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جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغالفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت  /اإلاملنت اللغبُت
ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث
الؿلﻮصًت،
الجُﻮمهانُت.
د .ميسون بركات الزغول ( )1و د .نديم هاشم

()2

اإلاؿخسلص
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى جُُ٣م وإصاعة زُغ الًُٟاهاث والؿُى ٫اإلاٟاظئت في خىى واصي بِكت والظي ً ٘٣في الجىىب
الٛغبي مً اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،خُض حٗاوي َظٍ اإلاىُ٣ت مً زُغ الًُٟان والؿُى ٫مً و٢ذ بلى آزغًً .م
َظا الخىى اإلااجي ً
ٖضصا ً
٦بحرا مً املجاعي اإلااثُت وألاوصًت والتي جيب٘ مً الجبا ٫واإلاىدضعاث املخُُت باإلاىُ٣ت باعجٟاٖاث
قاَ٣ت جهل الى  8929متر ٞى ١ؾُذ البدغ وجهب ظمُٗها في واصي بِكت الظي ّ
ٌٗض مً ؤ٦بر ألاوصًت في اإلامل٨ت

الٗغبُت الؿٗىصًت ،اٖخمضث َظٍ الضعاؾت في جدضًض زُىعة الًُٟان اإلاٟاجئ وٖمل بصاعة لهظٍ الخُىعة ٖلى اؾخسضام
َغٍ٣ت الغجب اإلاىعٞىمترًت  Morphometric Ranking Methodوعبِ طل ٪بالىىاحي الجُمىعٞىلىظُت باؾخسضام
ج٣ىُاث هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت  .GISوزلهذ الضعاؾت الى ؤَمُت جدضًض الخهاثو اإلاىعٞىمترًت في جُُ٣م ٢ابلُت
الًُٟان في ألاخىاى الٟغُٖت للمىُ٣ت اإلاضعوؾت خُض جغجُ٢ ٟ٘مت الغجب اإلاىعٞىمترًت للخىى ٧لما ا٢ترب َظا
الخىى مً صعظت الخُغ الًُٟان .و٢ض اهتهذ الضعاؾت بمجمىٖت مً الخىنُاث مً ؤَمها يغوعة بوكاء مدُاث
َُضعولىظُت في مىُ٣ت الضعاؾت والخىؾ٘ في مكاعَ٘ الخهاص اإلااجي وإصاعة مىاَ ٤لخجمُ٘ اإلاُاٍ في مىاَ ٤ألا٦ثر ً
زُغا
للخٗغى لخُغ الًُٟان وإنضاع جغزُو إلوكاء الاباع اإلاغا٣ٞت للمباوي الؿ٨ىُت في اإلاىاَ ٤اإلاٗغيت للخُغ.
الهلماث اإلافخاخُت :زُغ الًُٟان ،واصي بِكت ،الغجب اإلاىعٞىمترًت ،هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت.

( )0ؤؾخاط مؿاٖض /ظامٗت اإلال ٪زالض٧ /لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ٢ /ؿم الجٛغاُٞا /الؿٗىصًت
( )8ؤؾخاط مؿاٖض /بغهامج الجٛغاُٞا٢ /ؿم الٗلىم ؤلاوؿاهُت بجامٗت ُ٢غُ٢ /غ
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Assessment and Management of Hazardous Flash Floods in
Wadi Bisha Basin/ Kingdom of Saudi Arabia (KSA), Using
Morphometric Ranking Method and Geospatial techniques.
Dr.Maysoon Alzghoul
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(2)

& Dr. Nadeem Hashem

Abstract

This study aims primarily to assess and manage the hazardous flash floods in Wadi Bisha basin,
which is one of the largest wadis in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA). The Wadi is located in the
southwestern region of the Kingdom, a region which often suffers from irregular flooding that poses a
threat to urban settlements and infrastructure. The findings of this study may contribute to the effort of
disaster management and flood-risk reduction in Wadi Bisha basin and similar highly susceptible areas.
In addition, it was found that more attention should be paid to the protection of the infrastructure and
built-up areas in the basin by establishing hydrological stations, expanding water harvesting projects,
managing water gathered in areas most exposed to the risk of flooding, as well as allowing the
construction of water wells near residential buildings that are situated in vulnerable areas.
Keywords: Flood hazard, Wadi Bisha, Morphometric Ranking Method, geographic information
systems.
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى ،و ص .نضًﻢ ىاقﻢ ،جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت /
ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

مﻘضمت الضعاؾت:
جىاظه اإلاىاَ ٤الجاٞت وقبت الجاٞت  Arid and Semi-Aridجدضًاث بِئت ٖضًضة مً ؤَمها بم٩اهُت حٗغيها
للًُٟاهاث اإلاٟاظئت  Flash Floodsالتي ّ
حٗض مً ؤقض وؤزُغ ال٩ىاعر الُبُٗت ً
صماعا ٖلى مؿخىي الٗالم .جدضر
الًُٟاهاث ً
ٚالبا بؿبب ؾ٣ىٍ ألامُاع الٛؼٍغة ،زالٞ ٫ترة ٢هحرة مً الؼمً مدضزت بظل ٪الٗىان ٠اإلاُغٍت
 Rainstormsالتي ّ
حٗض مً ؾماث ألامُاع في مشل َظٍ البِئاث الجاٞت وقبت الجاٞت .جازغ َظٍ ألاهماٍ مً الدؿاِ٢
اإلاُغي ٖلى َبُٗت الجغٍان الؿُخي اإلادك٩ل في ٢ىجه وقضجه بك٩ل ًٟى٢ ١ضعة التربت ٖلى امخهام ظؼء ٦بحرة مً
َظٍ اإلاُاٍ ،مؿببت بظل ٪خضور الًُٟان اإلاٟاجئ الظي ًازغ ٖلى البجى الخدخُت للمىاَ ٤الٗمغاهُت وٍؼٍض مً اهجغاٝ
التربت وٍ٣لل مً زهىبتها )ّ .)Maslamani ,et al.,2017,p.1
وحٗض ألاخىاى اإلااثُت في البِئاث الجاٞت وقبت الجاٞت مً
ؤَم وؤ٦ثر البِئاث الجٛغاُٞت اإلاؿتهضٞت بالضعاؾاث الهُضعومىعٞىمترًت إلاا لها مً ؤَمُت ا٢خهاصًت في مجا ٫جىمُت
ُ
وجدؿحن اؾخٛال ٫اإلاىاعص اإلااثُت (الؼٍىص ،8107،م .)8وحٗخبر ٖملُت جدلُل الخهاثو اإلاىعٞىمترًت لؤلخىاى اإلااثُت
و٦مُت ّ
يغوعٍت لٟهم اإلاخٛحراث الُبُُٗت وإلُٖاء صالثل وماقغاث ُ٢اؾُت ّ
َامت ًٖ َظٍ ألاخىاى  ،مما ٌُؿهم في اجساط
الخضابحر وؤلاظغاءاث الالػمت إلصاعة مساَغ الًُٟان ٞحها .)Mance,et al.,2002,p342( Flood Risk Management
ً
ٚالبا ما حؿاَم الخضزالث البكغٍت في جضَىع اإلاُُٗاث الُبُُٗت للخىى اإلااجي ،بما ٞحها الخهاثو اإلاىعٞىمترًت
للخىى ،والتي ٢ض جاصي الى ػٍاصة الخض ٤ٞاإلااجي للًُٟاهاث مً زال ٫جإزحرَا في هٓام الخهغٍ ٠اإلااجي Drainage
 .(Woube,1999) Systemجخمحز بغمجُاث هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت بٟٗالُتها في صعاؾت وجدلُل بِئت الاخىاى اإلااثُت
وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جدضًض مؿاعاث وزهاثو الاخىاى اإلااثُت الكبُ٨ت والخًاعَؿُت وٚحرَا مً الخهاثو الهامت
بُغ ١ع٢مُت ،ومً زم عبِ البُاهاث الىنُٟت بالبُاهاث اإلا٩اهُت للخىى اإلااجي ُ٢ض الضعاؾت (ٖبُض وآزغون .)8109،
ّ
ول٣ض وْٟذ َظٍ الضعاؾت هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت في جدلُل الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث الُ٣اؾُت اإلاىعٞىمترًت لٟهم
آلُاث جىلُض الًُٟان ومً زم الىنى ٫الى الخُُ٣م اإلا٩اوي ألزُاع الًُٟاهاث التي جخٗغى لها عواٞض خىى واصي
بِكتَ .ظا وحؿاَم هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت بك٩ل ّ
ٗٞا ٫في الٗضًض مً الضو ٫في صٖم اجساط ال٣غاع لضي ناوعي ال٣غاع
وػٍاصة ٟ٦اءة ٢ضعتهم ٖلى مىاظهت الازُاع البُئُت وجدلُل الخؿاثغ املخخملت وإ٢امت مدُاث ؤلاهظاع اإلاب٨غ واإلايكأث
اإلا٣اومت لهظٍ ال٩ىاعر (.)Abdalla, et al., 2014
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 .1مكهلت الضعاؾت:
جخٗغى مىُ٣ت الضعاؾت بلى ؾُى ٫وًُٞاهاث مٟاظئت مً ؾىت بلى ؤزغي ،ومً ألامشلت ال٣غٍبت هي جل٪
الًُٟاهاث التي حٗغيذ لها مىُ٣ت الضعاؾت في  8101/2/0و  8102/01/88و  8102/9/02و  ،8107/01/00و٢ض
ً
ّ
هجم ًٖ جل ٪الًُٟاهاث ال٨شحر مً الخؿاثغ اإلااصًت واإلاٗىىٍتًٞ ،ال ًٖ مكا٧ل بُئُت جخمشل بخضَىع واهجغا ٝالتربت
وج٣لُل زهىبتها .وبظل ٪جبرػ مك٩لت البدض في صعاؾت َغ ١بصاعة وجُُ٣م ٢ابلُت خضور الًُٟان في ألا٢الُم الجاٞت
مً الىاخُت الهُضعومىعٞىمترًت  -خالت خىى واصي بِكت بجىىب اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،وجدضًض ؤبٗاصَا
باؾخسضام هماطط َُضعولىظُت و٦ظل ٪باالؾخٗاهت ببرمجُاث هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت.
 .2ؤىمُت ومبرعاث الضعاؾت:
جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت مً الى٣اٍ الخالُت:
 -0مدضوصًت و٢لت الضعاؾاث التي خاولذ جىاو ٫مىيىٕ الًُٟان وزُىعجه في اإلاىاَ ٤الجاٞت وقبت الجاٞت ،وٖلى
وظه الخدضًض في مىُ٣ت الضعاؾتٖ ،لى الغٚم مً ؤَمُت َظا اإلاىيىٕ في املجاالث البُئُت والؼعاُٖت ومكاعَ٘ الغي
و٦ظل ٪في مكاعَ٘ نُاهت والخٟاّ ٖلى التربت.
 -8مداولت الضعاؾت الى٢ىٖ ٝلى مساَغ الًُٟان وجدضًض ٢ابلُت حٗغى ل٩ل خىى ٞغعي في مىُ٣ت الضعاؾت لهظا
الخُغ وَ ٤ٞظٍ الضعظاث :قضًض الخُىعة ،مخىؾِ الخُىعة ،مىس ٌٟالخُىعة.
 -1حؿاَم َظٍ الضعاؾت في مٟهىم الخسُُِ ألامشل الؾخسضاماث ألاعضخي في ٧ل خىى ٞغعي في مىُ٣ت الضعاؾت
وطل ٪مً زال ٫جؼوٍض وإزغاء مهاصع البُاهاث باإلاٗلىماث الهُضعومىعٞىمترًت لخىى واصي بِكت.
 -9اٖخماص الضعاؾت ٖلى ؤؾلىب جدلُل الخهاثو اإلاىعٞىمترًت والتي حٗخبر مً الىىاحي الُبُُٗت الهامت لخدضًض
٢ابلُت الخىى للخٗغى للًُٟان ٖ٣ب الٗانٟت اإلاُغٍت.
 -2جضٖم َظٍ الضعاؾت ناوعي ال٣غاع مً ؤظل وي٘ زُت إلاىاظهت زُغ الًُٟان في مىُ٣ت الضعاؾت مً زال٫
جدلُل ؤهماٍ اؾخٗماالث ألاعى إلاىُ٣ت الضعاؾت وطل ٪باالٖخماص ٖلى اإلاغثُاث الًٟاثُت وهٓم اإلاٗلىماث
الجٛغاُٞت.
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اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

