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   لعاملني ، وسخر هلم مـا يف الـسماوات ومـايف           بين آدم وفضلهم على ا    م  احلمد هللا الذي كر
 وودياا وأارها وجعل التفكّر ا عالمة للمؤمنني ، والصالة والسالم           ااألرض جباهلا وسهوهل  

  ٠على نبينا حممد أشرف األنبياء واملرسلني 
                ت علـياللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك على نعمة العلم بأن منن

  ٠ الستكمال هذه الدراسة جعلها اهللا خالصة لوجهه الكرمي وخدمة لوطين الغايل ووفقتين
وذه املناسبة أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور ناصر بـن              
حممد بن سلمى على حسن توجيهه وسعة صدره وعظم صربه وخالص نصحه وأمانته العلمية              

لة فترة القيام ذه الدراسة اليت سهلت يل الكـثري مـن الـسبل              وتواضعه ومرونة تعامله طي   
  ٠والصعوبات فجزاه اهللا عين كل اخلري 

كما أخص بالشكر والتقدير أستاذي الدكتور حممد بن فضيل بوروبة على اجلهد الكبري الذي              
 توضيح وشرح اجلانب املورفومتري فقد كان لتوجيهاته األثر الكـبري يف          البذله يف اإلرشاد و   

  ٠أمتام هذه الرسالة فبارك اهللا به وجزاه ألف خري 
 أمحد مسعود كما أتقدم بالشكر إىل األستاذ الدكتور حممد بن عبداهللا الصاحل والدكتور عالء             

  ٠وتوجيهاما القيمة اليت أثرت هذه الرسالة ناقشة بقبول املضلهما على تف
مفرح بن ضامي بن حممد القرادي      كما أخص بالشكر والعرفان زميل العمل والدراسة األستاذ         

  ٠على املواقف اجلليلة اليت كانت يل مشوعاً ضاوية أضاءت دريب بالعلم واملعرفة 
وأخص كذلك زميلة الدراسة صاحبة السمو األمرية األستاذة اجلوهرة بنت فهد آل سـعود              

  ٠على املواقف املشرفة اليت ساندتين ا إلاء هذه الرسالة 



 الـركن   لـواء شكر كل منسويب إدارة املساحة العسكرية وعلى رأسهم ال        كما اليفوتين أن أ   
مـضحي  بن حـسني بـن      الدكتور سعيد   املقدم   و ،العبيداء  بن إبراهيم   الدكتور عبدالعزيز   
  ٠بيانات الدراسة خمتلف القحطاين يف تقدمي 

  
  

صاحب م  وعلى رأسه ملنسويب اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض       والتقدير  وكذلك كل الشكر    
 األمري سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس اللجنة العليا للهيئة علـى كـل                امللكي سموال

  ٠املعلومات املتعلقة مبشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة 
كما أتقدم بالشكر لكل منسويب شركة أرامكو السعودية وعلى رأسهم الدكتور أمحد وجيـه              

ندس خالد العرفج واملهندس خالد التـوجيري علـى         عبداللطيف والدكتور عبداهللا ماه وامله    
  ٠قيامهم بتدرييب على اجلانب العملي التطبيقي هلذه الدراسة 

كما أخص بالشكر اجلزيل لكل منسويب مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعلى رأسهم             
سمو األمري الدكتور تركي بن سعود آل سعود على تزويـدي مبرئيـات منطقـة               صاحب ال 

  ٠دراسة ال
كما أشكر منسويب مدينة أمانة الرياض وعلى رأسهم املهندس خالد البهلول على تزويـدي              

  ٠خبرائط الدراسة 
وعلى رأسهم الدكتور خالد بن حممد الفهيد على        وأتقدم بالشكر لكل منسويب وزارة الزراعة       

  ٠تقدمي املعلومات البيئية ملنطقة الدراسة 
 وعلى رأسهم املهندس األستاذ سليمان الشعالن لتقدميهم        وكذلك أشكر منسويب وزارة املياه    

  ٠املعلومات اهليدرولوجية 
 واإلصـرار وال أنسى الشكر اخلاص لكل من وقف بدريب حجرة عثر كانت يل الدافع الكبري               

  ٠األكرب على إجناز هذه الدراسة 
الذاكرة يف إيـراد     هذه الرسالة ومل تسعفين      إلمتاموختاماً فأنين أشكر كل من مد يل يد العون          

  ٠أمسائهم فبارك اهللا فيهم وجزاهم اهللا عين كل اخلري 
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    ى�ـ�ءًا وذآـ� و(ـ� وأLـ إ�; أ�٠٠٠إ�; �5 آ�<# وآ�ن �
���2J 5 ا�I'�ا 
  

T اS٠٠٠ـ�ا ـ�أس �ـQًا و(ا�ـ إ�; أ�� �Pج ) U& اءات�ا  ه�Vا� W� �XP  
  

Y ;ــ�'>; اــإ�  �ى ـ�د ا�Z*ـ�ى و��ـ�2ر وهـ و�٠٠٠�را ـ�ر  ا�'ـ� و<ـ
  


�ـ إ�; �3� و=*٠٠٠ QWو�P وآT ا�X�3ـ�� و�ـإ�; آ2 T��ي ا���
  ��ا ـ
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  ٠ א-%��*א-%��*א-%��*א-%��*) ١(

)٢( 01�2�7�ع�א��345و���01�2�7�ع�א��345و���01�2�7�ع�א��345و���01�2�7�ع�א��345و��� ٠  

  �٠,%8*�א��	א�*��,%8*�א��	א�*��,%8*�א��	א�*��,%8*�א��	א�*� )٣(

  ٠  ��:&9*�א��	א�*��:&9*�א��	א�*��:&9*�א��	א�*��:&9*�א��	א�*)٤(

)٥( ������������٠;�א��	א�*��;�א��	א�*��;�א��	א�*��;�א��	א�*��אאאא� �� �� �� �

)٦(������*%<�=��٠א��	א��.�א�=�>%*��א��	א��.�א�=�>%*��א��	א��.�א�=�>%*��א��	א��.�א �� �� �� �

���٠=�?<.�א��	א�*����=�?<.�א��	א�*����=�?<.�א��	א�*����=�?<.�א��	א�*��)٧( �� �� �� �
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���Cو��498B.�א��	א�*)١٠(�D��*א�	�����Cو��498B.�א�D��*א�	�����Cو��498B.�א�D��*א�	�����Cو��498B.�א�D�� ٠   
  
  
  
  
  
  

  

  

�ض�( E�*א��"FG.�א����5��ض���M$��א��,�L"�א�Kز�*�/�:�)����H�IאE�*א��"FG.�א����5��ض���M$��א��,�L"�א�Kز�*�/�:�)����H�IאE�*א��"FG.�א����5��ض���M$��א��,�L"�א�Kز�*�/�:�)����H�IאE�*א��"FG.�א����5����M$��א��,�L"�א�Kز�*�/�:�)����H�Iא �� �� �� �

  ����N�   )وאد���Nوאد���Nوאد���Nوאد��

  
  ٠ א-%��*א-%��*א-%��*א-%��*����

)١ (N��ض�وאد��O�.����<�H�I���P�.����5��ض�وאد����B�Nد	�אO�.����<�H�I���P�.����5��ض�وאد����B�Nد	�אO�.����<�H�I���P�.����5��ض�وאد����B�Nد	�אO�.����<�H�I���P�.����5�  - :��Bد	�א
  ٠ ��Zدر آ���
�) أ(     

�) ب(      Id�Jدر و�Z� ٠  
  ٠ ا���T ا��
�ا<�) ج (     
  ٠ ��Zدر �Lر�
�) د  (     
  

)٢( �N��ض�وאد��E�*א��"FG.�א����5��א��Iא��N��ض�وאد��E�*א��"FG.�א����5��א��Iא��N��ض�وאد��E�*א��"FG.�א����5��א��Iא��N��ض�وאد��E�*א��"FG.�א����5��א��Iא�:-  
  ٠و��
Qا�P ) Geodatabase  (  �]P��4 $�ا�� ا�'
�<�ت ا�+*�ا(
�) أ(     
  ٠ أ�m ��2ء $�ا�� ا�'
�<�ت ا�+*�ا(
� )ب(     

�� أو ا�[�ف �5 إ<�Vء $���ة ا�'
�<�ت :             أوً& Vا�� ���<P )Definetion the Problem( ٠   
 �ً
>�J             : ����(ت ا���>�
  ٠ ) P )Determine Data Requirements>��� ا�'

               �ًz��J : ت�>�
  ٠ ) Construct a Conceptual Data Model( ��2ء ا���2ذج ا���Zري ��'
�<�ت $�ا�� ا�'
�<�ت ) ج(     � )Geodatabase Components (   


� :  أوً&            >�  ٠ ) Spatial Data( ا�'
�<�ت ا��
            �ً
>�J  : �
X=ت ا���>�
  ٠ ) Descriptive Data( ا�'
  ٠)  Geodatabase Types( أ<�اع $�ا�� ا�'
�<�ت ) د (    

       )١(�����$�
  ٠ )   Hierarchical Databases(  : ا�� ا�'
�<�ت ا�[��
           )٢(�����
'Vت ا��>�
 ٠ )   Network  Databases ( : $�ا�� ا�'



           )٣(�����

� ا���ا�)Id6ت ا���>�
  ٠ )  Relational Databases ( :  $ـ�ا�� ا�'
 

)٣( �(�,<�P�*��Q1=-א��*�א"FGא�.�������H�Iא���5���H�I���.א���5���H�I���.א���5���H�I���.א���5��.�>"א�@���CRא-�9���.�אFG"א��*�א-=�P�*��Q1>,�)�>"א�@���CRא-�9���.�אFG"א��*�א-=�P�*��Q1>,�)�>"א�@���CRא-�9���.�אFG"א��*�א-=�P�*��Q1>,�)�>"א�@���CRא-�9 �� �� �� �

� �� �� �� �
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�ضאFG"א��*אFG"א��*אFG"א��*אFG"א��*     Eض��Eض��Eض��E� N��-: وאد���Nوאد���Nوאد���Nوאد�� �� �� �� �
    ٠ ) Geographic Information System Software( ��ا�� <�� ا�������ت ا�+*�ا(
�) أ(       

���������٠ )��������Remote Sensing Software(��ا�� ا&����Vر �5 ��� ) ب( �� �� �� �
����   

)٤( N��ض�وאد��E�*$S���	��ض�وאد���Nא�UV�BWوא-TF1א.�א-E�*$S���	��ض�وאد���Nא�UV�BWوא-TF1א.�א-E�*$S���	��ض�وאد���Nא�UV�BWوא-TF1א.�א-E�*$S���	�  Morphometry א�UV�BWوא-TF1א.�א-

Properties  & Variables         :-   
  

� ��>�ض ا����d ) أ(  �Vا� �d�ZSا�:-   

   )١(�dا�>�ض ا��� �
<� )  Basin Perimeter  (٠  
    )٢ (�d�3 ا�>�ض ا������)  Basin Areas   (٠  
    )٣ (�dل ا�>�ض ا�����)   Length Basin   (٠  
    )٤ (�dض ا�>�ض ا�����)  Basin Width  ً (٠  
    )٥ (TVا� T����)   Form Factor  (٠  
  ٠)  Basin Circularity   (ا���ارة ا�>�ض) ٦(    
  ٠)   Basin Elongation   (ا��)��� ا�>�ض) ٧(    
    )٨ (�(�Xا�� �'�>)    Lemniscate Ration  (٠  
  ٠)  T����)   Compactness Factor ا������ ��>�ض) ٩(    
  


� ا�d�ZS) ب(���� dا��� �'V�� ������)ا���ر �:-   
  Stream Order٠ ) (  رP'� ا��+�ري ) ١(��������������������������������

)           ٢ ( �P�د ا��+�ري ��3 ا��� ) ( Stream Numbers٠  
)           ٣ ( �
dري ا����+��� ��Vا�� �'�>  )( Bifurcation Ratio ٠  
)           ٤ ( ��Vا�� �'�> �����  ) ( Bifurcation Ratio Mean ٠  

          ) ٥ ( �P�ع أ��ال ا��+�ري ��3 ا���+�  ) Stream Order Length (٠  
  ٠ Stream Order Length Mean )(   ����� أ��ال ا��+�ري ) ٦ (          
  ٠  Length Ratio )(  <�'� أ��ال ا��+�ري ) ٧ (          
�ار�� ا��+�ري ) ٨ (          P  )( Stream Frequency  ٠  
         )  ٩ ( 4��Zا�� �)�zآ )( Drainage Density ٠  
  ٠ Sinuosity index )( ����T ا����ج ا�2[�ي ) ١٠ (          
         )  ١١ ( �dء ا��+�ى ا����I� #��J )( Constant of Channel Maintenance ٠  

  

   -:ا��d�ZS ا����ر��
� ��>�ض ا����d ) ج(
        )١ (�XPرUا ;Z$:ع  ا  )( Maximum Elevation ٠  
  ٠ Minimum Elevation ) (  اUر�XPع ا:د<; ) ٢(        
        )٣ ( �
I): �)ا����  )( Horizontal Equivalent ٠  
  ٠ Degree of slope )(  در�� ا&<>�ار ) ٤(        
  ٠ Percent of Slope )( <�'� ا&<>�ار ) ٥(        



   ٠ Slope Areas )(  ���3 ا&<>�ار �) ٦ (       
       ) ٧ ( �dى ��>�ض ا����ZIا� mا����ر�  )( Maximum Basin Relief ٠  
        )٨ ( �dا����س ��>�ض ا��� �'�> )( Relief Ratio ٠  
        )٩ ( �dا����س ��>�ض ا��� T���� )( Relief index ٠  
        )١٠ (�dض ا����<�� �
  ٠ Relative Relief ) ( ا����س ا��2'
        )١١ ( �dض ا����<�� mرة ا����ر���
�� و$ )( Ruggedness Value ٠  
  ٠ Geometry Number ) ( الرقم اجليومتري للحوض املائي )١٢(        
  
  

  

  
  

8�א.�א���92*�א�/�*�%�581��H�I���(�:א���5��.�אFG"א��*� (����������������������������������������������������Wא��*�א"FG.�א����5�8�א.�א���92*�א�/�*�%�581��H�I���(�:אWא��*�א"FG.�א����5�8�א.�א���92*�א�/�*�%�581��H�I���(�:אWא��*�א"FG.�א����5�8�א.�א���92*�א�/�*�%�581��H�I���(�:אWא� �� �� �� �

�ض��������              Eض�Eض�Eض�E�N��) �وאد�����Nوאد�����Nوאد�����Nوאد�� �� �� �� �
  ٠ א-%��*א-%��*א-%��*א-%��*

   )١ (.����<�H�I���(�,5��X��,-א�Pא"FGא�Y�"-وא�.��Zא�O/م�א�R���$�M.����<�H�I���(�,5��X��,-א�Pא"FGא�Y�"-وא�.��Zא�O/م�א�R���$�M.����<�H�I���(�,5��X��,-א�Pא"FGא�Y�"-وא�.��Zא�O/م�א�R���$�M.����<�H�I���(�,5��X��,-א�Pא"FGא�Y�"-وא�.��Zא�O/م�א�R���$�M� �� �� �� �

�ض�وאد���������������������Oض�وאد���Oض�وאد���Oض�وאد���O�N��N��N��N�� Convenient Spatial References & Coordinate   

Systems Definition         :� J� J� J� J� �� �� �� �
�ض�وאد����Nو�M$��א�">^�א[,����) ٢( O�.����<�H�I���.�%5_�(�:�)����,]א�^<"��ض�وאد����Nو�M$��אO�.����<�H�I���.�%5_�(�:�)����,]א�^<"��ض�وאد����Nو�M$��אO�.����<�H�I���.�%5_�(�:�)����,]א�^<"��ض�وאد����Nو�M$��אO�.����<�H�I���.�%5_�(�:�)� �� �� �� �

��������������������������]��]��]��])Definition Geometry & Create Layers ����: (��������� �� �� �� �
��������������������������������  


� : أو&      (Sت ا��>�
  ٠ ) ) Vector Data Layersا��I'(ت ذات ا�'
��ة ا�'
�<�ت ا�+*�ا(
� ) أ(               �$ ;�� �
  ٠  ) �I'� )Geo data baseت �'2
   ٠ ) Shapefile( �'�Iت �5 <�ع ) ب(         

     
         �ً
>�J : �
  ٠) Raster Data Layers (ا�)'�Iت ذات ا�'
�<�ت ا����3

  ٠ا�)'�Iت ا����3
� ا��ا��L (� ��2ء $���ة �
�<�ت �3ض وادي �'5 ) أ(  

� ا��S���ت �'�Iت) ب(                   ��� 5� �+P�2ا� �d�ZSا� T
�<P 5'� ت �3ض وادي�>�
��ة ��I� ������)ا���ر   
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  الصفحة    وع ـوضـمـ ال                                     

   ج-      أ  فهرس احملتويات

   ط-د      فهرس األشكال 

    ك-ي     فهرس الصور

  ص -  ل   فهرس اجلداول

   ر-  ق   ملخص الدراسة

��א��
א�א��א��������א��
א�א��א��������א��
א�א��א��������א��
א�א��א�������:�א�����א�ول��א�����א�ول��א�����א�ول��א�����א�ول�������������������������������������������������������������������������     �� �� �� �  ٣٧-١  

  ٥-١     املقدمة

  ١٠-٥     موضوع البحث وأمهيته

  ٢١-١٠   منطقة الدراسة

   ٢٢- ٢١    مشكلة الدراسة

  ٢٣- ٢٢    أهداف الدراسة

  ٢٩-٢٣    الدراسات السابقة

  ٢٩       تساؤالت البحث

  ٣٢-٢٩    منهج البحث

  ٣٤-٣٢   بيانات الدراسة ومصادرها

  ٣٧-٣٤    مفاهيم ومصطلحات الدراسة
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  الصفحة    وعـوضـمـال

�������א�����א������א�����א������א�����א����  ,#�#�א�+��*
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��1ض�وאد.��-�1ض�وאد.��-�1ض�وאد.��-�1ض�وאد.��- �� �� �� �

 ٦٢-  ٣٨  

    ٣٩- ٣٨    املقدمة

  ٤٠- ٣٩    مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب

  ٥٨- ٤١    قواعد البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب

  برامج نظم املعلومات اجلغرافية املستخدمة يف بناء ������������������������������������������������������������    
��������� قاعدة البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب                       �� �� �� �

  ٦١- ٥٨  

  ٦٢- ٦١    اخلصائص واملتغريات املورفومترية حلوض وادي لنب
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א�����1ض�وאد.��-א�!������א �
א�����1ض�وאد.��-א�!������א �
א�����1ض�وאد.��-

  ١١٨-٦٣  

  ٦٤-٦٣    املقدمة

  حتديد نظام اإلحداثيات واملرجع اجلغرايف املناسب لبناء قاعدة  بيانات������������������������
�  & Determination Spatial References حوض وادي لنب���������������������������� �� �� �� �

�������� Coordinate Systems Convenient     � �� �� �� �

  ٧٠-٦٤  

  إنشاء الطبقات لقاعدة بيانات حوض وادي لنب وحتديد  الربط������������������������ 
     Definition Geometry & Create Layersاهلندسي هلا������������������������

   ٨٧-٧٠  

  ١٠١-٨٧    تنظيم وإدخال بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنب����������������������������������������������������

  ١٠٨-١٠١   احية املستخدمة يف التحليل املورفومترياشتقاق البيانات اخلطية واملس      

���������Topologyالبناء الطوبولوجي لقاعدة بيانات حوض وادي لنب�������������������������������� �� �� �� � ١١٨-١٠٩  



ج  

  

  

  

  

  الصفحة    وعـوضـمـال
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א:9
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א:9
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����:�����Fא�+(%���א�����:�����Fא�+(%���א�����:�����Fא�+(%���א�����:�����Fא�+(%���א�  

 ٢٣٧-١١٩  

  ١٢٤-١١٩   املقدمة

  ٢٢٨-١٢٥           حتديد املتغريات املورفومترية املستخدمة يف دراسة حوض وادي لنب

  ٢٣٧-٢٢٨           حتديد العالقات املكانية بني اخلصائص املورفومترية حلوض وادي لنب
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 ٣٠٨-٢٣٨  

  ٢٣٩-٢٣٨   املقدمة

  ٢٥٤-٢٣٩        حتديد األضرار البيئية يف حوض وادي لنب     

  ٣٠٨-٢٥٤      حصر األضرار البيئية بنظم املعلومات اجلغرافية وكيفية معاجلتها      

�א��M�8وא�����LEوא���*���א��M�8وא�����LEوא���*���א��M�8وא�����LEوא���*���א��M�8وא�����LEوא���*�������:�����Bدس�Bدس�Bدس�Bدسא�����א�א�����א�א�����א�א�����א� �� �� �� � ٣٣٦-٣٠٩  

  ٣١٨-٣٠٩   اخلالصة                                       

  ٢٢٢-٣١٩   النتائج      

  ٣٢٤-٣٢٢   التوصيات       

  ٣٣٦-٣٢٤   قائمة املراجع        
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س�א��FNل�������������������������������������������������������  

  الصفحة    عـنـوان الـشكـل   الرقم 

  ٣         مناطق االستقرار البشري يف وادي لنب               ١    

  اسة بالنسبة للمملكةخريطة توضح موقع منطقة الدر         ٢    
                         العربية السعودية 

     ١١      

    رسم ختطيطي لتكوين األكواع يف ارى األوسط والسفلي حلوض   ٣    
                                 وادي لنب 

     ١٥   

   توضيح منطقة تكوين األكواع يف احلوض األوسط والسفلي لوادي   ٤    
                                  لنب  

     ١٦  

  ١٨           مقطع رأسي للتكوينات اجليولوجية لوادي حنيفة وروافده����  ٥    

   رسم ختطيطي لبناء النموذج التصوري لبيانات قاعدة بيانات حوض  ٦    
                      وادي لنب ومراحل العمل فيها

    ٤٥  

  ٥٣       البيانات اجلغرافية املطبقة لدراسة حوض وادي لنب  منوذج لقاعدة  ٧    

  ٥٤                        منوذج لقواعد البيانات اهلرمية   ٨    

�منوذج لقواعد البيانات الشبكية   ٩     �� �� �� �    ٥٥  

  ٥٨       منوذج لقواعد البيانات العالئقية الترابطية حلوض وادي لنب  ١٠   

   ٦٦      ArcInfo v.9.0 نظام اإلحداثيات يف برنامج     نافذة حتديد  ١١   

  ٦٩       املتفق عليها عاملياً ) Zone نطاق ٦٠(نافذة توضح النطاقات ��������  ١٢   

  ٧١      رسم توضيحي ملفهوم الطبقات يف برنامج نظم املعلومات اجلغرافية  ١٣   

  ٧٥                   طبقات قاعدة بيانات حوض وادي لنب ����  ١٤   

  ٧٨     ) TIN ( يئة ) DEM (  خريطة منوذج اإلرتفاعات الرقمية   ١٥   

   للقمر الصناعي مرئية حوض وادي لنب املقتطعة من مرئية الرياض   ١٦   
 Ikonos                      األمريكي 

    ٨١  

  ٨٢     Gridيئة DEM خريطة منوذج اإلرتفاعات الرقمية     ����  ١٧   

�Gridيئة  املصنفة  DEM خريطة منوذج اإلرتفاعات الرقمية����  ١٨    �� �� �� �    ٨٣  
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   الصفحة                    عـنـوان الـشكـل   الرقم 

  Feature طبقة Geometry    نافذة حتديد البناء اهلندسي   ١٩   
    Classes              يف قاعدة البيانات    

     ٨٥  

  إظهار جزء خمتار من الظاهرة اجلغرافية يف قاعدة بيانات حوض      ٢٠   
                                  وادي لنب 

     ٨٦      

    رسم ختطيطي لطبقات قاعدة البيانات اجلغرافية املورفومترية حلوض   ٢١   
      وادي لنب                          

     ٨٨   

  ٩٢      ArcInfo v.9.0         املساقط اليت يتيحها برنامج   ٢٢   

   املعدلة حسب سنوات حتديث) UTM (     ملفات مسقط ����  ٢٣   
                               البيانات

     ٩٢  

  ٩٦        يف قاعدة البيانات) Feature Classes(  املرجع املكاين لطبقة   ٢٤   

   اليت يتم من خالهلا تصنيف وترميز مسات ) Subtype (   نافذة   ٢٥   
              الظاهرة اجلغرافية لقاعدة بيانات حوض وادي لنب 

     ٩٧  

 X.Y   املتمثلة Extent     نافذة توضح قيم مدى املرئية   ٢٦   

 Domain                             
    ١٠٣  

   ملرئية حوض وادي لنب ومتثيلها ) Pixel (نافذة توضح خلية        ٢٧   
                     بظاهرة خطية وفق نقطة مركزية 

    ١٠٤  

  ١٠٥               نافذة توضح عدم ضبط الدقة يف بيانات القاعدة   ٢٨   

   ودقتها )Domain  X.Y  (       نافذة حتديد مدى املرئية   ٢٩   
                          ) Precision (  

    ١٠٧   

  نافذة اليت يتم من خالهلا حتديد قوانني البناء الطوبولوجي يف قاعدة   ٣٠   
                                  البيانات 

    ١١٢  

  ١١٢                 قوانني البناء الطوبولوجي اخلاصة بالبيانات اخلطية   ٣١   

  ١١٣      نون ووصفه يف برنامج نظم املعلومات اجلغرافية      نافذة القا  ٣٢   

      رسم ختطيطي لتوضيح اخلطأ املتمثل يف وجود النقاط العشوائية   ٣٣   
                        الغري صحيحة 

    ١١٤  



و  

  

  الصفحة                     عـنـوان الـشكـل   الرقم 

  غري صحيحة اليت وردت يف طبقة الرتب  النقاط أو العقد العشوائية ال  ٣٤   
              لشبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب

     ١١٤  

  نافذة تقرير أخطاء البناء الطوبولوجي لقاعدة بيانات حوض وادي    ٣٥   
                               لنب 

     ١١٥     

   التعديل والروافد   النقاط العشوائية اليت توضح مكان اخلطأ قبل   ٣٦   
   وتوصيلها مع بعضها البعضSnapping      بعد عمل 

     ١١٥   

  ١١٦           )  Must Not Have Dangles (      نافذة قانون   ٣٧   

  ١١٧       رسم ختطيطي لتوضيح اخلطأ املتمثل يف وجود اخلطوط غري  املتصلة  ٣٨   

  ١١٧        متصلة واخلطوط املتصلة           اخلطوط املعلقة الغري    ٣٩   

  نافذة التقرير النهائي لتصحيح األخطاء ضمن عملية البناء       ٤٠   
   الطوبولوجي  لقاعدة بيانات حوض وادي لنب          

     ١١٨  

  ١٢٢                                اخلصائص املورفومترية يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  ٤١   

      خريطة خط تقسيم املياه حلوض وادي لنب اعتماداً على مرئية    ٤٢   
   Ikonos              القمر الصناعي األمريكي 

     ١٢٧  

     خريطة خط تقسيم املياه حلوض وادي لنب اعتماداً على منوذج  ٤٣   
 DEM                    اإلرتفاعات الرقمية 

     ١٢٨  

  ط تقسيم املياه حلوض وادي لنب اعتماداً على مرئية خريطة مطابقة خ  ٤٤   
    ومنوذج  اإلرتفاعات الرقميةIkonosالقمر الصناعي األمريكي 

                               DEM  

     ١٣٠   

  خريطة مساحة حوض وادي لنب اعتماداً على مرئية القمر الصناعي  ٤٥   
  Ikonos  األمريكي                      

     ١٣٤  

    خريطة مساحة حوض وادي لنب اعتماداً على منوذج اإلرتفاعات  ٤٦   
  DEM                         الرقمية 

     ١٣٥  

    خريطة مطابقة مساحة حوض وادي لنب اعتماداً على مرئية القمر  ٤٧   
    ومنوذج  اإلرتفاعات الرقميةIkonosالصناعي األمريكي     

                               DEM  

     ١٣٨  



ز  

  

  

   الصفحة                    عـنـوان الـشكـل   الرقم

   على مرئية القمر الصناعي   خريطة طول حوض وادي لنب اعتماداً   ٤٨   
  ) Ikonos (األمريكي                          

     ١٤١  

  رتفاعات على منوذج اإلخريطة طول حوض وادي لنب اعتماداً      ٤٩   
    ) DEM ( الرقمية                     

     ١٤٢      

   طول حوض وادي لنب اعتماداً على مرئية القمرمطابقة خريطة        ٥٠   
  DEM  ومنوذج اإلرتفاعات الرقمية Ikonos األمريكي  الصناعي

     

     ١٤٣   

  ١٤٥       احلوض ملعادلة طول Building Query  نافذة بناء االستفسار   ٥١   

       نافذة جدول خصائص طبقة عرض حوض وادي لنب يف قاعدة   ٥٢   
                                البيانات      

     ١٤٧  

  خريطة شبكة اخلطوط املتوازية لعرض وادي لنب حسب القياسات    ٥٣   
                       املورفومترية 

    ١٤٨  

  ١٤٩       ملعادلة عرض احلوضBuilding Queryء االستفسار   نافذة بنا  ٥٤   

   لنموذج اإلرتفاعات الرقمية ) Histogram(    الرسم البياين   ٥٥   
                                DEM       

    ١٦٩  

  ١٧١      )    Sink - areas (خريطة األراضي الغائرة            ٥٦   

  ب اهلرمي اري الشبكة املائية حلوض وادي لنب     خريطة الترتي  ٥٧   
  Ikonos           بطريقة سترايلر اعتماداً على املرئية  

    ١٧٣  

     خريطة الترتيب اهلرمي اري الشبكة املائية حلوض وادي لنب   ٥٨   
 DEM  بطريقة سترايلر اعتماداً على  ومنوذج  اإلرتفاعات الرقمية 

    ١٧٤   

  القيم اإلحصائية لروافد الرتبة األوىل لشبكة تصريف حوض وادي   ٥٩   
                                   لنب 

   ١٧٦  

  نافذة جدول عدد الرتب والروافد وتكرارية ااري يف قاعدة بيانات   ٦٠   
           حوض وادي لنب اعتماداً على بيانات املرئية 

   ١٧٦  

  حصائية لنسبة التشعب لبيانات املرئية يف قاعدة    نافذة القيم اإل  ٦١   
                           بيانات حوض وادي لنب 

   ١٨٣  



ح  

������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

  

  

  

  الصفحة                     عـنـوان الـشكـل   الرقم 

    نافذة جدول أطوال ااري ومتوسطاا وعددها لكل رتبة يف قاعدة  ٦٢   
  Ikonos يانات حوض وادي لنب حسب بيانات املرئية      ب

     ١٨٩  

     ١٩٤            رسم ختطيطي يوضح ارى املائي الرئيسي والقناة الرئيسة  ٦٣   

     نافذة اإلرتفاع األقصى واألدىن لنموذج اإلرتفاعات الرقمية     ٦٤   

              DEM يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب    
     ١٩٨   

     خريطة اإلرتفاعات التضاريسية حلوض وادي لنب اعتماداً على   ٦٥   
  DEM                 منوذج اإلرتفاعات الرقمية 

    ٢٠٢  

   لدرجة احندار حوضBuilding Query نافذة بناء االستفسار   ٦٦   
                               وادي لنب

    ٢٠٤  

  ٢٠٥      دلة االحندار يف برنامج نظم املعلومات اجلغرافية        نافذة معا  ٦٧   

   على اعتماداً منوذج) Slope (خريطة االحندار حلوض وادي لنب    ٦٨   
   DEM                   اإلرتفاعات الرقمية 

    ٢٠٨  

  ٢٠٩            نافذة حتويل االحندار من أعداد كسرية إىل أعداد عشرية        ٦٩   

  ٢١٠        االحندار يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب طبقة    نافذة تصنيف    ٧٠   

    نافذة إعادة تصنيف طبقة االحندار يف قاعدة بيانات حوض وادي  ٧١   
                                  لنب 

    ٢١٠  

   املصنفة ) Slope (   خريطة درجة االحندار حلوض وادي لنب   ٧٢   
    DEMاعتماداً على منوذج  اإلرتفاعات الرقمية         

    ٢١٢   

   الرسم البياين لشكل واجتاه احندار حوض وادي لنب اعتماداً منوذج  ٧٣   
    DEM                     اإلرتفاعات الرقمية 

    ٢١٤  

  ٢١٨      املدمج)  Pixel ( الصحيح والبكسل )  Pixel (هيئة البكسل   ٧٤   

   الصحيحة واملتطرفة لطبقة منوذج)  Pixel (موع قيم البكسل  جم  ٧٥   
    DEM                   اإلرتفاعات الرقمية 

   ٢١٨  



ط  

  

  

  

  

  الصفحة                     عـنـوان الـشكـل   الرقم

   لتصنيف بيانات Building Query  نافذة بناء االستفسار     ٧٦   
   طبقات مستقلة                 فئات اإلحندار إىل

     ٢١٩  

   يف قاعدة بيانات حوضShapefile  طبقات فئات االحندار نوع   ٧٧   
                                  وادي لنب 

     ٢٢٠     

   خريطة مساحة احلوض العلوي حلوض وادي لنب اعتماداً على مرئية   ٧٨   
                 Ikonos                   القمر الصناعي 

    ٢٣١   

   خريطة مساحة احلوض األوسط والسفلي حلوض وادي لنب  اعتماداً   ٧٩   
                  Ikonos            على  مرئية  القمر الصناعي 

    ٢٣٣  

   بالساعات يف قاعدةTm باأليام والساعات وقيمة Tp    قيمة   ٨٠   
                        بيانات وادي لنب 

    ٢٦٤  

  خريطة استخدامات األرض يف احلوض األوسط والسفلي حلوض     ٨١   
                Ikonos   وادي لنب  اعتماداً على مرئية القمر الصناعي 

    ٢٩٣  

       نافذة القيم احملسوبة ملعادالت تقدير حجم السيول يف قاعدة   ٨٢   
                          بيانات حوض وادي لنب

    ٢٩٤  

    هيدروغراف تدفق الذروة األدىن لسيول حوض وادي لنب ملختلف   ٨٣   
             مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب 

    ٢٩٧  

  هيدروغراف متوسط تدفق الذروة ا لسيول حوض وادي لنب ملختلف   ٨٤   
   مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب        

    ٢٩٨  

   هيدروغراف تدفق الذروة األقصى لسيول حوض وادي لنب ملختلف   ٨٥   
           مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب

    ٢٩٩  

      خريطة األضرار البيئية يف احلوض األوسط والسفلي حلوض   ٨٦   
                Ikonosوادي لنب  اعتماداً على مرئية القمر الصناعي       

    ٣٠٨  



ي  
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  الصفحة      عـنـوان الصـورة                    الرقم 

  ٣        بساتني النخيل والفاكهة يف بطن حوض وادي لنب              ١    

  ٦        خملفات البناء يف جمرى وادي لنب                    ٢    

  ٦                  مستنقعات الصرف الصحي يف جمرى وادي لنب     ٣    

  ٨             امتداد العمران وشبكة الطرق يف بطن جمرى وادي لنب   ٤    

  ١٣                   جمرى وادي لنب القدمي والضامر اجلديد ����  ٥    

  ١٤              املغارات املتكونة يف الصخور الرسوبية لوادي لنب   ٦    

  ١٤              املغارات املتكونة يف الصخور الرسوبية لوادي لنب  ٧    

  ١٨               التكوينات الرسوبية الطبقية لصخور وادي لنب   ٨    

  ٢٤٣     جمرى وادي لنب شبكة الطرق يف بطن امتداد العمران و          ٤    

  ٢٤٤     جمرى وادي لنب  املزارع يف بطنامتداد العمران و         ٩    

  ٢٤٤                رمي خملفات البناء يف جمرى األودية   ١٠   

  ٢٤٥                      رمي النفايات يف جمرى األودية  ١١   

  هـ على الطرق واجلسور واألنفاق ١٤٢٦األضرار البيئية للسيول   ١٣-١٢
                       يف مدينة الرياض 

    ٢٤٦  

  ٢٤٦      هـ١٤٢٦اخلسائر املادية اليت تعرضت هلا مدينة الرياض أثر سيول   ١٥-١٤

  ٢٤٨      خملفات البناء من أمسنت وخرسانة                 ١٦   

  ٢٤٨      احلديد  خملفات البناء من                      ١٧   

  ٢٤٩     اء ضاري للنفايات وخملفات البنالغري ح املظهر               ١٨   
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  الصفحة                       عـنـوان الصـورة  الرقم 

  ٢٥٠                           جتمع املياه يف احلفر الغائرة  ٢٠-١٩

  ٢٥٠               احلفر الغائرة كمناطق ترفيهية لسكان الرياض   ٢٢-٢١

  ٢٥١                      عمليات نقل التربة من بطن وادي لنب  ٢٤-٢٣

  ٢٥٢                    احلفر ذات املياه الراكدة  يف حوض وادي لنب   ٢٦-٢٥

  ٢٥٢      احلفر ذات املياه الراكدة اآلسنة                       ٢٧   

  ٢٥٤        تلوث جو حوض وادي لنب بالغبار نتيجة الكسارات ونقل التربة   ٢٨   

  ٣٠٢      النفايات يف وادي لنب                   مكبات  ٢٩   

  ٣٠٣              خملفات البناء يف وادي لنب القريبة من االمتداد العمراين  ٣٠   

  ٣٠٦        احلفر الطبيعية واالصطناعية  املمتلئة مبياه األمطار وجريان السيول  ٣٢-٣١

  ٣٠٧      ن السيول  احلفر الطبيعية واالصطناعية  املمتلئة مبياه األمطار وجريا  ٣٤-٣٣
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  الصفحة                      عـنـوان الـجـدول   الرقم

   حميط حوض وادي لنب بالطرق اآللية ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة   ١    
                           بيانات حوض وادي لنب  

    ١٢٩  

  مساحة حوض وادي لنب بالطرق اآللية ملختلف مصادر البيانات   ٢    
                                يف قاعدة  بيانات حوض وادي لنب  

    ١٣٦  

    طول حوض وادي لنب بالطرق اآللية ملختلف مصادر بيانات قاعدة    ٣    
                          بيانات حوض وادي لنب  

   ١٤٠  

        فروق القيم احملسوبة بني القياسات املورفومترية واملعادالت  ٤    
                املورفومترية  لطول حوض وادي لنب 

   ١٤٦  

   ملختلف مصادر أقصى وأدىن ومتوسط العرض حلوض وادي لنب     ٥    
                    البيانات حسب الطريقة القياسية  

    ١٥٠  

        فروق القيم احملسوبة بني القياسات املورفومترية واملعادالت  ٦    
                املورفومترية  لعرض حوض وادي لنب

    ١٥٠  

  معامل الشكل  ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي  ٧    
                                 لنب           

    ١٥٢  

    قيمة معامل االستدارة حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات   ٨    
                          قاعدة بيانات حوض وادي لنب           

    ١٥٤  

    قيمة معامل االستطالة حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات    ٩    
                      قاعدة بيانات حوض وادي لنب           

    ١٥٦  

    قيمة نسبة التفلطح حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات يف   ١٠   
                      قاعدة بيانات حوض وادي لنب                 

    ١٥٧  

  قيمة معامل التماسك حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات      ١١   
                                    يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب 

    ١٥٩  

  القيم احملسوبة لقياسات اخلصائص الشكلية لشبكة حوض وادي لنب  ١٢   
         ملختلف مصادر بيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  

   ١٦٠  



م  

  

  
  
  

  الصفحة                      عـنـوان الـجـدول   الرقم 

  مصادر البيانات يف قاعدة   عدد الرتب يف حوض وادي لنب ملختلف   ١٣    
                          بيانات حوض وادي لنب  

    ١٦٤  

   عدد ااري لكل رتبة ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة  بيانات حوض  ١٤    
                                  وادي لنب  

    ١٧٧  

  صادر بيانات  قيم نسبة التشعب لرتب حوض وادي لنب ملختلف م   ١٥    
                             يف قاعدة  بيانات حوض وادي لنب  

    ١٧٩  

   عدد ااري اليت التدخل يف الترتيب اهلرمي لشبكة تصريف حوض   ١٦    
            وادي لنب ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  

    ١٨١  

   لشبكة)٣(كن ظهورها مستقبالً بنسبة تشعب    عدد ااري املم  ١٧    
     تصريف حوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات 

                                        حوض وادي لنب  

    ١٨٢  

     متوسط نسبة التشعب حلوض وادي لنب ملختلف مصادر بيانات  ١٨    
          ت حوض وادي لنب                     قاعدة  بيانا

    ١٨٣  

   عدد وجمموع أطوال ااري حسب الرتب لشبكة التصريف املائية   ١٩    
            ) Ikonos (               اعتماداً على املرئية 

    ١٨٥  

   عدد وجمموع أطوال ااري حسب الرتب لشبكة التصريف املائية   ٢٠   
 ) DEM ( اإلرتفاعات الرقمية        اعتماداً على منوذج

    ١٨٥  

   الفارق ونسبة الفارق ألطوال ااري لكل رتبة من شبكة التصريف    ٢١    
            ) Ikonos (          املائية  اعتماداً على املرئية 

    ١٨٧  

  متوسط أطوال ااري لكل رتبة يف حوض وادي لنب ملختلف مصادر  ٢٢    
              انات يف قاعدة بيانات  حوض وادي لنب            البي

    ١٨٨  

    نسبة أطوال ااري لكل رتبة يف حوض وادي لنب ملختلف مصادر  ٢٣    
                         البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  

    ١٩٠  

  صادر   تكرارية ااري لكل رتبة يف حوض وادي لنب ملختلف م  ٢٤    
                           البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  

    ١٩٢  
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  الصفحة                      عـنـوان الـجـدول   الرقم

     كثافة تصريف حوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة   ٢٥    
                          بيانات حوض وادي لنب  

    ١٩٣  

   معامل التعرج النهري حلوض وادي لنب  ملختلف مصادر البيانات يف  ٢٦    
                                             قاعدة بيانات حوض وادي لنب  

    ١٩٥  

  ثابت بقاء ارى املائي حلوض وادي لنب  ملختلف مصادر البيانات يف    ٢٧    
                        نات حوض وادي لنب                        قاعدة بيا

    ١٩٦  

   قيمة اإلرتفاع األقصى حلوض وادي لنب وإحداثياا  ملختلف مصادر  ٢٨    
                           البيانات يف قاعدة  بيانات حوض وادي لنب  

    ١٩٨  

  ختلف مصادر   قيمة اإلرتفاع األدىن حلوض وادي لنب وإحداثياا  مل  ٢٩    
                                         البيانات يف قاعدة  بيانات  حوض وادي لنب  

    ١٩٩  

  قيمة نقطة املنبع واملصب حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات  ٣٠    
                           يف قاعدة  بيانات حوض وادي لنب  

    ٢٠٠  

  ية بني أدىن وأقصى نقطة وبني املنبع واملصب حلوض وادياملسافة األفق  ٣١    
                   لنب ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة  بيانات حوض وادي لنب  

    ٢٠١  

      درجة احندار حوض وادي لنب  ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة  ٣٢    
                                               بيانات حوض وادي لنب  

    ٢٠٦  

   درجة ومتوسط احندار حوض وادي لنب اعتماداً على منوذج اإلرتفاعات   ٣٣    
            DEM                          الرقمية 

   ٢١١  

   تصنيف درجة االحندار يف حوض وادي لنب حسب التقسيم الرئيسي  ٣٤    
          DEMج اإلرتفاعات الرقمية لنوع االحندار اعتماداً على بيانات منوذ

   ٢١٣  

       جدول تصنيف نسبة االحندار يف حوض وادي لنب لنموذج  ٣٥    
                       DEM                    اإلرتفاعات الرقمية 

   ٢١٦  

    جدول تصنيف درجة وزاوية االحندار حلوض وادي لنب  ملختلف  ٣٦   
                            بيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب            مصادر ال

   ٢١٦  
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  الصفحة                      عـنـوان الـجـدول   الرقم

     تصنيف حوض وادي لنب إىل مساحات حسب درجة االحندار يف   ٣٧    
                     قاعدة بيانات حوض وادي لنب   

    ٢٢١  

   التضرس الكلي حلوض وادي لنب   ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة    ٣٨    
                                                            بيانات حوض وادي لنب    

    ٢٢٣  

    نسبة التضرس حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة    ٣٩    
                                        وادي لنب                       بيانات حوض  

   ٢٢٤  

   معامل التضرس حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة   ٤٠    
                                                            بيانات حوض وادي لنب    

    ٢٢٥  

  دي لنب ملختلف مصادر البياناتمعامل التضاريس النسبية حلوض وا  ٤١    
                                                                           يف قاعدة  بيانات حوض وادي لنب  

    ٢٢٦  

    معامل قيمة الوعورة حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات يف  ٤٢    
                                                                             قاعدة  بيانات حوض وادي لنب 

    ٢٢٧  

   الرقم اجليومتري حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة   ٤٣    
                                                            بيانات حوض وادي لنب    

    ٢٢٨  

   التضاريسية حلوض وادي لنب ملختلف مصادر   قياسات اخلصائص  ٤٤    
                                       البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  

    ٢٢٩  

  ٢٣٠                مساحة وحميط احلوض العلوي حلوض وادي لنب              ٤٥    

  ٢٣٢      ادي لنب                مساحة وحميط احلوض األوسط والسفلي حلوض و  ٤٦    

  ٢٣٤     مساحة وحميط احلوض العلوي واألوسط والسفلي حلوض وادي لنب             ٤٧    

   مساحة وحميط حوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة  ٤٨   
                                                         بيانات حوض وادي لنب  

    ٢٣٤  
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  الصفحة                      عـنـوان الـجـدول   الرقم

  عدد ااري للحوض العلوي واحلوض األوسط والسفلي حلوض وادي  ٤٩    
                                  لنب           

   ٢٣٥   

  احلوض األوسط والسفلي معنسبة عدد ااري للحوض العلوي و  ٥٠    
                 عدد ااري لكامل حوض وادي لنب  

   ٢٣٦  

  ٢٥٣                                                     عدد الكسارات يف الروافد الغربية لوادي لنب      ٥١    

  ة   فترة استجابة حوض وادي لنب هلطول ملختلف البيانات يف قاعد  ٥٢    
                                                          بيانات حوض وادي لنب   

