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 مخص:الم
تعد ىذه الدراسة الجغرافية من اىم الموضوعات الييدرولوجية الحيوية المتعمقة بتنظيم وتقنين        

مقطع محافظة المثنى، اذ تقوم الدراسة عمى إمكانية انشاء سد عمى  –استيالك المياه لنير الفرات 
النير باعتماد المنيج النير لرفع منسوبو ،  من خالل نمذجة الموقع المناسب لنوع السد المختار عمى 

العممي التحميمي القائم عمى اظيار العالقـات الزمانية والمكانية لممتغيـرات قيـد الدراسة ،  اذ تحقق 
السدود عوامل ايجابية في توفير المياه  وتخزينيا لمساحات كبيرة من األراضي الزراعية اثناء فترات 

ض تدفق مياه األنيار ، ودرئ مخاطر الفيضانات الجفاف ، وتأمين االحتياجات المائية عندما ينخف
والتحكم في التذبذبات التي تتعرض ليا األنيار، وكذلك االستفادة منيا في توليد الطاقة الكيربائية ، 
يجاد و خمق جو سياحي مميز يمكن  واستثمار البحيرات المقامة عندىا في تنمية الثروة السمكية ، وا 

تنشيط قطاع السياحية ــ عمى الرغم من عدم استخدام المنطقة حاليًا االستفادة منو كجزء من عممية 
ليذا الغرض . ركزت اىداف الدراسة عمى تحميل الخصائص الطبيعية لمتربة والمياه ، وجيولوجيا 
تضاريس المنطقة ، والخصائص البشرية التي تؤثر في طبيعة تدفق المياه  لنير الفرات في منطقة 

عة انحدار النير ، مما يؤدي الى بيان عالقة نموذج الخصائص الكمية لمياه الدراسة لمكشف عن طبي
النير من خالل بناء نموذج نيري يوضح كفاءة النير في بناء سد لرفع مناسيبو الى المناطق 
المستفيدة من النير في منطقة الدراسة وانعكاس ذلك في تحديد المزايا التي يمكن ان تحصل عمييا 

 المحافظة. 
 (.النمذجة الييدرولوجية ، سد مائي ، مناسيب نير الفرات)مات المفتاحية : الكم
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Hydrological modeling of the possibility of constructing a dam on the 
Euphrates River in Al-Muthanna Governorate to raise its levels 
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Abstract: 
      This geographical study is one of the most important vital hydrological 
issues related to the regulation of water consumption for the Euphrates 
River - the Muthanna Governorate section. The temporal and spatial 
variables under study, as dams achieve positive factors in providing and 
storing water for large areas of agricultural land during drought periods, and 
securing water needs when the flow of river water decreases,And ward off 
the dangers of floods and control the fluctuations in the rivers, as well as 
benefiting from them in generating electric power, investing the lakes 
established there in the development of fisheries, and creating and creating 
a distinctive tourist atmosphere that can be used as part of the process of 
revitalizing the tourism sector - despite not using the area Currently for this 
purpose .The objectives of the study focused on analyzing the natural 
characteristics of the soil and water, the geology of the topography of the 
region, and the human characteristics that affect the nature of the water 
flow of the Euphrates River in the study area to reveal the nature of the 
river’s slope, which leads to the statement of the relationship of the model 
of the quantitative characteristics of river water by building a river model 
that shows the efficiency of The river is in the construction of a dam to raise 
its levels to the areas benefiting from the river in the study area and its 
reflection in determining the advantages that the governorate can obtain. 
Key words:) hydrological modeling, water dam, Euphrates river levels(. 

 

 المبحث األول : االطار النظري لمدراسة
 المقدمة 

تعد السدود المائية المقامة عمى األنيار ذات فوائد كبيرة ، اذ تم انشاؤىا من اجل     
تنظيم مجرى النير ، وتنظيم حمل الترسيب فيو ، واستخدام المياه المخزنة خمفو 
نشاء مناطق ترفييية  ألغراض الري ، وتوفير المياه لمصناعة ، واالستيالك السكاني . وا 

السمكية وتطوير الطاقة الكيرومائية وىي طاقة نظيفة ال تسبب  لمسياحة وتنمية الثروة
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تموث البيئة وىذا يعود بالفائدة عمى بناء السدود واالزدىار الكبير عمى مستوى الدول 
بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ، وعميو ، فان أي تنمية يجب ان تقوم عمى 

حممين السياسيين يطمقون عمى اإلستثمار األمثل لمموارد المائية ، حتى ان بعض الم
التسعينيات ) عقد المياه( ويؤكدون عمى ان مشكمة المياه ستكون من ابرز القضايا التي 
ستشغل اىتمامات العالم ، بعد ان أصبحت األنظمة الطبيعية لممياه ىي األكثر تعرضًا 

 لمخطر .
يمكن استثمار  تتحدد مشكمة الدراسة بالسؤال االتي : ) ىل اواًل : مشكمة الدراسة:

اإلمكانات الطبيعية التي تتميز بيا منطقة حوض نير الفرات بمحافظة المثنى في 
 انشاء سد او سدة عمى نير الفرات لرفع مستويات مناسيبو ؟ (  

بالنظر الى ان محافظة المثنى من المناطق الجافة وشبو    ثانيًا: فرضية الدراسة :
نير الفرات فقط ، والذي يمتد في اجزائيا الشمالية الجافة التي تتمثل مياىيا السطحية ب

بتضاريس منبسطة تسيل بناء خزان السد ،  ونظرا لتعدد أنواع السدود حسب مالءمتيا 
لخصائص محددة لمعوامل الطبيعية ، تفترض الدراسة انو من الممكن اختيار نوع السد 

الطبيعية في مقطع الذي يتناسب مع المكونات الطبيعية لمنطقة حوض نير الفرات  
المثنى بعد تحميميا وتفسيرىا ، ثم اسقاط ونمذجة الموقع المناسب لنوع السد المختار 

 ىيدرولوجيًا عمى النير لالستفادة منو .
تبرز أىمية الدراسة من خالل التأكيد عمى ضرورة اتخاذ خطوات ثالثًا : أىمية الدراسة :

ي احدى محافظات جنوب العراق وىي جادة وفعالة لتغيير وتنظيم الواقع المائي ف
محافظة المثنى ، وضرورة بناء سد عمى نير الفرات في محاولة لرفع مستويات مناسيبو 

 التي تنخفض باستمرار.
تيدف الدراسة الى العمل عمى إيجاد حمول لمتقميل قدر  رابعًا : اىداف الدراسة :

بيا النير في المحافظة  اإلمكان من الضائعات المائية  وانعاش المناطق التي يمر
بالمياه لممساىمة في تقويتيا اقتصاديًا كونيا من المحافظات التي يعيش سكانيا تحت 
خط الفقر ، واعتمادىم عمى الزراعة بالدرجة األساس اذ تتميز المحافظة بزراعة النخيل 
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ر وغيرىا من المحاصيل التي تزرع في البساتين الموجودة عمى جانبي امتداد طول الني
داخل المحافظة ، ونظرا لعدم وجود سدود في المناطق الجنوبية من العراق ، فان من 

مقطع محافظة المثنى لرفع مناسيب  –اىم ىذه السبل ىي انشاء سد عمى نير الفرات 
النير في المحافظة ومن ثم القيام بعمميات التشجير في منطقة السد والتي ليا عائدات 

 ئية والنفسية والسياحية واالقتصادية واالجتماعية . كثيرة بمختمف النواحي البي
اعتمدت الدراسة عمى المنيجين الوصفي والتحميمي لمخصائص  خامسًا: منيج الدراسة :

الطبيعية  لمنطقة الدراسة ،  اذ انيا من اىم المعايير المراد القيام بيا قبل الشروع ببناء 
المنطقة ومالءمتيا لبناء السد لمنع السد عمى نير الفرات في المحافظة لفيم طبيعة 

انييار السد بعد االنشاء او الحاق الضرر بالمناطق والمساحات القريبة عميو وعمى 
 الخزان  . 

تكونت  الدراسة من ثالث مباحث يسبقيا مستخمص ، وانتيت  سادسًا: ىيكمية الدراسة :
ر النظري لمدراسة ، الدراسة باستنتاجات ومقترحات . اذ تضمن المبحث األول االطــا

واختص المبحث الثاني بالشروط والمتطمبات الالزمة الختيار موقع السد في منطقة 
الدراسة ، اما المبحث الثالث فجاء لتوضيح النمذجة الييدرولوجية الختيار موضع السد 

 في منطقة الدراسة.
ر الفرات ، تمثل الحدود المكانية لمنطقة الدراسة بحوض ني: سابعًا : حدود الدراسة

شمااًل(، وينحصـر بين خطي طـول ° 37 -°33والذي يقع فمكيًا بين دائرتي عرض)
شرقًا(. جغرافيًا تقع جنوب مدينة الشنافية ، ويخرج من ° 48   36´ -° 38   45)´

الجية اليمنى لنير الفرات فرع يسمى شط الخسف ، ثم ينقسم نير الفرات قبل دخولو 
احدىما شط السبيل يمتد في الجانب الشرقي لمنير و الفرع منطقة الدراسة إلى فرعين 

(  1. الخريطة ) iv(1)لمنير الثاني ىو شط العطشان والذي يمتد في الجانب الغربي
عند النواحي التابعة لو ) المجد  ويدخل فرعا النير منطقة الدراسة الى قضاء الرميثة

واليالل( ، ثم يتفرع شط السبيل شمالي قضاء السماوة إلى فرعين ىما السوير شرق 
نير الفرات وشط السماوة غرب نير الفرات , ويصب شط الخسف في نير العطشان , 
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ويمتد  شط العطشان باتجاه قضاء السماوة , ليمتقي مع شط السماوة شمالي مدينة 
ة وعندىا يتكون نير الفرات الذي يمتد بمجراه نحو الجنوب ليمتقي بشط السوير السماو 

( كم من قضاء السماوة , فيستمر النير بمجرى موحد 51قرب مدينة الخضر بمسافة )
 .v(2)حتى وصولو جنوب الناصرية 

 
 

 ِٛلغ ٌٔٙ ثٌفٌثس ِٓ ِقجفظز ثٌّغٕٝ( 1)م٠ٌطز 
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، الطيف المرئي ،  Word Viewالباحثون باالعتماد عمى القمر الصناعي : المصدر 
 Arc GIS 13.8.2، باستخدام برنامج  2321، سنة  2متر 1.5بدقة مكانية 

 المبحث الثاني : الشروط والمتطمبات الالزمة الختيار موقع السد في منطقة الدراسة
السدود ىي واحدة من اكبر اليياكل او االنشاءات المدنية التي بناىا اإلنسان        

عمى اودية األنيار أو مجاري السـيول  أو المنخفضات او الجداول بيدف حجز المياه . 
تعرف السدود الكبرى بانيا تمك المنشآت التي تحتفظ بالمياه فوق مستوى المياه الطبيعيًة 

،  ( مميارات متر مكعب3مكعبًا ، أو تمك التي تخزن المياه أعمى من )( مترًا 15بنحو )
تبنى السدود عمى األنيار لخدمة غرض محدد, وتستخدم  مواد متنوعة في بناءىا ، 
وعميو ، تختمف  أنواع السدود ، سواء من حيـث الغرض الذي وجـدت من اجمو ، أو 

 من حيث المواد المستخدمة في بناءىا .
ج بناء السدود وخزاناتيا ، وتحديد مواقع ومواضع مناسبة ليا ، لدارسات كثيرة يحتا      

ودقيقة بمختمف المجاالت ، اذ تتطمب عممية بناء السد التحري الموقعي عن االوضاع 
الجيولوجية والجيومورفولوجية والييدرولوجية والبيئية ، الن نجاح وفشل السد يتوقف 

عميو ، فان ىناك عدة دراسات أساسيـة يجب القيام عمى مدى دقة ىذه المعمومات ، و 
 بيا قبل الشروع في بناء السد في منطقة الدراسة وىي كما يأتي : 

 

مرت  ٚرزعّٓ كهاٍبد ؽٛي ؼج١ؼخ إٌّؽمخ اٌزىز١ٔٛخ ، ام  اٚاًل: كهاٍـبد ع١ٌٛٛعـ١خ:
،  رّضٍذ ثبٌزوٍجبد اٌؾل٠ضخ ٌٍؼصو اٌوثبػٟمنطقة الدراسة  بتكوينات جيولوجية 

 -( ٚوّب  ٠ؤرٟ : 2فو٠ؽخ )

وتحتل ىذه الرواسب نطاقًا يمتد بين شمال الرمادي  ترسبـات السـيل الفيضـي: – 1
المجــاور لنير الفرات وفروعو ، وحتى كرمة عمي، فضال عن نطاق يقع غرب ىـور 
الحمار، وتتكون ىذه الرواسب من )الرمل والحصى والرواسب الطينية الرممية( و)المواد 

ربية  لمسيل الرسوبي(، االكبر حجمًا التي يكثر فييا الحصى والحجارة عمى الحدود الغ
كما تحتوي عمى رواسب في قيعان اودية اليضبة الغربية والوديان عمى حافة منطقة 
الجزيرة عند شرق نير الفرات ،  والتي تتكون من الطين الرسوبي و الحجر الجيري . 
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تتميز ىذه المكونات الحديثة بمقاومتيا  المنخفضة لعوامل التعرية النيرية في األجزاء 
سطى والدنيا من نير الفرات . ، فالطبقات السفمى من اكتاف النير المقابمة لمتيار الو 

في مناطق االلتواءات تكون معرضة لالنييار نتيجة خروج النير من مجراه ، وان 
استمرار عمميات اليبوط واالنخفاض في المنطقة الواقعة جنوب محافظة الناصرية ، ليا 

نيا ىور الحمار. يتراوح سمـك ىذه الترسبات ما بين تأثيراتيا في تكوين االىوار وم
وقد انعكس ىذا االمر عمى كميات تدفق المياه لنير الفرات  vi(3) متر.(5. 1 -3.1)

من خالل التعرض لمعدالت التصريف ونسبة  النقصان والزيادة حسب الظروف 
 المناخية واالستخدامات المتعددة لمياه النيرفي ىذه المنطقة .

تتباين ىذه الترسبات من مكان الى آخر في منطقة   ترسبات االىوار الجافة : -2
الدراسة باختالف أنواع  الصخور التي اشتقت منيا و تشكمت فوقيا  ، والتي تركزت 
في عدد من المنخفضات،  يعود معظميا  إلى عصر اليولوسين ، والتي تظير 

ة ، السيما الناعمة جدًا ، والتي طبقات طينية ذات اشكال مختمفة من المواد العضوي
تعطي المستنقع المون األسود وتمتد معظم ىذه الرواسب مع االمتداد الغربي لنير 
الفرات.  في حين تتركز الرواسب التي تمأل المنخفضات  في المناطق المتاخمة 
المتداد نير الفرات من جنوب قضاء السماوة الى جنوب قضاء الشـنافية ، وتتكون 

سب طينية غرينية دقيقة إلى رواسب رممية تحتوي عمى بموارت  ورقائق من من روا
الجبس الثانوي والممـح، و تغطي ىذه الرواسب بشكل اساسي المنخفضات المغمقة وال 

 . vii(4)يتجاوز سمكيا عدة أمتار
توصف الخاصية االنبثاق بأنيا تعتمد عمى بعض رواسب االنبثاق :  --3

يصعب أن تكون منفردة او مستقمة ، ومع ذلك ، ىناك الخصائص األساسية التي  
درجة من االستقاللية لبعض الخصائص الناشئة ، اذ انيا ليست متشابية أو قابمة 
لإلختزال أو قابمة لمتنبؤ أو يمكن االستدالل عمييا بالنسبة لمقاعدة األساسية .  تؤدي 

حصول عمى أنواع طرائق مختمفة يمكن من خالليا تحقيق شرط االستقالل إلى ال
مختمفة من االنبثاق  ، منيا ) ترسبات المصاطب النيرية ، رواسب المراوح الغرينية ، 



 هـ4444-م  2023. لسنة  األول /العذد خامس/المجلذ ال خامسةالسنة المجلة الذراسات المستذامة .  

