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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ض: هخطزانً
ّالِ٘لهّلْع٘اخ لوٌقةاخ ثؾ٘اوح ٍال  ِٗزن الجؾش ثلهاٍخ القصابص  الوْهوْلْع٘اخ     

الٌِعخ ثإصْ٘ث٘اب الزاٖ ٍازؾغي عايكاي اج٘اواي هاي ؽصاخ هصاو الوبص٘اخ الزاٖ رقيًِاب واٖ 

ثؾ٘وح ًبصو ٌٍْٗبي. ّػل٘اَ ٍاززن اللهاٍاخ الِ٘لهّلْع٘اخ دٗاواك الٌِاو ؽزأ هْ اغ ٍال 

م 566الٌِعخ ّأؽْاض الزصوٗف الزٖ رصت وٖ ثؾ٘وراَ ػٌال أ صأ هٌَاْة ُّاْ 

رؼزول هٌِغ٘خ اللهاٍاخ ػلأ دػالاك الزؾل٘اه الِ٘الهّلْعٖ  ّ ٍقؼ الجؾو.وْق هَزْٓ 

دعااواك الؼلٗاال هااي لألؽااْاض الوبص٘ااخ الو نٗااخ لوٌقةااخ ثؾ٘ااوح ٍاال الٌِعااخ هااي فاا   

الغوٗاابى الققااْاد رزوضااه ثلاٗااخ وااٖ الزؾل٘ااه الو٘زْ٘هّلااْعٖ لألهقاابه الوزَااججخ وااٖ 

بد الزصاوٗف  ّأف٘اواي الَقؾٖ. صن الزؾل٘ه الوْهوْلاْعٖ لقصابص  أؽاْاض ّ اج 

الزؾل٘ااه الِ٘االهّلْعٖ لزؾلٗاال ؽغاان الغوٗاابى ّالزصااووبد الوبص٘ااخ ثبٍاازقلام الٌوااْمط 

النٕ َٗبػل وٖ اٍازقواط الؼلٗال هاي الوؼابه د الوْهوْهزوٗاخ  WMSالِ٘لهّلْعٖ 

 -هؼبهاه الكا ه -أغْ  هَبه ه٘ابٍ -ّالِ٘لهّلْع٘خ لألؽْاض ّأُوِب )هؼل  االًؾلاه

الزوا٘ااي،   ّرَابػل ُاانٍ الوؼابه د وااٖ ؽَابة هٌؾٌاأ الغوٗاابى ىهاي  -ىهاي الزاارف٘و

، الااانٕ هاااي ف لاااَ ٗااازن رؾلٗااال هؼااالالد الزصاااو  ّىهاااي Hydrographالوااابصٖ )

 الزصوٗف ّؽغن الو٘بٍ لألؽْاض الوؤصوح ػلٔ هٌقةخ ثؾ٘وح ٍل الٌِعخ.

الزؾل٘ااه ادؽصاابصٖ لألهقاابه. ُ٘االهّعوا  الزصااو . الو٘ياً٘ااخ  انكهًاابد انًازبةٛااخ:

 بص٘خ. ؽْض الٌ٘ه األىهق.الو
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 انذراضبد انطبثقخ :

 Simulation model technique forأؽول  ال.. هٍاب  كازاْهاٍ ثؼٌاْاى  -1

decision support system within upper Nile ال٘اخ الٌِلٍاخ عبهؼاخ .  

. ؽ٘اااش رٌبّلاااذ الؼٌبصاااو الِ٘لهّلْع٘اااخ الوقزلتاااخ ّالزااارص٘واد 3112الوٌْو٘اااخ. ػااابم 

ػلاااأ الَاااالّك ثؾااااْض الٌ٘ااااه ّملااااح ثبٍاااازقلام ًوااااْمط الوؾبااااابح  الوؾزولااااخ لِااااب

 . ”Ribasim“الو وٖ

 Sustainability Assessment of Grandأٗواااااي ثق٘كاااااخ. ) -3

Renaissance Dam: Regarding Landslides in Ethiopia .،

International Journal of Sustainability. Volume 2. No 1. June 

ش رة٘اا٘ن ّرؾل٘ااه أفقاابه االًِ٘اابهاد األهظاا٘خ الٌبعوااخ ػااي . ؽ٘ااش رٌاابّ  الجؾاا 2013

الزَب ػ الوقاوٕ ػلأ الوٌؾالاهاد الةوٗجاخ هاي الٌ٘اه األىهق ثإصْ٘ث٘اب. ّهالٓ ررص٘وُاب 

 ػلٔ هؼبهه أهبى ٍل الٌِعخ ادصْ٘ثٖ ّالج٘ئخ الوؾ٘قخ ثَ.

2-  Asegdew G. Mulat and Semu A. Moges  ( .Assessment of 

the Impact of the Grand Ethiopian Renaissance Dam on the 

Performance of the High Aswan Dam.، Journal of Water 

Resource and Protection. 2014. 6. 583-598  ّرٌبّ  الجؾش الِل  رة٘٘ن .

الزرص٘و الوؾزوه لَل الٌِعخ ػلٔ أكاك الَل الؼبلٖ أصٌبك هواؽه الوهك ّالزك ٘ه 

 .Mike Basin river simulation model)بابح )ثبٍزقلام ًوْمط الوؾ

 أْذاف انذراضخ :

 رؾل٘ه هلف د ّهقوعبد الٌظبم الِ٘لهّلْعٖ الوؤصو ػلٔ ٍل الٌِعخ ّثؾ٘ورَ. -1

القااوّط ثزؾلاا٘ د ك ٘ةااخ رت٘اال صاابًغ الةااواه وااٖ رة٘اا٘ن الْظااغ الواابصٖ ػٌاال ٍاال  -3

 الٌِعخ.

 أضبنٛت انذراضخ :

الزااٖ رَاابُن وااٖ رؾة٘ااا أُاالا  اللهاٍااخ  َٗاازقلم الجؾااش ػاالك هااي األٍاابل٘ت 

أُوِااب. األٍاالْة الْصااتٖ للظاابُواد. ّاألٍاالْة ال وااٖ لزؾل٘ااه الظاابُواد الوقزلتااخ 

ّرقج٘اا الوؼابكالد الوٗبظا٘خ ّادؽصابص٘خ الٍازق ت الٌزابصظ. دظابوخ دلأ األٍاالْة 

ال اابهرْعواوٖ ّاٍاازقلام رةٌ٘اابد ًظاان الوؼلْهاابد الغ واو٘ااخ ّادٍزكااؼبه ػااي ثؼااال 

 بمط الِ٘لهّلْع٘خ.ّالٌو

 انًٕقغ ٔانؼالقبد انًكبَٛخ -أٔالً:

، واااٖ Benishangul-Gumuzٗةااغ ٍااال الٌِعااخ وااأ ّالٗااخ ثٌ٘كاااٌةْ  عااْهي )     

ااان ّملااح كافااه  11أ صاأ  ااوب  إااوة دصْ٘ث٘ااب ثاابلةوة هااي الؾاالّك الَااْكاً٘خ ثٌؾااْ 

   او بي  º 01ؽْض الٌ٘ه األىهق النٕ ٗ قٔ هؼظن دصْ٘ث٘ب دلٔ ال وة هي فاػ غاْ  

 ااو بي  26º´6  21 ااوبالي ّفااػ غااْ   11º´13  65ّٗةااغ الَاال ػٌاال كاصااوح ػااوض 
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م وْق هٌَْة ٍقؼ الجؾو  ّروزل ثؾ٘ورَ ػٌل أ صٔ هٌَْة لِاب  616ّػلٔ دهرتبع 

 اوبالي واٖ هَابوخ  11º  ّ65  13´11ºم وْق ٍقؼ الجؾو ث٘ي كاصورٖ ػاوض  561

ّماد ؽغان رقايٗي ًؾاْ   او بي  26º  ّ61´26ºان ّث٘ي فقٖ غْ   111رةله ثٌؾْ 

هل٘به م 40
2

  ّ ل ٍبػل هْ غ الوٌقةخ ثبلِعجخ ادصْ٘ث٘اخ واٖ  اوق الةابهح دلأ ررصوُاب 

ثبلوَااقؾبد الوبص٘ااخ ُّااٖ الوؾاا٘ػ الٌِاالٕ ّالجؾااو األؽوااو ّثبلوٌاابؿ الوٍْااوٖ  ااوق 

الةبهح مّ مهّح الوقو وٖ وصاه الصا٘ف هاي ًْٗ٘اْ دلأ ٍاجزوجو صان ٗل٘اَ وصاه عتاب  

 .(356. ص 2003)يحًذ ػجذانغُٗ ضؼٕدٖ. غْٗه ؽزٔ هبهً 

 النهضة سد بحيرة

 
، ك خ DEM: هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ رؾل٘ه ًوْمط ادهرتبع الو وٖ )انًظذر

أصٌبك وزوح الوهك  311-9-31ربهٗـ   Sentenal -1م   ّصْه الةوو الصٌبػٖ 21

 الزغوٗجٖ للجؾ٘وح.

 َٔظى انزظرٚف انًبئٛخ انًؤثرح ػهًٛٓب( يٕقغ ضذ انُٓضخ ٔثحٛرح رخسُّٚ 1شكم )

:  1ْٗظؼ هْ غ هٌقةخ اللهاٍخ ػلٔ القوٗقخ الغْ٘لْع٘خ للّلخ دصْ٘ث٘ب هة٘بً       

ان  ّرعن الوٌقةخ 611هلْ٘ى أًِب رةغ  وب  إوة األفلّك ادووٗةٖ ثٌؾْ  3
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ر ٌْٗبد عْ٘لْع٘خ هؼةلح ؽ٘ش رٌزوٖ لوغوْػخ الصقْه الٌبهٗخ الجوابً٘خ الصلجخ 

زٖ رزو٘ي ثةلخ الٌتبمٗخ الوبص٘خ ػجوُب ّروضلِب صقْه هب جه ال وجوٕ صن اليهي الضبلش ال

٪ 0٪ هي دعوبلٖ هَبؽخ الز ٌْٗبد الصقوٗخ ثٌ٘وب الٌَجخ الوزجة٘خ ُّٖ 95ثإعوبلٖ 

 رٌزوٖ لليهي الواثغ ُّٖ هّاٍت ؽلٗضخ رٌزكو فبصخ ثبلةوة هي هغبهٕ األّكٗخ.

للوٌقةخ أُوِب الصلّع الوؤصوح ػلِ٘ب رٌزكو ػلٔ اوب ٗزعؼ أى الجٌ٘خ الغْ٘لْع٘خ 

هَزْٓ أؽْاض الزصوٗف ّرزوب ٔ هغ هَبهاد األّكٗخ الزٖ روول الٌ٘ه األىهق اوب 

رؾ٘ػ ثبلجؾ٘وح هي عو٘غ الغِبد ّرقزو ِب وٖ الٌقبق األٍّػ ّالكوبلٖ ثؾ٘وح 

جٌ٘خ ان  ّرك٘و ال 131123صلػبي ّدعوبلٖ أغْالِب  56الزقيٗي ّٗجلغ ػلكُب ًؾْ 

الغْ٘لْع٘خ هي الصلّع ّالتْاصه ّالكةْق دلٔ دؽزوبل٘خ ؽلّس ًكبغ ىليالٖ ثؼل 

ًكرح ثؾ٘وح الَل ّظ ػ ػوْك الو٘بٍ الٌب ئ ػلٔ ال٘بثٌ  دظبوخ دلٔ ؽغن الوّاٍت 

 ال ج٘وح الزٖ ٍزلفه للجؾ٘وح ّررص٘وُب ػلٔ الَؼخ الزقيٌٗ٘خ لِب هغ هوّه األػْام.

 
    : هي دػلاك القبلت دػزوبكاي ػلٔ القوٗقخ الغْ٘لْع٘خ للّلخ دصْ٘ث٘ب هة٘بًانًظذر

ّرؾل٘لِب كافه ثوًبهظ  Georefrnceingهلْ٘ى ثؼل دػبكح دٍةبغِب  3:  1

(ArcGIS.، 

( يٕقغ يُطقخ ضذ انُٓضخ ٔثحٛررّ داخم انخرٚطخ اندٕٛنٕخٛخ نذٔنخ 2شكم )

 إثٕٛثٛب
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 األيطبرثبَٛبً: انزحهٛم اإلةظبئٙ نجٛبَبد 

ٗؼزول الزؾل٘ه ادؽصبصٖ لألهقبه ػلٔ رغو٘غ ث٘بًبد هؾقبد األهقبه الوزبؽخ    

 Thiessenؽْ  هٌقةخ ثؾ٘وح ٍل الٌِعخ. ّثْاٍقخ غوٗةخ ؽَبة ًقب بد الزرص٘و 

Method (D. Han and M. Bray. 2006. p.1 عل أى ػلك الوؾقبد ُّ  ،

هؾقبد ُٖ  5لغ الوؤصوح ػلٔ أؽْاض الزصوٗف الزٖ رصت ثبلجؾ٘وح رج

، ث٘بًبد 1كاًغ٘ ،  ّْٗظؼ الغلّ  ) -ٍبْٗ -أٍٍْب -اْههح -)الوّص٘وت

هزٍْقبد  ٘ن الوقو الكِوٗخ ػلٔ هلاه الؼبم للج٘بًبد الوزبؽخ للوؾقبد وٖ التزوح 

 م .3114م ّ 1191ث٘ي ػبهٖ 

( يزٕضظ انزطبقظ انًطر٘ )يى( ػهٗ يحطبد األرطبد انًؤثرح ػهٗ يُطقخ 1خذٔل )

 و2002و ٔ  1181ضذ انُٓضخ ثٍٛ ػبيٙ  ثحٛرح

 انشٓر

 انًحطخ

انًزٕضظ  انخرٚف انظٛف انرثٛغ انشزبء

 َٕفًجر أكزٕثر ضجزًجر أغططص ٕٚنٕٛ َٕٕٚٛ يبٕٚ أثرٚم يبرش فجراٚر ُٚبٚر دٚطًجر انطُٕ٘

 112.1 31 123 190 324 320 190 120 51 32 0 1 3 أٍٍْب

.20 19.1 4.0 1.1 13.4 اْههح

1 

119

.0 

105.