   ٢٥٧  

  )ثانية  / ٣ م(كمية التدفق األقصى للسيول حبوض وادي لنب مقاسه   ٥٣    

                                                ملختلف البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب   
   ٢٥٩  

  الفترة الزمنية املثالية هلطول األمطار حلوض وادي لنب ملختلف مصادر  ٥٤    
                                                البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب   

   ٢٦١  

   للسيل حلوض وادي لنب ملختلف مصادر)زمن القاعدة (فترة األساس   ٥٥    
                                                       البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب               

   ٢٦٣  

    ملختلف مصادر)الساعة (    فترة اإلرتفاع التدرجيي لتدفق السيل   ٥٦    
                                            البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  

   ٢٦٥  

    ملختلف مصادر)الساعة (   فترة اإلخنفاض التدرجيي لتدفق السيل    ٥٧    
                                                                    البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  

   ٢٦٧  

  ملعادلة التدفق األقصى املناسب لإلرتفاع  القيمة احملسوبة للطرف الثاين   ٥٨    
   التدرجيي للسيل ملختلف البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب

   ٢٦٩  

    Mini ( Qp ( قيم التدفق األقصى املناسب لإلرتفاع التدرجيي   ٥٩    
      ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب       

   ٢٧٠  

    Maxi ( Qp (م التدفق األقصى املناسب لإلرتفاع التدرجيي   قي  ٦٠   
         ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب       

   ٢٧١  

    Mean ( Qp (قيم التدفق األقصى املناسب لإلرتفاع التدرجيي   ٦١   
         ملختلف البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب       

   ٢٧٢  
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  الصفحة                      عـنـوان الـجـدول   الرقم

  القيمة احملسوبة للطرف الثاين ملعادلة التدفق األقصى املناسب لإلخنفاض   ٦٢   
   التدرجيي للسيل ملختلف البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب

    ٢٧٤    

    Mini ( Qp (تدرجيي   قيم التدفق األقصى املناسب لإلخنفاض ال  ٦٣   
        ملختلف البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب       

    ٢٧٥  

    Maxi ( Qp (  قيم التدفق األقصى املناسب لإلخنفاض التدرجيي    ٦٤   
      ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب       

    ٢٧٦  

    Mean ( Qp (اسب لإلخنفاض التدرجيي  قيم التدفق األقصى املن  ٦٥   
         ملختلف البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب       

    ٢٧٧  

   )ثانية  / ٣ م( كمية التدفق الذروة النوعي حبوض وادي لنب مقاسه   ٦٦   
  ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب                               

    ٢٧٩  

  %٥٠الفترة الزمنية املناسبة إلرتفاع منسوب السيل عند مستوى   ٦٧   
    ملختلف مصادر البيانات  يف قاعدة بيانات حوض) بالساعة (حمسوب 

                         وادي لنب                                            

    ٢٨١  

  %٧٥الفترة الزمنية املناسبة إلرتفاع منسوب السيل عند مستوى   ٦٨   
   ملختلف مصادر البيانات  يف قاعدة بيانات حوض) بالساعة (حمسوب 

                              وادي لنب                                       

   ٢٨٣  

  ) الساعة /  سم (    حساب تركيز األمطار املناسبة لتدفق الذروة   ٦٩   
   ملختلف مصادر البيانات  يف قاعدة بيانات حوض)الساعة /  ملم ( 

      وادي لنب                                                                 

    ٢٨٥  

   )ثانية  / ٣ مليون م( حساب حجم تدفق السيل يف حوض وادي لنب    ٧٠   
   حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض

                                                                               وادي  لنب                          

   ٢٨٧  

     القيمة احملسوبة لسمك أو عمق اجلريان السطحي املناسب لذروة   ٧١   
   تدفق السيل يف حوض وادي لنب  ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة

   وادي لنب                                بيانات حوض

    ٢٨٩  

     القيمة احملسوبة ملعامل قوة السيل  ملختلف مصادر بيانات قاعدة   ٧٢   
                     بيانات حوض وادي لنب     

    ٢٩١  
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  الصفحة                      عـنـوان الـجـدول   الرقم  

  وبة لنموذج سنايدر         القيم اإلحصائية لكافة القيم احملس  ٧٣   
) Snyder's Model (لتقدير حجم تدفق السيول حلوض وادي   

                             لنب لبيانات املرئية 

    ٢٩٥  

          القيم اإلحصائية لكافة القيم احملسوبة لنموذج سنايدر   ٧٤   
) Snyder's Model (لتقدير حجم تدفق السيول حلوض وادي   

 DEM  لنب لبيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية           

    ٢٩٨  

  ٣٠٤            GPS         موقع مكبات النفايات من قراءات جهاز   ٧٥   

  ٣٠٥             GPS         موقع احلفر الغائرة  من قراءات جهاز    ٧٦   

    القيم احملسوبة لقياسات اخلصائص الشكلية حلوض وادي لنب حسب  ٧٧   
        خمتلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب 

    ٣٢٠  

    القيم احملسوبة لقياسات اخلصائص املورفومترية للشبكة املائية  حلوض  ٧٨   
    وادي لنب حسب خمتلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض 

                                  وادي لنب

    ٣٢٠  

   القيم احملسوبة لقياسات اخلصائص التضاريسية حلوض وادي لنب    ٧٩   
     حسب خمتلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  

    ٣٢١  

  Snyder`s  القيم اإلحصائية لكافة القيم احملسوبة لنموذج سنايدر   ٨٠   
  Model  لتقدير حجم تدفق السيول ملختلف مصادر بيانات حوض  

                        وادي لنب       

     ٣٢١  
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لبيانات يف خمتلف ااالت    لقد برزت أمهية ودور نظم املعلومات اجلغرافية كوسيلة متقدمة للتعامل مع ا           

العلمية وأمهها الدراسات اجلغرافية ، ذلك ألا توفر أساليب آلية دقيقة يف حتليـل البيانـات املكانيـة                 
عدنا يف دراسة اخلصائص املورفومترية لشبكة التصريف املائية        اوربطها بالبيانات الوصفية األمر الذي يس     

اعدة بيانات جغرافية ذات متغريات مورفومتريـة معتمـدة      حلوض وادي لنب بطرق آلية متطورة وبناء ق       
 ومنـوذج اإلرتفاعـات   Satellite Images املرئية الفضائية (على مصادر بيانات متقدمة متمثلة يف 

 وإجراء التحليالت املكانية املتقدمة وصـوالً إىل نتـائج   ) Digital Elevation Modelsالرقمية 
الطرق التقليدية ، وتقدم برامج نظم املعلومات اجلغرافيـة أسـاليب           سريعة ودقيقة ومتنوعة مقارنة مع      

علمية معتمدة على القياس والتحليل والتفسري ، وهذا سوف يساعد بـدوره علـى التنبـؤ والتوقـع                  
  ٠املستقبلي لألحواض املائية  وتقدمي املقترحات واحللول اليت تدعم خطط التنمية املستقبلية املتعلقة ا 

فأن هذه الدراسة سوف    العربية السعودية   ية األحواض واالهتمام يف إعادة تأهيلها يف اململكة         ونظراً ألمه 
ف وادي لنب تـساعد يف      يتقدم مقترحات ونتائج تعتمد على نتائج اخلصائص املورفومترية حلوض تصر         

  ٠تاليف خماطر السيول وإعادة تأهيله 

ت املنهجية مبا فيها موضـوع الدراسـة   خطة البحث اليت تتضمن اإلجراءا    ����:����و�+
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وأمهيته وتفصيالً ملنطقة الدراسة مث مشكلة الدراسة وأهدافها إضافة الدراسات السابقة وتـأيت بعـدها               
تساؤالت الدراسة ومنهج الدراسة وشرح لبيانات الدراسة ومصادرها ويتم ختم الفصل األول مبفاهيم             

  ٠ومصطلحات الدراسة 

���������P��������و����ول�א�����Pא���P��������و����ول�א�����Pא���P��������و����ول�א�����Pא���P� العناصر الالزمة إلنشاء قاعدة بيانات جغرافية حلوض وادي لنب مستعرضة       :و����ول�א�����Pא�

فيها مصادر البيانات وتعريفها وأسس بنائها ومكونات قاعدة البيانات وأنواعها ومن مث بـرامج نظـم                
املعلومات اجلغرافية املستخدمة يف بناء تلك القاعدة منتهية بعرض أهم اخلصائص واملتغريات املورفومترية             

  ٠للحوض وادي لنب 

����2���على اخلطوات العملية التطبيقية إلنشاء قاعدة البيانات اجلغرافيـة حلـوض          ����:و�
�QRא�����א��������2و�
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وادي لنب وذلك من خالل تعيني نظام اإلحداثيات واملرجع املكاين املناسب لبناء تلك القاعدة ومـن مث                 
سي وتوضيح كيفية تنظـيم وإدخـال       بيان كيفية إنشاء مكونات تلك القاعدة من طبقات وبنائها اهلند         
  ٠ املتعلق ا )  Topology(البيانات بأنواعها اخلطية واملساحية وشرح البناء الطوبولوجي 
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 اخلصائص املورفومترية املستخدمة يف الدراسة مع بيان العالقات املكانية بني     : و��>P;�א�����Pא�
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א:�����9Pو��>P;�א�����Pא�

 عن كيفية تطبيـق املعـدالت املورفومتريـة         تلك اخلصائص حيث يعرض الفصل الرابع شرحاً مفصالً       
 املرئيـة   (واستخراج القيم احملسوبة هلا ملختلف مصادر البيانات املعتمدة يف هذه الدراسة واليت مشلـت               

 مع ) Digital Elevation Models ومنوذج اإلرتفاعات الرقمية Satellite Imagesالفضائية 
ادر وعلى ضوء ما مت التوصل إليه من قيم حمـسوبة مت            إيضاح سلبيات وإجيابيات كل نوع من تلك املص       

  ٠توضيح العالقات املكانية بني تلك اخلصائص املورفومترية 
  

���G'�P8و�4#م�א�����א���G'�P8و�4#م�א�����א���G'�P8و�4#م�א�����א���G'�P8حـوض وادي لـنب     حصر وحتديد أهم املشكالت البيئية اليت يعاين منها         :  و�4#م�א�����א

علومات اجلغرافيـة  وذلك من خالل عرض تلك املشكالت بصورة عامة ومن مث حتديدها بواسطة نظم امل  
  ٠وذلك لتقدمي تصور ميداين لبعض احللول املقترحة ملعاجلتها 

  


ض�א�����Pא��BPدس�����P+دس�����و��BPא����Pض�א��
P+دس�����و��BPא����Pض�א��
P+دس�����و��BPא����Pض�א��
P+خالصة ما قد مت التوصل إليه يف هذه الدراسة من خامتة البحث ونتائج    : و� 

   ٠وتوصيات الدراسة إضافة إل قائمة املراجع العربية واألجنبية 
  

هلا الستة تصوراً شامالً ومفصالً عن دور نظم املعلومـات          قد أعطت بفصو  وبذلك تكون تلك الدراسة     
اجلغرافية يف بناء قاعدة بيانات جغرافية ذات متغريات مورفومترية ومن مث اخلروج مبخرجـات ونتـائج         
رقمية دقيقة مشلت قاعدة البيانات اجلغرافية املورفومترية وما حتتوي عليها من جداول ، رسوم بيانيـة ،                 

  ٠خرائط 
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 كـبري   وذلك ملا شهده العامل من تطور     ،   التقنية واملعلومات    باالعتماد على  وقتنا احلاضر    يتميز          
تلفـة املـصادر    خمالبيانـات    وكذلك الكم اهلائل واملتزايد من      ،  ات احلاسب اآليل    ـومكون يف أجهزة 

والتعدادات والقياسات البيئية واخلرائط املتنوعة واملرئيات الفضائية والصور          اإلحصاءات (املتمثلة  يف    و
 Data  مجع البيانات(يعة ومتقدمة يف واليت حتتاج إىل طرق سر،  ) ة امليدانياتاجلوية إضافة إىل القياس

Collection  ( و ) اـتصحيحه Editing Data ( و ) هاـتصنيف  Data Classification ( و  
  و  ) Retrieving Data استرجاعها ( و ) Storageختزينها  ( و  ) Analysis Dataحتليلها  ( 
   ٠ )Presentation  Dataعرضها ( و ) Updating Data حتديثها (

مجيـع  تلك البيانـات يف      للتعامل مع اجلغرافية كوسيلة متقدمة     لذلك برزت أمهية ودور نظم املعلومات     
  ٠ بصورة خاصة ااالت العلمية بصورة عامة والدراسات اجلغرافية

 أسـلوباً  )Geographic Information System( )GIS  (وتعد نظم املعلومـات اجلغرافيـة   
ـ   متطوراًتكنولوجياً    )Software( والـربامج  ) Hardware (اآليل  احلاسـب  أجهـزة   ني  جيمع ب

ة للربنـامج أو  ـ املـصاحب   عناصرها وربطها بالبيانات املتعددة    معوالتعامل   املتخصصة يف بناء اخلرائط   
ة ترميزها وختزينها   ـالبيانات املتوفرة على العديد من الربامج األخرى مع إمكاني         دـاملستدعاة من قواع  

    ) ٢٣٠ ، صهـ١٤٢٠ بن سلمى ، ( ٠ إجراء التطبيقات اجلغرافية غري احملددة عليها  وإمكانيةواسترجاعها
   ة يف حتليلـ يف توفري أساليب آلية متقدمهاماً اًة دورـ نظم املعلومات اجلغرافيتلعب وعلى هذا األساس

 ة ـ الوصفياتـيانـلبها باـربط  بعد)  Spatial Data Analysis (  ةـيـمكانـ الاتـيانـلبا

Descriptive Data ) ( إىل الوصول إىل نتائج سريعة ودقيقة يؤدي اجلغرافية مما على قواعد البيانات   
  األمر الذي عزز تلك الدراسات ،  ) الرقمية والرسومات البيانية والتقارير  اخلرائط ( يف ومتنوعة متمثلة

  التنبؤوهذا بدوره ساعد على ، والتفسري  حليلعتمد على القياس والتامل علميال سلوباجلغرافية ذات األ
ج ـصول يف النهاية إىل نتائ    والوة  ـالطبيعية والبشري  رات اجلغرافية   ـالظاه والتوقع املستقبلي ملختلف  

والتخطيطية  ة واملدني ة والصناعي ةالزراعيااالت  خمتلف  يف   ةـمن شأا أن تدعم خطط التنمية املستقبلي      
  ٠نظم املعلومات اجلغرافية كتقنية تساعد يف صنع القرار توظيف على ءاً والعسكرية وغريها بنا
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   برنامج من برامج  تشكل العصب الرئيسي واجلزء احليوي ألي ات واملعلومات املكانية ـومبا أن البيان
  يومورفـولوجيـةاجل  اخلصائص  تعد من) ةـ اخلصائص املورفومتري( ن إف،  اجلغرافية  املعلوماتنظم 
ـ    وهي،   ا العام ـ مبفهومه ) Quantitative  Geomorphology (ة  ـالكمي   ةـأسـاليب حتليلي

 اخلريطـة الكنتوريـة   (  على البيانات املأخوذة مـن      تتناول ظاهرات سطح األرض معتمدة يف أساسها      
م ، ص   ٢٠٠٦ حمسوب وضـاحي ،      ( ٠ )الفضائية إىل جانب الدراسات احلقلية        والصورة اجلوية واملرئية  

يف إنـشاء قاعـدة      عليهـا    سيتم االعتمـاد   اليت   يومورفولوجيةاخلصائص اجل  وبذلك تعد من   ) ٢٤٣
واستخدام التقنيات املتقدمة لربامج نظـم املعلومـات         ذات املتغريات املورفومترية   اجلغرافيةات  ـيانالب

بـصورة  دراسـة   ال تلك متمثلةتلك الربامج   اليت تتيحها   أدوات التحليل    عن طريق  تهااجلغرافية لدراس 
يومورفولوجيـة  جشبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب كظاهرة طبيعية ذات خصائص           رئيسية برسم   

ومن مث الوصول إىل األهداف املرجوة من تلك الدراسة واملتمثلة بشكل رئيسي يف توضـيح     مورفومترية
       ٠دور نظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة مثل تلك اخلصائص 

                                        
 وآخـرون  حمـسوب  ( ٠  الروافد الرئيسية لوادي حنيفـة ىحدإوتعد منطقة الدراسة املتمثلة بوادي لنب   

 الفيضي الواقع علـى جـانيب       سهلهحيث تربز أمهيته اجلغرافية من خالل اتساع         )١٢٢م ، ص    ١٩٩٩
 االمتداد الطويل للحوض هذا االتساع  ذو        وذلك بسبب ،  الوادي خاصة يف األجزاء الشمالية واجلنوبية       

وخصوبة التربة املتكونة مـن الرواسـب       ،  األراضي املنبسطة   يف   ةاخلصائص واملميزات اجلغرافية املتمثل   
السطحية واجلوفيـة ممـا     وفرة مصادر املياه    كذلك   ، بفعل السيول     عند املصب أو   الطينية اليت تكونت  

وظهرة ي متمثلة يف حي عرجياء األوسط والغريب وحي طويق          منطقة استقرار بشر  لنب  وض وادي   جعل ح 
 وكذلك  )١ أنظر شكل    ( مشال الوادي ظهرة أوبرة   ووهجرة لنب   جنوب الوادي وحي ظهرة لنب      البديعة  

الزراعة حيث نالحظ  ذلك مـن       يف  ميثل السهل الفيضي مناطق صاحلة ملزاولة األنشطة البشرية متمثلة          
يعتـرب   و )١انظر صورة   (لوادي  يف بطن ا   النخيل والفاكهة واخلضروات     خالل انتشار املشاتل وبساتني   

اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، برنـامج         ( ٠وادي لنب منطقة برية رعوية تصلح للرعي        بعض أجزاء من    
  )هـ١٤٢٧،  تطوير وادي حنيفة
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                                                             ) ري يف وادي لنب  مناطق االستقرار البش(      )١(شكل                             

  
                                          

   إدارة ،) ١٠T٠٠٠: ١(M7GI-س )  ا;16-ض (/G8FHI JKL-= JMN-OP JMN6-د DEF  ا;=6Cي ووادي ;=? /? <=> ا;ا:6789ار01023 /.-,+  
  ٠هـ ١٤١٨ ) Spot( /d/ Je/0 ا;6G7  ) Landsat 5( ا;J16`aZ ، وزارة ا;P0-ع وا;[6Mان وا;G]JMC8 ا;J/-Z ا;6G7 ا;XF-.Y املساحة

     

      )  حوض وادي لنببساتني النخيل والفاكهة يف بطن (    ) ١(صورة رقم                

    
        ) هـ١٤٢٦ / ٣ / ٣ (  :تصوير الباحثة :                           املصدر 

  ه6eة ;=?   

   ا;XI6lء6ij  -e16Fة ;=?      

-e16Fءm9وnا  

 وادي ;=?    

   6ijة أو6Iة

JZ10=;6ة اij  
+1p, XL  
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د واآلبار والسدود   ـ واملساج  ياء السكنية القدمية  ـرية كاألح ـالوادي على معامل ومنشآت أث     حيوي  و
سلـسلة  متمثلة ب ل منابع الوادي     وادي لنب خاصة يف اجلزء األعلى الذي ميث        ارتفاعوبسبب  زارع  ـوامل

م ،  ١٩٩٤ الـشريف ،     ( ٠  عن سطح البحـر    ) م١٠٩٦ –م  ٨٠٠ (جبال طويق الذي يبلغ ارتفاعها      
 املناطق األقل ارتفاعا     يف فصل الصيف من   ،    نوعاً ما   هذا االرتفاع جعله يتمتع مبناخ أقل حرارة       ) ٧٣ص

   ٠رته والترويح لسكان مدينة الرياض نطقة املصب مما جعل تلك املنطقة صاحلة للتمب املتمثلة
  

أن تلك اخلصائص تقدم دراسـة لطبيعـة        ، يف   وتتضح أمهية دراسة اخلصائص املورفومترية لوادي لنب        
عتماداً على نتائج دراسة اخلـصائص املورفومتريـة ميكننـا          او،   يومورفولوجيةالوادي اجليولوجية واجل  

وذلك من خـالل اسـتخدام بـرامج نظـم          ،   تصنيف حوض وادي لنب حسب االستخدام األمثل له       
حيث نعتمد علـى    ،   املتوفرة يف قاعدة بيانات وادي لنب        البياناتاليت تقوم بتحليل     املعلومات اجلغرافية 

رتفاعات والقيام جبميع عمليات    إلواملساحات واملسافات واالحندارات وا    تلك البيانات يف قياس األطوال    
من خالل أدوات التحليل املتقدمة اليت يتيحها برنامج نظم          الدراسة   التحليل املورفومتري املطلوب هلذه   

 النظام  ، يف معرفة    اخلصائص املورفومترية لوادي لنب     حتليل  كذلك تساعدنا نتائج    املعلومات اجلغرافية ،    
يسهل بدوره عملية التصنيف النوعي ومعرفة العالقة بني        هذا   و اخلاصة به الفعلي لشبكة التصريف املائي     

سس  وذلك من أجل وضع األ )٢٥٥م ، ص ١٩٩٩ حمسوب و الشريعي (واض التصريف وقنواا املائية    أح
الستخدام األرض يف املشاريع العمرانية واالستخدامات البشرية األخرى مثـل الزراعـة ومـشاريع              

  ٠وغريها اخلدمات والطرق 
 املهددة بالسيول من خالل معرفـة        اخلصائص املورفومترية أيضاً يف حتديد األراضي      حتليلوتساهم نتائج   

ساعد اجلهات املعنية يف اختـاذ احللـول   مما يقدم رؤية واضحة ت  نوعية شبكة التصريف املائي لوادي لنب       
  ٠وما ينتج عنها من تدمري تاليف خماطر السيول  والسليمة

ـ ،   للحوض   ما أن دراسة اخلصائص املورفومترية تعتمد يف املقام األول على القياسات املختلفة           ـوب ن إف
 الالزم  ي اجلهد والوقت واملال   ـكثري من الصعوبات املتمثلة ف    يف   سيتسبب  ، ليةاآلغري  إجراءها بالطرق   

  ) ٢٩٠صم ، ٢٠٠٤ الغامدي ، ( ٠دقة يف النتائج ال إضافة إىل عدم لعملية الدراسة
  بيانات على مصادر اًمادعت القيام بذلك التحليل اومن هنا يتضح دور برامج نظم املعلومات اجلغرافية يف
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 جلميع أجزاء الوادي حىت املنـاطق        شامالً اًاليت تعطي مسح  ،  دقيقة وشاملة متمثلة يف املرئيات الفضائية       
اليت ميكن االعتمـاد    النتائج  يف   دقة يف القياس ومن مث دقة        ه يعطي بدور  وهذاليها  إاليت يصعب الوصول    
 Digital Elevation (نات منوذج اإلرتفاعـات الرقميـة   ، وكذلك يف بياعليها يف اختاذ القرار 

Model   ( ٠  
وتساعد دقة بيانات قاعدة البيانات اجلغرافية ذات املتغريات املورفومترية واملصنفة يف جـداول والـيت               

 برمز تعريف يشمل كل معلومة خمزنة بطبقة ذات بناء هندسي حمـدد             الرتباطهاميكن استدعائها بسهولة    
لكثري من النماذج الرياضية املتعلقة باخلصائص املورفومترية خاصة املعتمدة يف تطبيقها على            على تطبيق ا  

 لتقدير حجم تدفق السيول والذي ) Snyder's Model (متغريات شبكة التصريف املائية كنموذج  
 من شأنه أن يساهم يف معرفة وتقدير حجم اجلريان السطحي لوادي لنب ومعرفة مقدار حجم الـسيول                

  ٠ البيئية اليت تسببها تلك السيول واألضرارللوادي وذلك من اجل تاليف خماطرها 
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 وقـد كـان     ،يعترب وادي حنيفة من أهم وأبرز الظاهرات التضاريسية  يف املنطقة الوسطى                       

انية احلـضرية واملتمثلـة بـصورة    الرئيسي يف إقامة املراكز السك  الدور   العديدة   روافدهوادي حنيفة و  ل
اهليئة العليا لتطوير مدينة الريـاض ،        (واضحة يف مديـنة الـرياض عاصمة اململكة العربية السعـوديـة         

حـدى أهـم املراكز السكانية فيها مبختلف اسـتخداماا        إو،   )هـ١٤٢٧،   برنامج تطوير وادي حنيفة   
، وخالل الفتـرات الـسابقة  ) ة ، عـمرانية ، أثـرية  صناعية ، جتاري،زراعية   (البشرية سواء كانت    

وبني األنشطة البشرية املختلفـة     ،   التعويضية   روافدهنشأ توازن بيئي حضري بني قدرات وادي حنيفة و        
  ٠اليت استوطنته 

فتعرضت طبوغرافية الوادي وتكويناته الطبيعية لتغـيري       ،  ولكن يف السنوات األخرية اختل هذا التوازن        
كما ،  أدى إىل تدهـور بناء التربة وتآكل حواف الوادي الطبيعية وتكوين احلفـر واألخاديـد             ،  كبري  

سـتخدم  اكذلك ، برية من الوادي مكباً للنفايات الصلبة وخملفات األنشطة الصناعية    زاء ك أصبحت أج 
 ن مـستنقعات آسـنة    مما أدى إىل تكـوي    الوادي كمصرف طبيعي ملياه الصرف الصحي ملدينة الرياض         

      )  ٢،٣صورة رقم (انظر ياه األرضية ارتفاع منسوب املو
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          ) خملفات البناء يف جمرى وادي لنب (   )٢(صورة رقم                            

  
   هـ١٤٢٦ / ٣/  ٣  :تصوير الباحثة                                              
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 ٧

               
   
  راً ألمهية وادي وتقدي ، رياض  واحلضرية على مدينة ال لبيئية وا مما ينذر بقدر كبري من املخاطر الصحية 

  ٠  حنيفةد الرئيسي بالنسبة لواديا وادي لنب الذي يعد الرافا فيهمبة وروافده بالنسبة ملدينة الرياض حنيف
   جغرافيـة دة بياناتيف بناء قاعاملعلومات اجلغرافية  نظم  تطبيق تقنياتن خالل، مية الدراسة برزت أمه

  يستفادحيث  املورفومتري  والتحليلاسللقي نياً متطوراًأسلوباً تق دمتقواليت ة ـذات  متغريات مورفومتري
  ودراسةاملصادر املائية  مبجال لقتتع ل املورفومتري يف دراسات عديدةـمن تلك القياسات ونتائج التحلي

  واآلثار باألنشطة البشرية ةـاملتعلق  الدراساتة إىلـباإلضافوالدراسات املناخية  اء النبايتـط والغالتربة
  ٠ ألنشطةالبيئية اليت سببتها تلك ا

   قاعدة  بيانات جغرافية ذات، املعلومات اجلغرافية  ة عن طريق نظمـ دراسة اخلصائص املورفومتريوفروت
  وادي لنب  وروافده ، مبا فيها وادي حنيفة متغريات مورفومترية ممكن أن تدعم مشروع  التأهيـل البيئي ل

  اليت تنفذها اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياضم املشاريع ـاملقام حالياً كأحد أهوة يقـدقوفق أسس علمية 
   ٠أنواعها  مبختلف وفقاً لالستخدامات البشرية األمثل له، وذلك من خالل تصنيف وادي حنيفة وروافده 

  ة ـة التقنيـ أداة حتليل عالي  وذلك لكوا ،وسوف يتم توظيف نظم املعلومات اجلغرافية يف هذا البحث
  دمـة يف إدارة املعلوماتالبيئية أساليب متق القرار واملسئولني عن تنمية املواردتقدم للمخططني ومتخذي 

  البيئية  تنظيم البيانات درة كبرية يفـحيث أن لنظم املعلومات اجلغرافية مق، وأقل فاقد  تكلفة أدىنالبيئية ب
  جداول وطبقات وتصنيفها يف ا وختزينها وحتليلهاـ ومن مث معاجلتهالبيانات قواعد  يفاملكانية وغري املكانية

  والصاحلة املوارد واختاذ القرارات الصائبة الوصول إليها مما يسهل عملية وضع خطط التنمية لتلك يسهل
   بيئيـة متمثلة يف اإلخالل بالنظامأضرارة ، من ـوادي لنب حالياً كغريه من روافد وادي حنيف ويعاين هلا

  النشاط اته  الطبيعية ، املتمثلة يف تدهور نسيج التربة الذي أثر علىالبيئي للوادي مما أفقده الكثري من ميز
   الصحي الصرف ظاهرة السيول ، واستخدامه مصرفاً ملياهالزراعي وضيق جماريه وشعابه والذي سبب يف 

  بصورة الطرق على صحة البيئـة واإلنسـان بسبب التلوث ، كذلك  امتداد العمران وشبكة الذي أثر
  ٠ ) ٤ (بطن الوادي انظر صورة رقم عشوائية يف 
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  )  امتداد العمران وشبكة الطرق يف بطن جمرى وادي لنب (    )٤( صورة رقم                 

  
  هـ١٤٢٦ / ٣/  ٣  :تصوير الباحثة                                       

                               
 قيمته كمحمية رعوية ، بسبب تدهور الغطاء النبايت الطبيعي الـصاحل          تلك األسباب أفقدت الوادي     

كذلك سامهت األسباب السالفـة الذكر بفقـدان الوادي قيمتـه الترفيهيـة الـسياحية أو               للرعي
ترفيهي ألهايل املنطقة، لذلك سارعت اجلهات املختصـة املتمثلة يف اهليئة العليا لتطوير مدينة              كمنتجع

اسات سريعة إلعادة التأهيل البيئي لوادي حنيفة وروافده ، من خالل العمل على             الريـاض بوضع سي  
تكويناتـه وموارده الطبيعيــة ،      إقامـة عالقات تكاملية بني االستخدامات البشرية للوادي، وبني       

ظل احلاجـة   ه التروحيي األكرب ملدينـة الرياض ، يف      تنـزووصوالً إىل جعل وادي حنيفة وروافده امل      
الـسعي إىل   طبيعية إضافـة إىل ومترتهات تزايدة لسكان مدينة الرياض إىل مناطق مفتوحة وتروحيية    امل

التربـة اخلـصبة ،      ذات السهول الفيضية للوادي   التطوير االقتصادي املتمثل يف الزراعـة يف مناطق      
يف ضة    تسهم تلك املساعي اليت هدفها خلق مزايا بيئية واجتماعية واقتصادية وسياحية من شأا أن            

 استراتيجية اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، برنامج تطوير وادي حنيفة          (٠سياحية مستقبلية ملنطقة الرياض     
  )هـ ١٤٢٧تطوير وادي حنيفة ، 
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وحتتاج عملية التأهيل البيئي لوادي لنب وفق أسس علمية صحيحة إىل دراسة اخلصائص املورفومتريـة              
يف حتديد االستخدام األمثل جلميع أجزاء الوادي ، مما يعطي تصوراً واضـحاً لتلـك                مهمةاليت تعترب   

ومن هنا يأيت دور نظم املعلومات اجلغرافية يف تقـدمي تقنيـة   ٠املشاريع اخلاصة بإعادة التأهيل البيئي       
التحاليل عالية الدقة يف قياس وحتليل اخلصائص املورفومترية ، وباالعتماد على نتائج تلك القياسات و             

، سوف يسهل عملية وضع اخلطط املستقبلية وصياغتها بصورة صحيحة تتناسب مع حل املشكالت              
البيئية اليت يعاين منها الوادي ، وبذلك يتم الوصول إىل نتائج من شأا أن ختلق توازناً بيئياً بني موارد                   

  ٠الوادي الطبيعية واستخدامات البشرية لتلك املوارد 
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  ة الرياض وأثره يف ـتضاريسية تقع يف قلب مدين  نظراً ألمهية وادي حنيفة وروافده كأبرز ظاهرة )١(

  ة فقد ـأحدى روافده الرئيسي  وادي لنب  ونظراً ألن، ملدينة الرياضاألراضي  استخداماتتوجيه      
  ن إاألجـراء ف التأهيل البيئي لوادي حنيفة وذا  مشروع مدينة الرياض لتطويريا تبنت اهليئة العل     

  ٠لنب منطقة الدراسة أصبحت أمراً ميسوراً  اخلاصة حبوض وادي      البيانات واخلرائط
  
  ا جيعل الزيارة ـالوصول إليها من قبل الباحثة مم ةـقرب منطقة الدراسة املتمثلة بوادي لنب وسهول )٢(
   املواقع من أجل أجـراء القياسات املتمثلة  وحتديدالدراسة  ةـمنطقومسح تعيني  من أجل امليدانية     

   سهالً أو تصويرها فوتوغرافياً أمراً )GPS  (جهاز   البيئي للحوض بواسطةألضرار ا      برصد مواقع
  ٠ اًوميسر     
       
   ة تشمـلـية طبيعيـلوحدات تضاريسملة  هي دراسة جغرافية شا) حوض وادي جاف (دراسة  )٣(

  ة املائية والسهول الفيضية املتمثلـة يف ـالتوزيع املكاين املترابط بني املناطق اجلبلية و الشبك عـلى      
  ح للباحث التعرف على العالقات املكانية ـ مما يتي)شبكة تصريف املياه  الوادي ل ، السهل ، اجلب(     

  ٠من حيث النشأة والتكوين الصخري واألشكال  اجلغرافية  املتنوعة اهرات      بني خمتلف الظ
  
  

  
  
  



 ١٠

  
  

  

  ة متمثلة يف اجلزء ـهام اجلافة املمتدة يف مناطق عمرانية   املائية   املسامهة يف دراسة أحد األحواض)٤(
   األخرية  عاصمة اململكـة  العربية  السعوديـة الرياض اليت حظيت خالل السنـواتالغريب من      

  ألحباث البيئـة   مركز األمري سلطان(االختصاص مثل  ذات باهتمام متزايد من قبل جهات عديدة      
   ٠ )لتطوير  مدينة الرياض    اهليئة العليا ، واملياه والتصحر ، أمانـة مدينة الرياض          
  صة وتوفري نتائج من هذه الدراسة  التمكن من تطبيق تقنية نظم املعلومات اجلغرافية بكفاءة كمتخص)٥(

  ٠اجلهات املعنية يف صنع القرار  تفيد       
  اخلصائص املورفومترية  ات اجلغـرافية يف حتليل ـاملتعلقة بتطبيق تقنية نظم املعلومندرة الدراسات  )٦(

  ٠ ريباليت تتعلق بدراسة األحواض اجلافة يف العامل العتلك خاصة       
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م ، ص   ١٩٩٩ حمسوب وآخرون ،     (ة  ـ من اجلهة الغربي   لوادي حنيفة  يعترب وادي لنب الرافد الرئيسي    

تبدأ منابعه من السفوح الشرقية      )٢ص ،،   ٢٠٠٥  ، اخلريف (وقد مسي ذا االسم لعذوبة مياهه        )١٢٢
راه الرئيسي الذي ميثـل     جلبل طويق ويتجه شرقاً حىت يصل إىل مصبه عند منطقة التقاء  وادي لنب مبج              

  قدر ـة حوض تـمبساحو )م ل ك٤٢ ( ة مصبهـه لغايـغ طول وادي لنب من منبعـويبلوادي حنيفة 

   و)متر ١ ( ةـبدق ) Ikonos ( يـقمر الصناعـة للـة الدراسـحسب مرئي ) ٢ملك٢٠١,١٠٨ (
   ٠ )متر ٢٠ ( بدقة  ) DEM ( حسب منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) ٢ كلم١٩٦,٤٩٠( 

  ي طول ـ مشاالً وخط) ْ ٢٤َ  ٤٠ً  ٠٠و ْ  ٢٤َ  ٣٠ً  ٠٠ (  ي عرضـ لنب بني دائرت وض واديـويقع ح
  ٠ شرقاً أي يف اجلزء الشمايل الغريب من مدينة الرياض ) ْ ٤٦َ  ٤٠ً  ٠٠ و   ْ ٤٦َ  ١٧ً  ٠٠ (

  ومن اجلنوب  مشاالً  ) SHIÌB WABRAH ( تقسيم املياه مع شعيب وبره   خبط وادي لنب يشترك 
  ٠وادي لنب حوض  موقع )٢(ويوضح شكل  ) WÁDÌ NAMÁR (مار ـيشترك مع وادي ن

   مرئية الدراسة اتـعلى بيان اعتماداً   )رافداً ٣٢٩٦(ددها إىل ل عصرية يثبروافد ك نب متع وادي لتي
  ية ديب وادي د وادي لنبـ رواف أهم و) متر ١ ( مكاين   بدرجة وضوح) Ikonos (للقمر الصناعي 

     DHUBIYAT ASSAD(د ـسأ  يـةـ ووادي ديب) SID DHUBIYAT WÁDÌ ( دـسع
WÁDÌ(  وادي املليح)ALMULAYA   WÁDÌ (ةـ وادي العطف )  ALATFAH WÁDÌ(   
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  ٠م ١٩٩٩ ) IKONOS (هـ ومرئية منطقة الدراسة للقمر الصناعي ١٤٢٣خريطة األساس هيئة املساحة اجليولوجية ، :        املصدر 
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لالسـتخدامات   صـاحلة  مناطق   وهيلوادي لنب سهل فيضي يقع على جانيب الوادي  يتميز بسعته            
 به ذلك السهل الفيضي من خصوبة تربتـه املتكونـة مـن الرواسـب               صفملا يت املختلفة   البشرية

هذه  ة  ـ للزراع  ةواليت أصبحت صاحل  ووفـرة يف مياهه    أثناء الفيضان    السهل تغطي ة اليت ـالطيني
، ولـنفس الـسبب     ه  ـل واحلبوب واخلضروات والفواك   ـببساتني النخي  متمثلة ةاملناطق الزراعي 

تـضحت مـن خـالل       االبشرية   االستخدامات لقاطنيه وأبرز  مناطق رعي  ضيأصبح السهل الفي  
ة وعرجياء الغريب وحي طويـق وحي ظهـر       األوسط جاءـيف حي عري   املتمثل،  راين  ـالتوسع العم 

لنب وحي هجرة لـنب      أوبرة وحي ظهرة     يف مشال وادي لنب حي ظهرة      جنوب الوادي أما  البديعـة  
         ٠بالكسارات املتمثلة ومناطق متفرقة من التعدين

                             
الوادي اجلاف وهو الوادي احملروم مـن امليـاه اجلاريـة        ،  ورلوجياً  يطلق على  وادي لنب جيومورف     

اليت تتـساقط يف    وال يكون فيه مياه إال بعد زخات املطر السخية أو الوابل أو الدمي                دائمة   بصورة
 Dendritic (ري شرق أو الشمال الشرقي بنمط شجيكون اجتاهه العام حنـو ال، وفصل الشتاء

Pattern (                رىوهو جتمع جماري الصرف مع بعضها البعض على هيئة أفرع شجرة مث تصب يف ا
 بعدم انتظام الشبكة املائية والتقاء الروافد       يتصفالذي  و  ) ١١٦م ، ص  ١٩٨٢ فُريدة ،    ( ٠ الرئيسي

وذلك بسبب جريان الوادي يف مناطق سـهلية أو هـضاب           ،  بارى الرئيسي يف مجيع االجتاهات      
  ٠ هاواملتمثلة يف هضبة جند الذي حيتل وادي حنيفة وروافده اجلزء األوسط من

وذلـك ألن جمـرى   ،  ) Underfit Stream (ودية الضامرة أو العاجزة ويعد وادي لنب من األ
النهر ال يتناسب مع حجم الوادي الذي يشغله إضافة إىل أن تعرج وادي لنب صغري جداً عن حجم                  

بسبب تغري الظـروف    ،  واديه ويرجع سبب ضمور وعجز وادي لنب إىل نقص يف حجم التصريف             
 ذات حجـم    ) Pleistocene الباليـستوسني    ( املطـرية    املناخية حيث كان الوادي يف العصور     

  ٠ وحمددة املعامل والسمات واضحة جماريوأا جتري عرب ، تصريف كبري 
من جفاف وقلة أو ندرة األمطار أصـبح وادي         ،  وبعد تغري األوضاع املناخية على ماهي عليه اآلن         

 تبـع ل اليت حتصل بني فترة وأخرى ال ت       مما جعل السيو  ،  لنب من األودية اجلافة الغري منتظمة اجلريان        
 بأقل عـرضٍ  ،   يف الرواسب السميكة املوجودة يف بطن الوادي         اًارى القدمي بل حتفر جمرى جديد     

 ، انظر صورة ) ٣٤ م ، ص١٩٩٢ الوليعي ، (من ارى القدمي لذلك يكون ضامراً عن جمراه األصلي         
  ٠) ٥(رقم 
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     ) جمرى وادي لنب القدمي والضامر اجلديد (  ) ٥ (                     صورة رقم 
             

  
  ٠)  ٦٥م ، ص١٩٩٢ الوليعي ، ( :املصدر   
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  اه من ـ املي  ط تقسيمـة على خـوهي اليت تبدأ من أعلى نقط :�����4

  لغاية نقطة التقاء رتب شبكة التصريف حلوض وادي لنب فوق سطح البحر  )م ١٠٢٤ ( منسوب     
   املساحـةوادي لنب ة من حوضـ  ومتثل تلك  املساح)م ٧١٦ (منسوب  البعض عندببعضها      
    مشاالً)ْ ٢٤َ  ٤٠ً  ٠٠و ْ  ٢٤َ  ٣٠ً  ٠٠ (  رضـع دائريتواليت تقع بني   للتعريـةاً ـنشاطاألكثر      

   لوادي الروافد العلياتكون وتاً ـشرق ) ْ ٤٦َ  ٤٠ً  ٠٠ و ْ   ٤٦َ  ٢٧ً  ٣٠ ( ولـوخطي ط     
  املناطق بتضرسها كوتتميز تل واديواليت تشمل منابع ال ة للنهرـاجلبلية املرتفع قـ لنب يف املناط     

  ا ـارتفاعه متوسط  يبلغ ق اليتـة جلبال طويـالشرقي ة يف السفوحـواملتمثل حندارهاا      وشـدة
  ) ٧٣م ، ص١٩٩٤ الشريف ، (٠ البحر  فوق سطح ) م١٠٩٦ –م ٨٠٠(     
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   تعرية ريةإىل املنطقة   وذلك بسبب تعرضهتاباحندار حافذلك اجلزء من حوض وادي لنب تميز   ي
   واليت أدت إىل تكوين) Pleistocene الباليستوسني ( العصر املتمثلة يف رات املطريةـخالل الفت

  اخلشوموجود  إضافة إىل )م ١٢٢(عمق  بعضها إىل  يفمن األودية تصل  ةـشبكات كثيفة وعميق
   ٠) ٧ ، ٦ أنظر صورة رقم (واملغارات   والنتوءات

                   
         ) املغارات املتكونة يف الصخور الرسوبية لوادي لنب (  ) ٦(صورة رقم                     

  
                                       

      )  املغارات املتكونة يف الصخور الرسوبية لوادي لنب (       )٧(صورة رقم                       

  
  هـ١٤٢٦ / ٣/  ٣  :تصوير الباحثة                                        
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)٢(����)*�G	وא�H��4
�אF!ض�א	!��)*�G	وא�H��4
�אF!ض�א	!��)*�G	وא�H��4
�אF!ض�א	!��)*�G	وא�H�  يقعاحلوض مصب النهر الذي   وميثل هذا اجلزء من : ���4
�אF!ض�א	!
  ْ   ٤٦َ  ٢٧ً  ٣٠ ( ولـ ط   مشاالً وخطي)ْ ٢٤َ  ٤٠ً  ٠٠و ْ  ٢٤َ  ٣٠ً  ٠٠ (  دائريت عرض  بني     

  تعرج  ر الذي يؤدي إىلـاألم، ة ـاألرض بصورة مستوي حيث تظهررقاً ش )ْ ٤٦َ  ٤٠ً  ٠٠ و      
  مهجورة  حبريات هاللية أو أكواعٍ تؤدي إىل تكوين احلجم ومن مث  خمتلفة أكواعاًمعه  رامساًالنهر       
   موجودة املياه وتقل عملية النحت حىت تصبح غري ةـ سرع تدفق احلوض يقل من اجلزء هذاويف       

   وتعترب تلك )٢١  ، صهـ١٤٢٠أبو مسور ،  ( الوادي مصبعند  الترسيب ةـعملي لظهوروذلك       
  ة واألكثر عرضة لتأثري خماطر السيول ـاً لعوامل التعريـأقل نشاط لنب  حوض وادي مناملساحة       

  ة  التصريف ـه شبكاملنطقة األقل إحنداراً يف احلوض واليت تتجمع فيها جممل ميا متثل       ولذلك ألا
  داد العمراين فهي من أكثر ـة المتـونظراً ألن تلك املنطقة هي األكثر صالحي       حلوض وادي لنب

  ٠)  ٤ ، ٣ (الشكل رقم  خبطر السيول ،  أنظر خطـورة وديد املناطق      
        

  
  ) حلوض وادي لنب لسفلىيوسط وايف ارى األتكوين األكواع رسم ختطيطي ل (  )٣(شكل             

                                
  إدارة ) م١٠(درجة الوضوح )  الرياض اجلزء الغريب (عمل الباحثة بتصرف عن مرئية فضائية : املصدر                        

     ٠ ) Spot (م ، القمر الصناعي ٢٠٠٣والطريان واملفتشية العامة ، ع املساحة العسكرية ، وزارة الدفا                        
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       ) لوادي لنب وسط والسفلي توضيح منطقة تكوين األكواع يف احلوض األ(   )٤(شكل           

                     

  
      إدارة املساحة العسكرية ، ) م١٠(درجة الوضوح )  الرياض اجلزء الغريب ( مرئية فضائية  عمل الباحثة بتصرف عن:املصدر    

               ٠ ) Spot (م ، القمر الصناعي ٢٠٠٣الدفاع   والطريان واملفتشية العامة ،  وزارة                   
                  

   الدرع(األول والذي يسمى  ،  ن رئيسينيـ قسمي اجلزيرة العربية جيولوجياً إىلهتنقسم أراضي شب
  الشمالاز املمتدة من ـة وتشمل امتداد جبال احلجـاململك ي منـ والذي حيتل اجلزء الغرب)العريب 

  ٠ تحولةإىل اجلنوب مبحاذاة البحر األمحر حيث تتكون من الصخور النارية أو امل
قع يف اجلزء الشرقي من اململكة حيث خيتلـف         وي،   ) الرف العريب    (سم  اأما القسم الثاين فيعرف ب    

من حيـث املنـشأ وطبيعـة التكوينـات         ،  ختالفاً كامالً يف تركيبه اجليولوجي عن الدرع العريب         ا
 لطبقاته ويتألف هذا القسم والذي حتتل هضبة جند اجلزء األكرب منه حيـث تقـع                املكونةالصخرية  

