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تحليل الخرائص الجيهمترية السهرفهمترية لحهض وادي العجيج
نادية ؾيذ ياسيؽ

جامعة السؾصل  /كمية التخبية  /قدؼ الجغخاؼية
(قجم لمشذخ في  ، 0202/66/61قبل لمشذخ في )0202/60/61
ملخص البحث:

تيجف ىحه الجراسة الى استخجام نغؼ السعمؾمات الجغخاؼية في الكذف عؽ الخرائص السؾرفؾمتخية والجيؾمتخية التي تعج أحجى

االتجاىات الحجيثة الجراسة االحؾاض الشيخية ومعخفة مجى تظؾرىا والخرائص الييجرومؾرفؾمتخية التي تتسثل بالخرائص السداحية
والذكمية والتزاريدية وخر ائص الذبكة السائية

لبشاء قاعجة معمؾمات جغخاؼية لمحؾض إذ تقجم الخرائص السؾرفؾمتخية مؤشخات

مفيجة لمخرائص الييجرولؾجية لمحؾض لتقييؼ امكانيات السياه الدظحية وادارتيا

لمعالقة القؾية بيؽ الخرائص السؾرفؾمتخية

والييجرولؾجية.
تشاولت ىحه الجراسة تحميل الخرائص الجيؾمتخية والسؾرفؾمتخية لذبكة الترخيف السائي لحؾض وادي العجيج الحي يقع في الجدء

الذسالي الغخبي في العخاق في محافغة نيشؾى التي تتسثل بالخرائص اليشجسية والظبؾغخاؼية والذكمية لحؾض الترخيف

باستخجام

بخنامج ( )Arc Gis 10.5لمحرؾل عمى نتائج مفرمية وثؼ انتاج خخائط واخح مختمف الؿياسات السؾرفؾمتخية واجخاء بعض العالقات
السكانية بيؽ تمػ الخرائص السختمفة التي يذتسل عمييا الحؾض  ،وتست دراسة الخرائص الظبيعية السؤثخة في الحؾض والسيسا
الرخخية والسشاخ والخرائص الظبؾغخاؼية.

الكلسات السفتاحية ،حؾض وادي العجيج ،نغؼ السعمؾمات الجغخاؼية ،محافغة نيشؾى
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Analyzing the Geometric and Morphometric Characteristics of Al-Ajeej Valley
Nadia Kaess Yassen
University of Mosul / College of Education for Human Science/ Dept. of Geography
Abstract:
This research aims at using the geographical information system (GIS) to detect the morphometric
and geometric characteristics that are considered one of the new trends to study rivers valleys and
identify the extent of their development in addition to identifying the hydromorphometric characteristics
represented by area, morphology and the terrain features as well as the water network characteristics in
order to build a geographical database for the river valley because the morphometric characteristics
provide useful indicators for the river valley hydrological characteristics which help evaluate the
capabilities of the surface water and managing them easily due to the strong relation between the
morphometric and hydrological characteristics.
This research dealt with analyzing the geometric and morphometric characteristics of the water
discharge network of AlAjeej valley, which is located in the noth western part of Iraq in Nineveh
governorate, represented by the engineering, topographic and morphological characteristics of the
discharge valley by using (Arc Gis 10.5) program to obtain elaborate results and then producing maps in
addition to taking the various morphometric dimensions, building some spatial relations amongst all the
valley characteristics. Moreover, the natural characteristics which affect the valley especially the rocky
nature, climate and topographical features were also investigated.
Keyword: Al-Ajeej valley, GIS, Nineveh Governorate.
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 -1السقدمة:

يعتبخ التحميل السؾرفؾمتخي لألحؾاض السائية أحج الخرائص الجؾمؾرفؾلجية الكسية بسفيؾميا العام وىي

اساليب تحميمية تتشاول عاىخات سظح االرض لتؾضيح مجى تفاعل العؾامل السؤثخة في الذبكة الشيخية مؽ مشاخ
وتزاريذ وانحجارات مختمفة وجيؾلؾجية وتخكيبة السشظقة مؽ صجوع وخظيات وعؾاىخ ىيجرولؾجية وترخيف الشيخ

نفدو ،باالعتساد عمى البيانات السأخؾذة مؽ الخخائط الظبؾغخاؼية والرؾر الجؾية والسخئيات الفزائية االمخ الحي

يداعج في دراسة الخرائص السؾرفؾمتخية لذبكة الرخف السائي لحؾض وادي العجيج بظخائق متظؾرة وبشاء قاعجة

بيانات جغخاؼية ذات متغيخات مؾرفؾمتخية معتسجة عمى مرادر بيانات متقجمة متسثمة بانسؾذج االرتفاع الخقسي

( )Digital Elevation Modeباستخجام بخنامج (.)Arc Gis 10.5
 2-1مشهجية الدراسة:

اعتسج السشيج االستقخائي التحميمي لمؾصؾل إلى السعمؾمات ؼيسا يأتي :
 بيانات التخبة ليبؾرنػ بسقايذ  /6222222الرادرة عؽ و ازرة الدراعة في بغجاد .6412 بيانات انسؾذج االرتفاع الخقسي ( )Digital Elevation Modeبجقة تسيدية ( )02الرادرة عؽ وكالة ناسا. -بخنامج ( )Arc Gis 10.5لمحرؾل عمى الخرائص الجيؾمتخية والسؾرفؾمتخية لمحؾض.

 بيانات عشاصخ السشاخ لسحظة سشجار والبعاج لدشؾات ( )0264-6442التي تؼ الحرؾل عمييا مؽ ىيئةاالنؾاء الجؾية العخاؾية في بغجاد ( )0262-6442أما باقي الدشؾات تؼ االستعانة عؽ طخيقة وكالة ناسا

االمخيكية.
 3-1اهسية الدراسة:
يعج حؾض وادي العجيج مؽ الؾديان الكبيخة السؾسسية الجخيان الؾاقع ضسؽ البيئة الجافة في اقميؼ الجديخة
الجشؾبي مؽ العخاقي لحا تتظمب تكثيف الجراسات واالىتسام بيا مؽ الباحثيؽ لتشسيتيا واستثسارىا في عل غياب
محظات الخصج السؾفؾرمتخي.
 4-1أهداف الدراسة:

 -6تحميل الخرائص الظبيعية لمحؾض كؾنيا تعج ذات تأثيخ عمى الخرائص السؾرفؾمتخية.
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 -0دراسة العالقة بيؽ الستغيخات الحؾض لفيؼ الخرائص الييجرولؾجية وخاصة الخرائص الجخيانية مشيا.