 .3ؤىضاف الضعاؾت:
جخمدىع ؤَضا ٝالضعاؾت ُٞما ًإحي:
 .0صعاؾت الخهاثو الهُضعومىعٞىمترًت لخىى واصي بِكت.
 .8الغبِ بحن الخهاثو الُبُُٗت للخىى ومضي ٢ابلُت خضور الًُٟاهاث والؿُى ٫اإلاٟاظئت في خىى واصي
بِكت.
 .1بٖضاص زغاثِ ع٢مُت إلاؿخىٍاث زُىعة الؿُى ٫والًُٟاهاث لؤلظؼاء ا ّ
إلا٩ىهت للخىى وعبُها بُبُٗت وؤهماٍ
ً
اؾخٗماالث ألاعى ونىال بلى ا٢تراح َغ ١للخس ٠ُٟمً آزاع الًُٟان اإلاٟاجئ.
 .4الضعاؾاث الؿاﺑﻘت:
ع٦ؼث صعاؾت البدثي (ٖ )8108لى جدلُل الخهاثو الجُمىعٞىلىظُت لؤلوصًت الضازلت إلاضًىت خٟغ الباًَ في
اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت باالٖخماص ٖلى هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت٢ .امذ الضعاؾت باؾخسالم الخهاثو
الخًاعَؿُت والخهاثو اإلاىعٞىمترًت وطل ٪باؾخسضام جُبُ ٤همىطط SCS Dimensionless Unit Hydrograph
لخؿاب جض ٤ٞالظعوة ل٩ل واصي .ول٣ض ؤْهغث هخاثج جُبَُ ٤ظا الىمىطط ؤن ؾُى ٫ألاوصًت اإلاضعوؾت جخض ٤ٞزال٫
ٞتراث مخباًىت٦ ،ما ؾاٖضث مسغظاث الخدلُل اإلا٩اوي لبرهامج  ArcGISفي اؾخسالم  08مخٛحر مىعٞىمتري 00 ،مجها
٧اهذ مخٛحراث جًاعَؿُت ؾاٖضث في جهيُ ٠ؤخىاى الغواٞض و٧ ٤ٞل مخٛحر مً اإلاخٛحراث.
في خحن ٖالجذ صعاؾت ؤبى ؾلُم ( )8119اإلاُُٗاث الُبُُٗت املخضصة لٓاَغة الًُٟاهاث الجهغٍت في واصي
الجغصان في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت مً زال ٫جدلُل الخهاثو الُبُُٗت للخىى وصوعَا الجُمىعٞىلىجي في ػٍاصة
خضة و٢ىة الًُٟاهاث الجهغٍت .و٢امذ َظٍ الضعاؾت بةٖضاص زغاثِ جٓهغ الخىػَ٘ الجٛغافي للمىاَ ٤التي جخٗغى
للخُغ وجىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت بًجابُت بحن مٗض ٫جغ٦ؼ اإلاُغ والخهغٍ ٠اإلااجي للًُٟاهاث التي جدك٩ل في
الىاصيّ .
وبُيذ الضعاؾت مضي ػٍاصة ِاخخمالُت ج٨غاع خضور الًُٟاهاث في الغواٞض الٟغُٖت للىاصي و ٤ٞجؼاًض عجبتها
وطل ٪هدُجت للؼٍاصة الخانلت في ٦مُت الخهغٍ ٠اإلااجي التي جغاوخذ مٗضالتها ما بحن 1.07م /1ر للغجبت ألاولى و1.82م
/1ر للغجبت الخامؿت مجغي الجهغ الغثِسخي.
واَخمذ صعاؾت ) Youssef et al. (2009بخُُ٣م املخاَغ الُبُُٗت في مىُ٣ت البدغ بحن ؾٟاظا و٢هحر في
ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت وطل ٪باالٖخماص ٖلى ٢اٖضٍ بُاهاث إلاىُ٣ت الضعاؾت وٖلى هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت .ول٣ض
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جم٨ىذ الضعاؾت مً بوكاء زغاثِ جٟهُلُت ألما ً٦ألازُاع املخخملت ،بما ٞحها ؤما ً٦خضور الًُٟاهاث وٚحرَا مً
زغاثِ ال٩ىاعر البُئُت .وؤوصخى الباخشىن بًغوعة اؾخٗاهت ناو٘ ال٣غاع ههظٍ الخغاثِ ألجها جُٟض في اجساط الخضابحر
الالػمت في خالت خضور مشل َظٍ ألازُاع في اإلاىُ٣ت اإلاضعوؾت.
وع٦ؼث صعاؾت الؼَغاوي (ٖ )8117لى صعاؾت مساَغ الؿُىٖ ٫لى ؾالمت الدجاط بمكٗغ مجى في م٨ت اإلا٨غمت.
َّ
وؤ٦ضث الضعاؾت ٖلى ّؤن يُ ٤مؿاخت واصي مجى ٢ض ؾاٖض في ؾغٖت ونى ٫الجغٍان الؿُخي مً ؤَغا ٝالخىى بلى
مىُ٣ت اإلاهب بؿغٖت قضًضة مما ًاصي الى ٚغ ١ؾغَ٘ للكىاعٕ ومغبٗاث بؾ٩ان الدجُج.
وٞؿغث )َ AI-husban.(2019بُٗت اق٩ا ٫ألاعى وٖال٢تها بدضور الًُٟان وطل ٪مً زال ٫جهيُ ٠ألاق٩ا٫
ألاعيُت في خىى واصي اإلاىظب في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت باٖخباعٍ مً ّ
ؤَم ألاوصًت الخاهُ٣ت اإلاىتهُت إلاىُ٣ت الهضٕ
ألاعصوي .وهجخذ الضعاؾت في اؾخيخاط وظىص ٖال٢ت ٢ىٍت بحن َبُٗت الاق٩ا ٫ألاعيُت وبحن زُغ الًُٟان وإلى ؤن ما
ًهل الى  %17مً مؿاخت مىُ٣ت الضعاؾت مٗغيت لخُغ الًُٟان الكضًض.
و٢ضمذ صعاؾت الُحرقي ( )8111بغهامج م٣ترح لخىُٖه اإلاىاَىحن مً مساَغ الؿُى - ٫صعاؾت خالت واصي اللُض
بمىُ٣ت م٨ت اإلا٨غمت .و٢ض اٖخمضث َظٍ الضعاؾت ٖلى ٞهم الٗال٢ت بحن ٧ىاعر الؿُى ٫واؾخسضاماث ألاعى في مجغي
واصي اللُض ،ومً زم ا٢تراح بغهامج جىٖىي لخىبُه اإلاىاَىحن بمساَغ الؿُى.٫
٦ما ؤ٦ض ج٣غٍغ )ٖ IPCC (2009لى يغوعة الخهضي لؤلزُاع الُبُُٗت ووي٘ بغامج إلصاعتها ،ومً يمً َظٍ
ألازُاع الُبُُٗت زُغ الًُٟاهاث اإلاٟاظئت  Flush Floodsوالتي ّ
حٗض واخضٍ مً ؤَم الازُاع وألا٦ثرَا ج٨غ ًاعا في
ً
ألا٢الُم الجاٞت وقبت الجاٞت .وؤ٦ض الخ٣غٍغ ٖلى يغوعة ٞهم الٗملُاث الهُضعولىظُت للمُاٍ الؿُدُت والجىُٞت هٓغا
إلاا ًُدضزه الًُٟان مً جضمحر للبيُت الخدخُت واإلامخل٩اث الٗامت وتهضًضٍ للخُاة في اإلاىاَ ٤الخًغٍت املخُُت بمىُ٣ت
خضور الًُٟان.
ولخهذ صعاؾت الهبابدت ( )8109ؤَمُت َغٍ٣ت الغجب اإلاىعٞىمترًت وهٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت في جُُ٣م زُغ
الًُٟاهاث وطل ٪في خالت الخىى اإلااجي لىاصي مىسخى بجىىب اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت .واؾخُاٖذ الضعاؾت بهخاط
زغاثِ للمىاَ ٤اإلاٗغيت لخُغ الًُٟان في ألاخىاى اإلااثُت الخابٗت إلاىُ٣ت الضعاؾت.
٦ما ع٦ؼث مجمىٖت مً الضعاؾاث ٖلى جإزحر َبىٚغاُٞت ألاعى والخهاثو الهُضعومىعٞىمترًت ٖلى ؾغٖت خضور
ّ
الًُٟان ٦ضعاؾاث ) .El-Shamy (1992), Farhan (1989), Patton (1988وظاءث صعاؾت ) Al-Saud (2010لخا٦ض
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ٖلى صوع وؤَمُت الهىع واإلاغثُاث الًٟاثُت ٖالُت الض٢ت في جدضًض آزاع وؤيغاع الًُٟاهاث ،مشل نىع ال٣مغ الهىاعي
 ،IKONOSفي جدضًض جإزحر ٧اعزت الؿُى ٫والًُٟاهاث في مضًىت ظضة لٗام  .8119في خحن اَخمذ صعاؾت Sullivan et
) al .,(2004بضعاؾت ؤزغ ّ
الخٛحر في اؾخٗماالث ألاعى واججاَاث الدؿا ِ٢اإلاُغي في خىى ٧امبل  -قماٚ ٫غب
بغٍُاهُا .وجىنلذ َظٍ الضعاؾت بلى ٖضم وظىص ٖامل واخض مؿاو ًٖ ٫ػٍاصة خضة و٢ىة الًُٟان في مىُ٣ت الضعاؾت
بل ٖضة ٖىامل مشل َبُٗت ألاوكُت البكغٍت والخٛحراث اإلاىازُت والخىؾ٘ الٗمغاوي واليكاٍ الغٖىي .وحٗمل َظٍ
الٗىامل مجخمٗت ٖلى جضَىع وجهلب التربت ّ
مما ٌؿبب اهسٟاى زهىبتها ُوًٍٗ ٠مً ٢ضعتها ٖلى الدؿغب

 Infiltrationبك٩ل ٌؿاَم في ػٍاصة ٢ىة وؾغٖت الجغٍان الؿُخي والظي ٌُٗخبر اإلاؿبب الغثِسخي لخضور الًُٟان
ٖ٣ب الٗانٟت اإلاُغٍت.
ّبن ما ًميز ىظو الضعاؾت كن الضعاؾاث الؿاﺑﻘت ؤجها جىاولذ خىى واصي بِكت والظي ًدؿم بمدضوصًت اإلاىاعص
ً
اإلااثُت وطل ٪لى٢ىٖه يمً الىُا ١الجا ٝبلى قبت الجا ٝهدُجت اهسٟاى مٗضالث ألامُاع وجظبظهها ً
وم٩اهُا في
ػماهُا
ْل ْغو ٝالخٛحراث اإلاىازُت .ول٣ض اجبٗذ الضعاؾت َغٍ٣ت جدلُل الخهاثو اإلاىعٞىمترًت٧ ،إخض اإلاُُٗاث الُبُُٗت،
وطل ٪إلاٗغٞت ؤزغَا في جيكُِ خضور الًُٟان اإلاٟاجئ ٖ٣ب ؾ٣ىٍ ألامُاع .باإلياٞت الى طلَ ،٪ىا ٥ه٣و في
ّ
البُاهاث اإلاىازُت إلاىُ٣ت الضعاؾت ٞجاءث َظٍ الضعاؾت مً باب الخٛلب ٖلى َظٍ الشٛغة وطل ٪باالؾخٟاصة مً ج٣ىُاث
هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت إلهخاط الىماطط الغ٢مُت الخانت بالكب٨ت اإلااثُت وجدلُلها واؾخسغاط ألاخىاى الٟغُٖت
وخؿاب ال٣غاثً واإلاٗاصالث اإلاىعٞىمترًت ً
بىاء ٖلى الض٢ت اإلاخبٗت في اؾخسغاط الكب٨ت اإلااثُت وباقي زهاثو الخىى
الُبُُٗت٦ .ما جم٨ىذ الضعاؾت مً وي٘ زغٍُت ع٢مُت لخدضًض ٢ابلُت الًُٟان في ألاخىاى الٟغُٖت وعبُها بساعَت
اؾخٗماالث ألاعى للخىى اإلااجي مما ٌؿاَم في صٖم بصاعة الخىى وجدؿحن ٞغم الاؾخٛال ٫ألامشل ألهماٍ
اؾخٗماالث ألاعى إلاىُ٣ت الضعاؾت.
 .5منؼﻘت الضعاؾت:
ً ٘٣خىى واصي بِكت في الجؼء الجىىبي الٛغبي مً اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖ -ؿحر ،بةظمالي مؿاخت جبلٜ
ً
مك٨ال بظل ٪ما وؿبخه  %82مً ؤ اضخي مىُ٣ت ٖؿحرّ .
ًدض خىى واصي بِكت مً الٛغب واصي خلي،
٦ 09788م،²
ع
ومً الكغ ١واصي جشلُض ،ومً الجىىب ؤوصًت بِل وٖخىص ،ومً الكما ٫واصي عٍىت .وجىدهغ ً -
ٞلُ٨ا  -مىُ٣ت الضعاؾت
ً
ً
بحن صاثغحي ٖغى ´ 17°5و ´ 21°3قماال ،وزُي َى 41°5´ ٫و´ 43°9قغ٢اً .جغي واصي بِكت ٖلى ق٩ل قغٍِ ممخض
مً ألاظؼاء الجىىبُت الٛغبُت ،والتي حك٩ل مىاب٘ الىاصي باججاٍ ألاظؼاء الكمالُت مً ؤلاماعة ،ختى مهبه في واصي عٍىت.
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ًًم َظا الخىى زمؿت ؤخىاى ٞغُٖت زاهىٍت م ٣ؿمت ٖلى الىدى آلاحي :واصي بِكت الظي ًدخل ما مؿاخخه
٦ 00891.0م ²مً مؿاخت مىُ٣ت الضعاؾت ،واصي َغظاب بمؿاخت جبل٦ 8929.8 ٜم ،²واخخل واصي زغم ما
مؿاخخه ٦ 8892.8م ،²وق٩ل واصي ه٨ب بمؿاخت جبل٦ 0911.8 ٜم ،²وواصي جغط بمؿاخت ٦ 0111.9م ²مً مؿاخت
مىُ٣ت الضعاؾتً .بحن الك٩ل ع٢م ( )0مى ٘٢مىُ٣ت الضعاؾت باليؿبت للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وإلاىُ٣ت ٖؿحر.

الكهل عقﻢ ( )1منؼﻘت الضعاؾت.
اإلاصضع :كمل الﺒاخشين اكخماصا كلى نـﻢ اإلاللﻮماث الجوغ اﻓُت .ArcGIS 10.4

ً
اعجٟاٖا في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت -مىُ٣ت ٖؿحر،
ًخمحز خىى واصي بِكت بى٢ىٖه يمً ؤٖلى هُا ١اإلاىاَ٤
خُض ًبل ٜؤ٢صخى اعجٟإ في الخىى  2969م وطل ٪في اإلاىُ٣ت الٛغبُت مً الخىى خُض ال٣مم الجبلُت الكاَ٣ت التي
حٗبر ؤو جتر٦ؼ بٌٗ ؤظؼائها يمً هُا ١الخىى مشل ظبل الؿىصة وظبل الؿٗضي وظبل تهلل.
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اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

وٍالخٔ ؤن الجبا ٫جبضؤ باالعجٟإ والىٖىعة بلى الكما ٫مً ٖ٣بت قٗاع خُض جٓهغ ال٣مم اإلاخباٖضة ؤمشا ٫ظبل
مىٗت ٖلى ق٩ل ًَبت م٩ىن مً ٦خل ظغاهُدُت والبال ٜاعجٟاٖه 2951م ٞى ١ؾُذ البدغ (ؾالم8112 ،م.م-017
 ،)019زم جبضؤ الاعجٟاٖاث باالهسٟاى الخضعٍجي هدى الكما ٫الكغقي لخهل بلى 999م ٞى ١ؾُذ البدغ ،اإلامشل
إلاىُ٣ت مهب الخىى ٦ما َى مىضر في الك٩ل ع٢م (.)8

