالذت اا  ذفاالذب اال  ذ  ل فاا 
لذ  ا ذلر  ذإ راجلئحذصإت ت نيا ذصإ  ل فا لذ ىلذ ل ىذتاعذ  رذصإ    ذصإجتة رذعلأل ز  ذصإزإزصإي 
 ىاالذصإ اا   ذصإتعل  ياا لذذلصإ لعياا ذتتااجبلذعبالباا ذبناا صعذ اا ذصإ اا   ذصإت ت نياا صإ  اال عذب ذصإرااجي  ذ

لذعيا ذصإياز ذصأل عالذ ا ذىافهذصإراجي  لذ ت بهذرع ذصإيزيلىذصإ لذ صإ    ذصإتاللعي لذ صإ    ذصإت لةي 
ي اا ذىاافهذصإرااجي  ذ اا ذصإغااللذنطاال ذصتةاالعذ االعذذللذياال تذتةاا يتيلذعلإرااجي  ذصإ لعياا   اا ذىناا

لذنطاال ذصتةاالعذ االعذ نترااعذلذ  اا ذصإيناا ذةااطذفاالذصإةاان ذ2 اا هذصنجتاال ذ اا صإلذ صإع االذصأل  االذع
ىاافهذصألياازص ذ اا ذصإرااجي  ذصإ لعياا لذ  االذتراا هذذلذ فاالذ  تاالذصإ نطاتااي ذتااز ص ذ ةاال  خ اايرذ اا  

رال ي ذ صإرا لإي ذإ رااجي  ذص ذعاليلص ذ يعالهذطاا ل  ذعينا لذتل يالذصإ اا   ذصإ االذيعالهذزصيال  ذ  
لذ ي ا ذصإراجي  ذصإ لعيا ذ ب يلذنطال ذترال طذ اعذصإراجي  ذبال لصةاي لذ ىلذ    ذتاللعي ذيصإغلعي 

  ذصإر لهذصإغلعلذ  ذت ل ذپةلل ذلذية رذفلإ ذصإع لذصإ يتذ ي ت ذ  ذصإطلعذصإر لإلذإ ع لذ
لذ ي ااا ذصإراااجي  ذ ااا ذصإينااا لذعااالإع لذصإ ياااتذصأل  ااالذ تااارذيعااالهذطااا ل  ذعينااا لذتل يااالذ اااللص ذ

لعذصإرل لذصإيعالهذ رالص ذإرل لذإخ يرذ   ذ ترذصإطصإرل لذ  ذت ل ذي نلذي ت ذ  ذصإطلعذص
صإراال لذعااي ذ اا  ذلذ تت اال ذصإرااجي  ذصإ لعياا ذنل ياا ذصإراا لهذععل ةااتل لذ يط اا ذ  ياا ذفاالإ ذب ينااز

لذ  زيا ذصإع الذصأل  الذ خ ايرذ ا  ذ ا ذيلنالذلذفيؤ  ذفإ ذيإرذصتةلعذ ةال  صإت ل ذصإ ف  لي 
لذ ىاافصذيجةاالذ اا   ذصإيلناالذصآلخاالذ اا ذصالرااط صطذ ناا ذيعاالهذ  االص ذ زصياال  ذ طاا ل  ذ اا 

                                                           
ةا ذةاععي ذصيلذصإتنرايطذصإت تا نلذفالذ  ا ذصإ ةاتاعهذ لذب   ذة ي ذيلةي ذصإغليال لذ  الذ عا ذصإال يطذرالإحلذتاجبذ(1)

ذ.432 ر لذةلع لذص اللن ذعي ذيل   ذ يةل ذ صإال ةي لذ
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(ذصتيااالهذ  ااا   ذ ل ااا ذ39  ااالذ  ءاااحذفااالذصإخليطااا ذ)ذل(1)صإااازالزهذ نااا ذ ااا   ذصإراااجي  ذصإ لعيااا 
ذصإرجي  ذصإ لعي .

لذصإ ااالإلذب ذصإت زياااعذصإزإزصإااالذفااالذصإ ااالص ذغيااالذ تيااالن ذ يتل ااازذصإنرااالطذصإزإزصإااالذفااالذصنطاااا ذصإطااا
ب ذزإزصإيا ذذل  ذزإزصإي ذصإ لص ذفصتذخرلئصذ ةطي ذ    ذعؤلىذء هذذل صنطا ذعلال ع ذتلنييل 

لذ إ  ذزإزصإي ذ نطا ذصإطيلتذىالذنتييا ذصإاا ىذصإنلتيا ذصإ ةتالذىلذنتيي ذصإتر هذصإ   لذصإلريع
رااا ىتذصإتلص يااالذلذب ذصإاااا ىذصإتااالذيااا ذعلتيااالهذصإرااا لهذ صإرااا لهذصإرااال ل ااا ذ ل ااا ذصإراااجي  ذصإ لع

 تااالص طذ هذصإراااجي  ذصإ لعيااا ذالذتااازصهذنراااط ذ ةاااعي ذصييااال ذ صنج ااالهذ ذ  ااارذطاااصإيي إ ييااا ذصإلئيةااا
ظيالذب ذ  الذيعرا هذلئاي ذعلنظ ا ذزص ال  ذ طا ل  ذ.ذذ تاجبلىب ذزإزصإيا ذصإ الص ذذ    ل ذذل تر ه

تااالنييل ذ يااا ذتنااا فعذذ-صإرااا ىذصإزإزصإيااا ذصإارااا ىذ لتعطااا ذعلنطاااا ذصإطااالذصإ لإيااا ذ صنطاااا ذعال عااا ذ
ت تعاالذ نطااا ذذزإزصإياال ذذلةاايليل ذصإاارذصإراا لهذصإراال لذذ-صإرااجي  ذصإ لعياا ذت ااتذرااجي  ذةاالنلن ص ذ

ذب ذرا  عذةايل ص ذلرا لهذصإ الص ذيغطلذنطل ذصألءلصلذصإء يج ذ  ظطذلصءلصلذزإزصإي ذ ت ةط 
%ذ ااا ذصإ ااا ص  ذذ90 ااا ذصإ نااالط ذصإ  يطااا ذذذزإزصإيااال ذذ بااالذنرااالطل ذبصإ ةت لءااا ذىااالذذى   ااا ذ زذذ-

 ذصإ الص ذيعا  صذيلغطذ  ارذصإاذل ت ةاط ذذ-صإزإزصإي ذفلذصإ لص ذت ا  ذ نا ذ ةات يلتذعؤليا ذءا   ذ
 ا ذصإ  ت اهذ ا   ذذل ذصإ لص علتذصإزإزصإي ذترايلذصإارذ  ا ذفإا بالذي ي ذ  ذصإ خلطلذصإزإزصإي ذ 
لذعفاالذراا لهذراال ذصإ االص ذ صإةاايهذصإلةاا ذذياازصتذصأللءااي ذ  اا ذتةااعلذصءاالصلذيةااي  ذخر راال ذصإ

ذ.(2)صإ رلذصإلعل لذل صةلإت يعذنتيي ذ

 صا ذ نطااا ذعراا لذصإتلع اا ذإ  لفظاا ذصإةاا ي لني ذتاااعذءاا  ذصإلراايعذغياالذصإ ةااتالذ ءاا  ذنطاال ذ
ت  ياا ص ذءاا  ذنطاال ذعاالإ ع ذنطاال ذصالناا فلعذصإراا لإلذذ ءاا  ذ نطااا ذصالناا فل لتذصإطياالتذصإ لإياا ذ

 تلنييل ذصإتلذتطذت ءي يلذ  ذخالهذ لصة ذصإعني ذصإيي إ يي ذ   لف ذنطل لتذصإت ت ني ذعلإ نطا ذ
ذعلإجرهذصأل هذ ىفهذصالنطا ذىلذنرط ذت ت نيل .

صإراال لىذ اا ذصإييئاا ذ   اارذخليطاا ذجبلىذعلإنراالطذصإزإزصإاالذفااا ذص ت اا ت إ تج ياا ذ  اارذي ذصإ نطااا ذ تاا
 ص ذصإي ياا ذ صإلراا ذصإزإزصإاالذت ءااحذ اا  ذصإياازصتذصأللءااي ذصإتاالذرااي ىلذصإ االص ذ صإتاالذصإ ل اا ذإألناا

لذ صا ذ نطااا ذصإ لصةاا ذتااجبلتذعياافهذ2019\12\31يإاارذذ2019\1\1(ذىاازىذإ  اا ىذ اا ذ754ع غااتذ)
 (.40(ذىزصتذبلءي ذ  لذ  ءحذفلذصإخليط ذ)5صإيزصتذيفذت لءتذع    ذ)

                                                           
عااللذصإ  ظااطلذذ-ذغاالز ذ طياا ذزلص ذ  خاال  لذصإيي إ يياالذصإعيئياا لذ  تعاا ذنجااحذصإطياالذإ طعل اا ذ صإنرااللذعغاا ص ذ(1)

ذ.114لذص2016
ذ.116 ر لذةلع لذصغلز ذ طي ذزلص ذ  خل  لذذ(2)
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 )االفريقية والعربية واالناضولية(اتجاه حركة الصفائح التكتونية ( 33) خريطة
 
 

 ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعياهلذبلذصإتعالي ذصإ  النلذإ ظا صىلذصإيي   لف إ ييا ذصإخطالىذفالذ  لفظا ذصإ طا صنلذعلصىيطذ ةي يزينلذذصإ ر لذ:

ذ.268لذص2015ذطل   ذ  ت لصهلذغيلذ نر لىلذيل   ذصإ ةتنرلي ذلذ  ي ذصإتلعي لب

 تقييم المخاطر الزلزالية

عجنياااااالذص ت لإيااااا ذ ااااا  ذصإخةااااالئلذصال تراااااال ي ذب ذذ(SeismicRisk)ت ااااالعذصإ خااااالطلذصإزإزصإيااااا ذ
لذ ذتتيل زذ يطذ    ىذفالذ  ال ذ الصاليت ل ي ذصإ تلتع ذنتيي ذإ    ذزالزهذ  ين ذة عذتةل  ذب

ب ذفلذ نطا ذ  ين ذذفلذ ا ىذت الضذ  ا  ىلذيفذي ذ ا ذصإءال ل ذ نا ذت  يا ذصإ خالطلذصإزإزصإيا ذ
 ظياالتذصإ  ياا ذ اا لذ(1)صإ  اال ذصإااف ذت اا  ذفيااوذصإاازالزهذ صإز اال ذصإااف ذي ت ااهذ اا  بيلىاا ذ  لفاا ذ

 صإخط لىذ نيلذ لصة ذصإتلذرنجتذذ ص ت لإي ذصإ لصةلتذصإتلذتاييطذصإ خلطلذصإزإزصإي ذ ةلذ لي 

                                                           
 را لذلعياهلذبيي   لف إ ييا ذصإخطالىذفالذ  لفظا ذلذصإتعالي ذصإ  النلذإ ظا صىلذصإصإ ط صنلذعلصىيطذ ةي يزينلذذ(1)

ذ.300لذصةلع 
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في العراق 2013( عدد الهزات األرضية لعام 40خريطة )

ذ.2020إألن ص ذصإي ي ذ صإلر ذصإزإزصإللذ ةطذصإلر ذصإزإزصإللذصإ ر لذ:ذصإييئ ذصإ ل  ذ

 

 

 منطقة الدراسة
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ذ  لذ  ءحذفلذصإخليط لذذ  نظ  ذصإر  ذصإ لإ يذ   ىذ  ذ عهصإ خلطلذ  رذ ةت ىذصإ لص ذصإ
ذظيااالتذ ةااات يلتذخطااا لىذصإااازالزهذ رااانجتذ نطاااا ذصإ لصةااا ذءااا  ذنطااال (لذب36(ذ صإيااا  ه)41)

لذ   يااوذالعاا ذبخاافذصاياالص صتذصال تلصزياا ذ   صيياا ذصإخطاالذإ اا   ذصإاازالزهذياا ص ذذصإخطاا لىذصإ لتج اا 
(ذ8ذ–ذ3 صإت لي ذ  ولذ إغلضذ  لف ذ ا صلذصإزإزصهذ  ذخالهذ ايال ذليختالذصإاف ذيتالص  ذعاي ذ)

ذ(.37 ي لىيلتزلذ  لذ  ءحذفلذصإي  هذ)

 في العراق ومنطقة الدراسة  الزلزالية حسب منظمة الصحة العالميةمخاطر ال( 36جدول )

المخاطر  تصنيف
 الزلزالية

 خطرتصنيف  شدة الزلزال حسب مقياس رختر

 ء يع 419ذ–ذ4ذ نخجضذي ص ذ

 ء يع 419ذ–ذ4  نخجض

  ل   419ذ–ذ4  ت ةط

ذ خللذ519ذ–ذ5ذ لتجع

ذ   لذ619ذ–ذ6ذ لتجعذي ص ذ

ذworld health organization Iraq seismic Hazard distribution mapذصإ ر لذ:ذ

 

 

 

 
                                                           

يل ااازذإيااالذصختراااللص ذذ نظ ااا ذصإرااا ا ذصإ لإ يااا ذذ (WHO)ىااالذ ص ااا ىدذ ااا ذ ااا ىذ  ااالالتذتلع ااا ذإأل اااطذصإ ت ااا ىذذ
  الىلذصإ الإلذفالذينياعلذة يةالصلذ يا يلذصإةاي ذ.ذ1948بعليهذذ7 تخرر ذفلذ يلهذصإر  .ذ   ذُبنرئتذفلذ

ذ.تي ل  ذب ىلن طذصإ نظ  
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 تقييم المخاطر الزلزالية في العراق ومنطقة الدراسة( 41خريطة )

   

لذ2018إةن ذذ1000000:ذذ1لص ذ ايل ذ(ذصإخليط ذصإزإزصإي ذفلذصإ WHO نظ  ذصإر  ذصإ لإ ي ذ)صإ ر لذ:ذ
 Arc GIS 10.5 صةتخ صطذعلنل رذ



 

 

 

 الدراسة تقييم املخاطر اهليدروجيومورفولوجية ملنطقة الفصل اخلامس

203 

 مقدار الزلزل حسب مقياس رختر( 37جدول )
 رخترالمقدار حسب مقياس  تصنيف الزلزال سمسلت

  ب بلذ8ذ للبلذذ ..

 719ذ–ذ7    لذي ص ذذ.2

 619ذ–ذ6    لذ.4

 519ذ–ذ5  خللذ.4

 419ذ–ذ4  ل  ذ.5

 419ذ–ذ4ذء يعذ.6

لذ1995رلىلذي لهذصغللذصإزالزهذ اياتيلذ صبللىللذ  طذصإ  لف ذة ة  ذ تلذبالفي ذريلي لذصإ  يتلذذصإ ر ل:
ذ.103ص

صإزإزصإاالذصإ االإلذصإخطاا لىذصإااف ذ اا ذرااجنوذي االضذ نطااا ذي ذ  اا عذ نطااا ذصإ لصةاا ذءاا  ذصإنطاال ذ
صإ لصةا ذيإاارذزياال ىذفاالذت االصلذ اا   ذصإ خالطلذصإيي   لف إ يياا ذالةااي لذ ل اا ذصإ اا ص ذصإرااخلي ذيفذ
ي ذت االصلذزالزهذيءاا عذصإتلص ياالذصإيي إ يياا ذ علإتاالإلذنراالطذصإ  ص ااهذ صإ   ياالتذصإيي   لف إ يياا ذ

 ذصىتاازصزذصإتلص ياالذصإيي إ يياا ذيااؤ  ذيإاارذت اال ذصإ اا ص ذصإ  جاازىذإ اا   ذصإ خاالطللذيءاالف ذيإاارذي
 ال ذصإ ن ا لذ طاهذذصإرخلي ذفا  ذصإ ن ا لصتذ ةاا طيلذيإارذبةاجهذصإ ن ا لذب ذفالذطليا ذيفصذ ال

إت اا ذصإطاال ذ صألنرااط ذصإعراالي ذ  اارذطلياا ذ االذإ  نطااا ذ علإتاالإلذيتلتاالذ  اارذفإاا ذ خاالطلذ  اارذ
ذ.صألخلى

 ومناخيةالمخاطر المرتبطة بالعمميات المورف -3

صإةاالئ ىذذيي   لف إ ييا صإذصإ   يالتصإ  ص ااهذ ذذياؤ  ذصإتعالي ذصإ ناالخلذفالذ نطاا ذصإ لصةاا ذيإارذتعالي 
ذفيياااللذ فإااا ذ ااا ذطليااا ذصإ ال ااا ذصإ تعل إااا ذ ااالذعاااي ذصإ   يااا ذصإ  لف  نلخيااا ذ صإ نااال لذتت باااهذىااافه

ةاعللذفالذظيا لذصأل ا ذبىاطذىافهذصإ   يالتذذ  ت ذذلعلإتي ي ذ صإت لي ذةلعال ذذتإتلذ رجصإ   يلتذص
 ن ذنرلطذصإتي ي ذعجن ص يلذف  ذصإةج  ذصإ ن  لصتذ   طذصإيعلهذتؤ  ذيإرذصإ خلطلذفلذصإ نطا لذ

صأللءاي ذةا ص ذ ال ذةاا طذب ذبنازال ذذب ذز اعذإيافصذصإ ا ص ذذ ل  ذصإ  ص ذصإراخلي ذعج اهذصإيلفعيا 
ىافصذيإارذيلنالذذل  ا لذ بيءل ذبةات لصلذنرالطيلذتظيالذبرا لهذيي   لف إ ييا ذ تنبةجهذصإ ن  لصت

نراالطذصإت لياا ذ الةااي لذصإت لياا ذصإ لئياا ذي ذ لنااتذفاا  ذةااج  ذصإ ن اا لصتذتااؤ  ذيإاارذظياا لذ خاالطلذ
صإ لئي ذصإتلذتطذترنيجيلذ ةلذر تيللذيءلف ذيإرذظي لذ خلطلذصإةي هذ ن ذ    ذىفصذصإت لي ذ
ذصإت لي ذفلذ  يل ذ نطا ذصإ لصة .ذصإن عذ  
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 تصنيف مخاطر التعرية المائية

  ارذذص ت ا تفالذصإ نطاا ذذخ   يا ()صإت ليا ذصألذخالطلذصإت ليا ذصإ لئيا   ذبيهذت  ي ذ ترنيعذ 
ي  هذترنيعذصإت لي ذ ةالذنظالطذعيل ةا لذ خالصئطذصإت ليا ذصألخ   يا ذإ  نطاا ذصإتالذ ا ذخالإيالذ

(لذ تاااطذترااانيجيلذ  ااالذ42لذيال اااظذصإخليطااا ذ)(3,4,5,6,7ظيااالتذخ ااا ذبنطاااا ذت ل يااا ذ ااا ذ)
ذ-:يجتل

 (.0.47صإت لي ذصإ ت ةط ذ:ب تهذىفهذصإنطل ذنةع ذ ا صلىلذ)نطل ذ% 
  (.9.13صإ لإي ذ:ذرغهذىفصذصإنطل ذنةع ذ  لىلذ)ذنطل ذصإت لي% 
 (ذ ىااا ذب  ااارذ62.89نطااال ذصإت ليااا ذصإ لإيااا ذيااا ص ذ:ذ باااهذىااافصذصإنطااال ذنةاااع ذ اااا صلىلذ)%

 صإف ذي بهذصإ لي ذصأل إرذإ ت لي .ذ ةل  ذإ ت لي ذفلذصإ نطا 
 (ذ ىاا ذصإ لياا ذصإبلنياا ذع اا ذنطاال ذ24.11ياا ذصإراا ي ىذ:ذرااغ تذنةااع ذ اا لىلذ)نطاال ذصإت لذ%

 صإت لي ذصإ لإي ذي ص .
 (3.38نطل ذصإت لي ذر ي ىذي ص ذ:ذع غتذصإنةع ذفلذىفصذصإنطل ذ.)%ذ

ذ

ذ

                                                           
ذ(ذفلذصإجرهذصإبلإ .23إت ءيحذب بلذي   ذ ال ظ ذصإي  هذ)ذ
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(Bergsma)حسب نظام تصنيف التعرية األخدودية  (42خريطة )

ذArcGIS 10.5صةتخ صطذعلنل رذ ذ    ذ  هذصإعل  ذصإ ر ل:ذ
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 المرتبطة بالخصائص المورفومترية والهيدرولوجيةالمخاطر :  ثانياً 

صةاا ذيةاا  ىلذصإطاالععذياالتعطذعياافهذصإخراالئصلذ خاالطلذصإيلياال ذصإةااي لذخر راال ذي ذ نطااا ذصإ لذ
نياا ذ لءاا ذذإياافهذصإ خاالطلذصإااف ذتااطذتج ياا ىلذ اا ذخااالهذصإنتاالئرذ صإ راالى صتذصإ ي صصإيع االذصأل باالذ

تاييطذ خلطلذصإةاي هذ ذصإخط لىذذر ىذتا يل إغلضذصإ ر هذيإرذذل(56يال ظذصإر لىذ)ذإ  نطا ل
يإاارذصإخطا لىذذراا ىطذاةايذيختيااللذ  ياللذ ا ذخااله صإت  اعذعل ت لإيا ذ اا  بيلذفالذب ا صضذصإ نطااا ذ

ب باالذذ3 ت ةااطذصإخطاا لىذل ااطذذ2ب ااهذخطاا لىذل ااطذذ1ي اا  ذل ااطذ (ذ ياا 3ذ–ذ1)ذبالباا ذبل االطذ اا 
إ هذ  ل هذ  اللن ذ ي توذعيفهذصألل لطذذ صإيي ل إ يلذصإ رعذصإ  لف  تل ذعلال ت ل ذ  رذخط لى

 ياااتطذفإااا ذ ااا ذخاااالهذتطعيااا ذصإ  ااال التذ ياااتطذيختياااللذنااا صترذت ااا ذذلخط لتاااوذرااا ى  ااا ذباااطذت  يااا ذ
صإ  ل التذ ياتطذت زي يالذفالذيا ص هذ  ا ذباطذتاا يلذ ةات ىذصإخطا لىذإ اهذ  ل إا ذ  ا ذباطذصإخال  ذ

أل اا صضذىذ  اا ذبااطذ  ااهذتاياايطذنياالئلذعتراانيعذيراانعذب اا صضذصإ نطااا ذ ةاالذ لياا ذصإخطاا لذ
ذصإ نطا .

 مخاطر السيولاآللية المتبعة في تقييم 

تاااتطذ   يااا ذتايااايطذصإخطااالذ ااا ذخاااالهذصإت ااالعذ  ااارذنااا عذصإخطااالذ  ااا ذباااطذتاااا يلذ ةااات يلتذ رااا ىذ
خط لتوذ ع  ىلذيتطذت  ي ذ ليلتذصإخطلذعنل  ذ  رذصال ت لالتذ   ذبطذترنيعذصإخط لىذ  ءعذ

ذذ(.3  لذ  ءحذفلذصإ خططذ)تاييطذنيلئلذإ خطلذ

  Flooding hazardالسيول : خطر * 

صإ لتعطاااا ذعاااالإظل عذصإيي ل إ يياااا ذذصإيي   لف إ يياااا ذصإ خاااالطلصإيلياااال ذصإةااااي لذب اااا ذبىااااطذي اااا ذ
ت باااهذصإةاااي هذب ااا ذ ظااالىلذصإيليااال ذصإةاااط لذفااالذصإ نطاااا ذ صإتااالذلذيفذ صإ   يااالتذصإ  لف  نلخيااا 

 إيافصذفننياالذت تعالذخطالىذإ الذتةاععوذ ا ذخةالئلذعراالي ذلذ  ذ  ارذفتالصتذغيالذ  ا  ىذب ذ  ليا ت ا
ذي ذةاا طذصأل طالل ياتذذللي ذ  لذيترهذعيالذ ا ذعنيالتذت تيا   ل ي ذتنلهذ خت عذصألنرط ذصإعر

ىافصذ تتراعذذصأل ا صض  ذ  صرعذل  يا ذ ن زإا ذتتةاعلذفالذ ا   ذةاي هذ   يا ذخلطجا ذفالذ
ي اال ذذلذيي ااهذي  لنياا ذصإتنعااؤذعياالذب االص ذىاافهذصإ  صرااعذع راا صئيتيلذ راا ىذتغيلىاالذصإ  االذ صإز ناالذ  اا

فءاااال ذيإااارذف عااال ذصإب ااا  ذفااالذبرااايلذصإرااايعذيزيااا ذ ااا ذرااا ىذصإتراااليعذفااالذذل(1)ي ااا  ذ ةااات يال ذ

                                                           
   اا  ذ  االذصإ عاال  لذ  االذ   اا ذصإجيتاا ل لذع ااضذصألخطااللذصإيي   لف إ يياا ذ  اارذصإيءااع ذصأل إاارذ ةاايهذذ(1)

صإ ال لذيل  ا ذذ–عنغلز ذر لهذرل ذإيعيلذ لصة ذفلذصإيي   لف إ ييلذصإتطعياي لذ ي ا ذصإ  ا طذ صإ لصةالتذصانةالني ذ
ذ.3لذص2016عنغلز لذصإ   ذصإبل  ذ رللذ
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صأل ااا صضذ  ااالذياااؤ  ذيإااارذنرااالطذصإيليااال ذصإةاااي لذفااالذصإ نطاااا لذ راااجتذبخطاااللذةاااي هذيغلصفيااال ذ
ذذ.صإيي ل إ يي صإ خلطلذع رط حذصإ خلطلذصإيي   لف إ يي ذ تن ل ذصإةي هذت تذ ة رذ

حوض زراوة في تشكل جريان سيمي بعد سقوط األمطار( 56صورة )

ذ(N 36°12.9253)ذ(E 45°04.5609)ذ1/2021/ذ30 صإ ر لذ:ذصإ لصة ذصإ ي صني ذ

ذحسب الخصائص المورفومترية حواضاألفي  سيولال تقدير مستويات شدة خطورةأواًل: 

ذلتءلليةاي ذ خرالئصذصإراع  ذصإ لئيا صإرا  ي ذ ذصإ ذصذعلإخرالئصذصإ ةال ي ذصإخرالئت بهذىفهذذ
ذذ-تنل إيلذعرل ذ  ذصإتجريه:ذي   ذ  ذخالإيلذتا يلذ خلطلذصإةي هذفلذصأل  صضلذتط

ذالخصائص المساحية -1

يااهذذ ا ذباطصإتعخالذ ذذياز ص ذصإجل ا ذ ا ذصإتةاللذب ذصإ  ضذ ةل  زيل ىذب ذ: ضاحو مساحة األ -أ
ل ااهذ  االذيةاال  ذعلإ ذب االذصأل اا صضذرااغيلىذصإ ةاال  ذفتغطيياالذصإ لرااج ذصإ طياالىذذلراالفلذصإيلياال 

  اا ذت  يااهذلذ(1) ع  ياا ذتجاا  ذ االذينراالعذخااالهذيلياال ذصأل  ياا ذصإ عياالىذ    اارذت اا ي ذيلياال ذ اا

                                                           
لذب ياالىذ   اا ذ   اا  ذصإعناللذصألخطااللذصإيي   لف إ يياا ذع ياالىذنيالذصإنيااهذفي االذعااي ذب  ا ذيعاالصىيطذ   اا ذرالعلذ(1)

ني عذ  ل  ذ ة ىل ذعلةاتخ صطذنظاطذصإ     التذصإيغلصفيا لذ ي ا ذ  يا ذصآل صللذيل  ا ذعا لذةا ي لذصإ ا  ذصأل هلذ
ذ.394لذ2013



 

 

 

 الدراسة تقييم املخاطر اهليدروجيومورفولوجية ملنطقة الفصل اخلامس

208 

صإةاي هذذخطا لىذرا ى ذذع ةالذ ةال تيلفئلتذذيإرذذ ةل لتذصأل  صضذي   ذتاةيط(ذ38صإي  هذ)
 -: ىلذفييل

 ىاالذ راات ذ راالعل ذ ىاالذصإجئاا ذذفصتذ لياا ذخطاا لىذ لتج اا تءااطذصأل اا صضذذاألولررى :الفئررة  -1
ذذ.لتج   ذخط لىذصإيليل ذت   ذ  ذبط    ذصإةي هذنظلص ذإرغلذ ةل تيلذ ذإص ت لإي ذذصأل بل

 لي ذخط لىذ ت ةاط ذإ ا   ذصإةاي هذ ىالذي إا ذ ال لذصأل  صضذفصتذذتءطذالفئة الثانية : -2
ذذ. إلذ ج ذلرل يت

لذ صلذزياا ىلذ لفااتذل ىاالذزلص ىذ لياا ذخطاا لىذ نخجءاا تءااطذصأل اا صضذفصتذذالفئررة الثالثررة : -3
فان ذذ%ذنظلص ذإ علذ ةل تيلذصإ  ءي 75صال هذ ىلذت بهذبغ لذب  صضذصإ نطا ذعنةع ذب بلذ  ذ

ذ.ياهذفييلذرلفلذصإيليل لذ يز ص ذصإتعخلذ صإتةللذ   ذبطذ لي ذخط لتيلذ نخجء 

 مخاطر السيول ألحواض منطقة الدراسة( مصفوفة تقييم 3مخطط )

ذصإ ر لذ:ذذ  ذ  هذصإعل  ذ

 مخاطر السيول

تحديد درجات  تصنيف الخطر
 الخطر

مصفوفة التقييم 
 النهائي

 خريطة المخاطر

تقدير شدة 
 الخطر

المتغيرات 
 الهيدرولوجية

المتغيرات 
 المورفومترية
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 حواض منطقة الدراسة تبعًا لمخصائص المورفومتريةأخطورة* السيول في  شدة( تقدير 38جدول )
 

 احىاض انًُطقت

 

 

 خصائص االحىاض

 دشتى شاباٌ شروٌت جىنت قاٌ دار زٌىة ونً كفٍ االوِ كرفت زراوة

 3 3 2 2 1 2 1 1 1 انًطاحت

 3 3 2 3 2 2 2 2 1 انطىل

 3 3 3 3 2 2 2 2 1 انًحٍظ

 3 3 3 3 2 3 3 2 1 انعرض

 2 3 2 3 3 1 1 1 1 َطبت االضتذارة

 1 3 2 2 3 1 2 2 3 االضتطانتَطبت 

 3 2 3 3 1 3 3 3 2 يعايم انشكم

 3 3 1 3 2 3 2 2 1 َطبت انتضرش

 3 3 1 3 2   2 2 2 1 انتضارٌص انُطبٍت

 1 1 1 1 2 3 1 3 3 قًٍت انىعىرة

 3 3 1 3 1 3 2 1 1 انتكايم انهبطىيتري

 3 3 3 3 1 2 2 1 1 إعذاد انًجاري

 3 3 3 3 1 2 2 1 1 أطىال انًجاري

 3 3 3 2 1 3 3 3 1 يعذل انتشعب

 2 3 2 3 3 3 3 3 3 َطٍج انحىض

 1 1 2 1 3 2 2 2 2 انكثافت انطىنٍت

 3 3 1 3 2 2 2 2 3 انكثافت انعذدٌت

 

 ذذذذذذذذذذذ(ذب بلذخط لى.4(ذ ت ةطذصإخط لىذ)2(ذب هذخطلص ذ).صإخط لىذ:ذ)ذر ىذ)*(صإت  يهذصإ  لف  تل ذفلذصإجرهذصإلصععل  ذ  هذصإعل  ذعلال ت ل ذ  رذنتلئرذذصإ ر ل:
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 طول األحواض -ب

ل ذصإةاط لذ  را إوذيإارذخالل ذيالذيصإ  ص هذصإتلذتةل  ذ  رذ ا   ذصإذصأل  صضذب  ب ذبط صهذ
 ا ذراجنيلذز ني ذ  ين ذتت  عذ  رذط هذصإ  ضذفلأل  صضذ ريلىذصإط هذذ  ىصأل  صضذخالهذ

 ا ذل  ذصإ يلهذيإارذ خال ذصإ ا ضذ ذةإارلذط إيلذ ذذل ذةط لذنظلص ذيلذيب ذتةل  ذ  رذ    ذ
فااالذصإعيلنااالتذ  ااا ذت  ياااهذلذ(1)ذصأل بااالذطااا ال ذذصأل ااا صضذ ااا ذهذ فإااا ذ  ااا يرااا ىذخطااا لىذصإةاااذباااط

ذ-يإر:ذخط لتيلذر ى ذذ(ذتطذتاةيطذب  صضذصإ نطا ذيإرذفئلتذ ةلذبط صإيل38صإي  هذ)

تءااطذبالباا ذب اا صضذىاالذ راات لذراالعل لذذفصتذ لياا ذخطاا لىذ لتج اا ب اا صضذذالفئررة األولررى : -1
 ا صضذصإارايلىذ    ذصإةاي هذيفذتةال  ذصألذص ت لإي   صضذ  لص ذفلذتؤ  ذىفهذصألي إ ذ ل لذيفذ

ذز  ذصإترليع.ذ صنخجلض  رذ    ذصإةي هذنظلص ذإا  ذصإجل  ذ  ذصإ يلهذعلإتعخلذ صإتةللذ

تءااطذخ ةاا ذب اا صضذىاالذ صلذزياا ىلذ ذذفصتذ لياا ذخطاا لىذ ت ةااط ب اا صضذذالفئررة الثانيررة : -2
ذرل يتلذصال هلذ إلذ ج لذ لفت.