6 

141

.1 
315.2 164.

1 

115.

4 
36.9 12.1 

.11 9.0 4.4 1.1 1.1 الوّص٘وت

9 

61.

3 

131.

9 

159

.1 
196.1 121.

6 
26.2 11.1 52.1 

.19 36.5 ٍبْٗ

6 
25.1 53.1 122

.1 

119

.2 

191.

4 

116

.0 
315.0 101.

4 
41.5 04.3 119.4 

.53 23.4 10.1 4.4 5.2 كاًغ٘ 

6 

161

.2 

334.

1 

214

.5 
219.3 312.

1 
13.0 06.1 131.4 

الوزٍْػ 

 الكِوٕ
9.2 6.4 10.1 39.6 51.

4 

135

.1 

145.

3 

316

.0 
321.1 155.

5 
14.1 21.3 95.1 

 يزٕضظ 

 اناظٕل
8.2 22.2 202.5 84.6 86.1 

ث٘بًبد هؼِل ثؾْس الواْاهك الوبص٘اخ ثابلوواي  ػلٔ اػزوبكاي  الجبؽش دػلاك هي : انًظذر

 ،.WMOاللّل٘خ لألهصبك الغْٗخ )الةْهٖ لجؾْس الو٘بٍ. ّالوٌظوخ 

رْظؼ الققْاد الزبل٘خ القوٗةخ الزٖ رن ارجبػِب الٍزقواط هزٍْػ  ٘ن الزَب ػ      

 الوقوٕ ثوؾقبد األهقبه ًّقب بد ررص٘وُب ػلٔ هَزْٓ هٌقةخ اللهاٍخ:

 رؾلٗل الوزٍْقبد الكِوٗخ ل ه هؾقخ ػلٔ هلاه ٌٍْاد اللهاٍخ الوزبؽخ لِب. -1

ًقبق ررص٘و اه هؾقخ ػلٔ أؽْاض الزصوٗف الوؤصوح ػلٔ هٌقةخ  رؾلٗل هَبؽخ -3

 اللهاٍخ. ّاٍزٌزبط الٌَجخ الوئْٗخ ل ه هؾقخ ثبلٌَجخ لألفوٓ.

ظوة هزٍْػ  ٘وخ هقو اه هؾقخ وٖ الٌَجخ الوئْٗخ لوَبؽخ ررص٘و الوؾقخ  -2

 ٪ .111ّ َوزِب ػلٔ 

 عوغ ًْارظ  ٘ن اه هؾقخ ػٌل اه ىهي ر واهٕ صن  َوخ هغوْع ُنٍ الة٘ن ػلٔ  -0

 دعوبلٖ هَبؽخ أؽْاض الزصوٗف الوؤصوح ػلٔ الوٌقةخ الٍزقواط  ٘ن الوقو.

، الزؾل٘ه ادؽصبصٖ لؾَبة هزٍْػ  ٘ن الوقو النٕ َٗةػ 3ّْٗظؼ الغلّ  )   

 ب ٗلٖ:.ػلٔ أؽْاض الزصوٗف الزٖ رصت وٖ ثؾ٘وح ٍل الٌِعخ او
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(: انزٕزٚغ انًكبَٙ نًزٕضظ قٛى انزطبقظ انًطر٘ )يى( نهًحطبد انًؤثرح 2خذٔل )

 ػهٗ أةٕاع انزظرٚف انزٙ رظت فٙ ثحٛرح رخسٍٚ ضذ انُٓضخ 
 الوزٍْػ ٍبْٗ أٍٍْب اْههح الوّص٘وت كاًغ٘  الوؾقخ م

1 

الوزٍْػ الكِوٕ للوؾقخ فا   هٍْان 

 الت٘عبى )هن،
316.3 111.0 109.6 114.6 156.3 154.3 

الوزٍْػ الكِوٕ للوؾقخ فا   هٍْان 

 الغتب  )هن،
31.3 4.9 15.5 11.6 60.3 36.1 

3 

هَااابؽخ األؽاااْاض كافاااه ًقااابق رااارص٘و 

الوؾقخ )ان
3
، 

1120

1 
1319.2 

3493.

0 

1464

9.3 

0165.

3 

 ادعوبلٖ

26911.

1 

% لوَاابؽخ ًقاابق راارص٘و الوؾقااخ ػلاأ 
 األؽْاض

31.4 2.0 4.1 01.1 11.2 111.1 

2 

الوقاااو التؼلااأ الواااؤصو ػلااأ أؽاااْاض 

 الزصوٗف ف   هٍْن الت٘عبى )هن،
51.1 0.1 11.5 91.5 5.1 - 

الوقاااو التؼلااأ الواااؤصو ػلااأ أؽاااْاض 

 الزصوٗف ف   هٍْن الغتب  )هن،
1.1 1.2 1.2 9.1 5.1 - 

0 

 

هزٍْػ  ٘ن الوقو التؼلٖ ػلٔ أؽاْاض 

 الزصوٗف ف   هٍْن الت٘عبى )هن،
159.10 - 

هزٍْػ  ٘ن الوقو التؼلٖ ػلٔ أؽاْاض 

 الزصوٗف ف   هٍْن الغتب  )هن،
11.4 - 

 ،.1: هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ ث٘بًبد الغلّ  )انًظذر

، رج٘ي أى هزٍْػ  ٘ن األهقبه الَب قخ ػلٔ 3ثٌبكي ػلٔ ًزبصظ رؾل٘ه الغلّ  )       

أؽْاض الزصوٗف الوؤصوح ػلٔ هٌقةخ اللهاٍخ ف   هٍْن الت٘عبى ثلاٗخ هي  ِو 

هن  11.4هن  ِوٗبي  ثٌ٘وب رةله ثٌؾْ  168.04هبْٗ ؽزٔ  ِو أازْثو رةله ثؾْالٖ 

 ي  ِو ًْووجو ؽزٔ ثلاٗخ  ِو هبْٗ. ِوٗبي ف   أ ِو هٍْن الغتب  ثلاٗخ ه

ّليٗبكح الل خ ؤ الزؾل٘ه ادؽصبصٖ لألهقبه رن اٍزٌزبط  ٘ن هزٍْقبد األهقبه    

ػلٔ الوَزْٓ الكِوٕ ف   هٍْن الت٘عبى ثلاٗخ هي  ِو هبْٗ ؽزٔ أازْثو ّملح 

ثبرجبع ًتٌ الققْاد الَبثةخ ّل ي ثزؾل٘ه  ٘ن األهقبه للوؾقبد ػلٔ هَزْٓ اه 

ّليٗبكح الل خ الو بً٘خ ؤ الزؾل٘ه رن رؾلٗل هزٍْقبد الوقو الَب قخ ػلٔ اه   ِو.

هي أؽْاض  وق ّإوة ثؾ٘وح الزقيٗي ّؽَبة هزٍْقبد األهقبه الَب قخ ػلٔ 

 ،.2اه هٌِوب اوب ُْ هْظؼ وٖ الغلّ  )
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( نهًحطبد انًؤثرح (: انزٕزٚغ انسيُٙ نًزٕضظ قٛى انزطبقظ انًطر٘ )يى3خذٔل )

 فؼهٛبً ػهٗ أةٕاع انزظرٚف انشرقٛخ ٔانغرثٛخ خالل أشٓر يٕضى اناٛضبٌ 
 انشٓر

 انًٕقغ

 انًزٕضظ انخرٚف انظٛف انرثٛغ

 أكزٕثر ضجزًجر أغططص ٕٚنٕٛ َٕٕٚٛ يبٕٚ )يى(
شرق 

 انجحٛرح

124.3 315 340.1 340.9 192.1 90.4 195.1 
غرة 

 انجحٛرح

113.4 101 141.3 112.1 101.9 111 102.4 
 120.2 94.16 141 339 335.6 144 119.96 انًزٕضظ

 ،.3: هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ ث٘بًبد الغلّ  )انًظذر    

، أى مهّح هٍْن رَب ػ األهقبه ف   هٍْن الت٘عبى ٗجلغ 2ٗزعؼ هي الغلّ  )    

ف    ِوٕ أإَقٌ ّْٗلْ٘ ثبلزْالٖ ػلٔ أؽْاض  وق  هن 340.1هن ّ  340.9

هن وٖ  ِو أازْثو. ثٌ٘وب ثل ذ  90.4الجؾ٘وح صن رٌقتط رلهٗغ٘بي ؽزٔ رصه دلٔ 

هن ف    141.3هن ّ  112.1مهّح الزَب ػ الوقوٕ ػلٔ األؽْاض ال وث٘خ ًؾْ 

ثو  ِوٕ أإَقٌ ّْٗلْ٘ ثبلزْالٖ صن رٌقتط الة٘ن ؽزٔ رصه أكًبُب وٖ  ِو أازْ

هن   ل٘زعؼ أى هؼلالد الزَب ػ الوقوٕ ػلٔ األؽْاض الكو ٘خ أػلٔ  111لزجلغ 

 هي ًظ٘ورِب ػلٔ األؽْاض ال وث٘خ

 

 
 ،.2هي دػلاك الجبؽش دػزوبكي ػلٔ ث٘بًبد الغلّ  )انًظذر:      

انزٕزٚغ انسيُٙ نًزٕضظ قٛى انزطبقظ انًطر٘ )يى( نهًحطبد انًؤثرح  :(3شكم )

 انزظرٚف انشرقٛخ ٔانغرثٛخ خالل أشٓر يٕضى اناٛضبٌفؼهٛبً ػهٗ أةٕاع 
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 ثبنثبً: انزحهٛم انًٕرفٕيزر٘ ألةٕاع انزظرٚف ػهٗ خبَجٙ ثحٛرح ضذ انُٓضخ

، هي Arc GIS، الوزْاوا هغ ثوًبهظ )WMS 10ٗؼل الٌوْمط الِ٘لهّلْعٖ )

ّالِ٘لهّلْع٘خ ألؽْاض  الجواهظ الِبهخ وٖ كهاٍخ القصبص  الوْهوْهزوٗخ

، مّ ك خ ASTER DEMالزصوٗف ػي غوٗا رؾل٘ه ًوْمط االهرتبع الو وٖ )

م  ّ ل رن رؾلٗل الٌظبم الِ٘لهّلْعٖ الوؤصو ػلٔ ثؾ٘وح الزقيٗي ؽ٘ش ٗةغ 21رتوٗة٘خ 

الؾل الكوبلٖ للجؾ٘وح ػٌل هْ غ ٍل الٌِعخ ّهي الغٌْة أػبلٖ ؽْض الٌ٘ه األىهق 

هاٍخ ثؾْظٖ رصوٗف هصَ٘٘٘ي ُوب ؽْض الٌ٘ه األىهق النٕ ٗ نٕ هٌقةخ الل

األػلٔ الةبكم هي ثؾ٘وح ربًب ّؽْض ًِو كٗلٗيا هي الغٌْة  ّٗلزة٘بى هؼبي ػٌل 

القو  الغٌْثٖ لجؾ٘وح ٍل الٌِعخ. وٖ ؽ٘ي أى هٌقةخ الجؾ٘وح ٗصت ثِب هي الغبًت 

 111ؽْض رصوٗف صبًْٕ ثٌ٘وب الغبًت ال وثٖ ٗصت ثَ ػلك  114الكو ٖ ػلك 

ؽْض رصوٗف  ّهي صن ٍ٘زن كهاٍخ ُنٍ األؽْاض لوؼووخ فصبص  الٌظبم 

 ، أؽْض الزصوٗف اوب ٗلٖ:4الِ٘لهّلْعٖ للوٌقةخ  ّْٗظؼ الك ه )

 

 



 9102(   أكتوبر     3العدد   )   -اجمللد الثاني                                   اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية   

 

 

16 
3 

: هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ ًزبصظ الزؾل٘ه الِ٘لهّلْعٖ ألؽْاض انًظذر

 Aster DEMّرؾل٘ه ًوْمط ادهرتبع الو وٖ  WMSالزصوٗف ثإٍزقلام ثوًبهظ 

 دصْ٘ث٘ب. 1111111:  1ّالقوٗقخ القجْإواو٘خ 

 أةٕاع انزظرٚف انرئٛطٛخ انًؤثرح ػهٗ يُطقخ ثحٛرح ضذ انُٓضخ :(4شكم )

، رعبهٌٗ ؽْض الٌ٘ه األىهق ػجو رؾل٘ه ًوْمط ادهرتبع 5ّْٗظؼ الك ه )

 -الو وٖ للوٌقةخ اوب ٗلٖ:

 

 ASTER GDEMرتبع الو وٖهي دػلاك القبلت دػزوبكاي ػلٔ ًوْمط اده انًظذر: 

 م. 21مّ ك خ  

( ًَٕرج االررابػبد انرقًٛخ نحٕع  انُٛم األزرق ثئثٕٛثٛب ٔيُطقخ ضذ 5انشكم )

 انُٓضخ
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 Basin Areaانخظبئض انًطبةٛخ ألةٕاع انزظرٚف.     .1