الكهل ( )2زغٍؼت الاعجفاق الغقمي إلانؼﻘت الضعاؾت ﺑاكخماص كلى نمﻮطج الاعجفاق الغقمي .DEM
اإلاصضع :كمل الﺒاخشين اكخماصا كلى نمﻮطج الاعجفاق الغقمي  DEMﺑﻘضعة جميزًت .31*31
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و٢ض ؤصي جباًً وازخال ٝاإلاىاؾِب الُبىٚغاُٞت لؿُذ الخىى اإلااجي في الخإزحر ٖلى الخهاثو اإلاىازُت في
مىُ٣ت الض اؾت ،خُض احؿمذ صعظاث الخغاعة باالٖخضاً ٫
نُٟا في اإلاىاَ ٤التي ًؼٍض اعجٟاٖها ًٖ 8111م ٞى ١ؾُذ
ع
البدغ ،واهسًٟذ في ٞهل الكخاء لخهل الى 01.9صعظت مئىٍت ،في خحن جغج ٟ٘صعظاث الخغاعة في ٞهل الهُ ٠في
اإلاىاَ ٤طاث الاعجٟاٖاث اإلاخضهُت لخهل الى  11.7صعظت مئىٍت ً
نُٟا.
وٍبل ٜاإلاٗض ٫الؿىىي لضعظاث الخغاعة في بِكت  89.9صعظت مئىٍت .ؤما مٗض ٫صعظت الخغاعة لكهغ ًىاًغ (ألاقض
بغوصٍ) ُٞبل 01.9 ٜصعظت مئىٍت ،في خحن ًبلَ ٜظا اإلاٗض 11.7 ٫صعظت مئىٍت في قهغ ؤٚؿُـ ألاقض خغاعة (ال٩ىمى،
8102م.م .)09:وجسخل ٠الدؿاُ٢اث اإلاُغٍت في مىُ٣ت الضعاؾت ،بط جؼصاص مٗضالث الدؿا ِ٢زالٞ ٫هل الهُ٠
لٗضة ؤؾباب مً ؤَمها انُضام الغٍاح الجىىبُت الٛغبُت الغَبت ال٣اصمت مً ٢اعة ؤٞغٍُ٣ا بمغجٟٗاث ٖؿحرّ ،
مما ًيخج
ٖىه ؾ٣ىٍ ألامُاع الخًاعَؿُت ً
نُٟا (الؿ٣ا8102،م م .)098:وَكخض جإزحر مىس ٌٟالؿىصان ٖلى اإلاىُ٣ت
اإلاهاخب للٓغو ٝالؿاب٣ت بط حؿاٖض َظٍ الٓغوٖ ٝلى اعجٟإ صعظاث الخغاعة واهسٟاى الً ِٛالجىي البالٜ
ً
وجدضًضا
 0118ملُِباع ،مازغة بظلٖ ٪لى حكُ٨ل السخب التي جاصي لخضور الٗىان ٠الغٖضًت وؾ٣ىٍ الامُاع،
ٖلى اإلاغجٟٗاث الجبلُت في مىُ٣ت الضعاؾت (ال٩ىمى8102 ،م .م.)09:
َظا وجلٗب الغٍاح ً
صوعا ً
٦بحرا في مٗضالث حؿا ِ٢ألامُاع ،خُض تهب ٖلى مىُ٣ت ٖؿحر ،بما ٞحها مىُ٣ت الضعاؾت،
الغٍاح اإلاىؾمُت الجىىبُت والغٍاح الجىىبُت الٛغبُت في مٗٓم قهىع الؿىت مما ًاصي بلى ؾ٣ىٍ ٦مُاث ٦بحرة مً
ألامُاع في ٞهل ال غبُ٘ وؤواثل الهُ٦ .٠ما تهب ٖلى اإلاىُ٣ت زالٞ ٫هل الكخاء الغٍاح الكغُ٢ت والكمالُت الكغُ٢ت،
زانت ٖلى اإلاىاَ ٤الكمالُت والكغُ٢ت لٗؿحرً .هل مٗض ٫ؾغٖت الغٍاح في اإلاىُ٣ت الى ٦ 02.0م /ؾاٖت ،وٍهل
ؤٖالَا في قهغ ًىلُى ٦ 09.9م /ؾاٖت وؤصهاَا في ًىاًغ ٦ 01.0م/ؾاٖت.
وٍالخٔ مً زال ٫جدلُل الك٩ل ( ) 1جإزحر ٖامل الخباًً اإلا٩اوي إلاٗضالث ؾ٣ىٍ الامُاع في مسخل ٠اهداء الخىى
اإلااجي ،خُض ًالخٔ اػصًاص ٦مُت اإلاُغ باججاٍ الٛغب مً مىُ٣ت الض اؾت ،وَٗىص طل٦ ٪ما ط٦غث الض اؾت ً
ؾاب٣ا جإزحر
ع
ع
ٖامل الاعجٟإ والججاٍ الغٍاح الٛغبُت الغَبت ،خُض جيهئ َظٍ الٓغو ٝالٟغنت لؿُاصة خالت ٖضم الاؾخ٣غاع الجىي
التي جازغ ٖلى ٚؼاعة الامُاع الٗاثض الى انُضام الغٍاح بالؿالؾل الجبلُت ونٗىصَا لؤلٖلى ،ألامغ الظي ٌؿبب
اهسٟاى صعظت الخغاعة م٘ الاعجٟإ مما ًاصي لخضور الخ٩از ٠وؾ٣ىٍ الامُاع اإلااصًت للؿُى ٫الجاعٞت.
ًبل ٜاإلاٗض ٫الؿىىي لدؿا ِ٢الامُاع 211-011ملمً .تر٦ؼ حؿا ِ٢ألامُاع في اإلاىاَ ٤الٛغبُت مً مىُ٣ت الضعاؾت
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى ،و ص .نضًﻢ ىاقﻢ ،جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت /
ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

بمٗضً ٫خجاوػ  211ملم يمً مؿاخخه جبل٦829 ٜم ،²وحؿىص مٗضالث ألامُاع مً 211-211ملم ٖلى مؿاخت بلٛذ
٦8811.81م .²جبضؤ َظٍ اإلاٗضالث باالهسٟاى الخضعٍجي باججاٍ اإلاىاَ ٤طاث الاعجٟاٖاث اإلاخضهُت خُض جبل ٜمٗضالث
الامُاع 811-011ملم ٖلى مؿاخت ٦0211.02م ²وؤ٢ل مً 011ملم ٖلى مؿاخت ٦212.91م ²متر٦ؼة باججاٍ بِئت
ً
اعجٟاٖا في مىُ٣ت الضعاؾت.
اإلاهب وألاَغا ٝالكغُ٢ت مً الخىى التي جهى ٠باجها ألا٢ل

الكهل ( )3ملضى ىؼﻮى الامؼاع /ملﻢ.
اإلاصضع :كمل الﺒاخشين ﺑاالكخماص كلى ﺑُاناث ىُئت ألاعصاص الجﻮٍت الؿلﻮصًت (.)2117

ومما ؾب ٤هلخٔ ّؤن ؤمُاع اإلاىاَ ٤الجاٞت وقبت الجاٞت ؾغَٗت وٞجاثُت؛ ألامغ الظي ًؼٍض مً اخخمالُت زغوط
ّ
اإلاُاٍ ًٖ مجغاَا وػٍاصة مٗضالث الجغٍان اإلااجي ً
والؾُما في
مازغا بظلٖ ٪لى ؾغٖت اخخما ٫حك٩ل الًُٟاهاث اإلاٟاظئت،
اإلاىاَ ٤التي جؼصاص ٞحها صعظاث الاهدضاع .ول٣ض جغاوخذ صعظت الاهدضاع في اإلاىُ٣ت ما بحن ( )01-1صعظاث ٦ما َى مىضر
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في الك٩ل (-9ؤ) .جتر٦ؼ صعظاث الاهدضاع مً ( )1الى ( )1في اإلاىاَ ٤اإلاؿخىٍت البُٗضة ًٖ الؿالؾل الجبلُت بال٣غب مً
بِئاث اإلاهب ،في خحن جمشل الضعظاث مً ( )1.0الى ( )2اإلاىاَ٢ ٤لُله الاهدضاع جلحها اإلاىاَ ٤مخىؾُت الاهدضاع يمً
الضعظاث ( .)7-2.0ؤما اإلاىاَ ٤قضًضة الاهدضاع بإ٦ثر مً ( )7صعظاث ٞخٓهغ في الؿالؾل الجبلُت الىٖغة بط جىدضع
مىُ٣ت الضعاؾت بهٟت ٖامت باججاٍ الكما ٫الكغقي ٦ما َى مىضر في الك٩ل ع٢م(-9ب)َ .ظا وجخمحز مىُ٣ت الضعاؾت
بىظىص اهدضاعاث قضًضة بؿبب الاعجٟاٖاث الكاَ٣ت في اإلاىاَ ٤الٛغبُت والجىىبُت الٛغبُت التي حك٩ل خىا ٝظبا٫
الؿغواث ،باإلياٞت بلى ج٣اَ٘ ؾُذ َظٍ الجهاث مً الخىى بٗضص مً الاوصًت والغواٞض ّ
مما ًجٗل اججاٍ الجغٍان في
خىى واصي بِكت مىاػي الججاٍ اإلاُل ٦ما َى مىضر في الك٩ل (-9ؤ+ب).

(-4ب) اججاو الجغٍان في منؼﻘت الضعاؾت.

الكهل (-4ؤ) صعحاث الاندضاعفي منؼﻘت الضعاؾت.
اإلاصضع :كمل الﺒاخشين ﺑاالكخماص كلى نمﻮطج الاعجفاق الغقمي .DEM

ً
ظُىلىظُا بما ُٞه مىُ٣ت الضعاؾت الى ب٢لُم الضعٕ الٗغبي ،بط جدب٘ مٗٓم صخىعٍ خ٣بت ؤبض
ًدب٘ ب٢لُم ٖؿحر
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى ،و ص .نضًﻢ ىاقﻢ ،جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت /
ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