 

 

 
 622 

ترسبات السبخة ، الترسبات المحمولة ، فضال عن الترسبات المصاحبة لألنشطة 
 البشرية ( .

 

 ( التكوينـات الجيولوجيـة لمنطقة الدراسة2خريطة )
اد عمي  وزارة الصناعة والمعادن، ىياة المسح الجيولوجي المصدر : الباحثون باالعتم

، باستخدام برنامج 2312، بغداد، لوحة  الناصرية ، 1:133333العراقية، مقياس
Arc GIS 13.8.2 . 

 
ٚرؼٕٟ كهاٍخ  ؽبٌخ و١ّخ األِؽبه اٌَبلؽخ ٚا١ٌّبٖ اٌَؽؾ١خ،  صب١ًٔب: كهاٍبد ١٘لهٌٚٛع١خ:

ِٓ فالي اٌزؼوف ػٍٝ وبفخ و١ّبد رَبلػ األِؽبه فٟ ػلح ِٛالغ ربثؼخ ٌٍّٕؽمخ اٌّلهٍٚخ 
ٌٍٚؼل٠ل ِٓ إٌَٛاد اٌَبثمخ ثغ١خ رؾ١ٍٍٙب إؽصبئ١ًب ٌّؼوفخ أِٛه ػل٠لح، وؾغُ اٌغو٠بْ 

ًَؽؾٟ فٛق اٌؾٛض ٚرلفك ٚاكٞ ِؼ١ٓ ٚغ١و ثى صضَٚه ١ِجٖ ٌٔٙ ثٌفٌ ثس ِٓ ِظجهً  ٘ب .اٌ

ِضؼوهر أّ٘ٙج ثٌغٍٛػ ثٌضٟ صضٌثوُ فٛق ؽذجي صٌو١ج ٠ًّٛٚج ٚثٌضٟ صذوأ دجٌيٚدجْ ثدضوثء ِٓ 

شٌٙ آىثً ػٕوِج صأمي هًؽجس ثٌقٌثًر دجالًصفجع ٌضؼًّ فٟ صَث٠و ِؼوالس صظ٠ٌف ٌٔٙ 

الي شٌٙ أ٠ٍٛي .  ٚصؼو ثٌفٌثس دج١ٌّجٖ مالي شٌٙٞ صٍّٛ ٚأح إٌٝ إْ ٠ٕمطغ صأع١ٌ٘ج م

ثألِطجً ِظوً ثٌضغي٠ز ١ٌٍّجٖ ثٌْطق١ز ٚثٌؾٛف١ز فٟ ِٕطمز ثٌوًثّز ، إى ٠ضٌثٚؿ ثٌّؼوي 

ٍُِ/ّٕز(، ٠ٚذوأ  051 -011ثٌْٕٛٞ ٌى١ّجس ثألِطجً ثٌْجلطز فٟ ِقطز ثٌّْجٚر ِج د١ٓ) 

 ّمٛؽٙج ػجهر فٟ شٌٙ صش٠ٌٓ ثألٚي فضٝ شٌٙ أ٠جً . ٠ٚضٌوَ غجٌذ١ز ثٌضْجلؾ ثٌّطٌٞ
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مالي ثألشٌٙ)وجْٔٛ ثالٚي، وجْٔٛ ثٌغجٟٔ، شذجؽ ٚآىثً( . ثى ّؾٍش ِقطز ثٌّْجٚر ِؾّٛع 

ٍُِ( ٚ٘ٛ ل١ًٍ ؽوث دجٌّمجًٔز ِغ  8..9و١ّجس ثٌضغي٠ز ثٌّط٠ٌز ٌٌٕٙ ثٌفٌثس فٟ ثٌؼٌثق ) 

ِقطجس ثٌؼٌثق ثألمٌٜ  . ثألٌِ ثٌيٞ ٠ؤوو صذج٠ٓ ِؾّٛع و١ّز ثألِطجً ثٌضٟ صْمؾ فٟ 

ضغيٞ ثٌّٕطمز ثدضوثء ِٓ همٌٛٗ ثٌؼٌثق إٌٝ ثٌضمجةٗ دٌٕٙ هؽٍز. ٌيٌه فأْ فٛع ٌٔٙ ثٌفٌثس ٌ

ثٌقجؽز ٌٍْو فٟ ٘يٖ ثٌّٕطمز صىّٓ فٟ ثْ ِٕجؽك أػجٌٟ ٌٔٙ ثٌفٌثس صنؼغ ثٌٝ صغ١ٌثس فٟ 

ثٌٕظجَ ثٌٌٕٙٞ صَث٠وث ٚصٕجلظجً ،  فٕٙجٌه ّٕٛثس ِضؼجلذز ِٓ ثٌؾ٠ٌجْ ثٌٌّصفغ ّٕٚٛثس 

ٌ ثٌيٞ ٠ؤهٞ إٌٝ ػًٌٚر أٔشجء مَثْ فٟ ٘يٖ ثٌّقجفظز أمٌٜ ِٓ ثٌؾ٠ٌجْ ثٌٛثؽب، ثألِ

أل١ّ٘ضٗ ثٌىذ١ٌر فٟ فؾَ ث١ٌّجٖ ٚصٕظ١ّٙج ٌٍّٕجؽك ثٌٛثلؼز فٟ ٘يٖ ثٌّقجفظز ثٌؾٕٛد١ز ِٓ 

ثٌؼٌثق ، ثٌضٟ صؼو عجٟٔ ثوذٌ ِْجفز د١ٓ ثٌّقجفظجس ثٌؼٌثل١ز  دؼو ِقجفظز ثالٔذجً .وّج 

أِج ػٓ ؽ٠ٌك ؽ٠ٌجٔٙج ِذجشٌر إٌٝ ثٌٌٕٙ  ٚصضقٛي ثألِطجً ثٌضٟ صظً إٌٝ ِٕطمز ثٌو ًثّز

أٚ دشىً ١ِْالس ِجة١ز صؾٌٞ مالي ثٌٛه٠جْ ث١ٌّّّٛز فٟ ؽٕٛح ِقجفظز ثٌّغٕٝ ٚثٌضٟ 

صٕضٟٙ فٟ ٚثهٞ ٌٔٙ ثٌفٌثس ػٕو شؾ ثٌؼطشجْ ، ٟٚ٘ ِٓ أُ٘ ثٌّظجهً ثٌضٟ صَٚه ثٌٌٕٙ 

ّجة١ز ثٌؾج٠ًز فٟ دج١ٌّجٖ ال١ّّج فٟ ثٌْٕٛثس ثٌّط١ٌر، فؼال ػّج صقٍّٗ ٘يٖ ث١ٌّْالس ثٌ

ثٌٛه٠جْ ِٓ فٌّٛز وذ١ٌر ِٓ ثٌٌٚثّخ ٌضٍمٟ دٙج فٟ ِؾٌٜ ثٌٌٕٙ ِىٛٔز ثٌؾًَ ث٠ٌٌٕٙز 

ٚثًٌْٙ ثٌف١ؼٟ، ثال ثٔٙج ٌٙج هًٚ وذ١ٌ فٟ صغي٠ز ثٌٕظجَ ثٌٌٕٙٞ دج١ٌّجٖ  ٚأدٌٍ ٘يٖ ثٌٛه٠جْ 

ٟ٘ 

 .) ٚثهٞ أدٛ فؼ١ٌ ، ٚثهٞ ثٌىظ١ٌ ، ٚثهٞ أدٛ غجً ( 
ٚ صؼو ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز ثٌّظوً ثٌغجٟٔ ثٌيٞ ٠َٚه ٌٔٙ ثٌفٌثس دج١ٌّجٖ، ثى صضذج٠ٓ ثٌؼاللز     

ث١ٌٙوًٌٚٛؽ١ز د١ٓ ث١ٌّجٖ ثٌْطق١ز ٚثٌؾٛف١ز دقْخ ثٌٛػغ ثٌطذجلٟ ٚ ثٌطٛدٛغٌثفٟ، ٚصأصٟ 

٘يٖ ثٌؼاللز ِٓ مالي إِىج١ٔز ث١ٌّجٖ ثٌْطق١ز فٟ صغي٠ز ثٌّىجِٓ ثٌؾٛف١ز ػٕوِج صىْٛ 

ٖ ث١ٌّجٖ أػٍٝ ِٓ ِٕج١ّخ ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز ِغ ٚؽٛه ثٌطذمجس أٚ ثٌضٌّذجس ىثس ِٕج١ّخ ٘ي

ثٌمجد١ٍز ػٍٝ صٌش١ـ ٘يٖ ث١ٌّجٖ إٌٝ هثمٍٙج، وّج ٠ّىٓ فٟ ِغً ٘يٖ ثٌقجٌز مَْ و١ّز ِٓ 

ث١ٌّجٖ ثٌْطق١ز فٟ أوضجف ثٌٌٕٙ صذٌٍ أ١ّ٘ضٙج فٟ إِىج١ٔز صظ٠ٌفٙج ِؾوهثً إٌٝ ِمطغ ثٌٌٕٙ 

٠ّٚىٓ ٌٕٛػ١ز ث١ٌّجٖ ثٌْطق١ز أْ صضأعٌ دج١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز فٟ viii(7 ).ٌضّْٝ دجٌنَْ ثٌؼفجفٟ

فجٌز ٠ٍجهر ثٌضذجهي أال٠ٟٛٔ ٠ٍٚجهر ثٌنٍؾ ِغ ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز ال١ّّج مالي ثٌفظً ثٌقجً 

تساىم ايضًا المياه الجوفية ٚ. ثٌّضّغً د٠َجهر و١ّجس ثٌضذنٌ ٚثٌؼجةؼجس ثٌّجة١ز ٌٌٕٙ ثٌفٌثس 
التوازن وبحدود ضيقة مع كميات التصريف التي يتمقاىا نير بشكل نسبي في خمق نوع من 

الفرات ضمن منطقة الدراسة ، اذ يتم توجيو جزء من مياه النير نحو المياه الجوفية من 
خالل الترشيح اثناء فترات الفيضان والفترات االعتيادية ، في حين تساىم التغذية الجوفية 

تصريف المياه ، مما يساعد بذلك عمى تقميل  بتغذية النير بشكل جزئي في فترات إنخفاض
، كما ان وفرة تغذية المياه الجوفية مرتبطة ايضًا بكميات ىطول  ix(8)جريان مياه النير

 األمطار في منطقة الدراسة.
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وتعد دراسة متوسط تصريف مياه  النير ذات أىمية كبيرة في الدراسات الييدرولوجية     
كونيا تشير الى تعاقب السنوات الرطبة والمتوسطة والجافة، وبالتالي معرفة حجم المياه التي 
يجب تخزينيا في السد المراد إنشاؤه من السنوات الرطبة واطالقيا الى سنوات الجفاف ، 

تيار النير بما يتناسب مع متطمبات كل مرحمة وكل منطقة يمر من خالليا وكذلك تنظيم 
النير في المحافظة ،  كما يحدد التصريف النيري طبيعة  صفات النير الييدرولوجية اذا ما 
قورنت بمدد زمنية مختمفة، اذ  تتباين معدالت التصريف السنوية والشيرية لمنير في منطقة 

الى انيا اتخذت اتجاىا نحو اإلنخفاض الواضح والممحوظ في الدراسة  وتشير الدراسات 
معدالت تصريف مقطع مياه النير المختار ، اذ تراجعت معدالت التصريف في السنوات 
األخيرة في المنطقة مما أدى الى ظيور العديد من المشاكل التي تواجو مواردىا المائية والتي 

ر سابق الذكر يعالج ما يمكن معالجتو وتداركو تستدعي لمنيوض بالواقع نحو ابتكار جديد غي
من االضرار التي تحدق بمنطقة الدراسة فيما لو تركت دون تخطيط استراتيجي مستدام 

 لثرواتيا المائية الحالية المعرضة لمخطر .

 

ِٚٓ فالٌٙب ٠ّىٓ اٌزؼوف ػٍٝ وً اٌزفبص١ً ٚاٌظٛا٘و  صبٌضًب : كهاٍبد رعبه٠ـ١َخ : 
خ ٌّٕؽَمخ اٌَل اٌّٛعٛكح ػٍٝ ٍؽؼ األهض ٚروٍُ ػٍٝ اٌقوائػ  اٌؽج١ؼ١خ أٚ اٌجشو٠

ثبشىبي ٚهٍِٛبَد ١ِّيح، ٚرٙلف اٌلهاٍخ اٌؽجٛغواف١خ إٌٝ اٍزغالي إِىبٔبد ِظب٘و 
ثى  صؼو ثٌنظجةض ثٌضؼج١ْ٠ًز   اٌَؽؼ فٟ وً اٌزؾ١ٍالد ٚاالٍزٕزبعبد اٌّزؼٍمخ ثبٌَل.

دجًٍثً فٟ و١ّز ٚٔٛػ١ز ١ِجٖ ِؾٌٜ ٌٔٙ  ثفو ثٌّمِٛجس ثٌطذ١ؼ١ز ثٌّّٙز ثٌضٟ أعٌس صأع١ٌثً 

ثٌفٌثس ٚؽوثٌٚٗ ٚصفٌػجصٗ فٟ ِٕطمز ثٌوًثّز ، إى صشىً ثِضوثهثً ؽذ١ؼ١جً ٌّٕطمز ثًٌْٙ 

( . ثى  ٠ضّغً لُْ ثًٌْٙ ثٌٌّٛدٟ  فٟ ثٌؾٙز  4ثٌٌّٛدٟ، وّج ٠ضؼـ ِٓ  ثٌن٠ٌطز ) 

ثٌٌّٛدٟ ، أٞ ثٌشّج١ٌز ِٓ ثٌّقجفظز ٚثألؽٌثف ثٌؾٕٛد١ز ثٌغٌد١ز ِٓ ًّٙ ثٌؼٌثق 

دجٌطٌف ثألهٔٝ ِٓ فٛع ٌٔٙ ثٌفٌثس ، ثٌيٞ ٠ؼٛه إٌٝ ثفوط ثٌؼظًٛ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز ، 

ثٌّضّغٍز دجٌَِٓ ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ ثٌٌثدغ )ثٌذال٠ّٛض١ّٛٓ( ، ثٌيٞ ال٠َثي فٟ هًٚ ثٌضى٠ٛٓ
x(9)

  .

وُ 4905ٚصذٍغ ِْجفز ثًٌْٙ ثٌٌّٛدٟ ػّٓ ِقجفظز ثٌّغٕٝ )
2

( أٞ ِج ٠ؼجهي 

%( ِٓ ثٌّْجفز ثٌى١ٍز ٌٍّقجفظز ..8ٚصشىً ْٔذٗ ِموثً٘ج )هُٚٔ(  0.8.4.911)

وُ 50741ٚثٌذجٌغز )
2

هُٚٔ( 1.686.111.( أٞ ِج ٠ؼـجهي)
xi(10)
. ٠ض١َّ ٘يث ثٌؾَء ِٓ  

ثٌْطـ دظفز ثالٔذْجؽ ٚلٍز ثالٔقوثً ٚثٌضذج٠ٓ ثٌْٕذٟ فٟ ثالًصفجع ، إى ٠أمي ثالٔقوثً 

ثٌؾٕٛح ثٌشٌلٟ ، ٠ٚضذغ ديٌه  ثٌؼجَ ٌٍْطـ فٟ ٘يث ثٌؾَء ِٓ ثٌشّجي ثٌغٌدٟ إٌٝ

ثالٔقوثً ثٌؼجَ ًٌْٙ ثٌؼٌثق ثٌٌّٛدٟ ، إى ٠ٕقوً ّطـ ثًٌْٙ ثٌٌّٛدٟ ػّٓ 

ِضٌ(  5ِضٌ( فٛق ِْضٜٛ ّطـ ثٌذقٌ فٟ ثألؽَثء ثٌشّج١ٌز إٌٝ ) 01ثٌّقجفظز ِٓ  )
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فٟ ثألؽَثء ثٌؾٕٛد١ز ٚثٌشٌل١ز . ٚصٕؼىِ ؽذ١ؼز ثٌْطـ ٘يٖ ػٍٝ ثٔقوثً ِؾجًٞ 

َ  .1.1ي فٟ ِٕطمز ثٌوًثّز ، إى ٠ذٍغ ِؼوي ثٔقوثً ٌٔٙ ثٌفٌثس ف١ٙج )ثألٔٙجً ٚثٌؾوثٚ

/وُ(
xii(11)

. ِّج أهس لٍز ثالٔقوثً ٘يٖ إٌٝ صفٌع ٌٔٙ ثٌفٌثس إٌٝ فٌٚع ػور صض١َّ  

 دجالٌضٛثءثس .