 ضمن تلك األودية من طبقات صـخور         راسةضمنها وادي حنيفة وروافده واليت تدخل منطقة الد       
خالل األزمنـة اجليـولــوجية   Tethys )  تيثس (واليت تكونت حتت سطح حبر جريية رسوبية 

  قبل أن تنحسر عنها املياه حنو اجتاه اخلليج  )امليزوزوي ، الكاينوزوي   الباليـزوي ،(الثالثة األوىل 
  

  
  
  
  
  

 /.[J7 اnآpاع 
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 ة اليت ـات التكتوني ـالعملية خالل   ـة اجلريي ـالرسوبي ت الطبقا  اه عن تلك  ـاحنسار املي  وبعد العريب

 الطبقات تصدع ومن مث تعرية مائية  يف الفترات         ك حدث لتل  ) (Tertiaryالثالث   حصلت يف الزمن  
 رسابات اجلرييـة اللينـة    إل عملت على حنت تلك ا     ) Pleistocene الباليستوسني   ( صراملطرية يف ع  

ـ   ) Cuesta كويستا   (صخرية   هيئة حافات صالبة على    األشد رساباتإلوبقيت ا   ال والـيت   أول اجلّ
 خالل العـصور   عملت عوامل التعرية املائية     كذلك ) املنجور ، وأبو لبدة      (كخشم   تنتشر ا اخلشوم  

 وادي لنب بأودية كثرية طويلة وقـصرية       تقطيع جبال طويق اليت متثل اجلزء األعلى حلوض        علىاملطرية  
 الـشريف ،    (وادي لـنب العـام       جتـاه اق على   ـو منطب ـخفضة شرقاً كما ه   األراضي املن  منحدرة حنو 

  )١١٦م ، ص ١٩٩٩، وآخرون حمسوب ( ، )٢٣م ، ص١٩٩٨سقا ،  (  ،) ٧٣م، ص١٩٩٤
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*��3�L�5א+!�:M  : خشنة وتتصفتتداخل معها صخور جريية  وتتكون من صخور جريية دقيقة  

  صورة   أنظراملائية عوامل التعريةوذلك بسبب تأثري  ةـصخور هذه الطبقة بأا متكسرة ومتشقق      
     ٠)٧(      رقم 

)٢( R��B	�5א+!�:MR��B	�5א+!�:MR��B	�5א+!�:MR��B	�5א+!�:M :نتيجة ور هذا التكوين متشققةـن اجلبيلة حيث تظهر صخـ وهي تلي تكوي  
   الصخور التكوينات على  وي هذهـ وحتت ةـة بواسطة املياه اجلوفيـ اإلذاباليت سببتها لاليارات      

    وصخور جريية يفاألوسط  يف النطاق  ن وصخور الربيشياـالتكوي من األسفل اجلزء يفالكلسية       
  ٠التكوين  األعلى من اجلزء     
 )٣( 
  جمرى وادي لنبلى طول  وتوجد هذه الرواسب يف بطون األودية املمتدة ع: �وא��Sא�ود+
�وא��Sא�ود+
�وא��Sא�ود+
�وא��Sא�ود+

   يـرينوكذلك الرمل الغالطمي واحلصباء املمزوج بطبقات من   وتتألف تلك الرواسب من الطني     
   ، )١٤ ، صهـ١٤١٩ر مدينة الرياض ـة العليا لتطويـة الرياض ، اهليئـ أطلس مدين( ٠ الرمليوالطني       

  ة للجزء الشرقي واألوسط ـسوبية اجلريية املكونن الطبقات الرإاً فـوعموم ) ٥ (ر الشكل ـانظ      
  ة يف تلك ـلتواءات اخلفيفإلالشرق مع حدوث بعض ا حنو  تدرجيياً  حنداراًادرة ـة منحـللمملك      
  هائلة للبترول واملياه اجلوفية واملوجودة بني  أحواض وخزانات  الطبقات الرسوبية والذي نتج عنها      
  برية وذلك بوجود الطاقة ادية كـتلك املنطقة أمهية اقتص بقات األمر الذي أكسبا تلك الطـثناي      

  م ، ١٩٨٢ فُريدة ، (٠الطبقية لصخور وادي لنب   توضح التكوينات الرسوبية)٨(      واملياه والصورة 
      ) ١١٦ص      

  
                                       



 ١٨

  
                                      ) التكوينات الرسوبية الطبقية لصخور وادي لنب (      )٨(صورة رقم                    

  
  هـ١٤٢٦ / ٣/  ٣  :تصوير الباحثة                                             

  
  ) مقطع رأسي للتكوينات اجليولوجية لوادي حنيفة وروافده (      )٥(شكل                    

  ٠ م١٩٩٩-هـ١٤١٩، أطلس مدينة الرياض ، اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض وجامعة امللك سعود ، الطبعة األوىل : املصدر     
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ومن الناحية اهليدرولوجية ميثـل وادي لنب مـصرفاً ملياه السيـول واألمـطار ونتيجة لتكوينه             
 مالئمـة ق تعترب من أكثر أنواع الـصخور      اجليولوجي من طبقات رسوبية واليت حتتوي على شقو       

لعملية تسرب املياه إىل باطن األرض لذلك تعترب خزانات كـبرية للميـاه اجلوفيـة املتـوفرة يف       
توي عـلى مياه جوفية تبلغ نـسبة األمـالح         حيتكوينات وادي لنب خاصة تكوين العرب الذي        

لنب يتكون من رواسب األوديـة       ومبا أن بطن وادي      ) لتر   / ملغ   ٤٢٥٠ (املذابة فيها حـوايل    
ساعد على تسرب مياه السيول واألمطار إىل الطبقـات          اليت متتاز بنفاذية عالية جداً األمر الذي      

النطاق الرسويب يف شرق اململكة مـن         بذلك خزانات املياه اجلوفية وتصنف أودية      اًاألرضية مكون 
جلويف وتوجد تلك امليـاه يف تكوينـات        الدرجة الثانية بعد أودية الدرع العرب من ناحية املياه ا         

 تكوين الساق ،  تكوين الوجيد       (ي  ـات ه وينـحسب الطبقات الرئيسية احلاملة هلا وهذه التك      
ـ ، تكوين املنجور ، تكوين تبوك ، تكوين الوسيع تكوين الـدمام ،   البياض  ، تكوين أم رضمة  

 اجلوفية وية حاملة للمياه  ـك طبقات ثان  باإلضافة إىل تلك الطبقات الرئيسية هنا      )تكوين النيوجني   
 و يعترب وادي لنب مبا حيتويه من        ) تكوين اجلله ، تكوين سكاكا ، تكوين خف ، تكوين ضرماء             (

م ،  ١٩٩٩ أطلس مدينة الريـاض ،       (٠مياه جوفية ضمن التكوين الرئيسي املمثل يف تكوين املنجور          
  ) ٢٠ص 

 ويبلـغ مسـك تكـوين     ) ٢مل ك ٦٥٠٠ (ته حنو   قع تكوين املنجور وسط اململكة وتبلغ مساح      ت
 حيث تتكون املنجور يف تلك املنطقـة مـن          )م  ٤٠٠ (املنجور يف منطقة وادي حنيفة وروافده       
ن يف غاية األمهية ملدينة الرياض حيث كانـت         ان الطبقت اطبقتني حاملتني للمياه اجلوفية وتعترب هات     

   ) ١٢٠م ، ص١٩٩٨سقا ، ( ٠ تياجاا من املياه من اح)%٩٠(تلك املياه اجلوفية متد املدينة بنحو 
 ولقد خططت حكومة اململكة لتنمية موارد املياه واحملافظة عليها بكفاءة وفعالية وبأقـل تكلفـة               

دة خالل أوقات التساقط وإعادة     ممكنه وذلك من خالل إقامة السدود واخلزانات حلفظ املياه الزائ         
وتتطلب تنمية املوارد املائية من خالل إقامة السدود         مرة أخرى خالل أوقات احلاجة       ااستخدامه

تكوينات الصخرية  لواخلزانات معرفة األماكن املناسبة إلقامتها  وذلك من خالل املعرفة الكاملة ل           
قامة تلـك املـشاريع يف      إلف املائي جتنباً    والترابية ومعرفة اخلصائص املورفومترية  حلوض التصري      

املناطق اخلطرة مثل املراوح الفيضية أو املناطق ذات التكوينات الصخرية الـضعيفة والـيت قـد                
  الفجائية ومن هنا تربز  يار تلك املشاريع بسبب حدوث السيول والفيضاناتاسبب يف خماطر تت
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  اؤه عام ـم بنـاض وقد تـة الريـ غرب مدين)م لك٦ (بعد على  ،أنشئ سد لنب على وادي لنب  
 ول وط )متر  ١٢ (اع  بارتف كامي ، وع الر ـن الن ـاض وهو م  ـة الري ـ من قبل بلدي   ) ه�ـ ١٣٧٩ (
   )١٧صم ، ٢٠٠٦، والكهرباء وزارة املياه  ( ٠  ) ٣ م٢,٠٠٠,٠٠٠(  بسعة ختزينية بلغت)متر ٥٠٠ (
  ٠ ) ٢٨هـ ص ١٤١٧ األحيدب ، ( 

وذلك من خالل التأثري على     ،   دوراً كبرياً يف التأثري على مورفومترية احلوض         ةب الظروف املناخي  وتلع
 للـوادي ،  من حيث أن التساقط  بأنواعه املختلفة يعترب املمـول الرئيـسي             ،  الدورة اهليدرولوجية   

 ارتفاع درجـات    وذلك ألن ،  وكذلك عنصر احلرارة اليت هلا التأثري املباشر على فعالية مياه األمطار            
كـذلك الريـاح    ،احلرارة تؤدي إىل ارتفاع كميات التبخر من مياه األمطار واملياه السطحية للوادي             

وسرعتها تؤثر وتعمل على زيادة مقدار الفاقد من الرطوبة ويتعدى أثر عناصر املنـاخ فيمـا يتعلـق             
 املباشر وكلما كانـت     باإلشعاع الشمسي حيث أن عملية التبخر تنشط حتت تأثري اإلشعاع الشمسي          

  ٠كلما كان الفاقد من التساقط كبري جداً ، ساعات سطوع الشمس طويلة 
تقع غرب مدينة الرياض واليت تقع بدورها وسط اململكة         ،  ومبا أن منطقة الدراسة املتمثلة بوادي لنب        

ة واجلفـاف   ن منطقة الرياض يسودها املناخ الصحراوي املتميز بشدة احلرار        إف،  العربية السعـودية   
وبسبب الضغط املرتفع اآلسيوي ب على اململكـة الريـاح          ،  صيفاً وميله للربودة والرطوبة  شتاءاً       

رض ـي السبب املباشر يف موجات الربد القارصة اليت تتع         الشرقية والشمالية وهذه الرياح ه     الشمالية
قوط قليل من األمطار خاصة     س الرياح أيضاً  وسطى من اململكة وتسبب تلك      ـهلا املناطق الشرقية وال   

إذا كـان   إال   بعد عبورها اخلليج العريب لذلك نرى أن أغلب األودية تعاين من قلة اجلريان السطحي             
ـ       ار ـذلك التساقط بصورة كبرية وفجائية قد تسبب يف حدوث السيول وما يترتب عليها مـن أخط

 )٢٣م ، ص  ١٩٩٨ا ،   ـسق( ، ) ٧٣م ، ص  ١٩٩٤ الشريف ،    (ة  ـي املناطق الصحراوي  ـخاصة ف  ةـبيئي
     ٠ )١١٦م ، ص ١٩٩٩، وآخرون حمسوب (

ـ     (ومن العوامل املؤثرة على السيول يف املناطق الصحراوية          ر والتـسرب    ـ األمطار ، الفواقد التبخ
ـ   ف أي اخلصائص  ـالتصريشكل أحواض    ـ  ـ املورفومتري ـ   ـة لل ـ  ـوادي ، أن جاري ،  ـماط امل

 وبالنسبة للمتغريات التابعة للخصائص     ، )١١م ص ١٩٩٩حل ،    صا ( )ة  ـمليات الطبيعية والبشري  ـالع
اجلغرافية بتوظيفها ومن مث تقدمي أساليب مباشرة وسـريعة ودقيقـة            املورفومترية تقوم نظم املعلومات   

 نومن مث يفـسرو   ، ا وباألمناط املكانية التابعة هلا       اوويتنبئموا الظاهرة اجلغرافية    بأن يقو ،  للجغرافيني  
  ات اجلغرافية من خالل تقدمي وسائل جديدة يف ـوبذلك يتضح دور نظم املعلوم املسببة هلاالعمليات 
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املتمثل بظاهرة السيول والعمليات املكانية املسببة هلا مما يسهل         ،  حتسني فهمنا لنمط الظاهرة اجلغرافية      

  ٠علينا معاجلتها ووضع احللول هلا 
 خالل النهار نظراً    )م  ٥ ٤٠ (واليت تتجاوز   ،  ارة  وفيما خيص فصل الصيف حيث ترتفع درجات احلر       

وتتفاوت تلك الدرجة على    ،  الذي مير مبنتصف مدينة الرياض      ،  لتعامد الشمس على مدار السرطان      
خلو السماء من الـسحب     منطقة الرياض وذلك حسب اإلرتفاع عن مستوى سطح البحر ، كذلك            

اليت جتمعت خـالل فـصل      ،  اقد من املياه السطحية     رتفاع يف نسبة الف   اوقلة الغطاء النبايت أدى إىل      
اجلريان اليت قد ختتفي ائياً  يف ذلك الفـصل          الشتاء األمر الذي يساهم بصورة أكرب يف تقليل كمية          

     ٠لبعض أودية وروافد وادي حنيفة ومنها وادي لنب 
 املائيـة ويف  اإلسـتراتيجية ر اليت جيب توفرها وصيانتها لتحقيق األهداف  ومبا أن املياه من أهم العناص     

  ٠) املصادر السابقة (مقدمتها محاية البيئة لتحقيق رفاهية اإلنسان من خالل خطط التنمية املتواصلة 
ن وعلماء املناخ وعلماء    ـاون اجلغرافيي ـ وتع ،ود  ـتكثيف اجله  اج إىل   ـ بطبيعة احلال حيت   ن هذا إف

ويتم ذلك من خالل الدور الكـبري       ،  ة  ـواملخططني ملشاريع التنمية إلدارة املوارد املائي     رولوجيا  اهليد
 من   واليت،  ة جديدة   ـة تقني ـ إنشاء فلسف   دة يف ـة من املساع  ـالذي تلعبه نظم املعلومات اجلغرافي    

 ناخ وعلماء  اء امل ـج عمل وجهود اجلغرافيني الطبيعيني والبشريني وعلم      ـدم د على ـها تساع ـخالل
مما يعطي مثار هذا الـدمج      ،  ات واحدة   ـة يف قاعدة بيان   ـالتنمي ن ملشاريع ـاهليدرولوجيا واملخططي 

وحتقيق العائد األكرب وتقليل اهلدر ومـن مث         ةـ يؤدي إىل ترشيد اإلنفاق وزيادة الرحبي       متكامالً عمالً
  ٠ودة حلياة اإلنسان دعم قرارات مشاريع التنمية املستقبلية لتحقيق الرفاهية املنش

  

TU3	א�
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ة ـلألحواض على الطرق الكمية القائم تعتمد أسس التحليل املوفومتري لشبكة التصريف املائي       

  ٠على إجراء العديد من القياسات واخلواص اهلندسية 
ندما يـتم إجرائهـا     ونظراً لدقة القياسات املورفومترية واليت تتطلب جهداً كبرياً ووقتاً طويالً وذلك ع           

 اآللة احلاسبة ، وجهاز عجلـة القيـاس   (بالطرق التقليدية اليت تعتمد على األجهزة البسيطة املتمثلة يف     
 إضافة إىل التكلفة املادية لتلك الطرق ، ورغم         )لقياس املسافات ، وجهاز البالنوميتر لقياس املساحات        

د ال تأيت القياسات بالدقة املتناهية واملرجوة خاصة بعد         اجلهود املضنية والشاقة املتمثلة يف تلك الطرق فق       
  ة يف التصنيف واملعاجلة ـمصادرها واليت تتطلب سرع زيادة الكم اهلائل من البيانات واملعلومات وتعدد 
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والتحليل مما يؤثر بدوره على النتائج املعتمدة على تلك القياسات لذلك كان ال بد من تـاليف تلـك                   

جوء إىل وسائل تقنية آلية هلا مميزات متقدمة عن الطـرق التقليديـة واملتمثلـة يف نظـم         اإلشكالية بالل 
واليت من شأا أن حتقق الدقة يف القياس والـسرعة          ومصادر بياناا الرقمية املتقدمة     املعلومات اجلغرافية   

 عليها نظم املعلومات    صادر اليت تعتمد  تلك امل يف التصنيف والتنوع يف املعاجلة والتحليل إضافة إىل تنوع          
ومنـوذج   )  Satellite Images(ة يف إنشاء قواعد بياناا واليت تعد املرئيات الفـضائية  ـاجلغرافي

 من أمهها نظراً ملا يتميز به ذلك النوع مـن  )  ( Digital Elevation Model  الرقمية اإلرتفاعات
رجة الوضوح املكاين العالية ملعامل املرئية والدقة       التغطية الشاملة للظاهرة اجلغرافية ود     مصادر البيانات من  

 ،   عـرض احلـوض    ، حميط احلوض    (القياس املورفومتري املتعلقة يف قياس       اهلندسية مما يسهل عمليات   
  ٠من املتغريات املورفومترية   وغريها)احلوض  ارى الرئيسي ، أطوال الروافد ، تصنيف الرتب  طول
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  دام ـة بالطرق التقليدية باستخـاسات املورفومتريـ التعميم اليت تعاين منها القي  التخلص من نسبة-١
  عن طريق استخدام برامج نظم املعلومات  ) فأكرب٥٠,٠٠٠ : ١(ذات مقياسالطبوغرافية اخلرائط      
  ٠اجلغرافية      

  در ـكمص) DEM (انات منوذج اإلرتفاعات الرقمية وبية ـ إمكانية استخـدام املرئيات الفضائي-٢
  توفرها الدراسة ألي حوض ملا توفره من دقة تتناسب مع تفاصيل منطقـة الدراسة واليت اللبيانات      

   ٠) فأكرب ٥٠,٠٠٠ : ١ ( مبقياس    اخلرائط 
  

  TU3	א�Yא���TU3	א�Yא���TU3	א�Yא���TU3	א�Yא���: -    

  
  على متغريات مورفومترية   جغرافية حتتويتوظيف نظم املعلومات اجلغرافية لبناء  قاعدة بيانـات )١(

  ٠وادي لنبحلوض       
   النجاحوحتديد نسبة   االستعانة بتقنية نظم  املعلومات اجلغرافية يف دراسة اخلصائص املورفومترية)٢(

  ٠اهل      
   اتـل املورفومتري عن طريق تقنية برامج نظم املعلومـ تطبيق األسس املنهجية الرياضية للتحلي)٣(

  حالـة الوصول إىل نتائج أقل جناحـاً بالنسبة لبعض املتغريات  املساعدة يف والربامجاجلغرافيـة       
     ٠ املورفومترية      



 ٢٣

   
  ات اجلغرافية ـ دقيقة باستخـدام برامج نظم املعلوممورفومتريةة ـ إنشاء وتصميم خرائط رقمي)٤(

  ٠الدراسة ملنطقة       
  التأهيل البيئي حلوضلوضع مقترحات تساعد عملية ئج التحليل املورفومتري  على نتااستخدام )٥(
  ٠   وادي لنب ومن مث تنمية املشاريع املستقبلية من قبل اجلهات املختصة    

        


�2'G	א��'��2
א	��א'G	א��'��2
א	��א'G	א��'��2
א	��א'G	א��'�   - :א	��א

  
خصائـصها   ومعرفة   ) أحواض األودية اجلافة     ( تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية املتعلقة يف دراسة         متثل

 خاصة يف عاملنا العريب وذلك حلداثة استخدام        باحثني مل يتطرق لدراسته كثري من ال      موضوعاًاملورفومترية  
نظم املعلومات اجلغرافية وتقنية احلاسب اآليل يف الدول العربية واليت مـن ضـمنها اململكـة العربيـة           

إال أـا   حواض األودية اجلافة      أل ةاخلصائص املورفومتري بعض الدراسات اليت تناولت     هناك  السعودية و 
دراسات اعتمدت يف قياساا  املورفومتريـة على الطرق التقليديـة وما لتلك الطرق من عيوب كثرية               

القياسات العتمادها على مصادر بيانات ال تعطي املسح الـشامل ملنطقـة            منها عدم الدقة يف إجـراء      
رافية الورقية وكذلك اجلهد والوقت واملـال املبـذول يف          الدراسة تتمثل هذه البيانات باخلرائط الطبوغ     

عملية إجناز تلك القياسات لذلك أصبحت نظم املعلومات اجلغرافية ومصادرها ذات املـسح الـشامل               
  املورفومترية  وحتليالت اخلصائص  املثلى يف إجناز قياسات ةـالدقيق املتمثلة يف املرئيات الفضائية الطريق

  املعتمدةاعدة بيانات ميكننا من خالهلا ختزين كم هائل من تلك اخلصائص املورفومترية مبا تقدمه لنا من ق
   ٠أساساً على األرقام ومث منذجتها وجدولتها بالصورة اليت يسهل معها استرجاعها يف أي وقت ممكن
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تعرف على املراحل األساسية يف إعداد أي دراسة بنظم املعلومات اجلغرافية ، واليت تعـد               من خالل ال  

�6ي ،     (أهم مرحلة واملتمثلة بإنشاء قواعد البيانات ،  فقد أورد الباحث              GZ;١٤٢٣ا �يف حبثه   ) ـه
)           J�MG>ر J��Mه D�ـ  مدى جناح نظـم      ) ا;=M-�-ت وا;pEZG/-ت ا;JM�-`G وM.73-ت iE1p23- إ; ات املعلوم

وكفـاءة البيانـات واملعلومـات       وذلك حسب نوعية  يف إنشاء وتصميم قواعد البيانات ،       اجلغرافية  
    ٠املكانية املعتمدة يف بناء قاعدة بيانات تلك النظم 
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 املعلومـات اجلغرافيـة     مدى أمهية مرحلة بناء قاعدة البيانات يف نظـم        أيضاً  وقد أوضحت الدراسة    

    ٠وتأثريها على النجاح املستقبلي واستمرارية النظام 
طرق إدخاهلـا إىل احلاسـب اآليل ختتلـف         بأن   وأوضح أهم مصادر البيانات وأنواعها      بينتكذلك  

  ٠باختالف نوعية البيانات وكذلك حسب تركيبة وتنظيم هذه البيانات داخل احلاسب اآليل 
ملواضيع خمتلفـة سـواء كانـت    لومات اجلغرافية من خالل التطبيقات الشاملة  وتتضح أمهية نظم املع   

طبيعية أو بشرية وهذا ما جاءت به هذه الدراسات اليت تناولت جوانب عديـدة لتطبيقـات نظـم                  
�0اد ا;�16[�J    ( املعنون املعلومات اجلغرافية فمن خالل البحث Fإ X�P 0ZI ?F ر-ZC89:ت ا-MN6/ دور 

 ; JM�p;pPرp/pMe;ا    J�ME/62;ض وادي اp��0ي ،     )من   املقدم   2 (MZe;ـ ١٤١٨ا�فقد أوضح يف     ) ه
رئيسياً مـن مصادر املعلومـات      يف توفري املرئيات الفضائية كمصدر    االستشعار عـن بعد     ه أمهية حبث

ضائية الباحث مميزات املرئية الف     أوضح  حيث يومورفولوجيةاجل ريطةـتمد عليها يف إنتاج اخل    ـاليت يع 
 Geometric ( والدقـة اهلندسـية  )  Spatial Resolution( والوضـوح املكـاين   يف اجلودة

Fidelity (  ا يف متناول مجيع الباحثني وبسعـر مناسب٠ومشولية املعلومة يف نطاقات خمتلـفة وأ  
   

�0ا;�� ،    (ويف رؤية أخرى قام بـها الباحث       =F(ضمن حبثه  ) م١٩٩٨     J�MFا;�را J��pر ا;�16[]3

�?      ١٩٩٨ –م  ١٩٨٢ 68P XPة    G� XP-ل M9.-ء  F ر-ZC89:وا JMP6اle;ت ا-/pEZG;0�89ام ��� ا-I م

 0�ZI ( أوضح يف دراسته بأمهية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعـد يف استـصالح              حيث  
مـن   ةوحتسينها واخلروج خبطط التنمية الزراعية ملنطقة ذات أمهية كـبري          األراضي يف املناطق اجلافة   

   ٠قتصادية واألمنية والعسكرية ملصر واملتمثلة مبنطقة سيناء الناحية اال
 د يف إعطاء صورة   ـه الفضائية كيف أا تساع    ـكذلك بني دور االستشعار عن بعد من خالل مرئيات        

وحدودها  ة الدراسة خاصة إذا كانت تلك املنطقة صحراوية يصعب حتديد معاملها          عن منطق ة  ـمتكامل
املـساحة   أي مشروع فيها بصورة مستدمية وذلك للوقوف على تطـور         رافية ويصعب متابعة    ـاجلغ

املـسح    تغطية مساحات كبرية مما يقـلل مـن تكــلفة   ن املرئية الفضائية تقدم إالزراعية وكذلك ف  
ـ  خالل املرئيات الفضائية والصور اجلوية تفيـد يف         ن عـملية املسح لألراضي الزراعية من     إلذلك ف

الـتحكم يف    الصحراوية من خالل    لتحسني الطرق الزراعية يف املناطق    وضع خطط مستقبلية تنموية     
ؤ بكمية اإلنتاج   نبإمكانية الت   عة مع وجريان املياه عن طريق إقـامة السدود وحساب املساحات املزر        

    ٠عـلى ضوء املساحـة املزروعة 
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�-ت      إ�8�-ج ا;��6اmN ا;[=    (  يف حبثه املعنـون      )ه�ـ   ١٤٢٥ا;aG? ،   ( وقدم الباحث   [E/ ?�/ J�MP6ا�p

        J�MP6اle;ت ا-/pEZG;0�89ام ��� ا-I ي /=-�6ةpe;ا �aG;أمكانية وقدرة نظم املعلومات اجلغرافية )ا 
بناء قاعدة بيانات من ملفات الصور اجلوية ومن مث االعتماد عليها يف إنتاج خريطة رقمية موضحاً يف                 

  ٠طبوغرافية من تلك امللفات حبثه املراحل التطبيقية العملية لعملية إنتاج اخلريطة ال
  

�6Maي ،    ( وأما الباحث   Z;ـ   ١٤٢٤ا�1023�0          (  فقد مشل حبثـه      )ه X�P JZ16a��pذج ;�9�JI-e8 ا;G�

أحدى   )/d>p ا;2-دث I-0�89ام ��� ا;pEZG/-ت ا;6leا6G; JMPاآ� ا;P0-ع ا;J.10/ XP X�0G ا;16-ض 
ة واليت متثل الدفاع املدين حيث قدم مـن         تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية املتعلقة يف اخلدمات العام       

خالل حبثه طريقة جديدة عرب نظم املعلومات اجلغرافية كوسيلة تطبيقية إلدارة أعمال الدفاع املـدين               
امليدانية وذلك ملا حتققه نظم املعلومات اجلغرافية من استجابة سريعة للنداء وإدارة احلوادث بالصورة              

   ٠تصورات الذهنية السليمة البعيدة عن التخمني وال
   

الذي تناول جانباً أخـر مـن تطبيقـات نظـم      )ه�ـ  ١٤٢٨ا;67ادي ، ( وفيما يتعلق يف الباحث    
�X         ( املعلومات اجلغرافية ختص خدمات السياحة ببحث حتت عنوان         P J�MP6اle;ت ا-�/pEZG;ا ��دور ��

�-زان        � J�7].GI JL-Ma;78=> اa/و <ME23 ( ن فيه دور نظم املعلومات اجلغرافية يف بناء قاعدة بيانات بي
جغرافية سياحية وذلك للخروج مبخرجات الدراسة اليت مشلت اخلرائط السياحية الرقمية التفاعليـة             
وربط هذه البيانات بالشبكة العنكبوتية يف اإلنترنت وبناء النماذج اخلرائطية املقترحة لتطوير التنميـة              

                                              ٠السياحية مبنطقة جازان 
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ومن الدراسات النادرة واحلديثة يف جمال التحليل املورفومتري واليت مت تطبيق تقنية االستشعار عن بعد               
�pZد  ،  (دراســة الباحثــة  يف رصــدها  ��ـ�١٤٢٠ل 9��>   (  حبثــاً بعنــوان ) ه�ME28;ا J����G�

  نساح   حيث يهتم هذا البحث بتحديد اخلصائص املورفومترية لشعيب) ا;pGرpP/68ي ;a� �MZC-ح
  



 ٢٦

  
  

   بواسطة تقنية االستشعار عن) D.T.M (نية النمذجـة األرضية الرقمية ـبواسطة تطبيق منظومة تق
املتضمن بناء تصور مورفومتري حاسـويب       ي التطبيقي بعد وتكمن أمهية البحث يف إطاره الفيزيورياض      

قاعدة بيانات معلوماتية مورفومتريـة      لشبكة حوض التصريف املائي السطحي لشعيب نساح وإنشاء       
  ٠حلوض وادي جاف يتمثل بشعيب نساح 

وقد أفادت الدراسة تلك الباحثة مبعرفة القواعد األساسية واخلطوات املتبعـة والالزمـة يف دراسـة                
     ٠ص املورفومترية بالطرق اآللية ائاخلص
      

�0          ( دراسة أخرى عنواـا      ) ه�ـ �١٤٢٣ل 9�pZد ،      (وللباحثة  ZI ?�F ر-ZC��J ا:89M.73 ت-�7M=]3 
       JـP-e;د1-ن اp;ا J168/pPرp/ J9درا XP رةp]8G;ا JMa1دpMe;ا �M;-9nأوضحت فيهـا أمهيـة    ) وا 

ار أن  املورفومترية لألودية اجلافـة باعــتب     صاخلصائ  دراسة تطبيقات تقنيات االستشعار عن بعد يف     
اجليولوجية دسة  املصادر املائية والتربة واهلن    لاجم ليها دراسات أخرى يف   تلك اخلصائص ترتبط ويبىن ع    

  ٠وية وكافة املشاريع التنم
ومن جانب آخر يبني تطبيقات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيـة حـول اخلـصائص                 

 ا9�0�8ام ا:89�ZC-ر   ( بدراسة حول    ) هـ0I١٤٢٣وي ،    (ية واملورفومترية فقد قام     اجليومورفولوج
        J9درا XP  JMP6اle;ت ا-/pEZG;0 و��� اZI ?FJM�p;pPرp/pM�  ء-.M� وأوضح من )  �.pب ��6ق 9

صدر مهم للمعلومات احلديثة بعد معاجلة وحتليل بيانات املرئية عن          كمخالهلا أمهية االستشعار عن بعد      
  ٠ برامج نظم املعلومات اجلغرافية حدىإطريق 

وكذلك أوضح أمهية استخدام تقنية وتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية وذلك من خالل املميـزات              
 د علـى  ـأجراء املقارنات والسرعة والتنوع والتكرار وبني كيف أـا تـساع           اليت متيزت ا من     

ـ التطبيقية والدراسات املورفومتريـة     اجليومورفولوجيا  يف جماالت     ديدةـاكتشاف معلومات ج    دوق
   ة لرصد التغرياتـالتقنيات احلديث فضلن أاالستشعار عن بعد يعد م ه أن ـتوصل من خالل دراست

واحنـداراا   وحتديد أبعادهـا   املورفولوجية وأشكال سطح األرض ومعرفة الظواهر اجليومورفولوجية      
املعلومـات   حتليلية وموضوعية باستخدام نظم   وذلك من خالل عمل جمموعة خرائط جيومورفولوجية        

  ٠اجلغـرافية ملنطقة الدراسة 
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�J        ( ) هـ١٤١٧ا0MLnب ،    (يف دراسة   MP6اl� J� أورد أطوال روافد   ) أودJ7]./ J1 ا;16�-ض درا9
 حيث كانت تلك القياسات     )م  لك١٨ (وادي حنيفة مجيعها وقد جاءت من ضمنها وادي لنب بطول           

  د املتمثلة يف سلسلة ـمبنية على اخلرائط الطبوغرافية يف فترات سابقة مل تكن تغطي منابع تلك الرواف
جبال طويق بصورة متكاملة لذلك فهي تفيد يف إجراء املقارنة بني نتائج قياسات الطـرق التقليديـة                 

اآللية املتمثلة بنظم املعلومات اجلغرافيـة ذات املـصادر         احملدودة املصادر للبيانات وبني نتائج الطرق       
  ٠الشاملة والدقيقة املتمثلة يف املرئيات الفضائية 

  
�J ،     (ث  ـوفيما خيص دراسة الباح   IروpIم٢٠٠٤ ( )  �10�0ة  ـ,716� J     �;pG2;�1 اp��J   ـ ;78MFp.;ا J

)  ;JMI6Z ا;pZaدJ1 ا;J`EGG اJ[M.LدراJ;-L J9 أpLاض ا;6وا0P ا;p; JMI6lادي   :  ا;pL¡I ¢16Y8اض
قياس الرواسب املنقولة مبياه األودية واليت يعتمد عليهـا يف معرفــة تطـور               واليت أوضحت كيفية  

                             ٠بأحواض التصريف ومن مث أثرها على التوسع العمراين  للتعرية املائية االمتداد  املكاين
�£    (ورغم الدراسة األخرى اليت قـدمها       L-=;ا   ¤a�168�J     ( يف   ) م�٢٠٠٢]/pPرpG;ا ¥N-Y�ا;�

        J�M7M=]3 J�;X¨p2 وادي 6Fآ-ن ووادي 6�1ف را0Pي وادي J`EGG;-I ¦MI ا;JMI6Z ا;pZaدJ1 درا9

 J�اعتمدت على الطرق التقليدية يف إجراء القياسات والتحليالت املورفومترية ولكنها أعطت           )  /7-ر�
املورفومترية والـربط بينـها وبـني اخلـصائص         أسس علمية يف كيفية االستدالل بنتائج اخلصائص        

اهليدرولوجية واملناخية وحتديد تأثري تنوع األشكال التضاريسية وتباينها باألحواض املائية على حجـم             
  ٠ املوارد املائية السطحية اجلارية أثناء فترات اجلريان السطحي ومن مث حتديد فترات السيول

  
�J      (  بعنوان   )م  ١٩٨٢أD[]Y/ 0GL ،    ( ويف دراسة للباحث    MI6Z;ا J`EGG;-I J[M.L ض واديpL

    JM�p;pPرp/pM� J9درا J1دpZa;ا دراسة شاملة لوادي حنيفـة مشلـت اجلانـب          خالهل قدم من   )ا
 قياسات مورفومترية ونظـام     مبا فيها من   والتحليل املورفومتري حلوض تصريف وادي حنيفة     الطبيعي  

ومصادر بيانات مشلت اخلـرائط     الطرق التقليدية   وقد اعتمدت تلك القياسات على      شبكة التصريف   
  ٠ الطبوغرافية ملنطقة الدراسة
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املعلومات اجلغرافية من ناحية سـهولة      د طرحت يف الدراسات السابقة مواضيع تربز دور نظم          ـوق 
التطبيق وإجراء التحليالت جلميع ااالت الطبيعية والبشرية وقد تناولت بعـض الدراسات  السابقة             

  القياسة ـة ، عجلـاحلاسب  اآللة( اخلصائص املورفومتريـة مستخدمـةً الطرق التقليدية املتمثلة يف 
 ومعتمدة على مصدر بيانات حمدودة وحمـصورة يف         )لقياس املسافات ، البالنوميتر لقياس املساحات       

أعطـت   لة لذلك الطبوغرافية الورقية اليت مل تكن تغطي منطقة الدراسة بصورة كاملة وشام          اخلرائط  
 دقيقة ألن القياسات املورفومترية اليت مت إجراءها بتلك الطرق التقليدية مل تـشمل منطقـة               نتائج غري 

بكاملها مما جعل تلك الطرق غري مناسبة مع دخول التقنية احلديثـة املتمثلـة يف اسـتخدام                  الدراسة
  واملعلومات الكبري من البيانات موبرامج نظم املعلومات اجلغرافية وكذلك مع تدفق الك احلاسب اآليل

حتتاج إىل طرق آلية سريعة جلمعها وحصرها وتصنيفها ومن مث سرعة معاجلتـها              متعددة املصادر واليت  
اآللية تفوقت على الطرق التقليدية يف تعدد مصادرها الدقيقة والشاملة           وحتليلها إضافة إىل أن الطرق    

ملرئيات الفضائية اليت متيزت بدرجة الوضوح املكـاين        خالل ا  جلميع أجزاء منطقة الدراسة وذلك من     
    )م١( إىل ) Ikonos(صناعي األمريكي لالقمر ا العايل والذي وصل يف بعض األقمار الصناعية مثل

وأن مشولية معامل الظاهرة اجلغرافية ودرجة الوضوح العالية للمرئية هذه الرؤية أتاحت للباحثني سهولة              
رفومترية بصورة دقيقة وإنشاء قاعدة بيانات منظمة حسب نوعيـة الظـاهرة            يف إجراء القياسات املو   

املرصودة ومن مث استخدام جداول قاعدة البيانات يف استكمال العمليات الرياضية اخلاصة باخلصائص             
  ٠املورفومترية بصورة سهلة ودقيقة 

 العامة الباحثة يف التعـرف      وقد أفادت الدراسات السابقة املتعلقة بتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية        
على كيفية بناء قاعدة البيانات ومعرفة أهم مصادرها وأنواعها وطرق إدخاهلا وذلـك لتطبيقهـا يف                

  ٠مرحلة بناء قاعدة بيانات اخلصائص املورفومترية لوادي لنب 
 يف  ة وشـامل  ةدر دقيق اكمصومنوذج اإلرتفاعات الرقمية    وكذلك يف معرفة أمهية املرئيات الفضائية ،        

  ٠رصد الظاهرات اجلغرافية ومعرفة خصائصها اجليومورفولوجية مبا فيها اخلصائص املورفومترية 
وفيما يتعلق بتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية املورفومترية فقد أفادت الباحثة الدراسـات الـسابقة     

ع بيئية وذلك ملا هلا مـن       املتعلقة ا يف التعرف على بعض تطبيقاا خاصة الطبيعية اليت تناولت مواضي           
من حيث معرفة العالقات الترابطية بني اخلـصائص املورفومتريـة وبـني            عالقة مبوضوع الدراسة ،       

العناصر البيئية املتمثلة يف املصادر املائية والتربة وهذا ما يساعد الباحثة يف عملية الربط ، بـني تلـك      
 النتائج والتوصـيات  ك من أجل الوصول إىل      العناصر من أجل تطبيقها ضمن منهجية الدراسة ، وذل        

   ٠شكلة اخللل البيئي لوادي لنب واملقترحات مل اليت تساعد يف وضع احللول
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الباحثة ، يف معرفة كيفية ربط النتائج املورفومترية مـع اخلـصائص            الدراسات التقليدية    أفادت   وقد

حتديد تأثري تنوع األشكال التضاريسية وتباينها باألحواض املائية على         اهليدرولوجية واملناخية من أجل     
  ٠حجم اجلريان السطحي ومن مث حتديد فترات السيول لكي يتم التصدي هلا وتاليف أضرارها 

  


�
GM'_$��א	��א�
GM'_$��א	��א�
GM'_$��א	��א�   - :GM'_$��א	��א

   -:ية من خالل هذه الدراسة التطبيقية لنظم املعلومات اجلغرافية حناول اإلجابة على التساؤالت التال
   ؟ بيانات جغرافية حتتوي على متـغريات مورفـومترية حلـوض وادي لنب   هل ميكن بناء قاعدة)١(
  ات اجلغرافية وحتديد نسبة ـ هل ميكن دراسة اخلصائص املورفومترية عن طريق تقنية نظم املعلوم)٢(

  ؟لكل خاصية النجاح      
  ات ـيل املورفومتري عن طريق تقنية نظم املعلومالرياضية لتحل  هل ميكن تطبيق األسس املنهجية)٣(

  ؟والربامج املساعدة يف حالة الوصول إىل نتائج أقل جناحاً لبعض املتغريات املورفومترية اجلغرافية      
  دام نظم املعلومات ـ كيف يـمكن إنشاء وتصميم خرائط رقمية جيوموفـولوجية دقيقة بإستخ)٤(

  ؟اجلغرافية      
  وضع املقترحـات اليت تساعد عملية التأهيل البيئي ري يف ـور نتائج التحليل املورفومت ما هو د)٥(

  ؟لتنميـة  املشاريع املستقبلية من قبل اجلهات املختصة وادي لنب حلوض       
       


�`�א	��א��
�`�א	��א��
�`�א	��א��
�`�א	��א�� :-   

طبيعـة  مـع    يف هذه الدراسة سوف يتم االعتماد على أكثر من منهج وأسلوب وذلك مبا يتالءم                     
  -:وهي على النحو التايل  وفصوهلا الدراسة

     
�و$ً^���و$ً^���و$ً^���و$ً^���W�W�W�W���)�*�*U�	א�` الفضائية  املرئية   (اليت تشمل   ومن خالل هذا املنهج ميكن حتليل البيانات         -: א���`�א	�U*�*�(���א���`�א	�U*�*�(���א���`�א	�U*�*�(���א���

وتطبيـق املعـادالت للمـتغريات      وإجراء القياسات    )واخلرائط   DEMمنوذج اإلرتفاعات الرقمية    و
          -:ليالت التالية التحضمن  املورفومترية

  الرئيسي حتليل املرئية الفضائية اخلاصة مبنطقة الدراسة من أجل رفع حوض وادي لنب ورسم جمراه )١(
  ٠ ) ArcGIS (التصريف املائية وقياس املساحات واملسافات من خالل برنامج  شبكةورسم      
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  )  42-4624 ( + ) 13-4624 (  ة رقم لوح٥٠,٠٠٠ :١ حتليل بيانات اخلريطة الطبوغرافية )٢( 

  منطقـة الدراسة كخريطة مساعدة للمرئيـة يف حتديد خط تقسيم املياه ومعرفـة  تغطيواليت       
  ٠وأعلى وأدىن نقطة على خط تقسيم املياه بصورة يدوية آلية  املصب واملنبع       نقطة

  جراء التحليالت املورفومترية بصورة آلية  إل) DEM ( منوذج اإلرتفاعات الرقمية االعتماد على )٣(
  ٠تلقائية      
   رصد القياسات امليدانية  ملواقع  بعض األضرار البيئية املأخوذة من جهاز التحديد املكاين للمواقع )٤(

     ) GPS (واملوجود يف حوض وادي لنب كاحلفـر ومكبات النفايات وإسقاطها على مرئية منطقة   
    ٠مواقعها حديـد      الدراسة لت

  ة ـجرى الوادي واألنشطـها مـة لوادي لنب واليت توضح من خاللـوتوغرافيـ أخذ الصور الف)٥(
  املقامـة يف حوض الوادي وبعض مناظر التلوث أو التدهـور البيئي لوادي  البشرية واالستخدامات   

   ٠النفايات وخملفات البناء  احلفر ومكبات يف     لنب املتمثلـة
       

��^ً'�&'I��^ً'�&'I��^ً'�&'I��^ً'�&'I�W�W�W�W��)�:	א�a+���	א�`و منهج يعـتمد عـلى الطـرق التجريبية الكمية يف معاجلة         وه -:  א��`�א	���+�aא	:�(��א��`�א	���+�aא	:�(��א��`�א	���+�aא	:�(��א��
جراء القياسـات اخلاصـة     إوذلك ضمن وصف تلك األشكال وصفاً كمياً من خالل           األرضية األشكال
عدة بيانات خاصـة  من خالل نظم املعلومات اجلغـرافية ومن مث إنشاء قا  اخلصائص املورفومترية  مبتغريات

منذجة وجـدولة تلك القياسات الـيت تتـضمن مـسافـات           بتلك املتغريات والقياسات املورفومترية مث    
مـن أجـل االسـتعانة ـا إلجـراء التحــليالت             واجتاهات اًونسب دالتـ ومع اومساحات وزواي 

  -:  املورفـومترية ضمن قاعـدة البيانات وتشمل تلك القياسات
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�*:V	א� :-   
  ٠ ) Basin Perimeter ( حميط احلوض املائي )١(     
  ٠ )  Basin Areas ( مساحة احلوض املائي )٢(     
  ٠ )  Length Basin  ( طول احلوض املائي )٣(     
  ٠ )ً  Basin Width( عرض احلوض املائي )٤(     
  ٠ ) Form Factor  (  معامل الشكل)٥(     
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  ٠ ) Basin Circularity  ( استدارة احلوض )٦(     
  ٠ )  Basin Elongation  ( استطالة احلوض )٧ (    

  ٠ ) Lemniscate Ration   ( نسبة التفلطح )٨(     
  ٠ ) Compactness Factor  ( معامل التماسك للحوض )٩(     
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 :-   
  Stream Order٠ )   (ة ااري  رتب)١(������������
  Stream Numbers٠ )  ( عدد ااري حسب الرتب )٢(     
  ٠ Bifurcation Ratio )  ( نسبة التشعب للمجاري املائية )٣(     

  ٠ Bifurcation Ratio Mean )   ( متوسط نسبة التشعب )٤(     
  ٠ )Stream Order Length   ( جمموع أطوال ااري حسب الرتب )٥(    
  ٠ Stream Order Length Mean )   ( متوسط أطوال ااري )٦(    
  ٠  Length Ratio )  ( نسبة أطوال ااري )٧(    
  ٠  Stream Frequency ) (  تكرارية ااري )٨(    
  ٠ Drainage Density ) ( كثافة التصريف )٩(           

  ٠ Sinuosity index ) (  معامل التعرج النهري)١٠(           
  ٠ Constant of Channel Maintenance ) ( ثابت بقاء ارى املائي )١١(           
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  ٠ Maximum Elevation )  ( اإلرتفاع  األقصى )١(       
  ٠ Minimum Elevation )   ( اإلرتفاع األدىن )٢(       

  ٠ Horizontal Equivalent )  ( املسافة ألفقية )٣(       
  ٠ Degree of slope )  ( درجة االحندار )٤(       
  ٠ Percent of Slope ) ( نسبة االحندار )٥(       
   ٠ Slope Areas ) (  مساحة االحندار )٦(       