الخُاة الخاُٞت اإلاخإزغ ،وال٣لُل مجها جاب٘ لخ٣بت ؤبض الخُاة الٓاَغة (لٗبىن ،8109،م .)97وٍدىي ب٢لُم ٖؿحر
مجمىٖخحن مً الصخىع خُض ج٩ىهخا في بِئت ا٢ىاؽ ظؼع مدُُُت ،بط جدب٘ املجمىٖت ألاولى ألا٢ضم مجمىٖاث صخغ
ً
ؤؾاؾا ٖلى صخغ بهضًؼاًذ
بِل والباخت وظضة ،التي ٌٛلب ٖلى ؤخؼمتها الامخضاص في الاججاٍ قما - ٫ظىىب ،وحكمل
الغؾىبي وصخغ الباػلذ بط ٌٗىص ٖمغ َظٍ املجمىٖاث الى خىالي  811-921ملُىن ؾىت (لٗبىن ،8109،م.)17
وجخمحز مىُ٣ت ٖؿحر بدباًً صخىعَا الغؾىبُت واإلاخدىلت والىاعٍت ،ما بحن ظىُٞت وؾُدُت ،بط جىدكغ الُٟىح
الباػلخُت م٩ىهه ما ٌٗغ ٝبالخغاث والٗاثض الى الؼمىُحن الشالسي والغباعي هدُجت الخض٣ٞاث البر٧اهُت التي ناخبذ اه٨ؿاع
ؤزضوص البدغ ألاخمغ خُض جتراوح ؤٖماعَا مً  21-11ملُىن ؾىت .وحٗخبر خغاث مىُ٣ت ٖؿحر مً ؤ٢ضم الخغاث
البالٛت مؿاختها ٦711م ،8خُض جٓهغ الصخىع البر٧اهُت ٞى٢ ١مم الجبا ٫في الُغٍ ٤مً ؾغاة ٖبُضة بلى ْهغان
الجىىب (لٗبىن ،8109 ،م.)99
ومً ؤبغػ مٓاَغ الخغاث ألاظؼاء الٛغبُت مً الضعٕ ،خُض ً٩ىن الؿُذ مؿخىي ٖامت ،وٍخ٩ىن مً ال٨خل الىاججت ًٖ
الخهضٕ الكضًض بدُض حُٛي الصخىع الغؾىبُت مً خ٣ب البالُىػي وعؾىبُاث ألاوصًت والضعٕ الٗغبي بهىعة ظؼثُت ،خُض
مغ الضعٕ بخا ٍش جغُ٦بي مٗ٣ض قضًض الُي والخهضّٕ .
ّ
وحٗض صخىع الضعٕ في مٗٓمها صخىع ٚحر هاٞظة للماء ،ألامغ الظي ً٣لل
ع
اخخمالُت وظىص اإلاُاٍ الجىُٞت وٍؼٍض مً ٞغنت الجغٍان الؿُخي للمُاٍ (الىلُعي ،0997،م.)11
 .6اؾخلماالث ألاعض والوؼاء ألاعضخي في منؼﻘت الضعاؾت:
٢امذ الضعاؾت بخدلُل اؾخٗما ٫ألاعى وؤهماٍ الُٛاء ألاعضخي باٖخباعَا ؤخض ألاؾاؾُاث اإلاهمت التي حؿاَم في
ٞهم الٗىامل الُبُُٗت والبكغٍت اإلاازغة بك٩ل مباقغ ٖلى م٣ضاع و٦مُت الجغٍان الؿُخيٞ .مً اإلاٗغو ٝؤهه جؼصاص
٦مُت اإلاُاٍ اإلادؿغبت ٧ل ما ػاصث ٦شاٞت الُٛاء الىباحي؛ ألامغ الظي ًًٗ ٠ال٣ضعة ٖلى جىلُض ظغٍان ؾُخي ٖالي
وبالخالي ٖلى ٞغنه واخخمالُه حك٩ل الًُٟان .باإلياٞت الى طلً ،٪ازغ اهدكاع اإلاىاَ ٤الؿ٨ىُت ٖلى ػٍاصة مؿاخت
اإلاىاَ٢ ٤لُله الىٟاطًت (اإلاهمخت) مشل اإلاغا٦ؼ الخًغٍت والُغ ١ؤلاؾٟلخُت ،مما ًسل ٤بِئت مالثمت لؼٍاصة ٞغم خضور
الًُٟان بؿبب اعجٟإ ُ٢م الجغٍان الؿُخي.
لظل ،٪اٖخمضث الضعاؾت ٖلى ٞهم وجٟؿحر ؤزغ َظا الٗامل مً زال ٫جهيُ ٠اؾخٗماالث ألاعى ،باالٖخماص ٖلى
اإلاغثُاث الًٟاثُت٦ ،ما جبحن في مىهجُت الضعاؾت .و٢ض بُيذ هخاثج الخدلُل للمغثُت الًٟاثُت اٖخماصا ٖلى بغمجُت
 ENVI 4.6وظىص زمـ ؤنىا ٝالؾخٗماالث ألاعى وؤهماٍ الُٛاء ألاعضخي الؿاثضة في مىُ٣ت الضعاؾت ووظىص جباًً
م٩اوي ٞحها .ؤْهغ الخدلُل ّ
ال٨مي ؤن مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت ٢ض بلٛذ ٦0991م ،²مك٩لت بظل ٪ما وؿبخه %7.22
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ومؿاخت اإلاىاَ ٤اإلابيُت ٦288م ²بيؿبت  %8.92ومؿاخت التربت الجغصاء ٦1291م ²بيؿبت  %08.8ومؿاخت ألاعاضخي
ٚحر اإلاؿخٛلت ٦1219م ²بيؿبت  %08.2مً مىُ٣ت الضعاؾت .ؤما باليؿبت للمىاَ ٤اإلاُٛاة بالصخىع٣ٞ ،ض ق٩لذ ؤٖلى
مؿاخت اقٛا ٫بلٛذ ٦01982م ²ؤي بما وؿبخه  %28.82مً اإلاؿاخت ال٩لُت إلاىُ٣ت الضعاؾت .جض ٫ؤهماٍ اؾخٛال٫
ؤعاضخي الىاعصة ؤٖالٍ ؤن مىُ٣ت الضعاؾت مٗغيت ب٣ىة لخُغ خضور الجغٍان الؿُخي بؿبب اهسٟاى مؿاخت
ألاعاضخي الؼعاُٖت واعجٟإ مؿاخت اإلاىاَ ٤الجغصاء اإلاٗغاة ،مما ًجٗل ٞغنت حك٩ل الجغٍان الؿُخي ٦بحرة بك٩ل
ًٟى ١مٗضالث الدؿغب مما ؾُازغ ٖلى ؾغٖت و٢ىة حك٩ل الًُٟانَ .ظا وؾِخم مىا٢كه َبُٗت اؾخٗما ٫ألاعاضخي
وؤهماٍ الُٛاء الىباحي في ٧ل خىى ٞغعي ٖلى خضي الخ٣ا في َظٍ الضعاؾت.
 .7منهجُت الضعاؾت:
 :1.8الﺒُاناث اإلاؿخسضمت في الضعاؾت:
 -0بُاهاث مىازُت زالٞ ٫تراث ػمىُت مسخلٟت ملجمىٖت مً املخُاث اإلاُغٍت واإلاىازُت في اإلاىُ٣ت وطلَ ًٖ ٪غٍ٤
َُئت ألاعناص الجىٍت الؿٗىصًت ( ،)8107بُاهاث مىازُت ميكىعة وٚحر ميكىعةٖ ،ؿحر ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
 -8الخغٍُت الجُىلىظُت الىعُ٢ت مُ٣اؽ ( ،)0:821111اإلاإزىطة مً Geological Map , Scale 1:250000 Ministry
.of Petroleum and Mineral Resources ,Saudi Arabia.1971.
 -1همىطط الاعجٟإ الغ٢مي :ب٣ضعة جمُحزًت  30متر ) Digital Elevation Model (DEMوالظي اؾدىض الى زغاثِ ألاؾاؽ
الُبىٚغاُٞت الخُُت  ،21111:0وحُٛي مٗٓم ؤعاضخي اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت يمً هٓام اإلاغظ٘ الجٛغافي
الٗالمي ) (World Geographic Reference System Geo Refواإلاغظ٘ الجُىصٌسخي َى اإلاغظ٘ الا٣ٞي )(WGS 84
واإلاغظ٘ الغاسخي َى مخىؾِ ميؿىب ؾُذ البدغ في مُىاء ظضة الاؾالمي /الهُئت الٗامت للمؿاخت  /الؿٗىصًت.
 -9اإلاغثُت الًٟاثُت الخابٗت لل٣مغ ألاوعوبي  )sentinel 2اإلالخُ٣ت بخاعٍش 8181-2-08م.
 :2.8الاؾالُب اإلاؿخسضمت في الخدلُل:
ّ
ٌٗض اؾخسضام ج٣ىُاث هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت مً ألاصواث الٟاٖلت والخضًشت في جدضًض الخهاثو
اإلاىعٞىمترًت للخىى الجهغي وَى ما جم اٖخماصٍ في َظٍ الضعاؾت .ول٣ض جم الٗمل ٖلى جد ٤ُ٣ؤَضاَ ٝظٍ الضعاؾت
بةجبإ اإلاىهجُت آلاجُت:
 -0اؾخسضام همىطط الاعجٟإ الغ٢مي ) (DEMب٣ضعة جمحزًت  11* 11متر لخىلُض الكب٨ت اإلااثُت للخىى ًٖ َغٍ ٤ما ٌؿمى
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ص .مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى ،و ص .نضًﻢ ىاقﻢ ،جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت /
ً
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( )Hydrology Toolsوطل ٪باؾخسضام َغٍ٣ت ) (Strahlarخُض ّجم بٖضاص همىطط  Modelزام باؾخسغاط الكب٨ت
اإلااثُت في مىُ٣ت الضعاؾت ًهلر اؾخسضامه الؾخسغاط الكب٨ت اإلااثُت ألي خىى ماجي آزغ ،ؤهٓغ الك٩ل ع٢م (.)2
ً
ابخضاء بخدؿحن اإلاغثُت الًٟاثُت
 -8جمذ ٖملُت اإلاٗالجت الغ٢مُت للمغثُت الًٟاثُت مً زال ٫بغمجُت ENVI 4.6
( )Image Enhancementومً زم بظغاء الخهيُ ٠اإلاىظه ) (Supervised Classificationللمغثُت الًٟاثُت.
اؾدىض َظا الخهيُ ٠اإلاىظه الى  821هُ٣ت مُضاهُت جم جدضًض نى ٠اؾخٗماالث ألاعى وهمِ الُٛاء ألاعضخي
ٞحها ٖلى ؤعى الىا ٘٢وجم جدضًض اخضازُاتها اإلاُضاهُت باالؾخٗاهت بىٓام الخى ُ٘٢الٗالمي ( GPS (Global
 Positioning Systemو ٤ٞهٓام ( .)UTMو٢ض جم اؾخسضام َظٍ الى٣اٍ اإلاُضاهُت لٗمل مىاَ ٤جضعٍب (Training
) Sitesللمغثُت الًٟاثُت في بغهامج  ENVI 4.6ومً زم الُ٣ام بخهيُ ٠اإلاغثُت الًٟاثُت مً ؤظل اهخاط زاعَت
اؾخٗماالث ألاعى وؤهماٍ الُٛاء ألاعضخي إلاىُ٣ت الضعاؾت .
 -1اؾخسغاط الخهاثو اإلاىعٞىمترًت لخىى واصي بِكت ولؤلخىاى الٟغُٖت اإلامشلت إلاىُ٣ت الضعاؾت مً زال٫
الاٖخماص ٖلى مجمىٖه مً اإلاٗاصالث وال٣غاثً اإلاىعٞىمترًت والتي اؾخسضمذ لخؿاب اإلاخٛحراث اإلاؿاخُت الك٩لُت
ومخٛحراث الكب٨ت اإلااثُت ومخٛحراث الخهاثو الخًاعَؿُتً .ىضر الجضو ٫ع٢م ( )0ؤَم اإلاٗاصالث و ال٣غاثً التي
ّ
جم اؾخسضامها في َظٍ الضعاؾت للىنى ٫الى هخاثج الخهاثو اإلاىعٞىمترًت.
 -9جم الاٖخماص ٖلى َغٍ٣ت الغجب اإلاىعٞىمترًت  Morphometric Ranking Methodلخدضًض صعظت زُىعة الًُٟان
ن ّى ْ
لؤلخىاى الٟغُٖت (واصي زغم ،واصي جغط ،واصي َغظاب ،بِكت الغثِسخي ،واصي ه٨ب) ،خُض ُ
ٟذ اإلاخٛحراث
اإلاىعٞىمترًت و ٤ٞمجمىٖخحن مً خُض ٖال٢تها بضعظت الخُىعة وخؿب مٗامل اعجباٍ بحرؾىن .جغجبِ املجمىٖت
ّ
ّ
ألاولى بضعظت الخُىعة وٖ ٤ٞال٢ت بًجابُت مىظبت ،ؤي جدىاؾب مٗها بك٩ل َغصي٩ٞ ،لما ػاصث َظٍ الُ٣م ٧لما
ػاصث صعظت الخُىعة .جخمشل اإلاخٛحراث اإلاىعٞىمترًت للمجمىٖت ألاولى باإلاخٛحراث آلاجُت:
مؿاخت الخىى.
عجبت الخىى اإلااجي.
مجمىٕ ؤَىا ٫املجاعي اإلااثُت.
مجمىٕ ؤٖضاص املجاعي اإلااثُت.
جًغؽ الخىى.
وؿب الاؾخضاعة.
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الخ٨غاع الجهغي.
وؿب الدكٗب.
ُ٢مت الىٖىعة.
اليؿُج الخىضخي.
ال٨شاٞت الخهغٍُٟت.
ؤٖلى ُ٢مت اعجٟإ وؤ٢ل ُ٢مت اعجٟإ في الخىى.
الخًاعَـ اليؿبُت.
ّ
ؤما املجمىٖت الشاهُت ٞخًم جل ٪اإلاخٛحراث التي جغجبِ م٘ صعظت الخُىعة وٖ ٤ٞال٢ت ٖ٨ؿُت٩ٞ ،لما ػاصث ُ٢م
ّ
َظٍ اإلاخٛحراث ٧لما ٢لذ صعظت الخُىعة .جمشلذ مخٛحراث املجمىٖت الشاهُت باإلاخٛحراث اإلاىعٞىمترًت آلاجُت:
َى ٫الخىى.
ؤ٢صخى َى ٫في الخىى.
مدُِ الخىى.
وؿبت الاؾخُالت.
اإلاٗامل الهبؿىمتري.
مٗامل الاهضماط.
مٗامل ق٩ل الخىى.
مخىؾِ َى ٫الخىى.
وؿبت الخًغؽ.
الكضٍ الخهغٍُٟت.
 -2جم الاٖخماص ٖلى الُغ ١ؤلاخهاثُت واإلاٗاصالث اإلاىضخت في الجضو ٫ع٢م (٦ )0ما ط٦غ ً
ؾاب٣ا ،خُض اؾخُاٖذ
الضعاؾت اؾخسغاط الخهاثو اإلاىعٞىمترًت للخىى اإلااجي وألاخىاى الٟغُٖت وجهيُُ٢ ٠م اإلاخٛحراث اإلاىعٞىمترًت بلى
زمـ عجب مً  2-0مً ؤظل بُان صعظت الخُىعة وعبُها بالضالالث الجُمىعٞىلىظُت.

099

مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
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اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

 -2الاٖخماص ٖلى هخاثج خل اإلاٗاصالث الىاعصة ل٩ل خىى ٞغعي في الجضو ٫ع٢م ( )0ههض ٝالىنى ٫بلى جهيُ٢ ٠ابلُت
الخُىعة للمخٛحراث اإلاىعٞىمترًت لخىى واصي بِكت بلى مجمىٖخحن لؤلخىاى الٟغُٖت .ول٣ض اٖخمضث َظٍ
اإلاغخلت ٖلى ما ًإحي:
خل اإلاٗاصالث اإلاىعٞىمترًت واؾخسغاط الُ٣م الخانت هها ل٩ل خىى ٞغعي في مىُ٣ت الضعاؾت.
جدضًض ؤٖلى ُ٢مت وؤ٢ل ُ٢مت ل٩ل مخٛحر مىعٞىمتري لؤلخىاى الٟغُٖت ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫مً زال ٫جدلُل
ً
الٗامل اإلاىعٞىمتري إلاؿاخت الخىى .و٣ٞا لظل ،٪سجل خىى واصي بِكت ؤٖلى مؿاخت ،وسجل خىى
واصي جغط ؤ٢ل مؿاخت.
جم َغح ؤٖلى ُ٢مت مً ؤ٢ل ُ٢مت ههض ٝبًجاص ُ٢مت الغجبت اإلاىعٞىمترًت وجهيُٟها يمً الخهيُٟاث الخمـ
الخالُتٚ :حر زُحر ،مىس ٌٟالخُغ ،مخىؾِ الخُغ ،زُغ ،زُغ ً
ظضاَ .ىا ،جًا ٝالُ٣مت الؿاب٣ت الى
ؤ٢ل ُ٢مت وجدؿب بالؼٍاصة بلى ؤن ههل بلى ؤٖلى ُ٢مت والتي جمشل اإلاىُ٣ت الخُغة ً
ظضا.

الكهل  )5النمﻮطج الخاص ﺑاؾخسغاج الكﺒنت اإلاائُت في خﻮض واصي ﺑِكت.
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.ArcGIS 10.4  كمل الﺒاخشين ﺑاالكخماص كلى نـﻢ اإلاللﻮماث الجوغ اﻓُت:اإلاصضع

) ؤؾالُب وملاصالث خؿاب اإلاخويراث اإلاﻮعﻓﻮمترًت1( الجضوى
اإلالاصلت

اؾﻢ اإلاخويراإلاﻮعﻓﻮمتري

اإلاؿاخُت

Calculate GeometryAreas (GIS) /km²

مؿاخت الخىى

اإلاؿاخُت

Calculate GeometryPerimeter (GIS)/km

مدُِ الخىى

جصنُﻒ اإلاخوير

اإلاغحم

Basin Area (A)
Perimeter Basin (P)

NO
1
2

الكهلُت

)Schumm,1956

Re =2/Lb * (A/ (

Elongation وؿبت الاؾخُالت
)Ratio Re)

3

الكهلُت

Miller,1953

Rc= 4* *(A/p²)

(Circularity وؿبت الاؾخضاعة
)Ratio (Rc

4

الكهلُت

)Horton ,1945

Rf = A / Lb²

Form ل الخىى٩مٗامل ق
)Factor Rf

5

الكهلُت

ArcGIS 10.4

 للخىى٫صخى َى٢ؤ

6

الكهلُت

ArcGIS 10.4

 الخىى٫مخىؾِ َى

7

الخظاعَؿُت

ArcGIS 10.4 by Dem

إ بالخىىُٟمت اعج٢ ؤٖلى

8

الخظاعَؿُت

ArcGIS 10.4 by Dem

إ بالخىىُٟمت اعج٢ ل٢ؤ

9

)Basin Relief( جًغؽ الخىى

11

الخظاعَؿُت

)Horton,1932

Br =H - h

الخظاعَؿُت

)Horton,1932

Rr =Br /Lb

الخظاعَؿُت

)Horton,1932

Rv = Dd*(Br /1000)

الخظاعَؿُت

)Wilson,2009

Hi = (H –h)/(H-h)
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وؿبت الخًغؽ
)Relief Ratio(
ُمه الىٖىعة٢
(Raggedness Value (
اإلاٗامل الهبؿىمتري

11
12
13
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ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

NO

اؾﻢ اإلاخويراإلاﻮعﻓﻮمتري

اإلالاصلت

اإلاغحم

جصنُﻒ اإلاخوير

)Hypsometric Integral
14

اليؿُج الخىضخي

Dt = Nu / P

)Schumm ,1956

الخظاعَؿُت

15

مٗامل الاهضماط Cc

C=0.2821*p/A^0.5

)(Cravelius,1914

الخظاعَؿُت

16

مجمىٕ ؤٖضاص املجاعي اإلااثُت.