 
 ( صؼج٠ًِ ِٕطمز فٛع ثٌفٌثس فٟ ِقجفظز ثٌّغ4ٕٝم٠ٌطز )

، ، دجّضنوثَ دٌٔجِؼ  DEMفجع ثٌٌلّٟ ثٌّظوً : ثٌذجفغْٛ دجالػضّجه ػٍٝ  ّٔٛىػ ثالًص

Arc GIS 01.9.. . 

 

( ٔقٛ River Leveeوّج صٛؽو ثٔقوثًثس ؽجٔذ١ز ِٓ أًثػٟ وضٛف ثألٔٙجً )      

( River Basinsثألًثػٟ ثٌّٕنفؼز ثٌّؾجًٚر ٌٙج ٚثٌّضّغٍز دأفٛثع ثألٔٙجً )

ثٌٌٕٙٞ إى صضٌّخ فٟ ِٕجؽك ػفجف ثألٔٙجً ثٌولجةك  ٠ٚؼٛه ىٌه إٌٝ ؽذ١ؼز ثإلًّجح

ثألعمً ٍٚٔجً ٚثألوذٌ فؾّجً ل١جّجً دجألًثػٟ ثٌّٕنفؼز ثٌّؾجًٚر ٌٙج ثٌضٟ ٠ضٌّخ ف١ٙج 

ثٌولجةك ثأللً ٍٚٔجً ٚثألطغٌ فؾّجً ، ِّج ٠ٕؾُ ػٓ ىٌه صذج٠ٓ فٟ ثًصفجػجصّٙج إى 

ثألًثػٟ   َ( ػٓ ِْضٜٛ.أطذقش أًثػٟ ػفجف ثألٔٙجً ٌِصفؼز دقٛثٌٟ )

ثٌّؾجًٚر ٌٙج . ٠ٚىْٛ ثٌضذج٠ٓ وذ١ٌ د١ٓ ثألؽَثء ثٌشّج١ٌز ِٓ ثٌّؾٌٜ أوغٌ ِّج ٟ٘ 

َ( ػٓ ِْضٜٛ 6ػ١ٍٗ ِٓ ثألؽَثء ثٌؾٕٛد١ز إى ٠ظً ثالًصفجع فٟ ثألؽَثء ثٌشّج١ٌز )

ثألًثػٟ ثٌّؾجًٚر ثٌٛثؽتز ثٌذؼ١ور ػٓ ِؾٌٜ ثٌٌٕٙ
xiii(12)

. 

غٌثف١جً ػٍٝ ؽجٔذٟ ٌٔٙ ثٌفٌثس ٚصضٍٛع ِٕجؽك وضٛف ٚأفٛثع ثألٔٙجً ؽ       

ٚصفٌػجصٗ ثٌّضّغٍز دٌٕٙ ثٌْذً ٚثٌؼطشجْ ٚثٌْــّجٚر ٚثٌْــ٠ٌٛ ، ٚويٌه ػـّٓ 

 ثالِضوثهثس ثٌؾغٌثف١ــز ٌئجةخ شـــؾ ث١ٌٌِغز ثٌيٞ صضفٌع   ِٕٗ ؽوثٚي ػو٠ور .
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أِج ف١ّج ٠نض ثٌىغذجْ ث١ٌٌٍِز فئٔٙج صّغً ٚؽٙجً ِٓ ٚؽٖٛ ثٌْطـ فٟ ِٕطمز ثًٌْٙ 

دٟ ػّٓ ِٕطمز ثٌوًثّز ، ثٌضٟ صضٍٛع ف١ٙج ػٍٝ شىً ثِضوثهثس ؽ١ٌٛز أٚ دشىً ثٌٌّٛ

 1.5وغذجْ ِضفٌلز ، فٟ ألؼ١ز ثٌّْجٚر ٚث١ٌٌِغز ٚثٌنؼٌ ، ٠ٚضٌثٚؿ ثًصفجػٙج ِج د١ٓ )

ِضٌ( ػٓ ِْضٜٛ ّطـ ثألًع فٟ ِٕجؽك ِؼ١ٕٗ وّٕطمز وغذجْ شّجي شٌق  6 –

ثألًع فٟ ِٕجؽك أمٌٜ وّٕطمز ِضٌثً( ػٓ ِْضٜٛ ّطـ  1. – 6ثٌّقجفظز ٚد١ٓ )

 وغذجْ ؽٕٛح ثٌّْجٚر  .    

٠ٚقوٖ ِٓ ثٌؾٕٛح ِٕطمز ثٌٛه٠جْ ثٌْفٍٝ ثٌضٟ صؼو ِٓ ثٌّظجٌ٘ ثٌضؼج١ْ٠ًز        

ثٌذجًٍر فٟ ِٕطمز ثٌٙؼذز ثٌغٌد١ز ثٌضٟ صّغً ثألؽَثء ثٌشّج١ٌز ٚثٌشّج١ٌز ثٌشٌل١ز ِٕٙج 

ف ثٌغٌد١ز ٌٌٕٙ ثٌفٌثس ٚشؾ فٟ ِٕطمز ثٌوًثّز ، ٚصّضو ٘يٖ ثٌّٕطمز د١ٓ ثٌؼفج

ثٌؼطشجْ فٟ ثٌشّجي إى صشٌف ػٍٝ ثًٌْٙ ثٌٌّٛدٟ ٚد١ٓ ِٕطمز  ثٌقؾجًر فٟ ثٌؾٕٛح 

، ٚد١ٓ ًّٙ ثٌودودز شٌلجً ، ِٚقجفظز ثٌٕؾف ِٓ ثٌغٌح ، ٚصض١َّ ٘يٖ ثٌّٕطمز دىغٌر 

ثٌٛه٠جْ ثٌّٕقوًر ٔقٛ ٌٔٙ ثٌفٌثس أٚ ثٌّٕنفؼجس ثٌٛثلؼز غٌح ٌٔٙ ثٌفٌثس ٚثٌضٟ 

دْؼضٙج ٚوغٌر ػوه٘ج ِمجًٔز دّٕطمز ثٌقؾجًر . وّج صظٌٙ ف١ٙج أٚه٠ز دشىً  صض١َّ

أشٌؽز ػ١مز صّضو ِٛث٠ٍز ٌٌٕٙ ثٌفٌثس ٚهٌضجٖ صضؾٗ ٔقٛ ثٌؾٕٛح ثٌشٌلٟ ٌضٕضٟٙ ػٕو 

ِٕطمز ثٌودودز ثٌضٟ صؼو أفو ثٌّٕجؽك ثٌطذ١ؼ١ز ثٌغج٠ٛٔز ، ٚصىْٛ ٘يٖ ثٌٛه٠جْ أوغٌ ػّمجً 

ثٌّٕطمز ٌىغٌر ثألِطجً ٚشور ثٔقوثً ثٌْطـ ٚدجِضوثه ٚؽٛالً فٟ ثٌؾَء ثٌشّجٌٟ ِٓ 

وُ( 041 – ٠81ضٌثٚؿ د١ٓ  )
xiv(13)

 . 

ٚدْذخ ٚؽٛه إػوثه وذ١ٌر ِٓ ثٌٛه٠جْ ثٌؼ١ّمز ثٌضٟ ثٔقوًس ِٓ ثٌٙؼذز ثٌؼج١ٌز       

دجصؾجٖ ثٌشٌق إٌٝ ثًٌْٙ ثٌٌّٛدٟ ثٌٛثؽب ٚثٌٝ ٚثهٞ ٌٔٙ ثٌفٌثس ١ّّٚش ٘يٖ ثٌّٕطمز 

ٍٙؼذز . ٚصىْٛ ثٌقوٚه ثٌشّج١ٌز ٌٙيٖ ثٌّٕطمز ِضٛثفمز صم٠ٌذجً ِغ دجٌقجفجس ثٌّضمطؼز ٌ

ِضٌ( فٛق ِْضٜٛ ّطـ ثٌذقٌ ، ٌضظً إٌٝ أػٍٝ أؽَثةٙج  1.مؾ ثالًصفجع ثٌّضْجٚٞ )

ِضٌ فجلً( فٛق  11.ػٕو فوٚه٘ج ِغ ِٕطمز ثٌقؾجًر ػٕو مؾ ثالًصفجع ثٌّضْجٚٞ  )

ِْضٜٛ ّطـ ثٌذقٌ
xv(14)

 .  

طمز ِْجفجس ٚثّؼز ِٓ ثٌىغذجْ ٚثألٌٛثؿ ث١ٌٌٍِز ثٌضٟ صّضو ػٍٝ ٚصضٛثؽو فٟ ٘يٖ ثٌّٕ    

 –6ؽٕٛدٟ شٌلٟ ، ٠ٚضٌثٚؿ ثًصفجػٙج ِج د١ٓ) –شىً ثٔطمٗ ؽ١ٌٛز دجصؾجٖ شّجٌٟ غٌدٟ 

ِضٌ( فٛق ِْضٜٛ ّطـ ثٌذقٌ، ٠ٚطٍك ػ١ٍٙج ثُّ )دقٌ ثٌٌِجي( ٠ّٚضو فٟ ثٌؾَء 1.

وُ( 0.5ثٌٛثلغ إٌٝ ثٌؾٕٛح ِٓ ِو٠ٕز ثٌّْجٚر ٚدّْجفز  )
xvi(15)

 . 

 

ؽ١ش رشًّ ٘نٖ اٌلهاٍبد ل١بً ٚؽَبة ػلح عٛأت ث١ئ١خ هاثؼًب ـ كهاٍبد رىز١ٔٛخ : 
ٕٚ٘ل١ٍخ، وم١بً ٔفبم٠خ اٌصقٛه ٚفٛاصٙب، ٚؽَبة ٍؼخ اٌَل اٌزقي١ٕ٠خ، ِٚواػبح 
رص١ُّ اٌَلٚك إٌٙل١ٍخ ٚلٛح رؾًّ اٌَل ١ٌٍّبٖ ِٚٛاصفبد ِٛاك اٌجٕبء، ٚاٌمٜٛ 

آد اٌَلٚك أٞ اٌٛىْ اٌنارٟ ٌٍّٕشآد، ٚظغػ اٌّبء اٌّقزٍفخ اٌّؤصوح ػٍٝ ِٕش
ا١ٌٙلهٍٚزبر١ىٟ، ٚظغػ األِٛاط  ،ٚظغػ اٌوٚاٍت إٌٙو٠خ اٌّزواوّخ أِبَ اٌَل، 

تقع منطقة الد راسة من الناحية التكونية ضمن منطقة الرصيف غير ٚغ١و٘ب. ام 
زء األكبر المستقر وفي نطاق السيل الرسوبي، والذي تمثل رواسب العصر الرباعي الج
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من مساحتو، اذ تأثرت مناطقو بالحركات التكتونية الحديثة والتي يعتقد بأن سبب 
والتي تشير بأنيا كانت  وال  xvii(16)تكوينيا الطية المقعرة غير المتناظرة لمسيل الرسوبي

تزال  مستمرة باليبوط مع امتالء الحوض بالترسبات التي تتراكم بالمجرى المائي او 
 عمى جوانبو عند مواسم الفيضانات التي تعرضت وتتعرض ليا.  

تشير الد راسات إلى أن وادي نير الفرات الذي ىو جزء من حوض الرافدين في  
العراق قد تعرض إلى عوامل التنشيط الحركي الحديث لمتراكيب الجيولوجية تحت 
السطحية  والتي قطعيا ىذا النير خالل جريانو ضمن مناطق غرب ووسط وجنوب 

المؤثرة في سموك نير الفرات والتي  العراق . و تعد العوامل الطبيعية احد أىم العوامل
أدت إلى إحداث تغييرات ميمة في مجراه ، ونتيجة ليذا التنشيط ظيرت في مجراه 

سنة( ، والذي 133مناطق مرتفعة ال يزيد ارتفاعيا عن عدد من السنتمترات لكل) 
وصل إلى عدد من األمتار بعد أالف السنين ، مما ترتب عمى ذلك تعرض مجراه 

. السيما وان xviii(17)ميمة في طبوغرافية المناطق السيمية ذات االنحدار القميللتغييرات 
النموذج النيري الرئيس قد قطع خالل جريانو في محافظة االنبار ضمن ىضبة 
صحراوية أوال ثم اتخذ مجراه باتجاه منخفضات الثرثار و الحبانية و الرزازة متخذ ًا 

، وتتميز ىذه المنطقة بأنيا ترتفع قمياًل عن  طريقًا تخممتو الصخور الكمسية و الجبسية
مستوى سطح مياه الخميج القديم لذلك ارتفعت التكوينات الفيضية لنير الفرات عمى 

. األمر الذي أسيم في تعرضو لحاالت الفيضان xix(18)سطح مجرى نير الفرات نفسو
مناطق المتكررة، والتي أدت إلى شق جداول ثانوية لمنير اتخذت اتجاىيا نحو ال

المنخفضة المجاورة بين دجمة والفرات لتصبح من المناطق الزراعية السيما بعد جريان 
 النير جنوب مدينة الفموجة. 