 -0دراسة العالقة بيؽ الخرائص السؾرفؾمتخية لحؾض وادي العجيج ومجى تأثيخىا عمى الخرائص الييجرولؾجية.
 5-1مذكلة الدراسة:
تأتي فخضية الجراسة مؽ التداؤالت اآلتية:
 -6ىل لمخرائص الظبيعية لحؾض وادي العجيج تأثيخ عمى الخرائص السؾرفؾمتخية.
 -0ىل لمخرائص السؾرفؾمتخية تأثيخ عمى الخرائص الييجرولؾجية لمحؾض.
 -2مهقع مشظقة الدراسة:
تقع مشظقة الجراسة التي تتسثل بحؾض وادي العجيج في الجدء الذسالي الغخبي مؽ العخاق ضسؽ الحجود

االدارية لسحافغة نيشؾى بسداحة تبمغ ( )6160.63كؼ ،0ان ما يقارب (2010.24كؼ )0يقع ضسؽ األراضي العخاؾية
والسداحة الستبؿية والبالغة ( 042.24كؼ )0ضسؽ األراضي الدؾرية،

إذ تبجأ مشابعو مؽ الدفؾح الجشؾبية لتخكيب

سشجار وجخيبي وتشحجر بذكل عام نحؾ الجشؾب عشج مشخفض الخوضة وبيحا االمتجاد يقع حؾض الجراسة فمكياً بيؽ

دائختي عخض ( )0102-0662شساالً وقؾسي الظؾل ( )2021-2262شخقاً يحجىا مؽ الذسال تحجب سشجار
وجخيبي وحؾض وادي الثخثار مؽ الذخق ومشخفض الخوضة مؽ الجشؾب وحؾض الخابؾر (حؾض الزبان) مؽ جية
الغخب( .كسا يتزح مؽ الخخيظة .)6
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الخارطة ( :)1مهقع مشظقة الدراسة

السردر :من عسل الباحثة اعتسادا على ()DEM

وبرنامج ()ArcGIS 10.5

 -3مراحل الدراسة:
تأتي مخاحل الجراسة في محؾريؽ رئيديؽ السحؾر األول يختص بجراسة الخرائص الظبيعية لحؾض الجراسة،

أما السحؾر الثاني فيتزسؽ دراسة الخرائص الجيؾمتخية والسؾرفؾمتخية لمحؾض:

 1-3الخرائص الظبيعية لحهض الدراسة:

تعج الخرائص الظبيعية وسظاً ديشاميكياً ألي حؾض تتحكؼ في نؾع العسميات الييجرولؾحية الدائجة ومجى شجة

او ضعف ىحه العسميات .وتبجأ العسمية وتكتسل بفعل عؾامل جيؾمؾرفؾلؾجية معيشة تربح تمػ العسميات مؤثخة مؤدية
الى حجوث تغيخ في أشكال سظح األرض في التأثيخ في الخرائص الجخيانية واالرتذاحية والتخسبية وؼيسا يأتي تؾضيح

لحلػ:
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 1-1-3جيهلهجية الحهض:
تداعج دراسة تؾزيع وتتابع الظبقات الجيؾلؾجية الدائجة في حؾض الجراسة في تؾضيح بعض الستغيخات

الييجرولؾجية كالسدامية الشفاذية التي تديؼ بذكل كبيخ في تحجيج خرائريا الييجرولؾجية ،أن السكاشف الرخخية
السشتذخة في حؾض الجراسة تستج في عسخىا الدمشي مؽ عرخ الكخيتاسي االوسط مؽ الدمؽ الجيؾلؾجي الثاني حتى
عرخ اليؾلؾسيؽ مؽ الدمؽ الجيؾلؾجي الخابع كسا يتزح في الخخيظة ( )0التي تتسثل بالتكؾيشات الستكذفة في

طيتي سشجار وجخيبي والتي تقجر بسداحة ( 000.66كؼ )0ما ندبتو ( )%0.4مؽ مداحة مشظقة الجراسة وتكؾيؽ

انجانؾ التي تغيخ عمى الدظح في مشاطق محجودة تذغل مداحة ( 622.61كؼ )0ما ندبتو ( ،)%0.00وتعج
تخسبات العرخ الخباعي والستسثمة بخواسب التخب الستبؿية وتخسبات السشحجرات وتخسبات الؾديان والدبخات والسخاوح

الؽيزية التي تذغل مداحة ( 60414كؼ )0ما ندبتو ()%40.6

أكثخ التكؾيشات انتذا اًر في حؾض الجراسة

ويتسيد اشكال تخسبات العرخ الخباعي بالشفاذية العالية مسا يؤثخ ىيجرولؾجياً عمى كسيات الجخيان السائي الدظحي

في الحؾض.
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الخارطة ( :)2التكهيشات الجيهلهجية لحهض الدراسة
طية سشجار وجريبي

السردر :من عسل الباحثة اعتساداً على خارطة العراق الجيهلهجية بسكياس ( )250000/1الرادرة عن
السؤسدة العامة للسدح الجيهلهجي والتحري السعدني لسشظقة سشجار ()MJ-38-14
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 2-1-3جيهمهرفهلجية الحهض:

يتكؾن حؾض وادي العجيج مؽ مشظقتيؽ طبيعيتيؽ اعتساداً عمى مجاري الترخيف السائية ىسا :
 1-2-1-3وحدة السرتفعات:
تتسثل بذكل رئيذ بتحجث طيتي سشجار وجخيبي وكحلػ مختفعات اقجام الجبال في شسال حؾض وادي العجيج
فزالً عؽ نظاق التالل السشتذخة في وسط والجشؾب الذخقي لحؾض الجراسة ذات ارتفاعات تتخاوح ()6222-622
متخ وتذغل اراضي ىحه الؾحجة مداحة ( 022.0كؼ )0ما ندبتو ( )%2.2مؽ اجسالي مداحة الحؾض.