  ضذ ص ا ذىا ذزلص ىلذذىفهذصإجئ ذر  تذ لي ذخط لىذ نخجء فصتذب  صضذذالفئة الثالثة : -3
 علإتلإلذت   ذخط لتيلذ  ي  ذ ي ذبنيلذت تال ذ  تال ذطا يال ذإ را هذصإيليال ذإ خال ذب  يتياللذىافصذ

ذإ يلهلذعةعلذصإتعخلذ صإتةلل.يإرذيلنلذفا ص ذ  يلتذ عيلىذ  ذص

 محيط الحوض  -ج

لذ يةت  هذىافصذصإ  ضذ  لذييل لهذ  ذب  صضذبخلىذي بهذ  يطذصإ  ضذخطذتاةيطذصإ يلهذعي 
ذ  اااايطذصإ اااا ضذصز صلذيفذ   اااالذبز ص ذطاااا هذ ترااااللذصإ اااا ضذ صتةاااال وصإ  ل ااااهذصإت ءاااايحذ اااا ىذصن

ذ  ذراااغلذ  ااايطذصإ ااا ضذيي اااهذصإااا ص   ااالذبذلصنتراااللهذ ت ةاااي ولذ صز ص ذتطااا لهذصإيي   لف إااا يل
لذ(2)رالفلذصإيليال ذ ت الصلذ ا   ذصإةاي هذصإا يا ذ صلتجالعذهط لىذنتيي ذإا  ذصإجل  ذ  ذصإ يلب بلذخ

ذيإرذفئلتذ  يطيلذ ر ىذخط لتيلتاةيطذب  صضذصإ نطا ذ ةلذ(ذي   ذ38   ذت  يهذصإي  هذ)
ذ-:صآلتي 

                                                           
ذىذصإت ةال ذ لب ذخ ايرذصإةا ي لبع ع لذر عل ذ يل ذفلص لذصالخطاللذصإيي   لف إ ييا ذفالذصإ نطاا ذعاي ذع يالذذ(1)

 .75صذل ر لذةلع 
 .71لذص ر لذةلع  ةي ذ لظطذ ع ذصإ ةي لذت  يهذ خلطلذيي   لف إ يي ذفلذ نطا ذعني ي لذذ(2)
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بلع اا ذب اا صضذىاالذ راات لذ  اارذ هذتترااذفصتذ لياا ذخطاا لىذ لتج اا ب اا صضذالفئررة األولررى :  -1
 ىااالذصإجئااا ذفصتذص ت لإيااا ذ لإيااا ذإ ااا   ذصإةاااي هذ ااا ذعاااي ذفئااالتذرااالعل لذي إااا ذ ااال لذرااال يتلذ

لذعةاعلذراغلذصإ يازذصإاف ذيراغ وذصإ ا ضذ  ا ذباطذ  ا ذصإجل ا ذعلإتةاللذ صإتعخالذب  صضذصإ نطاا 
ت اا  ذ لياا ذصإخطاا لىذذ اا ذبااط ذذصإز نياا ذصإالز اا ذإ راا هذصإيلياال ذيإاارذ خاال ذصإ اا ضذصإ اا ى   اا ذ
ذ. لتج  

لذتءطذبلع  ذب  صضذبيءل ذىلذ صلذزيا ىذ لي ذخط لىذ ت ةط فصتذب  صضذذالفئة الثانية : -2
ذإلذ ج لذصال هلذ لفت.

تءاطذ  ءالوذ ص ا ص ذىا ذزلص ىذ ىالذصإجئا ذذفصتذ لي ذخط لىذ نخجء ب  صضذذالفئة الثالثة : -3
ذصأل هذخطلص ذال ت لإي ذ    ذصإةي هذعةعلذ علذ  يطيل.

 عرض األحواض -د

لذ  الذ  ي ذ تالللذصإ ةلف ذعاي ذ يللييالصن  صلذي صنلذصألر ىذعلذ لضصإذرغيلىتت يزذصأل  صضذ
 ا صضذ عيالىذتت يازذصألذفالذ اي ذليزي ذ  ذخط لىذصإيليل ذصإةي لذفلذ لإ ذ ا   ذتةال طذ طال 

ىذلذ  الذي نالذزيال ب  صضذصإترليعذنتيي ذبتةلعذ لءيلب هذخط لىذ فإ ذالتةلعذذعجنيلصإ لضذ
(ذتاطذ38  ا ذ لصي ا ذصإيا  هذ)لذ  ا ذرالفلذصإيليال ذللذ  لذيتلتالذ  ياوذ ا ةصإجل  ذعلإتعخلذ صإت

ذ-صإخط لىذ ىل:ذر ىتاةيطذ لضذصأل  صضذيإرذفئلتذ  ةلذ

ب  صضذفصتذ لي ذخط لىذ لتج ا ذتءاطذىافهذصإجئا ذةات ذب ا صضذىالذرالعل لذذالفئة األولى : -1
ذ رت لذرل يتلذي إ ذ ل لذ إلذ ج لذصال ه.

زيا ىلذذت ةط ذ تءطذىفهذصإجئ ذ  ءال ذى الذ صلب  صضذفصتذ لي ذخط لىذ ذالفئة الثانية : -2
ذ لفت.

ذب  صضذفصتذ لي ذخط لىذ نخجء ذت ب تذىفهذصإجئ ذ  ضذ ص  ذى ذزلص ى.ذالفئة الثالثة : -3

 الشكمية الخصائص -2
 نسبة االستدارة -أ

ب ذصأل  صضذصإ ةت يلىذتتي عذفييالذ راللذغلإعيا ذصإل صفا ذفالذ نطاا ذ ص ا ىذ ل زيا ذ  اعذ ا   ذ
يإارذت ا ذصإ نطاا ذصإ ل زيا ذفالذ  ذ ص ا ذذل ذ  ذصإل صفا ذفان ذصإيليال ذيراهذغلإعايليل ذفلذت   يلتذ

 ينيطذ  ذفإ ذصإ ر هذيإرذ  ا ذتراليجي ذ لإيا ذ جليئا ذ يالتعطذعيالذ ا   ذةاي هذةالي  ذذتاليعل ذ
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صإخط لىذيإرذصإجئالتذذر ى(ذ ة تذنةع ذصالةت صلىذ ةلذ48صإي  هذ)ذ   ذت  يهذل(1) عيلىذ    لى
ذ-صآلتي :

) نخجءا ذصالةات صلى(ذءا تذىافهذصإجئا ذب ا صضذفصتذ ليا ذخطا لىذ نخجءا ذذالفئة األولرى : -1
ذ ىلذ إلذ ج لذزلص ىلذصال هلذ لفت.

) ت ةااط ذصالةاات صلى(ذت ب ااتذىاافهذصإجئاا ذب اا صضذفصتذ لياا ذخطاا لىذ ت ةااط ذذالفئررة الثانيررة : -2
ذ ىلذ  ضذ رت ذ رل يت.ذ

 لتج ا ذ ىالذذت ب اتذىافهذصإجئا ذب ا صضذفصتذ ليا ذخطا لىذ) لتج  ذصالةات صلى(ذالثالثة :الفئة  -3
ذ هذ  ذصأل  صضذرلعل لذي إ ذ ل لذ صلذزي ى.

 نسبة االستطالة -ب
ب ذص تالصلذصأل اا صضذ اا ذصإراا هذصإ ةاتطيهذت اا  ذطعي اا ذصإراالعذفالذىاافهذصأل اا صضذ  ي اا ذ فإاا ذ

إ  يلتذ عيلىذ  ذصإ يلهذخالهذصإيليل ذذل صنيعةعلذط هذصإ يلل ذ  رذ ةللذ لءيلذ   ذبطذفا
ذت  ياهذعيلنالت ا ذلذ ذ(2)صإط يهذعةعلذصإتةللذ  لذيؤ  ذيإرذزيل ىذفلذز  ذصالةتيلع ذب ذصإتعلطؤ

ذ-:صآلتي جئلتذصإصإخط لىذيإرذذر ىنةلذصالةتطلإ ذ ةلذذ ة ت(ذ48صإي  هذ)
صالةتطلإ (ذتءطذىفهذصإجئا ذب ا صضذفصتذ ليالتذخطا لىذ نخجءا ذذ ليع ذ  )ذالفئة األولى : -1

ذ ىلذ إلذ ج لذ رت .
) ت ةااط ذصالةااتطلإ (ذتءااطذصأل اا صضذفصتذ لياا ذخطاا لىذ ت ةااط ذإ اا   ذذالفئررة الثانيررة : -2

ذصإةي هذ ىلذ لفتلذصال هلذي إ ذ ل لذرل يت.
 لتج ا ذ ىالذزلص ىلذ لىذتءطذصأل  صضذفصتذ ليا ذخطاذ  ذصالةتطلإ (ذع ي ى)ذالفئة الثالثة : -3

ذ صلذزي ىلذرلعل .
 معامل شكل الحوض -ج

ياؤبلذ  ارذنظالطذصإرالعلذف نا  لذترا هذ نطاا ذصإ نالععذلب ذص تلصلذصأل  صضذ  ذر هذصإ ب  لذ
 علرالىلذ  ؤ يال ذذصأل طاللصإ ب  ذ  نطا ذصإ رلذ ل  تاولذفان ذصإتراليعذصإ الئلذيزيا ذع ا ذةاا طذ

لذ  ا ذ نة لذصإ ل ذعر هذةليعذ فإ ذإااللذصإيا  هذ صإ ةايالتذ ا ذصإ رالذصإالئي ذصلتجلعذيإر
ذ-خط لىذ  ل هذصإر هذيإرذصإجئلتذصآلتي :ذر ى(ذتطذتاةيطذصأل  صضذ ةلذ48ت  يهذصإي  هذ)

                                                           
   ااا ذفاااؤص ذ عااا ذصإ زيااازذةااا ي ل لذ ااا ضذ ص  ذتب يااا ذعلإ    ااا ذصإ لعيااا ذصإةااا   ي ذ) لصةااا ذىي ل   لف إ ييااا ذذ(1)

 .216لذص2017صإيغلصفي (لذ ي  ذع   ذصإرل ذصأل ةطلذصإ   ذصإبل  ذ صأللع   لذعلةتخ صطذنظطذصإ     لتذ
صإ لص يا ذذبلعياه   ذ ع ذصإةتللذصإ فصل لذ ةاي ذ الظطذ عا ذصإ ةاي لذخطالذصإةاي هذفالذ ص  ذ ل ا ذةا لذفالذبذ(2)

لذ2016ذل8لذصإ اااااا  ذ صاليت ااااالع لذ ي ااااا ذصإجناااااا  ذ صأل لذ   ااااا طذصانةااااالنيلتذيااااا) لصةااااا ذىي ل   لف  تليااااا ذتطعيا
ذ.200ص
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تءااطذصأل ااا صضذفصتذ لياا ذخطاا لىذ لتج ااا ذ ىاالذ لفاااتلذصال هلذ إاالذ جااا لذذالفئررة األولرررى : -1
ذي إ ذ ل لذرل يتلذ رت .

ذتءطذصأل  صضذفصتذ لي ذخط لىذ ت ةط ذ ىلذزلص ىلذرلعل .ذالفئة الثانية : -2
ذخجء ذر  تذىفهذصإجئ ذ  ضذ ص  ذى  نذتءطذصأل  صضذفصتذ لي ذخط لىذالفئة الثالثة : -3

ذ صلذزي ى.
 التضاريسيةالخصائص  -3
 نسبة التضرس -أ

ف ااالىذييااا ىذ ااا ذتءااال ذلذت طااالذت ااا ذنةاااع ذصإتءااال ذ ااا ذصإ ااااليي ذصإ  لف  تليااا ذصإ ي ااا ذصإتااا
لذ فإ ذيليعذيإرذةل  ذإتءل ذزص تذخط لىذصإيليل ذصإةي ل    لذصلتج تذ ي  ذنةع ذصلذصإ  ض

لذ   ذت  يهذ(1)تيللذصإيليل ذصإةي رذ  لذيؤ  ذيإرذ   ذصإج ص  ذة ص ذ  ذطلي ذصإتعخلذب ذصإتةلل
ذ-:صإخط لىذذر ىيإرذبال ذفئلتذ ةلذذصأل  صضذصإ  ل ة ذ ة ت(ذ48صإي  ه)

ب اا صضذفصتذ لياالتذخطاا لىذ نخجءاا ذتءااطذىاافهذصإجئاا ذ  ءاال ذى االذزلص ىلذ : الفئررة األولررى -1
ذرل يت.

 ت ةاااط ذتءاااطذصأل ااا صضذ لفاااتلذصال هلذ صلذذب ااا صضذفصتذ ليااالتذخطااا لى : الفئرررة الثانيرررة -2
ذزي ى.

 لتج اا ذ تءااطذصأل اا صضذ راات لذراالعل لذي إاا ذذب اا صضذفصتذ لياالتذخطاا لى : الفئررة الثالثررة -3
ذ ل لذ إلذ ج .

 الوعورة درجة -ب
یذتاطعذةطحذصإ  ضذعج اهذصإيليال ذصإةاي لذ    الذ ذصإ   لىذ  ذصإطل ذصإتلذت ءحذ  ت  ذ لي

(ذتاطذتاةاايطذ48لذ  ا ذصإيا  هذ)(2) لناتذ ي ا ذصإ  ا لىذ عيالىذ هذفإا ذ  ارذخطاا لىذصإيليال ذصإةاي ل
ذ-:خط لتيلذر ى ذذتع ل ذإ لي ذ   لتيلذصأل  صضذيإرذبال ذفئلت

خ اا ذب اا صضذىاالذصال هلذي إاا ذتءااطذب اا صضذفصتذ لياا ذخطاا لىذ نخجءاا ذذالفئررة األولررى: -1
ذ. ل لذ رت لذرلعل لذرل يت

ترا هذىافهذصإجئا ذ ا ضذ ص ا ذىا ذ صلذ ت ةاط ذذب ا صضذفصتذ ليا ذخطا لىذذالفئة الثانيرة : -2
ذ.زي ى

                                                           
 لصةا ذذ(صإافىلذ–ذن عياعذ)ذ–ذلذصألخطللذصإيي   لف إ يي ذ  رذطلي ذصع ذزني ا لذلصغلذ ع ذصإل       ذ  ذ(1)

 .99 ر لذةلع لذصيي   لف إ يي ذعلةتخ صطذنظطذصإ     لتذصإيغلصفي لذ
 .102صإ ر لذنجةولذصلذلذلصغلذ ع ذصإل       ذ  ذ(2)
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زلص ىلذ إلذ ج لذر  تذبالب ذب  صضذىلذ لتج  ذذب  صضذفصتذ لي ذخط لىذذالفئة الثالثة: -3
 صلتجالعذذإ    ذصإةي هذ ا ذعاي ذصإجئالتذنظالص ذإرا ىذتءلةايلذص ت لإي  ىلذصأل  صضذب بلذ لفتذ

ذ بلفتيلذصإترليجي .
 التضاريس النسبية -ج

(ذي  اا ذ48 اا ذ ال ظاا ذصإياا  هذ)تراايلذصإااايطذصإ لتج اا ذبيءاال ذ  اارذخطاا لىذ اا ضذصإترااليعلذ ذ
ذ-:صآلتي يإرذفئلتذذصإخط لىذر ى ةلذذتاةيطذصأل  صض

زلص ىلذذب اا صضذفصتذ لياا ذخطاا لىذ نخجءاا ذءاا تذىاافهذصإجئاا ذ  ءاال ذى االذالفئررة األولررى : -1
ذرل يت.

 لفاتلذصال هلذذصأل ا صضذ  ارذ  تتراص ت ةاط ذذب ا صضذفصتذ ليا ذخطا لىذذالفئة الثانيرة : -2
ذ صلذزي ىلذ إلذ ج .

 ىااالذصإجئااا ذصأل بااالذخطااا لىذال ت لإيااا ذ لتج ااا ذذب ااا صضذفصتذ ليااا ذخطااا لىذذ: الفئرررة الثالثرررة -3
ذ    ذصإةي هذ  ذعي ذفئلتذصإتءللي ذصإنةعي ذ تءطذصأل  صضذي إ ذ ل لذرلعل لذ رت .

 التكامل الهبسومتري -د
  اارذخطاا لىذ اا ضذصإترااليعذألنااوذ االزصهذفاالذع صياا ذذ هتاايلىذصإرااغذ   تلذةاا اايطذصإت ل ااهذصإيعذي 

لذ(1) ى ذصإ   ذ  ذصإ  ل التذصإةلعا ذعلنخجلضذصإايطذتلتجعذخط لىذصإةيهذ  لتوذصإيي   لف  تلي 
ذ-:ىل ذذخط لتيلذر ى ةلذيإرذفئلتذذصأل  صضذ(ذي   ذتاةيط48   ذ ال ظ ذصإي  هذ)

بلع ا ذب ا صضذىالذ إالذ جا لذي إا ذتءاطذب  صضذفصتذ لي ذخط لىذ لتج  ذذالفئة األولى : -1
ذ ل لذرلعل لذ رت .

ىا ذ ا ضذذتءطذىفهذصإجئ ذ  ضذ ص   ت ةط ذذب  صضذفصتذ لي ذخط لىذذالفئة الثانية : -2
ذذ.صال ه

 ىااالذصإجئااا ذصأل اااهذخطااا لىذال ت لإيااا ذ نخجءااا ذب ااا صضذفصتذ ليااا ذخطااا لىذذالفئرررة الثالثرررة : -3
ذ صلذزي ى.ذرل يتل    ذصإةي هذت ب تذعلأل  صضذزلص ىلذ لفتلذ

 خصائص الشبكة المائية -4
 عداد المجاريإ -أ

ذذعلإتلإلذصنخجلضذز  غلذ ةل تيلذ    ذب  ص ذ يللييلذ ذرصإتلذتت يزذعخط لىذصأل  ي ذذتز ص 
ذ

                                                           
 لصةا ذذ(صإافىلذ–ذن عياعذ)ذ–ذصألخطللذصإيي   لف إ يي ذ  رذطلي ذصع ذزني ا لذلذلصغلذ ع ذصإل       ذ  ذ(1)

 .106 ر لذةلع لذصيي   لف إ يي ذعلةتخ صطذنظطذصإ     لتذصإيغلصفي لذ
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إرذ   ذصإجل  ذعلإتعخلذب ذصإتةللذترليعذصإ  ضذ  ي  ا ذ ا ذصإيا  هذلذ(1)     ذةي إ ذ  يا ذ صا
ذ-:صآلتي يإرذصإجئلتذذخط لتيلذر ى ذذيل يلليب  صضذ نطا ذصإ لصة ذ ةلذي  ص ذ(ذتاةيطذ48)
 يااالى(ذتءاااطذبلع ااا ذذ533صأل ااا صضذصإتااالذيااااهذفييااالذي ااا ص ذصإ يااالل ذ ااا ذ)ذالفئرررة األولرررى : -1

لذ رااات ذ يااالىذ(449لذرااالعل ذ) يااالىذ(494لذي إااا ذ ااال ذ) يااالىذ(437ب ااا صضذىااالذرااال يتذ)
لذت ياازتذعا اا ذي اا ص ذ يلليياالذال ت لإياا ذ اا   ذصإةااي هذصإجئاالتذخطاا لىلذ ىاالذب باالذ ياالىذ(435)

ذذ. علإتلإلذت   ذ لي ذخط لتيلذ لتج  ذنظلص ذإرغلذ ةل تيل
(ذ يااالىذ333.ذ–ذ533صأل ااا صضذصإتااالذيتااالص  ذفييااالذي ااا ص ذصإ يااالل ذعاااي ذ)ذالفئرررة الثانيرررة : -2

لذ ىاالذصإجئاا ذفصتذ(ذ ياالى797(ذ ياالىلذصال هذ)649تراا هذىاافهذصإجئاا ذ  ءاال ذى االذ إاالذ جاا ذ)
ذ. لي ذخط لىذ ت ةط 

 ياالى(ذذ333.صأل اا صضذصإتاالذيتاالص  ذفيياالذي اا ص ذصإ ياالل ذيإاارذب باالذ اا ذ)ذالفئررة الثالثررة : -3
(ذ يااالىلذ صلذزيااا ىذ496.(ذ يااالىلذ لفاااتذ)4692 تءاااطذىااافهذصإجئااا ذبالبااا ذب ااا صضذىااالذزلص ىذ)

  عااالذذص ذ يللييااالنظااالص ذإزيااال ىذي ااا ذخطااا لىذإ ااا   ذصإةاااي هصإجئااالتذلذ ىااالذب اااهذ(ذ يااالى384.)
ذ. ةل تيل

 أطوال المجاري -ب
 ب    يا صإيليال ل إ   يا ذصإالز ا  صإز نيا   صإ ا ى صإ لئيا  صإ يالل  طا ه  عاي   ةاي   ال ا  ت يا  

ي ءحذ ل(2)صإةي ه        ذبط ذذ صإتةلل علإتعخل صإجا     ي      يإر يؤ   صإ يلل  بط صه  رل
 -يإرذصإجئلتذصإتلإي :خط لىذصأل  صضذ ةلذط هذصإ يلل ذ  ة تذذر ى(ذ48صإي  هذ)

ىافهذصإجئا ذبلع ا ذب ا صضذىالذ رات لذذتءطب  صضذفصتذ لي ذخط لىذ لتج  ذذ: الفئة األولى -1
ذ ىلذب  صضذفصتذص ت لإي ذ لإي ذإ    ذصإةي ه.ذرلعل لذرل يتلذي إ ذ ل ل

راا  تذىاافهذصإجئاا ذ  ءااي ذى االذ اا ضذذ ت ةااط ب اا صضذفصتذ لياا ذخطاا لىذذالفئررة الثانيررة : -2
ذ.صال هلذ إلذ ج 

تااعذفاالذىافهذصإجئاا ذبالبا ذب اا صضذىاالذ نخجءاا ذذب اا صضذفصتذ ليا ذخطاا لىذذالفئرة الثالثررة : -3
ذ.ص ت لإي ذت  عذ    ذصإةي هذفييلذ  ي  ذنظلص ذإزيل ىذبط صهذ يللييلي ذلذ صلذزي ىلذ لفتلذزلص ى

 

                                                           
ب لياا ذ  ااالذةااا  ل ذصإ   ااالنللذ خااالطلذصإةاااي هذفااالذ نطاااا ذيااالزص ذينااا لذغلعااالذصإ    ااا ذصإ لعيااا ذصإةااا   ي ذذ(1)

 .41 لذص ر لذةلع) نظ لذيي   لف إ يل(لذ
رال ذ لعيهذ عا ذصإاا  ذىلراطلذبخطاللذصإيليال ذصإةاي لذعلإيلنالذصإرال لذإا ص  ذصإنياهذعاي ذ ص  ذغالصلذين عال ذذ(2)

لذ صإلرلص ذر لال ذ لصةا ذفالذصإيي   لف إ ييا ذصإتطعيايا ذعلةاتخ صطذنظاطذصإ     التذصإيغلصفيا ذ صالةترا للذ ا ذع ا 
 .123 ر لذةلع لذص
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 نسبة التشعب -ج
خطااالذصإجيءااال لذ ت ااا ذصأل  يااا ذبرااا ذخطااا لىذ نااا ذصنخجااالضذنةاااع ذ   ااالذ  اااتذنةااالذصإترااا لذزص ذ

صإتراا لذيااؤ  ذيإاارذةاال  ذصإيلياال ذ   اا ذفل اا ذ  اا طذترااتتذصإ ياالهذ صةاات لصلي ذتغفياا ذصإاا ص  ذعلإ ياالهذ
صإخطا لىذيإارذذرا ى(ذ ةا تذصأل ا صضذ ةالذ48  ا ذ ال ظا ذصإيا  هذ)ذل(1) زيل ىذخط لىذصإةيه

ذ-صإجئلتذصآلتي :
ةاات ذب اا صضذىاالذصال هلذ لتج اا ذتءااطذىاافهذصإجئاا ذذب اا صضذفصتذ لياا ذخطاا لىذالفئررة األولررى : -1

ذ. لفتلذ رت لذرلعل لذرل يتلذ إلذ ج 
 ا ضذ ص ا ذىا ذي إا ذذ ت ةاط ذرا  تذىافهذصإجئا ذب  صضذفصتذ لي ذخط لىذالفئة الثانية : -2

ذ ل .
ب  صضذفصتذ لي ذخط لىذ نخجء ذتءطذىفهذصإجئا ذ  ءاي ذى الذزلص ىلذ صلذذالفئة الثالثة : -3

ذذزي ى.
ذ : Drainage Density ئيالما صرفكثافة ال -د

هذ  ااالذيرااايلذيإااارذنرااالطذف اااذلإتراااليجي ذعزيااال ىذ يللييااالذصإ لئيااا تت يااازذصأل ااا صضذ لتجاااعذصإ بلفااا ذص
ينااااترذ نياااالذتةااااللذعةاااايطذيإاااارذذلذ  بلفاااا ذصإترااااليعذصإ لتج اااا    ياااالتذصإت لياااا ذصإ لئياااا ذ صإ  اااا 

تاطذتاةاي يلذةالعال ذيإارذنا  ي ذذل(2)لذإافصذتاز ص ذ  ا ذصإةايهذعزيال ىذ بلفا ذصإتراليعذصإ لتج ا صإرخ ل
ذ-ى ل:

 كثافة الصرف طولية  -1
ذصإجئااالتذيإااارذإأل ااا صضذ  ةااا تذ بلفااا ذصإرااالعذصإط إيااا ذخطااا لىذرااا ى(ذ48صإيااا  هذ)ذي ءاااحذذذ

ذ-صإتلإي :
ذ  ضذ ص  ذى ذ صلذزي ى.ذ لي ذخط لىذ لتج  ذتءطذىفهذصإجئ ب  صضذفصتذذالفئة األولى : -أ

  تذىافهذصإجئا ذخ ةا ذب ا صضذىالذتراص ت ةاط ذذب ا صضذفصتذ ليا ذخطا لىذالفئة الثانيرة : -ب
ذزلص ىلذ لفتلذصال هلذ إلذ ج لذرل يت.

