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انًهخص
ّؼد بلنمٌذظ بلسقمِ للسضسض  DEMبلمشسق من بلحْةنةذ بلسبدبزّةد حؾةدٍ بلمدةةدز بلسقمْةد بلميمةد بلمعةس دمد
فِ حنظمد بلمؼلٌمةذ بلػغسبفْد ًبلمؿٌز بألظةظِ بلسِ زدًز ؾٌلو مؼظة بلدزبظةةذ بلػْمٌزفٌلػْةد ً بليْدزًلٌغْةد فيةٌ
ّشكل بلقةػةدخ بلسةِ ّؼسمةد ػلْيةة تظةسنسةظ بلمؼلٌمةةذ بلمسؼلقةد جةةل ٌب بلػْمٌزفٌلػْةد ً بلنمرغةد بليْدزًلٌغْةد لةًدّةد
تؾسٌبئو ػلَ قةػدخ جْةنةذ مسكةملةد ػلةَ لةكل ( ) XYZزؼحةس ػةن بل ةٌب بلػْمٌزفٌلػْةد للمنغقةد جشةكل ضبضةِ بألجؼةةد
ّعيل بلسؼةمل مؼية فِ زغحْقةذ جسمػْد م سلفد ففِ بلحؿص بلؿةلِ ز بظةس دب نمةٌذظ بلسضةسض بلسقمةِ يمؼغْةةذ إدخةة
إلَ جسمػْةذ حنظمد بلمؼلٌمةذ بلػغسبفْد  GISتظةسقسب بل ةٌب بلمسؼلقةد جةل دةةئج بلػْمٌزفٌلػْةد ً بليْدزًلٌغْةد
لٌبدُ (بلٌز) فِ مؿةفظد نْنٌٍ جةظةس دب جسنةةمع  WMS 7.1بلةرُ ّؼةد مةن حفضةل بلحةسبمع بلمسكةملةد لكشةص بل ةٌب
بليْدزًلٌغْد بلمؼقدخ من خةب بلسؼةمةل مةغ بتؾة ٌبض بلمةئْةد زقمْةة ًبلؿدةٌ ػلةَ بلنمرغةد بليْدزًلٌغْةد جكفةة خ ًدقةد
ػةلْد ًجةلسةلِ إمكةنْد بلمعةىمد فِ ػملْةذ بز ةذ بلقةسبزبذ بلسنمٌّةد خة ةد فةِ بلحْاةةذ بلػةفةد ًبلشةحو غةفةد ذبذ بلمةٌزد
بلمةئِ ًبلعغؿِ بلمؿدًد .
ّيدف بلحؿص بلَ زٌظْص نمٌذظ بلسقمِ للسضسض  DEMبلمشةسق مةن بلحْةنةةذ بلسبدبزّةد لؿةٌض ًبدُ(بلةٌز) تظةسقسب
بلمؼلٌمةذ بلمسؼلقد جةلنمرغد بليْدزًلٌغْد جةظس دب بنظمد بلمؼلٌمةذ بلػغسبفْد . GISبمة ج دٌ مٌبد ًعسبئق بلحؿص
فقةةد ز ة بػسمةةةد بلحْةةةر بلةةسبدبزُ N36EO41 HGTبل ةةة جشةةمة بلؼةةسبل ًبلملةةسقظ مةةن بلمكةةٌم بلفضةةةئِ بتمسّكةةِ
 NASAيمدةةدز زئْعةةِ للحْةنةةةذ بلسةةِ بلةةسق منيةةة نمةةٌذظ بلسضةةسض بلسقمةةِ جةظةةس دب جةةسبمع Global mapper 8.
ًجسنةمعً ARCGIS 9 .جسنةمع ً WMS7.1زؼةد بلم سغةةذ بلؼملْةد بلنيةئْةد بلسةِ زحةسش مةن خبليةة نسةةئع بلحؿةص فةِ
جسمػْةذ نظ بلمؼلٌمةذ بلػغسبفْد زظيس خدةئج بلنمرغد بليْدزًلٌغْد لٌبدُ (بلٌز) زشمل زؿدّد بتؾٌبض ًلةحكةذ
بلسدسّص ًبزػةه بلسدفق ًبلسٌشّغ بلشػسُ لؿٌض بلٌبدُ.
خلج بلحؿص بلٍػملد بظسنسةغةذ ىِ:
 -1بىمْةةةد بظةةةس دب بلحْةنةةةةذ بلسبدبزّةةةد ًنمةةةةذظ بلسضةةةسض بلسقمةةةِ ًبلحسمػْةةةةذ بلؿةظةةةٌجْد فةةةِ دزبظةةةد بلنمرغةةةد
بليْدزًلٌغْد للٌدّةر ًجشكل خسبئظ زقمْد مسزحغد جنمٌذظ بلسضسض بلسقمِ تؾسٌبئو ػلَ قةػدخ جْةنةةذ مسكةملةد
ػن بل ٌب بلػْمٌزفٌلٌغْد ًبليْدزًلٌغْد .
 -2إمكةنْةةد بلسؼةمةةل مةةغ بلمنةةةعق رْةةس بلمدزًظةةد ًفةةق ىةةره بلنمرغةةد بلسقمْةةد مةةغ بلسغةةٌزبذ بلعةةسّؼد فةةِ مػةةة زقنْةةد
بلمؼلٌمةذ ًبلسؿعط بلنةئِ ًحنظمد بلمؼلٌمةذ بلػغسبفْد ًجكلص بقسدةدّد قلْلد مقةزنةد مةغ بألظةةلْث بلسقلْدّةد فةِ
ػملْةذ بلمؼةلػد.