ArcGIS 10.4

الكﺒنت اإلاائُت

17

مجمىٕ ؤَىا ٫املجاعي اإلااثُت.

ArcGIS 10.4

الكﺒنت اإلاائُت

18

الغجب الجهغٍت

ArcGIS 10.4

الكﺒنت اإلاائُت

19

21

)Texture Ratio

مخىؾِ ؤَىا ٫املجاعي اإلااثُت
Mean Stream Length
وؿبه ؤَىا ٫املجاعي اإلااثُت ل٩ل
عجبت

Lsm =Lu /Nu

RL =Lu /Lu-1

)(Strahler ,1964

)Horton,1945

الكﺒنت اإلاائُت

الكﺒنت اإلاائُت

Stream Length Ratio
21
22
23
24

مٗض ٫الدكٗب الجهغي لغجبت
مُٗىت Bifurcation Ratio
الخ٨غاع الجهغي
)Stream Frequency (Fs
ال٨شاٞت الخهغٍُٟت
Drainage density
قضٍ الخهغٍ٠
Drainage intensity

Rb =Nu /Nu+1

)Horton,1945

الكﺒنت اإلاائُت

Fs =Nu / A

)Horton,1945

الكﺒنت اإلاائُت

Dd =Lu /A

)Horton,1945

الكﺒنت اإلاائُت

Di =Fs /Dd

)Horton,1945

الكﺒنت اإلاائُت

اإلاغحم :كمل الﺒاخشين ﺑاالكخماص كلى الضعاؾاث الؿاﺑﻘت.
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 .9النخائج ومناقكتها:
ع٦ؼث الضعاؾت ٖلى جدلُل ؤًٞل الُغ ١الؾخسغاط الكب٨ت اإلااثُت للخىى اإلااجي وجدلُل الخهاثو اإلاىعٞىمترًت
ً
وجدضًضا في مىُ٣ت الضعاؾت.
للخىى باٖخباعَا ماقغ للضالالث الجُمىعٞىلىظُت في البِئاث الجاٞت وقبت الجاٞت،
ول٣ض ّ
جم اؾخسغاط الخهاثو اإلاىعٞىمترًت بٗض صعاؾت الخهاثو الُبُُٗت للخىى اإلااجي في واصي بِكت و٧اهذ مً
الغجبت الؿابٗت والتي جًم الخهاثو اإلاؿاخُت والك٩لُت الخًاعَؿُت ومخٛحراث الكب٨ت اإلااثُت لؤلخىاى اإلااثُت
الٟغُٖت٦ .ما لىخٔ وظىص ازخال ٝوجباًً بحن هخاثج الخهاثو اإلاىعٞىمترًت ما بحن خىى ٞغعي وآزغ في مىُ٣ت
الضعاؾت .وبالغظىٕ بلى الجضاو ٫ع٢م ( )8و ( )1و (ً ،)9م ً٨ال٣ى ٫ؤهه ال ًىظض خىيُحن ماثُحن ًدمالن الُ٣م هٟؿها
ألي مخٛحر مىعٞىمتري ،خُض بلٛذ مؿاخت خىى واصي بِكت ٦00891م٧ 8إٖلى ُ٢مت في خحن ٧اهذ مؿاخت خىى
واصي جغط ٦0111م٧ ²إ٢ل ُ٢مت .وٍسً٘ جدضًض اإلاؿاخت الخىيُت بلى ٖضص مً الٗىامل مً ؤَمها هىٕ الصخغ
والٓغو ٝاإلاىازُت والخغ٧اث الخ٨خىهُت ،خُض جؼصاص مؿاخت الخىى م٘ ػٍاصة وكاٍ الخٗغٍت اإلااثُت في الصخىع طاث
الترُ٦ب الصخغي الًَُّٗ ،٠
مما ًجٗل طل ٪الخىى ُٖغيت الؾخ٣با٦ ٫مُاث ؤ٦بر مً ؤق٩ا ٫الدؿا ِ٢اإلاُغي،
ألامغ الظي ٢ض ًترجب ٖلُه اعجٟإ زُغ في مضي حٗغى اإلاىُ٣ت ؤو بٌٗ ؤظؼائها للًُٟاهاث اإلاٟاظئت (الخٟاجي،
8102م ،م .)01وُٞما ًخٗل ٤بالخهاثو الك٩لُت٣ٞ ،ض ُ
ن ّى ٠خىى واصي جغط بإهه ٦بحر الاؾخُالت خُض بلٛذ

وؿبت الاؾخُالت ُٞه  0.38بِىما ُ
ن ّى ٠خىى واصي بِكت بإهه مؿخُُل .في اإلا٣ابل ،اهسًٟذ وؿبت الاؾخُالت
واعجٟٗذ وؿبت الاؾخضاعة في خىى واصي َغظاب وخىى واصي زغم ،وَظا ما ًا٦ض يٗ ٠الصخىع اإلا٩ىهت لهظٍ
ألاخىاى بياٞت بلى ٦بر مؿاختهاَ .ظا ،وجخمحز ألاخىاى التي جغج ٟ٘هها وؿب الاؾخضاعة بؿغٖت ونى ٫الجغٍان اإلااجي
بلى ٢مخه زال ٫و٢ذ ٢هحر ؤزغ خضور طعوة ألامُاع (الٗضعة8117،م ،مَّ ،)008
مما ٌٗغيها لخُغ الًُٟان ؤ٦ثر مً
ٚحرَا مً ألاخىاى التي ج٣ترب مً الك٩ل اإلاؿخُُل ونىٟذ بإجها يُٟٗت الاؾخُالت ،وَظا ما ّ
جم بزباجه في الجضو٫
ع٢م (ٖ )2ىض جهيُ٢ ٠ابلُت الخُىعة للمخٛحراث اإلاىعٞىمترًت لخىى واصي بِكت ،التي نىٟذ صعظت الخُىعة بىاء ٖلى
مُُٗاث الخهاثو اإلاىعٞىمترًت التي ّ
جم جدلُلها في الجضولحن ؾاب٣ي الظ٦غ.

باليؿبت إلاٗامل الك٩ل٩ٞ ،لما ػاصث ُ٢مت َظا اإلاٗامل في الخىى (ؤٖالَا في خىى واصي زغم ٦ 1.11ما في
الجضو ٫ع٢م ٧ )8لما ػاصث صعظت الخُىعة في َظا الخىى .وَٗىص الؿبب في طل ٪بلى اهخٓام ٖغى الخىى ٖلى َى٫
امخضاصٍ مً اإلاىب٘ بلى اإلاهب ،ألامغ الظي ٌؿاَم بىنى ٫مىظت الًُٟان بٗض الٗانٟت اإلاُغٍت مباقغة
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ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

(الؼٚى8107،٫م ،مً .)27ىضر الجضو ٫ع٢م ( )8ؤَم ُ٢م ومٗامالث الخهاثو الك٩لُت واإلاؿاخُت في خىى واصي
بِكت.
الجضوى ( )2قُﻢ اإلالامالث اإلاﻮعﻓﻮمترًت اإلاؿاخُت والكهلُت في الاخﻮاض الفغكُت
لحﻮض واصي ﺑِكت
اإلاخويراث /الﻮاصي

ﺑِكت الغئِسخي

واصي جغج

واصي ننب

واصي ىغحاب

واصي زغص

مؿاخت الخىى

00891.0

0111.9

0911.8

8929.8

8892.8

مدُِ الخىى

918

912

928

988

172

َى ٫الخىى

812

012

011

012

87

ؤ٢صخى َى ٫في الخىى

821

002

009

002

22

وؿبت الاؾخُالت

1.21

1.18

1.99

1.28

1.28

وؿبت الاؾخضاعة

1.02

1.18

1.9

1.81

1.81

مٗامل الك٩ل

1.81

1.00

1.09

1.82

1.11

اإلاصضع :كمل الﺒاخشين ﺑاالكخماص كلى نمﻮطج الاعجفاق الغقمي  DEMﺑﻘضعة جمُيزًت  31*31وبغنامج نـﻢ اإلاللﻮماث الجوغ اﻓُت ArcGIS
.10.4

وٗ٦ال٢ت َغصًت ،جؼصاص عجبت الجهغ بؼٍاصة مؿاخخه وؤٖضاص وؤَىا ٫املجاعي ُٞه ،خُض حٗ٨ـ عجبت الجهغ جسمحن
ل٣ضعة الخ ىى ٖلى ٖملُاث الخذ والترؾِب .وحكحر الغجب الٗالُت للكب٨ت اإلااثُت في الخىى ٖلى ؤهه ٌؿحر في مىاَ٤
٢لُله الاهدضاع وجخمحز بالىٟاطًت الٗالُت مشل الؿهل الُٟطخي وؾهل البُضمىهذ (الخٟاجي ،8102،م .)09لظل،٪
ًُ َ
الخٔ ؤن خىى واصي بِكت الغثِسخي ٢ض ظاء في الغجبت الؿاصؾت وطل ٪الهسٟاى وؿبت الخًغؽ في الخىى ،في خحن
اهسًٟذ عجبت الىاصي بلى الخامؿت في خىى واصي ه٨ب بؿبب اعجٟإ وؿبت الخًغؽ والبالٛت  ،00.97ألامغ الظي
ّ
ٖا ٫و٢ض ٌٗىص طل ٪بلى َبُٗت الصخىع
ٌكحر بلى ؤن الخىى ٌؿحر في مىُ٣ت طاث اهدضاع ًتراوح مً مخىؾِ بلى ٍ
الهلبت التي ٌٗبرَا الخىى في ؤزىاء مؿحرٍ (الخٟاجي ،8102 ،م .)81،وجىٗ٨ـ َظٍ ال٣غاءاث ألٖضاص وؤَىا٫
املجاعي وعجبت الجهغ ٦ىدُجت خخمُت لؼٍاصة باقي زهاثو الكب٨ت اإلااثُت ٦ما َى مىضر في الجضو )1( ٫مشل مٗض٫
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وؿب الدكٗب والخ٨غاع الجهغي وال٨شاٞت الخهغٍُٟت وقضة الخهغٍَّ ٠
مما ًترجب ٖلُه اعجٟإ صعظت الخُىعة٩ٞ ،لما
ػاصث صعظت و٦شاٞت الخهغٍَّ ٠
٢ل حؿغب اإلاُاٍ .وٍالخٔ ّؤن اعجٟإ َظٍ الُ٣مت في خىى واصي بِكت وخىى واصي
َغظاب ٦ما َى مىضر في الجضولحن ع٢م ( )1و(ٌ )2كحر الى اعجٟإ ُ٢م الجغٍان الؿُخي الهسٟاى ٢ضعة التربت ٖلى
امخهام اإلاُاٍ بكضة و٦شاٞت الخهغٍ .٠حؿاَم مٗغٞت زهاثو الكب٨ت اإلااثُت في الخٗغٖ ٝلى الخهاثو
الهُضعولىظُت للخىى والتي حٗ٨ـ مضي وٞغة املجاعي اإلااثُت وصوعَا في ػٍاصة ٗٞالُت الخٗغٍت اإلااثُت التي جازغ ظمُٗها
في ٦مُت الخهغٍ ٠الجهغي بالؼٍاصةَ .ظٍ الؼٍاصة ججٗل الخىى ٖغيت لخُغ الىنى ٫بلى الًُٟان ؤ٦ثر مً ٚحرٍ مً
ً
وبىاء ٖلى َظا جم جدلُل زهاثو ٧ل خىى ٞغعي في َظٍ الضعاؾت واؾخسغاط الخهاثو
ألاخىاى اإلااثُت،
اإلاىعٞىمترًت الخانت بالكب٨ت اإلااثُت ل٩ل خىىً .ىضر الك٨الن ع٢م ( )6و( )7همِ الكب٨ت اإلااثُت الخانت ب٩ل
خىى ماجي في مىُ٣ت الضعاؾت.

الجضوى ( )3قُﻢ اإلالامالث اإلاﻮعﻓﻮمترًت للكﺒنت اإلاائُت في ألاخﻮاض الفغكُت
لحﻮض واصي ﺑِكت.
اإلاخويراث /الﻮاصي

ﺑِكت الغئِسخي

واصي جغج

واصي ننب

واصي ىغحاب

واصي زغص

مجمىٕ ؤَىا ٫املجاعي

1922

211

907

0090

917

مجمىٕ ؤٖضاص املجاعي

2828

0211

0828

8218

0218

الغجب الجهغٍت

2

2

2

2

2

مٗض ٫الدكٗب الجهغي

2.7

1.9

9.9

9.9

1.7

الخ٨غاع الجهغي

1.28

0.02

1.92

1.87

1.22

ال٨شاٞت الخهغٍُٟت

1.12

1.91

1.97

1.18

1.91

قضة الخهغٍ٠

0.2

8.8

8.0

8.8

0.28

اإلاصضع :كمل الﺒاخشين ﺑاالكخماص كلى نمﻮطج الاعجفاق الغقمي  DEMﺑﻘضعة جمُيزًت  31*31ونـﻢ اإلاللﻮماث الجوغ اﻓُت .ArcGIS 10.4
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ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

الكهل ( )6اإلاؿخجمم اإلاائي والكﺒنت اإلاائُت في خﻮض (زغص ،ﺑِكت الغئِسخي).
اإلاصضع :كمل الﺒاخشين ﺑاالكخماص كلى نمﻮطج الاعجفاق الغقمي  DEMﺑﻘضعة جمُيزًت  31*31ونـﻢ اإلاللﻮماث الجوغ اﻓُت .ArcGIS 10.4