  ٠ Maximum Basin Relief )  ( التضاريس القصوى للحوض املائي )٧(       
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  ٠ Relief Ratio ) ( نسبة التضرس للحوض املائي )٨(       
  ٠ Relief index ) ( معامل التضرس للحوض املائي )٩(       
  ٠ Relative Relief ) ( التضرس النسبية للحوض املائي )١٠(       

  ٠ Ruggedness Value ) ( قيمة وعورة التضاريس للحوض املائي )١١(       
�٠ Geometry Number ) (رقم اجليومتري للحوض املائي  ال)١٢(      �� �� �� �
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   ) 13-4624 (  حة رقم اللو) الرياض جنوب غرب ()  ٥٠,٠٠٠ :١ ( ةـ خريطة طبوغرافي)١(��������

  امة ، اململكة العربية السعوديةالعسكرية وزارة الدفاع والطريان واملفتشية الع  للمساحة اإلدارة        
  ٠هـ١٤٢٥        

  اإلدارة ،  ) 42-4624 ( ة ـ رقم اللوح) وادي لنب ( ) ٥٠,٠٠٠ :١ ( رافيةـ خريطة طبوغ)٢(  
  امة ،  اململكة العربية السعوديـة الدفاع والطريان واملفتشية العالعسكرية وزارة للمساحة العامة        

    ٠هـ١٤٢٥         
  اجليولوجية ، الرياض   ، هيئة الساحة  ) خريطة األساس( )١,٠٠٠,٠٠٠ : ١ (  خريطة إدارية)٣( 

  ٠هـ ١٤٢٣ ، اململكة العربية السعودية       
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  دارة اإل ) م١٠(وح ـة الوضـدرج، ) ١٠,٠٠٠ :١(اس ـ مبقي) الرياض (، ة ـمرئية فضائي  )١(

  ر الصناعيـة ، وزارة الدفـاع والطريان واملفتشيـة العامـة ، القمـالعسكريلمساحة       العامة ل
      ) Landsat 5 (  مدجمـة مع القمر) Spot ( ٠هـ١٤١٨   

  دارة اإل  )متر ١(ة الوضوح ـدرج  ،) ٦,٠٠٠ :١ (اس ـ مبقي) غرب الرياض (مرئية فضائية   )٢(
  ة ، القمر الصناعيـ العام ران واملفتشيـةـالدفاع والطية ، وزارة ـة العسكريـلمساح      العامة ل

     ) Ikonos ( ، ٠م١٩٩٩     
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  دارة اإل ) م١٠(درجة الوضوح  )١٠,٠٠٠ :١(مبقياس )   الرياض اجلزء الغريب(مرئية فضائية  )٣(
  ة ، القمر الصناعيـة العامــوزارة الدفاع والطريان واملفتشي،  ة ـلمساحة العسكري      العامة ل

     ) Spot ( ، ٠م ٢٠٠٣     
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DEM           ��������:� J� J� J� J����  
  ، إدارة املساحة العسكرية ،   TINيئة شبكة نقاط ) DEM (  منوذج اإلرتفاعات الرقمية)١(     

    ٠م ٢٠٠٦  ، )متر ٢٠(بدقة  واملفتشية العامة وزارة الدفاع والطريان           
            
-ًZIرا: ��n�
o'bא��'�!*Bא��p�B2�?*@ل�!�U*	�

�א�:�3��
����nא	��אo'bא��'�!*Bא��p�B2�?*@ل�!�U*	�

�א�:�3��
����nא	��אo'bא��'�!*Bא��p�B2�?*@ل�!�U*	�

�א�:�3��
����nא	��אo'bא��'�!*Bא��p�B2�?*@ل�!�U*	�

�א�:�3��
��א	��א�
��دא��א	��א�
��دא��א	��א�
��دא��א	��א���دא��א	��א �� �� �� �

������������������������������������S�:	�5א�S�:	�5א�S�:	�5א�S�:	�5א�q!U3	وא�q!U3	وא�q!U3	وא�q!U3	وא��������;'��٠٠٠٠وא	��';���وא	��';���وא	��';���وא	� �� �� �� �
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  ود ، ـة الرياض وجامعة امللك سعـر مدينـة العليا لتطويـأطلس مدينة الرياض ، اهليئ )١(��������������������
  ٠ ) م ١٩٩٩ - هـ١٤١٩(ة األوىل ـالطبع            

  الطبعـة، جامعة امللك سعود ،  األطلس اسم وامللون ألشكال سطح األرض املصور )٢(                       
  ٠ )م ١٩٨٦ (                             األوىل 
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  نقلد لبعض مواقع املتضررة بيئياً مثل حفر تحقق احلقلي والرص قامت الباحثة بعملية ال)١(����������������������������
  )  GPS(وخملفات البناء بواسطة جهاز حتديد املواقع   ومواقع مكبات النفاياتالتربات               

  ومواقع مكبات ات ـحفر نقل التربكع املتضررة بيئياً  ـالباحثة بتصوير مواق  قامت )٢(          
  ) Panasonic SV-AV10 (ات البناء بواسطة الكامريا الرقمية  وخملفالنفايـات                
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)١( )Arc GIS – Arc Info – V . 9  ( ومعادالت قياساتدة البيانات وإجراء مجيع لبناء قاع  

           ٠املورفومتري       التحليـل 
  منطقـة القتطاع مرئية )  ERDAS IMAGINE – V. 8.5 (برنامج االستشعار عن بعد  )٢(

                            ٠       الدراسة 
�WWWWא��stא��stא��stא������st)ب( J� J� J� J  
  ٠ حاسب آيل حممول مبواصفات عالية )١(
  ٠مبواصفات عالية   حاسب آيل مكتيب )٢(
  ٠ضوح عالية  طابعة ملونة ذات درجة و)٣(
  ٠  ) Scanner (  ماسح ضوئي)٤(
  ٠ ) GPS ( جهاز حتديد املواقع )٥(
  ٠ ) Panasonic SV-AV10 ( كامريا رقمية )٦(
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)١( GIS :- )Geographic  Information  System  ( اجلغرافيةاتـاملعلوم  أي نظم    

  والربامج ) Hardware (أسلوباً تكنولوجياً متطور جيمع ما بني احلاسب اآليل  عبارة عن يوه      
      )  Software(  املتعددة  بالبياناتوربطها  ااخلرائط والتعامل  مع عناصره املتخصصة يف بناء  
  األخرىالعديد من الربامج  لىرة عـوفد البيانات املتـة من قواعأو املستدعا نامجللرب املصاحبة      
   ٠عليها اجلغرافية غري احملددة إجراء التطبيقات وختزينها واسترجاعها وإمكانية  ترميزها إمكانية مع      
)٢( Data Collection  :-نظموىل يف إنشاء قاعدة البيانات يفة األـي املرحلبيانات هع ال  مج   

     ٠صميم خريطة اجلغرافية أو يف ت املعلومات     
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)٣( Editing  Data:-قيحهاالبيانات وهي املرحلة اليت يتم فيها مراجعـة البيانـات وتنة ـاجل مع   
   ٠وأجراء التعديالت وتصحيح األخطاء  والتأكد من صحتها    
)٤( Classification :-ن خالهلا يتم مل التعمـيم حيث ـ تصنيف  البيانات وهي أحـدى مراح  

                             ٠ية أمه يوضح الظواهر األساسية يف اخلريطة وإبعاد العناصر األقل وإعادة بناء البيانات مما اختيار     
)٥(Analysis   Data:-تكان املختلفة سواء مية حتليل البيانات ويقصد به استخدام األساليب الك  

  راتالظاهر ـتفسي ل الوصول إىل نتائج يعتمد عليها يفـمن أج )يل مكاين إحصائي ، حتل  حتليل(     
  ٠بينها  اجلغرافية قيد الدراسة ومعرفة العالقات واالرتباطات املكانية اليت تربط     
)٦( Storage Data :- ا وضع تسمىوائم أو جداول  ق انات يف هيئةالبي  ختزين البيانات ويقصد  

   منها يفاالستفادة   لكي تسهل عملية) Attribute Table (   أو اخلصائصاتـالسم جداول      
  ٠أخرى مثل املعاجلة والتحليل والقراءة العرض  عمليات      

)٧(  Retrieving Data :- أي وقت يف ويقصد به الرجوع إىل البيانات املخزنة يف قاعدة البيانات  
                           ٠هلا  ملفات يسهـل الوصولبسهولة ويسر وذلك لتنظيم ختـزينها يف        

)٨( Updating :-ياناتالب ات إىل قاعدة ـجد من البيانـ حتديث البيانات ويقصد به إضافة ما أست   
                  ٠البيانات وتعديل البعض األخر وكذلك حذف       

)٩( Presentation :-باخلرائط   تتمثل صور خمتلفة بات ـ البيان  عرض البيانات ويقصد به عرض  
    ٠والتقارير النصية والرسوم البيانية      
)١٠( DEM :- )Digital Elevation Model  ( وت ةـأي منوذج اإلرتفاعات الرقميف تلكعر  

  متثل  وهي  )Z,Y,X (ة ـاألبعاد الثالثي يف النماذج ذات  ةـل ببيانات النمذجة ، واملتمثالبيانات       
        ٠يف منطقة الدراسة بصورة خاصة  ظاهرة معينة وحمددةإرتفاع        
)١١( GPS: -  )Global Positioning System(  سطحأي النظام العاملي لتحديد املواقع على    

  ٠ األرض بواسطة األقمار الصناعية       

)١٢( Topology :-اضي ـأسلوب ريه ـبأن يقـصد به  والذيي ـوجـوبولـاء الطـ البن وهو  
        ) A Mathematical  Procedure  (يةـانـات املكـح العالقـوضيـ لت ) Spatial  

      Relationships   ( الطوبولوجي حيدد االتصال بني الظاهرات أو وبالنسبة للخرائط فأن البناء   
    ٠ ) Features (مكونات اخلريطة            
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 )١٣( Layers :-  واملكانيةت عبارة عن ملفات خمزن  عليها أنواع البيانات اجلغرافية الوصفية الطبقا  

  لقاعدةة معينة هلا نفس املرجع املكاين ـة أو خطية أو مساحية لظاهرة جغرافيـ        سواء كانت نقطي
   ٠       البيانات املخزنة عليها 

  واعدـ بربط عدة حواسيب أو  ق اتصاالت يقوم  هي نظام-:  Network شبكات املعلومات  )١٤( 
                  ٠الشبكة  احلاسوبية ملستخدمني بيانات ببعضها البعض دف تقدمي اخلدمات        

 )١٥( Satellite Images:- ا الصور صدـيقو دعـات االستشعار عن بـرئيم  ةـيالفوتوغراف   
   Sensors)(ر التصوي  األصلية ألجهزة ) Digital Image (ة املرئيات الرقمي مناملستخرجة         

  ي وسبوتاألمريك ) Land sat (دسات لصناعية األوتوماتيكية مثل النـمار ااألق على        احملمولة 

        ) Spot (  ٠الفرنسي  
 )١٦( Aerial Photographs  :-  ة ـتؤخذ بواسط ة ـن صور فوتوغرافيعبارة عالصور اجلويـة  

   فـالطي بآالت تصوير خاصة تسجل اإلشعاع الكهرومغناطيسي يف نطاق جمهزة  خاصة طائرات        
  المأف لى ع) ميكرومتر٠,٩ – ٠,٧ ( ريبة أو حتت احلمراء الق) ميكرومتر ٠,٧ – ٠,٤ ( املرئي        

  )م ١٩٩٢ عزيز ، ( ٠ حساسة هلذه الطاقة  )وأبيض أو ملونة  أسود(        
         

   - : �وא��U*4'��א�!�,!�[+
�وא��U*4'��א�!�,!�[+
�وא��U*4'��א�!�,!�[+
�وא��U*4'��א�!�,!�[+
א��'��Zא��'��Zא��'��Zא��'��Z )ب(
)١( Morphometr Modeling :-ظاهرات ناوليت ة وتعين التحليل  الذيـ اخلصائص املورفومتري  

  واملرئية الفضائية اجلوية والصورة ريطة الكنتوريةاخل اً على البيانات املأخوذة مناألرض معتمد سطح       
  ٠الدراسات احلقلية  إىل جانب       

)٢( Geomorphology Description :-ووصف ي ويقصد به حتديدـورفولوجـ الوصف اجليوم  
    الوحداتات وأصل ونشأة وتطور تلكـواالرتفاع السطح لة شكـة من ناحيـ      الوحدات األرضي

  ٠       األرضية 
)٣( Geologic Description  :-ةـالتكوينات الصخري به وصف  ي ويقصدـ الوصف اجليولوج   

   ودرجاا اجتاهااواصل ، الصدوع ، الف  الرواسب السطحيةور،الظه ر، خطوطيل الصخ ميفاملتمثلة     
        ٠دارهاومق    
)٤( Hydrology Description  :-اريي ويقـف اهليدرولوجـ الوصأي  املائية صد به وصف ا  

   ونـعي  ، ينابيع ، برك ( د أنواعها وحتدي والباطنية  املياه السطحية شكل ارى ومصادروصف         
  ٠ )سدود ، خزانات  قنواتأبار ،         
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  خط هي املساحة اليت تشمل شبكة التصريف املائي واحملددة خبط تقسيم املياه أو  -: احلوض املائي )٥(
  ٠حميط       

)٦( Water divide : -  القصوى نقاط اإلرتفاع  ون منـعبارة عن منحىن يتكتقسيم املياه   خط   
          ٠بنفس جماري الشبكة املائية  احمليطة       

  ٠ الالً أو تبني منطقتني مرتفعتني سواء كانت جباالًقع  األرض املنخفضة اليت ت-: الـوادي )٧(
   تكوين ناملائية للنهر وهو م تدة على جانيب القناة ضة مم هو أرض سهلية منخف-: السهل الفيضي )٨(
  ٠ نفسهالنهر       
)٩( Main Stream  :-رى الرئيسي وهي القناةمع  اة ملياه مجيع الروافد املشكلة للشبكةـ ا   

  املنبع  من اجلارية لكي تتمكن من نقل الرواسب  را املياهطولية ضيقة حف وهي قناة أرضية املائية       
                     ٠املصب إىل       
  ٠ية سعـد د إىل فروع صغرية مثل شعيب وادي ديـبـرة تشعب الرافـ هو كث-:  الشعيب)١٠(
)١١( Dendritic Pattern  :- لداخ ةـوهو التفرع غري املنتظم للرتب النهريشجري النمط ال   

        ٠باجتاهات خمتلفة وهو أكثر األمناط أنتشاراً احلوض       
  وء يشبه اخلشم أو ـالوادي ويظهر على نت  أو حافة وهو اجلانب الوعر من جانب -: اخلشوم )١٢(

                ٠سبب تسميته عند العرب األنف وهذا هو         
  ٠جفة  الناتئة أو البارزة يف بطن الوادي وتسمى يف اللسان العريب الن  وهي الصخور-: النتوء )١٣(
)١٤(  Tributary  :-  عبارة  هوو ى الوادي الرئيسي مياهه يف جمر هو جمرى صغري تصب الرافد  

  اللسان العريبوتسمى يف   ياهبامل الرئيسي مجرىـذي النهر أو الـة اليت تغـااري املائي  عن        
   ، )هـ ١٤٠٤ الغنيم ، ( ٠رة ـد الصغيـ للرواف) والتالع (رة و ـالكبي دـللرواف ) امليث (         
  )م ١٩٨٦ أمحد وعباس ، (         
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ـال  السليمة والصحيحة يف إدخ           يعتمد جناح برامج نظم املعلومات اجلغرافية على الطرق
ة من أجل معاجلتها وحتليلها ومن مث متثيلها يف ـالبيانات مبختلف أنواعها إىل قاعدة البيانات اجلغرافي

أهداف دراسة حوض وادي لنب  ضوء املتطـلبات اليت حتتاجها وحتددها أهداف الدراسة ، وتعتمد 
ة حتتوي على ـجغرافي نظم املعلومات اجلغرافية لبناء قاعدة بيانات  ة األوىل على توظيفـبالدرج

  )جتاهات إلاإلرتفاعات ، ا  ،  املسافات ، املساحات(ة  ، حيث تشمل على ـمتغريات مورفومتري
    ) ٣٦٤م ، ص٢٠٠٠،   آل سعود( واليت تعترب العناصر األساسية إلنشاء قاعدة البيانات املورفومترية 

ية ـالعناصر األساس  على ضوء تلك ةـالدراس ة احملددة يف ـاملورفومتري ومن مث تطبيق املعادالت
 اخلصائص للوصول إىل  املعلومات اجلغرافية يف دراسة تلك دور نظم  املورفومترية وذلك لتوضيح

  ٠النجاح لكل خاصية مقارنة مع الطرق التقليدية نتائج الدراسة واليت من خالهلا ميكن حتديد نسب
ة ـبيانات جغرافي دة ـقاع دراسة على بناءال ة يف هذهـات اجلغرافيـواليقتصر دور نظم املعلوم

  النظم يف بناء هذا  ورة لتلك ـمورفومترية ، بل تتعدى إىل معرفة املميزات والتطبيقات التقنية املتط
والتمثيل  ا بالطرق التقليدية كاملعاجلة والتحليلـتوفرهالنوع من القواعد املورفومترية واليت مل يتم 

  الدقة والصحة فيما يتعلق  ا لتلك العمليات من خصائص متمثلة يف ث ، ومـوالتحدي  مالواالستع
   ٠يف بناء قاعدة البيانات اجلغرافية املورفومترية األمر الذي ينعكس على خمرجاا النهائية 

   اللذانات اجلغرافية اجلهد والوقتـ نظم املعلومستخداماب العمليات  كذلك توفر لنا أجراء تلك
الطرق  بإتباع  ة واليت ميكـن ختطيها ـر اليت كانت تعاين منها الطرق التقليدياألمو ميثالن أحدى 

ن استخدامها ـقاعدة بيانات جغرافية ذات متغريات مورفومتريـة ميك والدقيقة يف بناء الصحيحة 
  ٠برامج نظم املعلومـات اجلغرافية  املورفومترية اليت تتيحها أدوات التحليل يف إلجراء التطبيقات

  ورة واملتمثل يف األقمار الصناعية وما ـة واملتطـالبيانات احلديث راً للتقدم التقين لوسائل رصد ونظ
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  زة  حتديد ـة وكذلك أجهـاملكانـي العالي  الوضوح ات ذات جودة كبرية كدرجةـوفرته من مرئي
ة يف منوذج ـمثل وبياناا املت) Global Positioning Systems (  ) GPS (ة ـع املكانيـاملواق

رة واليت ـ ذات الدقة الكبي) Digital Elevation Model (  ) DEM (ة ـالرقمي رتفاعات إلا
  ة مورفومترية حلوض وادي لنب فسوف ينعكس ذلك على ـجغرافي ات ـدة بيانـسامهت يف بناء قاع

  نب األمر الذيوض وادي لـة املعتمدة يف قاعـدة بيانات حـتعدد طرق حتليل اخلصائص املورفومتري
   املعتمد على تنوع مصادر د على التحليلـة كما ستساعـتنوع من خمرجات الدراسة الدقيق يعطينا 

 بصورة  ةً لدراسة اخلصائص املورفومتريةـا جناحاً ومالئمـا وأكثرهـهلالبيانات والتعرف على أفض
  ٠آلية 

  

   -:������'د��א	3�2�s�@'k�j��'&'�i��'&'!ض�وאد�7	��6'د��א	3�2�s�@'k�j��'&'�i��'&'!ض�وאد�7	��6'د��א	3�2�s�@'k�j��'&'�i��'&'!ض�وאد�7	��6'د��א	3�2�s�@'k�j��'&'�i��'&'!ض�وאد�7	6 )١(
  ا وبشكل عام  كما أوردها ـ   تصنف البيانات الداخلة يف إنشاء قواعد البيانـات جبميع أنواعه    
تمداً يف تصنيفها على مصدر تلك ـمع  إىل أربع جمموعـات رئيسية ) ٥٧ص   م ٢٠٠٣ الدويكات ،(

  ٠ )ميدانية ، خارجية ،   كتابية ، وثائقية(البيانات وهـي 
اء قاعدة بيانات حوض ـة الداخلة يف بنـفأن مصادر البيانات األساسيواعتماداً على هذا التصنيف 

   -:وادي لنب حسب مصدرها على النحو التايل 
  
املراجـع   وادي لنب يف      ة لبناء قاعدة بيانات حوض    ـ تتمثل املصادر الكتابي   : ���'د��)�'2��
������'د��)�'2��
������'د��)�'2��
������'د��)�'2��
��� )أ(

 والـيت مت    )عاجم ، األطالس    اجلامعيـة ، امل   ، البحوث ، الدوريات ، والرسائل      الكتب   (اليت مشلت   
بناء قاعدة البيانات اجلغرافية ذات اخلصائص املورفومترية حلـوض وادي لـنب            االعتمـاد عليها يف    

الدراسـة   فــي  تطبيقهـا  يتم املورفومترية واليت سوف   معرفـة صيغ املعادالت الرياضية   وكذلك  
وادي لـنب    املورفومتريـة حلـوض  اخلصائص   لدراسة املتمثلـة  يف توظيف نظم املعلومات اجلغرافية      

سابقة اعتماداً على حمتويـات قواعــد البيانـات          إىل نتائج ميكن مقارنتها مع دراسات      والوصول
وخرائط رقمية جيومورفولوجية دقيقة مت بنائهـا        مبا حتتويه من بيانات    املعدة لتلك الدراسة   اجلغرافية  

  ٠باستخدام برامج نظم املعلومات اجلغرافية  
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 )ب( ��;'Iو��د'��
��;'Iو��د'��
��;'Iو��د'��
��;'Iو��قاعدةر هذا النوع من مصادر البيانات العنصر األساسي يف بناء ـ ويعتب: ��'د  

  )  Ikonos(ي ـة يف املرئية الفضائية للقمر الصناعي األمريكـلنب متمثل وض واديـبيانات ح     
  على العناصر احلصول ة الدراسة يفـة منطقـ ، حيث مت توظيف مرئي) متر ١ ( مكاين      بوضوح 

  باإلضافـة إىل  لنب وادية حلوض ـاجلغرافي دة البياناتـلبناء قاع      األساسية املورفومترية الالزمة
    ) Global Positioning Systems- GPS( املكانية املواقع حتديد اآللية ألجهزة  البيانات     
  واليت مت  )متر ٢٠(ة ـحلوض وادي لنب بدق ) DEM ( ةـرتفاعات الرقميإلا منوذج يف املتمثلة     
  كذلك اخلرائط  ) العامة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية املساحة    إدارة(عليها من  احلصول     

  غرب جنوب الرياض لوحة ومها      الورقية املتمثلة باللوحتني الطوبوغرافيتني اللتني تغطيان احلوض
  ٠)  42-4624( رقم  وادي لنبولوحة )  13-4624( رقم     

  
  ة واليت تشمل ـدوي امليداين اليت قامت ا الباحثـ وهي بيانات املسح الي :א	���Bא���א&(א	���Bא���א&(א	���Bא���א&(א	���Bא���א&( )ج( 

   جهاز بواسطةالبيانات البيئية اليت مت تسجيلها ومواقع رصد إحداثيات وتصوير منطقة الدراسة       
      ) GPS (  واليت مشلت)٠ )نقل التربات  ناطقالنفايات ،  م  مكب  

  
   )  Internet(ا شبكة االنترنت ـملعلومات والبيانات اليت توفره  وهي ا: ��'د��#'���
��'د��#'���
��'د��#'���
��'د��#'���
 )د (

  ض البيانات بسبب متيز تلك املعلومـات باحلداثة ـتوفري بع  حيث مت االعتماد على الشبكة يف      
 تطبيقات األدوات (ال ـ سبيل املثعلى التدويـن أو اإلنتـاج        تكاد  تكون يف نفس تاريـخ

Spatial Analyst Tools – Hydrology         (٠بالدراسة   املتعلقة  
  ات العناصر الالزمة اليت تـم االعتماد عليها يف تصميمـ       وتعترب تلك األنواع من مصادر البيان

  النتائجخدامها للوصول إىل وادي لنب وأساس حملتوياا ، واليت سيتم است قاعدة بيانات حوض       
  ٠تلك الدراسة         الدقيقة املرجوة من
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'����)���� �k�<�+��BM)Geodatabase!א@���א	3�'&�'��אL\��א,��
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� )أ(  Mאt�wو'Mאt�wو'Mאt�wو'Mאt�wو���� :-� �� �� �� �
دراسة ال بد من معرفـة ماهية ة أسس إنشاء قواعد البيانات ألي ـلكي نتمكن من الوقـوف ومعرف

  ٠ومكوناتـها وأسلوب تصميمها أو نظـام تركيبها  قواعد البيانات
ة واملعلومات البيانية ، ـجمموعة من املعلومات اجلغرافي " ) ٧٣م ، ص١٩٩٧آ=-رة ،  (فها ّفقد عر

صفة العنصر ة بيانية متثل ـه ومعلومـمتثل إحداثيات معلومة جغرافية  حيث يوجد لكل عنصر جغرايف
  ٠" اجلغرايف ورقم تعريفي واحد فقط لكل منهما 

  
ة هي مبثابة ـقاعدة البيانات يف نظم املعلومات اجلغرافي " )  ٧١م ، ص٢٠٠٣ا;0و1`-ت ،  (وعرف 

ول وصفوف أو سجالت تكون ـة من أعمدة أو حقـة من اجلداول املكّونـالقلب منها وهي جمموع
ة ومن خالل برامج نظم املعلومات اجلغرافية ميكـن ـ مكانية وغري مكانياملعلومات املخزنة يف القاعدة

  ٠" ة وصفاا الغري مكانية يف آن واحد ـالربط بينهما للحصول على بيانات عن تلك الظواهر املكاني
ة واليت ـم عناصر نظم  املعلومات اجلغرافيـبأا أه   " ) ٩٣م ، ص٢٠٠٦ا;X�67 ،  ( ها ـفّوعر

 Spatial Data(ات املكانية اهلندسيـة أو املترية ـالبيان ات ذات شقيـن أساسينيـيانتتكون من ب

Geometric ( والبيانات النصية الوصفية  ( Attribute Data ) "٠  
ة ـات املكانيـومما سبق نستنتج أن قواعد البيانات اجلغرافية بصورة عامة تشمل على البيانات واملعلوم

حمددة عن الظاهرة قيد الدراسة ومصنفة مبلفات  تبطة فيما بينها بعالقات جغرافية والوصفية املفصلة واملر
) Files (الت ـ وسج) Records (ول ـ وحق) Fields ( فة برمز تعريفيومعر )ID( لكل يسهل 

واملعلومات   للوصول إىل اإلخراج النهائي لتلك البيانات  مث  معاجلتها وحتليلها وعرضها ومن استدعائها
   ٠) اخلرائط الرقمية ، الرسومات البيانية ، اجلداول ، التقارير (صوراً خمتلفة متمثلة يف ب

ة من البيانات ـف بأا جمموعدة بيانات حوض وادي لنب تعرـ قاع نفإوعلى ضوء التعريفات السابقة 
 )جتاهاتإلاعات ، ااإلرتف املسافات ، املساحات،(اليت تشمل  عن العناصر املورفومترية األساسيةاملفصلة 

 حتتوي على قيم تلك العناصر املورفومترية الكمية والنوعية كأعدادها   مصنفة مبلفات وسجالت وحقول
   بصورة عامة مبميزات وخصائص جعلت  اجلغرافية تتميز قواعد البياناتو٠وأطواهلا ومساحاا وزواياها 
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بل املختلفة والدراسات  غناء عنها يف كثري من ااالتاجلغرافية تقنية ال ميكن االست  من نظم املعلومات
 وتنظيمها آلياً ات ـر من الدول املتقدمة وذلك بعد زيادة املعلومـصوى يف كثيـضرورة ق تـأصبح

  ٠يف تطوير وتنمية اخلطط املستقبلية على مجيع األصعدة  ومسامهتها
   -:اجلغرافية ما يلي ومن أهم مميزات قواعد البيانات 

   ٠ ) ID (ددة عن طريق رقمها التعريفي ـوالوصول إىل بيانات حم ختفيض التكرارية يف البيانات : أوً:
-M�-� ً: ٠ توفري اجلهد والوقت واملال                                                   
-ًK;-� : مها بشكل جـداول لتنظي تساعد يف إجراء التحليالت املتقدمة والتطبيقات اجلغرافية املختلفة  

  ٠         وأعمدة وصفوف
-ًZIا يف متناول اجلميع : راث إدارة وتنسيق البيانات مما حيقق  التوازن يف تلبية احتياجات ـمن حي أ  
  ٠  خمتلف املستخدمني         

-ًa/-´ :لية وذلك بتأمني اآلة ملستخدميها ـ والتحليالت والنتائج بالنسب  حتافظ على سرية البيانات  
   السيـد ، ( ، ) ٢٢ ، صهـ١٤٢٣ زينو ، ( ٠ات ـر مشروع للبيانـالوصول الغي متنعاليت            

      )٢٤، ٢٣ ،٢٢، ٢١ ، صهـ١٤٢٥            
            

�k��'�2�x!א@��א	3�'&'��אL\�א,�
 )ب(�
�k��'�2�x!א@��א	3�'&'��אL\�א,��
�k��'�2�x!א@��א	3�'&'��אL\�א,��
�k��'�2�x!א@��א	3�'&'��אL\�א,�� :-   
 قاعدة بيانات جغرافية  ويتم تعترب البيانات مبختلف أنواعها ومصادرها الـمادة األساسية لبنـاء أي

  ٠حتـديد أنواع ومصادر تلك  البيانات تبعاً هلدف الدراسة 
وتعـد دراسة اخلصائص املورفومترية حلوض وادي لبـن هدف الدراسة اليت علـى أساسـها يـتم                
توظيف نظم املعلومات اجلغرافية لبناء قاعدة بيانات جغرافية حتتوي على متغيــرات مورفومتريـة              

يحها برامج نظم   تتادي لنب  ، ومن مث االستعانـة بتلك التقنية املتمثلة بأدوات التحليل اليت              حلوض و 
 حتديد خط تقسيم املياه املتمثل حبدود احلـوض ، رسـم           (املعلومات اجلغـرافية واليت تساعدنا على      

اصر املورفومترية   واليت تعترب العن   )شبكة ااري املائية ومن مث تصنيفها ، حتديد طول وعرض احلوض            
األساسية اليت جيب حتديدها يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب كأساس يف بناء القاعدة ليتم االعتمـاد   
عليها يف إجراء التحليالت املورفومترية األخرى واحملددة مسبقاً يف الدراسة من أجـل الوصـول إىل                

   خط تقسيم املياه للحوض  خريطة ( أمهها تصميم خرائط رقمية متمثلة، نتائج متثل خمرجات الدراسة 
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خريطة شبكة ااري املائية ،     خريطة مساحة احلوض ، خريطة عرض احلوض ، خريطة طول احلوض            
خريطة  ،   ية التضاريس اإلرتفاعاتخريطة  خريطة فئات االحندار املصنفة ،        ،     العامة خريطة االحنـدار 

ريطة مكبات النفايات ، خريطة احلفر الغائرة        احلوض العلوي ، خريطة احلوض األوسط والسفلي ، خ        
 بطريقة آليـة    ) DEM ، خريطة منوذج اإلرتفاعات الرقمية    خريطة استخدامات األرض يف احلوض      

موفـرة بذلك الوقت واجلهد واملال  وحمققة الدقة يف النتائج املعـتمدة على مصادر بيانات دقيقـة                
  ٠اخلاصة باحلوض  ) DEM (رتفـاعات الرقمية إل اجمنوذوشاملة متمثلة يف املرئية الفضائية ، و

  وعند الشروع يف تصميم قاعدة بيانات وادي لنب يـجب مراعاة املراحل الرئيسيـة يف إنشاء قواعد 
  البيانات اجلغرافية بصورة متسلسلة ودقيقة واليت من شأا أن تصبح أسس بناء قاعدة بيانـات حوض

من أجل الوصول إىل النتائج املرجـوة من بناء تلك القاعـدة  كوادي لنب دقيقة وصحيحة أيضاً وذل
  -:وتتمثل تلك املراحل يف 

  
�و�א�s�@'k��'V&/�5��Y�yא	3�'&'� : أوً:�
*:Vא���+�v�'&'�3	א�s�@'k��'V&/�5��Y�yو�א��
*:Vא���+�v�'&'�3	א�s�@'k��'V&/�5��Y�yو�א��
*:Vא���+�v�'&'�3	א�s�@'k��'V&/�5��Y�yو�א��
*:Vא���+�v����) Define the 

Problem         ( ٠  
 إنشاء يتمثل اهلدف من إنشاء قاعدة  بيانات حوض وادي لنب يف  دراسة اخلصائص املورفومترية مبـعىن

قاعدة  بيانات ذات خصائص  مورفومترية تشمل كل ما يتعلق باخلصائص اهلندسية وشبكـة التصريف 
املائية حلوض وادي لنب ومن مث بناء املعادالت املورفومترية استناداً على تلك العناصر األساسية الرئيسية 

  ٠اليت بنيت منها قاعدة بيانات وادي لنب 
                                                   

-ًM�-� : 
 �v ) Determination of the Data+��א	3�'&'��א�4*!2
�v+��א	3�'&'��א�4*!2
�v+��א	3�'&'��א�4*!2
�v+��א	3�'&'��א�2!*4

Requirements ( ٠  
يتم حتديد البيانات املطلوبة استناداً على هدف الدراسة املتمثل يف دراسة اخلصائص املورفومترية بطرق 

طلب بيانات معينة تتـوافق مع تلك النظم  آلية متمثلة يف برامج نظم املعلومـات اجلغرافيـة واليت تت
 و كاملرئية  )، درجة وضوح مكاين عالية حديثة رقمية  ذات مصادر متطورة (و تتميز بصفات أمهها 

  ٠قاعدة البيانات يف ليسهل إدخاهلا وختزينها  ) DEM (رقمية اإلرتفاعات ال بيانات
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   - :ل بناء قاعدة بيانات وادي لنب  من البيانات من أجنوعنيوقد توفرت لتلك الدراسة 
)١( �
�i'G���'&'�2�
�i'G���'&'�2�
�i'G���'&'�2�
�i'G���'&'�2) Raster Data ( :-  

    ومقياس )متر ١(ي ـة وضوح مكانـ بدرج) Ikonos (ي ـلقمر الصناعفضائيـة لة ـرئيم )أ(    

         ) ٠  ) ٦,٠٠٠: ١  
  مت  احلصول  )متر ٢٠( بدقة بلغت  ) Grid(يئة  ) DEM ( ةـرتفاعات الرقميإلا  منوذج )ب(    

    إىل) TIN) Vector Dataة ـاإلرتفاعات الرقمية اخلطية النقطي  عليها من حتويل منوذج          
     ٠ )  Grid( يئة )   Raster Data( مساحية بيانات          
            

)٢( �
�4#��'&'�2�
�4#��'&'�2�
�4#��'&'�2�
�4#��'&'�2) Vector Data ( :-  
   متمثلة يف بيانات طبقات )  Satellite Images( ائيةاعتمادا على املرئية الفض بيانات خطية )أ(     

   واليت متثل العناصر املورفومترية ) النقطية واخلطية واملساحية (لنب  وادي  قاعدة بيانات حوض         
     ٠القاعدة          األساسية لبناء تلك

  ) X ,Y ,Z (ذات القيم  )  DEM(رتفاعات الرقمية إلمنوذج ااعتماداً على  بيانات خطية )ب(     
   ٠القاعدة  واليت متثل العناصر املورفومترية األساسية لبناء تلك)النقطية واخلطية واملساحية(لنب            

              
ونظراً الختالف مصادر البيانات الداخلة يف بناء قاعدة بيانات حوض وادي لنب اختلفت طرق إدخال 

   -:ق بنائها واليت مشلت الطريقتني التاليتني تلك البيانات إىل القاعدة وطر
  
* Kא�و�
  ة الفضائيةي تعتمد يف رسم شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب على املرئ -: א	�4+�
�א�وKא	�4+�
�א�وKא	�4+�
�א�وKא	�4+�

     )Ikonos  (ة ذاتـى املرئيـة التصريف اعتماداً علـ رسم شبك  آلية عن طريق  بطريقة يدوية   
    باستخدام) ٦٠٠٠ :  ١ (ومقياس رسم  )متر١( )  Spatial  Resolution( املكاين الوضوح     

   الفضائية من ة يه املرئـوذلك ملا تقدم )  Screen  Digitizing( الشاشة  على      أسلوب الترقيم
  حلوض وادي لنب التصريف  املائية ااري الدنيا  لشبكة رسم يف عايل ساعد مكاين ووضوح      درجة

     ٠ ) ٥٠,٠٠٠ :١ (حلوض وادي لنب املتوفرة مبقياس رسم  الكنتورية اخلرائط رهاتظه واليت مل     
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* 
�&'h	א�

א	�4+��&'h	א�

א	�4+��&'h	א�

א	�4+��&'h	א�
 ة ـرتفاعات الرقميإل ا ف املائية من منوذجـ تعتمد يف رسم شبكـة التصري-: א	�4+�

Digital Elevation Model )       - DEM (ة وذلكـآلية تلقائي ةـبطريق وادي لنب حلوض   
  املتمثل املستوى الثالث من خالل ) Arc GIS ( أدوات التحليل الذي يتيحها برنامجباستخدام       

                                               ٠ )  Toolbox - Spatial Analyst Tools – Hydrology(       يف 
-ًK;-�:  �'&'�3*	�7�!��	!ذج�א��	'&'��2'��א�*3	�7�!��	!ذج�א��	'&'��2'��א�*3	�7�!��	!ذج�א��	'&'��2'��א�*3	�7�!��	!ذج�א��	�2'��א ) Construction of the Conceptual 

Data Model          ( ٠  
   ) Data Base Schema (دة البيانات اجلغرافية جيب وضع خمطط ـ        ولكي يتكامل بناء قاع

  من خالل تصنيف مناذج ومصادر البيانات  بناء قاعدة بيانات حوض وادي لنبت يوضح خطوا        
    يوضح بناء النموذج)٦(وشكل نوع من تلك البيانات  لكل مراحل العمل         يف القاعدة وبيان

                                   ٠        التصوري للبيانات ومراحل العمل يف قاعدة البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب 
  

   فيهاومراحل العملقاعدة بيانات حوض وادي لنب لبناء النموذج التصوري لبيانات رسم ختطيطي   )٦(شكل       
  

         
  
  
  

        
        
        

  
  

                                  
                                

� �� �� �� �
   عمل الباحثة:املصدر               
  

 �G-ذج و/Y-در MI-�-ت <-0Fة MI-�-ت pLض وادي ;=? 

      JM]´ ت-�-MIVector Data     JML-a/ ت-�-MIRaster Data 

JMN-OP ت-MN6/      
Satellite Images  

JM¨ت أر-�-MIGPS  ) ذجpG� JMG>6;ت ا-F-[3ا½ر (  

   ;J`=� �96 ا;16Y8¢ ا;p2; JMN-Gض وادي ;=?    -١
   اmN ا;pGرp2E; J168/pPضا;�C�½ 6-ء -٢
   ½�C-ء ´0Z/ J]16ل ا:�02ار-٣
٤-J]16´ ء-C�½ ت-F-[3ا½ر a1ر-O8;ا JM  
٥-J168/pPرpG;9-ت ا-M7;ا <GZ;   
   ½�C-ء ´16[J ا;2]6 ا;6N-lة-٦
٧- X¨68اP:6ان اM];ا <GZ;  
     

١-� �96; J`=  
     JMN-G;16¢ اY8;ا  

       ;p2ض وادي ;=?
٢- mNء ا;�6ا-Cإ� 

  ا;pGرp2E; J168/pPض
   ;GZ> ا;M7-9-ت -٣
     J168/pPرpG;ا  
٤- J]16´ <GZ;  

      ا0�89ام اnرض
  ٥-  J]16´01028;   
  ا;.]-1-ت /`=-ت       
      

 JM>ور J]16´  
JMP6ا�p=,    

  ١- JLp; ر<� غرب جنوب  

               4624-13 ٢- JLp; وادي لنب                

  42-4624                 ر<� 

   ;m´ 01028 آ�0F-a/ J]16ة 
         �-MG;ا �Ma73      

 D;إ -iE1p23Grid  
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�����א,��א,��א,��א,�������א	3�'&'��אL\��א	3�'&'��אL\��א	3�'&'��אL\��א	3�'&'��אk��'&!:�����\L!א@�:!&'��k!א@�:!&'��k!א@�:!&'��k!א@ )ج(


 )Geodatabase Components ( :-    
أساسيني ومتكاملني من أنـواع البيانات  ة حلوض وادي لنب من شقني ـتتكون قواعد البيانات اجلغرافي

حمدداً مكانياً  البيانات مبوقع   بقاعدة وهي البيانات املرتبطة) Spatial Data (ة ـمها البيانات املكاني
 Descriptive (والبيانـات الوصفية  ) X,Y,Z( أو ) X,Y (حسب إحداثيات معينة أما أن تكون 

Data (  بيانية  بصورة قـوائم وتقارير وجـداول ورسوم  وهي البيانات اليت تصف البيانات املكانية 
   ) ٩٤م ، ص٢٠٠٠ صاحل ، ( ٠ورموز 

  ن النوعني من البيانـاتـالبيانات اجلغرافيـة على درجـة الربط بني هذي جناح قاعـدة  ويتوقـف 
 )  Database Links (قواعد البيانات بشكل جداول  ات املكانيـة والوصفيـة يف ـ وختزن البيان  

 البيانات الفعلية  وف أو سجالت متثلـتلك اجلداول وصف مكونة من أعمدة أو حقـول حتمل مسات 
  ٠جداول لل

ة ما يف ـبيانات لعدد من املتغريات لظاهرة جغرافي د بأا ـوتعترب هذه البيانات املخزنة يف تلك القواع
ة وواضحة ، ومن خالل برامج  نظم املعلومات ـة دقيقـرقعة مكانية معينة وحمددة بإحداثيات جغرافي

دة ـات املكانية والوصفية كما يف قاععمل توافـق وارتباط بني البيانـاجلغرافية املختلفة نستطيع أن ن
   -:بيانات حوض وادي لنب اليت تضم 

                                          
�����       :�5�5�5�5 و�M:!نو�M:!نو�M:!نو�M:!ن����i�j!ض�وאد�7	i�j6!ض�وאد�7	i�j6!ض�وאد�7	i�j6!ض�وאد�7	Spatial Data (����6 ( : א	3�'&'��א�:'&�
א	3�'&'��א�:'&�
א	3�'&'��א�:'&�
א	3�'&'��א�:'&�
 : أوً: �� �� �� �
)١( �
�i'G'&'��א��3	א�
�i'G'&'��א��3	א�
�i'G'&'��א��3	א�
�i'G'&'��א��3	א) Raster Data (   

   ٠ ) Pixel (ـون من وحـدات مساحيـة صغيـرة يطلـق عليها وهي البيانـات اليت تتك      

 )أ(�;'f�	א�

א��;��;'f�	א�

א��;��;'f�	א�

א��;��;'f�	א�
  ٠ حلوض وادي لنب )  Satellite Images(  א��;�

 ) Ikonos (وذة من القمر الصناعي األمريكي ـ املأخ)Satellite Images  (تعترب املرئية الفضائية 
ة الدراسة ـ واليت تـمثل منطق)متر١( لـ املتمث)   Spatial Resolution (ذات الوضوح املكاين 

اء قاعدة بيانات حوض وادي لنب ـ يف بنا البيانات اليت اعتمد عليهمصادر أهم  لنب من  حلوض وادي
  امليـاه خط تقسيم ( املتمثلة فـي ) Line (عليها يف استخالص البيانات اخلطية  حيث يتم االعتماد
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  يف نقطة املتمثلة ) point (ة ـوالبيانات النقطي  )وض  طول احلوض ، عرض احل التصريف ، شبكة
  ٠املتمثلة يف مساحة حوض وادي لنب  ) polygon (املصب واملنبع  ، والبيانات املساحية 

  ج هلا وذلك ملا لتلك اخلصائص من ـة والقمر الصناعي املنتـة خصائص املرئيـالدراس وحيدد هدف 
ة اجلغرافيـة املدروسة وهنـاك عوامل تتحكم يف تفسيـر املرئية رـعالقة وثيقة يف حتديد معامل الظاه

 الصاحل ، ( مقياس الرسم ، النطاقات الطيفية ، ) Spatial Resolution (ي ـأمهها الوضوح املكان
  ) ٨٩ ، ٨٨صص م ، ١٩٩٢

نتاج ة تقـوم مبسح أجزاء خمتلفة من العامل إلـ األقمار الصناعية ذات برامج متنوع وهناك العديد من
اري املائيـة خاصةً الرتب الدنيا ـتصنيف ورسم رتب شبكـة ا مرئيات فضائيـة متعددة ومبا أن 

)  Ikonos  (د مت  اختيار القمر الصناعي األمريكي ـاملكاين فق تتطلب درجة عاليـة من الوضوح 
  أن هناك رت للباحثة رغم وهي اليت توف يتميز ا مرئياته  العالية اليت  ة الوضوح املكاينـنظراً لدرج
  املكاين هـة وضوحـ درجبلغ ) Quick Bird (ذو درجة وضوح مكاين أعلى متمثالً يف قمر آخر 

  ٠ والذي مل يتوفر هلذه الدراسة )سم ٦٠(
ر القمر الصناعي على تسجيل أدق  ـدرة جهاز تصويـ هي ق-  :ة الوضوح املكاين ـبدرج و يقصد

يؤدي إىل دقة يف القياس ودقة يف  ة األمر الذي ـ الصغرية يف شكل خليالتفاصيل للظاهرات اجلغرافية
                                                   ) ٢٣م ، ص١٩٩٦الصاحل ،  ( ٠النتائج 

 أحدث األقمـار    من  وهو ) م١٩٩٩ ( عام   ) Ikonos (ي  ـبدأ العمل على القمر الصناعي األمريك     
ه ـ ومقياس الرسم ملرئيات   ) م٤_م  ١(الوضوح املكاين له     ةـلغت درج تطوراً حيث ب   اـومن أكثره 

 , Prof.Vincent Tao, 2005 (،  )١٥-١٣ص م١٩٩٦، الصاحل ( ) ٥,٠٠٠ :١(إىل  )١٠,٠٠٠ :١(

P.5-6 (                      
  يـام البانكروماتيكـ مأخوذة بنظ) Ikonos (ر الصناعي ـوض وادي لنب للقمـومبا أن مرئية ح

 ) Panchromatic Mode (    أحادي النطاق والذي يظهر املرئية باللون األسود واألبـيض مـع
البحث كعمـل البعـد الثالـث والطيــران          ن بعض متطلبات  إ ف )م  ١( درجة وضوح مكاين عايل   