 يطبةبد أةٕاع انزظرٚف. 1-1

الوَاابؽخ. ٗصات وااٖ ثؾ٘ااوح ٍاال الٌِعاخ الؼلٗاال هااي أؽااْاض الزصاوٗف الوزتبّرااخ وااٖ 

ااان 25913.0ؽااْض هَاابؽزِب  314ّٗجلااغ دعواابلٖ ػاالكُب ًؾااْ 
3
َّٗاازؾْم الغبًاات  

٪ هااي دعواابلٖ هَاابؽخ األؽااْاض ثٌ٘وااب الغبًاات ال وثااٖ 61.5الكااو ٖ للجؾ٘ااوح ػلاأ 

ّرصااٌ٘ف هَاابؽبد  WMS٪  ّػل٘ااَ راان رؾل٘ااه ًزاابصظ الٌوااْمط الِ٘االهّلْعٖ 01.1

 -،:0هْظؼ وٖ الغلّ  )اوب  ArcGISوئبد ثبٍزقلام ثوًبهظ  6األؽْاض دلٔ 

 رظُٛف يطبةبد أةٕاع انزظرٚف انًؤثرح ػهٗ ثحٛرح ضذ انُٓضخ :(4خذٔل )
 انائــخ

انًطبةخ 

)كى
2

) 

 اإلخًبنٙ أةٕاع غرة انجحٛرح أةٕاع شرق انجحٛرح

انًطبةخ  انؼذد

كى
2

 

انًطبةخ  انؼذد ٪

كى
2

 

انًطبةخ  ٪ انؼذد ٪

كى
2 

 

٪ 

 –صااااااتو 

31 
11 011.2 3.3 46 201.1 1.1 152 46.1 401.0 3.1 

31 – 61 19 692.6 2.2 11 210 1.5 21 12.1 914.6 3.6 

61 - 

111 
2 196.5 1.1 2 311.0 1.1 5 3.1 295 1.1 

111 - 

611 
0 511.2 2.0 9 3324.4 11.4 12 5.1 3105 4.4 

أاجاااو هاااي 

611 
2 15111.0 19.9 3 15112.1 12.1 6 3.2 23191.6 15.1 

 100 36812.4 100 212 100 18086.3 100 100 12116.1 112 اإلخًبنٙ

: هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ ًزبصظ الزؾل٘ه الِ٘لهّلْعٖ ألؽْاض انًظذر

 .WMSالزصوٗف ثإٍزقلام ثوًبهظ 

 Basins Lengthأطٕال أةٕاع انزظرٚف.      1-2

رزارصو أغاْا  األؽاْاض واٖ الوٌقةاخ ثؼالح ػْاهاه هٌِاب ارغبُابد الوغابهٕ الوبص٘ااخ     

ّػول٘ابد الٌؾاذ الزواعؼاٖ. اواب ٗاؤصو غاْ  الؾاْض ػلأ ػول٘اخ الغوٗابى الَاقؾٖ 

ااوي  ف لِااب الؾااْض ه٘بُااَ ّىهااي  للو٘اابٍ ؽ٘ااش أًااَ ٗؾاالك التزااوح اليهٌ٘ااخ الزااٖ ُٗصو

ػالك األؽاْاض ٗةاه هؼال  أغْالِاب  ٪ هي دعوبل93.3ّٖصْلِب دلٔ الوقوط لٌغل أى 

ان هوب َٗبػل ػلٔ ّصْ  الو٘بٍ دلٔ هصجبرِب وٖ وزوح ىهٌ٘خ  ل٘لخ دظبوخ دلأ 31ػي 

 WMS، ًزاابصظ ثوًاابهظ 6دهرتاابع هؼاال  اًؾاالاه ُاانٍ األؽااْاض  ّْٗظااؼ الغاالّ )

 -اوب ٗلٖ:  ArcGISّرصٌ٘ف وئبد أغْا  أؽْاض الزصوٗف ثبٍزقلام ثوًبهظ
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 رظُٛف أطٕال أةٕاع انزظرٚف انًؤثرح ػهٗ ثحٛرح ضذ انُٓضخ :(5خذٔل )
 انائــخ

 انطٕل )كى(

يزٕضظ  اإلخًبنٙ أٔدٚخ غرة انجحٛرح أٔدٚخ شرق انجحٛرح

 ٪ انؼذد يزٕضظ انطٕل ٪ انؼذد يزٕضظ انطٕل ٪ انؼذد انطٕل

 11 –صتو 
99 

10.

5 
0.1 11 11 2.9 149 13.6 0 

11 – 31 
13 

11.

2 
13.1 9 9 13.0 31 9.4 13.5 

31 - 61 2 3.5 31.9 11 11 31.0 12 5.1 36.3 

أاجاااااو هاااااي 

61 
2 3.5 110.1 1 1 195.0 0 1.1 166.2 

 100 - 100 112 اإلخًبنٙ
10

0 
- 314 100 - 

: هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ ًزبصظ الزؾل٘ه الِ٘لهّلْعٖ ألؽْاض انًظذر

 .WMSالزصوٗف ثإٍزقلام ثوًبهظ 

 Basins Perimeterيحٛظ أةٕاع انزظرٚف.      1-3

ٗاازن رؾلٗاال هؾاا٘ػ الؾااْض ثيقااْ  فااػ رةَاا٘ن الو٘اابٍ الاانٕ ٗتصااه ثاا٘ي أؽااْاض     

٪ 91.2، أى ًؾْ 5ْٗظؼ الغلّ  ) WMSالزصوٗف ّثؼعِب. ّّوةبي لٌزبصظ ثوًبهظ 

 ان لزٌلهط رؾذ التئبد األّلٔ ّالضبً٘خ 61هي ػلك األؽْاض ٗةه أغْا  هؾ٘قِب ػي 

ّالضبلضااخ هوااب ٗؼٌااٖ صاا و الؾ٘ااي الاانٕ ركاا لَ ُاانٍ األؽااْاض ّّصااْ  ه٘بُِااب دلاأ 

٪ هاي 9.5هصجبرِب وٖ الٌ٘ه األىهق ف   وزوح  ص٘وح ّثبلزبلٖ  لح فقْهرِب  ثٌ٘وب 

اان ُّأ أؽاْاض هزواه٘اخ األثؼابك هواب  111ػلك األؽْاض ٗورتغ هؼل  أغْالِب ػي 

ّرجبٗي الوواؽه الؼووٗخ الزاٖ رواو ثِاب  ْٗظؼ الزجبٗي ث٘ي هؾ٘ػ األؽْاض وٖ الوٌقةخ

 األؽْاض ّافز   الؼول٘بد الغْ٘هْهوْلْع٘خ و٘وب ثٌِ٘ب.

رظُٛف أطٕال يحٛطبد أةٕاع انزظرٚف انًؤثرح ػهٗ ثحٛرح ضذ  :(6خذٔل )

 انُٓضخ
 انائــخ

 انطٕل )كى(

يزٕضظ  اإلخًبنٙ أٔدٚخ غرة انجحٛرح أٔدٚخ شرق انجحٛرح

 ٪ انؼذد يزٕضظ انطٕل ٪ انؼذد انطٕليزٕضظ  ٪ انؼذد انطٕل

1 – 11 20 20.2 4.5 29 29 4.1 42 22.5 4.4 

11 – 31 20 20.2 10.5 21 21 13.4 43 22.3 12.4 

31 - 61 19 19.3 21.3 23 23 21.1 61 32.6 21.6 

61 - 111 5 5.1 13.9 5 5 40.2 13 6.6 41.5 

 294.0 0.1 9 613.5 2 2 393.1 5.1 5 111أاجو هي 

 - 100 212 - 100 100 - 100 112 اإلخًبنٙ
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: هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ ًزبصظ الزؾل٘ه الِ٘لهّلْعٖ ألؽْاض انًظذر

 .WMSالزصوٗف ثإٍزقلام ثوًبهظ 

 Basin shapeـ  انخظبئض انشكهٛخ ألةٕاع انزظرٚف.     2
 Form Factorيؼبيم انشكم       2-1

ٗؼل هؼبهه الك ه هة٘بٍب هِوب ٗك٘و دلٖ هلٕ رٌبٍا ّاًزظبم الك ه الؼابم للؾاْض.     

، ثْظغ هؼبكلخ لزؾلٗل   ه الؾاْض ؽ٘اش دى Horton. 1932 .pp. 353ّ ل  بم )

، صااؾ٘ؼ ٗؼٌااٖ أى الؾااْض أ ااوة دلاأ الكاا ه الوزٌبٍااا ّدما 1ا زااوة الٌاابرظ هااي )

واالاي وااٖ ملااح ػلاأ الؼ  ااخ ثاا٘ي اًقتااط ًؾااْ الصااتو وِااْ أ ااوة لؼاالم الزٌبٍااا. هؼز

 هز ٘وٗي ُوب الوَبؽخ ّغْ  الؾْض اوب رْظؾَ الوؼبكلخ الزبل٘خ:

يؼبيم انشكم =        يطبةخ انحٕع كى           
2

 

) طٕل انحٕع (                                       
2    

 رظُٛف أةٕاع انزظرٚف ٔفقبً نًؼبيم انشكم :(2خذٔل )
 انائــخ

 انشكميؼبيم 

 اإلخًبنٙ أٔدٚخ غرة انجحٛرح أٔدٚخ شرق انجحٛرح
 انًزٕضظ

 ٪ انؼذد انًزٕضظ ٪ انؼذد انًزٕضظ ٪ انؼذد

1 – 1.2 63 00.0 1.33 00 00 1.30 95 00.

3 

1.32 

1.2 – 1.0 21 23.6 1.20 23 23 1.26 41 23.

2 

1.206 

1.0 –  1.1 34 32.1 1.09 30 30 1.04 61 32.

6 

1.01 

11 انًزٕضظ

2 

100 - 100 100 - 212 100 - 

: دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ ًزبصظ الزؾل٘ه الِ٘لهّلْعٖ ألؽْاض الزصوٗف انًظذر 

 .WMSثإٍزقلام ثوًبهظ 

٪ هاي دعوابلٖ ػالك األؽاْاض 45.6ٗزعؼ أى التئزا٘ي األّلأ ّالضبً٘اخ ٗعاوبى ًؾاْ   

هوب ٗل  ػلٔ أًِب أؽْاض إ٘او هٌزظواخ الكا ه. ّهاي  1.0ّهؼبهه الك ه لِب أ ه هي 

الو ؽظ أًِوب ٗعوبى أاجو ؽْظ٘ي واٖ الوٌقةاخ ؽ٘اش ّصاه هؼبهاه الكا ه لؾاْض 

ؽ٘اش ركا٘و ُانٍ الةا٘ن الوٌقتعاخ  لؾاْض ًِاو كاثاْى 1.29ثٌ٘وب ثلغ  1.31ًِو ث٘ل٘ي 

دلٖ ا زواة   ه األؽْاض هي   ه  جَ الوضلش  هوب َٗبػل ػلٔ رغوغ ه٘بٍ األهقابه 

وٖ هٌبغا الوٌبثغ الوزَؼخ ٍّوػخ رالوةِب ًؾاْ الوصات هواب ٗاٌغن ػٌِاب عوٗابى  الٗل 

ثلغ الوزٍْاػ الؼابم لِاب  1.0الققْهح. ثٌ٘وب  ٘ن هؼبهه الك ه لألؽْاض الزٖ أاجو هي 

ّهؼٌٔ ملح أى ُنٍ األؽْاض رو٘ه دلٖ أى ررفن الكا ه  اجَ الووثاغ. هواب ٗؼٌاٖ  1.01

غْ  التزوح اليهٌ٘خ ال ىهخ لْصْ  ه٘بٍ الغوٗبى دلٔ هقبهط األؽْاض ّىٗبكح التب ل 

ثبلزجقو ثِب. ّٗوعغ ُانا ادفاز   واٖ هؼبهاه الكا ه لألؽاْاض دلأ رجابٗي الصاقْه 

 ّالجٌ٘خ الغْ٘لْع٘خ لِب.
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  Circulation Ratioذل االضزذارح     يؼ   2-2

ْٗظؼ ُنا الوؼبهاه هالٓ ا زاواة  ا ه الؾاْض هاي  ا ه الالاصوح  ّ ال اٍازقلهذ    

، لؾَبة هؼل  االٍازلاهح. ؽ٘اش الواب ا زوثاذ Miller. 1953. P. 9غوٗةخ هؼبكلخ )

الة٘ن هي الْاؽل الصؾ٘ؼ وإى الؾْض ٗةزوة هي الك ه اللاصوٕ ثٌ٘واب الةا٘ن الوٌقتعاخ 

رال  ػلاأ ػاالم اًزظاابم  اا ه الؾااْض ّىٗاابكح رؼاوط فااػ رةَاا٘ن الو٘اابٍ هوااب ٗااؤصو ػلاأ 

 ،.8. ص 1812ةطٍ ضاليخ. أغْا  الوغبهٕ الوبص٘خ )

يؼذل االضزذارح = يطبةخ انحٕع )كــى
2

( / يطبةخ دائرح نٓاب َااص يحاٛظ انحإع 

)كى
2

) 

 رظُٛف أةٕاع انزظرٚف ٔفقبً نًؼبيم اإلضزذارح :(1خذٔل )
 انائــخ

 يم اإلضزذارحيؼب

 اإلخًبنٙ أٔدٚخ غرة انجحٛرح أٔدٚخ شرق انجحٛرح
 انًزٕضظ

 ٪ انؼذد انًزٕضظ ٪ انؼذد انًزٕضظ  ٪ انؼذد

1 – 1.6 14 10.6 1.02 16 16 1.04 23 10.4 1.06 

1.6 – 1.4 99 10.5 1.61 10 10 1.69 112 10.2 1.69 

1.4 –  1.1 1 1.9 1.42 1 1 1.40 3 1.9 1.426 

 - 100 212 - 100 100 - 100 112 انًزٕضظ

: هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ ًزبصظ الزؾل٘ه الِ٘لهّلْعٖ ألؽْاض انًظذر

 .WMSالزصوٗف ثإٍزقلام ثوًبهظ 

ّؽاْض  1.03ٗزعؼ هوب ٍاجا أى هؼبهاه االٍازلاهح لؾاْض ًِاو ث٘ل٘اي  او بي ثلاغ    

هوب ٗال  ػلأ أى أاجاو أؽاْاض الوٌقةاخ ّوةابي لِانا الوؼبهاه ال  1.00إوثبي  ًِو كاثْى

٪ هاي دعوابلٖ 16.5رو٘ه دلٔ االٍازلاهح  ثٌ٘واب أؽاْاض التئاخ الضبً٘اخ ّالضبلضاخ ٗعاوبى 

ػلك األؽْاض هوب ٗل  ػلٔ أًِب رو٘ه دلٔ االٍزلاهح ّرزغوغ ه٘بٍ هّاوالُب واٖ هٌقةاخ 

لاْاكٕ الوصَ٘اٖ واٖ ّ اذ ّاؽال  ثبدظابوخ دلأ هوايٗخ ّاؽلح لنا ٗصه الغوٗبى دلٔ ا

 ىٗبكح او٘خ الو٘بٍ ثِب هوب ٌٗزٌظ ػٌِب و٘عبًبي اج٘واي ٍّوٗؼبي.