 نخجء ذ تءطذبالب ذب  صضذىلذرلعل لذ رت لذذب  صضذفصتذ لي ذخط لىذالفئة الثالثة : -ج
ذي إ ذ ل .

                                                           
ب لياا ذ  ااالذةااا  ل ذصإ   ااالنللذ خااالطلذصإةاااي هذفااالذ نطاااا ذيااالزص ذينااا لذغلعااالذصإ    ااا ذصإ لعيااا ذصإةااا   ي ذذ(1)

 .42 ر لذةلع لذص) نظ لذيي   لف إ يل(لذ
فت لذ ع ذصإ زيزذبع ذلصءللذ إي ذ    ذ  لذ     ذ يا ىلذصإت  ياهذصإ  النلذألخطاللذصإةاي هذ تجبيلىالذ  ارذذ(2)

لللذ  اارذصإةاال هذصإغلعاالذإخ اايرذصإةاا ي ذ) راال(لذصإ ي اا ذصإيغلصفياا ذصإ لعياا لذصإتن ياا ذصإ ت صراا  ذع نطااا ذلب ذغاا
 .24صإ   ذصإلصععذ صإةع   لذع   ذةن لذص
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 كثافة الصرف العددية -2
ذ-خط لىذب  صضذ نطا ذصإ لصة ذ  ة تذيإرذصإجئلتذصآلتي :ذر ى(ذ48يظيلذ  ذت  يهذصإي  هذ)

 لتج  ذرا  تذىافهذصإجئا ذبلع ا ذب ا صضذىالذزلص ىلذذب  صضذفصتذ لي ذخط لىذالفئة األولى : -أ
ذ رت لذرلعل لذي إ ذ ل .

 ت ةاااط ذتءاااطذىااافهذصإجئااا ذبلع ااا ذب ااا صضذىااالذذب ااا صضذفصتذ ليااا ذخطااا لىذالفئرررة الثانيرررة : -ب
ذ لفتلذصال هلذ صلذزي ىلذ إلذ ج .

 نخجءااا ذءااا تذىااافهذصإجئااا ذ ااا ضذ ص ااا ذىااا ذذب ااا صضذفصتذ ليااا ذخطااا لىذالفئرررة الثالثرررة : -ج
ذرل يت.

 نسبة النسيج الطبوغرافي -ه
لذب ذبنوذيفصذزص تذ يطذ  ل هذصإنةيرذصإطعا غلصفلذىفهذصإنةع ذ ؤرلصذإ بلف ذصإترليعذص تعللي   ذ

زص تذ  يلذ لي ذخط لىذصإ ا ضذأل ذصأل ا صضذفصتذصإاايطذصإ لتج ا ذت ا  ذفصتذنةايرذطعا غلصفلذ
  ااا ذذل(1)صإيليااال ذصإةااي لذناال طذياااؤ  ذيإاارذ  ااا ذ  ياا ذ يااالهذصأل طااللذصإ تةااالع ذ زياال ىذفااالصذت إاا 

ذ-:صآلتي صإخط لىذيإرذصإجئلتذذر ىصأل  صضذ ةلذذي   ذتاةيط(لذ48 ال ظ ذصإي  هذ)
ب  صضذفصتذ لي ذخط لىذ لتج  ذتءطذىفهذصإجئا ذةاع  ذب ا صضذ ىالذزلص ىلذذالفئة األولى : -1

ذ لفتلذ صلذزي ىلذصال هلذي إ ذ ل لذ إلذ ج لذرلعل .
  تذىفهذصإجئ ذ  ءي ذى لذرل يتلذترصب  صضذفصتذ لي ذخط لىذ ت ةط ذذالفئة الثانية : -2

ذ رت .
ذب  صضذفصتذ لي ذخط لىذ نخجء ذإطذتظيلذفلذىفهذصإجئ ذب ذب  صض.ذالفئة الثالثة : -3

السرريول فرري أحررواض منطقررة الدراسررة تبعررًا لمخصررائص  ةتقرردير مسررتويات شرردة خطررور ثانيررًا: 
 الهيدرولوجية

ت  يااا ذ ليااا ذخطااا لىذذصإيي ل إ ييااا ذ ااا ذصإخرااالئصذصإتااالذتةاااتخ طذفااالت ااا ذ لصةااا ذصإخرااالئصذ
يت  ا ذع   يا ذذ الذخالصعرا هذ ذتؤبلذفلذىي ل إ يي ذ هذ ا ضذلذ فإ ذألنيلذب  صضذصإترليع

صإيليااال لذ ةااا عذياااتطذ لصةااا ذتةااا  ذ تغيااالصتذىي ل إ ييااا ذفصتذرااا  ذ علرااالىذع   يااالتذصإيليااال ذ
ذذ-:صإةي لذ ي   ذ رعذىفهذصإ تغيلصتذ لذي ل

  Concentration Time:  زمن التركيز -1
صإ ااا ىذصإالز اااا ذإ  يااالهذإالنتااااالهذ ااا ذبع اااا ذناطااا ذ  اااارذ  ااايطذصإ اااا ضذيإااارذ راااالذي ااالعذعجنااااوذذ

صإ اا ضلذ ت تاالزذصأل اا صضذصإتاالذتةاايهذ اا ىذز نياا ذ راايلىذعل ت لإياا ذخطاا لىذ لتج اا لذي اا ذز اا ذ
                                                           

 لصةا ذذ(صإافىلذ–ذن عياعذ)ذ–ذلذصألخطللذصإيي   لف إ يي ذ  رذطلي ذصع ذزني ا لذلصغلذ ع ذصإل       ذ  ذ(1)
 .121ةلع لذصذ ر ليي   لف إ يي ذعلةتخ صطذنظطذصإ     لتذصإيغلصفي لذ
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صإ الئللذأل ذصإ  صراعذصإ طليا ذصإتل يزذ  ذصإنل ي ذصإيي ل إ يي ذبىطذ نرلذ تغيلذفلذصإ  ضذ
صإتلذتج  ذ ي   تيلذز  ذصإتل يزذ ل لىذ  رذتر يهذيليلنلتذ لئي ذةط ي ذ صخهذصإ  ضذ   با ذ

لذص ت  ذفلذص تةللذز  ذصإتل يازذب ا صضذ نطاا ذ(1) فيءلنلتذغزيلىذ  ذترهذيإرذصإت  يلذةي ال ذ
ذ.(2)ذ-صإ لصة ذ  رذصإ  ل إ ذصآلتي :

TC = ( L)
1.15

  \ 7700 ( H) 
0.38

 

ذذ=ذز  ذصإتل يزذعلإةل  .ذTC ي ذب ذ
Lذعلإ تل.ذ=ذط هذصإ يلىذصإلئي ذ
Hذ=ذصإجلص ذصإلبةلذ)صإجل ذعي ذب  رذ ب نرذناط (.ذ

بة ذبلعت ذت هذ  رذخرلئصذصإ ا ضذ ا ذنعالتذطعي الذ  جتتالتذةاط ي ذذ1.5.لذذ3148 ب ذ
ذ خر ن ذةطحذصإ  ض.

(ذ تااطذتاةااي يلذيإاارذبااال ذفئاالتذ ةاالذز اا ذ49صإياا  ه)ذع اا ذتطعياا ذصإ  ل إاا ذتظياالذصإنتاالئرذفاال
ذ-تل يزذصأل  صضذ ىل:

ب  صضذز  ذتل يزىلذب هذ  ذ)ةل  (ذتءطذىفهذصإجئ ذةع  ذب  صضذىالذصال هذذالفئة األولى : -أ
(لذراااالعل ذ3194(لذراااال يتذ)3168(لذي إاااا ذ اااال )3187(لذ صلذزياااا ىذ)3187(لذ إاااالذ جاااا ذ)3195)
(لذيليعذةعلذصنخجلضذز  ذتل يزىلذيإرذ رالذبط صإيالذ  الذيا اهذ ا ذز ا ذ3163(لذ رت )3147)

 ىذتءلةايلذ صن ا صلىلذ  الذصن  ا ذ  ارذزيال ىذفالذةال  ذ ر هذصإ يلهذيإرذصإ رلذفءال ذ  ذر
ذيليلنيللذ علإتلإلذتز ص ذص ت لإي ذخط لىذةي هذفييللذإفإ ذت   ذ لي ذخط لتيلذ لتج  .

ةال  ذ نراع(ذتءاطذىافهذصإجئا ذ  ءال ذذ–ب  صضذز ا ذتل يزىالذعاي ذ)ةال  ذذالفئة الثانية : -ب
ذ لىذ ت ةط ذ  ذعي ذفئلتذصأل  صض.(لذ ىلذصإجئ ذفصتذص ت لإي ذخط1.8. ص  ص ذى ذ لفت)

ب اا صضذز اا ذتل يزىاالذب باالذ اا ذ)ةاال  ذ نرااع(ذت ب ااتذىاافهذصإجئاا ذع اا ضذذالفئررة الثالثررة : -ج
زلص ىلذ ىاااافهذصإجئاااا ذت ياااازتذعللتجاااالعذز اااا ذتل يزىاااالذ اللناااا ذعاااالأل  صضذصألخاااالىذنظاااالص ذإ عاااالذطاااا هذ

 لإيا ذخطالذصإةاي هذيا اهذ ا ذص تذ ا ذباطب  صءيلذ  لذيزي ذ  ذز  ذ رهذصإ يالهذيإارذصإ راللذ ذ
ذإفإ ذت   ذخط لتيلذ  ي  .ذ

 
 

 
                                                           

صنتظللذ ي  ذ  لص لذىلإ ذ    ذ ع ذصإل   لذىي ل إ يي ذصأل  صضذصإرل ي ذإع يالىذ لعنا خل لذ ي ا ذصإ  ا طذذ(1)
ذ.  13لذص2018لذصإ   ذصإلصععلذ25صانةلني لذ  ي ذصإتلعي ذإ    طذصانةلني لذصإ ي  ذ

 لصةا ذذ(صإافىلذ–ذن عياعذ)ذ–ذصع ذزني ا ذلذصألخطللذصإيي   لف إ يي ذ  رذطلي لذلصغلذ ع ذصإل       ذ  ذ(2)
 .139 ر لذةلع لذصيي   لف إ يي ذعلةتخ صطذنظطذصإ     لتذصإيغلصفي لذ



 

 

 

 الدراسة تقييم املخاطر اهليدروجيومورفولوجية ملنطقة الفصل اخلامس

219 

 , دقيقة ألحواض منطقة الدراسةساعة \زمن التركيز ( 39جدول )
أسم  ت

 الحوض

طول 
 الحوض متر

 فرق االرتفاع
 متر

زمن التركيز 
 بالساعة

زمن التركيز 
 بالدقيقة

* شدة
 الخطورة

ذ. 3412. 172. 2.53 48543 زلص ى ..
ذ2 7318 1.8. 26.3 474.3  لفت .2
ذ4 57 3195 653. 26743 صال ه .4
ذ4 5212 3187 2233 27.33  إلذ ج  .4
ذ4 5212 3187 695. 24843  صلذزي ى .5
ذ4 4318 3168 633. 9643. ي إ ذ ل  .6
ذ4 5614 3194 763 23463 رل يت .7
ذ4 2812 3147 453. 4573. رلعل  .8
ذ4 46 3163 533. 7473.  رت  .9

(لذب بالذخطا لىذ2(لذ ت ةاط ذصإخطا لىذ).صإخطا لىذ:ذب اهذخطالص ذ)ذرا ىتطعي ذ  ل إا ذز ا ذصإتل يازل)*(ذ: صإ ر ل
ذ(.4)
ذLag Time    : ذؤزمن التباط -2

 ىاااالذصإ اااا ىذصإز نياااا ذعااااي ذع صياااا ذةااااا طذصأل طااااللذ  تاااارذع صياااا ذصإيلياااال لذي اااا ذىاااافصذصإ  ل ااااهذ اااا ذ
يفذتتةللذ  يالتذ عيالىذ ا ذصإ يالهذفالذبنليالذصإ  ل التذصإ ي  ذصإ ؤبلىذعا ىذفلذت  ي ذ  ي ذصإجل  لذ

صإتلعاا ذخااالهذىاافهذصإ اا ىلذ يت  ااعذطاا هذز اا ذصإتعاالطؤذ  اارذناا عذصإرااخ لذصإ   ناا ذإ ةااطحذ  اا ىذ
 اا ذ اا ىذتجبلىاالذعلإتي ياا ذ ي  اا ذت  ياا ذ لياا ذخطاا لىذصإةااي هذذتجبلىاالذعلإرااا  ذ صإج صرااهلذفءااال ذ

فييالذ ايطذز ا ذصإتعالطؤذتتراعذ  رذصأل  صضذ ةلذز ا ذصإتعالطؤلذعاج ذصأل ا صضذصإتالذتانخجضذ
يليل ذ لئللذفلذ اي ذتتراعذصأل ا صضذصإتالذتلتجاعذفييالذ ايطذز ا ذصإتعالطؤذعيليال ذ الئلذ  ياهلذع

 .(1)ذ-: يةتخل ذ  ذتطعي ذصإ  ل إ ذصآلتي 
TP(hr) = ct (Lb Lca)

0.3
 

Lbااط(لذذ=ذطاا هذصإ ياالىذصإاالئي ذ (Lcaذصإ ةاالف ذصإجلراا  ذعااي ذ راالذصإ اا ضذ  ل اازذبا ااوذذ=
=ذ  ل ااهذز اا ذتاا ف ذصإاافل ىذ ىاا ذخاالصذعطعي اا ذصإ اا ضذ صن اا صلهذ تتاالص  ذ ي تااوذعااي ذذct) ااط(لذ

ذ(.212ذ–ذ312)

                                                           
رلإحذصإ  لطلذي ي  ذفلخلذ    لذتا يلذ خلطلذصإيليل ذصإةط لذإةت ذب  صضذفلذصإيءاع ذصإغلعيا لذذصة  ذ(1)

ذ.  1539لذص2016لذ5لذصإ   ذ27 ي  ذ  ي ذصإتلعي ذإ عنلتلذصإ ي  ذ
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(لذ تاطذتاةايطذصأل ا صضذ ةالذز ا ذصإتعالطؤذيإارذ43عتطعي ذصإ  ل إ ذتظيالذصإنتالئرذفالذصإيا  هذ)
ذ-بال ذفئلتذىل:

 ذب  صضذىلذةل لت(ذتءطذىفهذصإجئ ذخ ةذ4ب  صضذز  ذتعلطؤىلذب هذ  ذ)ذالفئة األولى : -أ
(لذيليااااعذ2142(لذ راااات ذ)2134(لذراااالعل ذ).215(لذراااال يتذ)2142(لذي إاااا ذ اااال ذ)2197صال هذ)

ةاعلذصنخجالضذز ا ذصإتعالطؤذإيافهذصأل ا صضذيإارذراغلذ ةال تيلذ را ىذصن ا صلىلذ صلتجالعذ بلفتياالذ
 رايلىذع ا ذةاا طذب طاللذ ا ىذصإترليجي ذ  لذيؤ  ذيإارذصلتجالعذ ياطذصإيليال ذ  ا   ذةاي هذفالذ

ذت   ذب بلذخط لى.ذ  ذبطإفإ ذت  ذىفهذصإجئ ذفصتذص ت لإي ذ عيلىذإ    ذصإةي هلذ ذذغزيلى
ةااال لت(ذت ب اااتذىااافهذصإجئااا ذعبالبااا ذذ4ذ–ذ4ب ااا صضذز ااا ذتعلطؤىااالذعاااي ذ)ذذالفئرررة الثانيرررة : -ب

(.ذ ىالذصإجئا ذفصتذص ت لإيا ذت  اعذ413(لذ صلذزي ىذ)41.6(لذ إلذ ج ذ)4187ب  صضذىلذ لفتذ)
ذت   ذخط لتيلذ ت ةط .ذصإةي هذ ت ةط ذإفإ 

  تذىافهذصإجئا ذ  ءال ذ ص ا ص ذتراصةل لت(ذذ4ب  صضذز  ذتعلطؤىلذب بلذ  ذ)ذالفئة الثالثة : -ج
ذ(لذت  ذىفهذصإجئ ذفصتذص ت لإي ذ  ي  ذإ    ذصإةي هذإفإ ذت   ذب هذخط لى.4129ى ذزلص ىذ)

ينعغاالذصارااللىذي ذصإتعاالي ذفاالذز اا ذتعاالطؤذصأل اا صضذي اا  ذيإاارذتعاالي ذصإ ةاال  ذ صالن اا صلذ  بلفاا ذ
ذصإترليعلذ  فإ ذتعلي ذفلذت  ينلتيلذصإيي إ يي .ذذذذ

 ساعة, دقيقة ألحواض منطقة الدراسة \زمن التباطؤ ( 40جدول )
أسم  ت

 الحوض

طول 
 الحوض كم

مركز ثقل* 
 الحوض كم

زمن التباطؤ 
 بالساعة

زمن التباطؤ 
 بالدقيقة

 شدة
 الخطورة**

ذ. 25714 4129 26183 48154 زلص ى ..
ذ2 24212 4187 24164 .4714  لفت .2
ذ4 7812. 2197 .412. 26174 صال ه .4
ذ2 8916. 41.6 7126. 271.3  إلذ ج  .4
ذ2 83. 413 5184. 24184  صلذزي ى .5
ذ4 4512. 2142 9184 9164. ي إ ذ ل  .6
ذ4 5316. .215 3168. 23146 رل يت .7
ذ4 2.18. 2134 7192 4157. رلعل  .8
ذ4 4912. 2142 .916 7147.  رت  .9

**ذذ.Arc GIS 10.4ذتطعي ذ  ل إ ذز  ذصإتعلطؤلذ*ذصةاتخل ذ ل ازذبااهذصأل ا صضذعلةاتخ صطذعلنال ر: إ ر لا
ذ(.4(لذب بلذخط لىذ)2(لذ ت ةط ذصإخط لىذ).صإخط لىذ:ذب هذخطلص ذ)ذر ى

ذذ
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  (TB) زمن األساس لمسيول -3

ي لعذعجنوذ)ذصإ  ىذصإز ني ذصإتلذت بهذعال ذصإةايهذفالذصإ ا ضذصإ الئلذ ا ذ نع اوذيإارذ راعوذ ياتطذ
ذ.(1)ذ-:تي علةتخ صطذصإ  ل إ ذصآل Time base (days) (ي ط)ذ ةللذصإز  ذصألةل ذإ ةي هذ

Tb (days)=3+
      

 
 

Tb (days)ذز ا ذصألةال ذإ ةايهذ)يا ط(لذذ=tb (hr)ذفتالىذصةاتيلع ذصإ ا ضذصإ الئلذإةاا طذذ=
ذةل لتذ)ز  ذصإتعلطؤ(.ذ\صأل طللذ

(ذ  ةاا تذ ةاالذز اا ذصألةاال ذإ ةاايهذيإاارذبااال ذ.4 عتطعياا ذصإ  ل إاا ذتظياالذنتاالئرذفاالذياا  هذ)
ذ-  لذيجتل:ذفئلت

(لذ7912ةال  (ذتءاطذىافهذصإجئا ذبلع ا ذب ا صضذىالذي إا ذ ال ذ)ذ83ب اهذ ا ذ)ذالفئة األولرى : -أ
(لذ ىالذصإجئا ذصأل بالذخطا لىذنظالص ذإارالذط إيالذ78196(لذ رت ذ)78(لذرلعل ذ)79144رل يتذ)

فءاااال ذ ااا ذرااا ىذتءلةااايلذ صن ااا صلىلذ ىااافهذصإ  ص اااهذتا اااهذ ااا ذز ااا ذصألةااال ذإ ةاااي هذ تزيااا ذ ااا ذ
ذصأل  صض.ص ت لإي ذت  عذ    ذصإةي هذ  ذعي ذ

(لذ8.146ةل  (ذت ب تذىفهذصإجئ ذبالب ذب  صضذىالذ إالذ جا ذ)ذ84ذ–ذ83)ذالفئة الثانية : -ب
ذ(لذت  ذىفهذصإجئ ذفصتذص ت لإي ذ ت ةط ذإ    ذصإةي ه.83188(لذ صلذزي ىذ)83188صال هذ)

(لذ لفاتذ84172ةال  (ذتءاطذىافهذصإجئا ذ  ءاي ذى الذزلص ىذ)ذ84ب بالذ ا ذ)ذالفئة الثالثرة : -ج
(لذت ااا ذىااافهذصإجئااا ذفصتذخطااا لىذ  ي ااا ذنظااالص ذإ عااالذ ةااال تيلذ  عااالذط إياااللذ علإتااالإلذتااااهذ84.52)

ذص ت لإي ذ    ذصإةي هذفييل.
نال اظذذتعالي ذز اا ذصالةال ذإ ةايهذ إ اا ذعجالل ذعةايطذياا ص لذي ا  ذفإا ذيإاارذصإترالعوذفالذصإظاال عذ

ذصإيي إ يي ذ صإ نلخي ذ فلذ   التذصأل طللذصإةل ط .ذ
 Volicity of Water السيل :  مياه سرعة -4

ت هذةل  ذصإ يلهذ  رذ  ىذخط لىذصإةيهذببنل ذصإيليل ذصإةط للذ ي ذ ن  لذتز ص ذةل  ذصإ يلهذ
تااز ص ذ  ياالذ لياا ذصإخطاا لىذصإنلتياا ذ اا ذ ظااطذطل اا ذصإةاايهلذ  االذينااترذ نااوذ اا ىذت  يلياا ذ لإياا لذ

  ا ذتاطذ ةاللذىافصذذل صإ   ذر يحذ ي ذيلتعطذعلنخجلضذةل  ذصإ يلهذءا عذفالذطل ا ذصإةايه
ذ.(2)ذذ-:ذصآلتي صإ  ل هذعلةتخ صطذصإ  ل إ ذ

                                                           
رلإحذصإ  لطلذي ي  ذفلخلذ    لذتا يلذ خلطلذصإيليل ذصإةط لذإةت ذب  صضذفلذصإيءاع ذصإغلعيا لذذصة  ذ(1)

ذ.  1539لذص ر لذةلع 
تااطذت  يااهذصألياالطذيإاارذةاال لتذإغاالضذص طاال ذص ت لإياا ذإاافإ ذنظاالص ذإتااالللذصأل اا صضذفاالذز اا ذصألةاال ذإ ةاايهذذ

ذ. نلةع ذإخطلذيليل ذصإةي هذفلذب  صضذصإ نطا 
فت لذ ع ذصإ زيزذبع ذلصءللذ إي ذ    ذ  لذ     ذ يا ىلذصإت  ياهذصإ  النلذألخطاللذصإةاي هذ تجبيلىالذ  ارذذ(2)

ذ.26لذص ر لذةلع صإتن ي ذصإ ت صر  ذع نطا ذلب ذغلللذ  رذصإةل هذصإغلعلذإخ يرذصإة ي ذ) رل(لذ
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VW = L / TC 
ز ا ذذذTC =  ذطا هذصإ ا ضذ) اط(ل =L ذةال  ذصإ يالهذ)ذ اطذ/ذةال  ذ(ل =ذVWذ يا ذب 

ذ.صإتل يزذعلإةل لت
(ذ تاطذتاةاي يلذيإارذباال ذفئالتذ.4ظيلذصإنتلئرذصإ عين ذفالذصإيا  هذ) ع  ذتطعي ذصإ  ل إ ذب الهذت

ذ- ىل:
(ذ2.165ةل  ذ(ذتءطذىفهذصإجئ ذ  ضذ ص  ذى ذرل يتذ)ذ\ طذذ25ب هذ  ذ)ذالفئة األولى : -أ

بن  ااا ذ  ااارذذ ااا ذباااط ىااا ذب اااهذةااال  ذيليااال ذ ااا ذعاااي ذصأل ااا صضذنظااالص ذإا ااا ذتءلةاااوذ صن ااا صلهذ ذ
ذصنخجلضذفلذةل  ذيليل ذصإ يله.

(لذ28122ةال  (ذتءاطذىافهذصإجئا ذةات ذب ا صضذىالذزلص ىذ)ذ\ طذذ43ذ–ذ25)ذالفئة الثانية : -ب
(لذ28195(لذ رااات ذ)28187(لذرااالعل ذ)28188(لذي إااا ذ ااال ذ)28155(لذ صلذزيااا ىذ)281.4صال هذ)

(ذ57لىذصإةااي هذ ت ةااط ذ اا ذعااي ذصأل اا صضلذيال ااظذراا لىذ)ت اا ذىاافهذصإجئاا ذفصتذص ت لإياا ذخطاا ذ
ذةل  ذيليل ذصإ يلهذفلذ  ضذي إ ذ ل .

(لذ.4.16ةال  ذ(ذتءاطذىافهذصإجئا ذ  ءال ذى الذ لفاتذ)ذ\ اطذذ43ب بلذ  ذ)ذفئة الثالثة :ال -ج
(لذ ىالذصإجئاا ذصأل بالذخطا لىذال ت لإياا ذصإةاي هذنظالص ذإا اا ذز ا ذتل يزىالذ  راالذ4.1.4 إالذ جا ذ)

ط إيااللذفءااال ذ اا ذراا ىذتءلةاايلذ صن اا صلىلذ  االذي ناالذتي ااعذ ياالهذصإةااي هذ تاا فايلذن اا ذصإ راالذ
زيال ىذةال  ذذ  ذباط نوذيليل ذةليعذعلاءلف ذيإرذ   ذصإجل  ذعلإتةللذ صإتعخلذ ذذعةل  ذ  لذينيط

ذصإيليل .
  Qt    سيمي حجم الجريان -5

 لتذتراليعذصأل ا صضذ نا  لذتزيا ذ  يا ذصأل طاللذصإةال ط ذ ا ذع ا صلذ  ي ذصإ يلهذصإتلذت لذعر
ذ  ا ذباطصإ لرج ذصإ طيالىلذذ  ىإا  ذف ص  ذصإتعخلذببنل ذذ  ي ذصإجل  ذ  ذ   ي ذصإتةلللذ فإ ذنظلص ذ

ذ.(1)ذ-:ي   ذىنل ذفلئضذ  ذصإ يلهلذ تةتخ طذصإ  ل إ ذصآلتي 
Qt (m

3
/s) = ΣL (km)

ذ0.85
Qt (mيفذت بااهذ:ذ

3
/s)باال(لذ\4=ذ يااطذصإيلياال ذ)طذ ΣL (km)

=ذ ي اا عذبطاا صهذ ياالل ذ0.85
ذصإ  ضذ) ط(.

ذ
ذ
ذ
ذ

                                                           
 راا لذ ذإع ياالىذ لعناا خل لذنتظااللذ ياا  ذ  االص لذىلإاا ذ   اا ذ عاا ذصإاال   لذىي ل إ يياا ذصأل اا صضذصإراال يبذ(1)

ذ.20ةلع لذص
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 الهيدرولوجية المؤثرة في سيول أحواض المنطقةبعض الخصائص ( 41جدول )

أسم 
 الحوض

زمن 
األساس 

 لمسيل
 )يوم(

زمن 
االساس 
 لمسيل
 )ساعة(

 
* شدة

 الخطورة

 سرعة
 مياه

السيل كم 
 ساعة \

 
 شدة

 الخطورة

حجم 
الجريان 
 السيمي

 
 شدة

 الخطورة

ذ4 52.147ذ2 28122ذ.ذ84172 4154 زلص ى
ذ4 .26715ذ4 .4.16ذ.ذ84152 4148  لفت
ذ2 53127.ذ2 281.4ذ2ذ83188 4147 صال ه

ذ2 43193.ذ4 4.1.4ذ2ذ8.146 4149  ج ذ إل
ذ4 2.7176ذ2 28155ذ2ذ83188 4147  صلذزي ى

ذ. 88138ذ2 28188ذ4ذ7912 4143  ل ذي إ 
ذ. 991.7ذ. 2.165ذ4ذ79144 .414 رل يت
ذ. 64169ذ2 28187ذ4ذ78 4125 رلعل 
ذ. .6315ذ2 28195ذ4ذ78196 4129  رت 

صإخطا لىذ:ذذرا ىتطعي ذصإ  ل التذ)ذز  ذصألةل ذإ ةيهلذةل  ذ يلهذصإةيهلذ يطذصإيليال ذصإةاي ل(لذ*ذصإ ر ل:ذ
ذ(.4(لذب بلذخط لىذ)2(لذ ت ةط ذصإخط لىذ).ب هذخطلص ذ)

(لذ تاطذ.4يال ذعجإعذ تلذ   للذ  ن ذتطعيايلذ  رذب  صضذصإ نطاا ذتظيالذنتالئرذفالذصإيا  ه)
ذ- ةلذ يطذيليلنيلذ ىل:تاةي يلذيإرذفئلتذ

باال(ذتءااطذىاافهذصإجئاا ذبلع اا ذب اا صضذ\4طذ33.ب اا صضذياااهذ يااطذيليلنياالذ اا ذ)ذالفئررة األولررى : -أ
(لذ يلياعذصإةاعلذ.6315(لذ رات ذ)64169(لذرالعل ذ)991.7(لذرال يتذ)88138ىلذي إ ذ ل ذ)

ياهذ يطذصإيليل ذذ  ذبطيإرذ   ذ يطذيليلنيلذيإرذرغلذ ةل تيلذ    ذي  ص ذ بط صهذ يللييللذ ذ
ذ ياهذ  وذخط لىذصإةيهلذإفإ ذفن ذص ت لإي ذخط لتيلذت   ذ نخجء .