 Multispectral (األفضل إجرائها على مرئية  متعددة األطيـاف   االفتراضي واحملاكـاة ، يكون

Mode (  ثالثة نطاقات ملونـة     ل والذي يسج)      املرئية ذات النطاقات    )األخضر، واألمحر ، األزرق 
تباين املرئيـة   بسبب زيادة    املتعددة وامللونة تسهل عملية التمييز بني ظاهرات سطح األرض املختلفة         

 عبـدالاله ،    (٠ املرئيـة    ) Pixel ( يوضح الفروق واالختالفـات بني القيم الرقمية لبكـسل        الذي
    ) ٢٨٠ ، ص هـ١٤٢٦
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�m!ذجm!ذجm!ذجm!ذج )ب(��k�	א��'@'�M�$א��
��k�	א��'@'�M�$א��
��k�	א��'@'�M�$א��
��k�	א��'@'�M�$א�)����DEM����(����
z�2
z�2
z�2
z�2 ) Grid (   
التحليالت املورفومتريـة املتعلقة يف املتغريات احملددة يف الدراسة واملتمثلة يف    إجراء وتطبيق  يتطلب

يها   املورفومترية عل رسم شبكة التصريف حلوض وادي لنب يف الدرجة األوىل ومن مث تطبيق املعادالت
  ة واليت تغطي حوض وادي لنب بشبكة من النقاط ـالرقمية اخلطية النقطي رتفاعاتإلا  منوذج بتحويل

  باعتبار ) Grid ( يئة ) Raster Data (  إىل بيانات مساحية ) X,Y,Z (هلا قيم TIN )  (يئة 
اهليئة  ا بتلكـتوفرهاملورفومتري واليت البد من  البيانات أحدى متطلبات التحليـل تلك النوع من 

ل ـواملتمث ) ArcGIS (  وى الثالث لربنامجـاملست م إجرائها يف ـيت  ، واليت) Grid (ة ـاملتمثل
  ٠ ) Spatial Analyst Tools - Hydrology( من خالل أدوات التحليل ) Toolbox (يف 

يف بناء سطح ثالثي   )Grid(  يئة  )DEM( منوذج االرتفاعات الرقمية كذلك يتم االستفادة من 
   القرادي ( ٠ األبعاد حلوض وادي لنب وذلك من أجل املساعدة يف فهم طبوغرافية احلوض بشكل عام

   ) ١٠٤ هـ ، ص١٤٢٨

 )ج(�k�!	א�

א�bא;�Hא	�g!34א,��k�!	א�

א�bא;�Hא	�g!34א,��k�!	א�

א�bא;�Hא	�g!34א,��k�!	א�
    -: ) Topographic Maps ( א�bא;�Hא	�g!34א,�

  ورفومترية ومبا أن ة يف بيان دور نظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة اخلصائص املـدف هذه الدراس
   املرئية الفضائية ومنوذج(ات مها ـادر البيانـمن مص دت على مصدرينـة قد اعتمـالدراس  تلك

إجراء و ات وسلبيات كل مصدر من تلك املصادر ـبيان إجيابيمن مث  و) DEMاإلرتفاعات الرقمية 
 اعتمد على التفسري البصري وض وادي لنبـاملياه حل ط تقسم ـحتديد خ ة بينهما ، ومبا أن ـاملقارن

ة سواء كانت بشرية أو طبيعية حتتاج الكثري من اخلربة ـللباحثة وأن قراءة وحتديد الظاهرات اجلغرافي
الطبوغرافية حلوض وادي لنب كخريطة مساعدة  ة باخلريطة ـيف عملية التفسري لذلك استعانت الباحث

ل أن تكون الرؤية ـومن أجقطة املصب واملنبع  املياه وكذلك يف حتديد ن يف حتديد ورسم خط تقسيم
 وبعد ٠  توثيق نتائج املقارنةومن مثاختالف نتائج  الطريقتني  واضحة للمقارنة والوقوف على أسباب

ة ـلوح أن احلوض جيب تغطيتـه بلوحتني طبوغرافيتني مها وض وادي لنب تبنيـ إحداثيات ح حتديد
خبالف ما مت يف الدراسات  ) 42-4624 ( ة وادي لنبولوح ) 13-4624 ( رقم غرب الرياض جنوب

  ٠السابقة اليت اعتمدت على لوحة طبوغرافية واحدة 
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)٢( �
�4b'&'��א�3	א�
�4b'&'��א�3	א�
�4b'&'��א�3	א�
�4b'&'��א�3	א) Vector Data (  :-  
النوع من البيانات ن تصنيف هذا ـ وميك) نقطة ، خط ، مساحة (وهي البيانات اليت تتمثل بشكل 

دة بيانات حوض وادي لنب إىل نوعني حسب مصدر البيانات اليت مت احلصول ـالداخلة يف إنشاء قاع
  ٠عليها 


���s���B@*?�א��;�
�א	�2�'&'��4#�
���s���B@*?�א��;�
�א	�2�'&'��4#�
���s���B@*?�א��;�
�א	�2�'&'��4#�
���s���B@*?�א��;�
�א	� )أ(�'&'��4#�2����
�;'f
�;'f
�;'f
�;'f )  Satellite Images( :-   
ول عليها من ة وحمددة يتم احلصـات خطية معينـيتطلب بناء قاعدة بيانات حـوض وادي لنب بيان
ة املتمثل يف دراسة اخلصائص املورفومترية ، ويتم ـمرئية منطقة الدراسة وذلك حتقيقاً هلدف الدراس

  بتحديد خط تقسيم املياه الذي ميثل حميط ة أوىلـكمرحلحساب تلك البيانات بصورة متتابعة تبدأ 
د ـف املائية مبا حتتويها من روافالتصري  احلوض مث ننتقل إىل املرحلة األخرى واملتمثلة يف رسم شبكة

ة املصب اليت متثل أدىن ـبتحديد نقط نقوملحوض  وتصنيفـها على  شكل رتب مث وجمرى رئيسي ل
كما سيتم حساب عرض  احلوض ل أعلى نقطـة لكي يسهل حتديـد طولـنقطة ، واملنبع الذي ميث

  املعادالت اليت تساعدنـا يف تطبيق ةـاحلوض  و تعترب تلك البيانات العناصر األساسيـة املورفومتري
يف بناء قاعدة بيانات حوض وادي لنب  ا;�[pة اnو;D  نإة حلوض وادي لنب لذلك فـاملورفومتري

البيانات املساحية املتمثلة مبرئية احلوض  هي حترير البيانات اخلطية املتمثلة بشبكة التصريف املائية منو
  ٠املورفومترية  ة يف بناء قاعدة بيانات حوض وادي لنبالداخل  العناصر األساسية  واليت متثل

  
املورفومتريـة اعتماداً على تلك العناصر األساسية وصوالً  تطبيـق املعادالت  ا;�[pة ا;JM�-Kمث 

  ٠املرجوة من تلك الدراسة  إىل النتائج
  
  ) Global Positioning Systems  () GPS ( 2��v��'&'+��א�!א2{k��v��'&'+��א�!א2{k��v��'&'+��א�!א2{k��v��'&'+��א�!אk} )ب(

م ١٩٧٣ة األمريكية متمثلة بوزارة الدفاع واملؤسسة األمريكية لشئون املالحة عـام            قامت احلكوم 
بوضع وتطوير نظم املالحة وحتديد املواقع على سطح األرض بواسطة األقمار الصناعية اليت وصـل               

 ساعة دون التقيد بظروف الطقس وقـد وصـلت دقتـها            )٢٤( قمراً حيث تبث     )٢٤(عددها  
  )٢٣م ، ص٢٠٠٢ ،  الربيش(،  )١٥٩م ، ص٢٠٠٠عزيز ،  (٠ ) م١٠-١ (األرضية مابني 
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ولألقمار الصناعية من هذا النوع فوائد كثرية تتعدى األغراض العسكرية واملالحية حيـث ميكـن               
للمستخدمني املدنيني االعتماد عليها يف أحباثهم احلقلية وذلك عن طريق أجهزة يدوية صغرية تشبه              

التلفون احملمول سهلة النقل واالستخدام تتصل باألقمار الصناعية عن طريق          اآللة احلاسبة أو أجهزة     
هوائي يبث املعلومات و تقوم تلك األجهزة بتسجيل البيانات اليت مت قياسـها ومـن مث نـستطيع                  

                                ٠توصيلها باحلاسب اآليل لكي يتم تفريغها ومن مث متثيلها ورمسها 
نات اليت مت احلصول عليها من أقمار املالحة وحتديد املواقع على سـطح األرض والـيت                ومتثل البيا 

 من أهم املصادر املعلوماتية اليت تعتمـد عليهـا          ) DEM (يطلق عليها منوذج اإلرتفاعات الرقمية      
  ٠نظم املعلومات اجلغرافية إىل جانب املرئيات الفضائية يف الوقت احلاضر 

حلوض وادي لـنب نقطـة       ) DEM (رتفاعات الرقمية   إلة املتمثلة بنموذج ا   وتعترب البيانات الرقمي  
بناء قاعدة بيانات حوض وادي لنب ملا هلـذه البيانـات من أمهية            االرتكاز الثانية اليت تعتمد عليها    

واملتمثل يف مستواه  )Arc Info(يف استخدامها إلجراء التحليالت املورفومترية من خالل الربنامج 
  ف بيانـاترـعوت )  -  Spatial  Analyst Tools – Hydrology  Toolbox(الثالـث 

  وهي  ) Z,Y,X (اد الثالثية ـالنمذجة ، واملتمثلة يف النماذج ذات األبع اإلرتفاعات الرقمية ببيانات 
   واليت يقصد )DTM ( )   Digital Terrain Model ( ةـتشمل نـموذج التضاريس الرقمي

   ) DEM (الرقمية ات ـاإلرتفاع  ة الدراسة ومنوذجـملنطق  بصورة عامة تضاريسال كل ا إرتفاع
 )  Digital Elevation  Model( يف منطقة الدراسة ة وحمددةـرتفاع ظاهرة معينإ واليت متثل  

  ٠الذي يغطي حوض وادي لنب  ) DEM (بصورة خاصة كنموذج اإلرتفاعات الرقمية 
ات معلوماتية ـبيانات أو خمرج األرض عدة  يـد املواقع على سطح وتوفر لنا أقمار املالحة وحتـد

نظم املعلومات اجلغرافية   يف أغلب برامج  للقراءة  صاحلة ) GPS ( ) Output-files (لألجهزة 
                                     ٠ املعتمد يف هذه الدراسة ) Arc Info ( وعلى رأسها

مكانية أمهها واليت ميكن االستفادة منها يف تطبيقات وإجراء التحليالت حيث توفر لنا عدة بيانات 
   -:املورفومترية هي 

  ٠ ) X . Y ( اإلحداثيات اجلغرافية للمواقع *
  ٠ ) Z (  ارتفاع مناسيب نقاط املواقع عن مستوى سطح البحر*
  )١٦٠م ، ص٢٠٠٠ عزيز ، ( ٠ االجتاه للظاهرات اجلغرافية على سطح األرض *
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املتعلقة بالظاهرة اجلغرافيـة واملتمثلـة يف اإلحداثيات  ) DEM (وأن منوذج اإلرتفاعات الرقمية 
يتم االعتماد حيث  هيئة شبكة من البيانات اخلطية النقطية تكون علىة ـواالرتفاع واالجتاه املنتظم

يحها برامج نظم ـالذي تت عليها يف إجـراء التحليالت املورفومتريـة من خالل أدوات التحليل 
ذلك بعد أن  ) Spatial Analyst Tools – Hydrology ( ة يفـاجلغرافية املتمثل املعلومات 

 باعتبار أن أحدى متطلبـات التحليل تستوجب ) Grid (ة ـيتم  حتويلها إىل بيانات مساحية يئ
  ٠توفري منوذج اإلرتفاعات الرقمية بتلك اهليئة 

  
-M�-� ً :
��o!	'&'��א�3	א
��o!	'&'��א�3	א
��o!	'&'��א�3	א
��o!	'&'��א�3	א ) Descriptive Data(  :-   

دة البيانات اجلغرافيـة واليت تصف البيانات املكانية أو ـالشق الثاين لقاعة ـتعترب البيانات الوصفي
  ٠تعطيها خصائصها ومواصفاا املختلفة 

وقد يلتبس األمر على البعض يف تصنيف البيانات الوصفيـة معتربين أا نصوص كتابية فقط ولكن 
البيانات الوصفية يف وصف الظاهرة اجلغرافيـة برقم معني أو نسبة أو معدل مامل  تتنوع يف احلقيقة 

  ٠حتدد تلك البيانات مبوقع جغرايف 
�

�2�s�@'k�j�i��'&'!ض�وאد�7	�6א	��o'�Bא	�'	���o!	'&'��א�3	�5א�f�Mو�

�2�s�@'k�j�i��'&'!ض�وאد�7	�6א	��o'�Bא	�'	���o!	'&'��א�3	�5א�f�Mو�

�2�s�@'k�j�i��'&'!ض�وאد�7	�6א	��o'�Bא	�'	���o!	'&'��א�3	�5א�f�Mو�

�2�s�@'k�j�i��'&'!ض�وאد�7	�6א	��o'�Bא	�'	���o!	'&'��א�3	�5א�f�MوWWWW� J� J� J� J� �� �� �� �

  وض وادي لنب ـحبرة اجلغرافيـة املتمثلـة ـ وتتعلق بكل ما خيص من أمساء الظاه-: א�|'�א�|'�א�|'�א�|'� *
   املتضررة  املناطقوصفاتاء ومواقع ـواملعلومات البيئية واليت تشمل أمسكأمساء الرتب املصنفة      

  مناطق ة عن نقل التربات ، ـ ،  احلفر الناجت اءـوخملفات البن اتـ  مواقع مكب النفاي(      بيئياً 
  ٠ )     املعرضة للسيول والفيضانات 

   الفضائيةاملرئية إنتاج   تاريخرات الزمنية كـشمل كل ما يتعلق بالتواريخ والفت وت-: א	�!א�+{א	�!א�+{א	�!א�+{א	�!א�+{ *
  ٠  ) DEM (ومنوذج  اإلرتفاعات الرقمية      
*����
+!zא��SG�	א
+!zא��SG�	א
+!zא��SG�	א
+!zא��SG�	ق ـول عليها من تطبيـاحلص دالت اليت مت ـالنسب واملع ةـ  وتضم كاف-: א  

  الة ـاالستط  معامل االستدارة ،  معامل  نسبة التشعب ،(املعادالت املورفومتريـة واليت تضم      
  ٠ ) ، نسبة التضرس ، معدل النسيج االحندار معدل      
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  رة اجلغرافيـة سواء كانت نصوص ـالظاه ا عن ـ وتضم التقارير اليت مت إعداده-: א	��'�+�א	��'�+�א	��'�+�א	��'�+�����*
   ونوع القانون اـاألخطاء ومكا كتقرير البناء الطوبولوجي الذي يوضح جمموع ، أو أعداد       
 ٠الذي يناسبها       
*����
 ل ـا يتم  متثيـة املختلفـة واليت بواسطتهـوم البيانيـ وتشمل كل الرس-WWWW  א	��!م�א	3�'&�
א	��!م�א	3�'&�
א	��!م�א	3�'&�
א	��!م�א	3�'&�

   اهلستوغراماملنحىن د البيانات كـودة يف قواعـة واملوجـبشكل رسوم بيانية ـالبيانات الكمي����������������

     ) Histogram ( يةرتفاعات الرقمإل انموذجل )DEM(ومنحىن اهليدروغراف )(Hydrograph٠    

  والنسب ا ـات والزوايـ واملساح األطوال ة اجلداول اليت تضم قيم ـ وهي كاف- : א�Lאولא�Lאولא�Lאولא�Lאول����*
  ٠البيانات اجلغرافية املورفومترية حلوض وادي لنب  قاعدة  ملتغريات    
  )قطية ، خطية ، مساحية  ن(ة املختلفـة ـة والنوعيـوز الكميـة الرمـ وتضم كاف- : א	��!زא	��!زא	��!زא	��!ز����*
  ٠  للحوضشبكة التصريف املائيةيف قاعدة البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب كتصنيف ����������������
  ةـات اجلغرافيـاد عليها يف بناء قاعدة البيانـ أنواع البيانات اليت مت االعتم)٧(ويوضح شكل      
  ٠ حلوض وادي لنب     
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  ) منوذج لقاعدة البيانات اجلغرافية املطبقة لدراسة حوض وادي لنب  (    )٧(الشكل                                             

  
    

    

    
                                              

                                                                                                                                                                                        

   JMP6اle;ت ا-�-M=;0ة اF->  
   ) Geodatabase(  
 

   JM[¾p;ت ا-�-M=;ا
Descriptive Data  

  

  ا;JM�-`Gا;=M-�-ت 
Spatial Data  

    

  
  /MI   JML-a-�-ت

ٌRaster Data   
 

    
  ´[MI JM-�-ت 

Vector Data 
                  

  JM]7� ت-�-MI
Point data  

  ´[MIJM-�-ت 
data Line 

   /MI  JML-a-�-ت
Areal data  

J1p� رp¾             
Aerial   Photographs  

    

JMN-OP JMN6/    
Satellite Images 

    

      mNا;�6ا  
 Maps     
    

 أG9-ء   

   À1ارp3 

      �a�  
J1p�/    

 �0اول   

 73-ر61  

  رp9م   
JM�-MI    

 ر/pز   

   ا;MIJM]7�  ،J]7� �YG-�-ت 
d=.G;و وا )DEM(  

 -0Fة MI-�-ت pLض وادي ;=? <   

  ´[J`=� JM ا;MI ¢16Y8-�-ت 
    ا;p2; JMN-Gض وادي ;=?

/MI JL-a/ JML-a-�-ت 
  pLض وادي ;=?

JMN-OP JMN6/   Images Satellite   

 JMN6/IKONOS X�-`/ حp¨pI   
)١ 68/ (  
 

Maps       mNلوحتيـن طوبوغرافيتني لوحة الريـاض ا;�6ا  
  42-4624  ولوحة وادي لنب13-4624رقم   غرب  جنوب              

   M.Y3¢ ا;�36أG9-ء   
JM�-K;ا ، D;وn٠٠      ا  

   JM�-MI مp9ر¥N-Y�E;  
  J168/pPرpG;ا         
   

 ٠ ، مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية )م ٢٠٠٠(صاحل ، أمحد سامل ، :                                      عمل الباحثة باالعتماد على 

  61673 ا;=.-ء          
  ا;[0F-7; X�p;pIpة      
   ;=?MI-�-ت pLض وادي  

            

  ��a ا;ZG-د:ت        
 J=a.آ  J168GPرpG;ا      
      ا;�ZC8 ، وا½�02ار 

      

       0� ÁN-8� اول
J168/pPرpG;د:ت ا-ZG;ا  



 ٥٤

  
  

�&!אع�k!א@��א	3�'&'���&!אع�k!א@��א	3�'&'���&!אع�k!א@��א	3�'&'���&!אع�k!א@��א	3�'&'�� )د()Geodatabase Types (  :-   
على ثالثـة هياكل أو  )  Structure Model  ( ت يف مناذج بنائها تتـفق معظم قواعد البيانا

  -:أمناط رئيسية حيث تصنف قـواعد البيانات حسب نوع تلك التصاميم أو اهلياكل 
)١(����
���y'&'��א�3	א@��א!k
���y'&'��א�3	א@��א!k
���y'&'��א�3	א@��א!k
���y'&'��א�3	א@��א!k :-  )Hierarchical Databases   ( 

ع بعـضها البعض بعالقة  ة مـات فيها مرتبطـات تكون البيانـهي نوع من اهليكلة لقاعدة البيان
ات يف هذا النوع من قواعد  البيانات حسب أمهيتها ـ املعلوم درج تلكـد مع الكل وتتـالواح

 )٨(دة من خالل  تفرعات مترابطـة والشكل ـبشكل هرمي يبدأ من الرأس وينتهي عند القاع
  ٠يوضح ذلك التسلسل اهلرمي لقواعـد البيانات اهلرمية 

  
  ) منوذج لقواعد البيانات اهلرمية ( )٨(الشكل                            

  
  
  

                                                 
  
  

            

                                                
                                                      

  
  
  
  

                                                                
               

     )    ESRI , Building Geodatabases, 2003 , I pp2-3 ,2-7 ( :                   املصدر 
  


ت ���ا��� �

��ة ���Geodatabase   

 )Feature Dataset (   

 )Feature Class(    

Line Point Polygon 
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)٢(����
�:3V	'&'��א�3	א@��א!k
�:3V	'&'��א�3	א@��א!k
�:3V	'&'��א�3	א@��א!k
�:3V	'&'��א�3	א@��א!k :- ) Network  Databases   ( 
تكون البيانات يف هذا النوع من اهليكلة مرتبطـة مع بعضها البعض بعالقة الكل مع الكل مكونة 

د ـ يوضح انتظام البيانات بشكل شبكة يف قواع)٩(فيما بينها ترابط على شكل شبكة والشكل 
   ٠البيانات الشبكية 

                          ) لبيانات الشبكية  منوذج لقواعد ا (  )٩(الشكل                              

  
  ( Khatib&Alami , Introduction to Geographic Information Science p24 )   : املصدر    
 
)٣(����kkkk����&'�3	'&!א@��א�3	'&!א@��א�3	'&!א@��א�3	א@��א!����JB	א��'JB	א��'JB	א��'JB	א��';;;;������������������������




�������������������4444א���2א���2א���2א�����2א	�א	�א	�א	


  :- ) Relational Databases  (  

 البيانات فيها وفق الرتباطنات اليت تتخذ هذه اهليكلة بقواعد البيانات اجلدولية تسمى قواعد البيا
 يتم االعتماد عليه يف البحث ) ID(تعريفي   مع الكل ويكون لكل معلومة رمز  ة الكلــعالق

داخل قاعدة البيانات حيث يتم استعراض اجلدول املرتبط بذلك الرمز التعريفي ، وتساعد هيكلة 
 امللفات بيسر وسهولة كما  البيانات بنمط معني على الوصول لتلك د ـيانات يف قواعملفات الب

  اجلغرافيـة املختلفة بصورة د يف إجراء التحليالت املتقدمـة والتطبيقات ـأن تلك اهليكلة تساع
  



 ٥٦

  
  
  

    )١١ص ، ٢٠٠٤أوبل ، ( ، )٣١ ، صهـ١٤٢٥السيد ، (٠صحيحة ودقيقة مما يوفر اجلهد والوقت واملال
     الرمز  دمت مفهومـة من أول أنواع التصاميم اليت استخـة الترابطيـوتعترب قواعد البيانات العالئقي

) Cood (يرمز إىل جدول مكون من صفوف  الذي ) Rows ( وأعمدة ) Columns (كل صف  
هرة  حالة من حاالت الظاهرة اجلغرافية وكل عمود ميثل أحـدى خصائص تلك الظا ميثل بيانات كل

 ة يف قاعدة البيانات الترابطية عربـواألعمدة فهي متثل أداة الربط بني اجلداول املختلف الصفوف وأما
  ) ٢٩، ص٢٠٠٤يورس ،  (٠الرمز التعريفي 
 اتـعملية الدمج بني البيانات املكانية والبياناألعمدة والصفوف يف اهلياكل اجلدولية  كذلك تسهل 

  ٠اجلغرافية ة والتحليل واالستفهام سهلة يف قواعد البيانات عملية املعاجل علجتالوصفية و
اهليكلة جتميع كل السجالت اليت هلا جمموعة من الصفات املشتركة لتشكل   يتم وفق هذا النوع من و

املوجودة بني املشتركة ات ـ العالق هي ذات خاصية يف التعبري وتوضيحـفموحد ، جدول عالقة أو 
  ٠الواقع الفعلي  املعامل اجلغرافية حسب

د البيانات العالئقية من أكثر األنواع استخداماً وذلك ملا تتميز به من خصائص ـوذا أصبحت قواع
  ٠أنواع التصاميم تفوق غريها من 

  
�O*M�WX*�Mو�O*M�WX*�Mو�O*M�WX*�Mو�O*M�WX*�Mא�وt�א�א��t�א�א��t�א�א��t�א��)*+�'��,�)*+�'��,�)*+�'��,�)*+�'��,�  :-   

 ٠ تتميز مبنهجية تصميم سهلة مبنية على أسس نظرية معقولة  :*
  ٠ترابطية قية ئبيانات إىل قاعدة بيانات عالواعد ال ميكن حتويل كل أنواع ق :*
  ٠ سهولة يف التشغيل والتنفيذ واالستخدام  :*
       ٠ سهولة استرجاع البيانات املخزنة فيها  :*
    تعين معاجلة واليت) SQL ( Structured Query Language) ( كفاءة لغة االستفهام  :*

             ٠تطبيقية مساعدة إىل برامج   احلاجةدونالبيانات        
  )١٩ص،  هـ١٤٢٥، عثمان ( ، ) P92 Michael Zeiler , 1999 ,( ٠كانية ربطها بالبيانات املكانية  إم :*

           
  
  
  



 ٥٧

  
  

 هدف الدراسة اليت  ة مبا يتناسب معـة الترابطيـ العالئقي ونظراً للخصائص اليت تتميز ا اهليكلة
ل تطبيق املعادالت الرياضية ـ على العالقات الرياضية اجلربية من أجمبينتتطلب نوع من التصاميم 

ة توضح العالقة بني معامل الظاهرة اجلغرافية جبداول مصنفة ـنـوع من اهليكل املورفومترية وكذلك
  وادي لنب اليت ة التصريف املائية حلوضـات املكانية كما هو يف شبكـة بالبيانـومرتبط ومفهرسة

رتبها  وأطواهلا ، و،   الروافدتلك الشبكة فيما خيص بإعداد دوليه ملعرفة خصائص تتطلب هيكلة ج
فقد مت تبين هذا النوع نظراً ومجيع القيم  املورفومترية احملسوبة واملستخرجة منها مساحة تصريفها و

  ٠والوصفية ملا حتققه من ربط بني البيانات املكانية
  

�W�X*���Mو�W�X*���Mو�W�X*���Mو�W�X*���Mوkkkk����@��������3!א@!א@!א@!א	��3א	��3א	��3א	א������&'�&'�&'�&'���������JB	א��'JB	א��'JB	א��'JB	א��';;;;��������������������������������
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���4F��
'ط�'ط�'ط�'ط�����������������2�5'	2�5'	2�5'	2�5'	����!ض�وאد�7	3!ض�وאد�7	3!ض�وאد�7	3!ض�وאد�7	�4����3��

   -:  א	�'	�
א	�'	�
א	�'	�
א	�'	�

 Algebraic( ةـيات اجلربـة بالعالقـة الرياضية اخلاصـالنظريا باخلصائص ذات ـ متيزه: *

 Relationships       ( الرياضية حلوض وادي لنب حيث   املورفومترية  وهذا يفيد يف التطبيقات  
  ات ـ املسافات واملساحات واإلرتفاع(  أساساً على قياس  الدراسة املبنية طلباتمت  تتوافق مع     

  ٠لنبالعناصر األساسية لقاعدة البيانات املورفومترية للحوض وادي  واليت تعترب )جتاهات إل و ا     
                                                
  ة ـة حسب الواقع الفعلي كعالقـني املعامل اجلغرافيات املوجودة بـالعالق هلا خاصية توضيح : *
   تكرار املعلومات  األمر الذي مينعة شبكة التصريف املائية ، ـالرتب مع بعضها البعض مكون       
  االستفهام سهلة يف قواعداملورفومترية و  والتحليل ةـعملية املعاجل علجيو  البيانات ديف قواع       
  ٠وادي لنب  غرافية املورفومترية حلوضاجل البيانات       
  
 Arc Info (نظم املعلومات اجلغرافية ذات اإلصدارات اجلديدة  املتمثلة يف  اعتماد برامج : * 

V.9.0         (  اهليكلة وذلك  من  نوعالهذا والذي اعتمدته الباحثـة يف إجناز هذه الدراسة على  
  ٠السابقة الذكر  بسبب اخلصائص     
          

  
  
  

  



 ٥٨

  
  

  جبدول يبني خصائص  ة وكيف أا مرتبطة ـاجلغرافي  بيانات الظاهرة )١٠(  ويوضح الشكل     
    ٠البيانات العالئقية تلك الظاهرة يف قواعد      

                                              
)  ابطية حلوض وادي لنبقية الترئ منوذج لقواعد البيانات العال( )١٠(الشكل            

  
                     

)٣( ��'�2�j�
��X�Gא��

��2�j'���2א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,���X�Gא��

��2�j'���2א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,���X�Gא��

��2�j'���2א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,���X�Gא��
��2s�@'ks�@'ks�@'ks�@'kא�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,� �� �� �� �
    -: وאد�7	6وאد�7	6وאد�7	6وאد�7	6 ����א	3�'&'��אL\�א,�
�F!ض����א	3�'&'��אL\�א,�
�F!ض����א	3�'&'��אL\�א,�
�F!ض����א	3�'&'��אL\�א,�
�F!ض

      
 برجميات صنع اخلرائط بإستخدام احلاسب اآليل عن برامج نظم املعلومات اجلغرافية يف أن ختتلف

ىل استبدال الطريقة التقليدية يف رسم اخلرائط إىل طرق حديثة بينما برامج تلك الربجميات دف إ
ة مع بياناا الوصفية ضمن ـط املكاين للظاهرة اجلغرافيـاجلغرافية دف إىل الرب نظم  املعلومات

 املتكامل التحليل على إجراء مما يساعد الظاهرة على سطح األرض موقع تلك نظام إحداثي حيدد
  ٠ الظاهرة اجلغرافية ضمن هذا النطاق املكاين بني معامل

  
  
  

   MI? ا;�-ه6ة 68اJM]Iا;J>�Z ا;
  ا;6leاJMP و´0F-> XP -iYN-Yة

 ٠ ا;=M-�-ت 



 ٥٩

  
املرجوة من تلك الدراسة  خصائص  وحيدد هدف الدراسة وطبيعة البيانات املراد حتليلها والنتائج 

  ٠ة بالدراسة ـاز التحليالت والتطبيقات املتعلقـه يف عملية إجنـالربنامج الذي جيب استخدام
 مورفومترية ومن مث  حتتوي على متغريات  قاعدة بيانات اءـوتشمل أهداف هذه الدراسة على بن

املورفومتري للوصول إىل خمرجات رقمية دقيقة  تعترب اخلرائط يف  للتحليلالرياضية  تطبيق املنهجية 
القدرة يف املعاجلة والتحويل والتحليل   املخرجات مما يستوجب وجود برنامج له  املقام األول لتلك

ة ـة إىل أدوات متكننا من إجراء العمليات املتعلقـإضاف وعرضها يم البياناتوتنظ والربط وإدارة 
باإلخراج ة ـ املتعلق أساسيات اخلريطة  ووضع للخرائط كالتصنيف ، الترميز ، باإلخراج النهائي 

   املنفذةاجلهة ، تاريخ اخلريطة اإلطار ، الكتابة ،  ات ، املقياس ، املفتاح ، ـ ، واإلحداثيكاملساقط
  ٠املصدر 

 املنتج ضمن ) ArcInfo V.9.0 (اجلغرافية املتمثل يف  املعلومات وهذا ما ينطبق على برنامج نظم 
 يعترب الربنامج الرئيسي الذي   حيث) ESRI ( والنظم البيئيـة األمريكي األحباث برجميات معهد 
   ٠  الباحثة يف إجناز هذه الدراسة اعتمدت عليه

ة والذي يعمل على حتويل ـات اجلغرافيـمن أهم برامج نظم املعلوم  ) ArcInfo (برنامج يعد  و
 يتم ختزينها يف ذاكـرة احلاسب اآليل  ومساحيةالبيانات من مصادرها املختلفـة إىل معلومات خطية

 يزودنا باألدوات الالزمة  ة الذيـمن الربامج اهلاممن إدارا وحتليلها وعرضها وهو بذلك  ننا وميكّ
  ٠دارة املعلومات املكانية وربطها باملعلومات الوصفية وإجراء التحليل اجلغرايف هلالصنع وإ

 دة البيانات ـاملرئيات الفضائية والصور اجلوية كمصدر بيانات لقاع كما ميكننا من دمج واستخدام 
رائط  اخل( بإشكال متنوعة متمثلة يف  اليت تبىن بواسطته وإضافة إىل قدرته على عرض نتائج التحليل

   ٠ ) الرسوم البيانية ، التقارير
 وذلك لتحقيق ات واالستشعار عن بعدـنظم املعلوموتتطلب تطبيقات الدراسة االستعانـة بربامج 

   -:املورفومترية وهي مصنفة على النحو التايل أفضل وأدق النتائج املتعلقـة باخلصائص 
  

   - :   ) GIS Software(�2א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,�
��2א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,�
��2א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,�
��2א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,�
�:  أوالً
)١(  Á/-�6I) ArcInfo V.9.0(  ل يدوي آيل اعتماداً ـة بشكـ التطبيقات التاليإلجناز وذلك  

  -:املرئية  على      
    ٠ إلنشاء قاعدة البيانات حوض وادي لنب مبختلف طبقاا النقطية واخلطية واملساحية )أ(     

  
  



 ٦٠

  
  ٠ ) Strahler (وفقاً لتصنيف  لرسم شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب )ب(    
  ٠  لتصنيف رتب شبكة التصريف حلوض وادي لنب)ج(    

  ة ، خصائص الشبكة ـاخلصائص الشكلية للشبك( لتطبيق بعض املعـادالت املورفومتريـة )د (    
  ٠  )كثافة  التصريف املائية ، خصائص        

   ٠ت الدراسة املورفومترية  إلنشاء ورسم اخلرائط الرقمية اخلاصة مبتغريا)هـ(    
            

   لـاملتمث اخلاص بالتحليل املورفومتري  )ArcInfo V.9.0 ( -/Áـ�6ـ XP <IـMEـ ا;28أدوات )٢(
      ) – Hydrology Tools Spatial Analyst  (التحليل ق وإجراءـن تطبيـ والذي ميك     

   )DEM (ة ـمنوذج اإلرتفاعات الرقمي  متثلات اليتـمصدر البيان       املورفومتري اعتماداً على
  بشكلة ـالتالي  إلجناز التطبيقاتاألدوات تلكاد على ـاالعتم يتم ، وسوف  )       )Gridيئة 

   االعتماد اليت مت البيانات ن باختالف مصادرـة بني الطريقتيـ      آيل تلقائي من أجل إجراء املقارن
  ا برنامج  ـيتيحهاليت  ة املختلفةـالطرق اآللي  نتائج  للوصول إىلة ـعليها يف تنفيذ كل طريق      

      ) ArcInfo V.9.0 (  ضمن التطبيقات التالية: -   
      

    ٠ها النقطية واخلطية واملساحية ـإلنشاء قاعدة البيانات حوض وادي لنب مبختلف طبقات )أ(     
  ٠ ) Strahler ( وفقاً لتصنيف رسم شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب )ب(     
  ٠ لتصنيف رتب شبكة التصريف حلوض وادي لنب )ج(     
  ٠ لتطبيق املعادالت املورفومترية احملددة يف الدراسة ) د(     

  ٠إلنشاء ورسم اخلرائط الرقمية اخلاصة مبتغريات الدراسة املورفومترية  )هـ(     
  ة مثل حتويل منوذج اإلرتفاعات ـليالت املورفومتري عمل حتليالت تعترب كمتطلبات لتح) و(     

   ) Sink(  وكذلك عمل ))Gridيئة  ات مساحية ـالرقمية من بيانات نقطية إىل بيان          
  ٠ ) Slope (كمتطلب إلجراء حتليل  الذي يعترب         
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    - :  )��������Remote Sensing Software( �2&'�`�א$��'BV���2�B2�5@&'�`�א$��'BV���2�B2�5@&'�`�א$��'BV���2�B2�5@&'�`�א$��'BV���B2�5@ : ثانياً
  امج يعمل بالنظام ـالفضائيـة وهو برن اخلاص بتحليل املرئيات ) ERDAS (املتمثل يف        

  البياناتوميكن من خالله دمج  )٤٥ص  ، م٢٠٠٣ الدويكات ، ( ٠ ) Raster ( ساحي        امل
  ميكن ا ، كذلكوحتليله ةـوالصور اجلوي ةـات الفضائيـاملرئي         اليت مت احلصول عليها من

    -:االعتماد عليه يف عمل اآليت  ويتم ) ArcInfo (تصدير ملفاته إىل برنامج         
        

  ل ـة الدراسة حلوض وادي لنب ليسهـمنطقهذا االقتطاع  عمل اقتطاع ملرئية الرياض ميثل )أ(
   ٠عليها إجراء التحليالت    
   ٠لنب  الدراسة حلوض واديمنطقة ليطابق DEMعمل اقتطاع لنموذج اإلرتفاعات الرقمية  )ب(

       
                                                      

  א�W;'�bوא��\�א��א�!�,!�[+
�F!ض�وאد�7	6א�W;'�bوא��\�א��א�!�,!�[+
�F!ض�وאد�7	6א�W;'�bوא��\�א��א�!�,!�[+
�F!ض�وאد�7	6א�W;'�bوא��\�א��א�!�,!�[+
�F!ض�وאد�7	6 )٤(
                  )& Variables   Morphometry Properties ( :-  

ة من ــات اجلغرافيـة حلوض وادي لنب جمموعتعترب املتغريات املورفومتريـة يف قاعـدة البيان
واملأخوذة من املرئيـة الفضائية ومنوذج اإلرتفاعات الرقميـة   امـالقياسات املعتمدة على األرق

) DEM ( ٠ كمصادر بيانات هلا  
     

�'���A@!&�K/�
�'@�s�!�2�
��'�و�ZG��Mא	��'�'��א�!�,!�[+�A@!&�K/�
�'@�s�!�2�
��'�و�ZG��Mא	��'�'��א�!�,!�[+�A@!&�K/�
�'@�s�!�2�
��'�و�ZG��Mא	��'�'��א�!�,!�[+�A@!&�K/�
�'@�s�!�2�
   -:و�ZG��Mא	��'�'��א�!�,!�[+
  ل طول احلوض ـ املتعلقة بالبعد البسيط الذي يشم وهي القياسـات-: k�'س�א�B2'دk�'س�א�B2'دk�'س�א�B2'دk�'س�א�B2'د )أ(   

  ف وطول خط تقسيم امليـاه كما ـد شبكة التصريـرواف       وعرضه وارى الرئيسي وأطوال
  راً البعد املركب الناتج عن ـوأخي بارتفاع مناسيب احلوض       تشمل على البعد الرأسي املتعلق

    ٠حة والشكل       مربعات األطوال للحصول على املسا
   دارـاحنة ـا تشمل درجـون زوايـ تك  وهي أما أن-:  k�'س�����gد�B2�2'دk�'س�����gد�B2�2'دk�'س�����gد�B2�2'دk�'س�����gد�B2�2'د) ب(  

  األطوالمن قياسات األبعاد كنسبة التشعب ، نسبة  احلوض أو نسب ومعدالت يتم حساا       
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  ،١٧٨صص    ،م١٩٩٥ أمحد مصطفى ، (٠ ، نسبة االستدارة ورة ، نسبة االستطالةـ  معامل الوع

  ١٧٩(        
  ات املورفومترية يف قاعـدة البيانـات اجلغرافيـة حلوض وادي ـريوتأخذ القياسات أو املتغ  
       -:البيانات وبنائها اهلندسي وهي كاآليت  لنب تصنيفاً آخر يعتمد على نوع  

                                                    
 *  
�4#��'�'�k
�4#��'�'�k
�4#��'�'�k
�4#��'�'�k  : رى الرئيسيـكأطوال الرواف ف املائيـة التصريـ بشبكتتعلقد وا  

  ٠وعرض وحميط احلوض  وطول       
 *  
�4�&��'�'�k
�4�&��'�'�k
�4�&��'�'�k
�4�&��'�'�k : يف احلوض م املياه ـط تقسيـعلى خة ـ نقط وأدىنتشمل حتديد أعلى  

  ٠واملنبع  نقطة املصب كذلكو     
 * 
�i'G���'�'�k
�i'G���'�'�k
�i'G���'�'�k
�i'G���'�'�k : ةـة لرتب شبكـفيات التصريـحتتوي على مساحة احلوض واملساح  

  ٠التصريف املائية      
   ة اليت تبىن عليها ـة األساسيـة  العناصر املورفومتريـ     وتسمى تلك القياسات بأنواعها الثالث

  ٠املورفومترية حلوض وادي لنب قاعـدة البيانات اجلغرافية      
*  ��'�'�k��'�'�k��'�'�k��'�'�k��#���#���#���#�  ،  نسبة األطوال  كنسبة التشعب (ا ـدالت والزوايـ تشمل النسب واملع: 

   مت )دل اإلحندار ـنسبة االستطالة ، نسبة االستدارة ، درجة احندار ، مع ورة ،ـ معامل الوع     
  ة وذلك من خالل تطبيق صيغ املعادالت ـة السابقـالعناصر املورفومتري       احلصول عليها من

  ٠احملددة بالدراسة واليت        املورفومترية
  

ة سوف تقوم الباحثة ـدراسة مت حتديد ثالثة جمموعات من املتغريات املورفومتريومن خالل هذه ال
 املستخدمة إلجناز هذه ار عن بعد ـواالستشع برامج نظم املعلومات اجلغرافية بتطبيقها من خالل 

   -:الدراسة وهي كاآليت 
  


�	*U!ض�א�';()أ( �*:V	א�W;'�bض�א�';(�א!U*	�
�*:V	א�W;'�bض�א�';(�א!U*	�
�*:V	א�W;'�bض�א�';(�א!U*	�
�*:V	א�W;'�b٠ �א   


!�,!�[!�,!�[!�,!�[!�,!�[�א�W;'�bא��א�W;'�bא��א�W;'�bא��א�W;'�bא�)ب(��������������������������������������������+
+
+
+*	�*	�*	�*	�
:3V
:3V
:3V
:3V�;'א���א�';��א�';��א�';�



 ٠  


�א�W;'�bא�א�W;'�bא�א�W;'�bא�א�W;'�bא)ج(  �G+�'f�	
�G+�'f�	
�G+�'f�	
�G+�'f�	*	�*	�*	�*	ض�!Uض!Uض!Uض!U);'٠ �א�';(�א�';(�א�';(�א�  
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������T	'h	א����	א�T	'h	א����	א�T	'h	א����	א�T	'h	א����	א� �� �� �� �

�א	�34���
��&�s�@'k��'Vא	3�'&'��אL\�א,�
�F!ض�����������������������������������������*�B	4!א��אbضא!F�

�א	�34���
��&�s�@'k��'Vא	3�'&'��אL\�א,��*�B	4!א��אbضא!F�

�א	�34���
��&�s�@'k��'Vא	3�'&'��אL\�א,��*�B	4!א��אbضא!F�

�א	�34���
��&�s�@'k��'Vא	3�'&'��אL\�א,��*�B	4!א��אbא� �� �� �� �

�وאد�7	�6وאد�7	�6وאد�7	�6وאد�7	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 �� �� �� �
��������
   -: א����
א����
א����
א����

ات يف مشاريع نظم املعلومات اجلغرافية من أهم املراحل ـ البيان    تعـترب مرحلة بناء قاعدة       
دة البيانات أكرب نسبة من ميزانية أي مشروع ـوبناء قاع اليت حتقق أهداف العمل ، وحيتل تصميم 

  ٠ ) ٨٣م ،ص١٩٩٧ كبارة ، ( ) %٨٠ -% ٧٠ (واليت تقـدر 
ات اجلغرافية بيانات ختتلف يف مصادرها وأنواعها ـم املعلومـ نظ يفبياناتويتطلب بناء أي قاعدة 

وكذلك تتطلب برنامج من برامج نظم  ه من الدراسةـوطريقة تصميمها حسب اهلدف املراد حتقيق
ن وتصنيف ومعاجلة ـذا مستوى عالٍ من الكفاءة والتخصص الستقبال وختزياجلغرافية معلومـات 

  ٠تلك الدراسة  وحتليل البيانات حسب متطلبات 
 وهو من أهم )  Arc Info-V.9.0(الدراسة على برنامج  از هذهـاد يف إجنـوسوف يتم االعتم

ة التطبيقات وأتساع ـاملستخدمة يف جمال نظـم املعلومـات اجلغرافية اليت تتميز بشمولي الربامج 
 من أجله تلك الدراسة حتقق اهلدف الذي متت  اجلغـرافية املتقدمـة اليت من شأا أن  التحليالت

حيتوي على برامج فرعية  حيث ،  تلك النظم  بواسطة) دراسة اخلصائص املورفومترية (واملتمثلة يف 
الربنامج  األخر مكونة بذلك مل ويسند بعضهاددة يكّّّـ حمةرة لكل منها مهمـنظم صغيملحقة أو 

  -:على األنظمة التالية  شمليوم بكل التطبيقات والتحليالت املتقدمة وـالشامل الذي يق
* 
��o!	وא�

&]'م�/دא�k�s!א@��א	3�'&'��א�:'&���o!	وא�

&]'م�/دא�k�s!א@��א	3�'&'��א�:'&���o!	وא�

&]'م�/دא�k�s!א@��א	3�'&'��א�:'&���o!	وא�
 (DBMS)  Database &]'م�/دא�k�s!א@��א	3�'&'��א�:'&�

Management Systems       ٠  
*  jא��!M�':	ض�א�B	م�א'[&jא��!M�':	ض�א�B	م�א'[&jא��!M�':	ض�א�B	م�א'[&jא��!M�':	ض�א�B	م�א'[&  Cartographic Display System (CDS) ٠   

*  H;א�bא�Z�k�Mم�'[&H;א�bא�Z�k�Mم�'[&H;א�bא�Z�k�Mم�'[&H;א�bא�Z�k�Mم�'[& Map digitizing System ( MDS) ٠ 

*  jא�\Lא���*U�	م�א'[&jא�\Lא���*U�	م�א'[&jא�\Lא���*U�	م�א'[&jא�\Lא���*U�	م�א'[& Geographic Analysis System (GAS) ٠ 

*  );'�iא����*U�	م�א'[&);'�iא����*U�	م�א'[&);'�iא����*U�	م�א'[&);'�iא����*U�	م�א'[& Statistical Analysis System ( SAS) ٠  
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  ) ٥ص  ،هـ١٤٢٦عثمان ،( ٠ Image Analysis System ( IAS) &]'م�v*���א��;�'�&]'م�v*���א��;�'�&]'م�v*���א��;�'�&]'م�v*���א��;�'����� *