انًقذية
زكسعث بلدزبظةذ بلمٌزفٌمسسّد ًبليْدزًلٌغْد لةًدّد بلمٌظمْد حىمْد جةلغد تززحةعية جمػةتذ زنمْد بلمدةةدز
بلمةئْد ًمشسًػةذ بلسنمْد بلصزبػْد ًبلسػٌّد خة د فِ بلمنةعق بلػةفد ًبلشحو غةفد ذبذ بلمٌزد بلمةةئِ بلمؿةدًد ًبلحْاةد
بلؿدّد ًبليشد.
ّؼد بلنمٌذظ بلسقمِ للسضسض  DEMحؾدٍ بلمكٌنةةذ بألظةظةْد ألنظمةد بلمؼلٌمةةذ بلػغسبفْةد ًبلقةػةدخ بلسةِ ّؼسمةد ػلْيةة
تظسنسةظ بل ٌب بلمسؼلقد جغحٌرسبفْد بلٌدّةر ًبظسقسب بلمؼلٌمةذ ػن زضةزّعية ًػملْد بلمؿةيةخ بليْدزًلٌغْد لػسّةر
مْةه بألمغةز جةظس دب مػمٌػد من بلغسبئةق بلسؿلْلْةد بلمغحقةد ػلةَ بلمؼغْةةذ بلسقمْةد لؿعةةت قةْ بتززفةػةةذ ًبلمْةٌ
ًبلمؼةل بلعغؿْد يؿدًد بألؾٌبض بلمةئْد ًلحكد بلسدسّص ً .بلحؿص بلؿةلِ ّيدف بلَ ػسض حظلٌت زقنِ مسغةٌز ّقةٌ
ػلَ بظس دب بلحْةنةةذ بلسبدبزّةد بلسقمْةد لسكةٌّن نمةٌذظ زضةسض زقمةِ ّؿسةٌُ ػلةَ قةػةدخ مؼلٌمةزْةد زقمْةد ّعةس د فةِ
دزبظد بل دةئج بلمٌزفٌمسسّةد ًبليْدزًلٌغْةد ألؾةٌبض بلٌدّةةر جةظةس دب بنظمةد بلمؼلٌمةةذ بلػغسبفْةد .ؾْةص بظةس د
بلحْةر بلسبدبزُ من نٌع  HGTلػص من لمة بلؼسبل ًبلرُ ّمطل ؾٌض ًبدُ بلٌزفِ مؿةفظد نْنٌٍ لسكةٌّن نمةٌذظ
زضةسض زقمةِ  DEMجةظةس دب جسنةةمع ً Global Mapperبلسةِ حػةدذ يمؼغْةةذ إدخةة بلةَ جسنةةمع  wmsلسؿلْةل
بل دةةةئج بلمٌزفٌمسسّةةد ًبليْدزًلٌغْةةد لؿةةٌض ًبدُ بلةةٌز جدقةةد ًيفةةة خ ػةلْةةد مقةزنةةد مةةغ بلغسبئةةق بلسقلْدّةةد ًمةةن ضة
بظس دب جسنةمع  ARCGISتظس ب بلنمٌذظ بليْدزًلٌغِ لؿٌض ًبدُ بلٌز.
أهًية انثحث:
ّةةسل ج بىمْةةد بلحؿةةص فةةِ بػسمةدبظةةلٌت زقنةةِ مسغةةٌز فةةِ دزبظةةد ىْدزًلٌغْةةد بلٌدّةةةر بلػةفةةد جةظةةس دب حنظمةةد