 Basins Reliefـ  انخظبئض انزضبرٚطٛخ ألةٕاع انزظرٚف     3

رَاابػل كهاٍااخ القصاابص  الزعبهَٗاا٘خ ألؽااْاض الزصااوٗف ّهؼبه رِااب الوقزلتااخ     

وٖ وِن الؼْاهه الزٖ ٍبػلد ػلٔ ًكرح األؽْاض. ّرؾلٗل فصابص  الغوٗابى الوابصٖ 

 ّؽواخ الو٘بٍ ّالوّاٍت ثبألؽْض  ّرؾلٗل الووؽلخ الؼووٗخ الزٖ روو ثِب.

 .Relief Ratioيؼذل انزضرش       1 –3

هؼل  الزعوً ػي هلٓ الز ٘و وٖ اهرتبع ّاًقتبض ٍقؼ الؾاْض. ّٗكا٘و ُٗؼجو     

،  ّرورتاغ p. 918 Strahler.1957ثصاْهح هجب اوح دلأ كهعاخ اًؾالاه الؾاْض )

 ٘ن ُنا الوؼل  هغ ىٗبكح التبهق ث٘ي أكًٔ ّأػلأ ًةقاخ واٖ الؾاْض. ّٗازن ؽَابثَ هاي 

ثبٍاازقواط  ArcGIS، كافااه ثوًاابهظ DEMفاا   رؾل٘ااه ًوااْمط ادهرتاابع الو وااٖ )

 أػلٔ ّأكًٔ ًةقخ وٖ الؾْض ّغْلَ صن رقج٘ا الوؼبكلخ الزبل٘خ:
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 طٕل نهحٕع)كى(يؼذل انزضرش= انارق ثٍٛ أػهٗ ٔأدَٗ َقطخ فٙ انحٕع)و( / 
(Schumm . 1956. p.612)  

ؽااْض  314ًظااواي ل ضااوح ػاالك األؽااْاض وااٖ هٌقةااخ اللهاٍااخ الجاابلغ ػاالكُب        

ّهؼظوِب أؽْاض صا ٘وح الوَابؽخ. وَا٘زن رقج٘اا ُانٍ الوؼبكلاخ ػلأ ؽْظاٖ ًِاوا 

٪ هي هَبؽخ األؽْاض  ّثزقج٘ا 11كاثْى إوثبي ًِّو ث٘ل٘ي  و بي النٗي ٗوض ى ًؾْ 

م  3619الوأٍااٖ ثااَ  الاانٕ ٗجلااغ التاابهق داثاإزهؼاال  الزعااوً ػلاأ ؽااْض ًِااو 

،. ثٌ٘وااب و/كااى 12.1ااان ل٘جلااغ هؼاال  الزعااوً ثااَ ) 195ّادهزاالاك القااْلٖ لااَ ٗجلااغ 

اان  331م ّادهزلاك القْلٖ لاَ ٗجلاغ  3144ٗجلغ التبهق الوأٍٖ ثَ  ثٛهٛسؽْض ًِو 

،  ل٘زعاؼ أى هؼال  الزعاوً لؾاْض ًِاو و/كاى 8.8ل٘جلغ هؼل  الزعوً ثَ ًؾاْ )

ًِو ث٘ل٘ي  ّٗك٘و دًقتبض هؼل  الزعوً للؾْظا٘ي  كاثْى أػلٔ هي ًظ٘وٍ لؾْض

دلٔ  لح ػول٘بد الٌؾذ ّاٍزوواهُب ثِوب األهو النٕ ٗاؤكٕ دلأ رقتا٘ط الزعابهٌٗ 

ثبلوٌقةخ ّثبلزبلٖ ىٗبكح هَابؽخ أؽاْاض الزصاوٗف ّأغاْا  هغبهِٗاب ّىٗابكح الٌؾاذ 

 ًؾْ الوٌبثغ ّده بً٘خ ؽلّس ػول٘بد أٍو ًِوٕ.

 .Slope Ratio َطجخ اإلَحـذار       3-2

، WMSٗؼاال ُاانا الوؼبهااه أؽاال هقوعاابد الزؾل٘ااه الوْهوااْهزوٕ كافااه ثوًاابهظ )    

ّٗؼجو ػي هلٓ رعوً الؾْض  ّٗو ي ؽَابثَ ثةَاوخ الوَابوخ الوأٍا٘خ )التاوق ثا٘ي 

أكًأ ّأػلأ ًةقاخ واٖ الؾاْض ثابلوزو، ػلأ الوَابوخ األوة٘اخ )أ صأ غاْ  للؾاْض 

نٍ الةاا٘ن ثْاٍااقخ ًوااْمط ادهرتاابع الو وااٖ ثاابلوزو،. دظاابوخ لاانلح ٗو ااي اٍاازقواط ُاا

(DEM كافه ثوًبهظ ،ArcGIS . 

، ًزااابصظ  ااا٘ن ًَااات ادًؾااالاه الوَااازقوعخ هاااي ثوًااابهظ 9ّْٗظاااؼ الغااالّ  )

(WMS  ّرصاااٌ٘تِب وةااابي لزةَااا٘ن ،”Young  ْهاااي ػااالك 61ؽ٘اااش ٗزعاااؼ أى ًؾااا ٪

٪، ُّاأ هؼاالالد اًؾاالاه 11أّ م/م  1.11األؽااْاض رةااغ ظااوي التئاابد األ ااه هااي )

٪ هااي ػاالك األؽااْاض ريٗاال هؼاالالد االًؾاالاه ثِااب ػااي 09هزٍْااقخ. ثٌ٘وااب ًغاال أى 

٪، لزؼل أؽْاض  الٗلح االًؾالاه  ّٗجلاغ هؼال  اًؾالاه ؽاْض ًِاو 11أّ م/م  1.11)

  ل٘زعااؼ أى هؼظاان األؽااْاض روااو  م/م 1.19ّؽااْض ًِااو كاثااْى م/م .  1.13ث٘ل٘ااي 

خ عوٗابى الو٘ابٍ ػجوُاب ّ لاخ ثووؽلخ هج وح هاي كّهرِاب الزؾبر٘اخ ّاهرتابع هؼال  ٍاوػ

التْا ل ثِب ّىٗبكح صبوٖ الغوٗبى لِب ًظواي لكلح ص ثخ الصقْه ثبلوٌقةخ ماد الٌكارح 

 الجوابً٘خ وٖ هؼظوِب.
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 رظُٛف أةٕاع انزظرٚف ٔفقبً نُطجخ اإلَحذار :(8خذٔل )
 التئــخ

 هؼل  ادًؾلاه )م/م،

 ادعوبلٖ أّكٗخ إوة الجؾ٘وح أّكٗخ  وق الجؾ٘وح
 الوزٍْػ

 ٪ الؼلك الوزٍْػ ٪ الؼلك الوزٍْػ  ٪ الؼلك

 1.119 1.6 1 1.1 1 1 1.119 1.9 1 1.13 –صتو 

1.13 – 1.16 32 19.4 1.122 21 21.2 1.121 60 36.1 1.125 

1.16 – 1.11 21 36.5 1.144 35 35.2 1.141 65 36.9 1.141 

1.11 – 1.11 23 34.0 1.12 21 21.2 1.10 53 31.4 1.126 

1.11 – 1.21 30 31.6 1.30 9 9.1 1.32 22 16.2 1.326 

 1.20 0.5 11 1.26 2.1 2 1.22 5.1 4 1.21أاجو هي 

: هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ ًزبصظ الزؾل٘ه الِ٘لهّلْعٖ ألؽْاض انًظذر

 .WMSالزصوٗف ثإٍزقلام ثوًبهظ 

 
ػلٔ ًزبصظ الزؾل٘ه الِ٘لهّلْعٖ ألؽْاض  : هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي انًظذر

  ّالووص٘خ ArcGISّالٌزبصظ كافه ثوًبهظ  WMSالزصوٗف ثإٍزقلام ثوًبهظ 

 .DEMًّوْمط ادهرتبع الو وٖ  Landsat 8التعبص٘خ 

 رظُٛف أةٕاع انزظرٚف ٔفقبً نُطجخ اإلَحذار :(6شكم )
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 راثؼبً: انزحهٛم انًٕرفٕيزر٘ نشجكبد انزظرٚف انًبئٙ

 ٍ٘زن رٌبّ  أُن الوؼبه د وٖ رؾل٘ه فصبص   ج بد الزصوٗف الوبصٖ اوب ٗلٖ:     

 .Stream Order Analysisرحهٛم ررت األٔدٚخ:    – 1

واٖ رصاٌ٘ف هرات  (Strahler.1957.PP.914-916)ٗؼل دٍزقلام غوٗةخ اٍازوٗلو 

 Spatialاألّكٗاخ هاي القاوق الكابصؼخ واٖ الزؾل٘اه ثْاٍاقخ أكّاد الزؾل٘اه الو ابًٖ )

Analysis( ّ ،Hydrologyكافااه ثوًاابهظ ،ArcGIS   ّرةااْم ػلاأ اػزجاابه أى اااه

هغوٓ ص ٘و ال روولٍ هّاول أص و ٗؼل هرجخ أّلٔ  ّػٌالهب ٗلزةاٖ ّاكٗا٘ي هاي الورجاخ 

األّلٔ ٗز ْى هغاوٓ هاي الورجاخ الضبً٘اخ  ّدما الزةأ ّاكٗا٘ي أّ أاضاو هاي الورجاخ الضبً٘اخ 

ُّ اانا ؽزاأ رصااه دلاأ أػلاأ هرجااخ هزوضلااخ وااٖ الوغااوٓ ٗز ااْى هغااوٓ الورجااخ الضبلضااخ 

 ، فقْاد اٍزقواط هرت األّكٗخ:7الوصَٖ٘  ّْٗظؼ الك ه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArcGIS V. 10.5( خطٕاد اضزخراج ررت األٔدٚخ داخم ثرَبيح 7شكم )

، أى هغبهٓ األّكٗخ ػلٔ هَزْٓ أؽْاض هٌقةخ اللهاٍخ 11ْٗظؼ الغلّ  )       

رواّؽذ هرجِب هب ث٘ي الورجخ األّلٔ ؽزٔ الضبهٌخ  ّرج٘ي ّعْك ػ  خ ػ َ٘خ ث٘ي 

الورت ّأػلاك الوغبهٕ. ؽ٘ش الوب ىاكد الورجخ  لذ أػلاك الوغبهٕ. هوب ٗزتا هغ 

ج٘ي أى دعوبلٖ ػلك الوغبهٕ   ّ ل رHorton  (Horton. 1945.p.281) بًْى 

 02106هغوٓ ّرعن الورجخ األّلٔ ثِب ػلك  11110الوبص٘خ لألؽْاض الكو ٘خ 

٪ هي عولخ أػلاك الوغبهٕ. ثٌ٘وب ٗجلغ دعوبلٖ ػلك الوغبهٕ 61.4هغوٓ ثٌَجخ 

 00165هغوٓ رعن الورجخ األّلٔ ثِب ػلك  11669الوبص٘خ لألؽْاض ال وث٘خ 

الوغبهٕ  ّثصتخ ػبهخ رٌزكو الورت اللً٘ب األّلٔ  ٪ هي عولخ أػلاك61.4ثٌَجخ 

ّالضبً٘خ ّٗوعغ ملح دلٔ  لخ ال قبك الٌجبرٖ وٖ هٌبغا أػبلٖ األؽْاض دظبوخ دلٔ 

ّػْهح الَقؼ ّرعوٍَ ّ لح االًؾلاه ّالزرصو ثٌظبم ال َْه ّالكةْق دظبوخ دلٔ 

Aster Dem نموذج اإلرتفاع الرقمي 

Fil Sinks 

Flow Direction 

Reclassify Raster Stream 
Order 

Stream Order 

Convert Raster Stream 
Order to Vector (.Shp) 