  ، وأنم األوليف املقا قواعد البيانات اجلغرافية م إنشاءـكل هذه النظم تعمل مع بعضها البعض لدع
تتم بالصورة الصحيحة والدقيقة ما مل إنشاء قواعد البيانـات اجلغرافية يف نظم املعلومات اجلغرافية ال 

  ٠يف عملية إدخال البيانات مبختلف أنواعها إىل قاعدة البيانات ودقيقة يكن هناك طرق سليمة 
 ةاجلغرافية املبني نظم املعلوماتات ـاألنظمة يف الوصول إىل خمرج اهلدف من استخدام تلك  ويكمن 

  ٠ من بيانات اجلغرافية على ما حتتويه قاعدة البيانات
  وحتديد البيانات  ة ومجعـ املعلومات اجلغرافي اً بواسطة نظمـوبعد أجراء التحليالت املورفومترية آلي

  منوذج،  Images   Satellite  املرئية الفضائية( قاعدة بيانات وادي لنب واملتمثلة يفالالزمة إلنشاء 
باإلضافة  ، )الطبوغرافية   ، اخلريطةDigital Elevation Model - DEMاإلرتفاعات الرقمية 

وفّرنا   يكون بذلك قد   ) Info Arc (املناسب لعمل مشروع الدراسة واملتمثل يف        إىل حتديد الربنامج  
   ٠ لوادي لنب جلغرافيةا  إنشاء قاعدة البيانات عملية للبدء يف األسس والعناصر الرئيسية

  
  

)١( vvvv��������+�+�+�+���������[&��[&��[&��[&������iم�א�'iم�א�'iم�א�'iم�א�'���������Iא��Iא��Iא��Iوא���'��وא���'��وא���'��وא��������א��'����Lא�{Lא�{Lא�{Lא����������\\\\����}�א�jא���א�jא���א�jא���א�jא�����S�'S�'S�'S�'�3	��3	��3	��3	�������'��'��'��'� �� �� �� �
����������������s�@'ks�@'ks�@'ks�@'k����6	�7ض�وאد!i��'&'�26	�7ض�وאد!i��'&'�26	�7ض�وאد!i��'&'�26	�7ض�وאد!i��'&'�2 )Determination of Convenient 

References & Coordinate Systems       (: -� �� �� �� �
� �� �� �� �

ة والصور اجلوية ـط الرقميـعلى اخلرائاإلسقاط الوسيلة الوحيدة لتحديـد املواقع  يعد تعيني نظام 
  ٠ الفضائية يف برامج نظم املعلومات اجلغرافية واملرئيات

ات املناسبة والذي يعترب أول ـام اإلحداثيـات حوض وادي لنب حتديد نظـ ويتطلب بناء قاعدة بيان
 املكانية  لدقةده ضبط اـة والذي يتم من خالل حتديـعنصر يف تنظيم قاعدة البيانات اجلغرافي وأهم 

   ٠كاملسافات واملساحات واالجتاه على املرئية الفضائية حلوض وادي لنب
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��Cق�B2����'��
��Cق�وB2����'��
��Cق�وB2����'��
��Cق�وB2����'��   :����و�(�)'	�'	(و�(�)'	�'	(و�(�)'	�'	(و�(�)'	�'	( ) �2�j�`�'&�2�j�`�'&�2�j�`�'&�2�j� ) ArcGIS&'�`א��iאI�'�א��iאI�'�א��iאI�'�א��iאI�'��&]'م��&]'م��&]'م��&]'م�$#��'�$#��'�$#��'�$#��'�و

  ٠   من األمر ة جديدإحداثياتإنشاء وبناء  )١(
  

      األمر  من بيانات معدة مسبقاً  منإحداثياتاسترياد  )٢(
 

   ٠ ناسب منطقة الدراسة من األمر ت وإجراء عمليات تعديل ة معينإحداثياتاختيار  )٣(
 

 ٠   حسب موقع منطقة الدراسة من األمر ة خمتارة معينإحداثياتحتديد  )٤(
 

'���
��'وM:!ن�"�#�5�'��2�j�5+א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,��
��'وM:!ن�"�#�5�'��2�j�5+א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,��
��'وM:!ن�"�#�5�'��2�j�5+א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,��
   -:  وM:!ن�"�#�5�'��2�j�5+א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,�
ام اإلحداثي ـ أو النظ  اإلحداثي التساميت  النظام- :  Projected Coordinate Systems )أ(

ط خصائص تتعلق ـق عليها حيث لكل مسقـط العاملية املتفـدة أنواع من املساقـاملسقط ويضم ع
وفقاً ملتطلبات الدراسة املختلفة ومن  ا كالً منها يتناسب ـواملساحات واالجتاهات والزواي باملسافات 

 Conformal Universal العالـمي   املستعرض دلـركيتور املعم  مسقط(أشهر تلك املساقط 

Transverse Mercator Projection - UTM ( م اعتماده لقاعدة بيانات حوض ـوالذي ت
ا ـة واملسافة واالجتاه والزوايـ دقيق للمساح ط من قياسـه هذا املسقـقـوادي لنب وذلك ملا حيق

    ٠الصحيحة
X8/-a8;ت ا-M0ا�L½داثي ـان أإلحـد مكـعي لتحديـ املرج امـدم النظـ يستخ( -: ا;.�-م ا

 ٠ة أبعاد ـالنقطية واخلطية واملساحية بني بعدين أو ثالث رتفاع للمعامل إلة اـالسيين والصادي وقيم
ة ، وأي نقطة ـي اجلغرايف ، ومسقط اخلريطـالنظام أإلحداثي التساميت معرف من قبل نظام أإلحداث

  (GIS - Arc Info v.9 ,GIS dictionary ) ٠)ط خريطة ، ووحدة القياس اخلطية ثابتة احتاجت ملسق
  ٠نظم املعلومات اجلغرافية  نافذة حتديد نظام اإلحداثيات يف برنامج )١١(ويوضح الشكل 
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  ) Arc Info v.9.0 (  نافذة حتديد نظام اإلحداثيات يف برنامج )١١ (شكل                    

            
                    

  
 اإلحداثي اجلغرايف وهو جـزء من   النظام-:Geographic Coordinate Systems   )ب(

اجلغرافيـة بالنسبة خلطوط الطول ودوائر  الظاهرة  التساميت والذي يـحدد موقعالنظام اإلحداثي 
ى على سطح الكرة  للنقاط  األخر حتديد موقع أي نقطة بالنسبـة واليت ميكن من خاللـه العرض

    ) ٩٣، ص١٩٨٠ العبادي ، (٠اجلغرايف  إلحداثي االستواء ميثل نقطة الصفر األرضية باعتبار أن خط
 Systems ( Geographic Coordinate ( ة بالنسبةـاجلغرافي الظاهرة ويعتمد حتديد موقع

ة حيث لكل دولة نقطة  احمللي  اإلحداثيات ة وبذلك يسمى نظامـة املرجع احملليـاعتماداً على نقط
مرجعية حملية ينسب إليها موقع الظاهرة اجلغرافية يف حالة حتديد إحداثياا ومتثل نقطة املرجع احمللية 

  ٠ ) Ain el Abd (بالنسبة للمملكة هي عني العبد 
ا مبا يعـرف باملرجع املكاين ـبعضه باملسقط حيث تكون مع  اإلحداثيات مرتبطة  ومبـا أن نظام

)Spatial References  ( حتديد للمسقط ومن مث  اإلحداثيات هو باحلقيقة  فأن حتـديد نظام 
 معينة لكي تتناسب مع هدف الدراسة ومع ما وامليتطلب مراعاة ع حتديد للمرجع املكاين والذي

نتائج دقيقة مرجوة تتعلق يف صحة قياس املسافات واملساحات واالجتاهات  حتققه تلك املساقط من
   ٠حيحة والزوايا الص
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  مليات  يتـحدد على ضوئها ع الدراسة دة ملنطقة ـاهلدف من أنتاج خريطـة جدي حتديد  عند      
  ر اجلغرافيـة اليت سوف يتمـنوع وكمية  الظواه طريقة العمل ، (منها  ضرورية        كارتوجرافية

  ات واملسقطـاختيار مقياس رسم مناسب ، طريقة التمثيل الكارتوجرافيـة ، اإلحداثي       رفعها ، 
  نتاج خريطـة رقمية لشبكةة يرتكز يف إـ أن  هدف الدراس  ومبا)الظاهرات    املناسب لتمثيل      

  بصورةد ومساحة احلوض ـات الروافـوقياس أطوال ومساف املائية حلوض وادي لنب         ااري 
  واملتمثلاالعتماد على مسقط حيقق املسافات واملساحات الصحيحة        دقيقة لذلك كان ال بد من 

  التساميت  الذي يتبع نظام أإلحداثـي) UTM   املستعرض العاملي  مركيتور املعدل(      يف مسقط 
      ) Projected Coordinate Systems  (٠  

  
)٢( 
4
�א�����+�bא�
�@!&
4
�א�����+�bא�
�@!&
4
�א�����+�bא�
�@!&
4
�א�����+�bא�
   يتوقف حتديد نوع املسقط وإحداثيات اخلريطة املنتجة على نوعية : &!@�

  اييساملق ذات ) خرائط األطالس ( اخلريطة املليونية  كانت اخلريطة من النوع تلك اخلريطة فإذا     
  وهي اخلرائط اليت ال تظهـر التفاصيل الدقيقـة   ) ١٠٠٠٠٠٠ :١ (املليونيـة  الصغريةالرسم      

   ) املساقط املستوية ( التعميم فأن املسقط املالئم هلا هو عليها صفة اجلغرافية واليت يغلب      للظاهرة
  يـة فأا حتتاج إىل املسقط  املعدل     وعندما يكون نوع اخلريطة املراد إنتاجها هي خريطة طوبوغراف

  حيافظ على الزوايا   والذي ) UTM مركيتور املعدل املستعرض العاملي (مسقط  يتمثل يف الذي     
  يساعد على قياس املسافات واملساحات  االجتاهات لكي  كل يف معامل مقياس ثابت     والشكل وله

  ) ٣٦٤ص ،م ١٩٨٠ العبادي ، ( ٠    بصورة صحيحة ودقيقة
   ورفومتريةاملتمثلة يف اخلرائط امل إنتاج خرائط حلوض وادي لنب      وهذا ما ينطبق على الغرض من 

  ة يف ـللحوض واليت تتطلب دقوغريها من اخلصائص املورفومترية املائيـة  التصريف ة ـلشبك    
  ٠واملساحات قياس املسافات     
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�א	��א���{k!� :-ب موقع منطقة الدراسة ـإلحداثيات واملسقط حساتحدد نوعية  ي  
  ة نطاقات حسب نوع املسقط ـوبصورة عامة تقسم الكرة  األرضية إىل ثالث األرضية على الكرة     

  ة اليت ـة الدراسـ وتعترب منطق)النطاق املعتدل ، النطاق البارد ،  النطاق االستوائي (هلا      املناسب
  ن النطاق االستوائي، فأن املساقط األسطوانيةـضم  من اململكة العربية السعودية داخلةاًجزءمتثل     

   أهم  ) UTMالعاملي  املستـعرض املعـدل  مركيتور( طـهلا أكثر من غريها ويعترب مسق   مناسبة 
  ٠األسطوانية املناسبة للدراسة    املساقط 

  
)٤( '�'=:��א���4
�وא�'�'=:��א���4
�وא�'�'=:��א���4
�وא�'�  ة الدراسة ـ أيضاً حسب شكل منطق طـسقن املـم تعييـ يت-: =:��א���4
�وא�'

  ورهـاه حمـومبا أن حوض وادي لنب يتمثل بشكل مستطيل تقريباً واجت أي امتدادها العامواجتاهها      
   املستعرض سيمثله أفضل  يـاالستواء فأن املسقط  األسطوان حوضه يوازي خط أي طول، طويل      

  ٠     متثيل 
 لقاعدة بيانات حوض وادي لنب ) UTMيتور املعدل املستعرض العاملي مرك (ط ـحتديد مسق وقد مت 

  مسقطها مسبقاً واملناسب حملتويات قاعدة البيانات اجلغرافية   احملدد  املرئية مسقط  بطريقة االسترياد من
 من اً كبرياً قدر ي حيققـاط اسطوانـ هو إسق) UTMمركيتور املعدل املستعرض العاملي  (مسقط  و

مماثلة مع الواقع مما   املسقط تكون  اليت تتم على سطح  بق يف الزوايا، وهذا يعين أن قياس الزاوية التطا
اه معني وهذا يتناسب كثرياً مع اخلرائط ـمن املساقط حيافظ على صحـة املقياس باجت هذا النوع جيعل

   )١٨٠ ، ص١٩٨٠ي ،  العباد( ٠واخلرائط ذات املقياس الكبري بشكل عام  بشكل خاص الطبوغرافية 
  أساساً على تقسيم سطح األرض  )UTM املستعـرض العاملي   مركيتـور املعدل (ويقـوم مسقط 

 ٦٠ = ٦ ÷ °٣٦٠(ة  ـ طولي)°٦ (طولـي حيث يبلغ عرض كل نطاق  )Zone  نطاق ٦٠(  إىل
   ) ٨٣م ، ص ٢٠٠٥ اجلراش ، ( ٠حمددة   وقد أعطيت النطاقات الستني أرقاماً)نطاقـاً 

 WGS(ي والذي يرمز له ـ املرجع اجليوديسي العامل) UTM مركيتور املعدل العاملي (ويتبع مسقط 

ة يف نظم املعلومات ـات اجلغرافيـباملرجع اإلسنادي حيث يتكون نظام اإلحداثي  أو ما يعرف) 1984
ئيسي ، واملرجع ة ، وخط الطول الرـ وحدة قياس الزاوي(اجلغرافية من ثالثة عناصر رئيسية تتمثل يف 

  )٢٩٤ ، صهـ١٤٢٧ القرين ،( ٠ )اإلسنادي 
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ات املتعارف واملتفق عليها ـة النطاقـة إمكانية التعامل مع كافـ املعلومات اجلغرافي وتتيح برامج نظم
 الذي تقع فيه منطقة الدراسة  على املستخدم حتـديد النطاق  مما يسهل) Zone نطاق ٦٠(عالـمياً 

 جزء من منطقة الرياض ، فان النطاق  يف حوض وادي لنب مبا أن منطقة الدراسة املتمثلةبكل سهولة ، و
 كما يف الشكل )  WGS 1984 UTM Zone 38N . prj(يف   يتمثل الذي يغطي منطقة الرياض

  ٠ )١٢(رقم  
  

  املتفق عليها عاملياً )Zone  نطاق ٦٠ (نافذة توضح النطاقات  )١٢( شكل                   

                   
                    

    وميكن إضافته كطبقة يف قواعد   زـدة البيانات بالرمـع املكاين يف قاعـويرمز للمرج
  ل أبرزهـا توافق إحداثيات نظام النطاقات مع إحداثيات ـولنظام النطاقات مزايا عديدة لع ٠البيانات

  ات اجلغرافية وكذلك تربز أمهية نظام النطاقات يف حتويل قيم اليت يقبلها برامج نظم املعلومالكارتيزية 
  وحدات قياس كيلومترية  مما يسهل عملية التعامل معها يف قياس  والعرضيـة إىل الطوليـة الدرجات
   ٠ومساحات الظاهرة اجلغرافية  مسافات

   احملددة مبسقـط اتـن  أي منطقة على سطح األرض مت رمسها بناءاً على نظام النطاقإـراً فـوأخي
  ة املوقع على سطح األرض مما يسهل ـ تصبح معروف) UTMي ـ مركيتور املعدل املستعرض العامل(                 
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  الدراسةمتاسكها والتحامها مع املنطقة ااورة لـها واليت رمست مبرحلة الحقة وهذه األمهية تفيد  هذه 
  دقيقة وصحيحة حيث تظهر روافد وجماري شبكة  ادي لنب بصورة يف رسم شبكة ااري املائية حلوض و

  ة على الطبيعة من خالل حتديدها ـعها الدقيقـالتصريف بصورة  متماسكة مع بعضها البعض ضمن موق
  ٠ ) UTM مركيتور املعدل املستعرض العاملي (على املرئية الفضائية اليت اعتمدت على مسقـط 

  
  

)٢( �s�@'�	��'�34	א��'V&/�s�@'�	��'�34	א��'V&/�s�@'�	��'�34	א��'V&/�s�@'�	��'�34	א��'V&/��+�v�6و	ض�وאد�7!i��'&'�2��+�v�6و	ض�وאد�7!i��'&'�2��+�v�6و	ض�وאد�7!i��'&'�2��+�v�6و	ض�وאد�7!i��'&'�2� �� �� �� �
)���yא�H2�	א����)���yא�H2�	א����)���yא�H2�	א����)���yא�H2�	א���� 'y'y'y'y )Geometry Definition & Creation  

Layers       ( :-   
تعترب عملية إنشاء قاعدة بيانات حوض وادي لنب مبثابة الوعاء الذي يتم إدخال وختزين البيانات ضمن                

 جيـب معرفـة أنواعهـا       أجل بناء قاعدة بيانات جغرافية وفق أسس علميـة صـحيحة           طبقاا، ومن 
لدراسة العناصر املورفومترية على قاعـدة     إنشاءها  الالزم   الطبقات هي  وما إنشاءها وخصائصها وكيفية 

  ٠بيانات حوض وادي لنب 
 ) ESRI ( حسب تعريـف معهد البحوث والـنظم البيئيـة   -: ) Layers ( الطبقات أو الشرائح    

ـ         مت   ) مكانية أو وصفية أو كليهما معاً        (ا سواء كانت    أنـها جمموعـة منطقية من البيانات ملوضوع م
   )١٣( إدخاهلا وخزا يف احلاسوب كواحدة من جمموعة منظمة من الطبقات كما هو موضح يف الشكل 

ها إىل ـا ، ومتت بعد ذلك عملية إدخالـات جرى العمل على جتهيزهـو هي حزمة أو قناة من املعلوم
  ) ٨٠، ص٢٠٠٥ عودة ، (٠بطريقة تناسب ذلك الربنامج احلاسوب من خالل برنامج معني 
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   توضيحي ملفهوم الطبقات يف برامج نظم املعلومات اجلغرافية رسم)١٣(شكل                     
  

                                           

                                    
   (Khatib & Alami , Introduction to Geographic Information Science p24 )  : املصدر            

            
ة الوصفية ـزن عليها أنـواع البيانات اجلغرافيـات عبارة عن ملفات خمـونستطيع أن نقول أن الطبق

معينة وهلا نفس املرجع املكاين لقاعدة  ة سواء كانت نقطية أو خطية أو مساحية لظاهرة جغرافية واملكاني
  ٠البيانات املخزنة عليها 

    حيث متثل البيانات اجلغـرافية املكانية على اخلريطة كطبقة) Feature (وكل طبقة متثل معلم أو مسة 
) Layer (  من طبقة إىل أخرى وذلك حسب نـوع البيانـات وختتلف أنواع  تلك املعامل أو السمات

املكانية املخزنة عليها وهي حتمل صفة تلك البيانات كالطبقات النقطية واخلطية واملساحية ، وتظهر تلك 
  ٠على نوع البيانات اليت حتملها تلك الطبقة  الطبقات يف شكل رموز وألوان خمتلفة يدل كل منها

  
  

JML-a/)  ا0�89ا/-ت
  ) اnرض

JM]7� ) 0ارسG;ا  ( 

  JM]7� )  d,-73 7-ط�  
  JMaMN6;ارع اpC;ا(  

JM]´) ¢3-i;ا J`=�( 

JML-a/) JM.`9 ت-ZGe/( 

JM]´) ء-I6i`;ط اp]´( 

أ�pاع   
  [=7-تا;
   Á/6اI  

 ���   
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 JMP6اle;ا 
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  د البيانات اجلغرافية  إنشاء ـيانات حوض وادي لنب كغريها من قواعة إنشاء قاعدة بـوتتطلب عملي
  مع ضرورة االهتمام بنوع البيانات، ية الالزمة للبناء لطبقات خمتلفة تعتمد يف بنائها اهلندسي على العم

ت من أجله  ـدة معتمدين يف ذلك على غرض وهـدف الدراسة اليت أنشئـالداخلة يف بناء تلك القاع
  ٠يف املتغريات املورفومترية للحوضاملتمثل 

واع واأللوان  للطبقات هلا دالئل واضحة ـة رموزاً متعددة األنـاملعلومات اجلغرافي وتقدم برامج نظم 
دم سهولة يف معرفة ـميكن من خالهلا معرفـة نوع البيانات اليت حتملها تلك الطبقة  مما أعطت للمستخ

ها املباشرة يف قراءة ـطبقات وذلك من خالل تلك الرموز ودالالتتلك ال املعلومة دون اللجوء إىل فتح 
  ٠املعلومة 

 املعلومات اجلغرافية يف تصنيفها وترميزها للطبقات مستخدمة رموزاً وألواناً خمتلفة  وتتعدى برامج نظم
ت بني أنواع الطبقا  وذلك للتمييز ) نقطية  أو خطية  أو مساحية (كانت  البيانات سواء  حسب نوع 

 ملفاا ، وحتتوي قاعدة بيانات حوض وادي لنب  ة يف امتداداا أو نوع وصيغـواملختلف املتشابه رمزاً 
الطبقات اخلطية واملساحية مت اختيارها بناءاً على نوع البيانات الداخلة يف بناء  على نوعني من أنـواع 

  ٠القاعدة ونوع التحليل الذي يتم إجرائه على تلك البيانات 
  

 :الً أو�4b'&'��א�3	�34'��ذא��א	א
�4b'&'��א�3	�34'��ذא��א	א
�4b'&'��א�3	�34'��ذא��א	א
�4b'&'��א�3	�34'��ذא��א	א ) Vector Data Layers ( :-   

�@*?��s�@'kא	3�'&'��אL\�א,�
 )أ(��3'����3C

�@*?��s�@'kא	3�'&'��אL\�א,���3'����3C

�@*?��s�@'kא	3�'&'��אL\�א,���3'����3C

�@*?��s�@'kא	3�'&'��אL\�א,���3'����3C ) Geo data base  ( :-   
 أكثر امللفات استخداماً يف ختزين البيانات املكانية تعد منة وـملفات لقاعدة البيانات اجلغرافي وهي  

ن ـزيـويتم خت،  وسهولة يف اإلنشاء والتعامل  غرافية و أكثرها مرونةاجلغرافية يف نظم املعلومات اجل
 ) Polygon   ، املساحيةLine  ، اخلطية Point النقطية ( عليهاالرئيسية  ات ـأنـواع البيانكل 

  Coordinate Systemsنظام إحداثيات (ات بأن هلا ـ النوع من امللفاهذ تلك البيانات يف وتتميز 
الطبقات ع من انواأل املخزنة على تلك  وتكون املعامل)Z value رتفاع إ قيم ,  Projection مسقط
حسب نوع البيانات مرمز ون رصاصي ـات وهي ذات لـخصائص تلك البيان جبداول لتبني   مرتبطة

     -: املخزن عليها
  
  
  

      
  



 ٧٣

  
  

*  
�4�&�
�3Cو���<*�
�4�&�
�3Cو���<*�
�4�&�
�3Cو���<*�
�4�&�
�3Cو���<*�   Personal Geodatabase Feature Class- Point  ٠  

*  
�4#�
�3Cو����'�*�
�4#�
�3Cو����'�*�
�4#�
�3Cو����'�*�
�4#�
�3Cو����'�*�  Personal Geodatabase Feature Class- Line ٠  

*  
�i'G��
�3Cو���<*�
�i'G��
�3Cو���<*�
�i'G��
�3Cو���<*�
�i'G��
�3Cو���<*�  Personal Geodatabase Feature Class- Polygon٠   
         

  

 فقد مت إنشاء طبقات )  Geo data base (وع ـاملميزات اليت تتميز ا الطبقات من ن ونظراً لتلك 
ة واليت حددت يف ـوع وذلك حسب متطلبات الدراسـن ذلك النـوادي لنب مقاعدة بيانات حوض 

  ٠دراسة اخلصائص املورفومترية لشبكة التصريف املائية للحوض 
 ختتلف يف بنائها اهلندسي )  Geo data base(ات ـوتتكون قاعدة بيانات حوض وادي لنب من طبق

   -:ألنواع الثالثة الرئيسية من أنواع الطبقات حسب طبيعة البيانات املعتمدة يف البناء واليت تشمل ا
  
)١( 
  -: ) Feature Class- Point (  א	�34'��א	��4�
א	�34'��א	��4�
א	�34'��א	��4�
א	�34'��א	��4�

   ) املصب ( وأدىن نقطة ) املنبع (واليت متثل  وض ـة يف احلـطبقات نقطية حتتوي على أعلى نقط *   
  ةـعادالت املورفومتريامل وأدىن نقطة على خط تقسيم املياه وذلك من أجل استخراج بعضوأعلى      
  ٠حوض وادي لنب باخلصائص التضاريسية للشبكة تصريفاملتعلقة        

   مكبات النفايات ، حفر نقل(ع البيئية ـة لبعض املواقـات الوصفيـ طبقة نقطية حتتوي على البيان*  
      ٠وادي لنب  حوض يف )التربات       

              
)٢( 
�4b�34'��א	א
�4b�34'��א	א
�4b�34'��א	א
�4b�34'��א	א  )Feature Class- Line(  :-   

  ة وذلك الستخراج املتغريات الشكلية وخصائص ـحتتوي على شبكة التصريف املائي  طبقة خطية *    
   ) Subtype (التصريف املائية  ةـاملائية حلوض وادي لنب ، وحتتوي على تصنيف لشبك الشبكة        

  ادي لنب وذلك ليتم استخراج مسافات وض وـرتبة كل رافد من روافد جمرى ح يتم حتديد         لكي
  ٠رتبة          وإعداد كل
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  ٠ ) حميط احلوض ( طبقة خطية حتتوي على *    
  ٠ ) طول احلوض ( طبقة خطية حتتوي على *    
  ٠ ) عرض احلوض ( طبقة خطية حتتوي على  *    

دة ـ واستدعائها من قاعة يف طبقات لكي يسهل التعاملـولقد مت وضع تلك البيانات بصورة مستقل
    ٠أثناء بناء االستفسار املتعلق يف تطبيق املعادالت املورفومترية  البيانات

    
)٣ ( 
�i'G�34'��א�	א
�i'G�34'��א�	א
�i'G�34'��א�	א
�i'G�34'��א�	א  ) Feature Class- Polygon( :-   

  رئيسي يف خلصائص الشكلية حلوض متغري رـ حتتوي على مساحة حوض وادي لنب والذي تعتب*    
  ٠ وادي لنب       

  ٠ حتتوي على مساحات فئات االرتفاع املختلفة حلوض وادي لنب  *    
  ٠حتتوي على مساحة احلوض العلوي لوادي لنب  *    
  ٠حتتوي على مساحة احلوض األوسط والسفلي لوادي لنب  *    
  ٠ حتتوي على مناطق استخدام األرض لوادي لنب *    

  
 )  Feature dataset(ن متفرعة من ملفات  البد أن تكو)Feature Class  (عند إنشاء طبقات 

 )Coordinates Systems نظام اإلحداثيات نفسه  ( ،)Feature Class  (لكي تورث لطبقات 
 ) Storage Unite(وحـدة التخزيـن (،   ) Precisionالدقة   (،   ) projectionاملسقط   (
 حمتويات )١٤(وضح الشكل وي ) X.Y Domain و املدى  (،  ) Map Unitوحـدة القياس   (

  ٠قاعدة بيانات حوض وادي لنب 
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  طبقات قاعدة بيانات حوض وادي لنب )١٤(شكل                  

                                   

                             
  
  
  
  

   - :  )Shapefile(  �3C'����5&!ع�3C'����5&!ع�3C'����5&!ع�3C'����5&!ع )ب(
  

ة واملتمثلة فـي حساب املتغريات املورفومتريـة ـراء بعض التحليالت اجلغرافية املتقدمـجينتج عن إ
 Arc Toolbox – Spatial Analyst (ادالت املورفومتريـة بواسطـة املستوى ـق املعـوتطبي

tools - Hydrology ( استخراجها على طبقة   املعتمـدة) Grid (رتفاعات الرقميةإل لنموذج  ا  
) DEM (ات ذات طبقات ـ خمرج) Shapefile (  وذلك ملا متتـاز به هذه األنواع من امللفات من

ة ـاجلغرافية املورفومتري   وإجراء التحليالت) Arc Toolbox ( جـيف التعامل معها يف برنام سهولة
  ٠املتعلقة بالدراسة 

نقطية أو  ( كانت ة جغرافيـة واحدة سواءـات حتتـوي على مسـ هي ملف) Shapefile (ملفات 
 Arc (ة أو مصغرة وذلك لكي يسهل التعامل معها يف ـات مضغوطـ وهي ملف)خطية أو مساحية 

Toolbox ( ٠ يف حالة إجراء التحليالت اجلغرافية املكانية  
  
  

 ر/� <-0Fة ا;=M-�-ت ;p2ض وادي ;=?

Feature Dataset   

 JML-a/ J7=, 

 J7=,JM]7� 

 J7=,JM]´ 

Feature Data Class   
           JM]´ ت-�-MI  

  مرئية منطقة الدراسة       
)     Raster Data   (  

   /MIJML-a-�-ت         

 )Shapefile- polygon(  

 )Shapefile-Line ( 
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 ويكون امتداد التخزين هلا ) Arc GIS ( قراءا يف أغلب إصدارات  وتعترب من الفورمات اليت ميكن
ض بيانات قاعدة حوض وادي لنب ألا ال تأخذ ـأمهها واليت ميكن االستعانة ا يف حتليل بعاع بعدة أنو
   -:التخزين هي  حيزاً يف

  
Shp *  :-ة الذي يسمح بتخزين السمات ذات الصفات ـ وهو امتداد أو فورمات امللف أو الطبق  

  نقطية ، (  سواء كانت ) Shapefile (ات طبقـة ـ لبيان)  Feature geometry( ةـ اهلندسي   
                                          ٠وهي أكثر الفورمات استخداماً )     خطية ، مساحية 

  
  

  ) Shp ( بامتداد  )Shapefile (   طبقة      مت  حتويلها              )  Geo data base( طبقة               

                                                          
  
*  dbf :- وهو امتداد مللف يسمح بتخزين بيانات لسمة جغرافية جمدولة واليت هلا خصائص مدرجة    

   وهـذا  النـوع مـن )  dBASE Attribute Information of Features( يف جدول      
   ألا عبارة عن) SPSS –  Excel (البـرامج اإلحصائية مثل  فتحه أو نقله إىل       الفورمات ميكن

   ) Shapefile(اجلغرافيـة  املخزنـة  واملرفقـة مع طبقة من نوع  جداول خلصائص الظاهرات    

      ٠ ) net.cadmagazine.www (  
        

 نقطية ، خطية  (نات املخزنة عليها  رموزاً ختتلف حسب البيا) Shapefile (وتتخذ طبقات ملفات 
     -:ختتلف عنها يف اللون )    Geo data base(ومتيزاً هلا عن طبقات  )مساحية 

  ٠   للبيانات ذات البناء اهلندسي النقطي Point Shapefile –   ملف أو طبقة نقطية *  

  ٠هلندسي اخلطي   للبيانات ذات البناء اLine – Shapefile    ملف أو طبقة خطية  *  

   ٠املساحيللبيانات ذات البناء اهلندسي   Polygon – Shapefile  ملف أو طبقة مساحية *  
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   - : التالية ) Shapefile (وحتتوي قاعدة البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب على طبقات 
                                                     

)١( �'�3C�'�3C�'�3C�'�3C ) Shapefile ( 7]�!,�!א����*U�	א�
�*�B	��J#��(7]�!,�!א����*U�	א�
�*�B	��J#��(7]�!,�!א����*U�	א�
�*�B	��J#��(7]�!,�!א����*U�	א�
�*�B	��J#��( :-   

  ٠) DEM ( رتفاعات الرقميةإل حتتوي على منوذج ا) Point Shapefile –( طبقة نقطية *     
  ٠ )١٥(كما هو موضح من الشكل TIN ) ( يئة          

  ٠ حتتوي على مساحة احلوض )  Polygon – Shapefile ( طبقة مساحية *     
  
)٢( 3C3C3C3C�'��'��'��'� ) Shapefile ( 7]�!,�!א����*U�	א�
�*�B	��'��X�(7]�!,�!א����*U�	א�
�*�B	��'��X�(7]�!,�!א����*U�	א�
�*�B	��'��X�(7]�!,�!א����*U�	א�
�*�B	��'��X�( :-   

 – Arc Toolbox (ينتج عن عمليـة إجراء التحليالت املورفومتريـة اليت مت إجرائهـا يف برنامج 

Spatial Analyst Tools – Hydrology ( اعتماداً على منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) DEM ( 
  واملنبع ، فئات  الرتب ، نقطة املصب( كطبقة ) Shapefile (ع  من نـو  طبقات) ) Gridيئـة 

ويعترب حتويـل الطبقات من نوع إىل نوع أخر وقراءة امتدادها وصيغ ملفاا املخزنـة عليها  )االحندار 
  توفرها لنا نظم املعلومات  اجلغرافيـة واليت تساعد  املستخدم يف حتويل قواعـد  من أهم املميزات اليت

 Arc View أو   ERDAS (ل ـعلى امتـدادات وصيغ ختزين لربامج أخرى مث بيانات املوجودةال  

v.3    (٠املعلومات اجلغرافية  يف برامج نظم  إىل قواعد البيانات اجلغرافية        
                                    

  ملائية  املستخرجة من منوذج حتتوي على شبكة  التصريف ا)  Line Shapefile -  ( طبقة خطية *  
 Hydrology Spatial Analyst – (الرقمية باستخدام أدوات التحليل اخلاصة   رتفاعاتإلا      

Tools        ( ٠    
    ٠ مساحة احلوض )  Shapefile - Polygon  (طبقة مساحية  *  
      ٠ لفئات درجة االحندار )  Shapefile - Polygon  (طبقة مساحية  *  
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    )TIN(  يئة DEM خريطة منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) ١٥ ( شكل                                              

  
                                                                              ٠م ٢٠٠٦واملفتشية العامة ،   ، وزارة الدفاع، إدارة املساحة العسكرية) متر ٢٠( بدقة DEMالربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم حميط احلوض من عمل الباحثة باإلعتماد على منوذج اإلرتفاعات الرقمية   
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تنظـيم وتــصنيف    وذلـك ل  ويكمن الغرض من إنشاء الطبقات يف قـواعد البيانات اجلغـرافية          
يعة البيانات بطريقـة تسهل علـى      وفق بناء هندسي حمدد معـتمد على طب       البيانات حسب أنواعها  

  ٠املستخدم عرضها واستخدامها يف التحليالت والتطبيقات املختلفة 
ويساعد تصنيف البيانات يف طبقات خمتلفـة يف قاعدة البيانـات من سهولة الوصول إليها وسـهولة            

 الرقميـة ،     اخلـرائط  (متثيلها للخروج مبخرجات متعددة لتلك الطبقات متمثلـة يف           حتليلها ومن مث  
 كذلك أن جدولة البيانات وتصنيفها يف طبقات متكننا مـن الوصـول إىل   )الرسوم البيانية ، التقارير   

أصغر ظاهرة جغرافية ومتثيلها خبرائط مستقلة مما يساعدنا على تتبع تطور الظاهرات اجلغرافية املختلفة              
  ٠من أجل الوصول إىل نتائج ذلك التطور والتغيري 

  

אאאא :ثانياً  �i'G'&'��א��3	�34'��ذא��א	
�i'G'&'��א��3	�34'��ذא��א	
�i'G'&'��א��3	�34'��ذא��א	
�i'G'&'��א��3	�34'��ذא��א	 )  Raster Data Layers( :-   

  
 أو اخللية ، ) Pixel (دات يطلق عليها ـة تتكـون من وحـوهي ملفات حتتوي على بيانات مساحي 

                         ٠ة وضوحها املكاين من خالل قياس أحدى أضالعهاـوتكون مربعـة الشكل واليت ميكن قياس درج
 Spatial(ة يف قاعدة بيانات حـوض وادي لنب مبرجع مكانـي ـط البيانات اخلطية واملساحيوترتب

Reference  ( موحد يضم )  نظام إحداثياتCoordinate Systems مسقط وProjection (  
  البيانات   ويرمز للطبقات املساحية يف قواعد  )_UTM_Zone_38N )   WGS_1984متمثل يف 

  

وحتتوي قاعدة بيانات حوض وادي لنب على الطبقات ذات البيانات )   (ز  اجلغرافيـة بالرم
  -:املساحية التالية 
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�א	�א#*
�2�s�@'k��'�2�j�i��'&'!ض�وאد�7	6 )أ(�i'G�34'��א�	6א	ض�وאد�7!i��'&'�2�s�@'k��'�2�j�

�א	�א#*�i'G�34'��א�	6א	ض�وאد�7!i��'&'�2�s�@'k��'�2�j�

�א	�א#*�i'G�34'��א�	6א	ض�وאد�7!i��'&'�2�s�@'k��'�2�j�

�א	�א#*�i'G�34'��א�	א :-   
  
  ة الدراسة للقمر الصناعيـة منطقـ ومتثل مرئي-:   )Satellite Images(  املرئية الفضائية )١(   
          ) Ikonos ( مكاين بدرجة وضوح )٠  )١٦(كما هو موضح يف الشكل  ) متر١  

  ه ـ ملا تقتضي) Gird ( وذلك بعد حتويلها  إىل -: ) DEM  (ة ـرتفاعات الرقميإلمنوذج ا )٢(   
   )  – Spatial Analyst Tools –  Toolbox(املستوى  يف  املوفومتريمتطلبات التحليل          

         Hydrology( نوع  ات منـطبقة بيان من توفر) Raster (ة ـاإلرتفاعات الرقمي  لنموذج  

        )DEM ( ارياملعادالت املورفومترية كما هو موضح  املائية وتطبيق وذلك الستخراج شبكة ا  
    ٠ يوضح منوذج اإلرتفاعات الرقمية بعد تصنيفها )١٨( شكل و )١٧( من الشكل        

  

�@����'��א	�'�'��א	�'�'��א	�'�'��א	�'�����������X��X��X��X'��א�'��א�'��א�'��א�����CCCC�����3�3�3�3 )ب(@�
@�
@�
�����*�@�5�*�@�5�*�@�5�*�@�5�����*v�
�*v�
�*v�
�*v�
����bא��bא��bא��bא�����';';';';��������������א�Wא��Wא��Wא��W����,�!,�!,�!,�!�����!�!�!�!������������+�+�+�+������	�
�	�
�	�
�	�
����@'@'@'@'�����s��s��s��s�� �� �� �� �

   -: i!ض�وאد�7	i6!ض�وאد�7	i6!ض�وאد�7	i6!ض�وאد�7	6 2�'&'�2�'&'�2�'&'�2�'&'�      
   ةـات الرقميـرتفاعإلوذج اـة منـ احلصول عليها من طبقـ واليت مت- :خمرجات قاعدة البيانات     

    )DEM  (  يئـة طبقإجراء التحليل املورفومتري عليها بعد ة ـ) Gird ( حيث مت احلصول على   
  Stream Order  ,  Slope  , Sink(ة ـة التاليـريـومتـورفـالت املـليـات التحـ    طبق

    , Watershed ( ٠ 
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   ) Ikonos ( مرئية حوض وادي لنب املقتطعة من مرئية الرياض للقمر الصناعي  )١٦ ( شكل                           

  
  ٠م١٩٩٩ ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية العامة ، )متر ١ ( بدرجة وضوح مكاين ) Ikonos ( الربط واملعاجلة واالقتطاع من عمل الباحثة باإلعتماد على مرئية الرياض اجلزء الغريب للقمر الصناعي 

  



 ٨٢

   ) Grid ( يئة ) DEM(  خريطة منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) ١٨ (                                        شكل 

    
  ٠م ٢٠٠٦ ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية العامة  )متر٢٠ ( بدقة ) DEM (                      االقتطاع والتحويل من عمل الباحثة باإلعتماد على منوذج اإلرتفاعات الرقمية 

 



 ٨٣

       املصنفة)  Grid  (يئة )  DEM ( خريطة منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) ١٨( شكل                               

   
  ٠م ٢٠٠٦زارة الدفاع واملفتشية العامة  ، إدارة املساحة العسكرية ، و )متر٢٠ ( بدقة ) DEM (                             االقتطاع والتحويل من عمل الباحثة باإلعتماد على منوذج اإلرتفاعات الرقمية 
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 يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب اعتماداً على البناء إنشاءهاالطبقات اليت مت  من خالل توضيح نوع و
)  Geometry (الطبقات حيث يعترب حتديد البناء اهلندسي  عملية إنشاء  الذي مت عمله أثناء  اهلندسي

وض وادي ـهامة وضروريـة جداً لقاعدة بيانات ح مرحلة )Feature Classes  (لبيانات طبقات 
البيانات  إىل الـوصول  مرونة يف)  Feature Classes(اهلندسي لطبقات  طي البناءـلنب ، حيث يع

  ٠املخزنـة عليها مما يسهل عمليـة إجراء مجيع التطبيقات والتحليالت اجلغرافية 
بيانات بعد إنشاء الطبقات وهي عملية مصاحبة هلا وال ميكن ويتم حتديد نوع الربط اهلندسي يف قاعدة ال

  ٠إنشاء أي طبقة يف قاعدة البيانات ما مل يتم حتديد بنائها اهلندسي 
 فـي حتـديد صفة ونـوعية الطبقة ) Feature Classes (وتكمن أهـمية البناء اهلندسي لطبقات 

ة أي حتتوي على بيانات خطية مثـل طبقة حسب نوع البيانات املخزنة عليها فتكون هناك طبقات خطي
الرتب حلوض وادي لنب اليت تضم شبكة التصريف املائية للحوض وبيانات مساحية حتتوي على مساحة 

يعرف البناء اهلندسي ورتفاعات الرقمية حلوض وادي لنب ، إل امنوذجاحلوض وأخرى نقطية حتتوي على 
  -: اليت حتتويها الطبقات صر أمههامبفاهيم عديـدة تعتمد على البيانات أو العنا

                                 
* X90.i;ميثـل البناء اهلندسي االرتباط احلقيقي للظاهرات اجلغرافية يف املواقع العاملية ، ( -: ا;=.-ء ا 

    ( ESRI , 2003, p2-14 )٠ ) اجلغرافية جمردة يف النقطة ، واخلطوط ، واملساحات والظاهرات
                                                                                                     

* X90.i;املوجودة يف طبقة املعامل جيب أن يكون لديها نفس البناء اهلندسي  كل املعامل (  -: ا;=.-ء ا :   
  تشتـرك بنفس املرجع املكاين وهلا م ـ وكل الظاهرات يف طبقـة املعال٠واخلط واملساحـة   النقطة   

                                        ٠ وحندد املطلوب من البناء اهلندسي عندما ننشئ طبقة  معامل ٠اإلحداثيات املسقط ونظام     نفس
      ( ESRI, 2003 , p2-26 )                                                                                                  

  
* ¾-.FــX90.i;السطوح ، :زاء التأسيسية للبناء اهلندسي هي ـاصر أو األجـ العن( -: 6 ا;=.-ء ا   
  طـوط ، الزوايـا، اسمات ، مثل عناصر منحـىن البناء اهلنـدسي اليت ـالنقـاط اخلاألشكال    

  ل كل اثنني متـتاليني كـنصف القطر، الزاوية ـشموي منحىن الدائرة والشكـل يف    توضح احلجم
  ( ESRI, 2001 , p1-541 )  ٠ )ضلع املماس  طول القوس ، طول    املركزية ، طول الوتر
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  حتديـد بناء ونـوع البيانات املخزنـة وبذلك نستطيع أن نقـول بأن البناء اهلندسي هو عبارة عن
 ) نقطية ، خطية ، مساحية (كانت   أي بيان طرق متثيلها سواء)  Feature Classes(على طبقات 

   ٠)١٩(كما يف الشكل 
  يف قاعدة ) Vector Data ( ومميزات البيانات اخلطية  ويعترب البناء اهلندسي للطبقات من خصائص

  ٠الرابط اهلندسي على نوع البيانـات الداخلة يف بناء قواعد البيانات ويعتمد حتديد  البيانات
ختزينها يف طبقة يف قاعدة بيانات  يتم   سوف) خطية أو مساحية (وكل من تلك البيانات سواء كانت 

  ٠لنب حبيث يتناسب بنائها اهلندسي مع ما حتتويه تلك الطبقات من  بيانات  حوض وادي
   

  Feature  لطبقة Geometry  نافذة حتديد البناء اهلندسي ) ١٩( شكل                 
                                      Classes  يف قاعدة البيانات     

                       
    

                                      
  اتـي لطبقـع املكانـن ضبط املرجـ ميك) Geometry (ي ـاء اهلندسـ ومن خالل نافـذة البن

  ) Feature Classes( ات ـوتوحيده مع املرجع املكانـي لطبق) Feature Dataset ( واملرئية 
  ٠البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب  الفضائية ضمن قاعدة

 حتديد اخلصائص ) Geometry (ة يف نافذة البناء  اهلندسي ـات اجلغرافيـويتيح برنامج نظم املعلوم
 ، والشكل أو الرابط اهلندسي OBJECTID الرمز التعريفي (تلقائياً واليت تتمثل يف  ية للطبقةاألساس

SHAPE ( ٠ )  ، ٣٥هـ ، ص١٤٢٥الغيالن (  
  

 X90.i;ا;=.-ء ا 

 X90.i;اع ا;=.-ء اpأ� 
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 اهلندسي وما يرتبط به  من ترميز لبيانات  ة يف ميزة الرابطـويربز دور وأمهية نظم املعلومات اجلغرافي
الرمز التعريفي فيما يتعلق  بسهولة اختيار كثري من خصائص الظاهرة البيانات من خالل  طبقات قاعدة

  ار  ـاالختي ة ـ خاصي) Arc Info( ج ـيح برنامـددة ، حيث  يتـة وحمـبصورة دقيق ةـاجلغرافي

)   Selection(  املتعددة األنـواع املتمثلة يف) By Attributes  Select(  ة ـاالختيـار بواسط
 ) Select By Graphics (االختيار بـواسطة املوقع ،  )  Select By Location(اخلصائص ، 

الوصول إىل أصغر وأدق  املستخدم من معايري خمتلفة متكن  االختيار بواسطة الرسم البياين وذلك حسب
زء يف الظاهرة ـجزئية يف الظاهرة اجلغرافية  وهذه اخلاصية تساعد املستخـدم يف الوصول إىل أصغر ج