بلمؼلٌمةةةذ بلػغسبفْةةدن محنةةِ ػلةةَ حظةةلٌت نمرغةةد بلسضةةسض بلسقمةةِ جةظةةس دب بلحْةنةةةذ بلسبدبزّةةد ذبذ بلقةػةةدخ بلمؼلٌمةزْةةد
تلسقةل بلمؼلٌمةذ ػن بل دةئج بليْدزًلٌغْد لؿٌض ًبدُ بلٌز.
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مشكلد بلحؿص :
زكمةةن مشةةكلد بلحؿةةص فةةِ يْفْةةد جنةةة قةػةةدخ مؼلٌمةزْةةد زقمْةةد للؿعةةةجةذ بلمٌزفٌمسسّةةد ًبليْدزًلٌغْةةد ألؾةةٌبض
بلٌدّةر قةئمد ػلَ بظس دب زقنْةذ بنظمد بلمؼلٌمةذ بلػغسبفْد ػلَ خبف بلغسبئق بلسقلْدّد ًبلْدًّد بلسِ زشٌجية بألخغةة
ًػد بلدقد فِ بلنسةئع فظب ػن بلكلفد ًبلػيد  .إر بظس دب زقنْد  GISزؼةلع بلمشكلد ًزمكن من بلؿدةٌ ػلةَ نسةةئع جدقةد
ػةلْد ًّكٌر بلنمٌذظ فْو حيطس بلسدةقة جةلٌبقغن ممة ّنؼكط ػلَ مددبقْد بلؼمل بلمٌزفٌمسسُ .
ينهدية انثحث:
بػسمد بلحؿص ػلَ حظلٌت بلسؿلْل بلسقنِ ًمنيع بلسؿلْل فِ نظ بلمؼلٌمةذ بلػغسبفْد ًلطبش مسبؾل ىِ:
 -1مسؾلةةد حنسةةةظ ًزٌلْةةد نمةةٌذظ بلسضةةسض بلسقةةِ  DEMمةةن بلحْةنةةةذ بلسبدبزّةةد جدةةْغد  HGTجةظةةس دب جسنةةةمع
. Global Mapper
 -2زفعْس بلنمٌذظ ًبظسقسب بلمؼلٌمةذ بلػْمٌزفٌلػْد.
 -3زغحْق بلنمٌذظ بلسقمِ للسضسض ًبلسقةل بلمؼلٌمةذ بلمٌزفٌمسسّد ًبليْدزًلٌغْد لؿٌض ًبدُ بلٌز.
ينطقة انذساسة:
ّقغ ؾٌض ًبدُ بلٌز فِ بلػص بلشسقِ من مؿةفظةد نْنةٌٍ لةمة بلؼةسبل ن ًّنؿدةس جةْن عْةد ػةْن بلدةفسخ
ًنيةةس بل ةةةشز مةةن بلشةةمة ًبلشةةسل ًّدةةث فةةِ نيةةس دغلةةد غنةةٌت منغقةةد بلنمةةسًد ًزحلةةا بلمعةةةؾد بلكلْةةد لؿةةٌض ًبدُ
بلةةٌز(281.58ية  ,)2زظة بألزب ةةِ بلسةةِ زقةةٌ جػمةةغ مْةةةه بألمغةةةز ًبلسسظةةحةذ ًزؼمةةل ػلةةَ زدةةسّفية ةةمن مػمٌػةةد
بألًدّد بلةَ بلمنفةر بلسئْعةِ  Outletبلةرُ ػنةده زدةث بلػسّةنةةذ فةِ نيةس دغلةدً .بل ةةزعسْن ( 2ن )1زٌ ةؿةر مٌقةغ
منغقد بلدزبظد.