بااال(ذتءاااطذىااافهذصإجئااا ذ\4طذ233ذ–ذ33.ب ااا صضذيتااالص  ذ ياااطذيليلنيااالذعاااي ذ)ذالفئرررة الثانيرررة : -ب
(لذت اااا ذىاااافهذصإجئاااا ذفصتذص ت لإياااا ذخطاااا لىذ43193.(لذ إاااالذ جاااا ذ)53127.  ءاااال ذى اااالذصال هذ)

ذ ت ةط ذإ    ذصإةي ه.
  تذىفهذصإجئ ذبالب ذب  صضذترصبل(ذ\4طذ233ب  صضذيزي ذ يطذيليلنيلذ  ذ)ذالفئة الثالثة : -ج

(لذت ا ذىافهذصإجئا ذ ا ذب بالذصإجئالتذ2.7176(لذ صلذزيا ىذ).26715(لذ لفاتذ)52.147ىلذزلص ىذ)
خط لىذفلذ لإ ذ    ذةي هذعةعلذزيل ىذ يطذيليلنيللذ يلياعذصإةاعلذيإارذزيال ىذبطا صهذ ب ا ص ذ
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ت اا  ذب باالذخطاا لىذ اا ذذ اا ذبااطياالذ ااعذ عاالذ ةاال تيلذصأل االذصإااف ذيزياا ذ اا ذ يااطذصإيلياال لذ ذ يللي
ذعاي ذصأل  صض.

( سرعة جريان المياه لحوض جولة قان ضمن منطقة الدراسة57صورة )

ذ(N 36°08.2836)ذ(E 45°12.1546)ذ1/2021/ذ30 صإ ر لذ:ذصإ لصة ذصإ ي صني ذ
 -:ومدة انخفاض التدريجي لمسيل من خالل حساب المدة االرتفاع التدريجي لمسيل -6
  ( Tm ) أ . مدة االرتفاع التدريجي لتدفق السيل 

 ىااالذصإ ااا ىذصإز نيااا ذصإتااالذيةاااتغل يلذصإةااايهذإ  رااا هذيإااارذب رااالهذب ذع  نااارذصإ ااا ىذصإتااالذي تلييااالذ
ذ.(1)ذ-:صآلتي صإيليل ذصإةط لذإ  ر هذصإرذب  رذ نة لذإوذ يتطذ ةلعيلذ  ذصإ  ل إ ذ

Tm (hr) = (1/3) Tb(hr) 
ز اا ذصإال اا ىذذTb(hr) =لذ اا ىذصاللتجاالعذصإتاا لييلذإتاا ف ذصإةاايهذTm (hr) =  ياا ذب ذ:ذ

ذصألةل ذإ ةيه.
ذ-(لذ  ة تذيإرذبال ذفئلتذىل:42 ن ذتطعي ذصإ  ل إ ذتظيلذنتلئرذي  ه)

(لذ صلذ26196ةل  ذ(ذتءطذىافهذصإجئا ذةات ذب ا صضذىالذصال هذ)ذ27:ذب هذ  ذ)ذالفئة األولى -1
(لذ ىااالذ26142(لذ رااات ذ)26(لذرااالعل ذ)26148(لذرااال يتذ)2614(لذي إااا ذ ااال ذ)26196زيااا ىذ)

صإجئ ذصأل بلذخط لىذ  ذعي ذصإجئلتذنظلص ذإارلذبط صإيللذ ر ىذتءلةايلذ صن ا صلىلذ ةال  ذيليال ذ
ذ.تز ص ذص ت لإي ذ    ذصإةيهذ  ذبط ذصاللتجلعذصإت لييللذ ذصإ يلهذعيللذ  لذيا هذ  ذز 

                                                           
صإ لص يا ذذبلعياه   ذ ع ذصإةتللذصإ فصل لذ ةاي ذ الظطذ عا ذصإ ةاي لذخطالذصإةاي هذفالذ ص  ذ ل ا ذةا لذفالذبذ(1)

ذ.204لذص ر لذةلع  لذي لصة ذىي ل   لف  تلي ذتطعيا
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(لذ27184  تذىاافهذصإجئاا ذ  ءااي ذى االذ لفااتذ)ترااصةاال  (ذذ28ذ–ذ27عااي ذ)ذالفئررة الثانيررة : -ب
ذ(لذ ىلذصإجئ ذ ت ةط ذصإخط لىذ  ذعي ذفئلتذب  صضذ نطا ذصإ لصة .271.2 إلذ ج ذ)

(لذ ىلذ28124إجئ ذ  ءل ذ ص  ص ذى ذزلص ىذ)ةل  (ذ ب تذىفهذصذ28ب بلذ  ذ)ذالفئة الثالثة : -3
ياز ص ذز ا ذصاللتجالعذصإتا لييلذإتا ف ذذ ا ذباطصإجئ ذصأل هذخط لىذنظلص ذإ علذط إيالذ  عالذ ةال تيلذ ذ
ذصإةي هلذ ين   ذفإ ذ  رذ   ذص ت لإي ذت  عذصإةيه.

 Td) ) مدة االنخفاض التدريجي لتدفق السيلب . 

 ىاالذصإ اا ىذصإتاالذيةااتغل يلذصإةاايهذإلياا عذصإ ياالهذيإاارذ ءاا يلذصإطعي االذع  ناارذىاالذصإ اا ىذصنخجاالضذ
ذ-:صآلتيا إرذ ء  ذصإطعي الذ ياتطذ ةالعيلذ ا ذصإ  ل إا ذي نة لذصإةيهذ لي عذصإيليل ذصإةط لذ

ذ.(1)
Td (hr) = (2/3) Tb(hr) 

ز اا ذصإال اا ىذذTb(hr) =لذ اا ىذصالنخجاالضذصإتاا لييلذإتاا ف ذصإةاايه=ذTd (hr)  ياا ذب ذ:ذ
ذصألةل ذإ ةيه.

ذ-يإرذصإجئلتذصآلتي :ذ  ة ت(لذ42ع  ذتطعي ذصإ  ل إ ذتظيلذصإنتلئرذفلذي  هذ)
(لذ صلذ54192ةل  ذ(ذتءطذىافهذصإجئا ذةات ذب ا صضذىالذصال هذ)ذ54:ذب هذ  ذ)ذالفئة األولى -1

(لذ ىااالذ52164(لذ رااات ذ)52(لذرااالعل ذ)52196(لذرااال يتذ)5218(لذي إااا ذ ااال ذ)54192زيااا ىذ)
صإجئ ذصأل بلذخط لىذ  ذعي ذصإجئلتذنظلص ذإةل  ذيليل ذصإ يلهذنلتيل ذ ا ذرا ىذتءلةايللذ صن ا صلىلذ

 صالنخجلضذصإت لييلذإفإ ذت   ذفصتذص ت لإي ذةي هذ لإي .ذذى   ىفهذصإ  ص هذتا هذ  ذ
(لذ إلذ55168ةل  (ذر  تذىفهذصإجئ ذ  ءي ذى لذ لفتذ)ذ56ذ–ذ54عي ذ)ذالفئة الثانية : -2

ذ(لذ ىلذصإجئ ذ ت ةط ذصإخط لىذ  ذعي ذفئلتذب  صضذ نطا ذصإ لصة .54124 ج ذ)
(لذ ىاالذ56جئاا ذ  ءاال ذ ص اا ص ذىاا ذزلص ىذ)ةاال  (ذ ب ااتذىاافهذصإذ56ب باالذ اا ذ)ذالفئررة الثالثررة : -3

صنخجاالضذتاا لييلذذ اا ىصإجئاا ذصأل ااهذخطاا لىذنظاالص ذإ عاالذط إياالذ  عاالذ ةاال تيلذإاافإ ذةااي تذب  اارذ
صإتةلللذ تاهذةل  ذيليال ذصإ يالهلذفتراعحذخطا لىذذ  ى فإ ذأل ذز  ذصإتعلطؤذ لإلذفييلذفتز ص ذ

ذص ت لإي ذصإةيهذ  ي  .
ذ
ذذ
ذ
ذ

                                                           
صإ لص يا ذذبلعياه   ذ ع ذصإةتللذصإ فصل لذ ةاي ذ الظطذ عا ذصإ ةاي لذخطالذصإةاي هذفالذ ص  ذ ل ا ذةا لذفالذبذ(1)

ذ.204 ر لذةلع لذص لذي لصة ذىي ل   لف  تلي ذتطعيا
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 بعض الخصائص الهيدرولوجية المؤثرة في سيول أحواض المنطقة ( 42جدول )

أسم 
 الحوض

 مدة
االرتفاع 
التدريجي 
لمسيل 
 )ساعة(

 
 شدة

 *الخطورة

مدة 
االنخفاض 
 التدريجي
لمسيل 
 )ساعة(

 
 شدة

 الخطورة

 
التدفق 
األقصى 
 لمسيول

 ثا( \3)م

 
 شدة

 الخطورة

 
 قوة

 السيل
 ثا( \3)م

 
 شدة

 الخطورة

ذ4 4128.ذ4 432154ذ. 56148ذ. 28124 زلص ى
ذ2 .914ذ2 43138.ذ2 55168ذ2 27184  لفت
ذ2 9124ذ2 3.149.ذ4 54192ذ4 26196 صال ه

ذ. 7194ذ. 78142ذ2 54124ذ2 271.2  إلذ ج 
ذ4 2162.ذ2 42189.ذ4 54192ذ4 26196  صلذزي ى
ذ2 8129ذ. 7.137ذ4 5218ذ4 2664 ي إ ذ ل 
ذ2 8156ذ. 74173ذ4 52196ذ4 26148 رل يت
ذ2 8172ذ. 55164ذ4 52ذ4 26 رلعل 
ذ. 6199ذ. 45124ذ4 52164ذ4 26142  رت 

ىذصالنخجلضذصإت لييلذصإت ف ذصأل ررذإ ةي هلذ  ىذتطعي ذصإ  ل التذ)  ىذصاللتجلعذصإت لييلذإ ةيهلذ  صإ ر ل:ذ
ذ(.4(لذب بلذخط لىذ)2(لذ ت ةط ذصإخط لىذ).صإةيه(لذ*ذ لي ذصإخط لىذ:ذب هذخطلص ذ)

  ( Qp ) قيمة التدفق األقصى لمسيول -7

تةتخ طذىفهذصإاي  ذفلذ  لف ذب ررذت ف ذصإ يلهذصإةي هذي   ذب ذتراهذيإارذ يالل ذصأل  يا ذفالذ
لذي  اا ذ ةااللذ اايطذصإتاا ف ذصأل راارذإ ةااي هذفاالذصأل اا صضذ اا ذ(1) لإاا ذ ياا  ذنراالطذةااي لذ اا  

ذ.(2)ذ-:طلي ذصإ  ل إ ذصآلتي 
Qp = (m

3
/s) = CP A / tp(hr)ذ

                                                           
رلإحذصإ  لطلذي ي  ذفلخلذ    لذتا يلذ خلطلذصإيليل ذصإةط لذإةت ذب  صضذفلذصإيءاع ذصإغلعيا لذذصة  ذ(1)

ذ.  1541لذص ر لذةلع 
   اا ذةاا ي ذصإعاالل   ذ بخاال  لذصةااتخ صطذنظااطذصإ     االتذصإيغلصفياا ذفاالذتااا يلذب ياالطذصإةااي هذ  ىذخط لتياالذذ(2)

 ناا ذصإ ياالىذصأل ناارذإاا ص  ذن  اال ذيناا لذ  يناا ذ  اا ذصإ  ل اا ذ اا ذخااالهذتطعياا ذن اا ف ذةاانلي لذ ص ت اال ذن اا ف ذ
تغيلصتذصإ  إي ذصإ  لرلى(لذيل   ذطيع لذ  ي ذ(لذصإ ؤت لذصإيغلصفلذصإ  إلذ)صإيغلصفيلذ صإasterصاللتجل لتذصإل  ي )

ذ  .ذ788لذص2012صآل صلذ صإ   طذصانةلني لذ   ذصإ  ل  لذ
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=ذ ةاااال  ذAبلنياااا (لذذ\4=ذ  ياااا ذصإتاااا ف ذصأل راااارذإ ةااااي هذعاااالإ  ضذصإ اااالئلذ)طQP ياااا ذب ذ:ذ
  ل ااهذتاا ف ذصإاافل ىذ ياالتعطذعالع ياا ذصإ اا ضذصإ االئلذإتخاازي ذصإ ياالهذذcp=(لذ2صإ اا ضذصإ االئلذ) ااط

صةااتيلع ذصإ اا ضذصإ االئلذذ اا ى=ذtp(hr)(لذ615ذ–ذ213 إااوذ ال اا ذعلإنجلفياا ذ تتاالص  ذ ي تااوذعااي ذ)
ذ)ةل  (.ذإيط هذصأل طلل

ذ-:صآلتي ذلت(ذ  ة تذيإرذصإجئ42فلذي  هذ)ذصإ عين ذلئر عتطعي ذصإ  ل إ ذتطذصإت رهذيإرذصإنت
باااال(ذتءااااطذىاااافهذصإجئاااا ذخ ةاااا ذب اااا صضذىاااالذ إاااالذ جاااا ذذ\4طذ33.ب ااااهذ اااا ذ)ذالفئررررة األولررررى : -أ
(لذةااي تذ45124(لذ راات )55164(لذراالعل ذ)74173(لذراال يتذ)7.137(لذي إاا ذ اال ذ)78142)

ب ناارذصإااايطذنظاالص ذإرااغلذ ةاال تيللذ  االذي ذتغطياا ذصإ لرااج ذصإ طلياا ذتاااهذفاالذىاافهذىاافهذصأل اا صضذ
ذفج ذص ت لإي ذصإخط لىذت   ذ  ي  .ذ  ذبطصأل  صضلذ ذ

بااال(ذرااا  تذىااافهذصإجئااا ذبالبااا ذب ااا صضذىااالذ لفاااتذذ\4طذ233ذ–ذ33.عاااي ذ)ذالفئرررة الثانيرررة : -ب
ص ت لإياااا ذخطاااا لىذصإةااااي هذ(لذت اااا ذىاااافهذصإجئاااا ذ3.149.(لذصال هذ)42189.(لذ صلذزياااا ىذ)43138.)

ذ ت ةط .ذ
(لذ432152بل(ذء تذىفهذصإجئ ذ  ءل ذ ص  ص ذى ذزلص ىذ)ذ\4طذ233ب بلذ  ذ)ذالفئة الثالثة : -ج

ةي تذب  رذصإايطذنظلص ذإ علذ ةل تيللذ  لذت طلذفلر ذب علذ  ذصإ يلهذصبنل ذصإ لرج ذصإ طلي لذ
ذص ت لإي ذصإخط لىذت   ذ لتج  .ذعلإتلإلذيلتجعذ يطذيليل ذ يز ص ذت ف ذصإةيهلذإفإ ذفج 

  ( a )  قوة السيل -8
يخت عذفلذ ي  ذ  ذ ي  ذصإت ف ذصإافل ىذصإنا  لذإ  ا ضذ ا ذخاالهذ  لفا ذ  يا ذصإتا ف ذصأل رارذ
ذإ ةي هذ تاةي وذ  رذيفلذ ةل  ذ ا صلذ ي  ذ تلذ لععذ ص  لذ يتطذ ةلعوذ  ذطلي ذصإ  ل إ ذ

ذ.(1)ذ-:تي صآل
A(m

3
/s /km

2
) = Qp (m

3
/s) / √a (Km

2
) 

A(km=بل(لذ\4=ذ  ي ذصإت ف ذصأل ررذإ ةي هذ)طQpيفذت بهذ:ذ
2
ذ(.2 ةل  ذصإ  ضذ) طذ(
(لذ  ة تذ ةلذ  ىذصإةيهذيإرذصإجئلتذ42 ع  ذتطعي ذصإ  ل إ ذتظيلذصإنتلئرذصإ عين ذفلذي  هذ)

ذ-صإتلإي :
(لذ راات ذ7194)باال(ذتءااطذىاافهذصإجئاا ذ  ءااي ذى االذ إاالذ جاا ذذ\4طذ8ب ااهذ اا ذ)ذالفئررة األولررى : -أ
ذ(لذ ىلذب هذ يطذ  رذ ةت ىذصأل  صضلذإفإ ذت   ذخط لتيلذ  ي  .6199)

                                                           
 راا لذنتظااللذ ياا  ذ  االص لذىلإاا ذ   اا ذ عاا ذصإاال   لذىي ل إ يياا ذصأل اا صضذصإراال ي ذإع ياالىذ لعناا خل لذبذ(1)

ذ.28ةلع لذص
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(لذصال هذ.914بل(ذ تءطذىفهذصإجئ ذخ ة ذب ا صضذ لفاتذ)ذ\4طذ3.ذ–ذ8عي ذ)ذالفئة الثانية : -ب
(لذ ىااااالذصإجئااااا ذفصتذص ت لإيااااا ذ8172(لذرااااالعل ذ)ذ8156(لذرااااال يتذ)8129(لذي إااااا ذ ااااال ذ)9124)

ذصإةي ه.ذخط لىذ ت ةط ذإت  ع
(لذ صلذزياااا ىذ4128.باااال(ذتءااااطذ  ءااااي ذى اااالذزلص ىذ)ذ\4طذ3.ب باااالذ اااا ذ)ذذالفئررررة الثالثررررة : -ج
ذ(لذ ىلذب  رذصإايطذ  ذعي ذصأل  صضذإفإ ذفج ذخط لتيلذ لتج  .2162.)

نال ااظذتعاالي ذ اا ىذ ياالهذصإةاايهذفاالذب اا صضذ نطااا ذصإ لصةاا ذي اا  ذيإاارذ ي   اا ذ اا ذصإ  ص ااهلذ اا ذ
ذصإ   ىذصإ ةل ي لذ ن عذصإت  ينلتذصإيي إ يي ذ  ةل  ذصإ  ضذ صن  صله.بى يلذ   ذصإ يلل ذفلذ

ذأحواض منطقة الدراسة مخاطر السيول فيدرجات تصنيف ثالثًا: 
 ليااالتذخطاا لىذصإيلياال ذصإةاااي لذفاالذب اا صضذتراااليعذ نطااا ذصإ لصةاا ذ ااا ذ تراانيعذتااطذ لصةاا ذ

 ةاالعيلذ  اارذع ااضذصإ تغياالصتذطلياا ذ لصةاا ذ اا  ذ اا ذصإ تغياالصتذصإيي ل إ يياا ذ صإتاالذت ت اا ذفاالذ
صإ  لف  تلياا ذأل اا صضذ رااع لتذصإترااليعذ ياا ذب ذ لصةاا ذبخطااللذصإةااي هذالذت ت اا ذ  اارذ تغياالذ

  ياا ذصإيلياال ذصإةااي لذلذصإتاالذت اا  ذ ص اا ذب ذصبنااي ذفاااطلذعااهذت ت اا ذ  اارذ اا  ذ عياالذ اا ذصإ تغياالصت
ىذصإيلياال ذطاا لذ   تااوذ ةاال توذ  اا ىذصةاات لصليتوذلذ  االذي طاالذراا لىذ  يااا ذ  صءاا  ذ اا ذ اا ىذخ

ع لذصإ  االييلذبةاالإيلذصإ  لياا ذصإ نلةااذ صختيااللذلذ عاافإ ذي  اا ذت  ياا صإةااي رذفاالذ اا ضذصإترااليع
فلذترنيعذ ليلتذصإخط لىذفيلذع ضذصإ  ل التذصإ  لف  تلي لذ   لييلذبخلىذ ت ب  ذذىصإ  ت  

ذ  ااارذب ااا صضذ نطاااا ذصإ لصةااا لذ  ااا ذخاااالهذىااافهذطعااااتعاااع ضذصإخرااالئصذصإيي ل إ ييااا ذصإتااالذ
 -:ىلذ  ذخالهذصإخط صت هذ  ضذإنوذي   ذ ةللذخط لىذصإةي هذجيلذفصإ  لي

صإرااا  ي ذ صإتءلليةاااي ذ خرااالئصذصإراااع  ذ ااا صضذصإ تغيااالصتذصإخلرااا ذعخرااالئصذصألذصختيااالل.ذ1
ذ تغيلص .(ذ20)   ذصإ تغيلصتذذي   صإيي ل إ يي ذ عفإ ذذصإ لئي ذ صإخرلئص

خطاا لىذفاالذ ااهذ تغياالذ ىاالذصإذ ةاات يلتذ اا إاارذبااال ذيتااطذتاةاايطذصإ تغياالصتذإ ااهذصأل اا صضذذ.2
 ي راااهذذل لإيااا ذصإخطااا لىلذ ب ااا صضذ ت ةاااط ذصإخطااا لى ب ااا صضذ نخجءااا ذصإخطااا لىلذب ااا صضذ

صإ ا ضذ  ارذ ليا ذ ا ذ ليالتذصإخطا لىذةاا ص ذ لناتذ  ي ا ذب ذ ت ةاط ذب ذ لإيا ذفالذ اهذ تغياالذ
صإخط لىذإيرعحذ(ذ تغيلص ذفلذبال ذ ليلتذ  ذ20ع ي ذيرعحذإ ينلذ)ذ  لف  تل ذب ذىي ل إ يل

 ةااات يلتذصإخطااا لىذ  ااارذذترااانيع ذذ(60 ص تةاااللذ  ياااللذصإ ليااا ذ ااا ذ)لذ(ذ ليااا 60)ذصإ ي ااا ع
(ذ20ذ–ذراجلعاي ذ)ذتااعذذب ا صضذ نخجءا ذصإخطا لىذىفهذصإ لي ذيإرذبال ذ ةات يلتذىالصةل ذ
ذتااعذصإخطا لىذ ا صضذ لتج ا ب(ذ ليا لذ40ذ–ذ20عاي ذ) الذذتااعذصإخطا لىذ  صضذ ت ةاط بذ لي ل
ذ. لي ذ(60ذ–ذ40عي ذ)
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ي ااعذ لياالتذصإخطاا لىذصإتاالذ رااهذ  يياالذ ااهذ اا ذخااالهذذ ةاالذصإخطاالذ.ذتراانيعذصأل اا صض3
ذ  ضذفلذ هذ تغيل.

ذذ(.43)ذ(ذ صإخليط 43ي  هذ)ذ   ذظيلتذنتلئرذصإترنيعذصإنيلئلذفل

ذ-   ذخالهذصإي  هذصإةلع ذي   ذي ذنرعذ ليلتذخط لىذصإةي هذإأل  صضذع لذيجتل:

ذ لي ذ:ذإطذتظيلذء  ذىفصذصإ ةت ىذب  صض.ذ(20ذ–ذ0عي ذ)ب  صضذ نخجء ذصإخط لىذذ-1

ذ لي ذ:ذتءطذ)ذزلص ىلذرل يت(ذ(40ذ–ذ20ب  صضذ ت ةط ذصإخط لىذ لذعي ذ)ذ-2

) لفتلذصال هلذ إلذ ج لذ صلذذ  رذ لي ذ:ذتر هذ(60ذ–ذ40ب  صضذ لتج  ذصإخط لىذعي ذ)ذ-3
ذزي ىلذي إ ذ ل لذرلعل لذ رت (.

 خاطر السيول وشدتها وطرق التحكم بهامالنهائي ل تقييمرابعًا: ال

  ارذت ييازذ ت  يا ذييالص صتذتخجايضذصإخطالذ Risk Assessment يةال  ذتايايطذصإ خالطلذذذذ
ذي ت ال ص ذذصأل ا صضذصإ نتخعا   ارذ Risk Assessment  تاطذ  اهذتايايطذصإ خالطلذل(1)صإ  ت اه

ذ صإخلرا ذعت  يا لذ1.2.ذ3فاالىذذ2007إةان ذ OHSAS 18001 صإعليطلنيا ذلت  ارذصإ  صراج
صإخطلذ تاييطذصإخطلذصإنلترذ طل ذصإات  طذفياولذ عنال ذ  ارذفإا ذتاطذ  اهذن ا ف ذإتايايطذصإ خالطلذ

ذseverityصإةااااي ي ذأل ااااا صضذ نطاااااا ذصإ لصةااااا لذ ي ءاااااحذىاااافصذصإن ااااا ف ذ ةااااات يلتذرااااا ىذصإخطااااالذ
ذذRisk Value صإ تغيااالصتذصإتااالذت باااهذصإ  ااال التذصإ  لفااا  تل ذ صإييااا ل إ يللذ  ي ااا ذصإخطااالذ

صإ تغيالصتلذ تناةاطذرا ىذصإخطالذيإارذباال ذ ةات يلتذ×ذ ت بهذ ي  ذصإخطلذ لراهذءاللذصإرا ىذ
ذ-ىل:

 (ذ ت يزذعلإ   ذصألخءل.20ذ–ذ0صإخط لىذصإ نخجء ذتتلص  ذ ليتيلذعي ذ)ذ -1
 (ذ ت يزذعلإ   ذصالرجل.40ذ–ذ20صإخط لىذصإ ت ةط ذتتلص  ذ ليتيلذ لذعي ذ)ذ -2
 ذ(ذ ت يزذعلإ   ذصأل  ل.60ذ–ذ40صإخط لىذصإ لتج  ذتتلص  ذ ليتيلذعي ذ) -3

(ذ رااج ف ذإتراانيعذراا ىذصإخطااللذ عتطعياا ذىاافهذصإ رااج ف ذ  اارذب اا صضذ44 ي ءااحذصإياا  هذ)
يلص صتذصإت  طذعيل. ذصإ نطا ذب   ذتاييطذ خلطلذصإةي هذفلذ نطا ذصإ لصة ذ صا

 
                                                           

 لصةا ذذ(صإافىلذ–ذن عياعذ)ذ–ذ  رذطلي ذصع ذزني ا لذصألخطللذصإيي   لف إ يي ذلذلصغلذ ع ذصإل       ذ  ذ(1)
 .318 ر لذةلع لذصيي   لف إ يي ذعلةتخ صطذنظطذصإ     لتذصإيغلصفي لذ
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خريطة )
43

ض منطقة الدراسة
( تصنيف مخاطر السيول ألحوا

 

ر لذ:ذص ت ل ذنتلئرذ
صإ 

عيلنلتذصإي  هذ)
43

(ذ صةتخ صطذعلنل رذ
Arc Gis 10.5
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 تبعًا لمخصائص المورفومترية والهيدرولوجية الدراسة( تصنيف درجات خطورة السيول ألحواض منطقة 43جدول ) 
 

 احىاض انًُطقت

 

 

 خصائص االحىاض

 دشتى شاباٌ شروٌت جىنت قاٌ دار زٌىة ونً كفٍ االوِ كرفت زراوة

 2 3 2 3 3 1 1 1 1 َطبت االضتذارة

 1 3 2 2 3 1 2 2 3 َطبت االضتطانت

 3 2 3 3 1 3 3 3 2 يعايم انشكم

 3 3 1 3 2 3 2 2 1 َطبت انتضرش

 3 3 1 3 2 2 2 2 1 انتضارٌص انُطبٍت

 1 1 1 1 2 3 1 3 3 قًٍت انىعىرة

 3 3 1 3 1 3 2 1 1 انتكايم انهبطىيتري

 3 3 3 2 1 3 3 3 1 انتشعب َطبت

 2 3 2 3 3 3 3 3 3 َطٍج انحىض

 1 1 2 1 3 2 2 2 2 انطىنٍت صرف كثافت

 3 3 1 3 2 2 2 2 3 انعذدٌتصرف  نكثافت 

 3 3 3 3 3 3 3 2 1 زيٍ انتركٍس

 3 3 3 3 2 2 3 2 1 زيٍ انتباطؤ

 3 3 3 3 2 2 2 1 1 ٌىو نهطٍىل االضاش زيٍ

 3 3 3 3 3 2 3 2 1 انتذرٌجًاالرتفاع 

 3 3 3 3 3 2 3 2 1 االَخفاض انتذرٌجً

 1 1 1 1 3 2 2 3 3  حجى انجرٌاٌ انطٍهً

 2 2 1 2 2 3 2 3 2 يٍاِ انطٍمضرعت 

و نهطٍىل انتذفق االقصى
3  

 1 1 1 1 2 1 2 2 3 /ثا

 1 2 2 2 3 1 2 2 3 قىة انطٍم

 45 49 39 48 46 44 45 43 37 انًجًىع

 يرتفعت يرتفعت يتىضطت يرتفعت يرتفعت يرتفعت يرتفعت يرتفعت يتىضطت تصٍُف انخطىرة
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 مصفوفة التقييم النهائي لمخاطر السيول في أحواض الخاصة بمنطقة الدراسة( 44جدول )

 
    ذ

 صإ تغيلصت

 
ر ىذ ةت يلتذ
 صإخطل

 
×ذصإ تغيلصت

 ر ىذصإخطل
 (yصإتجبيلذ) (xصإ تغيلصتذ)

 
تاييطذصإخطلذ

(x×y) 

 
 صال ت لإي 

 
يلص صتذي

 صإت  ط
 
 
 

 (ذ23)
  تغيل

 ذ
 
 

 (4ذ–ذ2ذ–ذ.)