 2-2-1-3وحدة االراضي الدهلية:

تشحرخ اراضي ىحا الشظاق عشج ارتفاعات تتخاوح ( 622-626متخ) وىي

اسظح شبو مدتؾية الى مدتؾية

خؽيفة االنحجار وتذغل اجداء واسعة مؽ مداحة الحؾض ( 6221كؼ )0ما ندبتو ( )%46.1كسا يتزح مؽ

الخارطة (.)0
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الخارطة ( :)3الهحدات التزاريدية لحهض الدراسة
طية سشجار
وجريبي

السردر :من عسل الباحثة اعتساداً على الشسهذج الرقسي ( )DEMوبرنامج ()ArcGIS

 3-1-3التربة:
تبخز أىسية التخبة في الجراسات الييجرولؾجية عمى أساس أن أصشاف التخبة ونديجيا عؾامل تتحكؼ في
نفاذيتيا ،لحا فيي تؤثخ في مقجار الجخيان الدظحي مؽ خالل ما يدسح بالتخشيح إلى داخل القذخة األرضية fpsf

ترشيف بيؾرنػ Buring 1960 6412

()6

بيؽ وجؾد األصشاف اآلتية:
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 1-3-1-3الترب البشية:

وىي أكثخ أنؾاع التخب انتذا اًر في حؾض الجراسة بسداحة قجرىا ( 2203.22كؼ )0ما ندبتو ()%26.20

تتؾزع في األجداء العميا عجا تخكيب سشجار السحجب وكحلػ في األجداء الؾسظى مؽ الحؾض وىي متفاوتة في الدسػ

وأن أكثخ أنؾاع التخب سيادة في الحؾض تخب بشية غيخ عسيقة ( )%10.26تمييا التخبة البشية ذات الدسػ العسيق

( )%2.13وتتكؾن ىحه التخب مؽ الظيؽ الخممي والغخيؽ مع الكمذ وتترف ىحه التخب ىيجرولؾجياً بكؾنيا محخرة
لمسياه

والسيسا في التخب ذات الدسػ الستؾسط والزحل مسا يؤثخ عمى حجؼ الجخيانات السائية ،كسا يتزح مؽ

الخارطة (.)2

 2-3-1-3الترب الرحراوية الجبدية:

يتسثل ىحا الشؾع مؽ التخب في الجدء الدفمي مؽ الحؾض حيث يغظي مداحة ( 6033.26كؼ )0مؽ مداحة

الحؾض ما ندبتو ( )% 02.66تستاز ىحه التخب بؾجؾد تكؾيشات جبدية فييا برؾرة واضحة ومؾاد عزؾية قميمة

( )%6وتتخاوح أعساقيا ضحمة مؽ بزعة سشتسيتخات الى ( 02سؼ)

()0

إذ تعج التخب الرحخاوية تخب نفاذة لمسياه

ومؽ ثؼ تقمل مؽ كسيات الجخيان السائي الدظحي.

 3-3-1-3ترب صحراوية ملحية:

يشتذخ ىحا الشؾع مؽ الجدء الجشؾبي لمحؾض إذ تتجسع السياه فييا اثشاء جخيان السياه عقب التداقط السظخي

مكؾناً بحيخات ضحمة تتحؾل الى احؾاض ممحية بعج تبخخ السياه مشيا يذكل ىحا الشؾع مؽ التخب مداحة (23.00

كؼ )0ما ندبتو (.)%2.36

 4-3-1-3ترب الليثهسهل:
يعج ىحا الشؾع مؽ التخب حجيثة التكؾيؽ

التي تشتذخ في حؾض الجراسة ضسؽ تخكيب سشجار وجخيبي

السحجبتيؽ يذغل ىحا الشؾع مداحة ( 623.6كؼ )0ما ندبتو ( )%0.66إذ يحتؾي ىحا الشؾع عمى ندبة عالية مؽ
الخمل والغخيؽ التي تدسح بارتفاع معجل االرتذاح لمحرات الخذشة لسكؾناتيا.

- 355 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
الخارطة ( :)4ترشيف الترب حدب بيهرنك في حهض الدراسة
طية سشجار وجريبي

السردر :من عسل الباحثة اعتساداً على خارطة التربة البيهرنك بسكياس ( )1000000/1والرادرة من
وزارة الزراعة في بغداد.1960 ،
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 4-1-3السشاخ:
يعج السشاخ أحج أىؼ العشاصخ الظبيعية في الجراسات اليايجرومؾرمتخية ألنو يؤثخ في الخرائص اليايجرولؾجية

والسؾرفؾمتخية في الحؾض مؽ حيث التغحية السائية وكسيات ترخيفيا وتؤثخ في الخرائص السؾرفؾمتخية التي تتسثل

في الخرائص التزاريدية والذكمية والسداحية وخرائص الذبكة السائية .ولتؾضيح قجرات السشاخ الحالية فقج تؼ
تحميل بعض العشاصخ السشاخية لسحظة سشجار والبعاج في سشؾات الخصج ( )0264-6442ألنيا أقخب محظة إلى

مشظقة الجراسة إذ يغيخ

كسا يتزح في الججول ( )6التبايؽ في درجات الح اخرة في أشيخ الدشة إذ ترل إلى

اقراىا في اشيخ الريف وتدجل أعمى معجل في محظة سشجار والبعاج ( )01.6( )00.4عمى التؾالي في اشيخ

تسؾز وتشخفض الى ادناه في اشيخ الذتاء و بمغت ( 3.0-2.3م) عمى التؾالي في شيخ كانؾن الثاني ،في يبجأ
سقؾط األمظار والدشة السائية في شيخ تذخيؽ األول وتشقظع في نياية شيخ حديخان ،إذ بمغت معجالت مجسؾع

التداقط الدشؾي لدشجار والبعاج ()003 - 020.00ممؼ حيث تتخكد معغؼ االمظار في فرمي الذتاء (سشجار
 )60.2و (البعاج  %)23.0والخبيع ()%00.6( )02.3

لؾقؾع مشظقة الجراسة ضسؽ مدارات السشخفزات الجؾية

القادمة مؽ البحخ الستؾسط وىحا التبايؽ في عخوف التداقط السظخي يشعكذ عمى ارتفاع معجالت الخطؾبة الشدبية

شتاءاً لترل الى ( %)10.6 – 10.6في شيخ كانؾن الثاني وادناىا في شيخ الريف ( %)66.1-02.0في شيخ
تسؾز في حيؽ أدى التبايؽ في درجات الح اخرة الى ارتفاع كسيات التبخخ فيي ترل الى ()026.3-002.2ممؼ في

شيخ تسؾز و ( )02.3-02.2ممؼ في شيخ كانؾن الثاني.