 
 أطٕجف ثٌغطجءثس ثألًػ١ز فٟ ِٕطمز ثٌوًثّز: مجِْجً 

ان الكشف عن اصناف الغطاءات االرضية لحوض نير الفرات في محافظة 
ية الجريان السطحي او تغدية المياه المثنى يعكس قدرة الحوض عمى زيادة كم

الجوفية ، اذ تتميز الغطاءات االرضية الصمبة بقدرتيا العالية عمى زيادة التصاريف 
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المائية عقب سقوط األمطار ،عمى العكس منيا في المناطق او ترب ذات النفاذية 
 ( .5العالية التي تسمح بتسرب المياه وتغدية المياه الجوفية. خريطة ) 

 ( ىيدرولوجية الغطاءات األرضية في منطقة الدراسة5خريطة )
، الطيف المرئي  Word Viewالمصدر : الباحثون باالعتماد عمى القمر الصناعي 

 . Arc GIS 13.8.2، باستخدام برنامج  2321، سنة  2متر 1.5، بدقة مكانية 
 

وتم الحصول عمى المواقع من خالل القيام بعدة  زيارات ميدانية فضال عن استخدام 
الخرائط الطبوغرافية ، اذ تم مسح أصناف الغطاء ات األرضية  في منطقة حوض 

 النير في المحافظة ووجد انيا تتكون من )ستة أصناف ( وكما يأتي : 
 
الصنف االراضي التي يضم ىذا : طٕف ِٕجؽك ثٌذْجص١ٓ ٚثألًثػٟ ثًٌَثػ١ز  -0

تمت زراعتيا بالبساتين والخضراوات والفواكو ومحاصيل الحبوب عمى جانبي 
 النير وفروعو اذ تعتمد مياه الري فييا عمى مياه األنيار والجداول بشكل رئيس .
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 ( بعض البساتين عمى جانبي نير الفرات في قضاء السماوة1صورة )
 .3/2322/ 15التقطت الصورة بتاريخ 

ثى صىْٛ صٌدز ٘يٖ ثٌّٕجؽك ِٓ ثٌٕٛع صٌدز ثوضجف ثألٔٙجً ػٍٝ شىً أشٌؽز ػ١مز        

صّضو ِغ ثِضوثه ٌٔٙ ثٌفٌثس ػٍٝ ؽجٔذٟ شطٟ ثٌؼطشجْ ٚثٌْذ١ً ثدضوثًء ِٓ همٌّٛٙج 

ثٌقوٚه ثإلهث٠ًز ٌٍّقجفظز ِٓ ؽٙضٙج ثٌشّج١ٌز ثٌغٌد١ز فٟ لؼجء ث١ٌٌِغز فٟ ٔجف١ضٟ ثٌّؾو 

ٌّْجٚر ثٌضٟ صظٌٙ ف١ٙج ػٍٝ ؽجٔذٟ شطٟ ثٌّْجٚر ٚث٠ٌٌْٛ ٚثٌٙالي ٚفضٝ ِو٠ٕز ث

ثٌّضفٌػجْ ِٓ ٌٔٙ ثٌفٌثس ٚػٍٝ ؽجٔذٟ ٌٔٙ ثٌفٌثس ثٌّّضو فضٝ ثٌقوٚه ثإلهث٠ًز ِغ 

ِقجفظز ىٞ لجً شّجي شٌق ثٌّقجفظز ، فؼالً ػٓ ثِضوثه٘ج ػٍٝ ؽجٔذٟ شؾ ث١ٌٌِغز فٟ 

 ٌِوَ لؼجء ث١ٌٌِغز ٚٔجف١ضٟ إٌٔؾّٟ ٚثًٌٛوجء .
صىٛٔش صٌح ٘يث ثٌٕٛع ٔض١ؾز ٌضىٌثً ف١ؼجٔجس ٌٔٙ ثٌفٌثس ، ثٌضٟ أهس إٌٝ صؾّغ     

ثٌضٌّذجس ث٠ٌٌٕٙز ثألوغٌ و١ّز ٚثألوذٌ فؾّجً دجٌمٌح ِٓ ثٌّؾٌٜ ثٌٌٕٙٞ ، ِّج أهٜ 

ِضٌ( ػٓ  . -.ىٌه إٌٝ ثًصفجػٙج ػٓ ثألًثػٟ ثٌّؾجًٚر ، إى ٠ضٌثٚؿ ثًصفجػٙج د١ٓ )

ه إٌٝ ٌّٙٛز ثٌظٌف ثٌْطقٟ ٚػّك ثٌّجء ثٌذجؽٕٟ ثألًثػٟ ثٌّؾجًٚر ِّج أهٜ ىٌ

ِضٌ( 5..ف١ٙج إى ٠َ٠و ػٓ )
xx(19)

.صضظف صٌدـز وضٛف ثألٔٙجً دأٔٙج ىثس ْٔــؾٗ ؽ١ٕ١ز ، 

إى ٠ضُ صٌّــ١خ ثٌٌٚثّخ ثٌنشٕز ِٓ ثٌط١ٓ ٚثًٌٌِ ٚثٌغ٠ٌٓ دجٌمٌح ِٓ ثألٔٙجً ٚدْٕخ 

%( ػٍٝ ثٌضٌص١خ06.5%( ٚ  )....%( ٚ )1..61صظً إٌٝ )
xxi(20)

. ٌيث فئٔٙج صض١َّ 

دأٔٙج ىثس صظ٠ٌف ؽ١و ٚٔفجى٠ز ِؼضوٌز ثٌٌْػز ٚلٛثَ ؽ١ٕٟ ًٍِٟ صًْٙ ف١ٙج فٌوز 

ثٌّجء ٚثٌٙٛثء ِغ ثفضٛثةٙج ػٍٝ ثٌّٛثه ثٌؼؼ٠ٛز ، فؼالً ػٓ لٍز ثٌٍّٛفز إلٔنفجع 

ِْضٜٛ ثٌّـجء ثٌؾٛفـٟ ف١ٙـج ، إى أووس ػوه ِٓ ثٌوًثّـجس أْ ٍِٛفـز صٍه ثٌضٌح 

ه٠ْٟ ١َّّٕ / َ( ، وّج صذٍغ ثٌْٕذز ثٌّت٠ٛز ٌٍىٍِ ف١ٙج ٔقٛ  9 – 4صضٌثٚؿ د١ـٓ)

%(0..%( ٚثٌّٛثه ثٌؼؼ٠ٛز فٛثٌٟ  )5.)
xxii(21)

. ٌيث فئٔٙج صؼو ِٓ أؽٛه أٔٛثع ثٌضٌح 
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ًٌٍَثػز , ِّج أهٜ إٌٝ صٌوَ ثًٌَثػز ف١ٙج ٚصٛثفٌ غطجء ٔذجصٟ ٠قّٟ ثٌضٌدز ِٓ 

 .صأع١ٌثس ثٌظٌٚف ثٌؾ٠ٛز ٚثٌق١ٌٍٛز ِٓ هْٚ صؼ٠ٌضٙج 

 

صشغً ٘يٖ ثالً ثػٟ ِْجفجس ٚثّؼز دؼ١ور ػٓ ِؾجًٞ  أًثػٟ ًٍثػ١ز ِضغولز  :  -.

ثألٔٙجً شٌلجً  ٚغٌدجً ، ٚصؼو ثٌضشى١ً  ثألٔٙجً ٚصىْٛ ِؾجًٚر الًثػٟ وضٛف

ثٌغجٟٔ ٌؼ١ٍّز ثٌض١ٌّخ دؼو صٌدز وضٛف ثألٔٙجً ٚفٟ ثألًثػٟ ىٚثس ثٌّْضٜٛ 

ِضٌ( ػٓ ِْضٜٛ وضٛف ثألٔٙجً  . – .ثٌٛثؽب ْٔذ١جً ثٌيٞ ٠ضٌثٚؿ د١ٓ )

ثٌّؾجًٚر. ٚصضىْٛ ٘يٖ ثٌضٌدز ِٓ ثٌضٌّذجس ثٌٕجػّز فٟ ثٌّٕجؽك ثٌّٕنفؼز ، إى 

ضٌّذجس ػٍٝ و١ّجس وذ١ٌر ِٓ ثٌط١ٓ ٚثٌغ٠ٌٓ ل١جّجً دضٌدز وضٛف صقضٛٞ ٘يٖ ثٌ

ثألٔٙجً،ٌيث فئٔٙج صؼو ىثس ْٔؾز ؽ١ٕ١ز غ١ٕ٠ٌز أٞ إٔٙج ىثس ْٔؾز ٔجػّز إٌٝ 

ِضّٛطز ثٌٕؼِٛز ،ٚصض١َّ دجًصفجع ِْضٜٛ ثٌّجء ثٌؾٛفٟ ف١ٙج ًٚهثءر صظ٠ٌفٙج 

إٌٝ ظًٙٛ  ٚٔشجؽ ثٌنجط١ز ثٌشؼ٠ٌز ف١ٙج دْذخ ٠ٍجهر ؽفجف ثٌْطـ ِّج ٠ؤهٞ

ثٌّجء ثٌؾٛفٟ ػٍٝ ّطقٙج ِٚٓ عُ صذنٌٖ دفؼً هًؽجس ثٌقٌثًر ثٌؼج١ٌز صجًوز 

ثألِالؿ ثٌّضٌثوّز ػٍٝ ّطـ ثٌضٌدز ، ِّج أهٜ إٌٝ ٠ٍجهر ْٔذضٙج ف١ٙج ثألٌِ ثٌيٞ 

أهٜ إٌٝ ؽؼٍٙج صٌح صًَع ف١ٙج ثٌّقجط١ً ثٌضـٟ صضقًّ ثٌٍّٛفز وّقظٛي ثٌشؼ١ٌ 

ثٌؾٛف١ز ٔجصؾجً ِٓ إٔنفجع صٍه ثٌضٌح ػٓ ِْضٜٛ .ػٍّجً أْ ثًصفجع ِْضٜٛ ث١ٌّجٖ 

ِضٌ(  5.. – 0.5ثألًثػٟ ثٌّؾجًٚر ٌٙج إى ٠ظً ػّك ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز ف١ٙج د١ٓ )

ِضٌ( . ِّج ٠ؤهٞ ىٌه إٌٝ  0 – 1.5أّفً ثٌْطـ ٠ٚظً مالي ِور ثٌف١ؼجْ إٌٝ)

أْ صظٌٙ فٛق لُْ ِٓ أؽَثةٙج ػوه ِٓ ثٌذٌن ثٌظغ١ٌر ثٌضٟ صٌصفغ ف١ٙج هًؽز 

 ٍّٛفز ْٔذ١جً ٚظًٙٛ ِشجوً ػو٠ور ف١ٙج وضغوق ثٌضٌدز.ثٌ

 

ٚصؼُ ثألًثػٟ ثٌضٟ صقضٛٞ ػٍٝ ثٌّقجي ثٌضؾج٠ًز ٚثٌّظجٔغ أًثػٟ صؾج٠ًز : -.

دجٌمٌح ِٓ ١ِجٖ ٚثٌّؼجًِ هثمً ٌِوَ ٚثلؼ١ز ٚٔٛثفٟ ثٌّقجفظز ٚثٌضٟ غجٌذج ِج صضٌوَ 

 ثٌٌٕٙ ٌٌْٙٛز ثٌٛطٛي ث١ٌٙج ػذٌ ثٌطٌق ٚثٌؾًْٛ ٌٚؾّج١ٌز ٌِٚو٠َز ثٌّٕطمز . 
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صظٌٙ ٘يث ثٌظٕف ِٓ ثألًثػٟ فٟ ثٌّٕجؽك ثألوغٌ  :ثًثػٟ ثٌّٕنفؼجس-4

إٔنفجػجً ِٓ ِٛثلغ ثٌضٌح ثٌْجدمز ، إى صضّغً ٘يٖ ثالًثػٟ فــــــــــٟ ِٕجؽك ثال٘ٛثً 

ٌغ٠ٌٓ ، ٚصْٛه فٟ أؽَثء ِضفٌلز ٚطغ١ٌر ِٓ ِٕطمز ٚثٌّْضٕمؼجس ثٌّغًّٛر دج

ثٌوًثّز . إى أٔٙج صظٌٙ فٟ ػوه ِٓ ثٌّٕجؽك ثٌشٌل١ز ٚثٌغٌد١ز ِٓ ِٕطمز ثًٌْٙ 

ثٌٌّٛدٟ فٟ ثٌّقجفظز ، ٚأشٌٙ٘ج ِٕنفغ ثٌى٠ٌُ ثٌيٞ وجْ ٠ٕضٟٙ إ١ٌٗ شؾ ث٠ٌٌْٛ 

جه١ّز ٚويٌه ِٕنفغ ثٌظ١ٍذجس ثٌيٞ وجٔش صظخ ف١ٗ ث١ٌّجٖ ثٌفجةؼز ِٓ ٌٔٙ ثٌم

)ّجدمجً( ٌٔٙ ثٌظ١ٍذجس فج١ٌجً ،  ٚصض١َّ ٘يٖ ثٌضٌدز دأٔٙج فو٠غز ثٌضى٠ٛٓ ٚصىْٛ ىثس 

ْٔؾز ٔجػّز ؽ١ٕ١ز أٚ ؽ١ٕ١ز غ١ٕ٠ٌز أٞ أٔٙج صقضٛٞ ػٍٝ ْٔذز وذ١ٌر ِٓ ثٌط١ٓ 

ٚثٌغ٠ٌٓ ، وّج أٔٙج  صض١َّ دجْ ثٌّجء ثٌذجؽٕٟ ٠ىْٛ ف١ٙج ل٠ٌذجً ِٓ ثٌْطـ ٔض١ؾز 

ٚديٌه   فٟٙ صٌدز ًه٠تز ثٌضظ٠ٌف إلٔنفجػٙج ٚثٔذْجؽ ّطقٙج
xxiii(22)
. ِّج أهٜ ىٌه  

ه٠ْٟ ١َّّٕ/ َ( , ٚصظً هًؽز 04 -4إٌٝ ثًصفجع ْٔذز ثألِالؿ ف١ٙج ٚصضٌثٚؿ د١ٓ  ) 

( ..9 -7.6ثٌضفجػً ف١ٙج د١ٓ )
xxiv(23)

. ثألٌِ ثٌيٞ أهٜ إٌٝ دٌٍٚ ِشىٍز ثٌضٍّـ ف١ٙج  

 ٚثٔضشجً ظجٌ٘ر ثٌْذجك ِّج أهٜ إٌٝ لٍز  طالف١ضٙج ًٌٍَثػز . 

وتشمل جميع المستوطنات العمرانية   مناطق حضرية  بال غطاء نباتي   : -4
البشرية في مركز المحافظة واقضيتيا ونواحييا عمى طول امتداد نير الفرات من 

رية عند دخولو في الجزء الشمالي الغربي لممحافظة عند ناحتي اليالل الحدود اإلدا
والنجمي عند قضاء الرميثة وحتى حدود محافظة الناصرية ، اذ توجد العديد من القرى 
والنواحي والمناطق الحضرية المنتشرة والمتركزة بالقرب من النير وجداولو وفروعو 

 جميع استخداماتيا اليومية .تعتمد بشكل كامل عمى مياه نير الفرات في 
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 :غطجءثس ٔذجص١ز ػؼ١فز   -5

تعد تربة الكثبان الرممية من احدث أصناف الترب تكوينًا  والتي تنتشر بمختمف 
مناطق السيل الرسوبي ضمن منطقة الدراسة والمتمثمة في الجزء الشمالي الشرقي منيا 

إذ المنطقة المتاخمة لحدودىا مع  في ناحيتي النجمي والوركاء من قضاء الرميثة
محافظة الديوانية وكذلك في الجانب الشمالي الغربي من المنطقة والمتمثل  بناحية 
اليالل من قضاء الرميثة ، فضاًل عن ظيورىا بمناطق متفرقة من الجزء الجنوبي 
الشرقي من قضاء الخضر التي تعد امتدادًا لمكثبان الرممية المنقولة من ناحيتي 

نجمي والوركاء في الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة . كما أنيا تتواجد بشكل ال
جنوبي شرقي مع  –طولي االمتداد في جنوب قضاء السماوة باتجاه شمالي غربي 

اتجاه الرياح السائدة في المنطقة وصواًل إلى الجزء الجنوبي الغربي من قضاء الخضر 
لرغم من أن مكونات ىذه التربة من الرمل إال وامتدادًا إلى محافظة ذي قار . وعمى ا

أنيا تحتوي كذلك عمى نسب متفاوتة من الطين والغرين . وتتصف بكونيا ذات نسجة 
خشنة رممية أو مزيجية رممية وذات مسامية كبيرة , مما أدى إلى ضعف حفظيا لمماء 

ن ضعيفة . وسرعة الرشح فييا ونتيجة لذلك فان الخاصية الشعرية في ىذه التربة تكو 
وليذا فان األمالح ال تظير عمى سطحيا . كما أنيا تتصف بقمة نسبة الجبس فييا 
وارتفاع نسبة الكمس وتكون فقيرة بالمواد العضوية مع قمة أو ندرة الغطاء النباتي فييا 
. فضاًل عن ذلك أن لجفاف المنطقة ولسرعة الرياح فييا في بعض األيام جعل تربة 

كثر عرضة من غيرىا إلى عممية التعرية الريحية وبشكل كبير الكثبان الرممية أ
 ومستمر.