 
23 

 
 نخجضذ . (23ذ–ذ3)

 صإخط لى

 
   ت ه

 
تت بهذعجةلإيلذ
صإ  صيي ذذ
 صإتا يهذ  ذ

 صإخطل

 
43 
 

  ت ةطذصإخط لى 2 (43ذ–ذ23)
 

 صإ    ذ    

 
63 
 

  لتج  ذصإخط لى 4 (63ذ–ذ43)

 
  لإلذصإ    

 
   ذ  لذلصغلذ ع ذصإل   لذصألخطللذصإيي   لف إ يي ذ ذ-2ذ.54صذل23.9ب ت عللذ9 إيهذتاييطذصإ خلطللذىيئ ذتنظيطذصأل  لهذصإخيلي لذ  إ ذ طللذذ-.ذ\إ ر لذ:ذع  لف ذصإعل  ذعلال ت ل ذ  رذص

..42لذص23.9ذ لصة ذيي   لف إ يي ذعلةتخ صطذنظطذصإ     لتذصإيغلصفي لذبطل   ذ  ت لصهذغيلذ نر لىلذيل   ذعنيللذ  ي ذصآل صللذ(صإفىلذ–ذن عيعذ)ذ–ذ  رذطلي ذصع ذزني    
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ًعمىًاألنشطةًالبشريةًالهيدروجيومورفولوجيةً:ًأثرًالمخاطرثالثاً 
 أثرًالنشاطًالبشريًفيًزيادةًالمخاطرًً-1

لألنشطة البشرية تأثير كبير عمى البيئة والمناظر الطبيعية، من خالل التصنيع وتػير استخدام األراضي، مما  إن
زالرة الػابرات، والتصرتر، وتردرور األراضري، وتمروث المروا  والمرا ررذ  الترأثيرات  تررتبط  ،أدى إلى تػيرر المنراخ، واا

ارتباًطررا وثياًررا بترردوث مخرراطر ليومور ولوليررة، مثررل الهيضررانات واةنميررارات األرضررية واةنميررارات الثمليررة وت كررل 
 .التربة وغيررا

رسرم الخررائط ونمذلرة عمميرات سرطض األرض،  أيضراً مل تمل العمل الليومور ولرولي الهمرم  تسرب، برل يشرتة يش
 دور مليومور ولوليرالباإلضرا ة إلرى ذلرأ، أصربض ، باشر عمى الملتمعات البشرريةوالتي يؤثر العديد منما بشكل م

دارتمراو  لرذلأ ، بشكل متزايد  ي أبعاد تل المشكالت الملتمعية، من خالل تتميرل اابميرة الترأثر وتايريم المخراطر واا
ان كعامرررررل ، إذ إن دور األنسررررر(1) رررررلن عمرررررل عممرررررا  الليومور ولوليرررررا لرررررل أرميرررررة اصررررروى لمواايرررررة مرررررن الكررررروارث

أ الخطرر، يظمرر ليومور ولولي من خالل اسرتخداماتل المختمهرة  مرو عامرل مرؤثر  ري تردوث الخطرر ويترأثر برذل
 .(2) - ي تدوث السيول من خالل: تأثير  كعامل مؤثر

 .أنتشار العشوائيات  ي بطون األتواض 
 .عدم ولود مسارات مائية مناسبة ةستيعاب كمية الميا  المتد اة 
 المنش ت المائية. إرمال 

عمميرات التعميرر ومرا يصرراتبما  ، مرن خراللالطرر  أمرا دور اإلنسران  ري تردوث المخراطر الليومور ولوليرة عمررى
لتردوث التركرات اةرضرية المسرببة لمخسرائر  نسان ري مصدر رئيسمن تهلير لمصخور ومد الطر  من ابل اإل
  .(3) -:يأتي األخطار من خالل مانسان عمى رذ  المادية والبشرية، ويمكن تمخيص تأثير اإل

   عمى األخص الدراسات الليولولية ابل البرد   ري عمميرة شر  والمستهيضةعدم إلرا  الدراسات الكا ية ،
   .الطر 

                                                           
(1) 

AndrewS.Goudie, Geomorphological Hazards and Disaster prevention, universidad nacional 

autonoma de Mexico, Mexico city, college oxford, 2010, p 17. 
و  2009أتمرد متمرد يوسرأ وأخررون، لمترة عامرة عرن أترداث السريول التري واعرت  ري مدينرة لردة المممكرة العربيرة السررعودية ) (2)

-https://wstagcc.org/WSTA-11th \ عن الرابط ، ناالً 6( أسبابما وأثاررا، ريئة المساتة الليولولية السعودية، ص2011
Gulf-Water-Conference. 

 أربيرلتكمت عبد العزيز تمد التسيني وأخرون، المخاطر الليومور ولوليرة عمرى طرر  النارل  ري المنطارة اللبميرة مرن متا ظرة  (3)
، گؤ رار  زانكرو برو زانسرتل مرو ايرل تييرل هران، برل ركرى ميركل سور نموذلرًا ) دراسرة  ري الليومور ولوليرا التطبيايرة( –طري  سييمأ 

 .40، ص2016، 6، ژمار  20
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  رري  رئيسرراً  سرري المهرررط  رري طباررات الصررخور المشررااة والمتمولررة عمررى طباررات لينررة كرران عررامالً أالاطررع الر 
تدوث عمميات اإلنزة  تيث أن الاطع الرأسي أضعأ عمميرة اةسرناد لطبارات الكترل الضرعيهة والمشرة، 

  . تسبب ذلأ  ي عدم إستارار الكتل الكبيرة من المواد
  اآلةتأعمرررال التهليرررر المصررراتبة لمرررد الطرررر  باإلضرررا ة إلرررى ترررأثير اةرترررزازات النالمرررة عرررن اسرررتخدام 

سررراعدت  ررري تررردوث  مرررن ثرررمتسرررببت  ررري خمخمرررة طبارررات الصرررخور المشرررااة و  نشرررائية التررريوالمعررردات اإل
  .عمميات تترأ المواد

 ار الوات غير المناسب لعمميات ش  الطر  المتمثل بموسم التسااط مما يؤدي إلى تػمػل الميا   ي يإخت
ويرررة الطبارررات المشرررااة ووصرررولما إلرررى الطبارررات السرررهمى ، األمرررر الرررذي يرررؤدي إلرررى تػيرررر الصرررهات الهيزيا

 .ضا ة إلى ضعأ إستارارية الطباات الصخرية مما يؤدي إلى تدوث تركات مواد سطضلمتكوينات باإل
ًأثرًالمخاطرًالجيومورفولوجيةًعمىًاستخدامًاألرضً-2

يشير إلى لميع الهعاليات التي ياوم بما اإلنسان عمرى باعرة معينرة مرن  (land useأن مهموم استخدام األراضي)
، تتنرروع اسررتخدامات األراضرري  رري منطاررة الدراسررة منمررا اةسررتخدام (1)(عي، تلرراري، سرركنياألرض )زراعرري، صررنا

 -لألغراض السكن، وطر  النال، واستخدام زراعي والسياتي وكما موضض باآلتي:

ًالسكنًوالمساكنًأثرًالمخاطرًعمىً-أ

 ،(2)(2018 – 2015( نسررمة بتسررب تاررديرات سرركان العرررا  )130786يبمررع عرردد سرركان اضررا  بشرردر ترروالي )
( توزيع سكان تسب النواتي لمنطاة بشدر، إذ اتتل مركز الاضا  ناتية اة ةدزا )امعة 45يالتظ من اللدول )

(، 38961( واإلنررراث )38903دزة( العرردد األكبررر لمتوزيرررع السرركان إذ بمررع عررردد سرركان التضررر والريرررأ لمررذكور )
(، بعرردرا ملمرروع سرركان ناتيررة مركررز 12080) ( واإلنرراث12220يميمررا ملمرروع سرركان ناتيررة ناودشررت  لمررذكور)

( 4486(، ثررم سرركان ناتيررة رررة لشررو إذ بمررع عرردد الررذكور )7463( لمررذكور واإلنرراث )7513اضررا  بشرردر بمررع )
(، وأخيررًا سركان ناتيرة 1365( واإلنراث )1386(، بعدرا سكان ناتية ئيسيوي بمع عدد الذكور )4426واإلناث )

 (. 985( واإلناث )998لذكور )ريرو سلل أال عددًا إذ بمع عدد ا

 

 

   
                                                           

ال  نبيل تمدون، تتديد منراط  الخطرورة لموتردات السركنية المنشرأة عمرى منراط  ضرعأ تكتروني بواسرطة اةستشرعار عرن بعرد ع (1)
 .9 ي مدينة دروأ )شمال العرا (، مركز التتسس النائي ، لامعة الموصل، العرا ، بدون سنة، ص

 .346(، ص2018 – 2015المركزي لإلتصا ، تاديرات سكان العرا  ) وزارة التخطيط، اللماز (2)
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ً(8108(ًتوزيعًسكانًقضاءًبشدرًبحسبًالناحيةًوالبيئةًوالجنسًلسنةً)45جدولً)

 .679(، ص;510 – 5108وزارة التخطيط، اللماز المركزي لإلتصا ، تاديرات سكان العرا  ): المصدر 

أما  يما يخص المساكن تيث تتوزع التلمعات السكانية بشكل منتشر  ري لميرع ألرزا  الاضرا  أسرهل المنتردرات 
واتي أتتمرت ناتيرة ( النرواتي واألاضرية، إذ بمرع عردد النرواتي لماضرا  سرتة نر44الصخرية، يالترظ مرن خريطرة )

%(، تميمررا ناتيررة امعررة دزة بمسرراتة 39.29( وبنسرربة )2كررم 536.58ناودشررت المسرراتة األكبررر بمسرراتة ارردررا )
( ونسرررربة ارررردررا 2كررررم 181.71بعرررردرا ناتيررررة رررررة لشررررو بمسرررراتة )%( 21.66( وبنسرررربة )2كررررم 295.82ارررردررا )

بمسراتة  ئيسريوي ( يميمرا ناتيرة%11.09( وبنسربة )2كرم 151.55%( ثم مركز اضا  بشدر بمسراتة )13.30)
( وبنسربة 2كرم 82.48%( بعردرا ناتيرة ريررو إذ بمػرت مسراتتما )8.60( وبنسربة )2كرم 117.48ادررا وبنسربة )

 (. 46%( وري أال ناتية من تيث المساتة لممنطاة كما موضض  ي اللدول )6.03)

اللبرررال و اإلشرررارة إلرررى أن منطارررة الدراسرررة تتميرررز بتبررراين  ررري تضررررس األرض، تيرررث ترررزداد األرض وعرررورة   سرررب 
باةتلررا  نتررو الشررر  والشررمال الشررراي، وتاررل المسرراتات المنبسررطة، واررد كرران ةمتررداد السالسررل اللبميررة،  ارتهاعرراً 

مم  ري ظمرور الرنمط سرأة التلرم مثممرا ثررا  ي تاطع المناط  المنبسطة والتيمولة دون ظمور مراهرز سركنية كبيرر أ
 .المنتشر لما
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 ريف  حضر الناحية

مجموع 
الذكور حضر 

 والريف

مجموع 
اإلناث 
حضر 
 والريف

 أناث ذكور أناث ذكور

 60937 60906 7963 7922 62063 63963 قلعة دزة

 903 990 333 339 660 669 هيرو

 5563 5503 6933 6060 7530 7533 هة لشو

 2536 2376 6969 6006 5365 5377 بشدر

 76000 76660 2096 2653 5900 5923 ناودشت

 7633 7603 7002 7069 630 632 ئيسيوي

 760203 73393 73936 50303 50335 المجموع
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(ًالمستوطناتًالبشريةًوالنواحيًلمنطقةًبشدر44خريطةً)

                              
 .Arc GIS10.5 واستخدام برنامج 0111111\0باةعتماد عمى الخارطة اإلدارية لمتا ظة السميمانية ذات الماياس  المصدر :
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عررن  هثررر مررن تررأثر  بعامررل اةرتهرراع،  ضررالً أويتررأثر النشرراط البشررري  رري المنرراط  اللبميررة رررذ ، بعامررل اةنترردار 
لررذلأ  ، الزراعيررة واآلةتطبيعررة األرض المعررراة مررن التربررة وصررعوبة اةسررتػالل  رري الزراعررة، واسررتعمال المكررائن 

المارردمات  بررين، وثمررة اخررتالأ اً اررل انترردار سررهوح األو الألمسرركان مررن المتدرلررة  اررل لررذباً أ السررهوح شررديدة اةنترردار 
اللبمية وسهوح المرتهعرات مرن لمرة ووديانمرا مرن لمرة أخررى،  عنرد الماردمات يمتاري ااميمران متباينران رمرا : كترل 
اللبال ومناط  السمول ورذا  ي تد ذاتل يشلع عمى ايام المستوطنات عند تمأ المادمات تتولى مممة الوسراطة 

آخر، اد يضرطر السركان  ري ظرروأ عردم اةسرتارار إختيرار  التلارية بين المنطاتين اللبمية والسممية، من لانب
كمررررا  رررري ارررررى رمشررررو التابعررررة لاضررررا  بشرررردر  رررري متا ظررررة  ،منرررراً إأكثررررر  لكونمرررراالمنرررراط  المرتهعررررة مسرررراكن لمررررم 

 .(1)السميمانية

ًالنواحيًالتابعةًلقضاءًبشدرًمساحتهاًونسبها(46ًجدولً)
8المساحةًكم الناحيةًت

 النسبًالمئوية% 

 09966>85>6 >>;;86988 ناودشت  .0

 9;50899085 7;>50;88>5 اة ةدزا )امعة دزة( .5

 0686190:01 08:09868;0 رة لشو .6

 9518:>0081 080888866 مركز الاضا  بشدر .7

 ;89161:5; ;;6;;00:87 ئيسيوي .8

 768>>9816 89;7;587; ريرو .9
 %011 6;069889891 - الملموع

 .Arc GIS10.5 واستخدام برنامج 0111111 \0المصدر: باةعتماد عمى الخارطة اإلدارية لمتا ظة السميمانية ذات الماياس    

(، أتد المنازل  ي ناتية ناودشت بنا   أسهل المنتدر من الممكن إن يتعرض إلى اتتمالية 58يالتظ الصورة ) 
مخرراطر اللريرران  تسرربب خسررائر  رري األرواح والممتمكررات، أمررا كبيرررة لتركررة المررواد الصررخرية الترري مررن الممكررن أن

مرع خريطرة النرواتي واألاضرية  يمكن بيان خطورتما من خالل مطاباة خريطرة تصرنيأ خطرورة األترواض السيمي
 لسيول لناتية ناودشت وذلرأ بسربب مررور أترواض مرتهعرة الخطرورة  ري أراضريمالمخاطر ا التأثير األكبر  يظمر

، ثررم ار زيرروة وولرري كهررن وكررذلأ ألررزا  مررن ترروض شرررويت ورررو ترروض متوسررطة الخطررورةوررري ترروض كر ررت ود
المتمثمررة برراألتواض دشررتو، اةو ، وألررزا  مررن ترروض لولررة  تميمررا ناتيررة ريرررو تمررر  يمررا أتررواض عاليررة الخطررورة

أراضري ، ثم بعد ذلأ مركز الاضا  ناتية امعة دزة ورو أال خطورة من بايرة النرواتي وذلرأ بسربب مررور  ري اان
أكبررر األتررواض رررو ترروض زراوة ورررو ترروض متوسررطة الخطررورة  وأيضررًا مرررور ألررزا  مررن ترروض اةو  الناتيررة 

                                                           
 – 72ص، 2012، أربيرلخميل إسماعيل متمد، السكان والمسألة السكانية  ري كردسرتان العررا ، مطبعرة لامعرة صرالح الردين،  (1)

73. 
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ذات الخطورة المرتهعة، ومن خالل الماابمة مع أتد ساكنين الاضا   ي  ترات ساوط األمطرار وذوبران الثمروج  ري 
ةسرريما إذا  ،مسرريول باسررتمرار منررازلمملعرضررة الشررمر الثالررث والرابررع  رري رررذ  الهترررات يترررأ السرراكنين المنرراط  الم

كانررت المنررازل  رري بطررون الوديرران أو بررالارب مررن الضررهاأ، إذ تعرررض منررزل أتررد السرراكنين لمػمررر بميررا  السرريول 
ً .(1)وخمأ خسائر وأضرار بالمنزل

(ًبناءًالمنازلًأسفلًالمنحدراتًشديدةًاالنحدار58صورةً)

             
 (N 36°11.2145) (E 45°12.0944) 30/1/2021 الدراسة الميدانية المصدر :

ًشواهدًلمخاطرًوأضرارًالسيولًفيًمنطقةًبشدرً

الترابع لمتا ظرة ” بشردر“ ري اضرا   عديد من العلالت، ولرأ السيول لمنزةً  (17)أعمنت مصادر متمية انميار 
التابعررة ” ر سررر سرنگر“ضررمن ترردود ناتيررة ” اررانلولررة “واالررت المصررادر إن الهيضرران الررذي الترراح اريررة ، السررميمانية

نررل  رري الاريررة أوأضررا ت المصررادر ، منررزًة (17) وتسرربب بانميررار كبيررراً  الترر  ضرررراً ” امعررة دزة“و” بشرردر“لاضررا  
الى أن لميع المنازل التي  ي الارية اد غمرررا الميرا ، والتر   مشيراً  العديد من السياراتالمذكورة لرأ الهيضان 

( عائمة من اضرا  بشردر يراابران منزلممرا مرن بعيرد 59يالتظ الصورة ) ،(2)بشبكة الكمربا  والما  ن ضرراً الهيضا
 الذي لر تل ميا  السيول. 

ً
                                                           

 30/1/2021ماابمة شخصية مع أتد سكان المنطاة بتاريخ  (1)
 .2020التي تلتاح متا ظة السميمانية لسنة  عن السيول ، تاريرمتا ظة السميمانيةمديرية الد اع المدني  ي  (2)
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 (ًتوضحًغرقًأحدًالمنازلًمنًجراءًالسيولًفيًقضاءًبشدر59صورةً)

           
 .2020السيول التي تلتاح متا ظة السميمانية لسنة مديرية الد اع المدني  ي متا ظة السميمانية، تارير عن المصدر : 

ًالنقلًأثرًالمخاطرًعمىًطرقً-ب

تظمرررر  ررري منطارررة الدراسرررة نوعررران مرررن طرررر  النارررل رمرررا طرررر  رئيسرررية وثانويرررة التررري تكرررون معبررردة أو ترابيرررة أو  
تصوية، تظمر الطر  الرئيسية غرب منطاة الدراسة التي تكون أال ارتهاعًا وانتدارًا، بينما تظمر الطر  الثانوية 

( يوضرض أنرواع الطررر  47( واللردول )45)  ري اللرز  اللنروبي واللنروبي الػرررب منمرا، كمرا موضرض  ري الخريطررة
يؤدي اللريان السيمى إلى تردمير الطرر  التري تسرير عموديرة (، 61( )60 ي منطاة الدراسة، يالتظ الصورتين )

عمررى إتلررا  الملرراري المائيررة تيررث تعمررل السرريول عمرررى تاطيررع الطررر  وخاصررة الترري تمررر أمررام التررواأ اللبميرررة 
 لمطر  مثل الطرر  والمرداات التري تخترر  معظرم األوديرة بمنطارة الدراسرة تمديداً مباشرة، تشكل المسيالت اللبمية 

أصررالح  ،(62، يالتررظ الصررورة )(1)ويرلررع ذلررأ لشرردة اةنترردار مررن ناتيررة وضرري  تمررأ الطررر  مررن ناتيررة أخرررى
 اللسر الرابط بين اضا  رانية وبشدر، نتيلة تدمير  بميا  السيول اللارية  ي توض كر ت. 

ً

ً

ً

                                                           
 تتي عبد العزيز أبو راضي، وليد متمد عمي متمود علوة، التتميل المكراني ألخطرار السريول وتأثيرررا عمرى التنميرة المتواصرمة  (1)

 .30 - 29ص ،مصدر ساب بمنطاة رأس غارب عمى الساتل الػربي لخميج السويس )مصر(، 
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(ًطرقًالرئيسيةًوالثانويةًلمنطقةًالدراسة45)خريطةً

     
 .Arc GIS10.5 واستخدام برنامج 0111111\0باةعتماد عمى الخارطة اإلدارية لمتا ظة السميمانية ذات الماياس  المصدر :
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(ًطريقًرئيسيًمعبدًفيًناحيةًهيرو60صورةً)

           
 (N 36°11.2139) (E 45°12.0819) 30/1/2021 المصدر : الدراسة الميدانية

(ًطريقًثانويًترابيًفيًناحيةًهيرو61صورةً)

          
 (N 36°11.2146) (E 45°12.0929) 30/1/2021 المصدر : الدراسة الميدانية

ً
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(ًتدميرًمياهًسيولًًلجسرًسركوًفيًحوضًكرفت62صورةً)

          
 (N 36°12.8942) (E 44°59.5023) 30/1/2021 المصدر : الدراسة الميدانية

ًالطرقًالرئيسيةًوالثانويةًوالترابيةًوالحصويةًبالكميومترًلمنطقةًبشدر(47ًجدولً)

 الموقعًاإلداري
طرقًرئيسيةً

 كمً\

ً\طرقًثانويةً
 كم

ً\طرقًترابيةً
 كم

ً\طرقًحصويةً
ًكم

ًكمً\المجموعً

 8>55 01:0 8:1 806 070 اضا  بشدر

% 9807% 55869% 578;7 79899% 011% 

العرا  دراسة  ي اللػرا ية  -شيروان برايم رسول، الماومات الطبيعية لمسياتة البيئة  ي اضا  بشدر بلاميم كوردستان المصدر : 
 .;07، ص5108الطبيعية، رسالة مالستير غير منشورة، لامعة المنصورة، كمية اآلداب، 

ًحركةًالموادًعمىًالسفوحًالمجاورةًلمطرقً

الترري تتعرررض لمررا الطررر  اللبميررة، سرروا  كانررت رررذ  السررهوح  مخرراطرلسررهوح مررن أرررم الالمررواد عمررى اتركررة  دتعرر 
وتمثرل سرهوح  ،و سهوح صناعية تكونت بسبب تدخل اإلنسان،  لميعمرا معرضرة لمتركرة وعردم اةسرتارارأطبيعية 

 رري ذلررأ  ويرلررع لعمميررات التسررااط الصررخري والزتررأ الصررخري واةنميررارات لوانررب األوديررة أكثررر السررهوح تعرضرراً 
الماام األول لعمميات النتت الرأسي واللانبي التي تتعرض لما األودية مما يساعد عمرى التركرة وعردم اةسرتارار، 

إلرى خطرر  - ي كثيرر مرن ألزائمرا  -المرصو ة والمممدة والترابية التي تعبر رذ  األودية  الطر لميع  تعرضوت
 لمتركرة وعردم اةسرتارار، وتنردرج ررذ  التركرات معرضرةامة هة عصالسهوح ب دالتسااط الصخري واةنميارات، وتع
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يالتررظ مررن  ،(1)عمررى المنرراط  العمرانيررة والسررريعة والمهالئررة، واألخيرررة ررري األكثررر خطررورة بطيئررةالتركررات ال بررين
الترري سررببت بترطيررب المنترردرات وبالتررالي  (، أنررزة  الصررخور بعررد سرراوط األمطررار48(، واللرردول )63الصررورة )

 أسهل طري  رمشو التابعة لمنطاة الدراسة.  د الصخرية بهعل اللاذبية األرضيةساوط الموا

(ًانزالقًالصخورًعمىًطريقًهمشوًضمنًمنطقةًالدراسة63صورةً)

          
ً(N 36°11.2658) (E 45°12.4351) 30/1/2021 المصدر : الدراسة الميدانية

ًالزراعيةًًراضيأًلأثرًالمخاطرًعمىًاً-ت

عماد النشاط اةاتصادي  ي كثير من الردول واألاراليم والمااطعرات، وعمرى الررغم مرن ولرود أراضري  تمثل الزراعة
مررن إلمرالي المسراتة ذات النشرراط  %20يسرتػل منمرا سروى  زراعيرة واسرعة وخصربة  رري اضرا  بشردر إة أنمررا ة

  .(2) -:اةاتصادي بالاضا ، يرلع السبب إلى ملموعة عوامل أرمما

، عمررى تررين يترردث مطررار بررين عررام وأخررر،  تتبرراين كميررة األمطررار المتسررااطة سررنوياً تذبررذب تسررااط األ  -1
   .لهاأ  ي بعض السنين

                                                           
أتمرررد عبرررد السرررالم عمررري، بعرررض األخطرررار الطبيعيرررة عمرررى الطرررر  البريرررة  ررري شرررمال سرررمطنة عمررران دراسرررة  ررري الليومور ولوليرررا  (1)

 .37، ص2000التطبياية، اللمعية اللػرا ية الكويتية، الكويت، 
ساكار متمد تسن كل ردى، التباين المكاني لمزراعة الشتوية  ي اضا  بشردر برلاميم كردسرتان العررا ،  راكمتي العمروم اإلنسرانية،  (2)

 .7 – 6، ص 2016لامعة رابل رين، اسم اللػرا ية، 
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مراكرز الإلرى  خراصبشركل رلرة الهالتين بشكل مستمر من الريأ إلى التضرر عمرى مسرتوى النرواتي و   -2
  .التضرية

عدم اةستارار السياسي التي تمر بما المنطاة والعررا  بشركل عرام بسربب األترداث السياسرية مثرل تررب   -3
 مستمرة.منية أواضطرابات  2003أمريكا وتمهائما ضد العرا   ي عام 

تشرليع التكومرة لمهالتررين  ري بعرض السررنين يرؤدي إلرى زيررادة مسراتة المزروعرة، والعكررس  ري السررنوات   -4
 .هالح ماارنة بالترأ األخرىاألخرى امة دخل ال
ز بزراعة متاصيل شتوية مممة رري الامرض والشرعير إضرا ة إلرى متاصريل أخررى رري يرغم ذلأ اضا  بشدر تمي

 .التمص والعدس

ًنوعًحركةًالموادًعمىًطرقًالتابعةًلمنطقةًالدراسة(48ًجدولً)

سمًأ
 لطريقا

بعدًقاعدةً
المنحدرًعنً

 الطريق

نوعً
 المنحدر

نوعًحركةً
 المواد

أكبرً
صخرةً
ًساقطة

أصغرً
صخرةً
ًساقطة

ًإحداثياتً
ًالطريق

طري  
 بيكمو

 لر ي متر 1;68
تسااط 
 صخري

 (E 45°14.8540)  سم :0 سم >6
(N 36°09.6547) 

طري  
 رمشو

 شديد متر 6861
انزة  
 صخري

 (E 45°12.5501) سم 08 سم >9
(N 36°11.2658) 

طري  
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30/1/2021ً  ، وبتاريخ 29/1/2021 المصدر : الدراسة الميدانية

األراضري الزراعيرة  ري منطارة الدراسرة عمرى ضرهاأ األوديرة وبطرون األوديرة ولوانبمرا  ري اطاعرات  يكون أنتشرار
زالرة التكوينرات التري تػطري الملمروع اللرذري لألشرلار  مختمهة، ويظمر أثر السريول  ري تلريرأ التربرة الزراعيرة واا

ديرة أشرد المنراط  المترأثرة بعمميرة و األو ادان خصوبة التربة وتعد األراضي الزراعية الوااعة بالارب وعمى ضرهاأ 
كبيررررة  مرررا ترررؤدي السررريول إلرررى تعريرررة السرررهوح ممرررا يمتررر  أضرررراراً  ، وكثيرررراً أ المرررائي بسررربب شررردة انترررداراةنلررررا

 راأ التربرررة، وتاررردم تررروالزلبالمررردرلات الزراعيرررة األمرررر الرررذي يعررررض الوضرررع الزراعررري إلرررى أخطرررار كثيررررة كررران
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عمررى ناررل كميررات كبيرررة مررن مهتتررات التربررة مررن أماكنمررا األصررمية إلررى أمرراكن  المرردرلات، كمررا تعمررل السرريول أيضرراً 
 .(1)أخرى متهراة مما يعرض األراضي الزراعية لمتعرية

متصرول الأراضي مزروعة بمتصول العنب  ي توض لولة اان وتعرض  2019غمرت ميا  السيول  ي عام  
كمررا سررببت السرريول الترري ترردثت  رري عررام  ،(2)ضررا إلررى التمررأ، سرربب خسررائر ماديررة كبيرررة لمهررالح الررذي يسرركن الا

برررين ناتيرررة زراوة وناتيرررة سنكسرررر إلرررى تلريرررأ مسررراتات كبيررررة مرررن األراضررري الزراعيرررة، واارررتالع المئرررات  2013
( 200األشلار من بينما أشلار اللروز العمالارة التري يعرود تاريخمرا إلرى أكثرر مرن مرائتي عرام، واترل أكثرر مرن )