خريطة تصنيف رتب األوديةإنتاج   
Stream Order Map 

Strahler Method 
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اج٘وح هي  أى ُنٍ الورت رٌزكو وٖ الوٌقةخ الؼل٘ب هي األؽْاض ؽ٘ش رزلةٔ اوبد

األهقبه هوب ٌٗزظ ػٌَ ؽوهبى أٍقؼ ُنٍ األؽْاض هي الؾوبٗخ ال ىهخ ّلنا ؤِ 

أاضو رؼوظبي للٌؾذ ّر ْٗي هغبهٕ هي الورجخ األّلٔ رَبػل ػلٔ رَِ٘ه ػول٘خ 

الغوٗبى األّل٘خ الزٖ رؼوه ػلٔ ر ْٗي هغبهٕ هي الورجخ األّلٔ الزٖ ٍوػبى هب 

ر واه الغوٗبى الوبصٖ ّروايٍ  ّٗزتا ُنا الزتَ٘و هغ رزقْه دلٔ الورجخ الزٖ رلِ٘ب هغ 

 . Dornkamp and King. 1971 . p.8)هب رْصه دلَ٘ )

 ( رظُٛف ررت األٔدٚخ ٔأػذادْب ثًُطقخ انذراضخ10خذٔل )
 انحٕع

 انًبئٙ
 انررجخ

 ػذد

 انًدبر٘
٪ 

 طٕل

 انًدبر٘ )كى(
٪ 

 انحٕع

 انًبئٙ
 انررجخ

 ػذد

 انًدبر٘
 

 طٕل

 انًدبر٘ )كى(
٪ 

إخًبنٙ 

أةٕاع 

شرق 

ثحٛرح 

رخسٍٚ 

ضذ 

 انُٓضخ

1 02106 61.4 16015.3 09.3 

إخًبنٙ 

أةٕاع 

غرة 

ثحٛرح 

رخسٍٚ 

ضذ 

 انُٓضخ

1 00165 61.4 10114.4 04.1 

3 19911 32.5 1113.0 35.1 3 31021 32.1 1191.1 35.2 

2 11291 13.2 0135.2 13.9 2 11411 13.3 0156.6 12.0 

0 6603 5.6 3106.6 5.6 0 5131 5.1 3152.6 5.5 

6 3611 2.1 146.5 3.1 6 2114 2.0 1161.5 2.4 

5 1065 1.4 094.6 1.5 5 1331 1.0 224.1 1.1 

4 252 1.0 111.1 1.0 4 524 1.4 169.0 1.6 

1 435 1.9 114.4 1.5 1 491 1.9 313.0 1.4 

1155 انًدًٕع 100 31333 100 14114 انًدًٕع

8 
100 31162 100 

ةٕع 

َٓر 

 ثٛهٛس

 شرقبً 

1 22143 61.6 11464.2 09.3 

ةٕع 

َٓر 

 داثٕز

 غرثبً 

1 26316 61.2 11253.0 04.1 

3 16264 32.0 5196.2 36.9 3 16954 33.1 5313.1 35.1 

2 1152 13.2 2159.0 13.1 2 1633 13.3 2340.2 12.5 

0 0141 5.2 1615.0 5.2 0 0169 5.9 1562.1 5.9 

6 3196 2.3 422.1 2.1 6 2115 0.2 111.1 2.4 

5 1151 1.5 269.6 1.6 5 1161 1.6 346.0 1.1 

4 252 1.5 11.2 1.2 4 524 1.9 169.0 1.4 

1 435 1.1 114.4 1.1 1 491 1.1 313.0 1.9 

2005 انًدًٕع 100 23181.8 100 65215 انًدًٕع

4 
100 24102 100 

% يٍ إخًبنٙ 

 األةٕاع
22.4 - 26.3 - 

% يٍ إخًبنٙ 

 األةٕاع
28.1 - 22.3 - 

الغلّ  هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ ًزبصظ رؾل٘ه  ج بد الزصوٗف ثْاٍقخ اكاح 

Stream order  كافه ثوًبهظArcGis. 
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: هي دػلاك الجبؽش دػزوبكاي ػلٔ ًزبصظ الزؾل٘ه الِ٘لهّلْعٖ لكج بد انًظذر

 Landsat 8. ّالووص٘خ التعبص٘خ  WMS  ّArcGISالزصوٗف ثإٍزقلام ثوًبهظ 

 DEMًّوْمط ادهرتبع الو وٖ 

 ( ررت األٔدٚخ نألةٕاع انًؤثرح ػهٗ ثحٛرح رخسٍٚ ضذ انُٓضخ8شكم )

 .Stream  Lengthsأطٕال ررت األٔدٚخ    -2

اان. ّٗجلاغ دعوابلٖ أغاْا   53611ثلغ هغوْع أغْا  الوغبهٕ لألؽْاض ؽْالٖ     

٪. ثٌ٘واب األّكٗاخ الزاٖ رةاغ إوثابي ٗجلاغ 09.9اان ثٌَاجخ  21154 بي األّكٗخ الزٖ رةغ  او

٪ هاي دعوابلٖ األغاْا   ّرزوااي الٌَاجخ ال ج٘اوح هاي 61.1ان ثٌَجخ  21222أغْالِب 

أغْا  الوغبهٕ واٖ األؽاْاض اج٘اوح الوَابؽخ الوزوضلاخ واٖ ؽاْض ث٘ل٘اي  او بي الانٕ 

٪ 45.2ْض كاثاْى إوثابي ٪ دعوبلٖ أغْا  األّكٗخ الكو ٘خ  ثٌ٘وب ٗعن ؽا44.2ٗعن 

هي دعوبلٖ أغْا  األّكٗخ إوثبي. اواب ٗزعاؼ أى الاورجز٘ي األّلأ ّالضبً٘اخ اللزا٘ي رةؼابى 

٪ هي دعوبلٖ أغْا  أّكٗخ األؽْاض الكاو ٘خ 46.2ثوٌبثغ أؽْاض الزصوٗف ٗوض ى 

٪ وٖ األؽْاض ال وث٘خ ؽ٘ش رزو٘ي ُنٍ الوّاول ث ضوح أػلاكُب ّ صو هزٍْاػ 40.1ّ

او ىهاي هؽلاخ عوٗابى أغْالِب ً َج٘بي هوب ٗك٘و دلٔ هلٓ رعوً أؽاْاض الوٌقةاخ  َصو

 ه٘بٍ ُنٍ الوّاول الؼل٘ب دلٔ الورت الزٖ رلِ٘ب.
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 Drainage Densityكثبفخ انزظرٚف   -3

رؼجو ػي الؼ  خ ث٘ي أغْا  الوغبهٓ ّهَبؽخ الؾْض ّرؼل هؤ واي لوالٓ رؼاوض    

قخ الوغابهٕ الوبص٘اخ هواب ٗؼ اٌ كّه أٍقؼ األؽْاض لؼول٘بد الٌؾذ ّالزةق٘اغ ثْاٍا

األهقبه ّالْظغ القجْإواوٖ ًّْػ٘خ الصقْه ّالوّاٍت الَقؾ٘خ وٖ رؾلٗال اضبواخ 

الزصوٗف  ّرزْ ف  ٘وخ اضبوخ الزصوٗف ػلٔ او٘خ األهقبه الزٖ رَةػ ػلٔ الؾْض 

،  331. ص 1881خإدح ةطاٍُٛ ٔرخارٌٔ. ّهؼلالد الزجقاو ّالزَاوة ّالٌتبمٗاخ )

 اج خ ًةاه الو٘ابٍ هاغ اهرتابع  ا٘ن اضبواخ الزصاوٗف. ٍّا٘زن رقج٘اا هؼبكلاخ ّريكاك اتبكح 

 ، اوب ٗلٖ :. (Horton. 1945.P.283اضبوخ الزصوٗف ّوةب لوؼبكلخ 

انكثبفخ انزظرٚاٛخ = يدًٕع أطٕال انًدبر٘ )كى( / انًطبةخ انحٕضٛخ )كى  
2

) 

ل٘ااي ّكاثااْى ، ًزاابصظ اضبوااخ الزصااوٗف للؾْظاا٘ي الوصَ٘اا٘٘ي ث11ْ٘ٗظااؼ الغاالّ  )    

 -٪ هي دعوبلٖ هَبؽخ أؽْاض الوٌقةخ اوب ٗلٖ: 11اللناى ٗوض ى 

 ( كثبفخ انزظرٚف فٙ األةٕاع انزٙ خضؼذ نهذراضخ فٙ انًُطقخ11خذٔل )

 انحٕع
أطٕال انًدبر٘ 

 )كى(

يطبةخ انحٕع 

)كى
2

) 

كثبفخ انزظرٚف 

)كى/كى
2

) 

 1.40 12411 32199 ث٘ل٘ي

 1.69 16149.5 30114 كاثْى

 1.55 10001 20112 الوزٍْػ

 ،. 11، ّ )0: هي دػلاك القبلت دػزوبكاي ػلٔ ث٘بًبد الغلّ  )انًظذر        

، أى اضبواخ الزصاوٗف الوابصٖ ل ا  الؾْظا٘ي هزةبهثاخ ؽ٘اش 11ٗزعؼ هاي الغالّ  )  

ان/ان 1.40رزواّػ ث٘ي 
3
ان/اان 1.69لؾْض ًِو ث٘ل٘اي  او بي ًّؾاْ  

3
لؾاْض ًِاو  

ان/ان 1.55إوثبي. ثوزٍْػ ػبم  كاثْى
3

  ّرؼال ُانٍ الةا٘ن هٌقتعاخ ًَاج٘بي ّملاح ثَاجت 

ًااْع الصااقْه وااٖ أؽااْاض الوٌقةااخ ُّاأ الصااقْه الصاالجخ الزااٖ أُوِااب الغواً٘ااذ 

 ّال ْاهري الزٖ رٌقتط وِ٘ب اضبوخ  ج خ الزصوٗف.

 خبيطبً:  رحهٛم اندرٚبٌ انططحٙ

زصااوٗف ثؼاالك هااي الوؼاابه د ٗااورجػ رؾل٘ااه الغوٗاابى الَااقؾٖ ػجااو أؽااْاض ال    

 -CNه ان هٌؾٌأ الغوٗابى  -ىهاي الزوا٘اي -الِ٘لهّلْع٘خ الِبهخ ُّٔ )ىهي الزارف٘و

ٍّاوػخ الو٘ابٍ،  ّرؼال  -ىهاي رصاوٗف ه٘ابٍ الؾاْض -هؼلالد الزصو  -ؽغن الو٘بٍ

الؼْاهااه الَاابثةخ دًؼباَاابي ل ااه هااي ًزاابصظ رؾل٘ااه األهقاابه ّالؼْاهااه الوٌبف٘ااخ األفااوٓ 

ّ ج بد الزصوٗف الوزؼالكح. ّو٘واب ٗلاٖ ػاوض لِانٍ الوؼابه د ّفصبص  أؽْاض 

 -، للزؾل٘ه الِ٘لهّلْعٖ ّرٌةَن دلٔ:WMS 10الزٖ رن رؾل٘لِب ػجو ثوًبهظ )

 يذخالد انًُٕرج انٓٛذرٔنٕخٙ: -1

   Lag Timeزيٍ انزأخٛر   1-1
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ُْ اليهي التبصه ث٘ي ثلاٗخ ٍةْغ الوقو ّؽزٔ ؽلّس الغوٗبى الَقؾٖ ّٗوضه   

،. 35. ص1888أةًذ ضبنى طبنح.الْ ذ النٕ رورتغ وَ٘ هؼلالد الزجقو ّالزَوة )

ُّنا الْ ذ ٗيكاك هغ اًقتبض اضبوخ الوقو ّٗةه ثيٗبكح اضبوخ الوقو ّٗيكاك أٗعبي وٖ 

ػٕاد َزْٗخ ثَجت وؼه الغبمث٘خ األهظ٘خ )ؽبلخ الَقْػ ٌُ٘خ االًؾلاه أّ  جَ الو

 ،.121. ص2000ةبيذ يٕضٗ. 

، وٖ ؽَبة هؼبكلخ ىهي الزرف٘و الزٖ رؼل أؽل WMS 10ثوًبهظ ) رن اٍزقلام  ل   

الوؼبكالد الزٖ ٗةْم ثزؾل٘لِب  اوب ٗعن ػلك هي الوؼبه د الزٖ رٌبٍت األ بل٘ن 

، الو صوخ لقج٘ؼخ Riverside Mountain Methodالوقزلتخ ل٘زن دفز٘به غوٗةخ )

 .A. W. Miller & E. J. Nelsonلوؼبكلخ ) الوٌقةخ لزؾلٗل ىهي الزرف٘و ّوةبي 

2010. p 262 للوغبهٕ الوبص٘خ وٖ ًقبق األًِبه. ّػلَ٘ ٍ٘زن ؽَبة ىهي الزرف٘و ،

لألؽْاض ّاٍزقواط الٌزبصظ ثقوٗةخ آل٘خ كافه الجوًبهظ ألًِب رزٌبٍت هغ غج٘ؼخ د ل٘ن 

 -للهاٍخ ُّنٍ الوؼبكلخ ُٖ:هٌقةخ ا

m ^(S) } √= Ct * { L * Lca /  
1

Lag Time  

 رظُٛف أةٕاع انزظرٚف ٔفقبً نسيٍ انزأخٛر :(12خذٔل )

زيٍ 

 انزأخٛر

 )ضبػخ(

انًزٕ اإلخًبنٙ أةٕاع غرة انجحٛرح أةٕاع شرق انجحٛرح

انًزٕ انؼذد ضظ

 ضظ

انؼذ ٪ انًزٕضظ انؼذد ٪

 د

٪ 
1 – 1 44 1.60 56.