 التربة الجرداء : -6
يضم ىذا الصنف اراضي صخرية خالية الى حد ما من الغطاء النباتي ، لكنيا 
اراضي صالحة لمزراعة اذ ما تمت معالجتيا، اذ تشغل مساحات واسعة من الحوض 

 %(. 38.2، وبنسبة ) 2(كم219وبمساحة تقدر بحدود )
صشًّ ثٌضٌدز ثٌطذمز   :هًثّجس صضؼٍك د١ٙوًٌٚٛؽ١ز ثٌضٌدز فٟ ِٕطمز ثٌوًثّز: ّجهّجً 

ثٌْطق١ز ثٌٙشز ثٌؼ١ٍج ِٓ ّطـ ثألًع ، ثٌضٟ ٠ضٌثٚؿ ّّىٙج د١ٓ دؼغ ّٕضّضٌثس ثٌٝ 

ػور ثِضجً . ٚصقضٛٞ ػٍٝ م١ٍؾ ِٓ ِٛثه ػؼ٠ٛز ِٚؼو١ٔز ّٚٛثةً ٚغجٍثس ، ٚصؼو 
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١ز فٛع ٌٔٙ ثٌفٌثس فٟ ِٕطمز ثٌوًثّز ثٌضٟ صّغً ثٌقظ١ٍز ثٌضٌدز ؽَء ِٓ ًِٛفٌٛٛؽ

ثٌٕٙجة١ز ٌؼ١ٍّجس ثٌضؾ٠ٛز ثٌّنضٍفز ٔضؾش دفؼً ػٛثًِ ِٕجم١ز ٚصؼج١ْ٠ًز ٚؽ١ٌٛٛؽ١ز 

فؼال ػٓ ػجًِ ثٌَِٓ ٚال١ّ٘ز ثٌضٌدز فٟ صقو٠و و١ّز ثٌؾ٠ٌجْ ثٌْطقٟ ٌٚوًثّز 

ثٌقٛع ، فمو صُ ِْـ ١٘وًٌٚٛؽ١ز فٛع ثٌٌٕٙ ٚصقو٠و ثلٌح ِٛلغ الٔشجء ثٌْور ػٍٝ 

صٌدز فٛع ثٌٌٕٙ ثػضّجهث  ػٍٝ ثٌؼًّ ثٌقمٍٟ ٚؽّغ ػ١ٕجس ِٓ ِٛثلغ ِنضٍفز فْخ 

ثٌّظجٌ٘ ثٌؾ١ًّٛف١ز ٚدجػّجق ِنضٍفز . ثى صنضٍف ِىٛٔجس صٌدز ِٕطمز فٛع ثٌٌٕٙ 

ِىج١ٔج ٍِٚج١ٔج ٔض١ؾز صجعٌ٘ج دؼٛثًِ ػو٠ور ٚػٍٝ ٘يث ثألّجُ فجْ ثٌىشف ػٓ ٚطف 

طز دقٛع ثٌٌٕٙ ٠ؼىِ لوًر ثٌٌٕٙ ػٍٝ ص١ٌٛو  ثٌؾ٠ٌجْ ثٌّجةٟ ثٚ فٟ أٔٛثع ثٌضٌدز ثٌّق١

 ٠ٍجهر ثٌن٠َٓ ثٌؾٛفٟ ٚدجٌضجٌٟ ثٌموًر ػٍٝ صقو٠و ثفؼً ِىجْ الٔشجء ثٌْو ػ١ٍٗ . 
ثؽٌٞ ِْـ ٌٍضٌدز ٚثمي ػ١ٕجس ِٛؽٙٗ ِٓ لذً ثٌذجفغْٛ دجالػضّجه ػٍٝ ثٌّظجٌ٘    

ثٌطذٛغٌثف١ز ثٌّضٕٛػز فٟ ِٕطمز فٛع ثٌٌٕٙ ، دقْخ) ثالًصفجع ، ثإلٔنفجع، ثالٔقوثً ( ، 

ث ى صنضٍف مظجةض ثٌضٌدز دقْخ ِٕجؽك ٚؽٛه٘ج ٚطنًٛ ثالَ ثٌضٟ ثشضمش ِٕٙج ٚػٍٝ ٘يث 

(غٌثَ ٌىً ػ١ٕز ٚدشىً 511( ُّ ، ٚدٍْٛ )1.-1ٚػٍٝ ػّك ) ( ػ١ٕجس4ثألّجُ صُ ؽّغ )

( ٠ّٚىٓ صم١ّْٙج 6( ٚم٠ٌطز )0ِٕضظُ دقْخ ثٌّٛثلغ ثٌضٟ فوه٘ج ثٌذجفغْٛ، ٠الفع ؽوٚي )

 ػٍٝ ثألّٔجؽ ث٢ص١ز ٚثٌضٟ صضّغً ف١ّج ٠أصٟ:

 

 ػ١ٕجس ثٌضٌدز ثٌّأمٛىر ِٓ فٛع ٌٔٙ ثٌفٌثس فٟ ِقجفظز ثٌّغٕٝ( 1)ؽوٚي
ًلُ 

 ثٌؼ١ٕز
مؾ  مميزاتيا ِٛلغ ثٌؼ١ٕز ثٌْٕؾز ثٌٛطف

 (شٌلج)ثٌطٛي
مؾ 

 (شّجال)ثٌؼٌع

1 
صٌدز وضٛف 

 ثألٔٙجً
ؽ١ٕ١ز 

 ١ًٍِز

شّجي غٌح 

ِقجفظز 

 ثٌّغٕٝ

ىثس صظ٠ٌف ؽ١و 

 ٚٔفجى٠ز ِؼضوٌز ثٌٌْػز
45°4'30"E 31°20'7"N 

 ثفٛثع ثألٔٙجً 2
ؽ١ٕ١ز 

 غ١ٕ٠ٌز

ِؾجًٚر 

ٌضٌدز وضٛف 

 ثألٔٙجً

صض١َّ دجًصفجع ِْضٜٛ 

ثٌّجء ثٌؾٛفٟ ف١ٙج 

 ًٚهثءر صظ٠ٌفٙج
45°8'30"E 31°17'2"N 

3 
صٌدز 

 ثٌّٕنفؼجس

ؽ١ٕ١ز ثٚ 

ؽ١ٕ١ز 

 غ١ٕ٠ٌز

ثٌّٕجؽك 

ثٌشٌل١ز 

ٚثٌغٌد١ز ِٓ 

ِٕطمز ثًٌْٙ 

ثٌٌّٛدٟ فٟ 

 ثٌّقجفظز

صض١َّ دجْ ثٌّجء 

ثٌذجؽٕٟ ٠ىْٛ ف١ٙج 

ل٠ٌذجً ِٓ ثٌْطـ ٔض١ؾز 

ٚثٔذْجؽ  إلٔنفجػٙج

ّطقٙج ٚديٌه   فٟٙ 

 صٌدز ًه٠تز ثٌضظ٠ٌف

45°4'36"E 31°14'44"N 

4 
صٌدز ثٌىغذجْ 

 ث١ٌٌٍِز
٠َِؾ١ز 

 ١ًٍِز

ثٌؾَء 

ثٌشّجٌٟ 

ثٌشٌلٟ 

ٌّقجفظز 

 ثٌّغٕٝ

ػؼف ففظٙج ٌٍّجء 

ٌّٚػز ثٌٌشـ ف١ٙج 

ٚٔض١ؾز ٌيٌه فجْ 

ثٌنجط١ز ثٌشؼ٠ٌز فٟ 

٘يٖ ثٌضٌدز صىْٛ 

 ػؼ١فز

45°0'51"E 31°11'33"N 
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ثٌذجفغْٛ دجالػضّجه ػٍٝ ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز ٚٔضجةؼ ثٌضق١ٍالس فٟ و١ٍز : ثٌّظوً   

 . 2222/ ثًٌَثػز 
 ِمطغ ِقجفظز ثٌّغٕٝ –( أٔٛثع ثٌضٌح فٟ فٛع ثٌفٌثس 6م٠ٌطز )

ثٌّظوً : ثٌذجفغْٛ دجالػضّجه ػٍٝ  ٍٚثًر ثٌظٕجػز ٚثٌّؼجهْ، ١٘جر ثٌّْـ ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ 

، دجّضنوثَ  دٌٔجِؼ .10.، دغوثه، ٌٛفز  ثٌٕجط٠ٌز ، 0:011111ثٌؼٌثل١ز، ِم١جُ

Arc GIS 01.9.. . 

 
ٌٚغٌع دٕجء م٠ٌطز ثطٕجف ثٌضٌح ث١ٌٙوًٌٚٛؽ١ز ٌقٛع ٌٔٙ ثٌفٌثس فٟ ثٌّغٕٝ      

اىم المتغيرات التي تتحكم بقدرة الحوض عمى الجريان السطحي ىي من ٚثٌيٞ ٠ؼو 
خصائص التربة ، السيما مساميتيا ونفاذيتيا التي تحدد مدى قابميتيا لنفاذية الماء الى 
االسفل او تجمعيا عمى السطح ، اذ تصنف الترب الى اربعة مجاميع من الترب وفقًا 

صيانة التربة التابعة ألداره الزراعة بالواليات .  التي طورتيا أدارة (xxv)(SCSلطريقة )
 xxvi(24)المتحدة األمريكية، وىي اكثر الطرائق استخدامًا لتقدير الجريان السطحي

المتجمع داخل الحوض والتي تتعامل مع متغيرات عدة منيا الغطاء االرضي ونوعية 
  التربة وكمية األمطار المتساقطة ،
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الخصائص الفيزيائية لمتربة التي تم توضيحيا في  وتم االعتماد عمى نتائج تحميالت
( ، وباالعتماد عمى ىذا التصنيف ضمت منطقة الحوض ثالثة أنواع من 1الجدول)

 (.2الترب الييدرولوجية، يالحظ جدول)

 ( اصناف الترب الييدرولوجية لممنطقة2جدول)

الصن
 ف

 الترب التي يمثميا في منطقة الدراسة الوصف

B 
عميقة مع كمية طبقة رممية 

قميمة من الطين والغرين  
 ذات مسامية ونفاذية عالية.

 تربة الكثبان الرممية 

C 
طبقة طينية محددة العمق 
بمعدل ارتشاح دون الوسط 

 قبل تشبع التربة

 تربة المنخفضات

D 

طبقة طينية ذات نسبة 
انتفاخ عالية مع وجود طبقة 
ضحمة من ترب ناعمة 

 قريبة من السطح

 األنيار واحواض االنيار ترب كتوف

 .(scs)ؽ٠ٌمز المصدر: من عمل الباحثون اعتمادا عمى عينات التربة المأخوذة لمحوض ، و 

 

الرممية  يضم ىذا الصنف الترب المزيجية الغرينية او المزيجية(: B)ثٌظٕف - 1
ضحمة العمق ذات مسامية ونفاذية قميمة ، وتوجد بمناطق متفرقة في جميع مناطق 
السيل الرسوبي ضمن منطقة الدراسة ، وتمثمت بتربة الكثبان الرممية من منطقة 

 الدراسة .

يضم ىذا الصنف ترب  طينية محددة العمق بمعدل ارتشاح دون (: Cالصنف )- 2
توجد عمى امتداد نير الفرات ضمن ترب اكتاف األنيار ، الوسط قبل تشبع التربة ، و 

 وتمثمت بمناطق تربة المنخفضات في منطقة الدراسة .
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يضم ىذا الصنف الترب طينية ذات نسبة انتفاخ عالية مع وجود (:  Dالصنف )- 3
،   Cطبقة ضحمة من ترب ناعمة قريبة من السطح ، وتقع الى جوار ترب الصنف 

 كتوف األنيار وترب احواض األنيار من منطقة الدراسة . وتمثمت بمناطق ترب
 اٌّجؾش اٌضبٌش : إٌّنعخ ا١ٌٙلهٌٚٛع١خ الفز١به ِٛظغ اٌَل فٟ ِٕؽمخ اٌلهاٍخ

ثؼل افز١به اٌّٛلغ اٌّالئُ إلٔشبء اٌَلٚك ٚاٌقيأبد ٚفك اٌشوٚغ اٌزٟ رُ موو٘ب       
٠ٛظؼ اٌجؾش  أفعً ِٕؽمخ ِٕبٍجخ إللبِخ اٌَل ٚفيْ ا١ٌّبٖ ظّٓ اٌّٛلغ اٌنٞ رُ 
افز١بهٖ, ٚهثّب رىْٛ إٌّؽمخ غ١و صبٌؾخ إللبِخ اٌَل ٚفيْ ا١ٌّبٖ ٌّب ٠زورت ػٍٝ 

جال, ٌٚىً ِٓ اٌَل ٚاٌقياْ ِؽبٌت ِؼ١ٕخ رقزٍف فٟ مٌه ِٓ ِشبوً ؽبظوا أٚ َِزم
إٌٛع ٚاٌج١ئخ ,فبٌَل ٠ؾزبط إٌٝ َِبؽخ ِؾلكح ماد فصبئص ِؼ١ٕخ ظّٓ ِغوٜ 
إٌٙو ٚٚاك٠ٗ فٟ ؽ١ٓ ٠ؾزبط اٌقياْ َِبؽخ ٚاٍؼخ ِٓ األهاظٟ اٌٛالؼخ ػٍٝ عبٔجٟ 

ٕخ ِغوٜ إٌٙو إما وبْ اٌقياْ ظّٓ ٚاكٞ إٌٙو ٚاٌزٟ رىْٛ ظّٓ ِٛاصفبد ِؼ١
 ,ٌٚغوض اٌزٍٛغ فٟ رٛظ١ؼ رٍه اٌغٛأت ١ٍزُ رٕبٚي وً ٚاؽل ِّٕٙب ػٍٝ ؽلٖ. 

إْ افز١به اٌّٛظغ إٌّبٍت ٌجٕبء اٌَل ٠ؾزبط إٌٝ كاهٍخ كل١مخ ِٛاظغ اٌَلٚك :  -1
ٚشبٍِخ ٚأٞ فؽؤ فٟ رٍه اٌّؼٍِٛبد ٍزىْٛ ٔزبئغٙب ٚف١ّخ ٚهثّب رىْٛ ٍججب فٟ 

ك٠خ ٚثشو٠خ. ِٚٓ اٌغٛأت اٌّّٙخ اٌزٟ رؾزبط ا١ٙٔبه اٌَل ِٚب ٠ٕزظ ػٕٗ ِٓ فَبئو ِب
 إٌٝ كاهٍخ َِزف١عخ ِب ٠ؤرٟ: 

رؼل ٔٛػ١خ اٌصقٛه اٌزٟ ٠مبَ فٛلٙب اٌَل اٌنٞ ٠زىْٛ ِٓ وزٍخ ع١ٌٛٛع١خ اٌّٛظغ:  -أ
وٛٔىو٠ز١خ صم١ٍخ اٌٛىْ ِٓ اٌغٛأت اٌّّٙخ اٌزٟ ٠غت ِواػبرٙب ػٕل افز١به اٌّٛظغ 

صٙب اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ي٠بئ١خ ٚ صالثزٙب ٚلٛح إٌّبٍت, ؽ١ش رقزٍف اٌصقٛه فٟ فصبئ
رؾٍّٙب, ١ًِٚ اٌؽجمبد ٚأٍؽؼ اٌزؽج١ك ِٚب رزعّٕٗ ِٓ ؼ١بد ٚصلٚع ٚفٛاصً 
ٚرشممبد ٚاٌزٟ رؤصو ع١ّؼٙب ػٍٝ إلبِخ اٌَل, ٚرؼل اٌصقٛه اٌغوا١ٔز١خ ِٓ أفعً 

٠خ أٔٛاع رٍه اٌصقٛه ِالئّخ ٌجٕبء اٌَلٚك اٌىج١وح, فٟ ؽ١ٓ رؼل صقٛه اٌؽفً ٚاٌغ١و
ِٓ اٌصقٛه غ١و اٌّالئّخ ٌمٍخ صالثزٙب ٚلبث١ٍزٙب ػٍٝ اٌنٚثبْ ثبٌّبء. إِب اٌصقٛه 
اٌزٟ رزعّٓ رواو١ت صب٠ٛٔخ ِٓ ؼ١بد ٚوَٛه ٚصلٚع ٚفٛاصً فٟٙ األفوٜ غ١و 
صبٌؾخ إللبِخ اٌَلٚك ٌّب ٠ٕزظ ػٕٙب ِٓ ِقبؼو ألٔٙب رَّؼ ١ٌٍّبٖ ثبٌزَوة ِٓ رؾذ 

رت ػٍٝ رَوثٙب ِٓ ػ١ٍّبد رؼو٠خ ٚرغ٠ٛخ رؼًّ اٌَل فزؤصو ػٍٝ اٍزمواه٠زٗ ٌّب ٠زو
ػٍٝ ر١ٍٛغ رٍه اٌّّواد اٌّبئ١خ اٌصغ١وح ثّوٚه اٌيِٓ ِٚٓ صُ ى٠بكح و١ّخ ا١ٌّبٖ 
اٌّزَوثخ ٚاٌزٟ ٠ٕشػ ػٍّٙب ٚهثّب رَجت ا١ٙٔبه اٌَل  ٚػ١ٍٗ فبْ افعً ِٛظغ إلٔشبء 