جدول ( :)1السعظيات السشاخية لسحظتي سشجار والبعاج لدشهات الرصد ()2019-1990
محظة البعاج

الذههر
ك0
شباط

محظة سشجار
معدالت
التداقط
معدالت
الرطهبة
التداقط
التبخر/ملم
درجة الحرارة
درجة الحرارة السظري
السظري /ملم الشدبية %
/م
20.21
3.0
02.2
10.6
12.33
2.3
02.34
4.6
23.0
64.0
63.02
4.6
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آذار
نيدان
أيار
حديخان
تسؾز
آب
أيمؾل
ت6
ت0
ك6
السعجل

60.1
62.1
02.0
02.6
00.4
00.2
04.0
00.0
66.1
62
02.2

66.42
00.36
02.20
6.12
2.2
2.2
6.22
62.20
02.36
63.03
020.00

23.6
26.3
02.0
06.0
02.0
64.2
00.6
02.3
20.1
64.0
04.6

36.2
606.0
062.6
044.6
002.2
060.3
004.6
612.0
31.1
21.0
6446.3

62.1
02.2
02.2
00.6
01.6
00.0
06.6
00.2
600
4.3
06.1

66
62.2
00.6
06.2
66.1
00.2
01.3
03.6
62.6
66.4
22.3

04.16
00.32
62.02
6.01
2.2
2.2
2.14
60.00
02.22
03.36
003.2

41.6
611.6
063.0
000.6
026.3
061.0
022.2
616.2
20.6
21.6
0634.2

السرجر :الييئة العامة لالنؾاء الجؾية العخاؾية ،بغجاد ،قدؼ السشاخ /بيانات غيخ مشذؾرة  +معظيات البيانات

الفزائية.

 2-3الخرائص الجيهمترية والسهرفهمترية للحهض:
تعج الخرائص الجيؾمتخية والسؾرفؾمتخية لألحؾاض السائية العامل السديظخ عمى سيخ العسميات الييجرولؾجية

الستسثمة بالجخيان الدظحي واالرتذاح والتخسيب في الحؾض السائي

لحا يسكؽ

تحجيج

كثيخ مؽ الخرائص

الييجرولؾجية لألحؾاض الس ائية ،.و يبجو أن العالقة بيؽ الخرائص الجيؾمتخية السؾرفؾمتخية والخرائص
الييجرولؾجية الالحقة لمحؾض السائي عالقة وثيقة إذ ال تتؼ دراسة ىيجرولؾجية لألحؾاض السائية

وؼيسا يأتي دراسة الخرائص الجيؾمتخية والسؾرفؾمتخية كسا يتزح في الججول (.)0

جدول ( :)2يهضح الخرائص الجيهمترية والسهرفهمترية لحهض الترريف
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الخرائص الجيهمترية

الكياسات الهشدسية للحهض Scale Metrics
1
2
3
4

مداحة حؾض الترخيف

Basin Area

طؾل حؾض الترخيف

Basin Length

عخض حؾض الترخيف

Basin Width

محيط حؾض الترخيف

Basin Perimeter

الكياسات الظبهغرافية للحهض Topographic Metrics
Maximum Relief
 1التزخس االقرى
Relief Ratio
 2معجل التزخس
قياسات شكل الحهض Shape Metrics

1

ندبة االستظالة

Elongation Ratios

3

ندبة االستجارة

Circularity Ratios

معامل الذكل

Shape Factor

1

كثافة الترخيف السائي

Drainage Density

السخاتب الشيخية

Stream order

ندبة التفخع (التذعب) لحؾض الترخيف

Bifurcation Ratio

2

الخرائص السهرفهمترية
2
3

 1-2-3الخرائص الجيهمترية:

تتسثل ىحه الخرائص بؾصف االبعاد اليشجسية لحجود الحؾض السائي بحج ذاتو بغض الشغخ عؽ تذكيمة

االودية وشبكة الترخيف السؾجؾدة فييا إذ يعتسج تحجيج نظاق الحؾض السائي

عمى البعج الجغخافي لمسشاطق

السختفعة حؾل شبكة الترخيف السائي التي تبجأ مشيا تغحية الخوافج السائية ومؽ ثؼ يعج الحؾض السائي وحجة
مداحية ليا خرائريا التي يسكؽ ؾياسييا وتؾصيفيا ىشجسياً
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حؾضية تذكل احؾاض مائية صغيخة ضسؽ الحؾض الخئيذ ،وتدتخجم الخرائص الجيؾمتخية لألحؾاض السائية في

تقييؼ آلية ترخيف السياه السكانية مؽ الخوافج ذات الختب الرغيخة الى السجخى الخئيذ ومؽ ثؼ تقجيخ الفتخات الدمشية
لتؾاصل السياه بيؽ الخوافج السختمفة و حداب حجؼ التجفق.

 1-2-3الكياسات الهشدسية لحهض الترريف:

تعج الخظؾة األولى في تحجيج اغمب خرائص الكسية لحؾض الترخيف وتذسل الؿياسات اليشجسية ما يأتي
كسا يتزح في الججول (.)0
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الستغير
مداحة الحهض
طهل الحهض
عرض الحهض
محيط الحهض

جدول ( :)3السعادالت السدتخدمة وندب الكياسات الهشدسية للحهض
الهصف
السعادلة
الشدبة
تدتخخج بذكل الي مؽ خالل بخنامج Arc Gis
0
 206.22كؼ
بتظبيق االداة x tool pro
يدتخخج بذكل الي (مؽ نقظة السرب الى اعمى
 23.602كؼ
نقظة في الحؾض عؽ طخيق بخنامج )Arc Gis
مداحة الحؾض =
A
BW = A/L
 66.32كؼ
طؾل الحؾض = B
تدتخخج بذكل الي مؽ خالل بخنامج Arc Gis
 662.621كؼ
بتظبيق االداة x tool pro

السردر :اعتساداً عمى بخنامج (.)Arc Gis

 1-1-2-3مداحة الحهض ()Basin Area
تعج مداحة الحؾض مؽ أىؼ الؿياسات السدتخجمة كثي اًخ في الجراسات السؾرفؾمتخية وتتسثل اىسية مداحة

الحؾض السائي في الجراسات الييجرولؾجية في امكانيتيا السائية إذ أن مؽ الظبيعي كمسا كبخت مداحة الحؾض زادت
كسية التداقظات االمظار عميو مسا يؤدي الى زيادة حجؼ الترخيف السائي ويتزح مؽ الججول ( )0أن مداحة

الحؾض بمغت ( 6160.63كؼ )0وتتأثخ مداحة الحؾض بالغخوف الجيؾلؾجية والسشاخية والسخحمة العسخية التي يسخ
بيا الحؾض مؽ دورتو الحثية و تدداد السداحة مع تخاجع الحافات الجبمية.