الكهل ( )7اإلاؿخجمم اإلاائي والكﺒنت اإلاائُت في ؤخﻮاض ىغحاب وجغج وننب.
اإلاصضع :كمل الﺒاخشين ﺑاالكخماص كلى نمﻮطج الاعجفاق الغقمي  DEMﺑﻘضعة جمُيزًت  31*31ونـﻢ اإلاللﻮماث الجوغ اﻓُت .ArcGIS 10.4
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وُٞما ًخٗل ٤بالخهاثو الخًاعَؿُت٣ٞ ،ض جغاوخذ ؤٖلى ُ٢مت اعجٟإ ما بحن 8929م وطل ٪في خىى واصي بِكت
وما بحن  0208م الىاٗ٢ت في خىى واصي زغم .ؤما باليؿبت لُ٣مت جًغؽ الخىى٣ٞ ،ض ونلذ ؤٖلى ُ٢متها والبالٛت
 0778في خىى واصي بِكت .وبلٛذ ُ٢م وؿبت الخًغؽ والخًاعَـ اليؿبُت خضَما ألاٖلى لُهال بلى  00.97و 8.22
ٖلى الخىالي وطل ٪في خىى واصي ه٨ب وطل ٪بؿبب اهسٟاى مؿاخخه بطا ما ٢ىعن باألخىاى ألازغي وطل ٪العجباٍ
َظٍ الُ٣م بٗال٢ت ٖ٨ؿُت م٘ اإلاؿاخت ،خُض ًبحن الك٩ل ( )8همىطط الاعجٟإ الغ٢مي لؤلخىاى الٟغُٖت .ول٣ض سجل
خىى واصي بِكت ؤٖلى ُ٢مت ل٩ل مً الىٖىعة واإلاٗامل الهبؿىمتري  1.28وٖ 2.1لى الخىالي ٦ىدُجت َبُُٗت العجٟإ
وؿبت الخًغؽ في َظا الخىى بؿبب نالبت الصخىع اإلا٩ىهت لهّ ،
مما ؤصي بلى قضة ج ُ٘٣ووٖىعة ؾُده وٚلبت
الخٗغٍت اإلااثُت ُٞه والتي ؤصث بضوعَا بلى ه٣ل الغواؾب مً اإلاىاب٘ الٗلُا بلى ؤؾٟل اإلاىدضعاث .ول٣ض سجل خىى واصي
َغظاب ؤٖلى ُ٢مت لليؿُج الخىضخي لخبل ،7.0 ٜبِىما ظاءث ؤٖلى ُ٢مت إلاٗامل الاهضماط في خىى واصي جغط بيؿبت
 ،1.11وَى ما ًازغ ٖلى الخهاثو الخًاعَؿُت وٖلى صعظت حٗغى الخىى لخُىعة الًُٟان .والؿبب في طل ٪ؤن
٢ابلُت الخُىعة جغج ٟ٘في جل ٪ألاخىاى التي جغجٞ ٟ٘حها ُ٢م الخهاثو الخًاعَؿُت ُ٣٦مت الىٖىعة واإلاٗامل
الهبؿىمتري واليؿُج الخىضخي ومٗامل الاهضماط وٚحرَا مً الخهاثو الخًاعَؿُت اإلاظ٧ىعة في الجضوًُٓ .)9( ٫هغ
الجضو )2( ٫اعجٟإ صعظت الخُىعة َّ٧لما اعجٟٗذ الُ٣م اإلاظ٧ىعة ً
ؾاب٣ا وَٗىص الؿبب في طل ٪الى قضة جًغؽ الؿُذ
َّ
ووٖىعجه٩ٞ ،لما ٧ان الؿُذ قضًض الخًغؽ والىٖىعة ػاصث ٢ابلُت حٗغيه للًُٟان ٖ٣ب الٗانٟت اإلاُغٍت.

الجضوى ( )4الخصائص اإلاﻮعﻓﻮمترًت الخظاعَؿُت لألخﻮاض الفغكُت ﺑدﻮض واصي ﺑِكت.
اإلاخويراث /الﻮاصي

ﺑِكت الغئِسخي

واصي جغج

واصي ننب

واصي ىغحاب

واصي زغص

ؤكلى قُمت اعجفاق

8929

0289

8108

0820

0208

ؤقل قُمت اعجفاق

0097

999

0080

0099

0189

جظغؽ الحﻮض

0778

211

0097

227

281

نؿﺒت الخظغؽ

7.29

2.99

00.97

2.12

2.71

الخظاعَـ النؿبُت

0.92

0.92

8.22

8

0.22

مخﻮؾؽ ػﻮى الحﻮض

1.27

1.12

1.99

1.91

1.29
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اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

ﺑِكت الغئِسخي

واصي جغج

واصي ننب

واصي ىغحاب

واصي زغص

اإلاخويراث /الﻮاصي
قُمت الﻮكﻮعة

1.28

1.82

1.22

1.82

1.81

اإلالامل الهبؿﻮمتري

2.1

8

0.2

9.9

1.9

النؿُج الحﻮضخي

2.87

1.9

9.19

7.0

2.08

ملامل الانضماج

1.02

1.11

1.82

1.81

1.80

اإلاصضع :كمل الﺒاخشين ﺑاالكخماص كلى نمﻮطج الاعجفاق الغقمي  DEMﺑﻘضعة جمُيزًت  31*31وبغنامج نـﻢ اإلاللﻮماث الجوغ اﻓُت ArcGIS
.10.4

الكهل ( )8نمﻮطج الاعجفاق الغقمي  DEMﺑﻘضعة جمُيزًت  31*31لألخﻮاض الفغكُت ﺑمنؼﻘت الضعاؾت.
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الجضوى ( )5مضى قاﺑلُت الخؼﻮعة للﻘُﻢ اإلاﻮعﻓﻮمترًت لحﻮض واصي ﺑِكت.
اإلاخوير
اإلاﻮعﻓﻮمتري

ؤكلى
قُمت

ؤقل
قُمت

هير
زؼير

ؤكلى قُمت -
اقل قُمت5/

منسفع مخﻮؾؽ
الخؼغ الخؼغ

زؼغ

زؼغ
ً
حضا

املجمﻮكت ألاولى
1988

3288

5276

7264

9252

11240.1

مؿاخت الحﻮض 1300.4 11240.1
الغجب النهغٍت

6

4

0.4

4.4

4.8

5.2

5.6

6

مجمﻮق اػﻮاى
املجاعي

3965

907

611.6

1518.6

2130.2

3353.4 2741.8

3965

مجمﻮق اكضاص
املجاعي

5852

1500

870.4

2370.4

3240.8

4981.6 4111.2

5852

جظغؽ الحﻮض

1772

583

237.8

820.8

1058.6

1534.2 1296.4

1772

نؿﺒت الاؾخضاعة

0.20

0.08

0.024

0.10

0.12

0.15

0.17

0.20

الخنغاعالنهغي

1.15

0.52

0.126

0.646

0.772

0.898

1.024

1.15

ملضى نؿب
الدكلب

5.7

3.7

0.4

4.1

4.5

4.9

5.3

5.7

قُمت الﻮكﻮعة

0.62

0.23

0.08

0.31

0.38

0.46

0.54

0.62

النؿُج الحﻮضخي

7.1

3.4

0.74

4.14

4.9

5.6

6.4

7.1

النشاﻓت
الخصغٍفُت

0.47

0.35

0.024

0.374

0.398

0.422

0.446

0.47

ؤكلى قُمت
اعجفاق ﺑالحﻮض

2969

1612

271.4

1883.4

2154.8

2697.6 2426.2

2969

ؤقل قُمت اعجفاق
ﺑالحﻮض

1197

999

39.6

1038.6

1078.2

1157.4

1197

819

117.8

مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى ،و ص .نضًﻢ ىاقﻢ ،جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت /
ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

اإلاخوير
اإلاﻮعﻓﻮمتري

ؤكلى
قُمت

ؤقل
قُمت

ؤكلى قُمت -
اقل قُمت5/

هير
زؼير

الخظاعَـ
النؿبُت

2.65

1.45

0.24

1.69

منسفع مخﻮؾؽ
الخؼغ الخؼغ
1.93

2.17

زؼغ

زؼغ
ً
حضا

2.41

2.65

املجمﻮكت الشانُت
مدُؽ الحﻮض

932

375

111.4

486.4

597.4

708.4

819.4

930.4

ػﻮى الحﻮض

235

87

29.6

116.6

146.2

175.8

205.4

235

ؤقصخى ػﻮى في
الحﻮض

250

65

37

102

139

176

2013

250

نؿﺒت الاؾخؼالت

0.62

0.38

0.048

0.428

0.476

0.524

0.57

0.62

ملامل قهل
الحﻮض

0.30

0.11

0.03

0.14

0.18

0.22

0.26

0.30

قضو الخصغٍﻒ

2.8

1.5

0.26

1.76

2.02

2.28

2.54

2.8

نؿﺒت الخظغؽ

11.97

5.94

1.20

7.15

8.35

9.56

10.76

11.97

اإلالامل
الهبؿﻮمتري

6.3

1.6

0.94

2.54

3.48

4.42

5.36

6.3

ملامل الانضماج

0.30

0.15

0.03

0.18

0.21

0.24

0.27

0.30

مخﻮؾؽ ػﻮى
الحﻮض

0.67

0.35

0.064

0.41

0.47

0.54

0.60

0.67

اإلاصضع :كمل الﺒاخشين ﺑاالكخماص كلى نخائج جدلُل الخصائص اإلاﻮعﻓﻮمترًت.

812

King Khalid University Journal of Humanities,
Volume 8, Issue 1, 2021 - https://hj.kku.edu.sa
Dr.Maysoon Alzghoul & Dr. Nadeem Hashem, Assessment and
Management of Hazardous Flash Floods in Wadi Bisha Basin/ Kingdom
of Saudi Arabia (KSA), Using Morphometric Ranking Method and
Geospatial techniques.

اؾخُاٖذ الضعاؾت ،بٗض الُ٣ام باإلاغاخل الخدلُلُت الؿاب٣ت ،مً خؿاب الخهاثو اإلاىعٞىمترًت وبُان صالالتها
ومً زم بوكاء ظضو٢ ٫ابلُت الخُىعة للمخٛحراث اإلاىعٞىمترًت لخىى واصي بِكت ٦ما ّ
ًىضخه الجضو ٫ع٢م (.)2
ولخدضًض صعظت زُىعة ٧ل مخٛحر مىعٞىمتري ٖلى ٧ل خىى ماجي ٞغعي في مىُ٣ت الضعاؾت ولبُان َظا ألازغ ،اجبٗذ
الضعاؾت َغٍ٣ت الغجب اإلاىعٞىمترًت  Morphometric Ranking scoresالتي اٖخمضث هخاثجها ٖلى جىػَ٘ ُ٢م الجضو٫
ع٢م ( )2بلى الغجب مً  2-0وطل ٪خؿب ُ٢مت اإلاخٛحر اإلاىعٞىمتري ّ
ل٩ل خىى ٞغعيً .ىضر َظا الجضو ٫ع٢م ()2
صعظاث الغجب للمخٛحراث اإلاىعٞىمترًت في الاخىاى الشاهىٍت الٟغُٖت لخىى واصي بِكت ،خُض بل ٜؤٖلى مجمىٕ للغجب
في خىى واصي البِكت (ً )84دبٗه خىى واصي ه٨ب بمجمىٕ عجب و٢ضعٍ ( ،)62بِىما ظاء خىى واصي َغظان في
اإلاغجبت الشالشت بمجمىٕ للغجب بلً )59( ٜدبٗه واصي زغم في اإلاغجبت الغابٗت بمجمىٕ للغجب بلَ .)52( ٜظا وجغ٦ؼث ّ
ؤ٢ل
ُ٢مت للغجب اإلاىعٞىمترًت في الخىى اإلااجي الٟغعي ألازحر إلاىُ٣ت الضعاؾت وَى واصي جغط بمجمىٕ للغجب بل.)42( ٜ
ً
ُ
حٗخبر ُ٢م الغجب اإلاىعٞىمترًت التي جم خؿاهها في َظٍ الضعاؾت في ٚاًت ألاَمُت هٓغا لضوعَا في جدضًض وبىاء زغٍُت
َّ
٢ابلُت الًُٟان لؤلخىاى الٟغُٖت للمىُ٣ت اإلاضعوؾت٩ٞ ،لما اعجٟٗذ ُ٢مت الغجب اإلاىعٞىمترًت للخىى ٧لما ا٢ترب
َظا الخىى مً صعظت الخُغ هدى حٗغيه لخُغ الًُٟان وطلً ٪
بىاء ٖلى الخدلُل اإلاىعٞىَُضعولىجي الظي جم بىاءٍ
لؤلخىاى اإلااثُت.
وللىنى ٫بلى زغٍُت ٢ابلُت الًُٟانّ ،
جم جهيُُ٢ ٠م الغجب بلى زالر صعظاث زُىعة مً خُض ٢ابلُت خضور
الًُٟان و ٤ٞما ًلي:
ً
ؤوال :مىس ٌٟالخُىعة وٍ ٘٣يمً ٞئت الغجب (.)22-98
ً
زاهُا :مخىؾِ الخُىعة وٍ ٘٣يمً ٞئت الغجب (.)71.0-22.0
ً
زالشا :قضًض الخُىعة وٍ ٘٣يمً ٞئت الغجب (.)89.8-71.8
وبىاء ٖلُه جم اهخاط زغاثِ الخىػَ٘ اإلا٩اوي لضعظت زُىعة الًُٟان اإلاٟاجئ لؤلخىاى اإلااثُت الٟغُٖت والتي ّ
جىضر
ؤزغ ازخالُ٢ ٝمت الغجب اإلاىعٞىمترًت في جهيُ ٠صعظت الخُىعة في الخىى اإلااجيً .بحن الك٩ل ع٢م ( )9جهيُ٠
الاخىاى اإلااثُت في مىُ٣ت الضعاؾت باالؾدىاص الى الضعظاث الشالر للخُىعة.
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى ،و ص .نضًﻢ ىاقﻢ ،جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت /
ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

الجضوى عقﻢ ( )6صعحاث الغجب للمخويراث اإلاﻮعﻓﻮمترًت لألخﻮاض الفغكُت.
اإلاخوير

ﺑِكت الغئِسخي

واصي جغج

واصي ننب

واصي ىغحاب

واصي زغص

املجمﻮكت ألاولى
مؿاخت الحﻮض

2

0

0

0

0

الغجب النهغٍت

2

2

9

2

2

مجمﻮق اػﻮاى الحﻮض

2

0

0

0

0

مجمﻮق اكضاص الحﻮض

2

0

0

8

0

جظغؽ الحﻮض

2

0

1

0

0

نؿﺒت الاؾخضاعة

1

0

2

2

2

الخنغاعالنهغي

0

2

9

1

8

ملضى نؿب الدكلب

2

0

0

1

0

قُمت الﻮكﻮعة

2

0

2

0

0

النؿُج الحﻮضخي

9

0

0

2

9

النشاﻓت الخصغٍفُت

0

1

2

8

1

ؤكلى قُمت اعجفاق للحﻮض

2

0

8

0

0

ؤقل قُمت اعجفاق للحﻮض

0

0

8

2

0

الخظاعَـ النؿبُت

8

0

2

8

0

املجمﻮكت الشانُت
مدُؽ الحﻮض

2

0

0

0

0

ػﻮى الحﻮض

2

0

0

0

0

ؤقصخى ػﻮى ﺑالحﻮض

2

0

0

0

0

نؿﺒت الاؾخؼالت

8

0

8

9

2

ملامل قهل الحﻮض

8

0

8

9

2

قضة الخصغٍﻒ

0

2

8

1

0
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اإلاخوير

ﺑِكت الغئِسخي

واصي جغج

واصي ننب

واصي ىغحاب

واصي زغص

نؿﺒت الخظغؽ

0

0

2

0

0

اإلالامل الهبؿﻮمتري

2

0

0

1

1

ملامل الانضماج

0

2

9

8

8

مخﻮؾؽ ػﻮى الحﻮض

2

0

1

8

9

املجمﻮق

84

42

62

59

52

اإلاصضع :كمل الﺒاخشين ﺑاالكخماص كلى نخائج الجضاوى الؿاﺑﻘت.