اٌّؾبفظخ ػٕل  ٍلح ػٍٝ ٔٙو اٌفواد فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٘ٛ اٌغيء اٌشّبٌٟ اٌشولٟ ِٓ
األعياء اٌغٕٛث١خ ِٓ ٔبؽ١خ اٌلهاعٟ ٚمٌه الْ ٘نٖ إٌّبؼك رز١ّي ع١ٌٛٛع١ًب ثٛعٛك 
اٌىزً اٌصقو٠خ اٌصٍجخ رؾذ اٌؽجمخ اٌَؽؾ١خ ٌٍزوثخ ٚاٌزٟ رؼل ثّضبثخ لبػلح ل٠ٛخ ٍبٔلح 
ٌمٛح ظغػ اٌَل ػ١ٍٙب ٚاْ ٘نٖ إٌّؽمخ رزصً ِجبشوح ثبالؼواف اٌّزؼوعخ اٌصٍجخ 

لٚك اٌٙعجخ اٌغوث١خ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ، ام رّزبى ٘نٖ األعياء ثٛعٛك اٌزٟ رّضً ؽ
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رى٠ٛٓ اٌلِبَ ٚ٘ٛ اؽل رى٠ٕٛبد اٌؼصو اٌضالصٟ ماد اٌصقٛه اٌؾغو٠خ اٌصٍجخ ، 
 (.7اٌقو٠ؽخ )

: ٠ؤكٞ ٚعٛك ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ثّٕب١ٍت ِورفؼخ فٟ   َِٕٛة ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ -ة
 لبد ٚ٘جٛغ, ٚلل رؾلس رٍه اٌؼ١ٍّبد اٌزى٠ٕٛبد ِٓ روثخ ٚصقٛه إٌٝ ؽلٚس أيال

ػٕل اهرفبع ٚإٔقفبض ِٕب١ٍت ا١ٌّبٖ ثشىً ِفبعئ,  ٚوبْ مٌه ِٓ األٍجبة اٌزٟ أكد 
ٚاٌنٞ ٠ؼل ِٓ أٍٛء وٛاهس ا١ٙٔبه  1993إٌٝ ا١ٙٔبه ٍل فب٠ٛٔذ فٟ إ٠ؽب١ٌب ػبَ 

 شقص. 2922اٌَلٚك فٟ اٌؼبٌُ ٌّب ٔزظ ػٕٗ ِٓ فَبئو ثشو٠خ ِٚبك٠خ م٘ت ظؾ١زٙب 
٠زؼوض اٌَل إٌٝ ظغػ ِٓ ِصبكه ِقزٍفخ ِٕٙب اٌعغػ اٌٍَّػ ػٍٝ اٌَل :  -د  

لٛح ظغػ ا١ٌّبٖ أِبَ اٌَل ٚاٌزٟ ٠يكاك ظغؽٙب ِغ ٚلٛح ٔبرغخ ػٓ ٚىْ ؽبئػ اٌَل. 
لٛح ظغػ اٌزوٍجبد اٌزٟ رغٍجٙب ا١ٌّبٖ ٚى٠بكح أؾلاه اهض اٌقياْ ٔؾٛ اٌَل. 

ٓ اٌيالىي ٚاٌجواو١ٓ ٚاٌؾووبد ظغػ ٔبرظ ػٚٚرزوٍت اوجو و١ّخ ِٕٙب ػٕل اٌَل. 
ظغػ ٔبرظ ػٓ ا١ٌّبٖ اٌّزَوثخ ِٓ أٍفً ٚعٛأت اٌَل. ٠ٚؼل ٚاألهظ١خ اٌجؽ١ئخ. 

ِىّٓ روٍجبد اٌؼصو اٌوثبػٟ اٌغٛفٟ ِٓ اٌوٚاٍت اٌوثبػ١خ اٌّٛعٛكح فٟ إٌّؽمخ 
فيأًب ًِّٙب فبصخ فٟ إٌّبؼك اٌزــٟ ٠يكاك ف١ٙب اٌَّه ٌٙنٖ اٌزوٍجبد، وّب ٘ٛ اٌؾبي 

ٟ إٌّبؼك اٌزٟ رّزل ث١ٓ شّبي اٌَّبٚح ٚثؾ١وح ٍبٚح  ، ٚفٟ اؼواف ِٕؽمخ اٌلهاٍخ ف
اٌشول١خ ظّٓ إٌّبؼك اٌمو٠جخ ِٓ ِٕؽمخ اٌٍّّؾخ ، ٔظوًا ٌؽج١ؼخ ِىٛٔبرٙب ماد ا١ٌَٕظ 
اٌقشٓ ٚاؽغبِٙب اٌّقزٍفخ، ِّب اكٜ اٌٝ ى٠بكح اٌفغٛاد  ٚاٌفواغبد اٌّىٛٔخ ٌقيأبد 

، ٚرز١ّي ١ِبٖ ٘نٖ إٌّبؼك ثموثٙب  xxvii(25)فٟ شّبي اٌّؾبفظخ عٛف١خ ماد أ١ّ٘خ وج١وح 
(َ ، ِّب ٔزظ ػٕٗ ٚعٛك فياْ عٛفٟ ِبئٟ ِٓ إٌٛع اٌؾو 3-1ِٓ اٌَؽؼ ٚثَّه ) 

رزواوُ ف١ٗ االِالػ ثَجت اهرفبع  كهعخ اٌؾواهح ٚثَّبػلح اٌقبص١خ اٌشؼو٠خ ٚاهرفبع 
ربهوخ ٚهائٙب هٚاٍت  كهعخ ؽواهح ٍؽؼ األهض رورفغ ا١ٌّبٖ ٔؾٛ األػٍٝ فززجقو

ٍِؾ١خ . ٚلل ٍبُ٘ اٌزو١ٍت اٌقشٓ ٌٙنا اٌقياْ  فٟ ى٠بكح كهعخ ٔفبم٠زٗ ٚاٌزٟ رصً 
(َ/٠َٛ، ٚلل ػٍّذ ٘نٖ اٌفغٛاد ٚاٌفواغبد ظّٓ ؼجمبرٗ ػٍٝ 7.2ٔؾٛ أوضو ِٓ)

ٌٍٙٛخ ؽووخ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ، ِٚٓ صُ اٍزضّبه٘ب فٟ االغواض اٌيهاػ١خ ٚإٌّي١ٌخ فٟ 
نٌه رؾزً اٌّورجخ األٌٚٝ ِٓ ؽ١ش اٍزضّبه ١ِب٘ٙب اٌغٛف١خ فٟ ِٕؽمخ إٌّؽمخ، ٟٚ٘ ث

اٌلهاٍخ، الؽزٛائٙب ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ االثبه ، ٌنٌه  فب٢ثبه اٌٛالؼخ  ثبٌموة  ِٓ 
اٌّشبه٠غ  االهٚائ١خ  رز١ّي ثغياهح ١ِب٘ٙب ٚٔٛػ١زٙب اٌغ١لح، ِّب رملَ ٠زعؼ اْ غبٌج١خ 

ػٍٝ اٌقيأبد اٌؾوح إٌٝ اٌقيأبد شجخ ا٢ثبه اٌزٟ ُؽفود رؼزّل فٟ رغن٠زٙب 
 .xxviii(26)اٌّؾصٛهح اٌٛالؼخ ظّٓ اٌزوٍجبد اٌؾل٠ضخ ٚرى٠ٛٓ اٌلِبَ
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ِٛػغ ثٌْور ثٌّمضٌفز ػٍٝ ٌٔٙ ثٌفٌثس فٟ ِقجفظز ثٌّغٕٝ فْخ ( 7)م٠ٌطز 

 ؽ١ٌٛٛؽ١ز ثٌّٕطمز
ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ ثٌذجفغْٛ دجالػضّجه ػٍٟ  ٍٚثًر ثٌظٕجػز ٚثٌّؼجهْ، ١٘جر ثٌّْـ : ثٌّظوً

 Arc، دجّضنوثَ دٌٔجِؼ 2212، دغوثه، ٌٛفز  ثٌٕجط٠ٌز ، 1:122222ثٌؼٌثل١ز، ِم١جُ
GIS 12.8.2 . 

٠ؤصو إٌّبؿ ػٍٝ اٌَل ٚفبصخ ػٕلِب ٠ىْٛ اٌزؽوف  إٌّبؿ اٌَبئل فٟ ِٛلغ اٌَل :-س
ػٍٝ أؽلاس رشممبد فٟ  اٌؾواهٞ وج١و, إم رؼًّ اٌؾواهح فٟ اهرفبػٙب ٚإٔقفبظٙب

عَُ اٌَل ٚفبصخ اٌغٙخ األِب١ِخ ِٕٗ, ٚريكاك ِقبؼو مٌه ػٕلِب رَُٙ اٌؾواهح 
إٌّجؼضخ ِٓ ثبؼٓ األهض اٌزٟ ٠مغ فٛلٙب اٌَل فٟ أزشبه اٌشمٛق فٟ أٍفً اٌَل 
فزَّؼ ثزَوة ا١ٌّبٖ إٌٝ عَُ اٌَل فزؼًّ ػٍٝ إماثخ ٚرؤوً ثؼط اٌّٛاك اٌزٟ ٠زىْٛ 

ٛرٗ ِٚزبٔزٗ , فعال ػٓ اٌزؤص١و إٌبرظ ػٓ اٌزَبلػ ثؤٔٛاػٗ. ٚلل رزظبفو ِٕٙب فزمًٍ ِٓ ل
ػلح ػٛاًِ فٟ اٌزؤص١و ػٍٝ اٌَل فزؤكٞ إٌٝ ا١ٙٔبهٖ , ٚرواٚػ ِٕبؿ اٌؼواق ثعّٕٗ 
ِٕؽمخ اٌلهاٍخ  ث١ٓ إٌّبؿ اٌّؼزلي فٟ اٌشّبي، ٚإٌّبؿ شجٗ اٌّلاهٞ فٟ اٌشوق 

فٟ اٌغوة ٚاٌغٕٛة اٌغوثٟ. ٠ّزبى  ٚاٌغٕٛة اٌشولٟ، ٚإٌّبؿ اٌصؾواٚٞ اٌمبهٞ
َْ(،  43فصً اٌص١ف ثبٌغفبف ٚاٌؾواهح اٌشل٠لح اٌزٟ رورفغ فٟ ِؼظُ األٔؾبء ػٓ )

ٚاٌشزبء ِبؼو رٕقفط ف١ٗ كهعبد اٌؾواهح وض١وًا، ٠ٚجٍغ ِزٍٛػ اٌؾواهح فٟ اٌغٕٛة 
َْ( فٟ إٌّؽمخ اٌصؾوا٠ٚخ. ِٕٚؽمخ اٌلهاٍخ رزصف ثبٔٙب ماد ِٕبؿ صؾواٚٞ  2)

ما ؽواهح ػب١ٌخ ٚلٍخ اٌزَبلؽبد اٌّؽو٠خ ٚاٌوؼٛثخ إٌَج١خ ِغ اهرفبع و١ّبد عبف 
اٌزجقو ، ٚػ١ٍٗ ٠غت ػٍٝ أصؾبة اٌمواه افز١به ٔٛع اٌَل اٌنٞ ٠زالءَ ِٕٚبؿ ِٕؽمخ 

 اٌلهاٍخ ٚرفبػً ِٛاكٖ ِغ ػٕبصو إٌّبؿ ال١ٍّب كهعبد اٌؾواهح . 
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 قياْ ٠زؽٍت ِواػبح ِب ٠ؤرٟ: : إْ افز١به اٌّٛظغ اٌّالئُ ٌٍ  ِٛاظغ اٌقيأبد -2
إْ فيْ ا١ٌّبٖ ٠ؾزبط إٌٝ ِٕؽمخ ؽٛظ١خ اٌشىً رؾ١ػ ثٙب اٌٛظغ اٌؽٛثٛغوافٟ : -أ  

ؽبفبد ِورفؼخ ِٓ ِؼظُ عٙبرٙب ٚرىْٛ ماد أؾلاهاد ِؼزلٌخ ٌٍؾل ِٓ ؽلٚس 
ا١ٙٔبهاد ٚأياللبد ٚ٘جٛغ ٚرلفك ؼ١ٕٟ ,ٚػ١ٍّبد رؼو٠خ ٚرغ٠ٛخ فٟ رٍه اٌؾبفبد 

ػٍٝ فيْ ا١ٌّبٖ, وّب رؾلك اٌّٛاظغ إٌّقفعخ ٚاألٚك٠خ اٌزٟ رؾزبط رٕؼىٌ أصبه٘ب 
إٌٝ إٔشبء ٍلاك رواث١خ ػٍٝ اهرفبع ال ٠َّؼ ١ٌٍّبٖ ثؼجٛه٘ب ػٕل ألصٝ ؼبلخ اٍز١ؼبث١خ 
ٌٍقياْ, وّب رّٕغ أزشبه ا١ٌّبٖ ػٍٝ َِبؽخ ٚاٍؼخ فبهط إٌّؽمخ اٌّوشؾخ ٌٍقيْ 

زٗ االٍز١ؼبث١خ. ٚرؼل إٌّبؼك اٌقب١ٌخ ِٓ ٚرؤكٞ إٌٝ ى٠بكح ػّك ١ِبٖ اٌقياْ ٚهفغ ؼبل
اٌزعبه٠ٌ اٌّورفؼخ وبٌزالي ٚاٌٙعبة ِٓ أفعً إٌّبؼك ٌقيْ ا١ٌّبِٕ٘ٛؽمخ 
اٌلهاٍخ رّزبى ثَؽؾٙب إٌّجَػ اٌقبٌٟ ِٓ اٌزعبه٠ٌ اٌّورفؼخ ، ٚلل رُ افز١به 
اففط ِٕؽمخ ٠ّو ثٙب إٌٙو فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌزىْٛ ٟ٘ اٌّٛظغ ااٌّمزوػ ٌّٕبٍت 

 ( .8ٔشبء اٌَلح ػ١ٍٗ ، اٌقو٠ؽخ )ال
 ِٛػغ ثٌْور ثٌّمضٌؿ فٟ ثمفغ ٔمطز ٠ٌّ دٙج ثٌٌٕٙ ِٓ ِقجفظز ثٌّغٕٝ( 8)م٠ٌطز 
، ثٌط١ف ثٌٌّةٟ ،  Word Viewثٌذجفغْٛ دجالػضّجه ػٍٝ  ثٌمٌّ ثٌظٕجػٟ : ثٌّظوً 

 . Arc GIS 12.8.2، دجّضنوثَ دٌٔجِؼ  2221، ّٕز  2ِضٌ 1.5دولز ِىج١ٔز 
 

رؤصو اٌقصبئص اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ اٌزى٠ٕٛبد اٌَؽؾ١خ ٚرؾذ اٌَؽؾ١خ :  -ة  
ٌٍزى٠ٕٛبد اٌَؽؾ١خ ٚرؾذ اٌَؽؾ١خ ػٍٝ ؼج١ؼخ فيْ ا١ٌّبٖ , ٚرّضً أٍؽؼ أفصبي 
رٍه اٌزى٠ٕٛبد ِٕؽمخ ظؼف رورىي ف١ٙب ػ١ٍّبد اٌزغ٠ٛخ ٚاإلماثخ  الفزالف 
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١ّبٖ اٚ االؽزفبؾ ثٙب, ٌٚي٠بكح اإل٠عبػ فصبئصّٙب اٌؽج١ؼ١خ, ٚاٌزٟ ٠ٕزظ ػٕٙب رَوة اٌ
 ١ٍزُ رٕبٚي رٍه اٌزى٠ٕٛبد وً ػٍٝ ؽلٖ: 