1 

56 1.66 56 10

3 

56.

0 

1.66 
1 – 0 25 1.53 21.

1 

39 1.49 39 56 21.

1 

1.41 
0 – 1 2 5.01 3.5 6 6.11 6 1 2.4 6.45 

أاجاااو هاااي 

1 

1 34.16 1.9 1 21.45 1 3 1.9 39.05 
، WMSالغاالّ  هااي دػاالاك القبلاات دػزواابكاي ػلاأ ث٘بًاابد الٌوااْمط الِ٘االهّلْعٖ )

 لوؼبكلخ ىهي الزرف٘و

 

    

                                           
1 Ct  =1.3هؼبهه صبثذ    .L .  ،غْ  الؾْض )م =Lca غْ  الوَبوخ دلٔ هواي =

 . 1.211هؼبهه صبثذ=  m= أ صٔ دًؾلاه للوغوٓ الوصَٖ٘)م/ان، . Sالؾْض )م، . 
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 ، . 13: هي دػلاك القبلت دػزوبكاي ػلٔ ث٘بًبد الغلّ  )انًظذر          

 رظُٛف أةٕاع انزظرٚف ٔفقبً نسيٍ انزأخٛر :(9شكم )

٪ هي دعوبلٖ األؽْاض الزٖ ٗةه ىهاي 56.0ٗزعؼ هوب ٍجا أى التئخ األّلٔ رعن     

واّػ ىهاي ٪ هاي ػالك األؽاْاض ٗزا21ٍبػخ  صن رعن التئخ الضبً٘اخ  1الزرف٘و لِب ػي 

ٍابػبد. ل٘زعاؼ أى أؽااْاض ُابر٘ي التئزا٘ي صاا ٘وح  0الزارف٘و لِاب هااب ثا٘ي ٍابػخ دلاأ 

الوَاابؽخ ّماد اًؾاالاهاد هورتؼااخ ّرزو٘ااي ثرًِااب أٍااوع األؽااْاض وااٖ رْالاال الغوٗاابى 

ٍبػبد  صان  1–0٪ هي األؽْاض رزواّػ هب ث٘ي 1الوبصٖ. ثٌ٘وب التئخ الضبلضخ رعن ًؾْ 

ٍابػخ  34.16ث٘ل٘اي  او بي الانٕ ٗجلاغ ىهاي الزارف٘و لاَ ٗررٖ أاجو ؽْظا٘ي ُّواب ًِاو 

ٍابػخ. ّٗوعاغ ملاح ل جاو  21.1ًِّو كاثْى إوثابي الانٕ ٗايكاك و٘اَ ىهاي الزارف٘و دلأ 

هَبؽخ الؾْظ٘ي ّاضوح الكاةْق ّالتْاصاه ّىٗابكح هؼالالد التْا ال واٖ ُانٍ الوٌقةاخ 

رغوٕ وْ ِاب الو٘ابٍ الةوٗجخ هي األفلّك األووٗةٖ. دظبوخ لٌْػ٘خ الصقْه الصلجخ الزٖ 

 هب أكٓ دلٔ ىٗبكح وزوح ؽلّس الغوٗبى الوبصٖ للؾْظ٘ي.

    Time of Concentrationزيٍ انزركٛس    1-2

ٗؼو  ثرًَ التزاوح اليهٌ٘اخ ال ىهاخ دًزةاب  الو٘ابٍ هاي أثؼال ًةقاخ ػلأ هؾا٘ػ الؾاْض 

، هوااب ٗت٘اال وااٖ هؼووااخ الْ ااذ 256. ص 2005إثااراْٛى ضااٛذ انجكاار٘. ؽزاأ هصااجَ )

، واٖ ؽَابة WMSلنٕ رةقؼَ الو٘بٍ للْصْ  دلٔ هصجِب  ّ ل رن اٍزقلام ثوًبهظ )ا

ىهااي الزوا٘ااي لوااب ٗعاان هااي هؼاابه د رٌبٍاات األٍااقؼ الوقزلتااخ الزااٖ رٌَاابة ػلِ٘ااب 

 Kirpich Method for overland flow onالوغابهٕ. ّران افز٘ابه هؼبكلاخ

grassy earth Kirpich (Z.P. 1940. pp. 362 )ت الوؼابكالد ؽ٘اش رؼال أًَا

 الزٖ رزْاوا هغ القج٘ؼخ الغجل٘خ ّالؼكج٘خ لوٌقةخ الٌ٘ه األىهق ّهّاولٍ.

Time of Concentration (hrs)
(1)

 = m*0.00013*(L
0.77

/S
0.385

) * Ct 
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 ،  ًزبصظ ؽَبثبد ىهي الزوا٘ي ألؽْاض هٌقةخ اللهاٍخ:12ّْٗظؼ الغلّ  )

 رظُٛف أةٕاع انزظرٚف ٔفقبً نسيٍ انزركٛس :(13خذٔل )
 زيٍ انزركٛس   

 )ضبػخ(

 اإلخًبنٙ أةٕاع غرة انجحٛرح أةٕاع شرق انجحٛرح
 انًزٕضظ

 ٪ انؼذد ٪ انًزٕضظ انؼذد ٪ انًزٕضظ انؼذد

1 – 1 21 1.12 35.6 31 1.42 31 63 30.1 1.41 

1 – 0 41 1.14 69.1 53 1.12 53 123 51.1 1.16 

0 – 31 16 1.11 13.1 15 4.45 15 21 10.2 4.11 

 93.296 1.9 3 1 96.05 1 1.9 19.22 1 31أاجو هي 

، WMS: هي دػلاك القبلت دػزوبكاي ػلٔ ث٘بًبد الٌوْمط الِ٘لهّلْعٖ )انًظذر

 لوؼبكلخ ىهي الزوا٘ي.

٪ هااي دعواابلٖ األؽااْاض الزااٖ ٗةااه ىهااي 10.1رعاان التئزاا٘ي األّلاأ ّالضبً٘ااخ ًؾااْ 

٪ هااي األؽااْاض ؽ٘ااش رزو٘ااي ُاانٍ 10.2ٍاابػبد ّرعاان التئااخ الضبلضااخ  0روا٘يُااب ػااي 

التئابد الض صاخ ثصا و الوَابؽخ ًَاج٘بي ٍّاوػخ ّصااْ  الو٘ابٍ ثِاب هاي أثؼال ًةقاخ ػلاأ 

خ الواثؼاخ ّرعان ؽْظاٖ ًِاوٕ هؾ٘ػ الؾْض هي الوٌجغ ؽزٔ الوصات. صان راررٖ التئا

ٍاابػخ ػلاأ  96.6ّ  19.2ث٘ل٘ااي  ااو بي ّكاثااْى إوثاابي الاانٕ ٗجلااغ ىهااي الزوا٘ااي لِوااب 

 الزْالٖ ّملح ل جو هَبؽخ الؾْظ٘ي ّرجبػل الوَبوخ هب ث٘ي الوٌبثغ ّالوصت.

قٍَٛى رقى يُحُٗ انطرٚبٌ انططحٙ  1-3
2

Runoff Curve Number "CN" 

وثػ ث٘ي الغوٗبى الَقؾٖ ّالوقو ال لاٖ الوزَاب ػ  ؽ٘اش رؼل أؽل القوق الِبهخ لل    

رؼوااه ػلاأ رةاالٗو الغوٗاابى الَااقؾٖ ّرؾلٗاال راالوةبد الو٘اابٍ ثؼاال فصاان او٘اابد الو٘اابٍ 

الوتةااـْكح ثبلزَااوة لجبغااـي األهض. ّرؼزواال وااٖ  ٘بٍاابرِب ػلاأ رؾلٗاال ّرصااٌ٘ف ًااْع 

 (Land Cover)، ًّااْع ال ااـقبك الٌجبرااـٖ Soil Typeالصااقْه ًّااْع الزوثااخ )

  ّٗؼاال ه اان الوٌؾٌاأ أؽاال أُاان هاالف د الٌوااْمط (Land Use)ّاٍاازقلام األهاظااٖ 

، لؾَابة ؽغاْم ّرصاووبد الو٘ابٍ ألؽاْاض الزصاوٗف  ّٗازن WMSالِ٘لهّلْعٖ )

، ؽَاات ًْػ٘ااخ روثااخ الؾااْض أّ ؽَاات أ ااه هؼاال  CNاٍاازٌزبط  اا٘ن ه اان الوٌؾٌاأ )

رؾلٗاال الوغوْػااخ القبصااخ رَااوة لو٘اابٍ األهقاابه وااٖ ُاانٍ الٌْػ٘ااخ هااي الزوثااخ  ّٗاازن 

 ،.10ثظوّ  ؽْض الزصوٗف ؽَت الزصٌ٘ف الوج٘ي وٖ الغلّ  ه ن )

  

                                           
3  Ct  =1.10هؼبهه صبثذ*(CN-11،1+    .CN ْهؼبهه هٌؾٌٔ الَاوٗبى الانٕ ران رؾلٗالٍ ُّا =

11    .m  =ُّاْ الوؼبهاه القابت ثبألهاظاٖ الؼكاج٘خ .  3.1هؼبهاه صبثاذL   ْغا =overland 

flow .،م(  Sهي الوٌجغ للوصت )م/م،.= هزٍْػ دًؾلاه الوغوٓ الوص َٖ٘ 
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( قٛى رقى انًُحُٗ ةطت َٕػٛخ انزرثخ ٔاضزخذاو األرع نهًُبطق 14خذٔل )

 انًخزهاخ

Use Description 

on Input Screen 

Description and Curve Numbers from TR-55 

Cover Description 

Curve Number for 

Hydrologic Soil 

Group 

Cover Type and Hydrologic Condition A B C D 

1 Forest Woods (2) - Good Condition 30 55 70 77 

3 Grass/Pasture 
Pasture. Grassland. or Range(3) - Good 

Condition 
39 61 74 80 

 هؼِل ثؾْس الوْاهك الوبص٘خ.  َن اللهاٍبد الِ٘لهّلْع٘خ. انًظذر:

، للؾْض ػلٔ رؾلٗل Average CNٗؼزول ؽَبة  ٘وخ ه ن الوٌؾٌٔ الوزٍْػ )    

، الُوٌبظو ل ه هَبؽخ CNiهَبؽبد األهاظٖ ماد القصبص  الوقزلتخ ّرؾلٗل )

 -:(K.X. Soulis and J.D. Valiantzas. 2012. P 3)ثبٍزقلام هؼبكلخ 

قى انًُحُٗ= يدًٕع )رقى انًُحُٗ نًُطقخ * يطبةخ انًُطقخ( /يطبةخ ةٕع ر

 انزظرٚف
ألؽْاض الزصوٗف  (CN)، رن ؽَبة ه ن الوٌؾٌٔ 10هي ف    ٘ن الغلّ  ه ن )

ثوٌقةخ اللهاٍخ ؽ٘ش رعن ُنٍ أؽْاض هٌبغا إبثبد ّأفوٓ ػكج٘خ ّػلَ٘ 

زٍْقخ ث٘ي التئز٘ي ، اة٘وخ هC، ثبلوغوْػخ )24دٍزقلهذ  ٘وخ ه ن الوٌؾٌٔ )

 ،.WMSّاٍزقلاهِب وٖ ؽَبثبد الٌوْمط الِ٘لهّلْعٖ )

 يخرخبد انًُٕرج انٓٛذرٔنٕخٙ: -2

ّوةاابي للؾَاابثبد الَاابثةخ هااي هاالف د للٌوااْمط الِ٘االهّلْعٖ ركااوه هؼاالالد الزَااب ػ 

الوقاوٕ ّىهاي الزوا٘ااي ّالزارف٘و ّه اان هٌؾٌأ الَااوٗبى. ران ؽَاابة أُان الوقوعاابد 

ّهؼااالالد رااالوةِب ّىهاااي رصاااوٗتِب ػلااأ ُ٘ئاااخ هٌؾٌااأ َٗاااوٖ ُّاااٖ ؽغاااْم الو٘ااابٍ 

 . Hydrographُ٘لهّعوا  هٌؾٌٔ الغوٗبى الوبصٖ 

ّثزقج٘ا الٌوْمط الِ٘لهّلْعٖ ران ؽَابة ُ٘الهّعوا  رصاو  هزٍْاقبد 

ّٗكااوه   األهقاابه ألؽااْاض الزصااوٗف الزااٖ رصاات وااٖ ثؾ٘ااوح رقاايٗي ٍاال الٌِعااخ

mؽَاابة ؽغاان الغوٗاابى الواابصٖ 
3

(  V،
(1،

mّهؼاال  الزصااو   
3
/s(  P،

(3،
ّىهااي  

،min(  Tرصااوٗف الو٘اابٍ ّّصااْلِب لاانهّرِب  
(2،

، 11، ّ)10ّْٗظااؼ الكاا ل٘ي )  

هقوعبد الٌوْمط لٌِوٕ ث٘ل٘ي ّكاثْى وٖ  ا ه ُ٘الهّعوا  الزصاو  فا   أ اِو 

 الت٘عبى.
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(1)
: ٗؼجو ػي هغوْع هب ٗو ي أى ٗوو ّرصاووَ  اج خ رصاوٗف ةدى اندرٚبٌ انًبئٙ 

 ػجو أّكٗزَالؾْض 
(2) 

: رؼجو ػي او٘خ الو٘بٍ الزٖ ٗو ي الؾْض أى ٗصووِب وٖ اه يؼذالد انزظرف

ػبصتخ هقوٗخ ّملح ػلٔ دػزجبه أى الوقو َٗةػ ثك ه هٌزظن ػلٔ اه أعياك 

 الؾْض.
(3)

: ٗؼجو ػي التزوح اليهٌ٘خ ال ىهخ لؾْض الزصوٗف ؽزٔ ٗصو  زيٍ انزظرٚف 

الوقوط ػٌل ًةقخ الوصت. ّالوب صو  الؾْض ابوخ ه٘بَُ هي الوٌبثغ ّؽزٔ 

 ه٘بَُ وٖ وزوح ىهٌ٘خ ّع٘يح الوب ابى أ ل فقْهح.