  ٠أجل أجراء التعديالت والتصحيح  والتحديث على ذلك اجلزء من الظاهرة اجلغرافية وذلك من 
وينطبق ذلك األمر على شبكة التصريف املائية اخلاصة حبوض وادي لنب فيما يتعلق بروافــد الرتبـة                 

ـ  عبارة عن فروع صغرية قد ال تتعدى بعضها بضعة أمتار وأثناء   األوىل واليت هي   ن حترير تلك الروافد م
الدراسة فان الربنامج يدون كل رافد يف جدول طبقة الرتب برمز تعريفي             املرئية الفضائية اخلاصة مبنطقة   

)ID (             خاص به مسجالً بذلك طول وشكل ذلك الرافد وعن طريق األمر ) Selection (  ومن ضمن  
ر معلومات عنه كما    ظهاإتعديله  أو حذفه أو       االختيار املتعدد األنواع نستطيع تنشيط أي رافد ومن مث        

  ٠)٢٠(هو موضح يف الشكل 
  
   

        خمتار من الظاهرة اجلغرافية يف قاعدة بيانات حوض وادي لنبإظهار جزء  )٢٠(الشكل                    

                  
                    

  

  pEI 6i�1نا;6ا0P ا;8�G-ر 
      /.�aL mC ا:´M8-ر 
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ئص ومميزات نظم املعلومات اجلغرافية املتعلقة يف تنظيم البيانات يف قاعدة لبيانات بـشكل     وتتعدى خصا 

مفهرس مرتبط بالرمز التعريفي إىل سهولة إجراء التحليالت اجلغرافية واإلحصائية املختلفة بكل يـسر              
 يف بناء صيغ    وسهولة حيث يوفر لنا الرمز التعريفي يف جداول بيانات طبقات قاعدة البيانات من مرونة             

املعادالت الرياضية والوصول إىل نتائج دقيقة ومـحددة من خالل التعامل مع أعمدة تلك اجلـداول               
الرياضية ضمن التحليل املختلفة واملتقدمة لربامج       وما حتتويها من متغيـرات تعترب عناصر بناء املعادالت       

    ٠نظم املعلومات اجلغرافية 
                                                                    

   -: [�M��Zو/د#'ل�2�2�s�@'k��'&'�i��'&'!ض�وאد�7	[�M6��Zو/د#'ل�2�2�s�@'k��'&'�i��'&'!ض�وאد�7	[�M6��Zو/د#'ل�2�2�s�@'k��'&'�i��'&'!ض�وאد�7	[�M6��Zو/د#'ل�2�2�s�@'k��'&'�i��'&'!ض�وאد�7	6 )٣(
علية ـات املرحلة الفـ بيانات حوض وادي لنب ومن مث إدخال البيان  تعترب عملية إنشاء طبقات قاعدة

وع يف عملية إدخال بطبقاا ضوابط تنظمها قبل الشر حيث تتطلب بناء القاعـدة  لتأسيس القاعدة ،
البيانات بعـد إنشاء طبقاا  دة ـوبـما أن قاع القاعدة مبنية على أسس سليمة  البيانات لكي تكون

ن كل نوع منها له إعضها البعض يف قاعـدة لبيانات فـمع ب واملرتبطة احتوت على نوعني من امللفات
  -:التايل  مميزات وضوابط خاصة به تكون على النحو

  

  -: ) Feature Dataset(  �*�'��*�'��*�'��*�'�  :أوالً 
جمموعة من امللفـات ملفات اهليئة أو التغطية أو الرابط وهي  )Feature Dataset ( يسمى ملف  

 Line ،النقطية Point( ةـة الرئيسيـالثالث ألنواعذات البناء اهلندسي املوحد تبىن عليها الطبقات ل
واحد يشمل ي ـكانمرجع م يف  لتشترك لبعض بعضها ا مع زنـخت و)املساحية Polygon اخلطية ، 

                                                                         ٠اإلحداثيات واملسقط 
ات اجلغرافية املورفومترية حلوض وادي ـ هذه األنواع من الطبقات يف قاعدة البيان)٢١(ويبني الشكل 

   ضمن قواعد البيانات اجلغرافية أو يف شكل طبقات) Vector approved (اخلطي   ب باألسلو لنب
 ) Shapefile (  باإلضافة إىل رؤية هذه الطبقات باألسلوب املساحي) Raster approved (٠  
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  رسم ختطيطي لطبقات قاعدة البيانات اجلغرافية املورفومترية حلوض وادي لنب )٢١(شكل 

  )  Geo data base (  حوض وادي لنب قاعدة بيانات                        

                                                           
     ) Feature dataset ( طبقة                                                 

                                               
       ) Feature Class (    طبقات           
                                                         

  
         

  
     

           مرئية منطقة الدراسة                                        نقطة املنبع واملصب                               نقطة املنبع واملصب  

                                                                     Gridمنوذج االرتفاعات الرقمية                              نقطة املنبع واملصب                                ياتاات النفمكب  

       شبكة التصريف املائية                           شبكة التصريف املائية                                                احلفر   

                                        Slope     اإلحندار       مساحة احلوض                                          DEMمنوذج اإلرتفاعات الرقمية  

    Sinkضي الغائرة      األرا     مساحة فئات اإلحندار                                              شبكة التصريف املائية         

                                                                            حميط احلوض       
  

                              Tin  اإلرتفاعات التضاريسية     

                                                               احلوض  عرض  
  

   مرئية احلوض العلوي                            

                                                                              احلوض    طول  
  

    مرئية احلوض األوسط والسفلي                           

      مركز ثقل احلوض   

        مساحة احلوض 

        مساحة احلوض العلوي 

       مساحة احلوض األوسط والسفلي 

      مساحة فئات اإلحندار   

       طبقات من النوع 
 )Geodatabase  ( 

       طبقات من النوع 
   )Shapefile  ( 

  

  ,=7-ت /? ا;.pع     
 )  (Raster Data 



 ٨٩

  
  

�'�*��7!�v��7*�'�و!�v��7*�'�و!�v��7*�'�و!�vو )Feature Dataset  ( �'�oد���5א�!א�@�?*@�'�oد���5א�!א�@�?*@�'�oد���5א�!א�@�?*@�'�oد���5א�!א�@�?*@ :-   

 يف    ز هلا ـميكن التعرف عليها مباشرة من خالل شكل الرمز الذي يدل عليها حيث يرم) ١(

     )Frame  Data  أوTree catalog (امللفات على األنواع  وهو رمز يدل على احتواء تلك   
   ٠الطبقات  الثالثة الرئيسية من    

   ٠ ) Feature Classes (عبارة عن جمموعة من طبقات  )٢(
  ل نظام ـع مكاين واحد ميثـ مبرج) Feature Classes ( مع ) Feature Dataset ( ترتبط )٣(

  ٠واملسقط  اإلحداثيات ونوع     
  على  حتتوي ) Feature Dataset ( طبقات  ةـجمموع من  ) Feature Classes ( كل طبقة)٤(

  ٠) نقطية أو خطية أو مساحية (سواء كانت  فقطمسة واحدة       
   املخزنة على وذلك للبيانات ا فقط ـ من خالهل) Topology (وجي ـولـ يتم عمل البناء الطوب)٥(
   ٠ طبقاا     
   بناءاً على مواصفات)Feature Classes  (ات ـ يتم حتديد نظام اإلحداثيات ونوع مسقط طبق)٦(

                                                          ٠ يف قاعدة البيانات أثناء عملية إنشائها ) Dataset Feature ( ملفات      
  ٠ يف قاعدة البيانات ) Feature Dataset (  ميكن إنشاء أكثر من)٧(
  ٠)Geometric Network( يتم عمل شبكة البناء اهلندسي )Feature Dataset ( من خالل )٨(
   ٠)Out CAD(طبقاا إىل برامج أخرى مثل برنامج التصميم اهلندسي باحلاسب اآليل   ميكن تصدير)٩(
   إىل ملفـات )  Geo data base ( ملفات  من) Feature Dataset ( ميكن حتويل ملفات )١٠(
      ) Shapefile ( أو ملفات ) Coverage ( ٠   
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�'�*��H3"و�Z�[�M��o'�@�'�*��H3"و�Z�[�M��o'�@�'�*��H3"و�Z�[�M��o'�@�'�*��H3"و�Z�[�M��o'�@ ) Feature Dataset ( ��'&'�2�s�@'k�j��'&'�2�s�@'k�j��'&'�2�s�@'k�j��'&'�2�s�@'k�jض�!iض�!iض�!iض�!i
   -: وאد�7	6وאد�7	6وאد�7	6وאد�7	6

  
 فأن هـناك ضوابط عديدة جيب مراعاا لكي يتم ) Feature Dataset (عند القيام بإنشاء ملف 

  ٠تكامل بنائهـا بصورة دقيقة وصحيحة يترتب عليها صحة ودقة ختزين البيانات ومعاجلتها وحتليلها 
  
4'�2
�א����4'�2
�א����4'�2
�א����4'�2
�א��� )١( � ) X.Y Domain ( 
   -: �}�����א��;�
�}�����א��;�
�}�����א��;�
�}�����א��;�

  الفضائية حلوض وادي لنب مع البيانات اخلطية يف      لكي يتم ربط البيانات املساحية املتمثلة يف املرئية 
  وحدة و،  املدى ، املرجع املكاين  (البد من توحيد مجيـع عناصر التنظيم املتمثلة يفبيانات قاعدة ال    
  ويفضل زيادة حدود مدى  املرئية وذلك  حتسباً لرصد الظاهرات البشريـة املتمثلة يف   ،)القياس     

           ٠نب حالة حتديث بيانات قاعدة بيانات حوض وادي ل العمراين مستقبالً يف     االمتداد
                                                                                  

)٢( 
4+�bس�א'�k�s�iو��+�v
4+�bس�א'�k�s�iو��+�v
4+�bس�א'�k�s�iو��+�v
4+�bس�א'�k�s�iو��+�v  ) Map Unit  (:-  
  ة علىـ مشروع الدراسذـ الذي مت اختياره لتنفي) Arc Info (ات ـيعتمد برنامج نظم املعلوم  
   بصورة عامة وهذا املسقط يعـتمد يف قياس ) UTMرض العاملي   املعدل املستع مسقط مركيتور(  
   بصورة تلقائية ويتيح لنا برنامج)الكيلومترية  وأجزاءها ( دات ـالوح على واملساحات األطوال    
  )Arc Info(ر ـ  من األم) Modify (ذة ـناف  يف)Projected  Coordinate System 

Properties   (وحدات خمتلفة مثل  و تغيري وحدة القياس إىل ضبط وحدة القياس أ)امليل ، الياردة  
  أمكانية قياس  توضح دور نظم املعلومات اجلغرافية من حيث  وهذه اخلاصية)   القدم  ، الكيلومتر  

  أجزاء  وسهولـة التحويل من وحدة  إىل وحدة كذلك استخدام الظاهرة اجلغرافية بوحدات خمتلفة  
  حسب  اجلغرافية  يوجد  قياسات خمتلفة حسب أطوال ومساحات تلك  الظاهرةكل وحدة قياس مما  
  ٠وخصائصها  متطلباا   

J]16�;0ات اLة فيها ـ خمزنيتوال هي وحدات أرضية مثل القدم ،امليل ، املتر ، الكيلومتر ( -: و
  )    ArcGIS V. 9.0  Desktop ,  Help Files , GIS dictionary(   ٠ )املكانية  البيانات إحداثيات
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ويتطلب قياس بعض املتغريات املورفومترية  وحدات قياس ختتلف باختالف متطلبات الدراسة  متمثلة 

  مساحـة حوض وادي لنب بالكيلومتر املربع وارى الرئيسي لوادي لنب يتطلب قياس طولهيف قياس 
ه وهذا ما ئتتطلب قياس أطوالـها باملتر وأجزا لتصريف املائية املتمثلة يف الروافد بالكيلومتر وشبكة ا

اس معينة وأجزائها بصورة ـاجلغرافية من مرونة يف استخدام وحدة قي توفره  برامج نظـم املعلومات
    ٠سهلة وآلية دون الرجوع إىل العمليات احلسابية الطويلة املستخدمة يف الطرق التقليدية 

   
   -: ) i!M ) Spatial Reference���א���}�א�:'&(i!M���א���}�א�:'&(i!M���א���}�א�:'&(i!M���א���}�א�:'&( )٣(

 البيانات حلوض وادي لنب املتمثلة يف املرئيـة الفضائية كبيانات  لكي يتم الربط بني مكونات قاعدة
 النقطية ، اخلطية ، (حمتويات طبقاا كالبيانات اخلطية  بأنواعها الثالثـة الرئيسيـة  مساحية و بني 

املرجع املكانـي الذي يشمل  املسقط واإلحداثـيات بني طبقـات د ـبد من توحي فال )املساحية 
)Feature Dataset  (يعزز ترابط  البيانات األمر الذي يسهل عمليـة التحرير واملعاجلة   والذي

  ٠والتحليل 
كن ة يف هذا اجلانب من ناحية توفري مساقط عديـدة متـوتتضح أمهية برامج نظم املعلومات اجلغرافي

  ٠املستخدم مـن اختيار ما يناسب هدف ومتطلبات الدراسة 
وال تقتصر برامج نظم املعلومات اجلغـرافية يف أمهيتها وتطبيقاا يف إمكانية حتديد مسقط اخلريطة أو 
املرئية  بل تتعدى ذلك إىل إجيـاد تفاصيل دقيقة عن تلك املساقط تتـعلق مبلفات املسقط من حيث 

 إضافة إىل تنوع املساقط واليت متكن )سنة التحديث ، التعديل لنفس املسقط يانات ،  سنة إدخال الب(
له عاملياً  وتعديالً ومعرفة اخلصائص واملميزات املعدلة اليت أضيفت أحدثها ظهوراً املستخدم من اختيار

  ٠ )٢٢(كما هو موضح يف الشكل 
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      ) Arc Info v.9.0 (تيحها برنامج ي املساقط اليت )٢٢(كل ش                         

           
                                   

 ) UTM مسقط مركيتور املعدل املستعرض العاملي (ومبا أن قاعدة بيانات حوض وادي لنب مت حتديد 
اخلاصة  قياس املسافات واملساحاتخصائصه األنفة الذكر مع متطلبات الدراسة واملتمثلة يف هلا لتطابق 

ن برامج نظم املعلومات اجلغرافية تتيح تفاصيل أكثر دقـة إاملائية حلوض وادي لنب ف بشبكة التصريف
 مما تعطي اختيار أحدثها كما هو موضح يف ) UTMاملستعرض العاملي  املعدل مركيتور  مسقط(عن 

  ٠ )٢٣(الشكل 
    

                       املعدلة حسب سنوات حتديث البيانات) UTM (ت مسقط  ملفا)٢٣(شكل                   

             
    
  

  املعدلمسقط مركيتور
 UTMاملستعرض العاملي 

      

  ¤E10Z3 �3 ¢E/ 0ثLأ  
 m7aG;   )UTM ( �3

  اG8F-د� ;6CGوع ا;=£2
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   -: )   Feature Class( �*�'��*�'��*�'��*�'� :ثانياً   
  

  ةـالبيانات الرئيسي واع ـوي على أنـطبقات حتتة يف قاعدة البيانات على شكل ـهي ملفات خمزن
وحد يشمل ـمكاين م  مبرجع) Feature Dataset (ترتبط مبلفات  ) النقطية ، اخلطية  املساحية ( 

  ٠اإلحداثيات واملسقط 
 من قاعدة اًاً هرمياً متفرعـ انتظام)  Feature Class( و ) Feature Dataset (وتنتظم ملفات 

  ٠ ) Spatial Reference (مع بعضها البعض مبرجع مكاين موحد  ومرتبطة البيانات
ة أو داخل طبقة ملف ـ فيمكن إقامتها داخل قاعدة البيانات اجلغرافي)  Feature Class(أما طبقة 
ون ـتك ة أنـ ،  هذه الطريقة تسمح للظاهرات املتجانس) Feature datasets (التغطية  اهليئة أو

الطرق  الطرق الرئيسية ،  الطرق السريعة ،(ل ـختزين البيانات مث لغرض جمموعـة يف وحدة واحدة 
    ٠ ويـمكن أن جتمع داخل طبقة خطية أمسها الطرق )الثانوية 

ادةً خيزن فيها البناء اهلندسي ـداول عـعبارة عن ج( -: )  Feature Class(كذلك تعترب ملفات 
 جيب أن يكون لـها )  Feature Class( ةـكل الظاهرات يف طبق٠األشكال  للظاهرات يف حقل

 ويـجب أن حتمل نـفس النوع من  املواضيع  )، اخلط ، املساحة  النقطة( اهلندسي مثل نفس البناء 
 ) shapefile ( تشبه طبقة ) Feature Class (طبقة   ، وعموماً)الطرق   اآلبار ،(اجلغرافية مثل 

  )     Building Geodatabases I , 2003 , p2-7  ( ٠ ) Arc View (يف برنامج 
ا بشكل طبقات ،كل طبقة ـاملعلومات اجلغرافية من خالل تنظيم البيانـات وتصنيفه وتربز أمهية نظم 

ة من التنظيم تسهل عملية ـذه الصفـحتمل خصائص معينة لنوع البيانات من ناحية البناء اهلندسي وه
التطبيقات  ت ومن مث سهولة االستعالم واالستفسار وإجراءيف قاعدة البيانا الوصول إىل املعلومة بسهولة
  اجلغرافية واإلحصائية املختلفة مبا فيها التحليالت املورفومترية التحليالت اجلغرافية املختلفة اليت تشمل

   ٠حلوض وادي لنب 
                                     

�'�*��7!�v��7*�'�و!�v��7*�'�و!�v��7*�'�و!�vو ) Feature Classes ( د���5א�!א@*?�@�د���5א�!א@*?�@�د���5א�!א@*?�@�د���5א�!א�@�?*@�'�o�'�o�'�o�'�o :-   
  ة يف شكل أعمدة للسمات أي خصائص ـعليها بصورة منظم خمزنة البيانات  عبارة عن جداول )١(

   وصفوف للقيم ) إخل ٠٠ الرمز التعريفي ، الشكل ،  الطول ،  املساحة (مثل   اجلغرافية الظاهرة    
  
  



 ٩٤

  

   على ٢ كلم٢٩٥٧م ، ١٢٣٤ ، خط ، ١ (أو اخلصائص مثل  لتلك السمات     النوعية والكمية
         ٠ )    التوايل 

  ٠ة ـ لسمة اجلغرافي) ID ( ميكن الوصول إىل بيانات تلك اجلداول بكل سهولة بالرمز التعريفي )٢(
  ة ، ـ النقطي( سواء كانت ) Feature Classes (ة واحدة فقط على ـة جغرافيـ يتم ختزين مس)٣(

  د من ـ حتتوي على نوع واح) Feature Class ( من مبعىن أن كل طبقـة ) املساحية  ،اخلطية     
   مسة أو صفة تلك البيانـات) Feature Class (فتأخذ طبقة  بيانات نقطية البيانات كأن تكون     

  ٠نقطية  )  Feature Class(     وتكون طبقة 
  ة ـات على شكل طبقـدة البيانـ يف قاع)  Feature Class( ختزن البيانات داخل طبقات )٤(

     ) Layer ( ٠  
  ة أو خطية أو ـة نقطيـة عليها طبقـ حسب البيانات املخزن)  Feature Class( تسمى طبقة )٥(

  ٠مساحية       
  دل على ـ برمز ي)Tree catalog  أو Data frame ( يف )  Feature Class( ترمز طبقة )٦(

 Feature ، طبقة  نقطية Feature Class Point  طبقة(املخزنة عليها  نوع البيانات     

Class Line      طبقة   خطية ، Feature Class Polygon  ٠ )  مساحية  
  البيانات  يف قاعدة ) Feature datasets (ملفات   مع )  Feature Class( ترتبط طبقات )٧(

  ٠اإلحداثيات واملسقط  موحد يشمل مبرجع مكاين     
  ة ـة على طبقـ اجلغرافية املخزن ات الظاهرةـ لبيان ) Subtypes ( ميكن عمل تصنيف فرعي )٨(

     )Feature Class  (  مثل) ة ـمتثل شبك  لطبقـة خطية ) رتبة أوىل ، رتبة ثانية ، رتبة ثالثـة  
  ٠ التصريف املائية حلوض وادي لنب      
    ة ـعطيها مرونذي يـ وال)  Feature Class(ات ـضمن طبق ط اهلندسي ـ يتم حتديد الراب)٩(

  ٠املخزنة عليها ويسهل عملية إجراء التحليالت املختلفة يف الوصول إىل املعلومة      
  ة تسهل عملية البناء ـ املنظمة واملفهرس)  Feature Class(  طرق ختزين البيانات يف طبقة )١٠(

  ة واإلحصائية ـرافيالت اجلغـإجراء التحلي  دورهيسهل ب /Topology(  -G  (الطوبولوجي        
  ٠املختلفة        
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   إىل برامج أخرى مثل برنامج التصميم اهلندسي ) Feature Class (  ميكن تصدير طبقات )١١(
  ٠)  Out CAD( اآليل باحلاسب        

   ات ـ إىل ملف)  Geodatabase( من ملفات ) Feature Class (  ميكن حتويل ملفات )١٢(
       )  Shapefile(  أو ملفات) Coverage ( ٠            

  
�'�*��H3"و�Z�[�M��o'�@�'�*��H3"و�Z�[�M��o'�@�'�*��H3"و�Z�[�M��o'�@�'�*��H3"و�Z�[�M��o'�@) Feature Classes   (ض�!i��'&'�2�s�@'k�jض�!i��'&'�2�s�@'k�jض�!i��'&'�2�s�@'k�jض�!i��'&'�2�s�@'k�j

�:وאد�7	�6وאد�7	�6وאد�7	�6وאد�7	�6 J� J� J� J����� �� �� �� �
  

ن هناك ضوابط عديـدة جيب مراعاا لكي يتم إ ف)  Feature Class(عند القيام بإنشاء ملفات 
     ٠ودقة ختزين البيانات ومعاجلتها وحتليلها تكامل بنائها بصورة دقيقة وصحيحة يترتب عليها صحة 

                                             
)١(�����'�34	�)���y�3'��א	א��+�v�'�34	�)���y�3'��א	א��+�v�'�34	�)���y�3'��א	א��+�v�'�34	�)���y�3'��א	א��+�v ) Feature Classes ( �'&'�2�s�@'k�j�'&'�2�s�@'k�j�'&'�2�s�@'k�j�'&'�2�s�@'k�jض����!iض!iض!iض!i����� �� �� �� �

�:وאد�7	�6وאد�7	�6وאد�7	�6وאد�7	���������������������6 J� J� J� J� �� �� �� �
برية يف  له أهـمية ك) Feature Classes (كما سبق وذكرنا أن حتديد البناء اهلندسي لطبقـات 

ون هناك طبقات ـحتديد صفـة ونوعية تلك الطبقة وذلك حسب نوع البيانات املخزنـة عليها فتك
خطيـة مثل طبقة الرتب حلوض وادي لنب اليت تضم شبكـة التصريف خطية أي حتتوي على بيانات 

  )Feature ت املائية  للحوض ويعترب البناء اهلندسي من أهم عناصر التنظيم املرتبطة يف إنشاء طبقـا
 Classes ( يف قاعدة البيانات والذي يساعد على تنظيم وتصنيف البيانات وربطها جبداول مفهرسة 

  ٠ الذي يسهل عملية الوصول إىل أي معلومة يف قاعدة البيانات ) ID(معتمدة على الرمز التعريفي 
                                              

   -: ) The Spatial Reference ( &(&(&(&(�M)���א���}�א�:'�M)���א���}�א�:'�M)���א���}�א�:'�M)���א���}�א�:' )٢(

ي ـ جيب التأكـد من املرجع املكان)Feature Classes  (ندسي لطبقة ـبعد حتديد نوع البناء اهل
)Spatial Reference  ( املكاين لطبقات فس املرجعـل نـه حيمـنوالتأكد من أة ـلتلك الطبق   
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) Feature Dataset (يف نفس نافذة البناء ات من خالل اخليار املتاحالبيان دةـ قاع  يفهلا  التابعة    
 حمتويات  املكاين لكل  عـة توحيد املرجـوتتضح أمهي )٢٤( من الشكل كما هو موضح اهلندسي  

 ،  يـ البناء الطوبولوج(مثل  املتقدمة ةـقاعدة البيانات يف عدة عمليات ختص التحليالت اجلغرافي
  ٠)رافية األخرى املتقدمة مثل التحليل املورفومتري ة  والتحليالت اجلغـالشبكة اهلندسي

  
   يف قاعدة البيانات) Feature Classes  (وضيح املرجع املكاين لطبقة ي ) ٢٤ (شكل          

             
         

)٣( <���M���@<���M���@<���M���@<���M���@ ) Subtype ( 
�3C��'&'�3	
�3C��'&'�3	
�3C��'&'�3	
�3C��'&'�3	 )  Feature Classes ( :-   

ة حلوض وادي لنب اليت ترتكز أساساً ـ املورفومتري ة اخلصائصكمن يف دراسيمبا أن هدف الدراسة 
ن شبكة التصريف هذه حتتاج إىل تصنيف ااري املائية إف، على رسم شبكة التصريف املائية للحوض 

                                                   ٠إىل رتب عليا ودنيا 
ة بذلك ـف حسب رتبها معطيـري شبكة التصري ا) Subtype (ومن خالل إجـراء عمليـة 

ة حلوض وادي لنب ، فإنـه ميكن ـترميزاً فرعيـاً داخل الطبقة اخلطية اليت متثل شبكة التصريف املائي
  ة يف جداول  ميكن الوصول إليها  من خالل ـإجراء الترميز النوعي للرتب باستخدام األلوان املفهرس

  
  
  
  

 J7=]; X�-`G;ا d�6G;ا
)Feature Classes( 

XP X90.i;ا;=.-ء ا  
  J7=,Feature 

Classes      
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د يف شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب رمز تعريفي خاص ـل راف ولك) ID (الرمـز التعريفي 
  معرفـة وعرض خصائصذا الرمز ـة من خالل هـبه حيث تساعدنا برامج نظم املعلومات اجلغرافي

   ٠الظاهـرة اجلغرافية وما يرتبط ا من بيانات مكانية ووصفية وكذلك معاجلتها وحتديثها
 إىل فهرسة كل ) Subtype  (دةـة الواحـ اجلغـرافية يف الطبقلظاهرةلالتصنيف  وتساعد عملية 

  ة حتديدها يف قاعدة البياناتـالظاهرة مما يوجد استقاللية لكل مسة تساعد يف سهول ات ـمن مسمسة 
     ٠ )٢٥(كما هو موضح من الشكل ومن مث سهولة إجراء التحليالت املختلفة عليها 

     
   اليت يتم من خالهلا تصنيف وترميز مسات الظاهرة اجلغرافية لقاعدة  ) Subtype  ( نافذة  ) ٢٥ (شكل       

  بيانات حوض وادي لنب                                             

  
  

ة يف ـيف إجراء التحليالت على شبكة التصريف املائيـة اخلطيتضح دور نظم املعلومات اجلغرافية يو
  ك من خالل البيانات املتوفرة سواء كانت مكانية أو إحصائية واملتمثلة يف قاعدة بيانات وادي لنب وذل

ة من مسـات ومعامل ـميكننا من اقـتطاع مسة خطية معين الذي :  ) Clip ( 4�k'ع4�k'ع4�k'ع4�k'ع��������אאאא @��@��@��@�� )١( 
  املورفومترية هلا املتعلقة   التحليالت اإلحصائية جاألوىل وذلك الستخرا حوض وادي  لبـن كالرتبة 
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وع روافد الرتبة األوىل وجمموع مسافاا أو أطواهلا إىل غري ذلك من اخلصائص املورفومتريـة مبجم
ة الرياض واقتطاع ـوكذلك اقتطاع مسة  مساحية مثل اقتطاع مرئية منطقة الدراسة من مرئية منطق

  ٠احلوض العلوي واحلوض األوسط والسفلي من مرئية منطقة الدراسة 

�و�א�@���@���@���@��� )٢( �
�و�א�א	�\4��
�و�א�א	�\4��
�و�א�א	�\4��
��'ط��'ط��'ط��'طא	�\4�  ) Overlay ( :  مثل طبقة  لطبقتنية ـسهل عمل تغطييحيث
ض احملررة من منوذج وة احلـررة من املرئية الفضائية وطبقة مساحـوادي لنب احمل وضـة حـمساح

 ٠من أجل إجراء املقارنة وترجيح األفضل منها  ) DEM ( رتفاعات الرقميةإلا
                                                         

)٣( �'&'�3	�H2����@�'&'�3	�H2����@�'&'�3	�H2����@�'&'�3	�H2����@ ) Snapping ( :   حيث تساعدنا تلك العمليـة على ربط الظاهرات
  ٠ اجلغرافية فيما بينها خاصة اخلطية  مبواقع  مضبوطة أو دقيقة يف عالقة الظاهرات ببعضها البعض

Help , Arc GIS Desktop  GIS dictionary )  (،  )  ، ٢٥٢م ، ص ٢٠٠٧زرقطة(   
وحتريـر شبكة التصريف تقليل نسبة اخلطأ يف إنشاء على  ) Snapping (الربـط عملية تساعد و 

معامل  مما يظهر نتائج التحليل بصورة أكثر دقة كذلك يظهرحلوض وادي لنب البيانات  قاعدةاملائية يف 
   ٠بصورة مرتبطة وغري مفككة   Layout )(اخلريطة أثناء عملية 

ف املائية حلوض وادي لنب تتكون من روافد خمتلفة الرتب واألطوال ولكي تظهر ومبا أن شبكة التصري
 ) Editing (متصلة مع بعضها البعض كان ال بد أثناء عملية التحرير  ةـتلك الروافد بشكل شبك

ارى الرئيسي حلوض وادي لنب   بني الرتب وروافده وبـني) ( Snapping من إجراء عملية ربط
خيارات متعددة لنوع   هذه اخلاصية مقدم بذلك) ArcGIS –Arc Info (نامج حيث يـتيح  بر

                                        ٠الربط أو مكان الربط بصورة حمددة ودقيقة 

)٤( �+!v���@�+!v���@�+!v���@�+!v���@ ) Conversion ( :   لبيانات قاعدة بيانات حوض  وادي لنب وذلك كمتطلب
 – Arc Toolbox(تريـة يف املستـوى الثالث املتمثـل يف ض التحليالت املورفومـراء بعـإلج

Spatial Analyst Tools – Hydrology  ( كما هو احلال فيما يتعلق بتحويل البيانات اخلطية 
  ٠ ) Grid (إىل بيانات مساحية يئة  ) DEM (رتفاعات الرقمية إلالنقطية  اليت متثل منوذج ا
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 )٥( �+��M���@�+��M���@�+��M���@�+��M���@ ) Export ( : طبقات قاعدة  البيانات اجلغرافيـة حلوض وادي لنب من أجل ل
 من أجل إجراء )Shapefile  ( إىل ملفات )  Geodatabase(تغيـري امتداد تلك الطبقات من 
 مث  تصدير املخرجـات واملتمثلة يف ) Arc Toolbox (املستوى التحليالت املورفومترية عليها يف 

  ٠ وذلك لطباعتها ) JPG Image (اخلرائط إىل ملفات 
  
)٦( vو���Fًא��+��M���@vو���Fًא��+��M���@vو���Fًא��+��M���@vو���Fًא��+��M���@����+�+�+�+�����@'k��'4#���@'k��'4#���@'k��'4#���@'k��'4#�تقرير  : ) �s� ) Report Errorא	3��s��'&'א	3��s��'&'א	3��s��'&'א	3�'&'�������

د قانون ـدة البيانات ومن مث حتديـاء ومكاا يف قاعـاألخط جمموع لبيان  البناء الطوبولوجي قبل
صول إليها وحصرهـا دم الوـللبناء الطوبولوجي املناسب ملعاجلة ذلك اخلطأ مما يسهل على املستخ

 بعد معرفة )  Arc Map(ي يف املستوى ـ الطوبولوج البناء وتصحيحها حيث يتم إصالح أخطاء
الناجتة من حتويل البيانات املساحية املتمثلة يف املرئية الفضائية إىل بيانات خطية متمثلة يف طرق املعاجلة 

ة ـوذلك ملعرفة النتيجلية البناء الطوبولوجي مث التقرير النهائي بعد أمتام عم ٠املائية شبكة التصريف
    ٠اإلصالح اخلاصة بالبناء الطوبولوجي  ةـ ا عمليتاليت مت ةـالنهائي
  

)٧( �)�!	!2!C��'�2���@�)�!	!2!C��'�2���@�)�!	!2!C��'�2���@�)�!	!2!C��'�2���@)����Topology����(����WWWW���� لبيانات قاعدة البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب

جياورها   مبا ) خطية ، مساحية  نقطية ،(وذلك من أجل حتديد حدود الظاهرة اجلغرافية سواء كانت 
وصف وحتديد  من ظاهـرات أخرى ، وذلك لضمان متيزها عن بقية الظاهرات والتخلص من تكرار

   ٠وكذلك حتديد مكان اخلطأ الناتج عن عملية التحرير البياناتالظاهرة يف قاعدة 
                    

)٨( �
L'B����@�
L'B����@�
L'B����@�
L'B����@				�'&'�3*�'&'�3*�'&'�3*�'&'�3* ) Data Editing (  : من خالل تلك العملية مراجعـة حيث يتم
ل عليها وتصحيح األخطاء ـراء التعديـوض لنب والتأكد من صحتها وإجـبيانات قاعدة بيانات ح

  ٠) DEM ( رتفاعات الرقميةإلاملوجودة فيها مثل تصحيح أخطاء البيانات املتعلقة يف منوذج ا
  
)٩( �'G��� املعادالت  قـل تطبيـم ذلك من أجـويت : ) Building Query ( @����2'��א���G'�@����2'��א���G'�@����2'��א���G'�@����2'��א

  املورفومتريـة واستخـراج القيم احملسوبة هلا ويساعد جدولـة بيانات قاعـدة بيانات حوض وادي 
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  فسارات وحساب نتائج املعادالت ـراء تلك االستـ تعريفي من أج بشكل مفهرس ومرمز برقم لنب 
   اليت يتيحها الربنامج )   Selection – Select By Attributes(بصورة آلية عن طريق خيارات 

  
 )١٠( H2����@H2����@H2����@H2����@ ) Join ( : بيانات حوض وادي لنب واليت تكون   دة ـداول طبقات قاعـبني ج

د ـدول موحـة املراد تطبيقها وذلك من أجل ربطها يف جـبياناا أحدى أطراف املعادلة املورفومتري
  ٠ليسهل استدعائها أثناء بناء االستفسار 

  
)١١( �
ة  مع ـات الوصفيـة ربط البيانـوهي عملي : ) Data Table ( 	*3�'&'�	*3�'&'�	*3�'&'�	*3�'&'�@�����و	
�@�����و	
�@�����و	
�@�����و	

يعاين منها  ة اليت ـات الوصفية اليت متثل املشكالت البيئيـالبيانات املكانية متمثل ذلك يف ربط البيان
ة نقطية تبني تلك املواقع ومن مث إسقاطها على مرئي ة وحتديدها على طبقة ـوادي لنب  مبواقعها املكاني

  ٠الدراسة 
  
)١٢( t���M���@t���M���@t���M���@t���M���@ ) Symbolizations ( :  البيانات وتصنيفها بدالئل نوعية  ترميزونقصد به 

متثيلها خرائطياً أي إخراج  النتائج اليت مت التوصل إليها على شكل خرائـط متثل أو كمية لتجهيزها و
  ٠ ) Layout ( أو ما يعرف يف نظم املعلومات اجلغرافية ) Output (خمرجـات الدراسة 

  
د الثالث ـقة الدراسة بالبعـ لتمثيل منط)  �C���@  ) Virtual Flightאن�א,[א"(@����Cאن�א,[א"(@����Cאن�א,[א"(@����Cאن�א,[א"( )١٣(

الرؤية   لتوضيح )  DEM (  ةـاعتماداً على مرئية منطقة الدراسة وبيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمي
  ٠ املياه للحوض د متطلبات إضافة طبقةـوكذلك باعتبار الطريان اإلفتراضي كأحلتضاريس احلوض 

  
�3
�א��'� )١٤(C���*vو�
�3
�א��'�@���/"',C���*vو�
�3
�א��'�@���/"',C���*vو�
�3
�א��'�@���/"',C���*vو�
,'"/���@ ) Water Layer ( وب الذي ـة املنسـوذلك ملعرف

  ٠تصل فيه املياه إىل مستوى السيول أو اجلريان السطحي وحتديد األراضي اليت تغمرها تلك املياه 
 حلوض وادي لنب فقد مت ةـالالزمة يف بناء قاعدة البيانات اجلغرافي البيانات مصادر  ونظراً الختالف

   -:مها لرسم شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب استخدام طريقتني 
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    تعتمد يف رسم شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب على املرئية الفضائية -: א	�4+�
�א�وKא	�4+�
�א�وKא	�4+�
�א�وKא	�4+�
�א�وK )أ( 

    ) Ikonos( ة ـمكاني بدقة)Spatial Resolution  ( )١,٠٠٠ :١(اس رسم ـومقي )م ١ (    
   وذلك ملا تقدمه املرئية ) Screen Digitizing (ة ــالترقيم على الشاش أسلوب  دامـ     باستخ

  وادي حلوض  املائية التصريف ااري الدنيا لشبكة رسم يف تساعد دقة وضوح عالية       الفضائية من
   ٠) ٥٠,٠٠٠ :١ ( فرة مبقياس رسمالكنتورية حلوض وادي لنب املتو اخلرائط واليت مل تظهرها      لنب

                   

 )ب( �&'h	א�

א	�4+��&'h	א�

א	�4+��&'h	א�

א	�4+��&'h	א�
 رتفاعات الرقمية إلة على منوذج اـ تعتمد يف رسم شبكة التصريف املائي-: א	�4+�

DEM )      (  بدقة)من خالل أدوات التحليل   الطريقة اآللية التلقائيـة وذلك  متر باستخدام )٢٠  
 - Toolbox ( املتمثـل يف  وى الثالـث ـالل املستـ من خ) ArcGIS (يتيحها برنامج        اليت

Spatial Analyst Tools- Hydrology       ( ٠  
  


�����א=��'ق�א	3�'&'�א=��'ق�א	3�'&'�א=��'ق�א	3�'&'�א=��'ق�א	3�'&'� )٤(�4bא�
�4bא�
�4bא�
�4b�5��5��5��5א���*U�	א�j�
��X�Gא��
�i'Gא���*U�	א�j�
��X�Gא��
�i'Gא���*U�	א�j�
��X�Gא��
�i'Gא���*U�	א�j�
��X�Gא��
�i'Gא�� �� �� �� �
  - : �א�!�,!�[�7א�!�,!�[�7א�!�,!�[�7א�!�,!�[7   
  

ة تعترب كعناصر ـعينالبيانات اخلطية من البيانات املساحية قواعد م استخراجأو تتطلب عملية اشتقاق 
دة ـضبط لتلك العملية وذلك من أجل أن تصبح البيانات اخلطية مرتبطة مع البيانات املساحية يف قاع

   -:البيانات من خالل تلك الضوابط ، وتتمثل تلك الضوابط يف العناصر التالية 
  
)١( MMMMא����������i!א������i!א������i!א������i!�����*	�)&':*�}�א�	*�}�א�:'&(�	*�}�א�:'&(�	א�:'&(��{�����;��;��;��;�������
��
��
��
����@'k�{@'k�{@'k�{@'k�{����&'�2�s�&'�2�s�&'�2�s�&'�2�s�����i��'i��'i��'i��'����3	�73!ض�وאد	3!ض�وאد�7	3!ض�وאد�7	��������5555!ض�وאد�7 ) Spatial 

Reference      ( : -   
فيد توحيد املرجع  املكاين ي) Spatial Reference (ة يف ـ بني البيانات اخلطية  والبيانات املساحي  

أثناء اشتقاق البيانات اخلطية من   اتـقاعدة بيانات حوض وادي لنب يف ضبط ودقة املسافات واملساح
  ٠البيانات املساحية 
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من خالل املرجع  دة وذلكـ ربط مرئية احلوض بالقاعدة بيانات حوض وادي لنب متوعند إنشاء قاع
واملساحية لكي يسهل حتريرهـا إىل مسافات  املكاين املوحد وهذا الربط هو ربط بني البيانات اخلطية 

 ) UTM مركيتور املعدل املستعرض العاملي (يتمثل يف مسقط  حمدد  ومساحات دقيقة ضمن مسقط
  ٠البيانات  حتديده مسبقاً لقاعدةالذي مت 

ط متعددة يتم حتديدها حسب ـة مساقـم املعلومات اجلغرافيـة يف إتاحـوقد برزت أمهية ودور نظ
  خصائصها اليت توافق مع هدف الدراسة من حيث حتقيق املساحة واملسافة واالجتاه والزاوية الصحيحة 

 أن نقوم  باستعراض خصائص املرئية الفضائية دة البيانات جيبـ مع قاعةـتوحيد مسقط املرئيوعند 
  املكاين للمرئية ومدى مطابقته للقـاعدة  البيانات وذلك كأول عنصر ضبط لعملية املرجع لتأكد من

  ٠االشتقاق 
                                                                        

)٢(  
   -: ) �v ) Extent+������א��;�
�v+������א��;�
�v+������א��;�
�v+������א��;�
 وتتم ) X.Y Domain (ة ـ بتحديد مدى املرئية  معرفة القيم الدنيا والعليا إلحداثيات املرئييقصد

ات قاعـدة البيانات حيث يعترب ـمدى وحدود املرئية الفضائية أثناء عملية إنشـاء طبق عملية حتديد
  تقاقهـا منم البيانات اخلطية أثناء اشـ ضروري  لتنظياًعنصر)  Extent ضبط مدى املرئية (عنصر 

دة البيانات ويكمن الغرض من حتديد القيم الدنيا والعليا ـات يف قاعـة يف  الطبقـ البيانات املساحي
  ميكن ضبط عملية التحرير خالهلا  من  واليت)  Precision(ة ـة املرئيـإلحداثيات املرئية لضبط دق

) Editing ( ٠ أثناء  عملية االشتقاق                                 
، صورة جوية ، ة ضوئياً ـممسوحة ـخريط (سواء كانت  ) Raster Data (املساحية  وللبيانات 

 ويتمثل مدى ) Extent (ا ـأو مداه اـحدوه  تلك القيم رئيسية متثل  أربع قيم )مرئية فضائية  
 )Ikonos  ( للقمر الصناعـي  وض وادي لبـن من مرئيـة غرب الرياضـحلمنطقـة الدراسة 

  -: )٢٦(واملوضحة يف الشكل  باحلدود التالية
  ٠غرباً  ) 628112.33 ( وهي ) Min – X ( قيمة ) Left ( متثل قيمة *    

  ٠ شرقاً ) 714204.05 ( وهي ) Max – X (  قيمة) Right ( متثل قيمة *   
  ٠جنوباً  ) 2691608.89 ( وهي )  Min –Y( قيمة ) Bottom (متثل قيمة  *   

         ٠مشاالً  ) 2772502.87 ( وهي )Max –Y  ( قيمة ) Top (متثل قيمة   *   
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  ) Extent ( نافذة توضح قيم مدى املرئية )٢٦(شكل                        

   حلوض وادي لنب   ) X.Y Domain (املتمثلة                            

          
                       

  ي ـهو )Y( وأرقام ) أرقام ٦(هي و )X(أرقام  املتـعلقة ب) X.Y Domain (م ـقيمن  ونستدل
  أي مسقط مركيتور العاملي املستعرض) UTM (هو  لمرئية الفضائيةنوع املسقط ل على ) أرقام ٧(

  ٠املعلومات اجلغرافية برامج نظم املعدل واملعتمد يف
  
)٣(  ��K/�
�4b'&'��א�3	ن�א=��'ق�א!&'k��+�v��K/�
�4b'&'��א�3	ن�א=��'ق�א!&'k��+�v��K/�
�4b'&'��א�3	ن�א=��'ق�א!&'k��+�v��K/�
�4b'&'��א�3	ن�א=��'ق�א!&'k��+�v�+�U�	א�
�*�@��'�I��
�i'G�+�U�	א�
�*�@��'�I��
�i'G�+�U�	א�
�*�@��'�I��
�i'G�+�U�	א�
�*�@��'�I��
�i'G : -     
  ات ـبيانال من ) Vector Data (طية عند القيام بعملية االشتقاق واملتمثلة يف حترير البيانـات اخل 

                                                - :قانونني مها جيب مراعاة  ) Raster Data (املساحيـة 
 ة التحريرـي أثناء عمليـ وهي تعن) Largest Share (ع ـملرب أكرب نسبة مشاركة من ا-: أوً:

   )%٥٠( املساحية جيب أن تكون الظاهرة اخلطية غطت الظاهرة املساحية بنسبة تزيد عن للظاهرات
  ة ـ قد مثلت الظاهرة املساحيرون عملية التحريـذه النسبة تكـوPixel  ( (من املربع املتمثل يف 

                                         ) ٢٧(الشكل  وضح منكما هو م٠بظاهرة خطية 
 يف مسافات ومساحات الظاهرة اًصانـن ذلك يعين نقإ ف)%٥٠(وحني تكـون النسبة أقـل من 

  ٠املمثلة 
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 -ًM�-�: النقطة املركزية ) Central Point ( ا أن عملية التحرير متر مبركز املربع بغض ويقصد 
  ) ١٢١ ، صهـ١٤٢٦ ، عودة ( ٠)  Pixel(مساحة  ةالنظر عن بقي

  
  مركزية  ملرئية حوض وادي لنب ومتثيلها بظاهرة خطية وفق نقطة) Pixel (نافذة توضح خلية  )٢٧(شكل   

       
                  

  
)٤( 
k�	א��s�i��+�v
k�	א��s�i��+�v
k�	א��s�i��+�v
k�	א��s�i��+�v  ) Precision ( :-  

ة منطقة ـة الوضوح املكاين ملرئيـبدرج اجلغرافية يف برامج نظم املعلوماتترتبط مقدار حتديد الدقة 
تلقائياً يف الربنامج اعتمـاداً على ذلك الوضوح ، ومبا أن درجة الوضوح الدراسة حيث يتم حتديدها 

   أي ) سم١٠٠( الدقـة سوف تكـون  أن مقدارـ ف)متر ١ ( قيمته ) Ikonos (للقمر الصناعي 
 قـة يف عمليـة حترير البيانـات اخلاصة باملرئيـة الفضائيـةالد وتظهر أمهية حتديد حدة ) متر ١ (