بل ةزعد  .1مٌقغ ًبدُ بلٌز فِ مؿةفظد نْنٌٍ
انثشايح انًستخذية:
 -1جسنةمع Global Mapper.8.0

()1
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من بليس بلحسبمع بلسغحْقْد بلمس ددد فةِ بنظمةد بلمؼلٌمةةذ بلػغسبفْةد فةِ مػةة جنةة نمةةذظ بلسضةسض بلسقمْةد DEM
ًإخسبظ بإللكة بلمػعمد بلطبضْد بألجؼةدً 3Dإنسةظ قةػدخ جْةنةذ مكةنْد زقمْةد ن ًّسمْةص بلحسنةةمع جةةلسٌبفق مةغ بلؼدّةد مةن
بتمسدبدبذ مغ بلحسبمع بألخسٍ ًإمكةنْد زددّس بلحْةنةذ بل لٌّد ًبل غْد.
()2

 -2جسنةمع WMS. 7.1
ّؼد من بلحسبمع بلمس ددد ًبلمسكةملد فِ بنظمد بلمؼلٌمةذ بلػغسبفْد فِ مػة بليْةدزًلٌغْة بلسقمْةد ًّسؼةمةل مةغ ةْا
م سلفد من بلحْةنةذ يةل سبئظ بلٌزقْد جؼد زؿٌّلية بلَ ْغد زقمْد ًبلحْةنةذ بلفضةئْد بلسقمْد ن ًىٌ حؾدش جسنةةمع زقمةِ
لدزبظد بألؾٌبض بلمةئْد ًبلسقةل بلنمرغد ًبليْدزًلٌغْد.
()3
 -3جسنةمع ARCGIS .9.0
من جسمػْةذ لسيد بشزُ  ESRIبألمسّكْةد بلمس ددةد فةِ بنظمةد بلمؼلٌمةةذ بلػغسبفْةد ًحؾةدش زقنْةد مسحؼةد جةظةس دب
بلؿةظٌ ت إلغسب ػملْةذ بلمؼةلػد ًبلسؿلْةل بلمكةةنِ ًبلشةحكِ ًبلطبضةِ بألجؼةةد ًػملْةةذ بلمعةةئلد ًبلحؿةص لكة ىةئةل مةن
بلحْةنةذ بلمكةنْد ًبلٌ فْد ًإخسبغية ػلَ لكل خسبئظ ًزقةزّس .

أسهىب انعًم ويناقشة اننتائح
خغٌبذ حظلٌت بلؼمةل فةِ بلحؿةص زة جةخسْةةز نمةٌذظ بلحْةةر بلفضةةئِ لمنغقةد بلدزبظةد جدةْغد  HGTبلم صًنةد
جةةةلمٌقغ بلفلكةةِ  N365043HGTػةةن عسّةةق لةةحكد بتنسسنْةةر مةةن بلمٌقةةغ بتلكسسًنةةِ ً )4( . gov WWW.nasaزة
زؿٌّل ملص ؾٌض ًبدُ بلٌز بلَ نمٌذظ زضسض زقمِ لكل ( DEM )1جةظس دب جسنةةمع  Global Mapperلسعةيْل
إمكةنْةذ بلسؼةمل مغ ىره بلحْةنةذ بلسقمْد مغ جسمػْةذ حخسٍ ن ًبلشكل (ّ )2حْن مسبؾل إنسةةظ بلمؼلٌمةةذ بلػْمٌزفٌلػْةد
ًىِ خةزعد بززفةػةذ خلٌّد raster elevationلكل(ً )3بلسقةل خسبئظ بلكنسةٌز لةكل(ً )4خةزعةد بلمْةل slopeلةكل
(ً )5بلنمٌذظ بلطبضِ بألجؼةد لكل (ً )6خةزعد بزػةه بتنؿدبز (ً ) 7فةِ خغةٌخ تؾقةد زة إدخةة بلحْةنةةذ بلسقمْةد DEM
لؿةٌض ًبدُ بلةٌز يمةدبخبذ بلةَ جسنةةمع  WMSبلم سدةس ً Watershed model systemبل ةة جةلٌظةةئص
بليْدزًلٌغْةةد ًبلةةرُ ّسؼةمةةل مةةغ حؾةةٌبض بلٌدّةةةر جشةةكل زقمةةِ ن ًزكمةةن بىمْةةد بلحسنةةةمع فةةِ ػملْةةةذ بلسؿلْةةل ًبلمؼةلػةةد
ل دةةةةئج بت ؾةةةٌبض بلمةئْةةةد ًبلؿدةةةٌ ػلةةةَ مؼلٌمةةةةذ مسكةملةةةد ػةةةن ؾةةةدًد بتؾةةةٌبض ًبلةةةسقةل غمْةةةغ بلمؼلٌمةةةةذ
بليْدزًلٌغْد بلمغلٌجد ًزٌضْقية ػلَ لكل خسبئظ ً غدبً .
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ٌٍ مٌقغ ًبدُ بلٌزفِ مؿةفظد نْن.2 بل ةزعد

 نمٌذظ بلسضسض بلسقمِ لٌبدُ بلٌز.1 لكل
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 مسبؾل حنسةظ بلمؼلٌمةذ بلػْمٌزفٌلٌغْد لٌبدُ بلٌز.2 لكل
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لكل  .6بلنمٌذظ بلطبضِ بتجؼةد