، كمررا يظمررر أثررر تركررة المررواد عمررى المنرراط  الزراعيررة مررن خررالل زتررأ تربررة  رري (3)ترأس مررن األغنررام والتيوانررا
المناط  المنتردرة ممرا يرؤدي مريالن األشرلار وتكسرر أغصرانما الرذي ترم تأكيرد  ميردانيًا إن ررذا النروع مرن التركرة 

 ياب الطيني.لممواد يمكن أن يؤثر عمى المتاصيل الزراعية، إضا ة إلى لانب تركة الطينية لممواد اةنس

ًالسياحيةًأثرًالمخاطرًعمىً-ث

السياتة كأي نشاط من أنشطة التياة تتعرض لممخراطر وأزمرات تختمرأ بشردتما وأسربابما ونتائلمرا ممرا يرؤثر  ري 
اميميًا ومتميًا، إذ تتعرض إلى العديد من المخاطر واألزمات المعاردة منمرا  السياتة عمى المستويات كا ة عالميًا واا

الطبيعية كالهيضانات والزةزل واةنزةاات اةرضية أو الكوارث التي يسببما اإلنسان أو تمرأ التري يكرون مخاطر ال
ًا تسررربب لميرررع األزمرررات والكررروارث عمرررى اخرررتالأ أنواعمرررا بتتويرررل ترررد   السرررياح عرررن المنطارررة سرررببما خطرررأ  ني ررر

ارتهراع مناسريب ميرا  األنمرار وترد   ميرا   إن ساوط كميات كبيرة من األمطار والثموج شتاً  يرؤدي إلرى ،(4)المتأثرة
والطرر  البريرة واألراضري الزراعيرة والمسراكن  نابيع المائيرة ممرا يسربب أضررار كبيررة لممنشر ت السرياتيةالعيون والي

 ي ناتيرة زراوة ورمشرو  2013سيول التي تدثت  ي عام الواةشلار التي تاع عمى لانبي األنمار، ومن أخطر 
 أضرار بالطر  واللسور والبيوت.أدى إلى واوع 

لوارروع منطاررة الدراسررة ضررمن المنرراط  و يرررة األمطررار خررالل  صررل الشررتا ،  ررلن كميررات رائمررة مررن األمطررار  نظررراً 
وج المذابرة إلرى ثمروالثموج تساط  و  الامم والمرتهعات اللبمية مما يرؤدي إلرى تسررب كميرات كبيررة مرن األمطرار وال

ة رررذ  المنترردرات نتررو المنرراط  المنخهضررة، ممررا بررميررات رائمررة مررن رواسررب تر انلررراأ ك مررن ثررمبرراطن األرض، و 
يسرربب أضرررار كبيرررة بررالموااع السررياتية، والطررر  البريررة المؤديررة إلررى رررذ  الموااررع بسرربب تسررااط الصررخور الكبيرررة 

                                                           
منظرررررور أدريرررررس عمررررري سرررررممان الودعررررراني، مخررررراطر السررررريول  ررررري منطارررررة لرررررازان لنررررروب غربررررري المممكرررررة العربيرررررة السرررررعودية ) (1)

 .58، صمصدر ساب ليومور ولولي(، 
 30/1/2021ماابمة شخصية مع الهالح الذي يسكن الاضا  بتاريخ  (2)
العررررا  دراسرررة  ررري اللػرا يرررة  -الماومرررات الطبيعيرررة لمسرررياتة البيئرررة  ررري اضرررا  بشررردر برررلاميم كوردسرررتان شررريروان بررررايم رسرررول،  (3)

 .154مصدر ساب ، ص الطبيعية،
 .339، صمصدر ساب ربيل، أليومور ولولية الخطرة  ي متا ظة ، التباين المكاني لمظوارر الالعطواني تسينبراريم إزينب  (4)
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  عررن الضرررر الررذي يمترر  بالكائنررات التيررة المولررودة  رري رررذ والمتوسررطة التلررم  ررو  أسررطض رررذ  الطررر ،  ضررالً 
كة( التابعرة لروادي لو اانرديل( اريرب اريرة )ناشر)المناط ، مثل اةنلراأ الذي تدث  ي السهض اللنروبي مرن لبرل  

 ،وانلرراأ التربرة  ري طرير  لبرل مامنردة شرمال منطارة الدراسرة و ري طرير  اريرة برولى( 2013) (  ي عامكر ت)
ع السررياتية والطررر  البريررة والكائنررات كمررا أن خطررورة ترردوث رررذ  اةنلرا ررات ليسررت ماتصرررة عمررى ترردمير المواارر

نما لما مخاطر كبيرة عمى تيراة السرياح وأررالي المنطارة، وبالترالي أدى إلرى خمر  المخراوأ لردى السرياح  التية، واا
وعررردم اطمئنرررانمم لموصرررول إلرررى ررررذ  المواارررع السرررياتية، وبخاصرررة  ررري الوارررت التررري ة تترررو ر  يرررل خررردمات البنيرررة 

 .(1)، والمراكز الصتية، واإلسعا ات األولية، و ر  اإلطها  وغيررااألساسية مثل الطر  الليدة

ًجيومورفولوجيةًلممنطقةهيدرًو:ًمقترحاتًلمواجهةًأوًتقميلًمنًالمخاطرًالرابعاً 

من تتميل المخاطر الليومور ولوليرة وتصرنيأ درلاتمرا تبرين أكثرر المخراطر التري تترأثر بمرا منطارة الدراسرة رري 
أخطرررار كرررل مرررن تركرررة المرررواد عمرررى المنتررردرات ومخررراطر التعريرررة المائيرررة، ومخررراطر النشررراط التكتررروني الرررزةزل، 

عميما وتاديم بعض الماترتات التي يمكرن  واللريان السيمي، أظمرت الدراسة أماكن الخطر، ولذا يتم الاا  الضو 
 من خالل تنهيذرا التد من رذ  المخاطر عمى أمل إن تتخذ اللمات المعنية اإللرا ات الالزمة لمتد منما. 

تتمثرل الوسرائل المتبعرة لتمايرة المنطارة ًساليبًالحدًمننًمخناطرًالعمميناتًالتنيًتتعنرضًلهناًالمنحندراتً:إً-1
ً.(2) -: يأتي المنتدرات كما من مخاطر تركة المواد عمى

و مررد أنابيررب أتاميررل كميررة الرطوبررة  رري تربررة وتكوينررات المنترردرات المختمهررة بواسررطة تهررر خنرراد  كونكريتيررة  - أ
و أعرن السرهوح،  و تهرر آبرار عميارة لتلميرع الميرا  وضرخما بعيرداً ألنال الميا  من أعمى السرهوح الرى أسرهمما 

و أي مرادة كيميائيرة تزيرد مرن تماسرأ أو اإلسرهمت أمن خالل تػطية تمأ السهوح مرواد غيرر نهيرذة كاألسرمنت 
 لى داخل تكوينات السهوح .إالمواد المهككة السطتية  تامل من مساميتما و تسرب الميا  

لمتيمولة دون وصرول إاامة لدران سائدة أسهل السهوح لتماية المنش ت والمشاريع الماامة  ي تمأ المناط    - ب
الكترررل الصرررخرية المتتركرررة مرررن األعمرررى إليمرررا ويتوارررأ ذلرررأ عمرررى طبيعرررة المنتررردر وربمرررا ة يسرررمض وضرررعل 

، ينبػرري اإلشررارة يولررد  رري منطاررة الدراسررة  رري الطريرر  الطبيعرري مررن تيررث التكوينررات وشرردة اةنترردار بررذلأ
متر(  50هل لبل المذكور بمع طولل )الرابط بين منطاة بشدر ورانية أسهل منتدرات لبل كيودرش لدار أس

(، الػررض منرل منرع المرواد الصرخرية المنزلارة مرن السراوط عمرى 64متر( ، يالتظ الصورة ) 1.5وارتهاعل )

                                                           
العررررا  دراسرررة  ررري اللػرا يرررة  -الماومرررات الطبيعيرررة لمسرررياتة البيئرررة  ررري اضرررا  بشررردر برررلاميم كوردسرررتان شررريروان بررررايم رسرررول،  (1)

 .156 – 153مصدر ساب ، ص الطبيعية،
 – 219ص ، 2009، 1خمررأ تسررين عمرري الرردليمي، الكرروارث الطبيعيررة والتررد مررن أثاررررا، دار صررها  لمنشررر والتوزيررع عمرران، ط (2)

220. 
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الطريرررر ، وبسرررربب ضررررػط المررررواد المنمررررارة تعرررررض اللرررردار إلررررى المرررريالن باتلررررا  الطريرررر  ممررررا ينبػرررري إتخرررراذ 
إن يتسرربب بكارثررة ويمترر  األضرررار بالممتمكررات ةسرريما  اإللرررا ات الالزمررة،  رري تالررة سرراوط اللرردار ممكررن

  السيارات و ي األرواح. 
و المتدبررة ود ررن أو تعررديل المنترردرات التاميررل درلررة انتررداررا مررن خررالل اشررط المنرراط  المرتهعررة أتسرروية   - ت

ل مردرلات تسرتار عميمرا الكترل الصرخرية والمرواد كعمرل مصراطب صرخرية عمرى شر وأالمناط  المنخهضة، 
تركة من األعمى وتكون عمى مستويات ومسا ات تتا  الػرض المطمروب، و ري مثرل ررذ  التالرة يلرب المت

 .ة لمنع ما يترتب عميما من تعرية وتلوية والمشاكل المترتبة عمى ذلأبتصريأ الميا  عبر كل مسط تنظيم
هوح تكررون عمرل أسرالأ شرائكة ومشربكة وتسرب طبيعرة المنتردر مررن تيرث الشردة والتكروين،  هري بعرض السر  - ث

لررى األسررهل، و رري تالررة إخررط واتررد مررن تمررأ األسررالأ لتلررز الكتررل المتتركررة  ررو  السررهوح ومنررع وصررولما 
سررم ، واررد تاتضرري التالررة  20تزيررد عررن  ة اسررتخدام األسررالأ الشررائكة تكررون المسررا ة بررين خررط وأخررر رأسرريا  

 رري وسررط المنترردر وأسررهمل، و رري بعررض  كثررر مررن خررط وعمررى مسررا ات متباعرردة، أي تكررون مررثالً أإلررى إنشررا  
اتزيد عن نصأ متر وتثبرت باضربان  األتيان يتم مد خطين متوازيين من األسالأ المشبكة وعمى مسا ة ل

 من األنواع الساباة.  كثر ثباتاً أو اللالميد  تكون أو لدران هونكريتية ويمأل وسطمما بالصخور أتديدية 
الكترررل الصرررخرية الضرررعيهة اةسرررتارار  ررري أعمرررى السرررهوح ومنرررع اسرررتخدام مسرررامير تديديرررة ضرررخمة لتثبيرررت   - ج

 . ي المناط  التي يولد  ي سهل تمأ الكتل أنشطة بشرية خاصبشكل ساوطما و 
و أو األوزان من  و  السهوح غير المستارة مثل الكترل الصرخرية التري تلمعرت  وامرا أإزالة بعض األتمال   - ح

 ود مخاطر عميما. و إزالة أبنية  ي تالة ولأالثموج المتلمعة 
 .تثبيت أوتار تديدية خشبية  ي السهوح المعتدلة والبطيئة وذات تكوينات ضعيهة التماسأ ويتتمل تتركما  - خ
غرررس أشررلار  رري السررهوح المشررة وضررعيهة التماسررأ والترري تعمررل لررذوررا عمررى تثبيررت مكونررات تمررأ السررهوح  - د

 .عن التد من التعرية المائية والتد من تتركما،  ضالً 
لى عمميرات اةنرزة  والمبروط وبشركل يتعامرد إوالز من الصخور المتو رة عمى السهوح التي تتعرض عمل ت - ذ

ذا تطمب األمر إكثر من تالز أعمى اتلا  اةنتدار و ي المواضع المستارة من تمأ السهوح ، ويمكن عمل 
 .ذلأ

ًمواجهةًالزالزلًوالتخفيفًمنًمخاطرهاً)أساليبًتقميلًمنًالخطر(ً-2

الزةزل ظاررة كونية ة يعمم وات تدوثما بالضبط إة عالم الػيب سربتانل وتعرالى وة يسرتطيع أترد منعمرا، ولكرن 
يلررب عمررى النرراس أن يتعممرروا كيررأ يوالمررون مخاطررررا ليخههرروا منمررا، تيررث دلررت الخبرررات العمميررة العالميررة مررن 

خهرأ عميرل وعمررى أ رراد عائمترل مررن تردة خطررر الرزةزل، التري ترردثت بالماضري، أن أي إلررا  واررائي يتخرذ  الهرررد ي
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الزةزل، وأن السيطرة عمى المواأ بأعصاب رادئة أثنرا  تردوث المرزات اةرضرية ممرم لمعاللرة الصردمة، واتخراذ 
 .(1) -منما: ثنا  وبعد تصول الزةزلإلرا ات والتميئة وكيهية التصرأ ، رنالأ بعض اإلالارار السميم بتكمة

 إجراءاتًالوقايةًوالتهيئةًقبلًحدوثًالزلزالًً-أ 

 تاييم وضع المكران مرن الناتيرة اإلنشرائية،  : تدد مدى عامل األمان لممنزل أو مكان العمل ورذا يتطمب
يهضل إلرا  ما يمزم من معاللرة أو صريانة ، ومعر ة مدى الخطورة التي اد تمم بل  ي تالة تدوث زلزال

كساب المبنى   .تلاوبًا أ ضل عند تدوث الزلزاللر ع الكها ة واا
   تعايش مرع ظراررة تردوث الرزةزل وااتنرع برأن الزلرزال تردث طبيعري وثارأ أ رراد عائمترأ بوسرائل التمايرة

 .والوااية وسبل تخهيأ األخطار واألضرار
  تصرميم المشرروع باعتمراد مواصرهات ، التايرد بالمواصرهات الهنيرة الخاصرة باألبنيرةد ةبمبنى الإنشا   عند

 .لبنا  المااوم لمزةزلا
الرابطًبينًبشدرًورانيةًًلصخريةًالمنهارةًعمىًطريقًالرئيس(ًميلًالجدارًالساندًلمكتلًا64صورةً)

 
 (N 36°13.7350) (E 44°58.9221) 1/2021/ 30 المصدر : الدراسة الميدانية

 

                                                           
 .169، ص2009لالل الدبيأ، الزةزل وتخهيأ مخاطررا، عمادة البتث العممي، لامعة النلاح الوطنية، نابمس _  مسطين،  (1)
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ًكيفًتتصرفًأثناءًحدوثًالهزاتًاالرضيةًً-ب

اةبتعراد عرن الممررات   .اةبتعراد عرن المنرازل ومر ذن المسرالد : يلب عميرأ عمرل اآلتري إذا كنت خارج المبنى :
  .اةبتعاد عن األشلار الكبيرة، وأعمدة النور، والماتأ، وأبراج الكمربا  . المزدتمة والضياة

 ةالمشربع أو ابتعرد عرن األرض الرخروة ،ابتعرد عرن اآلبرار أو البررأ أو السردود : إذا كنرت  ري واد أو منطارل لبميرة
 .(1)ابتعد عن الصخور المتسااطة  ي المناط  اللبمية، بالميا  إلى المنطاة اليابسة

ًتتمثرل أسرراليب التخهيرأ مرن مخراطر التعريرة المائيرة بملموعرة ماترترراتمواجهنةًمخناطرًالتعرينةًالمائينةً:ًً-3
ً.(2)-منما :

المناط  ذات اةنتدار البرسيط لتخهريض ترد   الميررا  يستخدم رذا النوع من الزراعة  ي  : الزراعةًالكنتوريةً-أً
 .اللاريرة وتوليمما بشكل موا   لخطوط الترث يكون الترث موازي مع منتنيات التسوية

شررائط أ ايرة   %( عمرى شركل15) تسرتخدم  ري المنراط  التري ة يتعردى انترداررا عرن: ًالزراعنةًالشنرائطيةً-ب
ويكررون لمررذ  العمميررة تررأثير  متاصرريل بشرركل متناسرررب مررع األعشرراب الطبيعيررة،موازيرة لمنتنيررات التسرروية وتررزرع بال

عمرررى انسرررياب ميرررا  األمطرررار عمرررى المنتررردرات التررري تلررررأ كميرررة مرررن الطرررين والػررررين مرررن الشرررريتة المزروعرررة 
مرى بالمتصول وعند انسياب ومررور ررذ  الميرا   رري الشرريتة المواليرة لمرا والمػطراة باألعشراب الطبيعيرة  تعمرل ع

وبمذ  الطرياة يتم تاميل معدل التعرية الصهائتية،  تترسب المواد المناولة، من ثمكبض سرعة تد   الميا  اللارية و 
 .وعرض الرشريتة يتوارأ بالدرلة األولى عمى انتدار السطض

 تتمثرررل  ررري األرصرررهة الترابيرررة الترري تشررريد بصرررورة عموديرررة عمررررى ميرررل المنتررردرات لتعمرررل كمرررانع المصننناطبً:ً-ت
لمتد اات المائية السطتية، وتنامما إلى مخارج مناسبة وبسرعة بطيئة بتيث ة تتسبب  ي نشوب انلرراأ التربرة، 

ة  ري مضراعهة ترد اات تدى العوامل الرئيس كما تستخدم رذ  الطرياة  ي التاميل من طول المنتدرات التي تشكل
 -:اآلتيةاع إلى األنو الميا  السطتية، وتاسيم المصاطب الماترح تنهيذرا 

  يمرررامرررة لمنتررردرات أراضررري المنطارررة التررري يترررراوح  تعرررد ررررذ  المصررراطب أكثرررر مال :ًمصننناطبًحجنننزًالميننناهً-1
رض لتعمل ككابض نما عبارة عن توالز تشيد بصهة متعامدة عمى انتدار سطض األأتيث  5-3اةنتدار ما بين 

 .لتد   الميرا  اللاريرة تترى يرتم ترشيتما داخل التربة

                                                           
 .172 – 171مصدر ساب ، صلالل الدبيأ،  (1)
رضرا عنراب، تاردير خطرر التعريررة  ري تروض تيماراد وأثرررا عمررى سرد كديرة مرداور مااربرة متعرردد المعرايير، رسرالة مالسرتير غيررر  (2)

 .188 - 187 ، ص2006منشورة، كمية العموم، لامعة العايد التاج لخضر، اللزائر، 
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رذا النوع من المرصاطب تكون  ي المناط  ذات انتدار  )قنواتًالتصريف(ً:ًاطبًالصرفًأوًالتحويلمصً-2
وتتررى يكررون تطبير  رررذ  المصرراطب أكثررر  ،% و ررري أكثرر مالئمررة  رري األراضري غيررر النهرروذة نسربياً 15أارل مررن 

تيررث تكررون  ،نايررة  ائاررة عاليررة لمررتتكم  رري سرررعة تررد   الميررا ، تتترراج إلررى ترررصميم شررربكة مرررن انرروات الصرررأ بع
(، ولررود أتررد انرروات تصررريأ ميررا  65، يالتررظ الصررورة )أبعادرررا اررادرة عمررى اتترروا  أعمررى تررد   سررطتي ممكرررن

 األمطار السااطة عمى منتدرات لبل بمهت.

ًاألخدوديةًمقاومةًالتعريةً-ثً

المنطارررة  رررلن انترررردارات وبرررالنظر لطبيعرررة تضررراريس ة، اإلنشرررا ات المسرررتديمة وتلرررز الميرررا  اللاريرررر مرررن خرررالل 
يسررتمر خطررر األخاديررد، و رري رررذ  التالررة ة يمكررن تررل رررذ   مررن ثررممررا تكررون شررديدة و  الملرراري المائيررة بمررا غالبرراً 

المشرركمة إة باسرررتخدام اإلنرررشا ات المرررستديمة، بتيررث تنهررذ بعنايررة تامررة مررع الصرريانة الليرردة والمنظمررة تتررى تارراوم 
  -ما :من خطر لريان تد   الميا  الرسيمية

مررا تكررون المنطاررة عرضرة لمرا و ري  وري تستخدم لتنظريم الهيضرانات الهلائيرة التري غالبراً  :ًالسدودًالمنظمةً-1
رذ  التالة تبنى السدود  ي أعالي اسم األخاديرد بتيرث تكرون لمرا الاردرة عمرى تخرزين ميررا  عاصرهة مطريرة واتردة 

يصربض بعردرا الخررزان  وبعرردرا ل مرردة يروم أو يرومين،وتلمرز ررذ  السردود بهتتررة تسرمض بصررأ ميررا  الهيضران خرال
 .وذلأ ةستابال كمية األمطار السيمية التالية  ارغاً 

عمررى  وتسررتخدم  رري المنرراط  الترري تنشررط  يمررا التعريررة الترالعيررة الترري ترررشكل خطررراً  سنندودًأعنناليًاألخادينند:ً-2
مختمررأ المنشرر ت يلرررب مااومتمررا بػمرررر رأس األخرردود  ررري بتيرررة صررػيرة تاررروم بلضررعاأ الطااررررة التركيررة لمميرررا  

 .اللارية وبالتالي التد من عمل التعرية الترالعية وتماية مختمأ المنش ت الاريبة منما
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(ًقناةًلتصريفًمياهًاألمطارًوالثموجًالذائبةًأسفلًمنحدراتًجبلًبمفت65صورةً)

 
ً(N 36°09.7989) (E 45°14.6052) 1/2021/ 29 المصدر : الدراسة الميدانية

ًإجراءاتًالتحكمً)مواجهةًمخاطرًالسيول(ً-4

لخهض شدة الخطرر وبالترالي ( Methods of Controlالتتكم )يتم وضع إلرا ات   بعد تتديد درلات الخطورة
 ۷۸۸۲لسررنة  ۱۰۸۸۱لممواصررهة البريطانيررة أوسرراس  ويررتم ترتيررب إلرررا ات الررتتكم طبارراً ، نخهرراض ايمررة الخطرررا

 .(1) -كالتالي:

  Elimination اإلزالة -1
  Substitution اإلستبدال -2
  Engineering Controls التتكم المندسي -3
 Personal Protective equipment   مممات الوااية الشخصية -4
     Signage warningsالال تات وعالمات التتذير  -5

اإللرررا ات بلمكانيررة التاميررل مررن مخرراطر اللريرران السرريمي ألتررواض منطاررة الدراسررة، طباررًا لممواصررهات تتمثررل رررذ  
  -البريطانية نظام إدارة السالمة والصتة وتتمثل رذ  اإللرا ات باآلتي:

                                                           
(1) British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series Clause4.3.1 (BS OHSAS 

18001,2007, p.6-7). 



 

 

 
 
 

 الرواسة جيومووفولوجية ملنطقةيرو تقييم املخاطر اهل الفصل اخلامس

252 

تتمثرررل مرررن خرررالل إزالرررة الطريررر   مرررن بطرررون األوديرررة ونامرررل إلرررى األراضررري األكثرررر ارتهاعرررًا لتلنرررب  اإلزالنننةً:ً-1
 .(1)التدمير، وأيضًا إزلة المساكن والمناط  المعرضة لتكرار الخطر

 من خالل عمل مسارات بديمة لتوليل السيل بعيدًا عن المناط  المأرولة. االستبدالً:ً-2
إنشررا  السرردود عمررى ملرراري األوديررة وذلررأ لترربس الميررا  ومنررع انررد اعما نتررو  عررن طريرر الننتحكمًالهندسننيً:ًً-3

 المناط  المأرولة ولالستهادة منما لمري وزيادة مخزون الميا  اللو ية.
مررع تلررم  لمتناسرربوعنررد إنشررا  رررذ  السرردود  لنررل يلررب ترروا ر بعررض الشررروط ومررن أرممررا : تتديررد كهررا ة السرردود 

وتتدد كها ة التخزين بكمية الرمال والمواد العالاة التي  ،السيل واختيار المواع الطبوغرا ي األمثل عند إنشا  السد
ويلب إلرا  إختبارات بعرد تردوث عردة سريول لمتأكرد مرن عردم نارص ، تتلمع أمام السدود بعد عدة سيول متعاابة

للانررب الطبرروغرا ي  يتمثررل دور  مررن خررالل تتديررد أنسررب الموااررع السررعة التخزينيررة وسررالمة لسررم السررد نهسررل، أمررا ا
إلاامررة السرردود، وانرروات التتويررل والخزانررات، ويلررب عرردم إنشررا  السرردود  رري المنرراط  شررديدة اةنترردار  طبوغرا يرراً 

 .(2) تتى ة تتسبب اللاذبية األرضية وضػط الميا   ي انميار السد

ً*ًالسدودًالمقترحةًفيًمنطقةًالدراسة

امرريم كوردسررتان إلررى إعررداد التلميررزات مررن المرا رر  والبنيررة األساسررية الالزمررة مررن الميررا ، وتوليررد إتكومررة مررت اتل
اامرة السردود، ومرن أررم السردود والمشراريع األروائيرة الماترترة  ري منطارة الدراسرة اا الكمربا  من المسرااط المائيرة، و 

 .(3) -ري كما يمي:

 ًدونررم، وة سرريما  (56000) إلروا  مسرراتة ةنمررر زراو ترروض  عمررى ماترررح  :ً(نكسننر)سسنندًومشننروعًزراوة
لمررذا الروادي لر ررع الميرا   رري مادمتررل، لرذا  ررلن ررذا السررد سرروأ  يزراوة، وياتررح إاامررة سرد ترابرر يمرن ميررا  واد

 .تطوير المناط  السياتية المتيطة بلو والكمربا   يا  ي تو ير الم ييكون لل دور أساس
 مررن  2009يتكرون ررذا المشرروع مرن سرد وخررزان مرائي ومرن الماتررح أن يباشرر العمرل  يرل سرنة  دًبناراوةً:سن

ورنرراأ مضرري  ياررع  ،اميمابررل تكومررة إامرريم كوردسررتان ولررم يررتم تنهيررذ  تتررى اآلن بسرربب األزمررة الماليررة برراإل
نطاة التي تمترد العميا  ي اضا  بشدر، تيث تلمع ميا  األمطار والسيول والينابيع من الم باراولنوب ارية 

مررن المنطاررة اللبميررة والتدوديررة مررع دولررة إيررران، واررد تمررر رررذ  الميررا  بالعديررد مررن الارررى الوااعررة عمررى نمررر 

                                                           
دراسرة ليومور ولوليررة  (الرذرب – نوبيررع ) – ، األخطررار الليومور ولوليرة عمرى طريرر  ابرو زنيمرةي راغررب عبرد الررتمنمتمرد عمر (1)

 .322مصدر ساب ، صباستخدام نظم المعمومات اللػرا ية، 
عبد العزيز أبو راضي، وليد متمد عمي متمود علوة، التتميل المكراني ألخطرار السريول وتأثيرررا عمرى التنميرة المتواصرمة   تتي (2)

 .33مصدر ساب ، صبمنطاة رأس غارب عمى الساتل الػربي لخميج السويس )مصر(، 
 .65 – 64، ص2014السميمانية، الميأة العامة لمسياتة  ي إاميم كوردستان، الدليل السياتي إلاميم كوردستان،  (3)
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، وبواسررطة رررذا الخررزان يمكررن تخررزين الميررا   رري الرروادي بمرردأ تررأمين الميررا  لػرررض التنميررة السررياتية را ررتك
نتاج الطااة الكمرومائية  ي المنطاة  .واا

 وادي شررميدان المرردأ منررل تخررزين الميررا  الهائضررة مررن الخررزان و اررع بررين اريترري داروة كرروتر ي :ًسنندًشننهيدان
السرراب  وتنظرريم مروررررا  رري لررداول الميررا  المتهرعررة مررن وادي شررميدان وتػذيررة الينررابيع المتهراررة بلرروار رررذا 

 (.46الخريطة ) كما موضض  ي، الوادي لتنمية الزراعة والسياتة
إنشا  بعض السدود، منما ) سد دشتو سيد بالأ، وسرد دالكرة ، كرالوش (  أيضاً  كوردستانتكومة إاميم وااترتت  

ينبػري اإلشرارة  إن ررذ   .وري سدود الػرض منما تخزين الميا  وتو يررا طوال العرام إلعرداد المنتلعرات السرياتية
ترو ير الميرا   ض منمرا بشردر الػرر منطارة لوديران الإامريم كوردسرتان عمرى بعرض  السدود الماترترة مرن ابرل تكومرة

روا  مسررراتة واسرررعة مرررن األراضررري الصرررالتة لمزراعرررة  الترري تعرررد أساسررراً  تتايررر  بمررردأ لتوليرررد الطاارررة الكمربائيرررة واا
، وأيضرًا التاميرل  ري إاامرة المنتلعرات السرياتية واسرتمراررا مممراً  التنمية الزراعية، كما أن تو ير الميرا  يعرد عرامالً 

 األتواض  ي منطاة الدراسة.من مخاطر السيول الذي تشمد  

ًمهماتًالوقايةً:ً-4
 .(1) -ويتم ذلأ من خالل طر  اإلنذار :

ويعتمرررد ررررذا النظرررام عمرررى ايررراس ومالتظرررة المتػيررررات   :نظنننامًاالستشنننعارًعننننًبعننندًواإلننننذارًالمبكنننر -ًأ
الميدرومور ولولية  ي مساتات كبيرة من األرض ويمكن استخدام األامار الصناعية أو طائرات اإلنذار 

بعرد تعرديل نظاممرا العسركري ، تيرث يسرارم ررذا النظرام  ري إعطرا   Owax كرر المعرو رة براألواكسبالم
نرررواع السرررتب واألمطرررار وخصائصرررما المختمهرررة وأمررراكن تلمعمرررا صرررورة واضرررتة ومعمومرررات ثابترررة عرررن أ

  .وتتركما، كما اد يتدد بداية اللريان  ي الملاري الصػيرة
وررري عبررارة عررن ألمررزة تتذيريررة يررتم وضررعما  رري ملرراري األتررواض الشررديدة  شننبكاتًإنننذارًالسننيولً:ً -ًب

رصرررد العواصرررأ الرعديرررة الخطرررورة ، ويرررتم ربطمرررا برررأارب متطرررة أرصررراد لويرررة ، وتاررروم ررررذ  األلمرررزة ب
 اتتماليررةالمطيرررة وأمرراكن تلمررع السررتب وخصررائص األمطررار، ورررذ  األلمررزة تعطرري إشررارات مبكرررة عررن 

 . ساعات عمى األال 3تدوث سيول بهاصل زمني ة يال عن 
وتتم عن طرير  توعيرة وتترذير السركان بمخراطر السريول وخطرورة البنرا   الالفتاتًوعالماتًالتحذيرً:ً-5

واإلاامرة  ري ملراري األوديرة وتوضريض كيهيرة التعامرل معمرا ابرل واثنرا  تردوث السريول وبعردرا،  ضراًل عرن 
تو ر المعمومات المناخية الداياة من خالل انشا  شبكة من متطات اياس اةمطار والسيول لتسرليل شردة 

 مطار واةستهادة من سلالت واةتصا ات الساباة المتوا رة عن كميات اةمطار لدى بعض السيول واة

                                                           
النهرر  الرردولي، دراسررة ليومور ولوليررة، الملمررة  \أتمررد سررالم صررالض، األخطررار الطبيعيررة، عمررى الاطرراع الشررراي مررن طريرر  نوبيررع  (1)

 .76، ص1989، الااررة، 21اللػرا ية العربية، اللمعية اللػرا ية المصرية، العدد 
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السرااطة التري يمكرن اللمات المعنية، لػرض أخذ اةتتياطات الالزمرة عرن كميرة األمطرار 
 .(1)بسببما تودث سيول

عمررررى الرررررغم مررررن ولررررود بعررررض المعاللررررات والماترتررررات إة إن المنطاررررة بتالررررة إلررررى تنهيررررذ رررررذ  
 المعاللات والماترتات بػية التد من المخاطر وتنمية المنطاة وتطوريما وتتاي  التنمية  يما.