 
 ،.WMS: دػزوبكاي ػلٔ هقوعبد الٌوْمط الِ٘لهّلْعٖ )انًظذر

(: ْٛذرٔخراف انزظرف نًٛبِ انطٕٛل نحٕع رظرٚف َٓر ثٛهٛس خالل 10شكم )

 شٕٓر يٕضى اناٛضبٌ
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 ،.WMSػلٔ هقوعبد الٌوْمط الِ٘لهّلْعٖ ) : دػزوبكاي انًظذر

(: ْٛذرٔخراف انزظرف نًٛبِ انطٕٛل نحٕع رظرٚف َٓر داثٕز خالل 11شكم )

 شٕٓر يٕضى اناٛضبٌ

، هلق  ًزبصظ ؽَبثبد الٌواْمط الِ٘الهّلْعٖ لؾْظاٖ ث٘ل٘اي 16ْٗظؼ الغلّ  )   

 -ّكاثْى أاجو أؽْاض الزصوٗف الزٖ رصت وٖ ثؾ٘وح ٍل الٌِعخ اوب ٗلٖ:

( خظبئض اندرٚبٌ انًبئٙ نحٕضٙ َٓر٘ ثٛهٛس ٔ داثٕز خالل يٕضى 15خذٔل )

 اناٛضبٌ

إضى 

 انحٕع

 ةٕع َٓر داثٕز )غرثبً( ةٕع َٓر ثٛهٛس )شرقبً(
إخًبنٙ ةدى 

 اندرٚبٌ

)يهٛبر و
3

) 

ةدى 

اندرٚبٌ 

)يهٛبر و
3

) 

يؼذل 

انزظرف 

)و
3

 /س(

زيٍ 

انزظرف 

 )دقٛقخ(

ةدى 

اندرٚبٌ 

)يهٛبر و
3

) 

يؼذل 

 انزظرف

)و
3

 /س(

زيٍ 

انزظرف 

 )دقٛقخ(

 1.009 3116 2941.9 1.646 3616 5469.6 1.140 يبٕٚ

َٕٕٛٚ 1.554 13196.6 3091 1.199 4511.2 3491 3.455 

 2.999 3491 11321.1 1.011 3091 19054.9 3.611 ٕٚنٕٛ

 0.156 3491 11544.2 1.606 3091 19044.4 3.63 أغططص

 3.530 3491 4545.9 1.111 3091 11411.2 1.612 ضجزًجر

 1.111 3116 2106.4 1.664 3616 0233.6 1.002 أكزٕثر

 9.626 اإلخًبنٙ
 الوزٍْػ

- 5.251 
 الوزٍْػ

- 16.912 
13024.0 4220.16 
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: هي دػلاك القبلت دػزوبكاي ػلٔ ث٘بًبد هقوعبد الٌوْمط الِ٘لهّلْعٖ انًظذر

(WMS.، 

ٗزعؼ هوب ٍجا أى مهّح رلوةبد الو٘بٍ ّؽغْهِب رؾلس ف    ِو أإَقٌ 

فا   هٍْان  وٖ ااه هاي ؽْظاٖ ًِاوٕ ث٘ل٘اي ّكاثاْى  ّٗجلاغ دعوابلٖ ؽغان الغوٗابى

هل٘به م 9.6الت٘عبى لؾْض ًِو ث٘ل٘ي 
2
هل٘به م 5.0صن ٗلَ٘ ًِو كاثْى ثٌؾْ  

2
. 

، دعوبلٖ ؽغْم الو٘بٍ الزٖ ٗزلةبُب الٌ٘ه األىهق وٖ ًقبق ثؾ٘اوح 15ّْٗظؼ الغلّ  )

 -ٍل الٌِعخ ػجو األؽْاض الزٖ رصت ثَ هي الغبًت الكو ٖ ّال وثٖ:

نكم يٍ األةٕاع انزٙ رظت شرق ٔغرة ( ةدى اندرٚبٌ انًبئٙ 16خذٔل رقى )

 ثحٛرح انزخسٍٚ خالل شٕٓر يٕضى اناٛضبٌ
 انشٓر 

 (3ةدى اندرٚبٌ )يهٛبر و
 ٪ اإلخًبنٙ أكزٕثر ضجزًجر أغططص ٕٚنٕٛ َٕٕٚٛ يبٕٚ

 51.4 13.699 1.513 1.999 2.231 2.214 3.199 1.151 أةٕاع شرق انجحٛرح

 29.2 1.163 1.454 1.091 3.161 1.914 1.044 1.490 أةٕاع غرة انجحٛرح

 111 31.461 1.259 2.09 6.243 6.210 2.545 1.960 اإلخًبنٙ 

هي دػلاك القبلت دػزوبكاي ػلٔ ث٘بًبد هقوعبد الٌوْمط الِ٘لهّلْعٖ انًظذر: 

(WMS.، 

 
، WMS: هي دػلاك القبلت دػزوبكاي ػلٔ هقوعبد الٌوْمط الِ٘لهّلْعٖ )انًظذر

 ،.15ثبلغلّ  )

( ةدى اندرٚبٌ انًبئٙ نكم يٍ األةٕاع انزٙ رظت شرق ٔغرة 12رقى )شكم 

 ثحٛرح انزخسٍٚ خالل شٕٓر يٕضى اناٛضبٌ

رْظاااؼ ًزااابصظ الؾَااابثبد الِ٘لهّلْع٘اااخ لؾغاااْم ه٘ااابٍ األؽاااْاض الواوااالح للٌ٘اااه        

هل٘اابه م 31.46األىهق وااٖ ًقاابق ثؾ٘ااوح ٍاال الٌِعااخ أًِااب رجلااغ 
2
  ّرَاابُن أؽااْاض  

هل٘اابه م 13.69الغبًاات الكااو ٖ ثٌؾااْ 
2
٪ هااي دعواابلٖ ؽغااْم الو٘اابٍ  صاان 51.4ثٌَااجخ  

هل٘ابه م 1.16الغبًت ال وثٖ ثاـ 
2
٪  ّهاي فا   اللهاٍابد الَابثةخ ػاي 29.2ثٌَاجخ  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر

3
م 

ر 
يا
مل

أحواض غرب البحيرة أحواض شرق البحيرة
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 .Mamdouh Shahin. 1985. p)ُ٘لهّلْع٘اخ الٌ٘اه األىهق أّظاؾذ كهاٍاخ 

الٌ٘ااه األىهق ػٌاال هٌقةااخ الؾاالّك ادصْ٘ث٘ااخ  أى ؽغاان الو٘اابٍ القاابهط هااي (515 .384

ثإصْ٘ث٘ااب الزااٖ رةااغ ػٌاال القااو   ،Diemالَااْكاً٘خ وااٖ الوٌقةااخ هااب ثاا٘ي هؾقااخ الاالٗن )

الكوبلٖ لوْ غ ٍل الٌِعخ ّث٘ي هؾقخ الوّص٘وت ثبلَْكاى ٗجلاغ الوزٍْاػ الَإٌْ 

هل٘اابه م 09.5ّ  01.4ػٌاالُب هاابث٘ي 
2
ؽَاابثِب ٍااٌْٗبي  ل٘زعااؼ ّوةاابي للٌزاابصظ الزااٖ راان  

٪ 36، أى أؽْاض هٌقةخ اللهاٍخ الزٖ روضه هَابؽزِب ًؾاْ WMSثْاٍقخ الٌوْمط )

٪ هاي دعوابلٖ ؽغان الو٘ابٍ الةبكهاخ 01.1هي هَبؽخ ؽْض الٌ٘ه األىهق رَبُن ثٌؾاْ 

هي الٌ٘ه األىهق ؽزٔ هقوعِاب ػٌال الؾالّك ادصْ٘ث٘اخ الَاْكاً٘خ ّالزاٖ ٍا٘زن رقيٌِٗاب 

هل٘به م 40.2ػت ًؾْ لوهك ثؾ٘وح ٍل الٌِعخ الزٖ رَزْ
2
هوب ٗل  ػلأ هالٓ ؽغاْم  

 الو٘بٍ الِبصلخ الزٖ رؾزبعِب ُنٍ الجؾ٘وح.

 ضبدضبً: انًٛساَٛخ انٓٛذرٔنٕخٛخ ألةٕاع انزظرٚف

رت٘ل كهاٍخ الو٘ياً٘خ الِ٘لهّلْع٘خ وٖ رؾلٗل صبوٖ الو٘بٍ الوزْ غ عوٗبًِب وٖ     

َوة  جه ّأصٌبك الغوٗبى ّملح هي الؾْض ػجو رؾلٗل الة٘ن التؼل٘خ للتْا ل ثبلجقو ّالز

ف   ؽَبة او٘خ الو٘بٍ الوزْ غ ٍةْغِب ػلٔ الؾْض ّغوػ او٘بد الو٘بٍ الوتةْكح 

هٌِب ٍْاك ابًذ ثبلزجقو أّ ثبلزَوة ف   ىهي الزرف٘و ّ ٘وخ الزَوة الضبثذ. ٍّ٘زن 

كهاٍخ الو٘ياً٘خ الِ٘لهّلْع٘خ
(1،

 -ّرؾلٗل هلف رِب ّهقوعبرِب اوب ٗلٔ: 

 ( يذخالد ٔيخرخبد انًٛساَٛخ انٓٛذرٔنٕخٛخ ألةٕاع انزظرٚف12)خذٔل 

 انًخرخبد انًذخالد

1 
هؼل  الزَب ػ 

 الوقوٕ
الزجقو ف   ىهي الزصوٗف )م 1

2
، 

4 
عولخ التْا ل هي الزجقو 

ّالزَوة )م
2
، 

الزَوة ف   ىهي الزرف٘و )م 2 ؽغْم الو٘بٍ 2
2
، 

الزَوة ف   ىهي الزصوٗف )م 3 الزجقو 3
2
صبوٖ الغوٗبى )م 5 ،

2
، 

، الوؾصلخ الٌِبص٘خ لُغولخ التْا ل الوبص٘خ11ّْٗظؼ الغلّ  )    
(1،

ّصبوٖ الغوٗبى  

الوبصٖ
(3،

 الٌبرظ هي هؼبكالد التْا ل الزٖ رن ؽَبثِب. 
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(انًٛساَٛخ انٓٛذرٔنٕخٛخ ألةٕاع انزظرٚف ػهٗ خبَجٙ ثحٛرح ضذ 11خذٔل)

 انُٓضخ خالل يٕضى اناٛضبٌ

 

 اٍن الؾْض

او٘خ الوقو 

الَب قخ )م
2
، 

الزجقو ف   

ىهي 

الزصوٗف 

)م
2
، 

الزَوة 

ف   ىهي 

الزجبغْك 

 الزرف٘و  

)م
2
، 

الزَوة ف   

ىهي 

الزصوٗف 

)م
2
 ،– 

الزصوٗف 

 الضبثذ

عولخ التْا ل هي 

الزجقو ّالزَوة 

)م
2
، 

 صبوٖ الغوٗبى

)م
2
، 

 9633261129 13061401.2 19111.6 93911.11 13345641 9620111149 ث٘ل٘ي

 5263632310 16610211.6 111630.6 131635 16263351 5251114633 كاثْى

 16140142203 31102161.1 311415 312610.1 34531121 16913915011 دعوبلٖ الؾْظ٘ي

ثب ٖ 

 األؽْاض

األؽْاض 

 الكو ٘خ
1159311.2 1092.6 1160.9 1141101.4 2153151146.3 2013312943 

األؽْاض 

 ال وث٘خ
1101611.1 4515.4 1144.1 1164313.5 1413463019.9 3131441101 

 0106531016.1 3325161 3323.4 15111.3 3314411 0104165625.0 دعوبلٖ ثب ٖ األؽْاض

 31431092134.2 21349119.1 ادعوبلــــــــــــــٖ الؼــــــــــبم

ػلٔ ث٘بًبد الزجقو ّاألهقبه ّهلف د  هي دػلاك القبلت دػزوبكاي  انًظذر:

، هي ًزبصظ ؽَبثبد ىهي الزرف٘و ّىهي WMSّهقوعبد الٌوْمط الِ٘لهّلْعٖ )

 الزصوٗف ّأؽغبم الو٘بٍ.

ىهي رصوٗف   دعوبلٖ الزجقو وٖ الَبػخ   = انزجخر خالل زيٍ انزظرٚف -،1)

 الؾْض. 

  30/  دعوبلٖ الزجقو الْ٘هٔ = إخًبنٙ انزجخر فٙ انطبػخ -

هَبؽخ الؾْض  هزٍْػ الزجقو وٖ هؾقبد األهصبك  = إخًبنٙ انزجخر انٕٛيٗ -

 ،114 – 112. ص ص  2004إضالو ضاليّ .)

 ىهي الزجبغْك    = هَبؽخ الؾْض انزطرة خالل زيٍ انزجبطٕء "انزأخٛر -

1.11 . هن/ ك ٘ةخ 

 Wilson and)ًة  ػي ) ، 165. ص  2005أيٍٛ يحًذ ػجذانحهٛى . )

lane.1980. P. 172 . 