لكل  .5خةزعد بتنؿدبز

لكل  .7خةزعد بزػةه بتنؿدبز
ًّؼةةد بلنمةةٌذظ بلسقمةةِ للسضةةسض  DEMبلمشةةسق مةةن بلحْةنةةةذ بلسبدبزّةةد بلمؿةةٌز بألظةةةض بلسةةِ ّمكةةن بلةةسقةل
بلمؼلٌمةذ بلػْمٌزفٌلٌغْد منو ًبلسِ زشكل بلقةػةدخ بلسةِ ّؼسمةد ػلْيةة تظةسنسةظ بل ةٌب بلمٌزفٌمسسّةد ًبليْدزًلٌغْةد ن
ؾْص بر غْمٌزفٌلٌغْد ظغؽ بألزض ّيةْمن ػلةَ بلؼملْةةذ بليْدزًلٌغْةد ًّةشضس جشةدخ ػلةَ ظةلٌم بلٌدّةةرن ًبر دزبظةد
بل دةئج بلػْمٌزفٌلٌغْد زعةػد ػلَ زفعْس ًزٌ ْؽ بل دةئج بلمٌزفٌمسسّد نًجةظس دب جسنةةمع  WMSزة مؼةلػةد
بلنمةةٌذظ بلسقمةةِ للسضةةسض لمنغقةةد ًبدُ بلةةٌ زن ؾْةةص زقةةٌ ىةةره بلسقنْةةد ػلةةَ بظةةس دب بألظةةةلْث بلسّة ةةْد ًبلؼملْةةةذ
بلؿةظٌجْد فِ مسبؾل بلؼمل بلم سلفد ًىٌ جسمْص جدّنةمْكْد زمكةن بلحةؾةص مةن بلةسؿك جٌبظةغد بلؿةظةث فةِ ػةسض ًزؼةدّل
ًبظسدػة ًبلسقةل بلمؼلٌمةذ بلمٌزفٌمسسّةد ألُ مٌقةغ ًبظةسقسب بلمؼلٌمةةذ بلمسؼلقةد جةلعةغؽ بليْةدزًلٌغِ ًبلشةكل ()8
ّحْن مسبؾل إنسةظ بلمؼلٌمةذ بلمٌزف ًمسسّد’ يؿدًد بتؾٌبض لةكل ( ً )11 9مػةةزُ بلعةٌْ ًبزػةةه بلسةدفق بلمسٌقةغ
للمعةةةْبذ بلمةئْةةةد لةةةكل (ً )11بألؾةةةٌبض بلطةنٌّةةةد ًخدةئدةةةية بأللةةةكة (ً )14 13 12غةةةدبً جْةنْةةةد ػن(معةةةةؾد
بتؾٌبض ًمؿْغية ًبتنؿدبز ًنعحد زمةظك بلمعةؾد ًبلمؿْظ ًبتظسغةلد ًلكل بلؿٌض ًمؼةمل زؼةسظ بلمػةسٍ ًمؼةد
بتنعْةت ًعٌ بلؿٌض)ً .بلػدً ( ٌّ )1ؽ بل دةئج بلمٌزفٌمسسّدً .زكسعث ىره بلنسةئع ًبلدزبظةةذ بليْدزًلٌغْةد
بىمْد خة د لكٌنية زسزحظ ًّحنَ ػلْية دزبظةذ ًمشةزّغ فِ مػة بلمٌبزد بلمةئْد خة د فِ بلحْاةةذ بلػةفةد ًبلشةحو غةفةد
لمؿدًدّد بلمٌبزد بلمةئْد.
غدً  .1بل دةئج بلمٌزفٌمسسّد لٌبدُ بلٌز
بل دةئج

ًبدُ

بلؿٌض
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معةؾد بلؿٌض()km2
مؿْظ بلؿٌض)(km
عٌ بلؿٌض)(km
بنؿدبز بلؿٌض
مؼةمل لكل بلؿٌض
مؼةمل زؼسظ بلمػسٍ بلسئْعِ
مؼد بتززفةع
مؼد بتنعْةت فٌل ظغؽ بألزض
نعحد زمةظك بلمعةؾد
نعحد زمةظك بلمؿْظ
بتظسغةلد
نعحد بلسشؼث
بلكطةفد بلسدسّفْد بلغٌلْد