الكهل ( )9جصنُﻒ الاخﻮاض الفغكُت ﺑمنؼﻘت الضعاؾت اكخماصا كلى صعحت الخؼﻮعة.
اإلاصضع :كمل الﺒاخشين اكخماصا كلى ﺑُاناث الجضوى عقﻢ (.)6
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى ،و ص .نضًﻢ ىاقﻢ ،جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت /
ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

ّ
نى ٠خىى واصي بِكت الغثِسخي بإهه ألا٦ثر ٢ابلُت للخٗغى لخُغ الًُٟاهاث بط بل ٜمجمىٕ الغجب (.)89
وٍغظ٘ الؿبب في طل ٪بلى اعجٟإ ُ٢م اإلااقغاث اإلاىعٞىمترًت التي جغجبِ بٗال٢ت مىظبت م٘ ٖىامل حك٩ل الًُٟان ومً
ؤَمها اعجٟإ وؿب الاؾخضاعة واعجٟإ ُ٢م جًغؽ الخىى وٚحرَا مً الخهاثو التي جم جٟؿحرَا ً
ؾاب٣ا والتي جازغ في
ؾغٖت حك٩ل الًُٟاهاث والؿُى٦ .٫ظل ٪جازغ ػٍاصة صعظت الاهدضاع للخىى ٖلى اعجٟإ مٗض ٫ظغٍان اإلاُاٍ ٖىض
ُ
ؾ٣ىٍ الامُاع َّ
مما ٌؿاَم في ؾغٖت الىنى ٫بلى مىظت الًُٟان .جٓهغ الخغٍُت في الك٩ل ع٢م ( )01ؤهماٍ
اؾخٗما ٫ألاعى الؿاثضة في الخىى ،بط اَخمذ َظٍ الضعاؾت باالؾخٟاصة مً هخاثج جدلُل ؤهماٍ الاؾخٗما ٫ألاعى
والُٛاء الىباحي وطل ٪لىي٘ ؾِىاعٍىَاث مىاؾبت إلصاعة للخىى اإلااجي ههض ٝالخس ٠ُٟمً آزاع الًُٟان اإلاٟاجئ
ُ
للخىى اإلااجي .جٓهغ َظٍ الخغٍُت ؤن ألاعاضخي الؼعاُٖت حُٛي  %8.09مً مؿاخت خىى واصي بِكت الغثِسخي ،في
خحن حك٩ل اإلاىاَ ٤اإلابيُت  %1.00مً مؿاخت الخىى بدُض جتر٦ؼ بال٣غب مً اإلاىاب٘ الٗلُا للخىى .ؤما الصخىع
وألاعاضخي الىٖغة ٞخُٛي ما وؿبخه  %21.01مً مؿاخت الخىى ،ألامغ الظي ًسلٞ ٤غنت إلم٩اهُت اؾخٛالَ ٫ظٍ
اإلاؿاخت في ب٢امت مكاعَ٘ الخهاص اإلااجي والخٟاثغ الترابُت بال٣غب مً اإلاىاَ ٤الؼعاُٖت وإ٢امت اإلاهاَب للمىاَ٤
اإلاىدضعة والتي حؿاَم في حجؼ التربت اإلاىجغٞت وػعاٖتها باملخانُل التي جخالءم م٘ َبُٗت اإلاىُ٣ت و٦مُاث الدؿاِ٢
ً
ً
اإلاُغي التي جخل٣اَاًٞ .ال ًٖ طلً ،٪جب ؤًًا الدكغَ٘ هدى يغوعة جغزُو آلاباع اإلاجزلُت للمؿا ً٦ال٣غٍبت مً
هُ٣ه ججم٘ اإلاُاٍ والتي حؿاَم ٖلى هدى ما في ج٣لُل ٦مُت الجغٍان الؿُخي للمُاٍ اإلاخض٣ٞت لخٓت الٗانٟت اإلاُغٍت
ّ ّ
والؾُما ؤهىا في مىُ٣ت ظاٞت بلى قبت ظاٞت حٗاوي مً
ومً زم الاؾخٟاصة مً اإلاُاٍ املجمٗت في آلاباع لؤلٚغاى اإلاجزلُت
مدضوصًت اإلاىاعص اإلااثُت اإلاخاخت.
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الكهل ( )11جصنُﻒ قاﺑلُت الفُظان في خﻮض واصي ﺑِكت الغئِسخي.
اإلاصضع :كمل الﺒاخشين اكخماصا اإلاغئُت الفظائُت الخابلت للﻘمغألاوعوبي  )sentinel 2اإلالخﻘؼت ﺑخاعٍش 2121-6-18م.

ؤما خىى ه٨ب ٣ٞض جم جهيُٟه بضعظت مخىؾِ الخُىعة بدُض ً ٘٣يمً الٟئت ( )71.0-22.0بمجمىٕ للغجب
ًبل .28 ٜولىخٔ في الخىى ازخال ٝوجباًً ُ٢م اإلاخٛحراث اإلاىعٞىمترًتٞ ،هىا ٥اعجٟإ لُ٣م الخًغؽ في الخىى والتي
ً
بلٛذ 0097مترا ،ألامغ الظي ٌؿاَم في ػٍاصة بم٩اهُت حٗغى َظا الخىى لخاالث الًُٟان اإلاٟاجئ .باإلياٞت الى طل،٪
جؼصاص ُ٢م الخ٨غاع الجهغي وُ٢م الىٖىعة في خىى ه٨ب والتي حٗخبر ماقغاث ٢ىٍت ٖلى ػٍاصة اخخمالُت الخٗغى
للًُٟان.
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى ،و ص .نضًﻢ ىاقﻢ ،جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت /
ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

وبمالخٓت الك٩ل ( )00والظي ًمشل َبُٗت اؾخٗماالث ألاعى بالخىىًٓ ،هغ لىا اهدكاع ألاعاضخي اإلابيُت ٖلى
مؿاخت ج٣ضع بـ  % 8.28مً مؿاخت ال٩لُت للخىى بدض جتر٦ؼ في اإلاىاب٘ الٗلُا و٦ظل ٪بال٣غب مً مىُ٣ت اإلاهب
للخىىَ .ظا ألامغ ٌؿخىظب ٖمل بصاعة ماثُت جًمً ؾالمت اإلاىاَ ٤اإلابيُت في الاخىاى اإلاٗغيت لخُغ الًُٟاهاث
ّ
والؾُما م٘ اهسٟاى مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت التي ال جؼٍض ًٖ  %2.91مً مؿاخت الخىى مما ًؼٍض مً
والؿُى،٫
الجغٍان الؿُخي وٍس ٌٟمً ٦مُاث حؿغب اإلاُاٍ والتي لى ٧ان َىاُٚ ٥اء هباحي لؿاَم في ػٍاصتها .لظل ٪البض حصجُ٘
ً
مماعؾت الؼعاٖت في َظا الىاصي وزانت م٘ وظىص ما وؿبخه  %08.7مً مؿاخت الخىى في َُئت جغبت ظغصاء البض مً
ّ
والؾُما جل ٪ال٣غٍبت مً ألاعاضخي اإلابيُتً .م٦ ً٨ظل ٪جدؿحن هىُٖت ونالخُت التربت ههض ٝالؼعاٖت وطل ٪مً
ػعاٖتها،
ً
زال ٫حجؼ الترب الُُيُت اإلاخض٣ٞت ؤزىاء ٖملُت ظغٍان اإلاُاٍ مً زال ٫حجؼَا في ؤما ً٦مُٗىت ،مك٩لت بظل ٪عواؾب
َُيُت جخمحز ّ
بإجها نالخت للؼعاٖت ومخىاؾبت م٘ َبُٗت اإلاىُ٣ت.
واخخل خىى واصي َغظاب اإلاغجبت الشالشت في صعظت زُىعة ٢ابلُخه للخٗغى للًُٟان بمجمىٕ عجب بلٛذ (،)29
خُض و ٘٢يمً الٟئت مخىؾُت الخُىعة ( ،)71.0-22.0وَٗىص الؿبب في طل ٪بلى ازخال ٝالخهاثو اإلاىعٞىمترًت في
ُ٢متها ًٖ جل ٪التي في خىى واصي بِكت الغثِسخي والتي نىٟذ ّ
بإجها مغجٟٗت الخُىعةَ .ظٍ اإلا٣اعهت جا٦ض ٖلى ؤَمُت
ٞهم الخهاثو اإلاىعٞىمترًت ومضي ٢ىة جإزحرَا ٖلى ٢ابلُت حٗغى الخىى لخُغ الًُٟان اإلاٟاجئ ظغاء الٗىان٠
اإلاُغٍت اإلاٟاظئت والٛؼٍغة التي جخٗغى لها اإلاىاَ ٤الجاٞت وقبت الجاٞت.
وجخلخو َبُٗت اؾخسضام ألاعى في خىى َغظاب بتر٦ؼ اإلاىاَ ٤اإلابيُت بيؿبت  %8.98مً مؿاخت الخىى،
وهي وؿبت ٢لُلت بطا ما ٢ىعهذ بباقي ؤهماٍ اؾخسضام ألاعىًُ .الخٔ مً الك٩ل ( )08جغ٦ؼ اإلاباوي في اإلاىاَ ٤ال٣غٍبت مً
مىاَ ٤ججم٘ اإلاُاٍَّ ،
مما ًجٗل َظٍ اإلاؿاٖ ً٦غيت للخُغ .لظل ،٪ا٢ترخذ الضعاؾت ججمُ٘ اإلاُاٍ زاعط بًُ الىاصي
مً زال ٫بظباع ظؼء مً مُاٍ واصي الخىى ٖلى الاهدغا ًٖ ٝمجغاَا الغثِسخي بلى مىاَ ٤ج٩ىن ٢غٍبه مً الىاصي،
وَظا ما ٌٗغ ٝبُغٍ٣ت هٓم وكغ اإلاُاٍ  Water spreadوالتي جخًمً جدىٍل مُاٍ الؿُىَ ًٖ ٫غٍ ٤خىاظؼ مسخلٟت
ألاق٩ا ٫وججمُٗها في ؤما ً٦ؤزغي الؾخٗمالها خؿب الخاظت بدُض ٌؿاٖض طلٖ ٪لى الخس ٠ُٟمً ؤٖغاى الًُٟان
ٖلى اإلاىاَ ٤اإلابيُت ال٣غٍبت مً ألاوصًت والخس ٠ُٟمً مكا٧ل اهجغا ٝالتربت.
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.) جصنُﻒ قاﺑلُت الفُظان في خﻮض واصي ننب11( الكهل
.م2121-6-18 ) اإلالخﻘؼت ﺑخاعٍشsentinel 2  كمل الﺒاخشين اكخماصا اإلاغئُت الفظائُت الخابلت للﻘمغألاوعوبي:اإلاصضع
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى ،و ص .نضًﻢ ىاقﻢ ،جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت /
ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

الكهل ( )12جصنُﻒ قاﺑلُت الفُظان في خﻮض واصي ىغحاب.
اإلاصضع :كمل الﺒاخشين اكخماصا اإلاغئُت الفظائُت الخابلت للﻘمغألاوعوبي ( )sentinel 2اإلالخﻘؼت ﺑخاعٍش 2121-6-18م.