 2-1-1-2-3طهل حهض الترريف ()Basin Length

يقرج بو السداحة بيؽ مربو وأقرى نقظة في محيظو وىيجرولؾجياً

فيي مدار ترخيفي تذكل بفعل التغيخ

الحاصل في درجة االنحجار الحي يبجأ مؽ مشظقة خط تقديؼ السياه وانتياءه بالسجخى الخئيذ لمحؾض ،ويؤدي دو اًر إذ
يتحكؼ بسجة تفخيغ الحؾض لسياىو ويتأثخ طؾل الحؾض الحخكات التكؾيشية مؽ الرجوع والفؾاصل والذقؾق مسا يؤدي
الى تغيخ مجخاه ،بمغ أقرى طؾل لمحؾض ( 621.02كؼ) كسا يتزح في الججول ( )0و ويدتغخق الساء بيحه

السدافة لسثل ىحا الظؾل وقتا طؾيالً لمؾصؾل إلى مشاطق السرب.
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 3-1-1-2-3عرض حهض الترريف ()Basin Width
يقرج بعخض الحؾض السداحة السدتؿيسة العخضية ما بيؽ نقظتيؽ عمى محيط الحؾض وال يسكؽ االعتساد

عمى بعج واحج لؿياس عخض الحؾض بدبب اختالف اشكال األحؾاض السائية ولكثخة تعخض محيظو بمغ معجل

عخض الحؾض ( 21.12كؼ) ىحا يجل عمى أن الحؾض يدداد ماء يتمقاه مؽ التداقط السظخي وبالتالي يدداد الجخيان
السائي كحلػ يديج مؽ كسية الفاقج بعسمية التبخخ /الشتح والتدخب .مرجر.

 4-1-1-2-3محيط حهض الترريف ()Basin Perimeter

يتسثل محيط الحؾض بخط تقديؼ السياه الحي يذكل الحجود الخارجية لألحؾاض السائية ويفرميا عؽ بعزيا

عؽ البعض األخخ ويتحجد بعج استخخاج شبكة الترخيف ( .)2وتتأثخ بذكل مباشخ بتظؾر السجاري السائية مؽ التخبة

األولى وبعسميات االسخ التي تدؾد السجاري السؾسسية عقب كل عاصفة مظخية ويشعكذ تكخار السجاري السائية األولية
بذكل واضح عمى زيادة تعخج السحيظات ( .)6وفي الججول ( )0بمغ مقجار محيط الحؾض ( 602.13كؼ) مسا يجل عمى
اتداع السداحة التجسيعية لسياه االمظار مسا تظؾر طبيعة الخرائص الجخيانية لمحؾض.

 2-1-2-3مجسهعة الكياسات الظبهغرافية للحهض:

تبخز عالقة بيؽ الجخيان الدظحي وخرائص تزاريذ الحؾض ،إذ تشعكذ عمى كسية التغحية السائية

وتبايؽ سخعة الترخيف السائي وتؼ اختيار السعامالت اآلتية:

 1-2-1-2-3التزرس االقرى ()Maximum Relief
يعبخ عؽ مجى التغيخ في االرتفاع واالنخفاض عمى سظح الحؾض إذ أنو كمسا زاد التغيخ زاد االنحجار

()1

ما

يؤدي الى زيادة طاقة السياه الستجفقة وسخعة الجخيان و بمغت في تظبيق السعادلة ؾيسة التزخس االقرى لمحؾض

( )6062متخ كسا يتزح في الججول ( )2وىي ؾيسة مختفعة لتفاوت الفارق الخاسي والتغيخ مسا يجل عمى شجة
تزخس الحؾض إذ تكؾن مشاطق التغحية عمى التخاكيب السحجبة ذات االرتفاعات العالية التي تتسثل بظيتي سشجار
وجخيبي ومؽ ثؼ زيادة الكثافة الترخيؽية.

 2-2-1-2-3معدل التزرس ()Relief Ratio
يعبخ ىحا السعامل عؽ مجى تزخس الحؾض بالشدبة لظؾلو مسا يذيخ إلى درجة انحجار الحؾض ،وىي تؤثخ
عمى الغخوف الييجرولؾجية في سيظختيا عمى سخعة الشيخ والترخيف وكسية التداقط وجسمة الفؾاقج .بمغت ندبة
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معجل التزخس لمحؾض كسا في الججول ( 2.20( )2متخ /كؼ) وبحدب ترشيف ()Strahelr

(*)

سجل الحؾض

تزخساً متؾسظاً لديادة طؾل الحؾض الحي يبمغ ( 621.02كؼ) وىيجرولؾجياً التزخس الستؾسط يقمل مؽ سخعة

الجخيان السائي وتعخض كبيخ مؽ السياه لمفؾاقج بفعل التبخخ واالرتذاح.