بلٌز
281.59
115.64
32.95
1.114
1.42
1.25
268
783.41
1.45
1.49
1.84
3.22
3.11

بتً
43.12
43.51
11.11
1.115
1.43
1.17
234.22
783.92
1.44
1.51
1.98
3.32
3.19

بلطةنِ
113.49
64.11
15.18
1.112
1.44
1.11
261.38
728.86
1.31
1.79
1.98
3.18
3.36

بلطةلص
74.41
49.67
13.83
1.113
1.39
1.13
272.65
761.83
1.39
1.61
1.95
3.41
3.25

بلسبجغ
58.54
48.58
13.22
1.12
1.33
1.11
312.34
928.86
1.44
1.51
1.98
3.29
3.18

أوال :انخصائص انشكهية نىادي اشىس :
زؼد بل دةئج بلشكلْد من بلدفةذ بلمٌزفٌمسسّد بألظةظْد ألؾٌبض بلٌدّةر ً.بر ػملْد زؿدّد ىره بلدفةذ
زسغلةةةث إغةةةسب جؼةةةت بلقْةظةةةةذ بلكمْةةةد ًزفعةةةْسىة لحْةةةةر بل دةةةةئج بلمٌزفٌمسسّةةةد بليْدزًلٌغْةةةد لؿةةةٌض بلةةةٌبدُ
ًبألؾٌبض بلطةنٌّدنًلل دةئج بلشكلْد زأضْس يحْس فةِ ػملْةةذ بلدةسف بلمةةئِ ًذً دتتذ ىْدزًلٌغْةد نإر إغةسب
بلقْةظةةةةذ بلمٌزفٌمسسّةةةد للةةةٌبدُ زقةةةٌد بلةةةَ بظةةةسنسةظ بلؼبقةةةد بلكمْةةةد جةةةْن خدةةةةئج لةةةكل بلؿةةةٌض ًىْدزًلٌغْةةةد
بلٌبدُنًبلةةرُ ّقةةةزر ػةةةدخ جةأللةةكة بليندظةةْد بلممطلةةد( جةلةةدبئسخ ًبلمعةةسغْل ًبلمطلةةص ) .إر مةةن بى ة خدةةةئج لةةكل
بلؿٌض ذبذ بلسةضْس بلٌب ؽ ػلَ ىْدزًلٌغْد بلؿٌض ىِ نعحد زمةظك بلمعةؾد ًبلمؿْظ ًمؼةمل لكل بلؿٌض.
 -1نسثة تًاسك انًساحة( )5وانًحيط:
زد نعحد زمةظك بلمعةؾد ػلَ مدٍ بقسسبت بً بجسؼةد لكل بلؿٌض ػن بلشكل بلدبئسُ ًبر قْمسةو بقةل حً ّعةةًُ
ًبؾد  .فةلقْ بلقسّحد من بلٌبؾد زشْس بلَ بلشكل بلدبئسُ للؿٌض نًيلمة بقسسجر بلقْمد من بلدفس يلمةة بجسؼةد بلؿةٌض ػةن
بلشكل بلدبئسُ ًبقسست من بلشكل بلمعسغْلً .ىرب مة ظيس فِ نسْػد قْةظةذ بتؾةٌبض ًبلسةِ جلغةر بقةل مةن ( )1.45ممةة
ّشْس بلَ بجسؼةد بتؾٌبض من بلشكل بلدبئسُ ًبقسسبجية من بلشكل بلمعسغْل ًىٌ بّظة زؼحْس ػن زؼسظ خغٌط زقعْ بلمْةةه
بلمؿْظ جةلؿٌض .بمة جةلنعحد لسمةظك بلمؿْظ ( ) 6فْعةًُ مقلٌت بلػرز حلسسجْؼةِ لسمةظةك بلمعةةؾد ًقْمسةو بيحةس مةن ًبؾةد
ًيلمة شبد ػن ذلك د ػلَ بجسؼةد بلؿٌض ػن بلشةكل بلةدبئسُ ًبقسةست مةن بلشةكل بلمعةسغْلً .ىةٌ مةةز زأيْةده فةِ نسةةئع
قْةظةةةذ بتؾةةٌبض بلطةنٌّةةد لؿةةٌض ًبدُ بلةةٌز ًبلسةةِ جلغةةر غمْؼيةةة حيطةةس مةةن (ً )1.5ىةةٌ مةةة ٌّيةةد نسْػةةد نعةةحد زمةظةةك
بلمعةؾد.
- 2يعايم شكم انحىض(:)7
ّعسد مةن ىةرب بلمؼةمةل ػلةَ مةدٍ بقسةسبت بً بجسؼةةد بلؿةٌض مةن بلشةكل بليندظةِ بلمطلةص نًقْمسةو زنؿدةس جةْن
بلدفس ًبلٌبؾدن فةن فةض بلقْ مد زد ػلَ بقسةسبت بلؿةٌض مةن بلشةكل بلمطلةص ن ًبززفةػيةة ّةد ػلةَ بتجسؼةةد ػةن بلشةكل
بلمطلصنبر بىمْد لكل بلؿٌض زد ػلَ ظسػد ً ٌ بلمٌغةذ بلسدسّفْد نًمن ػملْةذ بلقْةض زحْن بر غمْغ بتؾٌبض
زقسست من بلشكل بلمطلةص تن فةةض بلقةْ ػةن (ً )1.4ىةرب ّةد ػلةَ بر بلسدةسّص بلمةةئِ ّحلةا بلةرزًخ محةلةسخ مةغ ظةقٌط
بألمغةز ًبر فسسخ بلٌ ٌ بلَ بلمنفر زكٌر قدْسخ  .ػلمة بر خدةئج حؾٌبض بلدةسف بلمةةئِ مسشةةجو فةِ بلقةْ بلؼددّةد
لنسةئع بلقْةظةذ ًممة ّشيد ذلك بن فةض قْمد بتنؿسبف بلمؼْةزُ لسمةظك بلمعةؾد (ً )1.12لنعحد زمةظك بلمؿةْظ()1.12
ًلمؼةمل لكل بلؿٌض (.)77
ًلل دةةةئج بلشةةكلْد بلعةةةجقد زةةأضْس ًب ةةؽ ػلةةَ بلٌ ةةغ بليْةةدزًلٌغِ لةؾةةٌبض جةأللةةكة بلؿٌ ةةْد بلمعةةسغْلد زسدةةص
جػسّةنةذ مةئْد منسظمد من بلنةؾْد بلصمنْد ًجؼملْةذ زدسّفْد غْدخ .يمة بر دتلد خغس بلفْضةر فِ بتؾٌبض بلمةئْةد بقةل
من خغٌزخ(.)8