ممرررا سرررب  إن منطارررة الدراسرررة ظمررررت  يمرررا أربعرررة أنرررواع مرررن المخررراطر كمرررا موضرررض  ررري  نسرررتنتج
وتباينررررت  رررري شرررردتما وأظمرررررت اسررررتخدام األرضرررري تأثررررررا بمررررذ   (47والخريطررررة ) (49اللرررردول )

 المخاطر وعميل وضعت دراسة بعض الماترتات لػرض التخهيض من شدة الخطر.
 

ًجيومورفولوجيةًوتصنيفًشدتهاًفيًمنطقةًالدراسةهيدرًوأنواعًالمخاطرًال(49ًجدولً)

 تصنيأ الخطورة نوع الخطر

مخاطر اللريان 
 السيمي

أتواض 
مرتهعة 
 الخطورة

أتواض 
متوسطة 
 الخطورة

أتواض 
منخهضة 
 الخطورة

 
- 

 
- 

 مخاطر تركة المواد

مناط  
شديدة 

الخطورة 
 لداً 

مناط  شديدة 
 الخطورة

 مناط  خطرة

  
مناط  متوسطة 

 الخطورة

  
 مناط  

 اميمة الخطورة

 المائيةمخاطر التعرية 

نطا  
التعرية 
 شديدة لداً 

نطا  التعرية 
 الشديدة

نطا  التعرية 
 العالية لداً 

 نطا 
 التعرية 
 العالية

 نطا  
التعرية 
 المتوسطة

 مرتهعة لداً  مخاطر الزةزل

ً
ً
ً
ً
ً

                                                           
لطيأ مزعل صالض، الهيضانات اةستثنائية لنمر دلمة وأثاررا البيئية نموذج دراسة تطبياية ناتية العمم، ملمرة  (1)

 .220، ص2015، 21اآلداب الهراريدي، العدد
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 Conclusions:  النتائج: أولا 

مسعتقر الغيعر بأنها تقع  معمن نطعال الر عي   لمنطقةالبنية جيولوجية ل ة تبين من دراس -1
ن الجععبر ان بععر مععن المنطقععة يقعع  مععمن  ععبا   لبجععة  شععيروان  –ومنطقععة ادنععدتاوا  وال

معععابنن هن  عععطق ادنطقعععة تعععأ ر  بال ر عععا  ادلتواليعععة التععع   ونععع  الس سععع  الجبليعععة تععع  
المنطقة ومنها سلسلة جبا  قنعدي  ونعتع ونهعا تشع ي  الطيعا  الم دبعة والمقتعرم التع  منعط 

 ر  بمختل  التوام  والتمليا  الجيومورتولوجية.ظهور ا وان شاتها تأ 
يظهعععر معععن دراسعععة الم اشععع  ال عععخرية تععع  منطقعععة الدراسعععة التنعععوع ال بيعععر تععع  ت ويناتهعععا  -2

هط تتبععععاين  ععععطق الت وينععععا  مععععن خعععع   بيلععععة الترسععععي  وم وناتهععععا ال ععععخرية  الجيولوجيععععة
 ععان  لال ريتاسعع   وسععم هان هط تتععراوم رومععار  ععطق الت وينععا  مععا بععين الععبمن الجيولععوج  ال

وت وينا  البمن الجيولعوج  الرابع  لالب يستوسعين ن هن اخعت    عطق الت وينعا  رد  هلع  
تباين ت    بة ال خور ودرجة مقاومتهعا للتوامع  والتمليعا  الجيومورتولوجيعة وبالتعال  
يععنت ع ولعع  المخععاطر الموجععودم ودسععيما  ر ععة المععواد ال ععخرية التعع  يععبداد نشععاطها تعع  

 وينعععا  الجيولوجيعععة قليلعععة المقاومعععة وطا  الشعععقول واليوا ععع  دسعععيما ت عععوين قمجوقعععة الت
 الجير وترسبا  البمن الراب .

  3000ر  عر معن ل ت  المنطقة بلغ رول  ارتياعهن الدراسة بشدم تمرسها  طقةتتميب من -3
متععر تعععول مسعععتو  سععط  الب عععر تععع  انجععبار الشعععمالية الشعععرقية التعع  تم ععع  المنعععاب  التليعععا 

  متعر تعول مسعتو  سعط  الب عر تع  انجعبار 500لأل واض ت   عين بلعغ ردنع  ارتيعاع ل
ن  الجنوبيععة والجنوبيععة الةربيععة للمنطقععة ونععد م عع  ان ععواض تعع  نهععر الععبا  ال ععةيرن وال

وردن  ارتياع  ان لقمة جبع     متر3012لسلسلة جبا  قندي  بارتياع ل  ان رول  ارتياع
   متر.1400ماما  ود و يودرش بارتياع ل

تنقس  الموارد المالية ت  المنطقة ول  الموارد المالية السط ية والمتم لة بمياق نهر البا   -4
تيعععة المم لعععة ال عععةير وان عععواض الماليعععة تععع  المنطقعععة والشععع د ن والمعععوارد الماليعععة الجو 

 بالمياق الجوتية والمتم لة باآلبار والتيون المالية.

 والتوصيات النتائج
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تظهععر تعع  المنطقععة رنععواع مععن التععر  منهععا تععر  انرامعع  الععوورم والمشععققة  ععخرية التعع   -5
ر تل  المسا ة ان بر ت  المنطقة هماتة هل  تربة ررض جبليعة العوورمن وتعر   سعتنالية 

ك التميععل وتععر ررض جبليععة ووععرم البيععة معع لة و جريععة من ععدرم وتععر   سععتنالية طا  سععم
 والية جدًا الت  شةل  مسا ا  قليلة ت  المنطقة.

النبا  الطبيت  ت  المنطقة متنوع ويشم  ولع  نباتعا  ادسعتبع وغابعا  البلعوط الدنعدار  -6
رن وجود  طق النباتا  يو ر  والنباتا  ادلبية وشبه ادلبية وغابا  البلوط التيص والجا 

ل ععخور مع  ووامع  التجويععة  يعع يتمع  ولعع   مايعة السعط  ال ععخر    معد  تياوع  ا
الم شو   ما رن وجود ا يتم  ولع  تقليع  التتريعة الماليعة وادنجعرا  همعاتة هلع  وجعود 
الةطار النبات  يتمع  ولع  رواقعة  ر عة السعيو  خ و عًا النباتعا  التع  تنمعو تع  بطعون 

 الوديان.
وععدد ا  مانيععة مقععاط  قسععم  هلعع  مقععاط   مععن دراسععة القطاوععا  التماريسععية التعع  بلععغ  -7

طوليعععة وورمعععية التععع  تععع  معععن خ لهعععا التتعععر  ولععع  ادخت تعععا  التماريسعععية والمر لعععة 
 التمرية الت  تمر تيها ان واض ت  المنطقة.

تبين من خ   دراسة الخ الص ادن دارية هن منطقة الدراسعة تيهعا رشع ا  مختليعة معن   -8
تظمععة والةيععر منتظمععة التعع  تشععم  المن ععدرا  المتمرسععة المن ععدرا  منهععا المن ععدرا  المن

والمن درا  المقترم والم دبة والمن عدرا  الجرتيعة المقتعرمن وريمعًا قسعم  المن عدرا  تيهعا 
 سععع  درجعععة ادن عععدار منهعععا من عععدرا  بسعععيطة رو خيييعععة ومن عععدرا  متتدلعععة ومن عععدرا  

 شديدم.
بنعك العط  ي عن  المن عدرا    يت عناوتمد ول  ت ني  المن درا  ت  المنطقة ولع   -9

خمسعععة مسعععتويا  تبعععدر بالمسعععتو  انو  العععط  يم ععع  انرامععع  المسعععتوية ونعععد باويعععة  هلععع 
درجععة  30ان عدار  ععير هلع  هن ي عع  هلع  انرامعع  الجبليعة والتعع  تعبداد باويععة ان عدار ا 

 مععا تعع  ومعع  ت ععني  تي ععيل  لمن ععدرا  منطقععة الدراسععة و ععني  هلعع   مانيععة ور  ععرن 
  درجة وتنته  بانرم  الت  5 - 0در بانرم  الت  يتراوم ان دار ا بين لمستويا  تب

درجةن وريمًا ت  ومع  ت عني  لمن عدرا  المنطقعة روتمعادًا  35يتراوم ان دار ا ر  ر من 
ولعع  ت ععني  الخععاص بالبا ععع والمملعع  مععن خمععع مسععتويا  ان داريععة تبععدر بانرامعع  
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ونععد  انرامعع  جرتيععة ادن ععدارب درجععة وتنتهعع   5-0 ينععة ادن ععدار ونععد درجععة ان ععدار ل
   درجة.38درجة ان دار ل

تتنعوع التمليعا  الجيومورتولوجيعة تع  منطقعة الدراسعة ومعا نعتع ونهعا التنعوع تع  انشع ا   -10
انرمععععععععععععية تم لعععععععععععع   ععععععععععععطق التمليععععععععععععا  بالتمليععععععععععععا  بالمورتوت ونيععععععععععععة والمورتومناخيععععععععععععة 

 والمورتودينامي ية.
لمورتومتريععة لأل ععواض الماليععة رن منطقععة الدراسععة تبععين مععن خعع   دراسععة الخ ععالص ا -11

  ر واض الت  تن در معن الشعرل 9تتميب بوجود مجمووة من ان واضن هط بلغ ودد ا ل
والشععما  الشععرق  ن ععو الةععر  والجنععو  الةربعع  لت عع  جميتهععا تعع  نهععر الععبا  ال ععةير 

هععععا شععععب ة وتشعععع   تلععععك ان ععععواض بتيروات متتمععععدم ولعععع  ميععععاق ادمطععععار وال لععععو  السععععاقطة
الت عععري  المعععال  السعععط   تتم ععع   عععطق ان عععواض  ععع  معععن لبراومن دشعععتون  رتععع ن ولععع  

  ينن شروي ن شابانن دار بيومن جولة قانن ادوق .
تبين من خ   دراسة وتقيي  المخاطر الجيومورتولوجية ت  المنطقة ظهعور رربتعة رنعواع  -12

ن السعععيل  ومخعععاطر معععن المخعععاطر  ععع  مخعععاطر  ر عععة المعععواد ال عععخرية ومخعععاطر الجريعععا
 الهبا  انرمية ومخاطر التترية المالية.

  يعععرتبط بالخ عععالص التماريسعععية وادن داريعععة مخعععاطر  ر عععة المعععواد ال عععخرية التععع  تععع -13
م لععة بععالب   ال ععخر  ت ععنييها  سعع  ت ععني  شععار  هلعع  ال ر ععة البطيلععة للمععواد والمت

 ععخر  وادنععبدل ال ععخر  ن وال ر ععة السععريتة للمععواد المتم لععة بالتسععاقط الوب عع  التربععة
مخاطر  ر ة المواد ال خرية هل   وتقيي  وادنسيا  الطين  واإلنهيارا ن  ما ت  ت ني 

ومنعاطل متوسعطة  2   ع 295بمسعا ة قعدر ا ل خمسة ر نا     منعاطل قليلعة الخطعورم
و عع  ر بععر  2 عع   413ن ومنععاطل خطععرم بمسععا ة مقععدار ا ل2 عع   342الخطععورم بمسععا ة ل

ومنعاطل شعديدم  2 ع   259مسا ة ت  منطقة الدراسة ومناطل شعديدم الخطعورم بمسعا ة ل
 .2    57الخطورم جدًا ل

تبععععععين مععععععن دراسععععععة التمليععععععا  الجيومورتولوجيععععععة ظهععععععور مخععععععاطر مرتبطععععععة بالتمليععععععا    -14
 المورتوت تونيععة والمتم لععة بالنشععاط الت تععون  والععبدب  وتبععين هن منطقععة الدراسععة تقعع  مععمن
الر ععي  الةيععر مسععتقر وان  ععر ورمععة ل ععدوع الهععبا  انرمععية  مععا تعع  تقيععي  المخععاطر 

  و ني  المنطقة ممن نطال الخطعورم WHOالبلبالية  س  منظمة ال  ة التالمية ل
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التاليعععة جعععدًا ل عععدوع العععبدب ن والمخعععاطر انخعععر  المرتبطعععة بالتمليعععا  الجيومورتولوجيعععة 
مناخيةن هط تتتبر من ر   انسبا  ت  ظهور المخاطر مخاطر مرتبطة بالتمليا  المورتو 

هط ونععد نشععاط ومليععا  التجويععة بأنواوهععا تععول السععيوم يظهععر نشععاط لمخععاطر  تعع  المنطقععة
  ر ة المواد ال خريةن هماتة هل  مخاطر التترية المالية.

  بظهععور خمسععة Bergsmaتبععين مععن تطبيععل متادلععة التتريععة ادخدوديععة  سعع  نظععا  ل -15
لتترية و   التترية المتوسطة والتتريعة التاليعة والتتريعة التاليعة جعدًا والتتريعة ر نا  من ا

الشععديدم والتتريععة شععديدم جععدًان هط شععةل  التتريععة التاليععة جععدًا المسععا ة ان بععر مععن مسععا ة 
 منطقة الدراسة.

يرتبط بالخ الص الموروتومترية والهيدرولوجية مخاطر الجريان السيل  وت  تقيعي  شعدم  -16
  ب يع 3 – 1رم من خ   هختيار متيار يقس  شدم الخطورم هل     ة ررقا  من لالخطو 

ر  ععععر خطععععورمن تعععع  ت ععععني  خطععععورم  3متوسععععط الخطععععورم  2رقعععع  خطععععورم  1ي ععععون الععععرق  
وبعععطلك ي عععون وعععدد  ان عععواض وعععن طريعععل دراسعععة المتةيعععرا  المورتومتريعععة والهيدرولوجيعععة

  درجعة 60لخطعورم لي عب  المجمعوع معن ل  متةيرًا ت    ع درجا  معن ا20المتةيرا  ل
وت  ت ني  مستويا  الخطورم هل    ع مسعتويا   ع  ر عواض منخيمعة الخطعورم تقع  

  درجعععة لععع  يظهعععر معععمن  عععطا المسعععتو  ر عععواضن ور عععواض متوسعععطة 20 –بعععين ل عععير 
  درجعععة تمععع  ان عععواض براوم وشعععروي ن ور عععواض مرتيتعععة 40 – 20الخطعععورم معععابين ل
  درجععة تمعع  ان ععواض ل  رتعع ن ادوقن ولعع   يععنن دار بيععومن 60 – 40الخطععورم بععين ل

 جولة قانن شابانن دشتو .
ولععععع  اسعععععتخدا  انرض والمتم لعععععة  رظهعععععر  الدراسعععععة ر عععععر المخعععععاطر الجيومورتولوجيعععععة -17

بادسععتخدا  السعع ن والمسععا ن وانغععراض النقعع  وادسععتخدا  السععيا   والبراوعع ن ورظهععر  
  نسععمة ب سعع  تقععديرا  سعع ان 130786الدراسععة هن سعع ان منطقععة الدراسععة بلععغ  ععوال  ل

  .2018 – 2015الترال ل
دشع  و ع  ر بعر نا يعة تبين من دراسة منطقة الدراسة تيهعا سعتة نعوا   و ع  نا يعة ناو  -18

تعع  المنطقععة وتليهععا نا يععة قلتععة دبم ونا يععة  لشععو ومر ععب قمععار بشععدر ونا يععة ليسععيو  
 ونا ية  يرو.
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ورخيععرًا تو ععل  الدراسععة هلعع  جملععة مععن المقتر ععا  لمواجهععة المخععاطر الجيومورتولوجيععة  -19
 للمنطقة بقية ال د منها والتقلي  من ر ار ا والتخيي  من شدتها.

 Recommendations:  التوصياتثانياا: 

دتتقعار منعاطل المرتيتعة التع   نشار م طا  مناخية لتعوتير البيانعا  المناخيعة خ و عاً ه -1
تعع  الدراسععا  المناخيععة  ويسععتياد منهععا الععط  يتتمععد وليععه انسععاعتععد ت تعع والالمنطقععة لهععا 

  والدراسا  الهيدروجيومورتولوجية. 
تعععع  منععععاطل ان ععععواض طا  م طععععا   يدرولوجيععععة تعععع  منطقععععة الدراسععععة  هنشععععار مععععرورم -2

الت ععععري  التععععال  لمترتععععة ال ميععععا  ال قيقععععة لتلععععك الت ععععاري  ومععععن  عععع  ت ديععععد هم انيععععة 
 .  است مار ا ت  مجا  التنمية من خ   وم    اد مال  لأل واض

لي  من مخاطر التم  ول  تنييط السدود المقتر ة ت  المنطقة لما ما ت ققه من تنمية وتق -3
 الجريععععان السععععيل  والتتريععععة الماليععععة وادسععععتيادم مععععن الميععععاق الم تجععععبم تعععع  تتععععرا  الجيععععا 

غععراض الشععر  واروار انرامعع  البراويععة بهععد  ت قيععل التنميععة البراويععة وريمععًا تنميععة ن
 .نغراض السيا ية

المنطقععة اد تمععا  بالمتالجععا  والمقتر ععا  التعع  ومععتتها الدراسععة لمواجهععة المخععاطر تعع   -4
 ورخط اد تياطا  ال بمة.

نشعععععر العععععوو  بعععععين النعععععاع بالمخعععععاطر الجيومورتولوجيعععععة ودسعععععيما مخعععععاطر  ر عععععة المعععععواد  -5
ال عععخرية ولععع  الطعععرل ومخعععاطر الجريعععان السعععيل  تععع  منعععاطل ان عععواض طا  الخطعععورم 

 التالية.
يعععران تيمعععا يخععص التبعععاد  بالمتلومععا  الهيدروجيولوجيعععة والم -6 ناخيعععة التتععاون بعععين التععرال وال

 لةرض تقدي  التسهي   من رج  دراسة مناب  ان واض وت ديد ال  ص المالية.
 انستيادم من المياق الجوتية دسيما التيون واآلبار الموجودم ت  المنطقة. -7
تشععع   المظعععا ر الجيومورتولوجيعععة تععع  المنطقعععة دسعععيما ال هعععو  والشععع د  وغير عععا معععن  -8

بهعععا  اد تمععا سععيا ية خ بعععة لععطا مععن المعععرورم  المظععا ر انخععر  بيلعععا  جيومورتولوجيععة
ير ا بهد  ت قيعل التنميعة السعيا ية خ و عًا هن منعاق منطقعة الدراسعة والجبعا  تع  وتطو 

 المنطقة تساود ول  التشجي  والتطوير السيا  . 
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 : القران الكريمولا أ

 17سورم الرود اآلية 

 سن سيد ر مدن ر و  الجيومورتولوجيا دراسة انش ا  التماريسية لسط  ربو التينينن  -1
 .1995س ندريةن طبتة ال ادية وشرن انرضن ممسسة ال قاتة الجامتيةن ان

وبععاع وبععد اا ن الهيععدرولوجيان دار جامتععة هبععرا ي ن ن و ععا  م مععد وبععد الماجععدر مععدن  -2
 .2002لسودانن ن الخرطو ن ا1ط السودان للنشر والطباوة والتوبي ن

 تععع   قاتيعععة شعععهريةن  شعععا ر جمعععا ن العععبدب   قيقتهعععا وا ار عععان ولععع  المترتعععة سلسعععلةاغعععان  -3
 .1995ال وي ن 

 : الكتباا ثاني

ن 1بعا  المتظعع  ن ط  - ن الهيععدرولوج  ن م تبعة دليعر بةعدادسع    عات  ر معدالجبعور ن  -4
2018. 

ن دار 1طالجيومورتولعععععوج ن وآخعععععرونن وسعععععال  الت ليععععع   نجعععععودم  سعععععنين جعععععودمجعععععودمن  -5
 .1991المتار ن القا رمن 

ال قاتعة  السيد السيد ن دراسا  ت  الجيومورتولوجيان رشع ا  سعط  انرضن دارال سين ن  -6
 .1998التربيةن القا رمن 

م ن الععععبدب  وتخييععععع  مخاطر ععععان ومععععادم الب عععععع التلمعععع ن جامتععععة النجعععععاجعععع  الععععدبيكن  -7
 .2009الوطنيةن نابلع _ تلسطينن 

سعععتد وجيععع  مبعععارك ن رساسعععيا  ولععع  رشععع ا  سعععط  انرض الجيومورتولعععوج ن راج ن العععد -8
 .2014ن بةدادن 2ت مير الطباو ن طم تبة الةيدار لل

 -للطباوعة والنشععرسعتد وجيع  مبعاركن الجيومورتولوجيعا التطبيقيعةن دار ال دا عة العدراج ن  -9
 .2019ن 1بةدادن ط

ة  قليععععةن دار  ععععيار للنشععععر خلعععع   سععععين ولعععع  ن انشعععع ا  انرمععععية دراسععععالععععدليم ن  -10
 .2018ن 1ومانن ط - والتوبي 

 المصادر والمراجع
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ر خلعع   سععين ولعع ن اننهععار دراسععة جيو يدرومورتومتريععة تطبيقيععةن دار  ععياالععدليم ن  -11
 .2017ن 1ومان ط -للنشر والتوبي 

ولععع  خليععع  خلععع ن اسعععتخدا  الجيومعععات ع تععع  الجعععابر ن خلععع   سعععين ولععع ن العععدليم ن  -12
 –ن ععواض انوديععة الجاتععةن دار  ععيار للنشععر والتوبيعع   دراسععة الخ ععالص المورتومتريععة

 .2018ن 1ومانن ط
ن الجيومورتولوجيععا التطبيقيععة ولعع  شعع   انرض التطبيقعع خلعع   سععين ولعع ن الععدليم ن  -13

 .2004ان لية للطباوة والنشرن
خلعع   سععين ولعع ن ولعع  شعع   انرض التطبيقعع  الجيومورتولوجيععا التطبيقيععةن الععدليم ن  -14

 .2012ن 1للطباوة والنشرن ومانن ط دار  يار
للنشعععر  خلععع   سعععين ولععع ن ال عععوارع الطبيتيعععة وال عععد معععن ر ار عععان دار  عععيارالعععدليم ن  -15

 .2009ن 1والتوبي  ومانن ط
وي  للتقد  وآخرونن الموسووة الجيولوجيةن الجبر ال ان ن ممسسة ال  الرتاو ن هبرا ي ن -16

 .1998التلم ن ال وي ن 
وآخعرونن الجيولوجيعا البيليعةن م تبعة نيع  الطيع  للطباوعة والنشعرن ن غاب  وطيعةبراكن  -17

 .2016با  المتظ ن  - بةداد
طباوعة والنشعرن ق   وبد المجيعدن مبعادا الطقعع والمنعاقن دار اليعابور  للالسامرال ن  -18

 .2007ومانن 
 .2009ن 1ن جةراتية الترالن طوباع تام الستد ن  -19
جيان دار المسيرم للنشر والتوبي   سن رممان ن ر و  الجيومورتولو س مةن  -20

 .2007ن 2والطباوةن ومانن ط
م معود ديعا ن التمليعا  الجيومورتولوجيعةن دار رامع ن م معد  عبر  م سعو ن سلي ن  -21

 نشر والتوبي ن القا رمن بدون سنة.ال قاتة لل
جامتة  دار ال ت  للطباوة والنشرن وآخرون ن جيولوجيا الترال نن وبد ااالسيا ن  -22

 .1983المو   ن 
 .2009ن ١تمان ن ول  المناق ن دار  يار للنشر والتوبي  _ ومان ن طنش اطمن  -23



 

 
264 

بعين العبابين واسعتة لهمان مطبتعة  ن المياق الجوتيعة تع  منطقعة معانا دم جما الطالبان ن  -24
 .2009يادن السليمانيةن 

اوعة والنشعرن جامتعة للطبوبعداا نجع  ن مبعادا ولع  التربعةن ممسسعة دار ال تع  التان ن  -25
 .1980المو  ن 

مينن دار ال امعدن ن هدارم الخطعر والتعأشقير  نعور موس ن رسامة وبم  ن وبد الس  ن  -26
 .2007ن ومانن 1ط
 .2019رتولوج ن جامتة دمشلن دمشلن واد ن التم  الجيومو وبد الس  ن  -27
سععععع تنميععععة الةابععععا ن مديريععععة دار ال تعععع  للطباوععععة والنشععععرن رشععععييلن  يععععاووبوبععععد اان  -28

 .1988جامتة المو  ن 
ن ومعان  - ن دار المسعيرم للنشعر والتوبيع  ام ن رساسيا  الجيولوجيعاميشي  وطا اان   -29

 .2009ن 3ط
ن  عععادلن ولععع ن جيولوجيعععا شعععما  التعععرالن جامتعععة الب عععرمن تعععارول  عععن  ااالتمعععر ن  -30

1977. 
را  ت  مقرر الجيومورتولوجيان جامتة الب رين لمنشور ول  ول ن م امالتنانبمن  -31

 .2005ادنترني  ن 
دوا ن جامتة قنام  ما  وودم ن اإلدارم المستدامة للمياق الجوتية الميا ي  وانغدي ن  -32

 .2006السويعن م رن 
وبععد اإللععه ربوقعع  ن ولعع  انشعع ا  اإلرمععية الجيومورتولوجيععان الععدار النموطجيععة  ربعع ن  -33

 .2011والنشرن  يدان بيرو ن  طباوةلل
وبد ادله ربوق ن ول  انش ا  انرمية الجيومورتولوجيان  ليعة اآلدا ن جامتعة  رب ن  -34

 .1986جامتة الب رمن الب رمن طبتة ول  نيقة 
 ن دار وبععععد اا سععععال ن رساسععععيا  ولعععع  انشعععع ا  انرمععععية لالجيومورتولععععوج المععععال  ن  -35

 .2016ن 1ومانن ط –الومام للنشرن الممل ة ادردنية الهاشمية 
اسععععبا ية يععععونع ن الجيومورتولوجيععععا رشعععع ا  سععععط  انرضن التعععع  للطباوععععة الم سععععنن  -36

 .2013ن 1المو   المجمووة ال قاتيةن ط -والنشر 



 

 
265 

دار خ ال عععها وتياوععع  اإلنسعععان متهعععان  -م معععد  عععبر ن البيلعععة الطبيتيعععة م سعععو ن  -37
 .2002لترب ن القا رمن الي ر ا

 .2006جةراتية الطبيتيةن القا رمن م مد  بر ن مبادا الم سو ن  -38
 – ن انخطععععار وال ععععوارع الطبيتيعععةم مععععد هبععععرا ي رربععا ن ن م مععععد  ععععبر م سعو ن  -39

 .1998ن ال دع والمواجهةن دار الي ر الترب ن القا رم
خلي  هسماوي  ن الس ان والمسألة الس انية ت   ردستان الترالن مطبتة جامتعة م مدن  -40

 .2012ن رربي   م الدينن 
وبعععد التظعععي  قعععدورق ن مبعععادا الجيومورتولوجيعععان جامتعععة انب عععرن  ليعععة اآلدا  مشعععته ن  -41
 .2006ن 1التلو  اإلنسانيةن غبمن طو 
وبد التظي  قدورق ن مبعادا الخعرالط ال نتوريعة با تمعا  جيومورتولعوج ن جامتعة مشته ن  -42

 .2019ن 2إلنسانيةن غبمن تلسطينن طانب رن  لية اآلدا  والتلو  ا
وآخرونن جةراتية الترال الطبيتيعة والسع انية وادقت عادية دراسعة  مترو ن ت م جما ن -43

 .2016ي ن ومانن دجلة للنشر والتوب ت  الجةراتية اإلقليميةن دار 
ن دار ال تعع  ولعع  وبععد الب ععرمن ولعع  الهيععدرولوج  والمورتععومتر ن جامتععة بةععدادالععوالل ن  -44

 .2012والو اللن 

  : الرسائل واألطاريح الجامعيةثالثاا 

جععوان سععمين ر مععدن الميععاق الجوتيععة تعع  م اتظععة السععليمانية واسععت مار ان رطرو ععة الجعا ن  -1
 .2011 لية التربية ابن الرشدن  د توراق غير منشورمن جامتة بةدادن

ن قمععار بشععدر دراسععة تعع  الجةراتيععة البشععريةن رسععالة ماجسععتير غيععر ماد  مععهتععخورشععيدن  -2
 .1973منشورمن جامتة بةداد  لية اآلدا ن 

ن المقوما  الطبيتية للسيا ة البيلة ت  قمار بشدر بإقلي  شيروان براي رسو ن  -3
طبيتيةن رسالة ماجستير غير منشورمن جامتة الترال دراسة ت  الجةراتية ال - وردستان 

 .2015المن ورمن  لية اآلدا ن 
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ن جيومورتولوجيععة  ععوض واد  تعع   تعع  ليبيععا باسععتخدا  سععليمان ي يعع  سععليمانالسععبيت ن  -4
ادستشععتار وععن بتععد ونظعع  المتلومععا  الجةراتيععةن رطرو ععة د تععوراق غيععر منشععورمن جامتععة 

 .2016بنها ن  لية اآلدا ن 
م مد  شا  وبد الر من م   الشعمر ن الخ عالص المورتومتريعة ل عوض نهعر الشمر ن  -5

دن  ليعة التربيعة شمب بنان ت  م اتظة د وكن رسالة ماجسعتير غيعر منشعورمن جامتعة بةعدا
 .2017ربن الرشدن 

بسعععمة ولععع ن التقيعععي  الجيوموروتولعععوج  لمن عععدرا  سلسعععلة  عععارمن رطرو عععة وبعععد ال سعععينن  -6
 .2016بةدادن  لية التربية ربن الرشدن  د توراق غير منشورمن جامتة

 سين  اظ ن ت لي  مخاطر جيومورتولوجيعة تع  منطقعة بنجعوينن رطرو عة وبد ال سينن  -7
 .2017د توراق غير منشورمن  لية التربيةن الجامتة المستن ريةن 

 ب   وبد ال ميد وبد الجوادن رخطار السقوط ال خر  للمن درا  ول  وبد ال ميدن  -8
 ل  ت  منطقة التين السخنةن رطرو ة د توراق غير منشورمن جامتة  لوانن الطريل السا

 .2018 لية اآلدا ن القا رمن 
 ل – بو بنيمةرخطار الجيومورتولوجية ول  طريل م مد ول  راغ  ن انوبد الر منن  -9

دراسة جيومورتولوجية باستخدا  نظ  المتلوما  الجةراتيةن رطرو ة   الط   – نوبي 
 .2019 ر منشورمن جامتة بنهان  لية اآلدا ند توراق غي

برا ي   سعينن التبعاين الم عان  للظعوا ر الجيومورتولوجيعة الخطعرم تع  هبين  التطوان ن  -10
 طرو عععة د تعععوراقن غيعععر منشعععورمن جامتعععة المستن عععرية ن  ليعععة التربيعععةنرربيععع ن رم اتظعععة 
2015. 