جدول ( :)4السعادالت السدتخدمة وندب الكياسات الظهبهغرافية للحهض

الستغير

الشدبة

السعادلة

التزرس
األقرى

6062

Mr=Lvpb-LLpb

معدل
التزرس

2.20م/كؼ

الهصف
 =MRالتزخس األقرى  /م
 =Lvpbمشدؾب أعمى نقظة في الحؾض
 =LLpbمشدؾب أدنى نقظة في الحؾض/م
 =MRالتزخس  /م
 =Hالفخق بيؽ اعمى نقظة واخفض مشدؾب في
الحؾض (متخ)
 =Lطؾل الحؾض

=RR

السردر :اعتساداً عمى بخنامج (.)Arc Gis

 3-1-2-3مجسهعة قياسات شكل حهض الترريف
لمجراسة الجيؾمتخية لدسات وشكل الحؾض أىسية في الجراسات الييجرولؾجية ألنيا تتحكؼ بذكل رئيذ في آلية

جخيان السياه والسيسا في سخعة الترخيف مؽ الخافج إلى السرب .وتؼ دراسة الؿياسات كسا تتزح في الججول

(.)6

(*) تقدؼ ندبة التزخس بحدب ترشيف Strahler
اقل مؽ ( )6تزخس قميل =)62-6( ،متؾسط =)02-62( ،شجيج ،اكثخ مؽ  =02شجيج ججاً
يشغخ الى :حدؽ سيج احسج ابؾ العيشيؽ ،حؾض وادي دبا في دولة االمارات العخبية الستحجة ،الجغخاؼية الظبيعية واثخىا في التشسية
الدراعية ،الكؾيت ،6442 ،ص .13-16
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جدول ( :)5السعادالت السدتخدمة وندب قياسات شكل الحهض

ندبة االستظالة

الشدبة السعادلة

الهصف

الستغير

= ER
2.26
)(Strahler, 1964

 =ERمعجل الالستظالة

ندبة االستدارة

ACR = A 2.06
A

معامل شكل الحهض

F = A / L2 2.63
)(Horton, 1932

 =DIطؾل قظخ دائخة ليا نفذ

مداحة الحؾض

 =TLاقرى طؾل لمحؾض

مداحة دائخة محيظيا يداوي محيط

الحؾض = A

 1-3-1-2-3شكل حهض الترريف ()Shape Factor
تؼ حداب

مداحة الحؾض كؼAB = 0

مداحة الحؾض كؼ A = 0

مخبع طؾل الحؾض = L2

ندبة االستظالة واالستجارة ومعامل شكل الحؾص وبشاء عمى ىحه الشدب تؼ تحجيج شكل الحؾض

واثخه في ىيجرولؾجية الؾديان وخرائرو السؾرفؾمتخية عمى وفق اآلتي كسا يتزح في الججول (:)6

 -6يتخح الحؾض الذكل السدتظيل إذ بمغت ندبة االستظالة ( )2.23مسا يتفق مع السالحغة البرخية وتؤثخ ىحه
الشدب في الخرائص السؾرفؾمتخية لمسجاري مؽ الختب الجنيا (األولى والثانية) اذ تسيل ىحه السجاري الى التقميل

مؽ اطؾاليا والديادة في اعجادىا .ويؤثخ ىحا في الخرائص الييجرولؾجية لمحؾض مؽ حيث سخعة الؾصؾل

لمسربات.

 -0بمغ معجل االستجارة ( )2.06مسا يجل عمى أن الحؾض يبتعج عؽ الذكل الجائخي وىيجرولؾجياً يذيخ ذلػ الى
عجم تأثخىا بكسيات الترخيف العالي لعجم وصؾل السؾجات الترخيؽية في وقت واحج مؽ الخوافج نحؾ السجخى
الخئيدي.

- 355 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
 -0بمغت ؾيسة معامل شكل الحؾض ( )2.63لحا فأن الحؾض قخيب مؽ الذكل السثمث و قاعجتو في مشظقة السشبع
ورأسو في السرب في السالحغة البرخية لمخخيظة ( )6مسا يجعل وصؾل السياه الجارية بذكل متعاقب

ويعظي فخصة كاؼية لمزياع بفعل التبخخ واالرتذاح.
 2-2-3الخرائص السهرفهمترية:
تتسيد الخرائص السؾرفؾمتخية بأنيا تتشاول كل مؾاصفات ومقايذ الخوافج السائية وطخيقة تخابظيسا ضسؽ شبكة

الترخيف السائي الستكاممة حيث أن دور الذبكة الترخيؽية ىام ججاً في آلية جخيان السياه وتجفقيا في األودية
واالستفادة مؽ نتائجيا في أي تظبيقات أخخى.

- 355 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
الخارطة ( :)5شبكة الترريف والسقاطع الظهلية والعرضية لحهض الدراسة
طية سشجار وجريبي

السردر :من عسل الباحثة اعتساداً على برنامج ()ArcGIS
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ومن الخرائص السهفهرفهمترية لحهض وادي العجيج ما يلي:

 1-2-2-3كثافة الذبكة السائية

يختمف نغام الجخيان والتجفق السائي في األحؾاض السائية بحدب كثافة الذبكات الترخيؽية إذ مؽ الظبيعي

كمسا زادت كثافة شبكة الترخيف الظؾلية والعجدية دل ذلػ عمى قمة معجالت االرتذاح والفؾاقج والعكذ صحيح،

فزالً عؽ أن االحؾاض السائية التي تتسيد بكثافة شبكات الترخيف يسكشيا تشغيؼ آلية الجخيان في فتخات التداقط

السظخي (.)2

وتذسل الكثافة الترريفية للحهض كالً من:
اوالً :كثافة أطهل السجاري ()Longitudinal Draining Density

تؼ تقييؼ الكثافة الترخيؽية الظؾلية مؽ خالل حداب مجسؾع أطؾال السجاري السائية ؾياساً لسداحة الحؾض و
عمى الخغؼ مؽ تفاوت أجداء الحؾض في أطؾال السجاري حدب السالحغة البرخية لمخارطة ( )6إال أن السعجل

العام لمحؾض بمغ ( 6.33كؼ /كؼ )0تعج ندب مشخفزة بحدب الحجود التي وصفيا  Strahlerكسا يتزح

في

الججول (.)1

ثانياً :كثافة اعداد السجاري ()Numerical Drainage Density

تؼ ايجاد ندب الكثافة الترخيؽية العجدية في الشدبة بيؽ مجسؾع اعجاد السجاري في الحؾض الى مداحة

الحؾض ،بمغ معجل الكثافة الترخيؽية العجدية ( )6.20مجخى كؼ وىي ؾيسة مشخفزة ويعؾد الدبب في انخفاض
الكثافة الترخيؽية الظؾلية والعجدية الى وجؾد تكؾيشات صخخية ذات نفاذية عالية تدسح بشفاذ وتخشيح السياه الدظحية

نحؾ التكؾيشات تحت الدظحية التي تتسثل بتكؾيشات العرخ الخباعي وتخسباتو و الغخوف الحالية لمسشاخ.