865

4th International Conference on Water Resources and Arid Environments (ICWRAE 4): 858-870
5-8 December 2010, Riyadh, Saudi Arabia

 -3االستطانة(:)9

خة ْد بت ظسغةلد زسؿك جكمْد بلمْةه بلسِ زػيص مػسٍ بلٌبدُ ًبلقْمد بلؼددّد مؿدٌزخ جْن بلدفس ًبلٌبؾد ًقةد
حظيسذ نسةئع بلقْةظةذ لػمْغ بتؾٌبض بلطةنٌّد بتقسسبت مةن بلٌبؾةد (1.97ن1.95ن1.98ن )1.97ػلةَ بلسةٌبلِ ممةة ّشةْس
بلَ بظسب بلمػسٍ بلسئْعِ لكمْةذ يحْسخ من مْةه بلعْؽ بلعغؿِ بلمٌظمِ فِ ؾةلد زعةقظ يمْةذ يحْسخ من بألمغةز.
ثانيا:خصائص شثكة انحىض انًائية
1 .1ـ نسثة انتشعة:
زعةى خة ْد بلشحكد بلمةئْد ألؾٌبض بلسدسّص بلعغؿْد بلَ زٌ ْؽ بلؼبقةةذ بليْدزًلٌغْةد مةن خةب زؿدّةد
بلمسبزث بلنيسّد ًنعث بلسشؼث نًقد ز بػسمةةد نمةٌذظ بلمسبزةث بلنيسّةد بلمقسةسؼ مةن قحةل (1954ن  )11) (strahlerلكٌنةو
بأليطس لٌْػة ًبظس دبمة لسؿدّد بلمسبزث بلنيسّد لةؾٌبض بلسئْعْد ًبلطةنٌّد ن ًمةن مقةزنةد ػةدد بلمػةةزُ بلمةئْةد لمسزحةد
مؼْند بلَ ػدد بلمػةزُ من بلمسزحد بألػلَ نؿدل ػلةَ مةة ّعةمَ جنعةحد بلسشةؼث ً Bifurcation-Ratioزسةٌشع بلنعةحد
جْن (3ـةً )11( )5بر بقةل قْمةد ( ) 2لةؾةٌبض بلغحْؼْةد ن ًحضحسةر بلدزبظةةذ ًغةٌد ػبقةةذ مةة جةْن عةٌ فسةسخ بلسدةسّص
ًمدٍ بلسشؼث فكلمة قلر نعحد بلسشؼث شبدذ يمْد بلسدسّص ًمن قْةظةةذ نعةحد بلسشةؼث لةؾةٌبض بلطةنٌّةد لةٌبدُ بلةٌز
زحْن بر بلقْ من فضد ًىِ ػلةَ بلسةٌبلِ(3.32ن 3.18ن 3.41ن ً )3.29ىةرب ٌّ ةؽ شّةةدخ يمْةد بلسدةسّص بلٌب ةلد بلةَ
بلمػسٍ بلسئْعِ لؿٌض ًبدُ بلٌز.
2 .2ـانكثافة انتصشيفية:
زسأضس بلكطةفد بلسدسّفْد جؼدخ ػٌبمل منية مة ّسؼلق جػٌْلٌغْد ًعحٌرسبفْد بلمنغقد ًمنية مة ّسؼلق جنظةة بلسعةةقظ
بلمغسُ ًيمْةزية بلمٌظمْد ًزأزِ حىمْد دزبظد بلكطةفد بلسدةسّفْد فةِ بلسةأضْس ػلةَ ظةسػد غسّةةر ًمؼةد بلسدةسّص إضنةة
ظقٌط بألمغةز ن ًمةن مقةزنةد قْمةد بلكطةفةد بلسدةسّفْد ألؾةٌبض ًبدُ بلةٌز فةِ بلػةدً (ً )1مقةزنسيةة مةغ بلؿةدًد بلسةِ
ً ؼية ) )Strahleزحْن بن فةض قْ بلكطةفد بلسدسّفْد لؿٌض بلٌبدُ ًّؼصٍ ذلك بلَ يٌر بلمنغقد من بلمنةخةةذ لةحو
بلػةفد ًبلشحو مضمٌند بألمغةز.
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)ؾدًد بلكطةفد بلسدسّفْد بلغٌلْد2( ًغد
)km( /)km2(ؾدًد بلكطةفد
4ـــــ3
12 ــــ4 >
13 <

بلكطةفد بلسدسّفْدبلغٌلْد
من فضد
مسٌظغد
ػةلْد

Strahler, A.N., 1964. Quantitative geomorphology of drainge basins and channel network: In
a book of applied hydrology, edited by Chow, V.T.,Mc Grow-Hill, New York.