سد  دية مداور مقاربة ن تقدير خطر التترية ت   وض تيمقاد ور ر ا ول  رماونا ن  -11
لتقيعد ال عا  لخعضن متتدد المتاييرن رسالة ماجستير غير منشورمن  ليعة التلعو ن جامتعة ا

 .2006الجبالرن 
ربوب ر شتبان  جا ن انخطار الجيومورتولوجية ت  المنطقة بين ب يرم التمسعام ترا ن  -12

 .2012ن اآلدا  لية  القا رمنرسالة ماجستير غير منشورمن جامتة  وررع خليع السويع
  م قابيع  وبعد القعو ن رخطعار الجريعان السعيل  بالجانع  الشعرق  لعواد  النيع   اش ن  -13

بععين واد  غععرا  جنوبععًا والرشععراش شععماًد دراسععة تعع  الجيومورتولوجيععة التطبيقيععة باسععتخدا  
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جامتععة نظعع  المتلومععا  الجةراتيععة وادستشععتار وععن بتععدن رسععالة ماجسععتير غيععر منشععورمن 
 .2015 لية اآلدا ن المنيان 

 رابعاا: البحوث والدوريات

ن الت لي  الم ان  نخطار  مودوليد م مد ول  موجومن ن تت   وبد التبيبربو رام ن  -1
السيو  وتأ ير ا ولع  التنميعة المتوا علة بمنطقعة ررع غعار  ولع  السعا   الةربع  لخلعيع 

 .بتونن بدون سنةالتدد الراب  والسالسويع لم ر ن المجلة الجةراتية التربيةن 
 يعا  نتمعان ن ت ليع  الخ عالص المورتومتريعة تلعي ن م مد وبد الو ا   سنن انسد ن  -2

ل عععوض واد   عععان  معععنم  باسعععتخدا  التقانعععا  الجةراتيعععة ال دي عععةن مجلعععة ب عععوع الشعععرل 
 .2020الخمسون الجبر ال ان ن انوسطن التدد السادع و 

جيومورتولوجيعععة من عععدرا  جبععع  ر عععد بالمدينعععة معععيار  عععبر  وبعععد اللطيععع  ن رسعععماوي ن  -3
يععةن مجلععة المنععورم دراسععة تعع  الجيومورتولوجيععا التطبيقيععة باسععتخدا  نظعع  المتلومععا  الجةرات

 .2014ن 37ن التدد 3 لية اآلدا ن بنهان م رن المجلد 
ورخععرونن اسععتخدا  نظعع  المتلومععا  الجةراتيععة تعع  تقععدير ر جععا   نم مععد سععتيدالبععارود ن  -4

  خطورتها وند المجر  اندنع  لعواد  نتمعان جنعو  مدينعة م عة الم رمعة معن السيو  ود
 ن المععععمتمر asterخعععع   تطبيععععل نمععععوط  سععععنايدر واوتمععععاد نمععععوط  ادرتياوععععا  الرقميععععةل

الجةراتععع  العععدول  لالجةراتيعععا والتةيعععرا  الدوليعععة المتا عععرم ن جامتعععة طيبعععةن  ليعععة اآلدا  
 .2012و  اإلنسانيةن م ة الم رمةن والتل

ن المعععععدلو  الجيومورتولعععععوج  للمتةيعععععرا  المورتومتريعععععة بعععععال وض م معععععد تمعععععي بوروبعععععةن  -5
ن سلسععلة ولميععة ال ععدر وععن الجبالععر -التعع  الشععرق   الهيععدروغرات  لععواد  ال بيععر الرمععا  

 .1999ن م الب ع والترجمةن جامتة ال وي ن الجمتية الجةراتية ال ويتيةو د
ا  تععع  الجعععبر انولععع  معععن  عععوض العععرميمين ن مورتولوجيعععة المن عععدر  عععبر  م معععدالتعععو ن  -6

و ععوض ت ععاد دراسععة تعع  الجيومورتولوجيععة المناخيععةن مجلععة الجامتععة اإلسعع مية لسلسععلة 
 .2004ال ان  وشرن التدد ال ان ن  المجلد  نالدراسا  اإلنسانية
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ن ت عععني  انشععع ا  انرمعععية لينعععا ب يعععروبعععد الب عععرمن ن نسعععرين وعععواد وبعععدونالج عععان ن  -7
الناتجععة مععن التمليععا  الجيومورتولوجيععة تعع  هقلععي  الهمععبة الةربيععة مععمن م اتظععة النجعع  

 .2020ن 54انيا  واإلجتماعن التدد انشر ن مجلة الينون واآلدا  وولو  اإلنس
ن انشع ا  انرمعية تع  منطقعة ر  ولع  وبعد  اشع منخع ن ن م معود وبعد ال سعنجويه ن  -8

 .ن بدون سنة21وع الجةراتيةن التددجيومورتيةن مجلة الب  الر   دراسة
ورخرونن المخاطر الجيومورتولوجية ول  طرل النق   ن  م  وبد التبيب  مدال سين ن  -9

مير عه سعور نموطجعًا ل دراسعة تع   –رربي  طريعل سعييلك ت  المنطقة الجبلية من م اتظة 
ن 20ه کععانن بععه ر عع  ه مروتايععه تييععن گمتععارز بان ععو بععو بانسععتالجيومورتولوجيععا التطبيقيععة 

 .2016ن 6ژمارق 
خالععد ر بععر وبععد اان الت ليعع  الم ععان  لمخععاطر السععيو  والييمععانا  ل ععوض ال مععدان ن  -10

واد  تعععععانجرو تععععع  م اتظعععععة السعععععليمانية باسعععععتخدا  تقنيعععععا  ادستشعععععتار وعععععن بتعععععد ونظععععع  
ن 2ن المجلعععععد 2 نسعععععانيةن التعععععددالمتلومعععععا  الجةراتيعععععةن مجلعععععة جامتعععععة اننبعععععار للتلعععععو  اإل

2015. 
ن ت ديععد منععاطل الخطععورم للو ععدا  السعع نية المنشععأم ولعع  منععاطل وعع ر نبيعع  مععدونن  -11

معععت  ت تعععون  بواسعععطة ادستشعععتار وعععن بتعععد تععع  مدينعععة د عععوك لشعععما  التعععرال ن مر عععب 
 .جامتة المو  ن الترالن بدون سنة الت سع النال  ن

ال هعو  ال ارسعتية تع  نا يعة   عالر مظهعر ن جيومورتولوجيعةتهمع ن ن بان تي   مبمن  -12
ن 4ن التععدد30بةععدادن المجلععد  السععليمانيةن مجلععة  ليععة التربيععة للبنععا ن جامتععة - سععورداش
2019. 

ن الت ليععع  المورتعععومتر  ل عععوض واد  طريععع  تععع  غعععر  التعععرال خمعععيرن بينععع  ونعععاع -13
ن 110يعععةن مجلعععة اآلدا ن التعععددباسعععتتما  ادستشعععتار وعععن بتعععد ونظععع  المتلومعععا  الجةرات

2014. 
ن انخطععععععار الجيومورتولوجيععععععة لظععععععا رم المجععععععار  سععععععر ان نتععععععي  طشععععععطوشالخيععععععاج ن  -14

المتشعتبة لمجععر  نهععر اليععرا  وتيرواتععه بعين مععدينت  ال يعع  والشععناتيةن مجلععة  ليععة اآلدا ن 
 .2014ن ن التدد الخامع والخمسونن جامتة الم 
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ل ععوض واد  ربععو  ن ت ليعع  مورتععومتر تاطمععة يععونعرامعع ن ن سععر ان نتععي الخيععاج ن  -15
وبيععةن مجلععة اوروكن المجلععد جلععود ل ربععو شععنين   غععر  ب يععرم سععاوم تعع  باديععة التععرال الجن

 .2016ن التدد الراب ن التاس 
 -ن ت ليع  من عدرا  ال اتعة الشعمالية الشعرقية لجبع  وتاقعة هس    ابر رمعينالدسوق ن  -16

دار المنظومععةن  نوالقياسععا  الميدانيععة DEM م ععر باسععتخدا  نمععوط  ادرتيععاع الرقمعع 
 .2017ن 443المجلد 

ن  وض واد  ت ليع بالممل عة التربيعة السعتودية لدراسعة م مد تماد وبد التبيبسليمانن  -17
طن  يدرومورتولوجيعععة باسعععتخدا  نظععع  المتلومعععا  الجةراتيعععة ن مجلعععة ب عععوع الشعععرل انوسععع

 .2017التدد ال امن وانربتونن 
 معععد م معععودن انخطعععار الجيومورتولوجيعععة رميعععرم مالبنعععان ن  عععابرن ر معععد هبعععرا ي  م معععد -18

بمجر  نهر الني  تيمعا بعين نجمع   معاد  وسعو ا  باسعتخدا  نظع  المتلومعا  الجةراتيعةن 
 .2013متة بور ستيدن التدد انو ن مجلة  لية اآلدا ن جا

النيعل  \ن انخطار الطبيتيعةن ولع  القطعاع الشعرق  معن طريعل نوبيع   ال ن ر مد سال  -19
لم ععريةن جيومورتولوجيععةن المجلععة الجةراتيععة التربيععةن الجمتيععة الجةراتيععة االععدول ن دراسععة 

 .1989ن القا رمن 21التدد 
ن الييمععانا  اإلسععت نالية لنهععر دجلععة ور ار ععا البيليععة نمععوط  دراسععة  ععال ن لطيعع  مبوعع  -20

 .2015ن 21اآلدا  اليرا يد ن التددتطبيقية نا ية التل ن مجلة 
طععرل قيععاع المتةيععرا  تعع  ر ععواض الت ععري ن مجلععة م مععد وبععد اان بتععض ال ععال ن  -21

 .1992ن  25الب وع الجةراتيةن الممل ة التربية الستوديةن التدد 
ن التمليعا  الجيومورتولوجيعة وانشع ا  تاطمعة نجع  سعينن ن رسامة خبو وبد الرمان  -22

 .2015ن 212مجلة انستاطن المجلد انو ن التددالناتجة ونها ت  م اتظة  رب رن 
ن الةابا  الطبيتية ت  شما  التعرالن مجلعة  ليعة اآلدا ن جامتعة جمي  نجي وبد اان  -23

 .1971الب رمن التدد الخامعن مطبتة دار الطباوة ال دي ةن الب رمن
ر عععي   ميعععدن بشعععار تعععماد متعععرو ن الت ليععع  المورتعععومتر  لخ عععالص الشعععب ة التبعععدانن  -24

وع مجلعة الب ع نعو  غعر  التعرالنالنهرية ل وض واد  ابو خمعير تع  باديعة السعلمان ج
 ن بدون سنة.22الجةراتيةن التدد
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ن من ععدرا  سلسععلة جبععا  برانععان دراسععة جيومورتولوجيععةن وبععد اا  ععبار وبععودالتجيلعع ن  -25
 .2014ية واسطن التدد الخامع وشرن مجلة  لية الترب

 ن خطعر السعيو  تع  واد  مر عة سعين  عاظ وبد ال سينن ن  مد وبد الستاررالتطار ن  -26
ةن مجلععة الينععون واند  وولععو  يععالتراقيععة لدراسععة  يدرومورتومتريععة تطبيق رربيعع سععور تعع  
 .2016ن 8ن التدد وادجتماعاإلنسانيا  

ن تقععدير مخععاطر الجريععان السععط   لسععتة جميلععة تععاخرم مععدن  ععال  ن  اسعع لالت ععا ن  -27
 ن2016ن 5ن التدد 27ر واض ت  الهمبة الةربيةن مجلة  لية التربية للبنا ن المجلد 

ن  ر عععة المعععواد انرمعععية ومخاطر عععا تععع  بينععع  هبعععرا ي  سعععينن ن اسععع ل  عععال الت عععا ن  -28
 .2015لية التربيةن التدد السادعن ن الجامتة المستن رية مجلة  رربي م اتظة 

ن بتض انخطار الطبيتية ول  الطرل البرية ت  شعما  سعلطنة س  ر مد وبد الول ن  -29
لجةراتيععععة ال ويتيععععةن ال ويععععع ن التطبيقيععععةن الجمتيعععععة ا ومععععان دراسععععة تععععع  الجيومورتولوجيععععا

2000. 
ن  يدرولوجية ان واض الشرقية لب يرم  الة م مدوبد الر منن ن انتظار مهد ومرانن  -30

ن التدد الراب ن 25جلد دربندخانن مجلة التلو  اإلنسانيةن  لية التربية للتلو  اإلنسانيةن الم
2018. 

 عععععالص المورتومتريعععععة ل عععععوض واد  ساسعععععو ن ت ليععععع  الخونيبعععععةن ومعععععر م معععععد ولععععع  -31
ة رب عععاعن باسعععتخدا  تقنيعععة نظععع  المتلومعععا  الجةراتيعععةن جامتعععة سعععر ن  ليعععة اآلدا ن مجلععع

 .2018التدد ال ان  وشرن 
ن اسعععععتخ ص شعععععب ة الت عععععري  السعععععط   للميعععععاق باسعععععتتما  سعععععتد ربعععععو راعالةامعععععد ن  -32

منطقعععة جبعععا  نتمعععانن المتالجعععة ادليعععة لبيانعععا   عععور انقمعععار ال عععناوية : دراسعععة ولععع  
 .2004السادع وشرن التدد ال ان ن  م ة الم رمةن المجلد –جامتة ر  القر  

ن تأ ير التنشيط الت تون  تع  قلعل ول  وبد الر ي  ال ن ن ر مد ستيد ياسينالةرير ن  -33
سة سببية مقارنة بين جامتة ميسان والقادسيةن التميد مجلعة ت علية م  معةن االمستقب  در 

 .2012 ن التددان ال الع والراب ن ال انالمجلد 
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ولعع  م مععدن ت ليعع  جيومورتولععوج  لععبتض من ععدرا  ال اتععة انولعع  للجبعع  الييتععور ن  -34
امتة بنةاب ن المر ن ج –شرل ليبيان مجلة التلو  والدراسا  اإلنسانية  –انخمر شما  
 .2014التدد الراب ن 

ن التبعاين الم عان  للبراوعة الشعتوية تع  قمعار بشعدر بعإقلي  سا ار م مد  سن ه رد ن  -35
 .2016ة رابه رينن قس  الجةراتيةن  ردستان الترالن تا لت  التلو  اإلنسانيةن جامت

انرمععية  ادنبدقععا ن ت ليعع  جيومورتولععوج  لمخععاطر ر مععد تلععي  تيععاض ولعع اللهيبعع ن  -36
ا ن وععدد خععاص بععالممتمرا  ولعع  طريععل خععدران الجبلعع  شععمال  التععرالن مجلععة مععداد اآلد

 .ن الجامتة التراقيةن  لية اآلدا 2019_  2018
ولعععععععع  م مععععععععدن بتععععععععض انخطععععععععار الييتععععععععور ن م مععععععععود ولعععععععع  المبععععععععروكن المبععععععععروكن  -37

الجيومورتولوجيععععة ولعععع  الهمععععبة انولعععع  وسععععه  بنةععععاب  شععععما  شععععرل ليبيععععا دراسععععة تعععع  
بنةععاب ن  المععر ن جامتععة –الجيومورتولوجيععا التطبيقيععةن مجلععة التلععو  والدراسععا  اإلنسععانية 

 .2016التدد ال امن وشرن 
ن التمليععا  المورتودينامي يععة تعع   ععوض  سععين جوبععانوريبعع ن ن  ععيية شععا رمتتععولن  -38

 ن التععدد47واد  سععرخر واإلشعع ا  انرمععية الناتجععة ونهععان مجلععة الخلععيع التربعع ن المجلععد 
 .2019ن  2 – 1ل
قة جابان جنو  غرب  الممل ة ردريع ول  سلمانن مخاطر السيو  ت  منطالودوان ن  -39

ن 1ن التعععدد 3التربيعععة السعععتودية لمنظعععور جيومورتولعععوج  ن مجلعععة جامتعععة جعععابانن المجلعععد
2014. 

ن المخععععاطر الجيومورتولوجيععععة للسععععيو  ور ر ععععا تعععع  تةيععععر اليلععععا  نبععععراع وبععععاعيععععاعن  -40
التمععارم لدراسععة  الععة ن مجلععة  ليععة  - ادن داريععة لمنععاطل شععرل التععرال لم ععاتظت  واسععط

 .2019ن 25ن المجلد 104سيةن التدد التربية انسا

 خامساا: التقارير والمنشورات الحكومية

 .2019ر توبرن 9دلي  تقيي  المخاطرن  يلة تنظي  انوما  الخيريةن دولة قطرن  - -1
ورم خعع   المععدم بيانععا  دالععرم اننععوار الجويععة تعع  م اتظععة السععليمانيةن بيانععا  غيععر منشعع  -2

1988- 2018. 
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 .2018 -2000تسجي   م طة سردش  خ   المدم  -3
ن مديريععة ه  ععار م اتظععة 1000000:1 الخارطععة اإلداريععة لم اتظععة السععليمانية مقيععاع -4

  .2019السليمانيةن قس  نظ  المتلوما  الجةراتيةن 
ال عععادرم  1992لسعععنة  100000: 1لم اتظععة السعععليمانيةن مقيععاع  الخععرالط الطوبةراتيعععة -5

 .ون الهيأم التامة للمسا ة والهيأم التامة للموارد المالية
قععععيع جاسعععع  سععععتود رمععععا وبععععد انميععععر م مععععد ن دراسععععة  يدروجيولوجيععععة و يدرو يمياليععععة  -6

 ن الشعر ة التامعة  250000:1بمقيعاع  ( NI 38-2 لمنطقعة  ر عوك والم عددم باللو عة
 .ن شتبة المياق رلجوتيةن بدون سنةللمس  الجيولوج  والتتدينن قس  الت ر  المتدن 

مديريععة الععدتاع المععدن  تعع  م اتظععة السععليمانيةن تقريععر وععن السععيو  التعع  تجتععام م اتظععة  -7
 .2020السليمانية لسنة 

 .2013المديرية التامة للبيلة ت  م اتظة السليمانيةن قس  البيلة الطبيتيةن  -8
بةدادن لوار السليمانيةن قمار بشدرن نا ية قلتعة دبمن الخريطعة  -مديرية المسا ة التامة  -9

 .1976. لتا  690 ن والمرقمة20000\1طا  مقياع 
:  1  الخريطععععععععة البلباليععععععععة تعععععععع  التععععععععرال مقيععععععععاع WHOمنظمععععععععة ال عععععععع ة التالميععععععععة ل -10

 .2018لسنة  1000000
 NJ )يالية لمنطقة لعو ت  اربيع ن ير  سن الب راو ن دراسة  يدرولوجية و يدرو يم -11

ن الشر ة التامة  250000:  1ن مقياع ( NJ – 38 – 14)ومهاباد   ( 15 – 38 –
 .2007شتبة المياق الجوتيةن بةدادن  نللمس  الجيولوج  والتتدين

السليمانيةن الهيأم التامة للسيا ة ت  هقلي   وردستانن الدلي  السيا   إلقلي   وردستانن  -12
2014. 

 100000: 1دراسعععة مقيعععاع الهيعععأم التامعععة للمسعععا ةن الخعععرالط الطوبوغراتيعععة لمنطقعععة ال -13
 .1992لسنة 

 .1000000:  1ن مقياع إلداريةالهيأم التامة للمسا ةن خريطة الترال ا -14
 .2020الهيلة التامة لألنوار الجوية والر د البلبال ن قس  الر د البلبال ن  -15
  .2018 – 2015  ارن تقديرا  س ان الترال لوبارم التخطيطن الجهاب المر ب  لإل -16
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والموارد المالية ل  ومة هقلي   وردستانن المديرية التامعة للةابعا  والبسعتنة وبارم البراوة  -17
 .والمراو 

وبارم ال عععناوة والمتعععادن الهيعععأم التامعععة للمسععع  الجيولعععوج  والت عععر  المتعععدن ن خريطعععة  -18
 .2002ن لسنة  1000000:  1الترال البنيوية مقياع

وبارم ال عععناوة والمتعععادنن الهيلعععة التامعععة للمسععع  الجيولعععوج  والتتعععدينن خريطعععة التعععرال  -19
جعععععععان خاجيعععععععك ن الطبتعععععععة ال ال عععععععة ن هوعععععععداد تارو 1000000:  1الجيولوجيعععععععةن مقيعععععععاع 

 .2000سيسا يانن بةدادن 
 وبارم النق  والموا   ن شتبة اننوار الجويةن وبارم الباروة والموارد المالية. -20

 األنترنيت اا:سادس

 \ Climate asia Iranالموق  التالم  للبيانا  المناخية  -1
tutiempo.net/climate/iran.html 

 /وعععععن العععععرابط نقعععع ً  ن2009 لمنتععععد  الرسعععععم  لطعععع   قسععععع  الجةراتيعععععان جامتععععة طنطعععععانا -2
topic?fbclid-https://geo2all.mam9.com/t3418 

  ي ة الجيولوجيين التر . -3
ر مد م مد يوس  ورخرونن لم ة وامة ون ر عداع السعيو  التع  وقتع  تع  مدينعة جعدم  -4

  رسعبابها ور ار عان  يلعة المسعا ة الجيولوجيعة 2011و  2009الممل ة التربية الستودية ل
-https://wstagcc.org/WSTA-11th-Gulf \ وععععععععععن الععععععععععرابط السععععععععععتوديةن نقعععععععععع ً 

Water-Conference. 

 : الدراسة الميدانيةسابعاا 

  28/12/2020بتاريخ  الدراسة الميدانية -1
  29/1/2021بتاريخ  الدراسة الميدانية  -2
  30/1/2021بتاريخ  الدراسة الميدانية  -3

 : المقابالت الشخصيةثامناا 

 30/1/2021مقابلة شخ ية م  ر د س ان المنطقة بتاريخ  -1

https://geo2all.mam9.com/t3418-topic?fbclid
https://geo2all.mam9.com/t3418-topic?fbclid
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 30/1/2021مقابلة شخ ية م  الي م الط  يس ن القمار بتاريخ  -2

 : المصادر بالمغة الكرديةتاسعاا 

شيروان وومةر رمشيد ن بنةما ان  جوطراتيا  سروشت  دروسع  بعوون و طةشعة  يعدان   -1
طةشعععتورطوبار لعععه  اريسبطعععا  سعععليمان  ن ماسعععتةرنامة ل ب و رامتعععةوم  ن  عععمليج  بانسعععتة 

 .2007تية  ان ن بان م  سليمان  ن مرمظاية
   يه    ايدرولوجيه يق و  هردال لي ولينق شدببا  ه قه   لق و يرب ب ن لاو    سن ول  ول -2

ن   عانه تيعه ايترل بآلونة راوم   ن بان و  سعليمان  ن  عوليج  بانسعتةمرو ة  ماسته ن نام
2011. 
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Abstract 

     This study dealt with assessing the Hydrogeomorphological Hazards 

of the Bashdar region, which covers an area of (1365.65 km
2
) located in 

the north of Iraq and in the northeastern part of Sulaymaniyah 

Governorate, through which the natural characteristics represented by the 

geological and climatic characteristics, water resources, soil, natural 

vegetation, terrain and slope characteristics, factors and 

geomorphological processes and morphometric characteristics were 

studied. Basins and their geomorphological role in increasing the activity 

of these risks and their impact on areas of human presence. 

      The study concluded by identifying four types of geomorphological 

risks, which are risks associated with the terrain and slope characteristics 

represented by the risk of movement of rocky materials. Soil, and at the 

end of the assessment of the risks of movement of rock materials, they 

were classified into five levels of risk, which are low risk areas, medium 

risk areas, dangerous areas, high risk areas and very high risk areas. 

      The study included the emergence of other risks associated with 

geomorphological processes, represented by risks resulting from the 

morph tectonic processes represented by the risks of earthquakes. The 

global health of Iraq and the study area were within the classification of 

areas with a very high probability of occurrence of earthquakes, in 

addition to the emergence of risks within the geomorphological processes 

resulting from the morphological processes, the most prominent of which 

is the risk of water erosion as it was classified and measured according to 

its severity according to the Bergsma system, documented with a detailed 

map and classified into ranges That showed five types of erosion, which 

are the range of medium erosion, the area of this range reached (6.46 

km
2
), the high erosion range with an area of (124.71 km

2
), the very high 

erosion range with an area of (858.96 km2), which is the highest range of 

erosion in the region, and the extent of severe erosion with an area of 

Finally, the area of very severe erosion was (329.33 km
2
), with an area of 

(46.17 km
2
(. 

     The study also showed the risks of runoff resulting from the variation 

in the morphometric and hydrological characteristics of the water basins 

in the region, and by studying these characteristics, the basins in the area 

were classified according to their severity into three types of risk, namely: 

Low risk basins that did not appear within this level, basins and medium 
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basins The risk includes the Zaraoua basin and the Sharwat basin, and 

high-risk basins represented by the basins (Kerfat, Al-Ouh, Li Shifan, Dar 

Ziwa, Gan Gan, Shaban, and Dashto). An evaluation of these basins was 

done for the purpose of reducing the potential risk and control measures. 

      After analyzing and studying these risks, explain their impact on the 

use of land in the region represented by the use for housing purposes and 

the use for transport purposes and agricultural and tourist use, as each 

type of these uses is affected by the risks appearing in the region, and in 

the end the study reached to develop some proposals to confront or 

reduce these risks. Treatments have been put in place for each type of 

apparent risk in order to reduce them and mitigate their severity and 

impacts. 
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