 2-2-2-3السراتب الشهرية :Stream Order

تديؼ دراسة السخاتب الشيخية في معخفة حجؼ الحؾض واتداعو ومعخفة كسية الترخيف وتقجيخ سخعة الجخيان

( .)3ومؽ نتائج تحميل الختب في حؾض الجراسة السؾضح في الخخيظة ( )6و نجج في الججول ( )1أن الذبكة

الترخيؽية لحؾض وادي العجيج مؽ ( )3-1مجخى إذ بمغ مجسؾع أعجاد السجاري لمحؾض ( )4361مجخى وتشتسي

الى الختبة األولى ( )2103مجخى أي نحؾ ( )%22.36والختبة الثانية ( )6223أي نحؾ ( )%62.32والختبة الثالثة

( )003أي نحؾ ( )%0.22والختبة الخابعة ( )23أي نحؾ ( )2.24والختبة الخامدة ( )63أي نحؾ ()%2.63
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والختبة الدادسة ( )6أي نحؾ ( )%2.26والختبة الدابعة ( )6أي نحؾ ( )%2.26والتي تشتيي فييا الحؾض في حيؽ

بمغ مجسؾع أطؾال السجاري السائية في حؾض الجراسة ( 62130.43كؼ) كسا يتزح في الججول ( )2بمغ طؾل

مجاري الختبة األولى ( 6033.01كؼ) أي نحؾ ( )%24.24وطؾل مجاري الختبة الثانية ( 0202.26كؼ) أي نحؾ

( )%06.64وطؾل مجاري الختبة الثالثة ( 6033.61كؼ) أي نحؾ ( )%60.44وطؾل مجاري الختبة الخابعة

( 264.11كؼ) أي نحؾ ( )%1.20وطؾل مجاري الختبة الخامدة ( 060.21كؼ) أي نحؾ ( )%0.40وطؾل مجاري
الختبة الدادسة ( 601.41كؼ) أي نحؾ ( )%6.03وطؾل مجاري الختبة الدابعة ( 620.46كؼ) أي نحؾ

(.)%2.41

وندتشتج مؽ ىحا التحميل

ـيسشة لمسختبة األولى والثانية ( )%62( )%26.16مؽ اجسالي اعجاد واطؾال

السجاري السائية عمى التختيب ويدتجل مؽ ذلػ أن حؾض الجراسة يستمػ امكانات عالية لمسياه عقب التداقظات
السظخية مؽ السخاتب األولية وتحخكيا نحؾ السخاتب األعمى في عسمية التظؾر الييجرولؾجي.
 3-2-2-3معدل التفرع (التذعب) Bifurcation Ratio
أن ندبة التفخع (التذعب) مؽ الخرائص السيسة التي تتحكؼ في معجل الترخيف السائي لمحؾض اذ كمسا قمت
ندبة التفخع زاد معجالت الجخيان الدظحي كحلػ يخجح االختالف في ؾيؼ معجالت التفخع بيؽ الختب الى التبايؽ

الميشؾلؾجي ثؼ الى اشكال الحؾض ( .)4ويؾضح الججول ( )3أن معجل ندب التذعب في الحؾض بمغت ( )2.21تجل

ىحه الؿيسة عمى زيادة التفخع ما عجا الختبة األولى والثانية متقاربة ندب التفخع فييا مسا يؤدي الى بطء سخعة الجخيان

وزيادة الفاقج وتذتت السياه وانخفاض الجخيان ونمحظ

وجؾد عالقة مشتغسة بيؽ الختب الشيخية باستثشاء ندبة

التذعب بيؽ السجخى الدادس والدابع ( )6مسا يفدخ حالة التساثل والتجانذ البشيؾي والتزاريذ والسشاخ الدائجة في
الحؾض.
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جدول ( :)6السعادالت السدتخدمة وندب قياسات الستغيرات السهرفهمترية

الستغير
الكثافة الترريفية

الظهلية

الكثافة الترريفية
العددية
ندبة

(التذعب)

التفرع

الهصف

الشدبة

السعادلة

6.33

= LDD
)(Schumm, 1956

6.20

= NDD
)(Horton, 1945

2.21

=BR
)(Horton, 1945

السردر :اعتساد على برنامج ArcGIS
السراتب الشهرية

السرتبة األولى

السرتبة الثانية

السرتبة الثالثة

السرتبة الرابعة

السرتبة الخامدة

السرتبة الدادسة

السرتبة الدابعة

السجسهع

 =LDDكثافة اطؾال السجاري

= مجسؾع اطؾال السجاري السائية لمحؾض

 =Aمداحة الحؾض

كثافة الذبكة =  NDDالسائية

= مجسؾع أعجاد السجاري السائية لمحؾض

مداحة الحؾض /كؼA = 0
ندبة التذعب = BR

عجد السجاري في رتبة ما = Nn

عجد السجاري في رتبة التي تمييا = Nn+1

جدول ( :)7أعداد السراتب الشهرية وأطهالها في حهض الدراسة
العدد

الظهل /كم

2103

6033.0

6223

0202.2

003

6033.6

23

264.1

63

060.2

6

601.4

6

620.4

4301

62130.1
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جدول ( :)8معدل ندب التذعب في الحهض

ندبة التذعب ندبة التذعب ندبة التذعب ندبة التذعب ندبة التذعب ندبة التذعب معدل

()2/1

()3/2

()4/3

()5/4

()6/5

()7/6

التذعب

2.0

6.62

2.0

2.0

0.1

6

2.21

السردر :اعتساداً عمى ( )DEMوبخنامج (.)Gis

ندبة

 4-2-2-3تحليل السقاطع الظهلية والعرضية لحهض الدراسة:
تبخز أىسية دراسة السقاطع الظؾلية والعخضية لألحؾاض السائية ىيجرولؾجياً في التعخف عمى تجرج ارتفاعات
السجخى الخئيذ مؽ مشظقة السشبع إلى السرب و طبيعة الخرائص االنحجارية لجؾانب السجاري السائية وتأثيخ ىحا
التجرج واالنحجار في تحجيج ىيجرولؾجية الحؾض وعخوف استثسار مياىو.