 مسبؾل حنسةظ بلمؼلٌمةذ بلمٌزفٌمسسّد لؿٌض ًبدُ بلٌز.8 لكل

867

4th International Conference on Water Resources and Arid Environments (ICWRAE 4): 858-870
5-8 December 2010, Riyadh, Saudi Arabia

ِمن نمٌذظ بلسضسض بلسقم

 ؾٌض ًبدُ بلٌز.9 لكل

ِمن نمٌذظ بلسضسض بلسقم

 بتؾٌبض بلطةنٌّد.11 لكل
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 بلسٌشّغ بلشػسُ لؿٌض ًبدُ حلٌز.11 لكل

 بل ةزعد بلكنسٌزّد لؿٌض ًبدُ بلٌز.12 لكل
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 بتؾٌبض بلطةنٌّد فِ ًبدُ بلٌز.13 لكل

 خدةئج بتؾٌبض فِ ًبدُ بلٌز.14 لكل
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االستنتاخات:
ز فِ بلحؿص زقدّ حظلٌت زقنةِ مسغةٌز قةةئ ػلةَ بلةسجظ جةْن بنظمةد بلمؼلٌمةةذ بلػغسبفْةد بلمس ددةد لمؼةلػةد
ًزؿلْل بلنمةٌذظ بلسقمةِ للسضةسض  DEMلؿةٌض ًبدُ بلةٌز بلمعةس لج مةن بلحْةنةةذ بلسبدبزّةد تظةسقسب بلمؼلٌمةةذ
بلػْمٌزفٌلٌغْد ًبظس دبمية يمؼغْةةذ إدخةة فةِ جسنةةمع  WMSتظةس ب بلمؼلٌمةةذ بلمٌزفٌمسسّةد ًبليْدزًلٌغْةد
جؼد زؿٌّل بلنظة بلغحْؼِ للٌبدُ بلَ نمٌذظ زقمِ ّؼحس ػن بلٌبقغ جشكل فؼة ن ًىرب بألظلٌت بلقةئ ػلَ بلنمرغد بلسقمْةد
مي غدب فِ بلدزبظةذ بليْدزًلٌغْةد إلمكةنْةد بظةس دبمو فةِ منةةعق بخةسٍ جةنفط بألظةلٌت حلؿةظةٌجِ فةِ ظةل بلسغةٌزبذ
بلسقنْد فِ مػة بنظمد بلمؼلٌمةذ بلػغسبفْد ًخلج بلحؿص بلَ بتظسنسةغةذ بلسةلْد:
 1 .1ـ ة بىمْةةد بظةةس دب بلحْةنةةةذ بلسبدبزّةةد ًنمةةةذظ بلسضةةسض بلسقمةةِ ًبلحسمػْةةةذ بلؿةظٌجْدبلمس ددةةد (GIS,
) Global Mapper,WMSفةةِ دزبظةةد نمرغةةد بل دةةةئج بليْدزًلٌغْةةد ألؾةةٌبض بلٌدّةةةر تؾسٌبئيةةة ػلةةَ
قةػةةدخ جْةنةةةذ مسكةملةةد ػةةن بل دةةةئج بلػْمٌزفٌلٌغْةةد ًبلسةةِ ّشةةسق منيةةة بل دةةةئج بليْدزًلٌغْةةد ًجةلسةةةلِ
بل سًظ جمػمٌػد من بل سبئظ ًبأللكة بليْدزًلٌغْد زؼحس ػن ًبقغ بلمنغقد
 .2إمكةنْد بلسؼةمل مغ بلمنةعق رْس بلمدزًظد ًفق ىره بلنمرغد بلسقمْد مغ بلسغٌزبذ بلعسّؼد فِ مػة زقنْد نظة
بلمؼلٌمةةةذ بلػغسبفْةةد ًبلسؿعةةط بلنةةةئِ ًجكلةةص بقسدةةةدّد من فضةةد مقةزنةةد مةةغ بألظةةلٌت بلسقلْةةدُ فةةِ ػملْةةةذ
بلمؼةلػد.
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