س     ىهي رصوٗف الؾْض هَبؽخ الؾْض  = انزطرة خالل زيٍ انزظرٚف -

 1.1161،. ؽ٘ش )س، : صبثذ ٗل  ػلٔ ًْع الصقو 401. ص 1882خضر. )

م
2

 /ً )الوهلٖ،.2م 1.161/ً )الغ٘وٕ، . 

الزجقو أصٌبك الغوٗبى+ الزَوة ف   ىهي الزرف٘و+ الزَوة ف   خًهخ انإاقذ=  -

 ىهي الزصوٗف
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. 2002)أةًذ إثراْٛى طبثر.  دعوبلٖ التْا ل –دعوبلٖ الزَب ػ طبفٙ اندرٚبٌ=  -

 (111ص 
، أى أاجو األؽْاض ثبلوٌقةخ ُّوب ث٘لي ّكاثْى 11ٗزعؼ هي رؾل٘ه الغلّ  )        

 31.10٪ هي هَبؽخ األؽْاض ثلغ دعوبلٖ التْا ل الوبص٘خ هٌِوب ًؾْ 11ّٗوض ى 

هلْ٘ى م
2
٪ هي دعوبلٖ الو٘بٍ الوزَب قخ ػلِ٘وب  ثٌ٘وب ثب ٖ 1.3إٔ أ ه  ل٘ ي هي  

هلْ٘ى م 3.3األؽْاض األفوٓ ثلغ دعوبلٖ التْا ل هٌِب 
2
٪ هي دعوبلٖ 1.16إٔ  

الو٘بٍ الوزَب قخ ػلِ٘ب  ل٘زعؼ وٖ الٌِبٗخ أى دعوبلٖ التْا ل الوبص٘خ ػلٔ عو٘غ 

هلْ٘ى م 21.2األؽْاض رةله ثــ 
2
 31.43ٖ صبوٖ الغوٗبى الَقؼ ٗجلغ ّأى دعوبل 

هل٘به م
2
  هوب ٗك٘و دلٔ االًقتبض الوؾلّك وٖ ؽغن التْا ل الوبص٘خ ّملح ثَجت  

اًقتبض هؼلالد الزجقو وٖ رلح التزوح هي الؼبم دظبوخ دلٔ أى هؼظن الوغبهٕ الوبص٘خ 

و  ػلٔ ٍقؼ الِعجخ رغوٕ وٖ أّكٗخ فبًة٘خ ػو٘ةخ رةه ثِب هؼلالد الزجقو ثك ه اج٘

٪ هٌِب لصقْه ػصو هب 91.0ّانلح ًْع الز ٌْٗبد الصقوٗخ ثبلوٌقةخ الزٖ ٌٗزوٖ 

 جه ال وجوٕ الصلجخ هوب ٍبػل ػلٔ اًقتبض هؼلالد التْا ل ثبلزَوة ثك ه اج٘و 

 ثبلوٌقةخ. هوب ْٗظؼ فقْهح ّ لح الت٘عبى وٖ ُنٍ األؽْاض.

 : انخالطخ

أّظؼ الزؾل٘ه ادؽصبصٖ لج٘بًبد هؾقبد األهقابه الوزبؽاخ واٖ ًقابق أؽاْاض        

 Theissen Methodالزصاوٗف الواؤصوح ػلأ ثؾ٘اوح ٍال الٌِعاخ ّاٍازقلام غوٗةاخ 

لزؾلٗال ًقب ابد رارص٘و ُانٍ الوؾقابد صان رؾل٘اه ث٘بًبرِاب فا    ArcGISكافه ثوًبهظ 

هااان 195.1ؾ٘ااوح ٗجلااغ أ ااِو هٍْاان الت٘عاابى أى هزٍْااػ أهقااابه أؽااْاض  ااوق الج

 هن. 102.4ّاألؽْاض ال وث٘خ 

 WMSاٍاازقلهذ رةٌ٘اابد ًظاان الوؼلْهاابد الغ واو٘ااخ ّالٌوااْمط الِ٘االهّلْعٖ )     

، وااااٖ كهاٍااااخ القصاااابص  الوْهوْهزوٗااااخ ّالِ٘لهّلْع٘ااااخ ألؽااااْاض ّ ااااج بد 10

م  21، مّ ك اخ ASTER DEMالزصوٗف ثْاٍقخ رؾل٘ه ًواْمط ادهرتابع الو واٖ )

ى هٌقةخ ثؾ٘وح ٍل الٌِعخ ٗصت ثِب هي الغبًت الكو ٖ ال وثٖ ػالك الزٖ أّظؾذ أ

ااان 25913.0ؽاْض رصاوٗف ػلأ الزاْالٖ ّدعوابلٖ هَابؽزِن  111ّ  114
3
ّأى  

% هااي ػاالك األؽااْاض راالفه ظااوي وئااخ األؽااْاض  االٗلح ادًؾاالاه. ّٗوضااه 09ًؾااْ 

 ٪ هي هَبؽخ األؽْاض ثبلوٌقةخ.11ؽْظٖ ث٘لي  و بي ّكاثْى إوثبي ًؾْ 

أّظؾذ القصابص  الوْهوْهزوٗاخ لكاج بد الزصاوٗف ّرؾل٘اه هرات األّكٗاخ لِاب     

أى هرجِب رزواّػ هاب ثا٘ي  ArcGISثإٍزقلام غوٗةخ  اٍزوٗلو  كافه هٌظْهخ ثوًبهظ 

اان   53611هغاوٓ ّأغْالِاب  141242الورجخ األّلٔ ّالضبهٌخ ّٗجلغ دعوبلٖ ػلكُب 

ان/ان 1.55ًؾْ ّ ل ثلغ الوزٍْػ الؼبم ل ضبوخ  ج خ الزصوٗف 
3
. 

أّظؾذ الو٘ياً٘خ الوبص٘خ ألؽْاض الزصوٗف أى دعوبلٖ ؽغن الغوٗبى الوبصٖ    

هل٘به م 31.43لألؽْاض ػلٔ عبًجٖ ثؾ٘وح ٍل الٌِعخ رٌ نِٗب ثٌؾْ 
2
هي الو٘بٍ  
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٪ هي دعوبلٖ ؽغن الو٘بٍ الةبكهخ هي الٌ٘ه األىهق ؽزٔ هْ غ الَل 01.1رَبُن ثٌؾْ 

هل٘به م 09بًِب الٌَْٕ ًؾْ ّالزٖ ٗجلغ هزٍْػ عوٗ
2

  ّأى أاجو األؽْاض ثبلوٌقةخ 

هلْ٘ى م 31.10ُّوب ث٘لي ّكاثْى ثلغ دعوبلٖ التْا ل الوبص٘خ هٌِوب ًؾْ 
2
إٔ أ ه  ل٘ ي  

٪ هي دعوبلٖ الو٘بٍ الوزَب قخ ػلِ٘وب  ثٌ٘وب ثب ٖ األؽْاض األفوٓ ثلغ 1.3هي 

هلْ٘ى م 3.3دعوبلٖ التْا ل هٌِب 
2
٪ هي دعوبلٖ الو٘بٍ الوزَب قخ ػلِ٘ب  1.16إٔ  

هلْ٘ى م 21.2ل٘زعؼ أى دعوبلٖ التْا ل الوبص٘خ ػلٔ عو٘غ األؽْاض رةله ثٌؾْ 
2
 

هل٘به م 31.43ّدعوبلٖ صبوٖ الغوٗبى الَقؼ ٗجلغ ًؾْ 
2
. 

 : انزٕطٛبد

بكم ًظواي لوب ٗوضلَ ٍل الٌِعخ ّثؾ٘ورَ هاي رارص٘و ٍالجٖ ثؾغاي دٗاواك الت٘عابى الةا      

هل٘اابه م 09لوصااو الجاابلغ ًؾااْ 
2
ّ االهح ثؾ٘ورااَ ػلاأ ادهااز ك فاا   ػاابه٘٘ي هاابص٘٘ي  

هززبل٘٘ي هواب ٍا٘ؤصو ػلأ هقايّى ه٘ابٍ ثؾ٘اوح ًبصاو ّالَاؾت هٌِاب لزؼاْٗط الؼغاي 

 -الوبصٖ وإى اللهاٍخ رْصٖ ثوب ٗلٖ:

 ٌٍْاد لزقت٘ف أصو الؼغي الوبصٖ ػلٔ هصو. 6ال رةه وزوح ههك ثؾ٘وح الَل ػي  -

ط هصااو ثؾصاا  الو٘اابٍ الزااٖ وةاالرِب فاا   وزااوح الوااهك للؾاال هااي الزاارص٘و رؼااْٗ -

 الَلجٖ ػلٔ الزْاىى الوبصٖ لجؾ٘وح ًبصو.

رقْٗو هصو لٍْبصه هوا جاخ ؽلٗضاخ ثْاٍاقخ األ وابه الصاٌبػ٘خ ّاٍازقلام رةٌ٘ابد  -

ادٍزكاااؼبه ػاااي ثؼااال لوزبثؼاااخ الْظاااغ الوااابصٖ ّؽَااابة الزااالوةبد الوبص٘اااخ ثبلٌ٘اااه 

 األىهق.

األهض ثااابلةوة هاااي ثؾ٘اااوح ٍااال الٌِعاااخ لزة٘ااا٘ن  الٍااازقلاهبدلوَااازوو الزؾل٘اااه ا -

للو٘اابٍ الوقيًااخ فبصااخ  االٍاازقلاهبدالْظااغ الواابصٖ ٌُااب  ّهاالٓ اٍاازِ   ُاانٍ 

 اليهاػ٘خ هٌِب.

ػلٔ  ٘بم لغٌخ هصوٗخ كاصوخ الزْاعل وٖ هٌقةخ ثؾ٘وح ٍال الٌِعاخ  ادرتبق ا زواػ -

 ثبلوكبهاخ هغ أفوٓ ٍْكاً٘خ ّملح لوزبثؼخ ّرؾل٘ه الوْ ف الوبصٖ ٌُب .
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 انًراخغ انؼرثٛخ:

دثواُ٘ن ٍ٘ل الج وٕ   الَْ٘  ّأفقبهُب ػلٖ ٍبؽه الجؾو األؽوو و٘وب ث٘ي ّاكٖٗ 

ْلْع٘خ رقج٘ة٘خ  هٍبلخ هبعَز٘و.  َن األٌٍْك ّوبلا الْػو   كهاٍخ عْ٘هْهو

 . 3116الغ واو٘خ. ال٘خ الجٌبد  عبهؼخ ػ٘ي  وٌ  

أؽول دثواُ٘ن صبثو. اٙصبه الغْ٘هْهوْلْع٘خ الٌبعوخ ػي ؽواخ الو٘بٍ وٖ الوٌقةخ 

الووزلح هي الصف دلٔ ػ٘ي الَقٌخ  هٍبلخ هبعَز٘و. ال٘خ اٙكاة. عبهؼخ ثٌِب  

3114. 

أؽول ٍبلن صبلؼ   الؼوه الو٘لاًٖ ؤ  ٘بً أ  ب  الَقؼ . كهاٍخ وٖ 

الغْ٘هْهوْلْع٘ب  كاه ػ٘ي لللهاٍبد ّالجؾْس ادًَبً٘خ ّاالعزوبػ٘خ. الةبُوح  

1999. 

دٍ م ٍ هخ  األفقبه الغْ٘هْهوْلْع٘خ ثوٌقةخ أٍْ٘غ  هٍبلخ هبعَز٘و  ال٘خ 

 .3110اٙكاة  عبهؼخ الي بىٗا ووع ثٌِب  

أه٘ي هؾول ػجل الؾل٘ن  الَْ٘  ّالزٌو٘خ ؤ هٌقةخ فل٘ظ الٌَْٗ ؤ ٌٍ٘بك ث٘ي ّاكٕ 

٘خ  هٍبلخ فل٘ظ الؼْ٘ى  وبٙ ؽزٔ ّاكٕ و٘واى عٌْثبي كهاٍخ عْ٘هْهوْلْع

 .3116هبعَز٘و  ال٘خ اٙكاة  عبهؼخ الي بىٗا. 

  القصبص  الك ل٘خ ّكالالرِب الغْ٘هْهوْلْع٘خ    َن ؽَي ههعبى ٍ هخ

 .1913. 02الغ واو٘ب.عبهؼخ ال ْٗذ ّالغوؼ٘خ الغ واو٘خ ال ْٗز٘خ. ًكوح ه ن 

ػْاك ؽبهل هٍْٔ   الَْ٘  ؤ أّكٗخ فل٘ظ الؼةجخ ثوصو كهاٍخ ع واو٘خ . هٍبلخ 

 .3111كازْهاٍ  ال٘خ اٙكاة  عبهؼخ الوٌْو٘خ  

  أووٗة٘اب  قصا٘خ الةابهح واٖ  قصا٘خ األ ابل٘ن  ه زجاخ األًغلاْ هؾول ػجلال ٌٖ ٍاؼْكٕ

 . 3112الوصوٗخ  الةبُوح  

هؾوْك هؾول فعو  األفقبه الغْ٘هْهوْلْع٘خ الوصَ٘٘خ وٖ هصو هغ الزوا٘اي ػلأ 

الَْ٘  وٖ ثؼط هٌبغا ّاكٕ الٌ٘ه  هٍبلخ هبعَز٘و  ال٘اخ اٙكاة  عبهؼاخ ػا٘ي 

 .1994 وٌ  
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