نىٟذ بُ٣ت ؤخىاى اإلاىُ٣ت (زغم ،جغط) باهسٟاى ٢ابلُت حك٩ل الًُٟان ٞحها ،بط جغج ٟ٘في َظٍ ألاخىاى
الُ٣م اإلاىعٞىمترًت والتي جغجبِ بٗال٢ت ٖ٨ؿُت م٘ صعظت الخُىعة ٦ما َى مىضر في الجضو ٫ع٢م (ٞ .)2ل٣ض اهسًٟذ
ُ٢م مٗٓم الخهاثو الخًاعَؿُت في ٦ال الخىيُحن ٦مجمىٕ وؤَىا ٫املجاعي اإلااثُت ومٗض ٫وؿب الدكٗب ،في خحن
اعجٟٗذ ُ٢م مٗامل ق٩ل الخىى الضاٖ ٫لى اعجٟإ مؿخىي اإلاُاٍ بٗض ؾ٣ىٍ ألامُاع في املجغي الغثِسخي بؿبب
ا٢تراب الجضاو ٫واإلاؿُالث مً بِئت اإلاهب هدُجت يٗ ٠الاؾخُالت للخىى وا٢ترابه مً الك٩ل الضاثغي ،ألامغ الظي
ًضٖ ٫لى ّؤن َظٍ ألاخىاى جماعؽ الخذ التراظعي باججاٍ اإلاىابّ٘ .
ماقغا ّ
ً
َاما ٖلى الٗال٢ت بحن
حٗض َظٍ الخهاثو
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ػٍاصة اإلاؿاخت في الخىى واهسٟاى جًغؾه ،ألامغ الظي ًىٗ٨ـ ٖلى ػٍاصة اٖضاص اإلاغاجب الجهغٍت مً الضعظت ألاولى
والشاهُت والتي ال حؿاَم في خضور الًُٟان للغواٞض اإلااثُت للخىى .وٍالخٔ مً الك٩ل (َ )01بُٗت اؾخسضاماث
ألاعى في خىى زغم خُض جتر٦ؼ اإلاىاَ ٤اإلابيُت ٖلى ؤَغا ٝالخىى اإلااجي ٖلى مؿاخت وؿبتها ٦ ،%1.8ما جغجٟ٘
وؿبت ألاعاضخي التي ج٨ؿىَا التربت الى  %99وفي هٟـ الى٢ذ جىس ٌٟوؿبت مؿاخت اإلاىاَ ٤اإلاؼعوٖت بط حك٩ل %8.2
مً مؿاخت مىُ٣ت الضعاؾت وهي وؿبت ٢لُلت مً مؿاخت الخىى .و٢ض ٌٗىص اهسٟاى مؿاخت ألاعاضخي اإلاؼعوٖت الى
شر اإلاىاعص اإلااثُت وٖضم اؾخٛال ٫اإلاؿاخاث في الخىى بك٩ل الصخُذ .ؤما باليؿبت الى خىى واصي جغط (الك٩ل
ٞ ،)09هى مدكابه م٘ خىى زغم خُض ًالخٔ اهسٟاى مؿاخت اإلاىاَ ٤اإلاؼعوٖت لدسجل ما وؿبخه  %2في خحن
اعجٟٗذ وؿبت مؿاخت التربت لخهل الى  %20مً مؿاخت مىُ٣ت الضعاؾت .لظل٣ٞ ٪ض ا٢ترخذ الضعاؾت ؾِىاعٍى إلصاعة
الخىيُحن اإلااثُحن تهض ٝبلى ػٍاصة مؿاخت اإلاىاَ ٤اإلاؼعوٖت الى مىاَ ٤وظىص التربت والى ألاعاضخي ٚحر اإلاؿخٛلت مً
ً
وجمهُضا لخماًت الخىى مً الًُٟاهاث
زال ٫ب٢امت مكاعَ٘ لخهض وظم٘ اإلاُاٍ ؤزىاء ؾ٣ىٍ ألامُاع لالؾخٟاصة مجها
اإلاؿخ٣بلُتً .خم طل ٪بخُىٍغ الخهاثو اإلاىعٞىمترًت للخىيحن اإلااثُحن (زغم ،جغط) ًٖ َغٍ ٤جُبُ ٤ما ّ
ٌؿمى
بىٓام ما بحن الهٟى Inter-row system ٝوالظي ٌؿاٖض ٖلى ججمُ٘ اإلاُاٍ في الاعاضخي اإلاؿخىٍت وألاعاضخي ٢لُلت
الاهدضاع .وجخُلب َظٍ الُغٍ٣ت خٟغ خىاظؼ مشلشُه الك٩ل باعجٟإ ًتراوح ما بحن )100-50ؾم) ٖلى َى ٫اإلاىدضع
الغثِسخي للمىُ٣ت اإلاؼعوٖت بدُض حٗمل َظٍ الخىاظؼ ٖلى ظم٘ اإلاُاٍ ومً زم اؾخسضامها في عي املخانُل اإلاخىاظضة
ً
في ما بحن َظٍ الخىاظؼ اإلا٣امت .وٍم٦ ً٨ظل ٪جىنُل اإلاُاٍ اإلاخجمٗت ٖبر ٢ىاة بلى زؼاهاث مهممت زهُها لخجمُ٘
اإلاُاٍ ٞحهاً .م٦ ً٨ظل ٪جُبُ ٤هٓام آزغ اؾمه هجاعٍم  Negarimوالظي ًهلر في اإلاىاَ ٤طاث الاهدضاعاث ال٣لُلت بلى
اإلاؿخىٍت .في َظا الىٓامً ،خم ج٣ؿُم ألاعاضخي الى ؤخىاى ظغٍان نٛحرة طاث الك٩ل اإلاؿخُُل ؤو اإلاٗحن وجدُِ هها
ؤ٦خا ٝوخىاظؼ جغابُت ٢لُلت الاعجٟإ .وبظل ٪وؿخُُ٘ ػٍاصة مؿاخت ألاعاضخي اإلاؼعوٖت والاؾخٟاصة مً ٞترة ؾ٣ىٍ
ً
جماقُا م٘ َبُٗت اإلاىُ٣ت الجاٞت التي حٗاوي مً مدضوصًت اإلاىاعص اإلااثُت ،ووؿخُُ٘ ٦ظل ٪تهُئت
ألامُاع لجم٘ اإلاُاٍ
الخىى ّ
ألًت حٛحراث مؿخ٣بلُت وػٍاصة ٟ٦اءة الاؾخسضام ألعاضخي الخىى اإلااجي.
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى ،و ص .نضًﻢ ىاقﻢ ،جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت /
ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

الكهل ( )13جصنُﻒ قاﺑلُت الفُظان في خﻮض واصي زغص.
اإلاصضع :كمل الﺒاخشين اكخماصا اإلاغئُت الفظائُت الخابلت للﻘمغألاوعوبي  )sentinel 2اإلالخﻘؼت ﺑخاعٍش 2121-6-18م.

الكهل ( )14جصنُﻒ قاﺑلُت الفُظان في خﻮض واصي جغج.
اإلاصضع :كمل الﺒاخشين اكخماصا اإلاغئُت الفظائُت الخابلت للﻘمغألاوعوبي ( )sentinel 2اإلالخﻘؼت ﺑخاعٍش 2121-6-18م.
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 -11الخﻮصُاث:
اؾخُاٖذ َظٍ الضعاؾت الخغوط بمجمىٖت مً الخىنُاث لخماًت وإصاعة الاخىاى اإلااثُت في مىُ٣ت الضعاؾت
بك٩ل زام وفي ألاخىاى اإلاكابه بك٩ل ٖام ،ومً ؤَم َظٍ الخىنُاث:
 -0بوكاء ٢ىىاث جهغٍ ٠انُىاُٖت لخهغٍ ٠اإلاُاٍ الؼاثضة واؾخٛاللها في عي اإلاؼعوٖاث والخىؾ٘ في بوكاء والخٟاثغ
والؿضوص الترابُت في ألاخىاى طاث الاؾخُالت ال٨بحرةَّ ،
مما ًس ٠ٟمً م٣ضاع الٟا٢ض للمُاٍ بؿبب الخبسغ
والجغٍان.
 -8اٖاصٍ جىُٓم اؾخٗماالث ألاعاضخي في خىى واصي بِكت الغثِسخي وألاخىاى ألازغي ،و٦ظل ٪مى٘ ب٢امت الجؿىع
والُغ ١واإلاباوي ٖىض مىاب٘ ألاوصًت.
 -1يغوعة الخٟاّ ٖلى الُٛاء الىباحي في مىُ٣ت الضعاؾت واجساط الخضابحر اإلاىاؾبت لخدىٍل ؤظؼاء مً ألاعاضخي
اإلاُٛاة بالتربت واإلاىاَٚ ٤حر اإلاؿخٛلت بلى ؤعاضخي ػعاُٖت .ؾدؿاَم َظٍ ؤلاظغاءاث في الخٟاّ ٖلى التربت في َظٍ
اإلاىُ٣ت مً زُغ الاهجغا ٝوفي الخ٣لُل مً بم٩اهُت الجغٍان الؿُخي ،وؾدؿاٖض َظٍ الخضابحر مً ج٣لُل ؤزُاع
الًُٟاهاث اإلاٟاظئت واإلاكا٧ل اإلاهاخبت لها.
ً
 -9يغوعة الكغوٕ في الٗمل لخىُٟظ زُِ بصاعة ألاخىاى اإلااثُت الٟغُٖت اإلاكاع بلحها في الضعاؾت هٓغا لخُىعة
الىي٘ الٗام الظي حٗاوي مىه َظٍ ألاخىاى مً ٢ابلُت لخضور الًُٟان هها ومً ؾىء اؾخٛال ٫واؾخسضام
ألاعاضخي في َظٍ ألاخىاى ،لظلَّ ٪
البض مً الٗمل ٖلى بوكاء مكاعَ٘ الخٟاثغ والؿضوص لخجمُ٘ اإلاُاٍ التي حؿاَم
ُٞه عٟ٦ ٘ٞاءة اؾخسضام ألاعاضخي في مىُ٣ت الضعاؾت.
 -2وي٘ زُِ مضعوؾت لؼٍاصة مىذ جغازُو خٟغ الاباع اإلاجزلُت مً ٢بل الجهاث املخخهت اإلاغا٣ٞت إل٢امت مكاعَ٘
ؤلاؾ٩ان التي ماػالذ ُ٢ض الاوكاء وطل ٪ههض ٝالخ٣لُل مً خضة العجؼ اإلااجي ،اط جخمحز َظٍ الاباع ب٣ضعتها ٖلى
جىٞحر اإلاُاٍ لؤلٚغاى اإلاجزلُت في ٞهل الهُٖ ٠لى ا٢ل ج٣ضًغ .مً ظاهب ؤزغ ،حؿاَم َظٍ آلاباع في جس٠ُٟ
جض ٤ٞاإلاُاٍ ما بحن اإلاىاَ ٤الخًغٍت الظي ًدضر بٗض الٗىان ٠اإلاُغٍت اإلاٟاظئت ،الامغ الظي ؾِىٗ٨ـ ٖلى
الخس ٠ُٟمً خضٍ الجغٍان الؿُخي وما ًترجب ٖلُت مً الخس ٠ُٟمً خضٍ حٗغى الخىى للًُٟان اإلاٟاجئ.
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى ،و ص .نضًﻢ ىاقﻢ ،جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت /
ً
اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت.
اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت،

 .9اإلاصاصعواإلاغاحم:
اإلاغاحم اللغبُت:
الخٟاجي ،ؾغخان وُٗم ،(2015) ،الخهاثو اإلاىعٞىمترًت والهُضعولىظُت لخىى واصي ٢غًٍ الشماص في باصًت الٗغا١
الجىىبُت  -باصًت الىج٢ ،٠ؿم الجٛغاُٞا٧ ،لُت التربُت للٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت اإلاشجى ،وػاعة الخٗلُم الٗالي
والبدض الٗلمي ،الٗغا.١
الؼٚى ،٫مِؿىن ،)8107( ،بصاعة اإلاىاعص اإلااثُت وإم٩اهُاث الخهاص اإلااجي في خىى الؼع٢اء باؾخسضام ج٣ىُاث
الاؾدكٗاع ًٖ بٗض وهٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت ،عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة ،الجامٗت ألاعصهُتٖ ،مان ،ألاعصن.
الٗضعة ،هؼٍه ٖلي ،8117 ،ظُىمىعٞىلىظُت خىى الخهغٍ ٠الجهغي ألاٖلى مً واصي الخلُل ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة٢ ،ؿم الجٛغاُٞا٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا ،ظامٗت الىجاح الىَىُت.
ؤبى ػٍض ،دمحم ،)8112( ،زهاثو ألامُاع في الجؼء ألاوؾِ مً ٚغبي اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،مجلت اإلالٖ ٪بض
الٗؼٍؼ ،آلاصاب ،الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،م 09م.811-072 :
ؤبى ؾلُمٖ ،لي ،)8119( ،الخدلُل الجُمىعٞىلىجي للمُُٗاث الُبُُٗت املخضصة لٓاَغة الًُٟاهاث الجهغٍت في واصي
الجغطان ،املجلت ألاعصهُت للٗلىم الاظخماُٖت ،املجلض  ،8الٗضص (.)0
البدثي ،هىا ٝبً خامض ،)8108( ،جدلُل اإلاُُٗاث اإلاىعٞىمترًت ألخىاى الخهغٍ ٠في مضًىت خٟغ الباًَ قما٫
قغ ١اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت باؾخسضام هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت ،املجلت الٗغبُت للٗلىم ووكغ ألابدار،
الٗضص الشالض ،املجلض الشاوي.
الؼٍىصَ ،كام ،)8107( ،جُبُ ٤هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت في جدلُل الخهاثو اإلاىعٞىمترًت وصالالتها الهُضعولىظُت
لخىى واصي ٖغبت ظىىب ألاعصن ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت ماجت ،ال٨غٖ ،٥مان.
الؼَغاوي ،ؤٞغاح ؤخمض ( ،)8117مساَغ الؿُىٖ ٫لى ؾالمت الدجاط بمكٗغ مجى  -م٨ت اإلا٨غمت ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة ،ظامٗت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ظضة ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
الهبابدبت ،هىح دمحم ،)8109( ،جُُ٣م ال٣ابلُت لخضور الًُٟان مً مىٓىع ظُمىعٞىلىجي  -واصي مىسخى ظىىب
ألاعصن ،املجلت ألاعصهُت للٗلىم الاظخماُٖتٖ ،مان ،اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت ،املجلض  ،81م.892-828 :
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الُىٍغقي ،ؾامي بً ٖاَي  ،8111بغهامج م٣ترح لخىُٖت اإلاىاَىحن مً مساَغ الؿُى :٫صعاؾت خالت واصي اللُض في
مىُ٣ت م٨ت اإلا٨غمت ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ؤ٧اصًمُت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت٢ ،ؿم الٗلىم
الكغَُت.
ال٩ىميٖ ،بض الغػا ،)8102( ،١ألابٗاص الهُضعوظُىمىعٞىلىظُت للخىمُت في خىى واصي بِكت في اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت ،صعاؾت في الجُمىعٞىلىظُا الخُبُُ٣ت٧ ،لُت آلاصاب ،ظامٗت َىُا ،ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت.
الىلُعيٖ ،بض هللا ،)0997( ،حٛحراث اإلاىار في اإلاىُ٣ت الجاٞت صعاؾت خالت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،ال٨خاب الجٛغافي
الؿىىي ،ظامٗت الامام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت ،الغٍاى .
ؾالمَ ،اع ١ػ٦غٍا ،)8112( ،الًىابِ الُبىٚغاُٞت واإلاىازُت لخىػَ٘ الىباث الُبُعي في ٖؿحر ،املجلت الجٛغاُٞت
الٗغبُت ،ال٣اَغة.
ؾ٣اٖ ،بض الخ ُٟٔدمحم ،الجٛغاُٞت الُبُُٗت للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،قغ٦ت ٦ىىػ اإلاٗغٞت اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت ،ظضة ،الُبٗت الغابٗتَ0912 ،ـ 8102-م.
ٖبُضٖ ،باؽ الخؿحن ،يُاء قبىٍ ،اؾخبر ،)8109( ،١الىمظظت ال٩اعجى٦غاُٞت لُ٣اؽ جض ٤ٞالؿُى ٫لىاصي جغسخ
وَلخت باؾخسضام هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت  .GISالع.lark.Vol4.Iss23.565/01.10082 .289-222 .9 .٥
لٗبىنٖ ،بض الٗؼٍؼ ،)8109( ،مٗالم ظُىلىظُت ٖؿحر ،الجمُٗت الجٛغاُٞت الؿٗىصًت ،صاع و٧الت ابً لٗبىن لليكغ
والخىػَ٘  ،الغٍاى ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
َُئت ألاعناص الجىٍت الؿٗىصًت ،)8107( ،بُاهاث مىازُت ميكىعة وٚحر ميكىعةٖ ،ؿحر ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
2021 - اللضص ألاوى- املجلض الشامن
/  جﻘُُﻢ وإصاعة زؼغ الفُظاناث في خﻮض واصي ﺑِكت، نضًﻢ ىاقﻢ. و ص، مِؿﻮن ﺑغماث الؼهﻮى.ص
ً
.اكخماصا كلى ػغٍﻘت الغجب اإلاﻮعﻓﻮمترًت والخﻘنُاث الجُﻮمهانُت
،اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت
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