رزجب٠ٓ اٌزى٠ٕٛبد اٌَؽؾ١خ ِٓ ِىبْ ٢فو ٚؽزٝ ظّٓ  اٌزى٠ٕٛبد اٌَؽؾ١خ: - 1
اٌّٛلغ اٌٛاؽل اٌنٞ ٠زُ افز١بهٖ ٌقيْ ا١ٌّبٖ ٠ىْٛ ثؼعٙب صّبء ٚغ١و ٔفبمح ٚفٟ عٙخ 

اٌو١ٍِخ ٚاٌؾص٠ٛخ ٚاٌؼع٠ٛخ, اٚ رزىْٛ ِٓ  افوٜ ٘شخ ٚشل٠لح إٌفبم٠خ وبٌزوثخ
صقٛه رزعّٓ رواو١ت صب٠ٛٔخ ػٍٝ ٔؽبق ٚاٍغ وبٌشمٛق ٚاٌفٛاصً, ؽ١ش رَبػل 
ِضً رٍه اٌزى٠ٕٛبد ػٍٝ رَوة و١ّبد وج١وح ِٓ ا١ٌّبٖ اٌّقيٚٔخ اٌٝ ثبؼٓ االهض ، 
ٚفٟ اٌّىبْ اٌّمزوػ إلٔشبء اٌقياْ اٌّبئٟ ٔغل اْ رى٠ٕٛبد اٌَؽؼ ٟ٘ ػجبهح ػٓ 

جمخ ؼ١ٕ١خ ماد َٔجخ أزفبؿ ػب١ٌخ ِغ ٚعٛك ؼجمخ ظؾٍخ ِٓ روة ٔبػّخ لو٠جخ ِٓ ؼ
اٌَؽؼ رّزبى ثَّب١ِزٙب اٌؼب١ٌخ ٚٔفبم٠زٙب اٌم١ٍٍخ ١ٌٍّبٖ ِّب ٠ؤكٞ اٌٝ ِالئّزٙب فٟ ثٕبء 
فياْ اٌَل وٛٔٙب رّٕغ رَو٠ت ا١ٌّبٖ اٌٝ ثبؼٓ األهض اٚ روش١ؼ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ اٌٝ 

 . األػٍٝ اال ثَٕت ل١ٍٍخ 
رؼل رٍه اٌزى٠ٕٛبد ماد أ١ّ٘خ وج١وح فٟ افز١به   اٌزى٠ٕٛبد رؾذ اٌَؽؾ١خ:  - 2

اٌّٛاظغ اٌّالئّخ ٌقيْ ا١ٌّبٖ ٚال رمً أ١ّ٘خ ػٓ اٌَؽؾ١خ ؽ١ش ٠زؤصو فيْ ا١ٌّبٖ 
ثقصبئصٙب ِٓ ؽ١ش اٌصالثخ ٚاٌزوو١ت اٌّؼلٟٔ ٚإٌفبم٠خ, ففٟ ؽبٌخ ٚعٛك صقٛه 

ب ِشبوً ػل٠لح فبصخ اما وبٔذ ػٍٝ ٔؽبق ع١و٠خ اٚعج١َخ اٚ ٍِؾ١خ ١ٍزورت ػ١ٍٙ
ٚاٍغ ٠ٚصؼت ِؼبٌغزٙب الٔٙب رؼًّ ػٍٝ رَوة و١ّبد وج١وح ِٓ ا١ٌّبٖ ٚرَُٙ فٟ 
ى٠بكح ٍِٛؽزٙب . ٚفٟ ِٕؽمخ اٌلهاٍخ رزّضً اٌزى٠ٕٛبد اٌزؾذ ٍؽؾ١خ ثزوٍجبد اًٌَٙ 
اٌف١عٟ ٚرزىْٛ ٘نٖ اٌزوٍجبد ِٓ )اٌوًِ ٚاٌؾصٝ ٚاٌزوٍجبد اٌؽ١ٕ١خ اٌو١ٍِخ( 

)ِٛاك اوجو ؽغّب ٠ىضو ف١ٙب اٌؾصٝ ٚاٌؾغبهح رؾبكك اٌؽوف اٌغوثٟ ًٌٍَٙ ٚ
اٌوٍٛثٟ(، ٚرؾزٛٞ أ٠عب ػٍٝ روٍجبد ل١ؼبْ ٚك٠بْ اٌٙعجخ اٌغوث١خ ٚٚك٠بْ ؽبفخ 
ِٕؽمخ اٌغي٠وح شوق ٔٙو اٌفواد ٚاٌّزىٛٔخ ِٓ اٌؽ١ٓ اٌوٍٛثٟ ٚ األؽغبه اٌى١ٍَخ، 

ٛاًِ اٌزؼو٠خ إٌٙو٠خ فٟ اٌغيئ١١ٓ األٍٚػ رز١ّي اٌّىٛٔبد اٌؾل٠ضخ ٘نٖ ثمٍخ ِمبِٚزٙب ٌؼ
 ٚاألكٔٝ ِٓ ِغوٜ اٌفواد .

 االٍزٕزبعبد  -
اْ ِشىٍخ ا١ٌّبٖ رظٙو ثٛظٛػ فٟ اٌمَُ اٌغٕٛثٟ ِٓ اٌؼواق، ٚإْ اٌؼلك اٌج١َػ ِٓ    

اٌّشبه٠غ اٌّبئ١خ إٌّفنح فٟ عٕٛة اٌؼواق ٠ؼٛك ربه٠ـ رٕف١ن٘ب إٌٝ االؽزالي اٌجو٠ؽبٟٔ 
ٚاٌؾىِٛخ اٌٛؼ١ٕخ اٌٍّى١خ، ٚرز١ّي ٘نٖ اٌّشبه٠غ ثؤٔٙب ِٕشآد ١ٌٍَؽوح ػٍٝ اٌف١عبْ 

، ٚرز١ّي ثىٛٔٙب ٍلٚك 2223ل١ًٍ ِٓ اٌَلٚك رُ رٕف١ن٘ب ثؼل اٌؼبَ  فمػ ، ٚأْ ٕ٘بن ػلك
ث١َؽخ ماد ٍؼخ رقي١ٕ٠خ صغ١وح، ٠ٚزووي ِؼظّٙب فٟ إٌّؽمخ اٌشّب١ٌخ ِٓ اٌؼواق. 
ٌنا عبءد ٘نٖ اٌلهاٍخ اللزواػ أشبء ٍلح ػٍٝ ٔٙو اٌفواد فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ اؽلٜ 

٘له ا١ٌّبٖ ٚػلَ رٕظ١ُ عو٠بٔٙب فٟ اٌّؾبفظبد اٌؼوال١خ اٌغٕٛث١خ اٌزٟ رؼبٟٔ شؾخ ٚ
ِمؽغ إٌٙو ٚال رؾزٛٞ ػٍٝ في٠ٓ ِبئٟ ػنة ٠َُٙ فٟ اٍزلاِخ اٌؾصٛي ػٍٝ 

 اٌّزؽٍجبد اٌّبئ١خ ٌَىبٔٙب فٟ ظً اٌزغ١واد إٌّبف١خ ٚاٌي٠بكح فٟ إٌّٛ اٌَىبٟٔ .  
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 اٌّمزوؽبد  -
 :٠مضٌؿ ثٌذجفغْٛ ػوهثً ِٓ ثٌّمضٌفجس ٚػٍٝ ثٌٕقٛ ثالصٟ 

ثٌقظ ػٍٝ ثال٘ضّجَ دضؾ١ّغ  ١ِجٖ ثالِطجً ، ٚثالّضفجهر ِٓ وً لطٌر صْمؾ ٚػوَ .1

صٌوٙج صْٕجح ػٍٝ ّطـ ثألًع دظًٛر و١ف١ز ، ثى ٠ّىٓ ثْ صقضؾَ ١ِجٖ ثالِطجً فٟ 

ِْضٕمؼجس ؽذ١ؼ١ز ٚطٕجػ١ز ِؼور ِْذمجً، ٠ٚقضفع دج١ٌّجٖ ثٌٝ ٚلش ثٌؼؾَ ٚثٌؼًٌٚر 

 .ٌضٛؽ١ٙٙج ٔقٛ ثٌّٕجؽك ثٌضٟ صقضجؽٙج 
ثّضنوثَ ثٌّٛجةً ثٌؼ١ٍّز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ز فٟ ثّمجؽ ثٌّطٌ طٕجػ١جً، ٠ٌَجهر و١ّز .2

 .ثالِطجً ثٌْجلطز ، ال١ّّج مالي ثٌْٕٛثس ٚثالشٌٙ ثٌؾجفز 
ػًٌٚر صٛؽ١ٗ ثالػالَ ثٌٝ ثٌضؼ٠ٌف دّْجٚا ثٌٙوً فٟ ثٌغٌٚر ثٌّجة١ز ّٚٛء .3

ٟ ثاللضظجه دج١ٌّجٖ ، ثّضنوثِٙج ، ٚإًشجه ثٌٕجُ إٌٝ ثٌطٌثةك ثٌقو٠غز ثٌّْجّ٘ز ف

 . ٌٍّقجفظز ػٍٝ ه٠ِّٛز ٘يث ثًٌّٛه ثٌطذ١ؼٟ ثٌٙجَ فٟ ِنضٍف ِؾجالس ثٌق١جر 
ثمض١جً ًٍثػز ثٌّقجط١ً ثٌضٟ ال صضطٍخ و١ّجس وذ١ٌر ِٓ ث١ٌّجٖ ، ٌضضٕجّخ ِغ ٚثلغ .4

 .ِٕطمز ثٌوًثّز ٚثٌؼؾَ ثٌّجةٟ ف١ٙج 
 
 
 

 ثٌٙٛثِش
                                                           

 

 

 

ثٌؾغٌثف١ز ثٌّٕجم١ز ٚثٌٕذجص١ز  –ثٌنشجح ، ٚف١ك ف١ْٓ ٚثفّو ّؼ١و فو٠و ، ثٌؾغٌثف١ز ثٌطذ١ؼ١ز  (1) 

 .56، ص 0879، ِؤّْز هثً ثٌىضخ ٌٍطذجػز ٚثٌٕشٌ ، ؽجِؼز ثٌّٛطً ،  ٚثٌظٛثٌ٘ ثٌؾ١ًّٛف١ز
ثٌْجوٕٟ ، ؽؼفٌ ، ٔجفير ؽو٠ور ػٍٝ صج٠ًل ثٌفٌثص١ٓ فٟ ػٛء ثٌوالةً ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز ٚثٌّىضشفجس  (2) 

 ..088ثالعج٠ًز ، هثً ثٌشؤْٚ ثٌغمجف١ز ثٌؼجِز ، دغوثه ، 
3)

ِقّو ػذو ثأل١ٌِ ِٙوٞ، ثٌضٌو١خ ثٌّؼؤٟ ٚثٌى١ّ١جةٟ ٚثٌذ١تز ثٌض١ٌّذ١ز ألؽ١جْ صى٠ٛٓ ( 

ثٌق١ٕ١ْجس فٟ شّجي شٌق ٚثهٞ ثٌق١ٕ١ْجس ،ثٌظقٌثء ثٌغٌد١ز ثٌؼٌثل١ز، ِؾٍز 

ثٌشٌوز ثٌؼجِز ٌٍّْـ ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ  (،.(، ثٌؼوه .ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ٚثٌضؼو٠ٓ ثٌؼٌثل١ز، ثٌّؾٍو 

 . .0، ص116.ٌّؼجهْ،ٚثٌضؼو٠ٓ، ٍٚثًر ثٌظٕجػز ٚث
vii(4)

٠ٍٕخ فْٓ فذ١خ ػٍٟ ثٌؾذًٛٞ، ث٢عجً ثٌؾ١ٌِٛفٌٛٛؽ١ز ٚثٌذ١ت١ز ٌْوصٟ ثٌٕٙو٠ز  

 . 39، ص2225ٚثٌىٛفز، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ث٢هثح، ؽجِؼز ثٌىٛفز ،
viii(7)

أ٠ٌْ ِقّو ثٌشّجع ٚدضٛي ِقّو ػٍٟ ثٌؼَثٚٞ، ثٌؼاللز د١ٓ ث١ٌّجٖ ثٌْطق١ز  

، و١ٍز 2، ثٌؼوه 53ٚثٌؾٛف١ز فٟ فٛع دوًر ؽظجْ ، ثٌّؾٍز ثٌؼٌثل١ز ٌٍؼٍَٛ، ثٌّؾٍو 

 . 336، ص2212ثٌؼٍَٛ، ؽجِؼز دغوثه ،
ix(8) ف ، ًّجٌز ِظطفٝ وجًِ ػغّجْ ثٌؾٍذٟ ، ثٌضذج٠ٓ ثٌّىجٟٔ ٌٍّٛثًه ثٌّجة١ز فٟ ِقجفظز ثٌٕؾ

 .76، ص 2222ِجؽْض١ٌ ، و١ٍز ثالهثح ، ؽجِؼز ثٌىٛفز ، 
x(9)

مطجح طىجً ثٌؼجٟٔ ًٚٔٛٞ م١ًٍ ثٌذٌثٍٞ,ؽغٌثف١ز ثٌؼٌثق,ِطذؼز ؽجِؼز  

 . ..َ,ص0878دغوثه,دغوثه,
xi(10)

 َ.101.ِو٠ٌ٠ز ثالفظجء فٟ ِقجفظز ثٌّغٕٝ,لُْ ثٌضنط١ؾ ٚثٌّضجدؼز ,د١جٔجس غ١ٌ ِٕشًٛر, 
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xii(11)

فجصٓ مجٌو ػذوثٌذجلٟ ,ثٌضظج٠ًف ثٌٛثؽتز ٌٌٕٙ ثٌفٌثس ٚثعٌ٘ج ػٍٝ ثالٔضجػ ثًٌَثػٟ فٟ ثٌؼٌثق,  

 . .0َ,,ص0881ؽجِؼز دغوثه ,–ًّجٌز ِجؽْض١ٌ )غ١ٌ ِٕشًٛر( و١ٍز ثٌضٌد١ز)ثدٓ ًشو( 
xiii(12)

ػٍٟ طجفخ ؽجٌخ ثٌّّٛٛٞ,ثٌنظجةض ثٌؾغٌثف١ز فٟ ِقجفظز ثٌّغٕٝ ٚػاللضٙج ثٌّىج١ٔز دىفج٠ز  

(,ثٌمجه١ّز 7(,ثٌّؾٍو).ِز ثٌٌٞ ثٌمجةّز , ِؾٍز ثٌمجه١ّز ٌٍؼٍَٛ ثالْٔج١ٔز ,ثٌؼوه)ِٕظٛ

 .65.َ,ص114.,
xiv(13)  ًثٌذٛ ًثػٟ ، ػ١ٍجء ف١ْٓ ٍّّجْ ، صم٠ُٛ ثٌٛػغ ثٌّجةٟ ثالًٚثةٟ ٚثالّضغالي ثالِغً ٌّظجه

،  116.ثٌىٛفز ،  ث١ٌّجٖ فٟ ِٕطمز ثٌفٌثس ثالّٚؾ ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ، و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس ، ؽجِؼز

 .  04ص
xv(14)

ف١ّوٖ ػذو ثٌق١ْٓ ثٌظجٌّٟ ، ثٌضق١ًٍ ثٌّىجٟٔ إلٔضجػ ثٌّقجط١ً ثٌقم١ٍز فٟ ِقجفظز ثٌّغٕٝ ٌٍّور  

َ( ، هًثّز فٟ ؽغٌثف١ز ثًٌَثػز ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ)غ١ٌ ِٕشًٛر(  ، و١ٍز ث٢هثح 111. –َ 0880)

 .0.َ ، ص.11.ؽجِؼز ثٌمجه١ّز ،  –
xvi(15)

ىٟ ، ثٌنظجةض ثٌؾغٌثف١ز فٟ ِٕطمز ثٌفٌثس ثألّٚؾ ٚػاللضٙج ثٌّىج١ٔز ١ٌِٕر ِقّو ِ 

َ ،  116.دجٌضنظض ثإلل١ٍّٟ ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ )غ١ٌ ِٕشًٛر(, و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس , ؽجِؼز ثٌىٛفز,