 1-4-2-2-3السقظع الظهلي لحهض الدراسة

تغيخ السقاطع الظؾلية لمسجاري الخئيدة لحؾض وادي العجيج كسا يتزح في الذكل ( )6وجؾد درجات

انحجار متفاوتة في اجدائيا اذ تكؾن شجيجة بالقخب مؽ السشابع العميا وقميمة االنحجار بالقخب مؽ االجداء الجنيا لسجارييا
وىي تشحجر بفارق راسي (وتخض رقسي) ( )6062متخ في مداحة ( 621.02كؼ) .مسا يجل عمى أن مجخى حؾض
وادي العجيج ىؾ ناتج السشاخ القجيؼ والستسثل بعرخ البميؾستؾسيؽ السظخي أي متؾازنة لسقظعيا الظؾلي بيؽ مشاطق

السشبع ومشظقة السرب.

 2-4-2-2-3السقاطع العرضية لحهض الدراسة
تغيخ الخخيظة ( )6مجسؾعة مؽ السقاطع العخضية السأخؾذة مؽ الذبكة السائية لحؾض الجراسة البالغة ()62
مقاطع حالة مؽ عجم التجانذ في صفة السقاطع العخضية وانحجار جؾانب الؾديان بيؽ اجداء الذبكة السائية لمحؾض.

ولعل التبجالت السشاخية مع تبايؽ التكذفات الرخخية وحخكات الخفع التكؾيشية عؾامل ميسة تؤدي الى تغيخ مدتؾى
القاعجة السحمي.
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الذكل ( :)1السقاطع الظهلية للسجاري الرئيدية في الحهض

السردر :من عسل الباحثة اعتسادا على برنامج ()ArcGIS

الذكل ( :)2السقاطع العرضية لبعض السجاري الرئيدية في الحهض

السردر :من عسل الباحثة اعتسادا على برنامج ()ArcGIS
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االستشتاجات:
 -6لمسكؾنات الظبيعية في الحؾض التي تتسثل بالسكاشف الرخخية والتخبة والسشاخ فزل عؽ الؾحجات
الجيؾمؾرفؾلجية دور كبيخ في إكداب حؾض وادي العجيج خرائص جيؾمتخية ومؾرفؾمتخية معيشة.

 -0يتبيؽ في تحميل الخرائص الجيؾمتخية لمحؾض أن معغؼ الؿياسات اليشجسية (السداحة  6160.63كؼ– )0
طؾل الحؾض ( 621.02كؼ) – عخض الحؾض ( 21.10كؼ) – محيط الحؾض ( 602.13كؼ) وىي مؤشخات
ميسة نحؾ استثسار السياه في تشسية الحؾض.

 -0ويدتجل مؽ الؿياسات الذكمية لحؾض وادي العجيج الترخيؽية التي تتسثل ب (ندبة االستظالة) (– )2.23
ندبة االستجارة ( – )2.06معامل شكل الحؾض ()2.63

مع السعامالت الجيؾمتخية األخخى.

أن الحؾض ىؾ أقخب الى االستظالة وىي متؾافقة

 -2تعج الؿياسات الظبؾغخاؼية لحؾض وادي العجيج الترخيؽية الستسثمة (التزخس االقرى) ( 6062م) – معجل
التزخس ( 2.20م) –

التبخخ واالرتذاح.

ؾيسة متؾسظة ليا القجرة عمى احجاث جخيانات مائية مع تعخض جدء لمزياع بفعل

 -6تديؼ الؿياسات السؾرفؾمتخية لذبكة الترخيف السائي لحؾض وادي العجيج التي تتسثل (السخاتب الشيخية ) (-1
 )3مجخى – الكثافة الترخيؽية الظؾلية ( – )6.33الكثافة الترخيؽية العجدية ( – )6.21ندبة التفخع ()2.21
في احجاث جخيانات مائية تديؼ في رفع قابمية القشؾات السائية.

 -1اعيخت نتائج الخرائص السؾرفؾمتخية أن معغؼ شبكة الترخيف السائي لمحؾض تقع

بيؽ الختبتيؽ األولى

والثانية وتكؾن ندبة ( )%26.16مؽ اجسالي عجد السجاري و ( )%62مؽ إجسالي أطؾال السجاري مسا يذيخ

إلى أن حؾض الجراسة يستمػ امكانات عالية لمسياه عقب التداقط السظخي مؽ السخاتب األولية.

 -2يتبيؽ مؽ تحميل السقاطع الظؾلية والعخضية حؾض الجراسة وجؾد تفاوت في مؾرفؾلؾجي السقاطع ،ويسكؽ
اإلفادة مشو في عسمية استثسار مياه الحؾض وتشسيتو مدتؿبالً.

- 355 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
السقترحات:
 -6أعظت ىحه الجراسة قاعجة بيانات جغخاؼية يسكؽ اإلفادة مشيا في الحؾض الغخاض االستثسار السائي (الحراد
السائي).

 -0استثسار السياه في السشظقة واإلفادة مشيا بإنذاء الدجاد القاطعة الرغيخة بػية التقميل مشيا في فتخات الجفاف
وانقظاع االمظار.

 -0أثبتت بخامج نغؼ السعمؾمات الجغخاؼية فاعميتيا في استخالص الخرائص السؾرفؾمتخية والجيؾمتخية التي يسكؽ
تؾعيفيا في الجراسات السؾرفؾمتخية في دورىا السيؼ في الحرؾل عمى نتائج دؾيقة.
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نغؼ السعمؾمات الجغخاؼية ( ،)CISمجمة التخبية والعمؼ ،السجمج ( ،)63العجد (.0226 ،)6
آل سعؾد ،مذاعل بشت دمحم ،الخرائص الييجرولؾجية لألحؾاض واألودية السائية في مشظقة الخياض ،بحث
صادر عؽ الييئة العميا لتظؾيخ مجيشة الخياض ،السسمكة العخبية الدعؾدية (.0261 ،)6201
عاشؾر ،محسؾد دمحم ،طخق التحميل السؾرفؾمتخي لذبكات الرخف السائي ،مجمة االندانيات والعمؾم
االجتساعية ،جامعة قظخة ،6431 ،العجد (.)4
أبؾ راضي ،فتحي عبجالعديد ،األصؾل العامة في الجيسؾرفؾلجيا ،دار الشيزة العخبية ،بيخوت ،لبشان،
.0222
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وادي الجخذان ،السجمة االردنية لمعمؾم االجتساعية ،عسان ،السجمج ( ،)0العجد (.0224 ،)6
الؾدعائي ،إدريذ عمي سمسان ،مخاطخ الديؾل في مشظقة جازان جشؾب غخبي السسمكة العخبية الدعؾدية
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