 ..4ص
xvii(16)

شيٜ ػذو ثٌى٠ٌُ ؽجُّ ،ؽ١ٌِٛفٌٛٛؽ١ز شؾ ثٌقٍز ِٓ ّور ثٌٕٙو٠ز فضٝ ٌِوَ  

 . .0، ص.10.ِو٠ٕز ثٌقٍز، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ث٢هثح، ؽجِؼز ثٌىٛفز،
xviii(17)

، ٔجفير ؽو٠ور ػٍٝ صج٠ًل ثٌفٌثص١ٓ فٟ ػٛء ثٌوالةً ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز ؽؼفٌ ثٌْجوٕٟ 

 . 0.، ص.088ٚثٌّٕىشفجس ثالعج٠ًز، هثً ثٌشؤْٚ ثٌغمجف١ز ثٌؼجِز ،دغوثه،
xix(18)

ّٕوُ ِقّو ػٍٛثْ ثٌَد١وٞ، ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز فٟ لؼجء ثٌّقّٛه٠ز ّٚذً ثّضغّجً٘ج،  

 . 06، ص100.ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس، ؽجِؼز دغوثه ،
xx(19)

ف١ّور ػذو ثٌق١ْٓ ثٌظجٌّٟ ، ثٌضق١ًٍ ثٌّىجٟٔ الٔضجػ ثٌّقجط١ً ثٌقم١ٍز فٟ ِقجفظز ثٌّغٕٝ ٌٍّور  

 . 39، ِظوً        ّجدك ، ص( 2222 – 1991)
xxi(20)  ّٟالَ ّجٌُ ػذو ٘جهٞ ثٌؾذًٛٞ ، ثٌؼٛثًِ ثٌطذ١ؼ١ز ٚهًٚ٘ج فٟ صذج٠ٓ أٔضجػ ثٌّقجط١ً ث٠ٌَض١ز ف

،  117.( ، 9هًثّـــز فٟ  ؽغٌثف١ز ثًٌَثػز ، ِؾٍز ثٌذقٛط ثٌؾغٌثف١ز ، ثٌؼوه ) لؼجء ث١ٌٌِغز ،

 . 1..ص
xxii(21)

ِظطفٝ ػذو هللا ِقّو ث٠ٌْٛوٞ ، صذج٠ٓ ثٌض٠ٍٛغ ثٌؾغٌثفٟ ٌْىجْ ِقجفظجس ثٌفٌثس ثألّٚؾ  

،  1996ؽجِؼز ثٌذظٌر ،  –، و١ٍز ث٢هثح ( غ١ٌ ِٕشًٛر)، أؽٌٚفز  هوضًٛثٖ( 1978)فْخ صؼوثه 

 .27ص
xxiii(22)

ثفّو ّؼ١و ثٌغ٠ٌٌٞ ، ثٌنظجةض ثٌؾ١ًِٛٛفٌٛٛؽ١ز ٌٌٕٙ ثٌفٌثس ٚفٌػ١ٗ ثٌٌة١ْ١ٓ ثٌؼطشجْ  

ؽجِؼز دغوثه ،  –، و١ٍز ث٢هثح (  غ١ٌ ِٕشًٛر)ٚثٌْذً د١ٓ ثٌشٕجف١ز ٚثٌّْجٚر ،  ًّجٌز ِجؽْض١ٌ

 .38، ص 2222
xxiv(23) ٟٚثالّضغالي ثالِغً ٌّظجهً  ػ١ٍجء ف١ْٓ ٍّّجْ  ثٌذٛ ًثػٟ ، صم٠ُٛ ثٌٛػغ ثٌّجةٟ ثالًٚثة

 . 50ث١ٌّجٖ فٟ ِٕطمز ثٌفٌثس ثالّٚؾ  ، ص

 
xxv(اصناف الترب الييدرولوجية حسب طريقة )SCS  ( ,اذ يمثل الصنف :A) (B طبقة رممية)

عميقة الى اقل عمقًا مع كمية قميمة من الطين والغرين وبمعدل ارتشاح قميل الى متوسط ،  والصنف 
(C طبقة طينية محددة )( العمق بمعدل ارتشاح دون الوسط قبل تشبع التربة ،  والصنفD طبقة  )
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طينية ذات نسبة انتفاخ عالية مع وجود طبقة ضحمة من ترب ناعمة قريبة من السطح , وبمعدل 
 ارتشاح عالي. لممزيد يراجع:

Soil Conservation Service.Urban Hydrology for Small Watershed. Technical 

releases 55,2nd, U.S.Dept of Agriculture, Washington D.C.(1986).  

xxvi(24)  E. Karymbalis, Ch. Chalkias, M. Ferentinou, A .Maistrali, Flood hazard 

evaluation in  small catchments  based on quantitative geomorphology and 

GIS modeling: The case of  Diakoniaris torrent (W. Pe loponnese,Greese)  

,p137 
xxvii(25)

ثفّو ٠ًٚؼٟ ِجهٞ ، ِىجِٓ ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز فٟ ثٌذجه٠ز ثٌؾٕٛد١ز ، ٍٚثًر ثٌظٕجػز ٚثٌّؼجهْ  

 .32، ص١٘2229أر ثٌّْـ ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ  ثٌؼٌثل١ز ، دغوثه ، 
xxviii(26)

( I N12-38)وًٌٚٛؽ١ز ١٘ٚوًٚو١ّ١جة١ز ٌٛفز دغوثه، فجصُ مؼ١ٌ طجٌـ ثٌؾذًٛٞ، ١٘ 
، ٍٚثًر ثٌظٕجػز ٚثٌّؼجهْ، ثٌّٕشأر ثٌؼجِز ٌٍّْـ ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ ٚثٌضؼو٠ٓ، 1/252222ِم١جُ

 .11، ص2224

 اٌّصـــــــبكه : -
ثٌؾغٌثف١ز ثٌّٕجم١ز ٚثٌٕذجص١ز  –ثٌنشجح ، ٚف١ك ف١ْٓ ٚثفّو ّؼ١و فو٠و ، ثٌؾغٌثف١ز ثٌطذ١ؼ١ز  (1)

 . 0879ٚثٌظٛثٌ٘ ثٌؾ١ًّٛف١ز ، ِؤّْز هثً ثٌىضخ ٌٍطذجػز ٚثٌٕشٌ ، ؽجِؼز ثٌّٛطً ، 
، ؽؼفٌ ، ٔجفير ؽو٠ور ػٍٝ صج٠ًل ثٌفٌثص١ٓ فٟ ػٛء ثٌوالةً ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز ٚثٌّىضشفجس  ثٌْجوٕٟ (2)

 ..088ثالعج٠ًز ، هثً ثٌشؤْٚ ثٌغمجف١ز ثٌؼجِز ، دغوثه ، 
(3)

ِقّو ػذو ثأل١ٌِ ِٙوٞ، ثٌضٌو١خ ثٌّؼؤٟ ٚثٌى١ّ١جةٟ ٚثٌذ١تز ثٌض١ٌّذ١ز ألؽ١جْ صى٠ٛٓ ثٌق١ٕ١ْجس  

ظقٌثء ثٌغٌد١ز ثٌؼٌثل١ز، ِؾٍز ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ٚثٌضؼو٠ٓ ثٌؼٌثل١ز، فٟ شّجي شٌق ٚثهٞ ثٌق١ٕ١ْجس ،ثٌ

 .116.ثٌشٌوز ثٌؼجِز ٌٍّْـ ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ ٚثٌضؼو٠ٓ، ٍٚثًر ثٌظٕجػز ٚثٌّؼجهْ، (،.(، ثٌؼوه .ثٌّؾٍو 
(4)

٠ٍٕخ فْٓ فذ١خ ػٍٟ ثٌؾذًٛٞ، ث٢عجً ثٌؾ١ٌِٛفٌٛٛؽ١ز ٚثٌذ١ت١ز ٌْوصٟ ثٌٕٙو٠ز ٚثٌىٛفز، ًّجٌز  

 .2225ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ث٢هثح، ؽجِؼز ثٌىٛفز ،
(5)

أ٠ٌْ ِقّو ثٌشّجع ٚدضٛي ِقّو ػٍٟ ثٌؼَثٚٞ، ثٌؼاللز د١ٓ ث١ٌّجٖ ثٌْطق١ز ٚثٌؾٛف١ز فٟ فٛع  

 . 2212، و١ٍز ثٌؼٍَٛ، ؽجِؼز دغوثه ،2، ثٌؼوه 53دوًر ؽظجْ ، ثٌّؾٍز ثٌؼٌثل١ز ٌٍؼٍَٛ، ثٌّؾٍو 
ٌز ِجؽْض١ٌ ِظطفٝ وجًِ ػغّجْ ثٌؾٍذٟ ، ثٌضذج٠ٓ ثٌّىجٟٔ ٌٍّٛثًه ثٌّجة١ز فٟ ِقجفظز ثٌٕؾف ، ًّج (6)

 . 2222، و١ٍز ثالهثح ، ؽجِؼز ثٌىٛفز ، 
(7)

 .0878مطجح طىجً ثٌؼجٟٔ ًٚٔٛٞ م١ًٍ ثٌذٌثٍٞ,ؽغٌثف١ز ثٌؼٌثق,ِطذؼز ؽجِؼز دغوثه,دغوثه, 
 .101.ِو٠ٌ٠ز ثالفظجء فٟ ِقجفظز ثٌّغٕٝ,لُْ ثٌضنط١ؾ ٚثٌّضجدؼز ,د١جٔجس غ١ٌ ِٕشًٛر, (8)
ثٌٛثؽتز ٌٌٕٙ ثٌفٌثس ٚثعٌ٘ج ػٍٝ ثالٔضجػ ثًٌَثػٟ فٟ ثٌؼٌثق, فجصٓ مجٌو ػذوثٌذجلٟ ,ثٌضظج٠ًف  (9)

 .0881ؽجِؼز دغوثه ,–ًّجٌز ِجؽْض١ٌ )غ١ٌ ِٕشًٛر( و١ٍز ثٌضٌد١ز)ثدٓ ًشو( 
ػٍٟ طجفخ ؽجٌخ ثٌّّٛٛٞ,ثٌنظجةض ثٌؾغٌثف١ز فٟ ِقجفظز ثٌّغٕٝ ٚػاللضٙج ثٌّىج١ٔز دىفج٠ز  (10)

 . 114.(,ثٌمجه١ّز ,7(,ثٌّؾٍو).ثالْٔج١ٔز ,ثٌؼوه) ِٕظِٛز ثٌٌٞ ثٌمجةّز , ِؾٍز ثٌمجه١ّز ٌٍؼٍَٛ
ثٌذٛ ًثػٟ ، ػ١ٍجء ف١ْٓ ٍّّجْ ، صم٠ُٛ ثٌٛػغ ثٌّجةٟ ثالًٚثةٟ ٚثالّضغالي ثالِغً ٌّظجهً  (11)

 . 116.ث١ٌّجٖ فٟ ِٕطمز ثٌفٌثس ثالّٚؾ ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ، و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس ، ؽجِؼز ثٌىٛفز ، 
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ّٟ ، ثٌضق١ًٍ ثٌّىجٟٔ إلٔضجػ ثٌّقجط١ً ثٌقم١ٍز فٟ ِقجفظز ثٌّغٕٝ ٌٍّور ف١ّوٖ ػذو ثٌق١ْٓ ثٌظجٌ (12)

َ( ، هًثّز فٟ ؽغٌثف١ز ثًٌَثػز ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ)غ١ٌ ِٕشًٛر(  ، و١ٍز ث٢هثح 111. –َ 0880)

 َ ..11.ؽجِؼز ثٌمجه١ّز ،  –
(13)

ثٌّىج١ٔز دجٌضنظض ١ٌِٕر ِقّو ِىٟ ، ثٌنظجةض ثٌؾغٌثف١ز فٟ ِٕطمز ثٌفٌثس ثألّٚؾ ٚػاللضٙج  

 َ .116.ثإلل١ٍّٟ ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ )غ١ٌ ِٕشًٛر(, و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس , ؽجِؼز ثٌىٛفز,
شيٜ ػذو ثٌى٠ٌُ ؽجُّ ،ؽ١ٌِٛفٌٛٛؽ١ز شؾ ثٌقٍز ِٓ ّور ثٌٕٙو٠ز فضٝ ٌِوَ ِو٠ٕز ثٌقٍز، ًّجٌز  (14)

 ..10.ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ث٢هثح، ؽجِؼز ثٌىٛفز،
ؽو٠ور ػٍٝ صج٠ًل ثٌفٌثص١ٓ فٟ ػٛء ثٌوالةً ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز ٚثٌّٕىشفجس ؽؼفٌ ثٌْجوٕٟ، ٔجفير  (15)

 ..088ثالعج٠ًز، هثً ثٌشؤْٚ ثٌغمجف١ز ثٌؼجِز ،دغوثه،
(16)

ّٕوُ ِقّو ػٍٛثْ ثٌَد١وٞ، ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز فٟ لؼجء ثٌّقّٛه٠ز ّٚذً ثّضغّجً٘ج، ًّجٌز  

 . 100.ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس، ؽجِؼز دغوثه ،
َ ّجٌُ ػذو ٘جهٞ ثٌؾذًٛٞ ، ثٌؼٛثًِ ثٌطذ١ؼ١ز ٚهًٚ٘ج فٟ صذج٠ٓ أٔضجػ ثٌّقجط١ً ث٠ٌَض١ز فٟ ّال (17) 

 . 117.( ، 9لؼجء ث١ٌٌِغز ، هًثّـــز فٟ  ؽغٌثف١ز ثًٌَثػز ، ِؾٍز ثٌذقٛط ثٌؾغٌثف١ز ، ثٌؼوه )
(18) 

ِظطفٝ ػذو هللا ِقّو ث٠ٌْٛوٞ ، صذج٠ٓ ثٌض٠ٍٛغ ثٌؾغٌثفٟ ٌْىجْ ِقجفظجس ثٌفٌثس ثألّٚؾ 

 . 1996ؽجِؼز ثٌذظٌر ،  –، و١ٍز ث٢هثح ( غ١ٌ ِٕشًٛر)، أؽٌٚفز  هوضًٛثٖ( 1978)فْخ صؼوثه 
(19)

ثفّو ّؼ١و ثٌغ٠ٌٌٞ ، ثٌنظجةض ثٌؾ١ًِٛٛفٌٛٛؽ١ز ٌٌٕٙ ثٌفٌثس ٚفٌػ١ٗ ثٌٌة١ْ١ٓ ثٌؼطشجْ  

ؽجِؼز دغوثه ،  –، و١ٍز ث٢هثح (  غ١ٌ ِٕشًٛر)ً د١ٓ ثٌشٕجف١ز ٚثٌّْجٚر ،  ًّجٌز ِجؽْض١ٌٚثٌْذ

2222 . 
) 20)

 E. Karymbalis, Ch. Chalkias, M. Ferentinou, A .Maistrali, Flood hazard 

evaluation in  small catchments  based on quantitative geomorphology and 

GIS modeling: The case of  Diakoniaris torrent (W. Pe loponnese,Greese)  > 
(21)

ثفّو ٠ًٚؼٟ ِجهٞ ، ِىجِٓ ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز فٟ ثٌذجه٠ز ثٌؾٕٛد١ز ، ٍٚثًر ثٌظٕجػز ٚثٌّؼجهْ ١٘أر  

 .2229ثٌّْـ ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ  ثٌؼٌثل١ز ، دغوثه ، 
(22)

( I N12-38)ٌٛفز دغوثه،  فجصُ مؼ١ٌ طجٌـ ثٌؾذًٛٞ، ١٘وًٌٚٛؽ١ز ١٘ٚوًٚو١ّ١جة١ز 
 2224، ٍٚثًر ثٌظٕجػز ٚثٌّؼجهْ، ثٌّٕشأر ثٌؼجِز ٌٍّْـ ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ ٚثٌضؼو٠ٓ، 1/252222ِم١جُ

. 
 