 وكذلك لضبط قيـاس  ) Vector  Data ( إىل )Raster  Data  (أي يف حتويل البيانـات من 
ولتجنب ظهـور نافـذة  ) Feature Class (واملساحـات ملعامل الطبقات املختلفـة يف املسافات

) Create ( التحرير  أثناء  عملية) Editor ( يوضحها الشكل  كما هو يف املالحظة اليت)٠ )٢٨   
  
  
  
  
  
  

 JM]�;ا;�-ه6ة ا 

  JML-aG;ا;�-ه6ة ا  
 <`CI JEKG8G;اPixel  

 JM]�;6ور ا;�-ه6ة ا/
 dI6G;6آ� اGI(pixel) 
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   نافذة توضح عدم ضبط الدقة يف بيانات القاعدة)٢٨(شكل                        

                        
             

  
  -:وتقاس الدقة حسب القانون التايل   
  ) وحدة التخزين أو بسط مقياس الرسم  (  ÷  ) وحدة اخلريطة أو مقام مقياس الرسم الدقيق (
  

           100CM                                                 MU  
P =                         =                               =  100CM              

SU                             1CM                                            

   
P  / ٠ متثل حدة الدقة  

MU   / متثل وحدة اخلريطة أو مقام مقياس الرسم الدقيق ) Map Unite ( ٠  

SM   / متثل وحدة التخزين أو بسط مقياس الرسم ) Storage Unite( ٠     
Help Files )                                                                 ( Arc GIS V. 9.0 Desktop ,   

  

 هو  السابق الذكرا أن املقياس الدقيقـق ومبـاملقياس الدقي  قيمة اجلزء الواحد من ومتثل حدة الدقة
     ٠ ) سم١(تساوي جزاء   فأن قيمة اجلزء الواحد من تلك األ) جزء١٠٠(  أي) سم١٠٠(

 التغطية أي املساحة  ذلك فأنه عالية أي الرقم الذي ميثله صغري لـويقال عن مقياس الرسم حدة دقت
غطية تتناسب مع حدة الدقة تناسباً ـيدل على أن مقدار الت املقياس تكون صغرية مما ذلك اليت يغطيها

ة كانت مساحة التغطية صغرية مما يدل أن ـ الدقة عالي) Precision (حدة   أي كلما كانتعكسياً
  ٠مقياس الرسم كبري 
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و��'��@��C�sق�	��U+��אو��'��@��C�sق�	��U+��אو��'��@��C�sق�	��U+��אو��'��@��C�sق�	��U+��א k�	
k�	
k�	
k�	 ) Precision ( �)��Z[&�jא�B*!�'��אL\�א,�
�و�(��Z[&�jא�B*!�'��אL\�א,�
�و�(��Z[&�jא�B*!�'��אL\�א,�
�و�(��Z[&�jא�B*!�'��אL\�א,�
�و
�:@*?�א	�U!�א	�'	(�@*?�א	�U!�א	�'	(�@*?�א	�U!�א	�'	(�@*?�א	�U!�א	�'	(� J� J� J� J� �� �� �� �

  
  * Kא�و�

  א	�4+�
�א�وKא	�4+�
�א�وKא	�4+�
�א�وKא	�4+�k�	א�s�i��+�v
k�	א�s�i��+�v
k�	א�s�i��+�v
k�	א�s�i��+�v  Precision   :-   

  أو) سم١٠٠( ل األفضلـة والذي ميثـلمرئية الفضائيلوتعتمد هذه الطريقة على حتديد حدة الدقة 
 واليت تتطابق مع درجة الوضوح) متر١(لطبيعة لوحـدة اة املقياس الدقيق ـ وهي قيم)ملم ١٠٠٠(

 ) IKONOS (حوض وادي لنب املأخـوذة من القمـر الصناعـي األمريكي  للمرئيـة املكانـي
 Max ,Y + ( Min (و   ) + Max, X Min (د قيمة ـتلقائياً حتدي وعند حتديد حدة الدقة يتم 

ة ـ وقيم) 714204.05 ( ادي لنبة وـ ملرئي)  Max – X( ةـت قيمـألساس أصبحا اذه وعلى
)  Max – Y( )2772502.87  (  ٠وهو يطابق إحداثيات حدود ومدى املرئية   

                                         
* 
��k��+�v��
�&'h	א�

א	�4+���k��+�v��
�&'h	א�

א	�4+���k��+�v��
�&'h	א�

א	�4+���k��+�v��
�&'h	א�
   -:  + Max – X.Y Min  א	�4+�

 وسوف يقوم الربنامج ) X.Y(ات ـقيم الدنيا والعليا إلحداثيالد ـ حتدي وتعتمد هذه الطريقة على
  -:بتحديد حدة الدقة املالئمة لتلك اإلحداثيات 

  
  ٠ ) 628112.33 ( متثل ) Min – X ( قيمة -١   
  ٠ )  2691608.89 ( متثل  ) Min –Y(قيمة  -٢   
  ٠ ) 714204.05 ( متثل ) Max – X (قيمة  -٣   
  ٠)  2772502.87 ( متثل ) Max –Y (قيمة  -٤   
  

א	�4+�
�אא	�4+�
�אא	�4+�
�אא	�4+�
�א *h	'h	
h	'h	
h	'h	
h	'h	  
��k��+�v
��k��+�v
��k��+�v
��k��+�v  – X.Y Min  + 
k�	א�s�i
k�	א�s�i
k�	א�s�i
k�	א�s�i���� Precision :-   

حدة الدقة  (ة إىل ـ فقط إضاف)  X.Y(ي ـة على حتديد قيم الدنيا إلحداثـذه الطريقـوتعتمد ه
Precision ( يقوم الربنامج بتحديد القيم العليا إلحداثي  وسوف)X.Y(والشكل  اًـ تلقائي)٢٩( 

   ٠يف برنامج نظم املعلومات اجلغرافية  )  X.Y(والعليا إلحداثيات الدنيا  قيمال اتـيوضح خان
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  ) Precision ( ودقتها ) X.Y Domain  (نافذة  حتديد مدى املرئية ) ٢٩(شكل         

              
                

األساسية  وبعد تنظيم وإدخال البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب نستطيع حتديد القواعد 
  -:وفقاً لنوع البيانات وطرق إدخاهلا واملتمثلة يف القواعد التالية لعملية االشتقاق 

  
 )١( Kא�و�s�@'�	אKא�و�s�@'�	אKא�و�s�@'�	אKא�و�s�@'�	دة بيانات حوض وادي لنب ـة يف قاعـ اعتمدت على نوع البيانات املدخل: א  

  -:التمثيل فيها نوعني مها واليت تكون طريقة       
  
   حلوض وادي لنب بالطريقة اليدوية اآلليـة املسماة  بأسلوب الترقيم  رسم شبكة التصريف املائية)أ( 

  ٠ ) Screen Digitizing ( على الشاشة     
   رسم شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب بالطريقة اآللية التلقائية باستخدام املستوى الثالث )ب(

    ( Spatial Analyst Tools – Hydrology يـل فـاملتمث ) ArcInfo (ج ـامـلربن      
 Toolbox  –       (    

                 
 )٢( 
�&'h	א�s�@'�	א
�&'h	א�s�@'�	א
�&'h	א�s�@'�	א
�&'h	א�s�@'�	اعتمدت يف طريقة متثيلها على هدف الدراسة ومها : א :-   

  ة التصريف املائية فقد مت متثيل بيانات قاعدة حوض ـ      مبا أن موضوع الدراسة يتطلب رسم شبك
     -:النحو التايل  وادي لنب على     
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  ة ـة يف شبكـ و هو اشتقاق البيانات اخلطية املتمثل) Vector Model ( منوذج التمثيل اخلطي )أ(

   من البيانات املساحية واملتمثلة )مساحية   نقطية ، خطية ،(حتتويها من بيانات  مبا  املائية التصريف    
    ٠ائيةباملرئية الفض    

  
   TIN-(Triangulated Irregular Network Data Model( منوذج التمثيل الشبكي )ب(

  ) Vector Data ( من بيانات خطية نقطية ) DEM (رتفاعات الرقمية إل حتويل منوذج اوهو      

     وذلك من أجل إجـراء عمليات التحليـل املورفومتري) Grid (مساحية تسامتية إىل بيانات       
  - Toolbox ( يف املتمثل ) ArcInfo (لربنامج  باستخـدام املستـوى الثالث       اليت سواء كان

Analyst Tools – Hydrology       Spatial (   حيث يقـوم برامج نظم املعلومات اجلغرافيـة  
   منتظمة  ) Grid تسامتية (ات تربيعية ـمعلوم إىل ) DEM (رتفاعات الرقمية إل     بتحويل منوذج ا

  إىل خرائـط ) Matrix (معلومات  الربنامج بتحويل  مث يقوم) Matrix (      من نقاط االرتفاع 
  ومنوذج اإلرتفاعات ) Slope ،   Watershed ،  Tin ،  Sink (      التحليل املورفومتري مثل 

  قطة معينة على سطح لن) X.Y.Z ( عبارة عن بيانات ارتفـاع التضاريس  ) DEM (الرقمية       
  تكون على شكل فواصل تربيعية ثابتة تدل على نظام إحداثي جغرايف أو نظـام مركيتور األرض     

  وكلما كانت النقاط التربيعية أقرب إىل بعضها البعض كلما  ) UTM (املعدل املستعرض العاملي     
  تضاريستلك النقاط على طبيعة دد ـيعتمد ع كان ملف االرتفاعات الرقمية أكثر تفصيالً حيث    
   لنب باعتبارها املصب حلوض وادي منطقة الدراسة فكلما كانت املنطقة ذات ميل قليل مثل منطقة    
  ٠بشكل أدق  منطقة سهلية فهي حتتاج إىل نقاط أكثر وذلك لتحديد اجتاه جريان وادي لنب    
  رة أي الفراغات التربيعية صغرية لكي ـكذلك جيب أن تكون املسافات بني نقاط االرتفاعات صغي    
   بشكل دقيق ) القمم ، األودية (يتم متثيل الظاهرات التضاريسية شديدة االرتفاع واالخنفاض مثل     
                                                 ٠وصحيح     
  كطبقة ) Grid ( تسامتية  ةرتفاعات الرقمية بعد حتويلها  إىل بيانات مساحيإلات اـوتكون بيان    
   حىت يسهل ) Raster Data (ي ـلنب ذات بناء هندسي مساح يف قاعدة بيانات حوض وادي     
    ٠املورفومترية بصورة مستقلة وأكثر دقة  التعامل معها يف إجراء التحليالت    
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�وאد�7	6وאد�7	6وאد�7	6وאد�7	6!ض�!ض�!ض�!ض�����'��2�s�����i��'i��'i��'i�2�s�&'�2�s�&'�2�s�&'�'&����'@'@'@'@����(�	�(�	�(�	�(�	�����!�!�!�!�����!	!	!	!	����!2!2!2!����2א	�3'��א	4א	�3'��א	4א	�3'��א	4א	�3'��א	4 -)٥( �� �� �� �
    )����Topology����( :-   

  
اء قاعـدة بيانات حوض وادي لنب واليت ـهامة الستكمال بن تعترب عملية البناء الطوبولوجي مرحلة 

دة وذلك لربط مسات الظواهر ـ استكمال بناء القاع دة أو بعدـاء القاعـميكن إجرائها أما قبل إنش
ق حتديد األخطاء الناتـجة  البعض عن طريـ  بعضها اجلغرافية يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب مع

وجي احملددة وذلك ليتم إعادة حتديد ـالطوبول تصحيحها وفق قوانيـن البناء يف بناء القاعدة ومن مث 
   ٠حدودها مع بعضها البعض 

   لتوضيح) A Mathematical Procedure (ه أسلوب رياضي ـويعرف البناء الطوبولوجي بأن
 البناء الطوبولوجي حيدد   ، وبالنسبة للخرائط فأن)  Spatial Relationships(العالقات املكانية 

   ) ١٠٤ ، صم٢٠٠٠صاحل ،  ( ٠ ) Features (مكونات اخلريطة  االتصال بني الظاهرات أو
 نقطية ، (ة سواء كانت ـرة اجلغرافيـالطوبولوجي هو حتديد حدود الظاه من هنا نستنتج بأن البناء 

ها من ظاهـرات أخرى ، وذلك لضمان متيزها عن بقية الظاهرات وذلك مبا جياور )خطية ، مساحية 
   ) ١١٦م ، ص٢٠٠٦ الدليمي ، ( ٠وصف وحتديد الظاهرة يف قاعدة البيانات  والتخلص من تكرار

 االنتهاء من حترير كل الظاهرات اجلغـرافية املوجودة على املرئية  ويتم إنشاء البناء الطوبولوجي بعد
 ضمن طبقـات ) Vector Data( ه ـة املتجهـاق البيانـات اخلطيـشتقالفضائية ضمن عملية ا

)Feature dataset  ( حيث يتم إنشاء البناء الطوبولوجي على ملفات )Feature dataset  ( 
  ٠ )  Arc Catalog (املستوى   من خالل) Feature Class  (وليس على 

  
'�����و�����tא��א	��&tX�Gא��א	��&tX�Gא��א	��&tX�Gא��א	��&�����X�Gא����א����א����א���!�(��5!�(��5!�(��5!�(������5!	!	!	!	����!2!2!2!�����2'��א	�4'��א	�4'��א	�4'��א	V����4'��א	V3'��א	V3'��א	V3'��א	�����3ض���5/&�ض���5/&�ض���5/&�ض����f����&/�5א	\��fא	\��fא	\��fא	\������������و+و+و+و+�*�'�����و�*�'�����و�*�'�����و�*�����)�)�)�)

   -: @*?�א	�U!�א	�'	(@*?�א	�U!�א	�'	(@*?�א	�U!�א	�'	(@*?�א	�U!�א	�'	(
  ر مع البيانات ذات البناء ـة أسرع وحبجم أكبـن والتعامل بطريقـ زيادة كفاءة عملية التخزي)١(

  ٠الطوبولوجي       
  ٠ يساعد البناء الطوبولوجي على إجراء العديد من التحليالت املكانية املختلفة )٢(
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  ٠ فوق بعضها البعض إلنشاء خريطة جديدة ) Overlaying (د على عمل الغطاءات  يساع )٣ (
 Subtype , Domain( يعطي البناء الطوبولوجي الدقة لسمات املعامل اجلغرافية املتعلقة فـي )٤( 

, Relation rules , Attributes       ( ٠                              
  ٠عدم تداخل مساحتني مغلقتني ومتجاورتني ومشتركتني خبط واحد  يضمن البناء الطوبولوجي )٥( 
   ٠ يساعد البناء الطوبولوجي على سهولة التعرف على املعامل اجلغرافية املختلفة واحملددة طوبولوجياً)٦( 

                                                   ) net.clubgis.www ( , ) net.cadmagazine.www (   
  

�' FFFFArcوV&/�5:N'��א	�3'��א	!2!4	�2�j�)�!א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,�
�و��'�وV&/�5:N'��א	�3'��א	!2!4	�2�j�)�!א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,�
�و��'�وV&/�5:N'��א	�3'��א	!2!4	�2�j�)�!א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,�
�و��'�وV&/�5:N'��א	�3'��א	!2!4	�2�j�)�!א�`�&]�Zא�B*!�'��אL\�א,�
�و��

Info�E��E��E��E���'&'�3	אع���5א!&��
IJh	��'&'�3	אع���5א!&��
IJh	��'&'�3	אع���5א!&��
IJh	��'&'�3	אع���5א!&��
IJh	)	'�	'(�)�   -: و�(�)'	�'	(و�(�)'	�'	(و�(�)'	�'	(و
   ) Node ( تعترب العقدة -:  Node Topology  א	�3'��א	4!2!	!�(�א	��4(��و�א	��Bא	�3'��א	4!2!	!�(�א	��4(��و�א	��Bא	�3'��א	4!2!	!�(�א	��4(��و�א	��Bא	�3'��א	4!2!	!�(�א	��4(��و�א	��B )أ( 
  واية أي ضلع أو متثل تقاطع األضالع وهي تستخدم يف   أو ظاهرة جغرافية وهي متثل بدايةاًمعلم ��������

  الطوبولوجي كما تستخدم يف حساب األضالع الذي األضالع يف البناء حتديد بداية واية واجتاه     
  أن لكل عقدة رقم تعريفي خاص  كما وتنتهي  بعقدة ،     يتكون من سلسلة من النقاط تبدأ بعقـدة

  الرئيسي من  روافد ارى حتديد     ا وتفيد حتديد عقد األضالع يف قاعـدة بيانـات وادي لنب يف
  االجتاه ومعرفة أطوال تلك  الروافد وكذلك حدودهـا مع الروافد األخرى لكي يتم حتديد حيث    

  ٠    العالقات فيما بينها 
4(��و�"*}�א	s��B )ب(b!�(�א	4!2!	�3'��א	אs��B	و�"*}�א��)4b!�(�א	4!2!	�3'��א	אs��B	و�"*}�א��)4b!�(�א	4!2!	�3'��א	אs��B	و�"*}�א��)4b!�(�א	4!2!	�3'��א	א Arc – Node Topology  :-  ويتم البناء  

  الطوبولوجي اخلطي بني الظاهرات اخلطيـة لتحـديد أطوال األضالع واجتاهاا وترابطها وذلك       
 – From (حيث حيدد الضلع بنقطة أو عقدة بداية ملا هلا مـن أمهية يف عملية التحليل املكاين       

node       (اية   ونقطة أو عقدة) To – node ( خـر عن طريق هاتني آ وميكن توصيل خط خبط  
  يتمكن برنامج نظم املعلومات اجلغرافية من التعرف  على كل خط على       العقدتني فقط وذلك لكي

   ر يتصل باآلخحيث يقوم الربنامج بوضع رقم تعريفـي خاص لكل خط  عن طريق هذه العقدة     حد
  ويتم االستفادة من البناء الطوبـولوجي ) عقدة البداية وعقدة النهاية ( العقدتيـن       عن طريق تلك

       اخلطي يف قاعدة بيانات وادي لنب يف حتديد حدود كل الظاهرات اخلطية املتمثلة يف ارى الرئيسي 
   مث حتديد اجتاه شبكة التصريف املائي حلـوض وادي ملعرفة  أطواهلا واجتاهاا ومن      والروافد وذلك

  ٠يترتب عليها يف معرفة اخلصائص املورفومترية لشبكة التصريف       لنب وما
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�و�א�(��و�א�(��و�א�(��و�א�������������i'Gi'Gi'Gi'G(�א�(�א�(�א�(�א�����!�!�!�!���������!	!	!	!	��������!2!2!2!��������2'��א	4'��א	4'��א	4'��א	����������������4א	3א	3א	3א	3 )ج(�)����ffff��������{*{*{*{*   Polygon Topology:-م البنـاء ـ ويت  
  حية والذي يتكون من جمموعة  من األضالع أو اخلطوط الطوبولوجي املساحي بني الظاهرات املسا     

  ٠مكونة حدود الظاهرة اجلغرافية املساحية       
  اه عقارب الساعة ويتم االستفادة من ـاء الطوبولوجي باجتـويفضل حتديد حدود املضلعات يف البن   
  أحواض التصريف لكلالطوبـولوجي املساحي يف قاعدة بيانات وادي لنب يف حتديد حدود  البناء    
    ٠رافد من روافد شبكة التصريف    
   )Adjacency  (الطوبولوجي املساحي تظهر هنا أضالع مشتركة مما يدل على جتاور  ويف البناء    
   ) ٩٩، ٩٧، ٩٦م ، ص ص ص ٢٠٠٧ الزيدي ، ( ٠الظاهرات املساحية فيما بينها    

                          )Building Geodatabases I, Lectures + Exeecises p7-1   (  ESRI   
  

ة يتم ختزينها يف ثالثة ـوعند إنشاء البناء الطوبـولوجي يف قاعدة البيانات فأن البيانات الطوبولوجي
   -:جداول رئيسية وذلك حسب نوع البناء الطوبـولوجي وهي كالتايل 

  
   ) Point Attributes Tables ( ) PAT ( إذا كان البناء الطوبولوجي نقطي تكون اجلداول *
   ) Arcs Attributes Tables ( )PAT ( إذا كان البناء الطوبولوجي خطي تكون اجلداول *
   )Area Attributes Tables ( )AAT ( إذا كان البناء الطوبولوجي مساحي تكون اجلداول *

  ) ١٠٧م ، ص ٢٠٠٠ صاحل ، (                                                                                                             
  
  

 حمكمة ) اً قانون٢٥(يبلغ عددها  )  Rules( ويتيح لنا برنامج نظم املعلومات اجلغرافية عدة قوانني
)  نقطية ، خطية ، مساحية (يتناسب كالً منها حسب نوع البيانـات إذا كانت الطوبولوجي  للبناء

عملية  البناء الطوبولوجي واليت تتطلب حتديد  الطبقة املراد عمل بناء طوبولوجي عليها  ند إجراءوع
املناسب لتلك الطبقـة حسب نوعية البيانات  نظم  املعلومات اجلغرافية يتيح القوانيـن فأن برنامج

  ٠ومات اجلغرافية  يوضح نافذة قوانني البناء الطوبولوجي يف نظم املعل)٣٠(والشكل ٠اليت حتتويها 
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                نافذة اليت يتم من خالهلا حتديد قوانني البناء الطوبولوجي يف قاعدة البيانات) ٣٠(شكل                 

          
                                         

 لطبقة الرتب وذلك وعند إجراء عملية البناء الطوبولوجي لشبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب
 املساحية املتمثلة يف املرئيـة الفضائية إىل  بيانات خطية  لتصحيح األخطاء الناجتة من حتويل البيانات

 لكي ) Add Rule (وعند استعراض القوانني اليت حتتويها نافذة  املائية ، متمثلة يف شبكة التصريف
 ٢٥ (تويها طبقة الرتب ، نالحظ أن من بني اليت حت البيانات نوع حسب يتم إضافة القانون املناسب

بالظاهرات اخلطيـة  وهي تتناسب   خاصة) اًقانون ١٢ ( اخلاصـة بالبناء الطوبولوجي هناك ) اًقانون
 يوضح مسميات تلك )٣١(والشكل  اًحسب نوع تلك البيانات اخلطية بصورة أكثر دقة  وختصص

   ٠القوانني املتعلقة بالبيانات اخلطية  
  
     قوانني البناء الطوبولوجي اخلاصة بالبيانات اخلطية)٣١(شكل                       

                                
                            

فمثالً ة حسب نوع اخلطأ الذي نتج عن عملية التحرير ـحيث يتم حتديد واختيار تلك القوانني اخلطي
  -:ئية من املرئية الفضائية يئة خطوط نتج عن التحرير األخطاء التالية التصريف املا شبكة عند حترير
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  ٠ عدم تطابق اية الرافد يف الرتبة مع روافد الرتبة األعلى منها )أ(   
  ٠ وجود رتب معلقة غري متصلة )ب(   
                                                      ٠خر د آ تطابق رافد أو تداخله مع نفسه أو مع راف)ج(   

  ٠ولكل من تلك األخطاء قانون معني يوضح موضع اخلطأ  ويصفه ويضع حل له    
القانون التايل وهو قانون خاص بااري املائية يف نظم املعلومات اجلغرافية ومن ضمن القوانني املتاحة 

  ٠التصريف لشبكة 
  ٠ )  �W& : ) Must Not Have Pseudoא	�'&!ن&�Wא	�'&!ن&�Wא	�'&!ن&�Wא	�'&!ن *  

 ٠غري صحيحة ال يكون هناك عقد عشوائية أ جيب  : ��B?�א	�'&!ن��B?�א	�'&!ن��B?�א	�'&!ن��B?�א	�'&!ن *  

 ٠ بنهاية خطني آخرين أو أكثر ى اية اخلط جيب أن تغط : =���א	�'&!ن=���א	�'&!ن=���א	�'&!ن=���א	�'&!ن *  

  * 
L'Bא�
L'Bא�
L'Bא�
L'Bأ(  : א�( ) Merge to Largest ( دمج مع األكرب ) أي دمج الرتبة مع رتبة أكرب منها ( 

  ) أي دمج الرتبة مع أول رتبة تأيت بعدها ( دمج من األولوية )Merge to Specified( )ب(                   
  

 يف نظم املعلومات اجلغرافية )  Must Not Have Pseudo(نافذة قانون   يوضح )٣٢(والشكل 
 Must Not Have (ي لطرق معاجلة قانون ـ يوضح الرسم التخطيط)٣٣(والشكل  وشرح ملعناه

Pseudo  ( ٠  
  

    نافذة القانون ووصفه يف برنامج نظم املعلومات اجلغرافية) ٣٢(شكل                   
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  صحيحة رسم ختطيطي لتوضيح اخلطأ املتمثل يف وجود النقاط العشوائية الغري ) ٣٣( شكل        

           
                                 

                           

 عرض األخطاء الناجتة من عملية البناء الطوبولوجي وذلك ) Arc Catalog (ويتيح لنا املستوى 
    يوضح تلك العقد اليت تدل على أن هناك )٣٤(مكاا ومعرفـة عددها والشكل لكي يتم حتديد 
   ٠ جتاورها خطية غري متصلة مع الظاهرة اليت ظاهرة جغرافية

  
  النقاط أو العقد العشوائية الغري الصحيحة اليت وردت يف طبقة ) ٣٤ (شكل                  

                      الرتب لشبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب                               

           
    

ستخالص تقرير عن جمموع األخطاء ومكاا ونوع مكانية اإوتتضح أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف 
  املستخدممما يسهل على )Topology Properties (القانون للبناء الطوبولوجي وذلك من خالل 

  حيث يتم إصالح أخطاء)٣٥(و موضح من الشكل ـا وتصحيحها كما هـالوصول إليها وحصره
  ٠رق املعاجلة  بعد معرفة ط)  Arc Map( الطوبولوجي يف املستوى البناء
  

  �%�%& ��' �()�  

   د+* 
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                                                                    لنب نافذة تقرير أخطاء البناء الطوبولوجي لقاعدة بيانات حوض وادي ) ٣٥(شكل             

          
  

اخلطأ مع طبقة شبكة التصريف املائية   حتدد مكان وبعد مطابقة البناء الطوبولوجي املتمثل يف العقد اليت
الظاهرة اليت جتاورها  ة الغري متصلة مع ـ الظاهرة اجلغرافي حلوض وادي لنب فسوف يتم حتديد موضع

والشكل  ) أي دمج الرتبة مع رتبة أكرب منها (  دمج مع األكرب) Merge to Largest (وحتتاج إىل 
     ٠ يوضح ذلك )٣٦(

     
                                                 مع بعضها البعض وتوصيلها Snappingالروافد بعد عمل  وقبل التعديل  اليت توضح مكان اخلطأالنقاط العشوائية  )٣٦(شكل 

                             

                                                      
   قبل تعديل اخلطأ                                          بعد تعديل اخلطأ                   
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 Must(وفيما يتعلق بالقانـون الثانـي املناسب لطبقة الرتـب املتمثلة يف شبكة التصريف املائيـة 

Not Have Dangles ( ي ـالذي يعنو) ٣٧( والشكل ) جيب أن ال يكون هناك خطوط معلقة( 
يوضح مفهوم هذا القانون وهو من أنسب القوانني اليت تعاجل الرتب املعلقة اليت قد تنتج لعدم اتصاهلا 

  بارى الذي يليها بسبب خطأ يف عملية التحرير 
  

  ) Must Not Have Dangles (نافذة قانون  ) ٣٧( شكل                     

                
                               

  

  )  �W& : ) Must Not Have Danglesא	�'&!ن&�Wא	�'&!ن&�Wא	�'&!ن&�Wא	�'&!ن * 

 ٠ جيب أن ال يكون هناك خطوط معلقة  : ��B?�א	�'&!ن��B?�א	�'&!ن��B?�א	�'&!ن��B?�א	�'&!ن * 

 ٠خر آ اية اخلط جيب أن تغطي على األقل بنهاية خط  : =���א	�'&!ن=���א	�'&!ن=���א	�'&!ن=���א	�'&!ن * 

 *  
L'Bא�
L'Bא�
L'Bא�
L'Bأ(  : א�(ُألقرب نقطة عن طريق  حتريك يدوي ) Snapping (٠ 
  ٠) Extend ( أو مد اخلط لنقطة اتصال )ب(                    

   يوضح الرسم )٣٨(والشكل  ) Trim ( أو عمل موازنة بني اخلطوط )ج(                    
   ٠التخطيطي لطرق املعاجلة                            
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   رسم ختطيطي لتوضيح اخلطأ املتمثل يف وجود اخلطوط غري املتصلة)٣٨(شكل                    

            
          

               
وتوضح العقد يف بناء الطوبولوجـي موضع تصحيح اخلطأ املتعلق يف الظاهرة اخلطيـة حيث يظهر 

خلطأ والذي يتمثل يف روافد الرتبة األوىل الغري متصلة مع روافد الرتبة الثانية  موضع ا)٣٩(الشكل 
  ٠وكيف مت إصالحها 

  
  

   اخلطوط املتصلة و اخلطوط املعلقة الغري متصلة )٣٩(شكل                              

     
    بعد التعديل                                                           قبل التعديل                          

  
  
  
  

  1)0ط +.-(� 
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التأكد من ضبط عملية البناء من وبعد االنتهاء من عملية البناء الطوبولوجي وتصحيح األخطاء البد 
ة ـاء اخلاص بكل القوانني اليت مت تطبيقها وذلك ملعرفـر األخطـاستخالص تقريوذلك من خالل 

   املتعلق) Total (   يوضح اموع)٤٠(والشكل  ٠ التصحيح ةـلياليت مت ا عم النتيجة النهائية
   ٠ ) صفر (أصبح مقداره الذي  ) Errors (باألخطاء 

  
  

   نافذة التقرير النهائي لتصحيح األخطاء ضمن عملية البناء الطوبولوجي)٤٠ (شكل                 
                                وض وادي لنبلقاعدة بيانات ح                                         
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       متثل دراسة اخلصائص املورفومترية لألحواض املائية أمهية تتعلق بدالئل بيئية عديدة حيث ترتبط 

  ٠اخلصائص ارتباطاً مباشراً بالعوامل الطبيعية أمهها املصادر املائية لتلك األحواض  تلك
 إلقـاء الضوء على هيدرولوجية األحواض وتساعد دراسة اخلصائص املورفومترية لألحواض املائية يف

 البشرية  أمهية ترتبـط باألنشطةمن ك األحواض ل وذلك ملا لت،املوارد املائية  املائية من حيث معرفة 
خلفها هذا النشاط البشري اليت تظهر يف حوض وادي لنب على د األضرار البيئية اليت يـومن مث حتدي

ات أو األضرار البيئية الطبيعية املتمثلة يف ـة عن نقل التربـلناجتا شكل مكبات خملفات البناء واحلفر
  ٠السيول والفيضانات 

ة اليت تندر فيها املياه إضافة إىل تعرض ـة الصحراويـومبا أن منطقة الدراسة تقع ضمن املناطق اجلاف
ادي حنيفة إىل د الغربية لوـمنطقة الدراسة املتمثلة يف حوض وادي لنب الذي يعترب أحدى أهم الرواف

ادة ـة إلعـإخالل بيئي بسبب سوء استخدام السكان لتلك املناطق مما استوجب وضع خطط تنموي
  ٠التأهيل من قبل اجلهات املعنية 

ويأيت االهتمام من قبل اجلهات املعنية بتلك األوديـة مبا فيها وادي لنب مـن حيث اعتبارهـا مناطق 
تروحيية ومجالية حيث اعتربت منطقـة أعايل وادي  صمة مناطق مفتوحة ملدينة الرياض حيث توفر للعا

إضافة إىل التربة اخلصبة اليت  ،  العليا لتطوير مدينة الرياض ة ـة من قبل اهليئـلنب منطقة حممية طبيعي
  ) هـ١٤١٣   ، اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض(٠ساعدت على الزراعة خاصة يف بطن وادي لنب

املورفومترية وما ينتج عنها من قيم حمسوبة خاصة املتعلقة بشبكة التصريف  خلصائصوتساعد دراسة ا
املورفومترية املتعلقة بالسيول وذلك لوضع خطط مستقبليـة  وادي لنب من تطبيق املعادالت  حلوض

ة يف إعادة تأهيـل ـد اجلهات املعنيـاملصادر وتفادي خماطر السيول األمر الذي يساع لترشيد تلك
  ٠ي لنب على أسس علمية دقيقة واد
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بأا اخلصائص احلوضية القياسية أو اهلندسية  ) Morphometry (وتعرف اخلصائص املورفومترية 
م ، ١٩٨٠ سالمة ، ( ٠واض املائية مبا يف ذلك اخلصائص الشكلية ـاليت تنتج عن قياسات معينة لألح

 أبو العينني ، (٠رتب النهر أو درجة الروافد وتم دراسة اخلصـائص  املورفومتريـة بتمييز  ) ٩٧ص
أي أن اخلصائص املورفومترية ترتبط بشبكة التصريف املائية لألحواض ، وتعتمد  ) ٤٣٦ص م ،١٩٦٨

املورفومتري على دقة رسم شبكة ااري املائية ، وتوفر لنـا تقنية نظم املعلومات   دقة نتائج التحليل
ة اليت مت اعتمادها يف  هذه الدراسة متمثلة ـء التحليالت املورفومتريبرامج متطورة إلجـرا اجلغرافية

 معـتمدة على بيانات ) Toolbox - Spatial Analyst - Hydrology (املستوى الثالث    يف
   املرئية الفضائية ، منوذج اإلرتفاعات الرقمية  (ة متمثلـة يف ـذات درجـة وضوح مكاين عالي دقيقة

DEM - Digital  Elevation  Model ( واليت تساعدنا يف رسم شبكة التصريف املائية بصورة 
  ٠دقيقة وواضحة مما ينعكس على نتائج التحليل املورفومتري موفـرة بذلك اجلهـد والوقت 

وفيما خيص الطرق اليت تعتمد على اخلريطة الكنتوريـة حيث ختتلف املعلومات والبيانات اليت توفرها 
 تبعاً الختالف مقياس الرسم واليت تتصف أغلبها بالتعميم خاصة للروافد الدنيا عند اخلرائط الكنتورية

منابع ارى املائي اليت ال تظهرها اخلرائـط الكنتورية  وهذا بـدوره  ينعكس على عدد الروافد يف 
                                                     ٠الرتب الدنيا 

 واستخراج اخلصائص املورفومترية حلوض وادي لنب جيـب التعرف على مفهوم يف حتديدقبل البدء و
  - : كالتايلعناصره مفهوم احلوض املائي و
األراضي اليت جتري عليها جماري نفس  ارة عن مجيع ـ  هو عب-: ) River Basin (احلوض املائي 

  ٠ه الشبكة املائية وااور لغريه من األحواض املائية خبط تقسيم امليا
    -:ويتكون احلوض املائي من العناصر التالية 

      
   االرتفاع  ى يتكون من نقاطـ عبارة عن منحن-: ) Water divide ( #G�M�H��Zא��'�#G�M�H��Zא��'�#G�M�H��Zא��'�#G�M�H��Zא��'� )١(

  ٠جماري الشبكة املائية القصوى احمليطة بنفس      
  ض املائي ، ة ظهور اجلريان السطحي يف احلوـهو نقطة بداي -: ) fountainhead (א��3}�א��3}�א��3}�א��3}� )٢( 

  جماوراً خلـط تقسيم املياه ويناسب أبعـد نقطـة من املصب على ارى احلوض  ويكون بأعايل     
  ٠     الرئيسي 
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 )٣( Sא��Sא��Sא��Sא�� )Estuary  ( :- هي أدىن نقطة ارتفاع للحوض على خط تقسيم املياه اليت يصب   
     ٠ املائي الشبكة املائية لنفس احلوضجماري  فيها مياه مجيع       

  ط تقسيم ـ هو أعلى منسوب على خ- : ) Maximum Elevation ( ��M'ع�א�?�k��M'ع�א�?�k��M'ع�א�?�k��M'ع�א��k?א�א�א�א� )٤(
  ٠املياه       

   هو أدىن منسوب على خط تقسيم املياه - : ) Minimum Elevation ( א���M'ع�א�د&?א���M'ع�א�د&?א���M'ع�א�د&?א���M'ع�א�د&? )٥(
  ٠مصب احلوض املائيوهو ميثـل عادةً      
   ٠ صغري تصب مياهه يف جمرى الوادي الرئيسي  هو جمرى-: ) Tributary ( א	�א,�א	�א,�א	�א,�א	�א,� )٦(

)٧( )G�;�	א����א)G�;�	א����א)G�;�	א����א)G�;�	א����א ) Main Stream ( :-معة ملياه مجيع الروافـ هو القنة ـد املشكلـاة ا  
   ) ١٦، ص  هـ١٤٢٥ بوروبة ، ( ٠للشبكة املائية       

  عليها ري ـة من سطح األرض اليت جتـهو عبارة عن املساح -:  )  Basin( אF!ض�א�';(אF!ض�א�';(אF!ض�א�';(אF!ض�א�';( )٨(
  واحد أو قناة رئيسة واحدة تكون عادة حماطة بقمم شبكة من ااري املائية اليت تصب يف جمرى       
  ) ٣، ص  هـ١٤٢٢ بوروبة ، (٠جبلية متثل أقصى اإلرتفاعات الفاصلة بني األحواض ااورة       

)٩( 

�א	���+>�א�';�:3=

�א	���+>�א�';�:3=

�א	���+>�א�';�:3=

�א	���+>�א�';�:3= ) Drainage Networks ( :-ارد ـي والرواف هي جمموعة ا  
   ) ١٨٥ ، صم٢٠٠٤ سالمة ، ( ٠ي ـاليت تصب يف جمرى واحد هو ارى الرئيس      

بيانات يف هذه الدراسة ونظراً لتنوع مصادر بيانات قاعدة ة املورفومترية احملدد خلصائصمن خالل او
ورفومترية ق املعادالت املـحوض وادي لنب وتنوع طرق استخراج العناصر املورفومترية وطرق تطبي

تصنيفها  نظم مت الاليت أتاحتها نظم املعلومات اجلغرافية فإن دراسة اخلصائص املورفومترية من خالل 
   -: وذلك حسب طريقة استخراجها )٤١(إىل ثالثة جمموعات كما يوضحه الشكل 

  
Kא�و�
ل عليها من  وهي املتغريات املورفومترية اليت مت احلصو: العناصر املورفومترية -: א��!@
�א�وKא��!@
�א�وKא��!@
�א�وKא��!@

اخلاصة بشبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب بعد حتريرها من املرئيـة الفضائية  جداول الطبقات
دات املترية وذلك ـ ذات الوح)  Screen Digitizing(باستخدام أسلوب الترقيم على الشاشة 

  Conformal  Universalور املعدل املستعرض العالـمي ـمركيت مسقط (مسقط  بناءاً على

Transverse Mercator Projection  UTM (دة بيانات حوض وادي لنب ـ املعتمد لقاع
   - :وتشمل 
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أطوال ااري لكل رتبة ، عدد طول احلوض ،  حميط احلوض ، مساحة احلوض ، عرض احلوض ، (
نقطة وض ، ـى للحـاألقص وال ااري ، رتب ااري ، االرتفاع ـااري لكل رتبة  جمموع أط

   ٠)املسافة األفقية   ،مركز ثقل احلوضع ، ـاملصب ، نقطة املنب
  

    اخلصائص املورفومترية يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب)٤١(الشكل                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
                    

      ل الباحثة عم:          املصدر              
  
  
  
  

   D;وnا JFpGeG;ا    
 6¾-.Z;اJ168/pPرpG;ا  

   

G;ا   JM�-K;ا JFpGe  
J168/pPرpG;د:ت ا-ZG;ا  

  

 JK;-K;ا JFpGeG;ا        
  ا;pGر�M>  J168/pP ا;6Ml8Gات

         JIpa2G;ا   

  ا;ME28> ا;pGرpP/68ي     
   JM�-`G;     ?MI   وا;�Z<-ت ا

J168/pPرpG;ا ¥N-Y�;ا     

                                                                    /0´�ت ا;0F-7ة  

JMP6اle;ت ا-�-M=;0ة اF->   
  ا;pGرp2; J168/pPض   

   وادي ;=?         

 ا;0F-7ة                                                                    ��6-ت/
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�&'h	א�

א��!@�&'h	א�

א��!@�&'h	א�

א��!@�&'h	א�
 تشمل صيغ املعادالت املورفومتريـة املتعارف عليها  : املعادالت املورفومترية - :  א��!@
 خاصية مورفومتريـة ، وقـد )٦٢ (ة مبا فيها املعادالت ـعاملياً  حيث مت حصر اخلصائص املورفومتري

ن جداول قاعدة بيانات حوض وادي لنب ومت  تطبيق مورفومتري مأو عنصرأ  متغري )١٢(مت استخراج 
ة املورفومترية اليت مت تطبيقها اعتماداً على ـوهي املعادالت الرياضي مورفومترية أساسية   معادلة )٢٤(

املتغريات احملسوبة من تلك املعادالت وتشمل تلك  للحصول على قيم  وذلك   املورفومتريـة العناصر
  طول احلوض ، متوسط عرض احلوض  معامل الشكل ،  معامل االستدارة ( : الصيغ الرياضية ما يلي 

معامل االستطالة ، نسبة التفلطح ، معامل التماسك ، نسبة التشعب ، متوسط نسبة التشعب ، متوسط 
ة التصريف ، معامل التعرج  ـوال ااري لكل رتبة ، نسبة أطوال ااري ، تكرارية ااري ، كثافـأط

التضرس بقاء ارى ،  درجة االحندار ، نسبة  االحندار ، مساحة االحندار التضرس الكلي ، نسبة ثابت 
معادلة   )١٥(ة إىل ـ إضاف)ة الوعورة ، الرقم اجليومتري ـمعامل التضرس ، التضاريس النسبية ، قيم

   ٠ عليها اليت مت احلصول اعتماداً على العناصر املورفومترية  ولـر حجم تدفق السيـلتقدي
  اخلصائصجمموع  من )  %٨٢ (وتقدر نسبة ما مت دراسته من اخلصائص املورفومترية يف هذه الدراسة 

 النسبة كافياً للتعرف على مدى إمكانية برامج الوصول ملثل هذهوترى الباحثة أن ، املورفومترية العاملية 
ملؤشر من مقدار النسبة يدل على قدرة تطبيق مثل هذه اخلصائص  وهذا ا نظم املعلومات اجلغرافيـة يف

رات أو ـاستخراج وتطبيق بقية اخلصائص سواء كانت متغي ة علىـاجلغرافي ات ـبرامج نظم املعلوم
ة دور نظم املعلومات ـه هو معرفـلتحقيق الذي تسعى الباحثة ادالت ، علماً بأن اهلدف الرئيسيـمع

احملدد  ربنامجاللتنفيذها يف  ة اآللية التطبيقيةـترية ومعرفاجلغرافية يف التعامل مع هذه اخلصائص املورفوم
  ٠ ) ArcGIS – ArcInfo V. 9 (هلذه الدراسة املتمثل يف 

 على بيانات العناصر املورفومترية  املخزنة يف  املعادالت املورفومترية ة يف  تطبيقـوقد اعتمدت الباحث
بنـاء تلك املعادالت حسب ما تقتـضيه خالل  د البيانات وذلك من ـأعمدة وصفوف جداول قواع

 يف جـداول الطبقات اليت حتتوي ) Building Query بناء االستفسار (ة عن طريق ـأطراف املعادل
املورفومترية حلوض  املورفومترية الداخلة يف بناء قاعـدة البيانات اجلغرافيـة  على العناصر واملتغريات 

  املعادالت ومعرفة كيفية استدعائها  ا تنفيذ تلكـ اآللية اليت مت ةـوادي لنب ، مما أتاح للباحثـة معرف
ة عن ـات اجلغرافيـم ما مييز نظم املعلومـمن قاعدة البيانات وربطها باحليز اجلغرايف املكاين و هذا أه

    ٠غريها من بقية النظم 
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دة البيانات اجلغرافية ـومترية مع صيغ املعادالت املورفومتريـة مدخالت قاعوتشكل العناصر املورف

ة ـن واليت من خاللـها ميكن احلصول على قيم العنـاصر املورفومتريـحلوض وادي لب املورفومترية
وذلك من أجل إجراء التفسريات املورفومترية لتلك النتائج ومن مث  احملسوبة من تطبيق تلك املعادالت

  ٠د العالقات املكانية بينها إجيا

h	'h	א�

א��!@h	'h	א�

א��!@h	'h	א�

א��!@h	'h	א�
 التحليل املورفومتري للقيم املورفومترية احملسوبة وإجياد العالقات املكانية بينها - : א��!@

التفسريات املورفومتريـة ملدلوالت القيم احملسوبـة أو لنتائج تطبيق املعادالت  اءـإعط هـويقصد ب
ق عليها ـمتف عليا ودنيا كمية كانت أو نوعية ة قيم ـحمسوبة ـلكل نتيج ة باعتبار أنـاملورفومتري
  املورفومتريـة مثل قيم معامل الكمي أو النوعي للقيمة ها إعطاء املدلولـاً يتم من خاللـمورفومتري

 تدل على ذلك ) صحيح١( كحد أعلى والقيم القريبة من ) صحيح١( حمددة  االستدارة واالستطالة
  ٠املعامل والعكس صحيح 

 إذا كان استخراج ) Excel ، SPSS (ة مثل ـج اإلحصائيـقد يلجأ الباحث إىل استخدام الربامو
العناصر املورفومترية وتطبيق املعادالت املورفومترية مت بطريقة يدوية وذلك إلجياد العالقات اإلرتباطية 

 حوض يراد منها خاصة عندما تكون هناك دراسات مورفومترية ألكثر من بني اخلصائص املورفومترية 
ذه فان دراسة اخلصائص املورفومترية متعلقة مبنطقة ـبينما يف دراستنا ه املقارنة بني تلك األحواض ، 

م من خالل القيم احملسوبة للخصائص ـالدراسة اليت متثل حوض واحد هو حوض وادي لنب حيث يت
ذا ما ترتكز عليه نظم املعلومات اخلصائص وه التوصل إىل العالقـات املكانية بني تلك  املورفومترية 

  ٠اجلغرافية ومتيزها عن غريها من بقية النظم يف توضيح العالقات املكانية بني الظاهرات اجلغرافية 
ص ـات اجلغرافية يف حساب اخلصائـة نظم  املعلومـبشكل كلي على تقني فقد  اعتمدت الباحثة 

 املرئية الفضائية (نات متقدمة ودقيقة متمثلـة يف اداً على مصادر بياـبصورة آلية استن املورفومترية 
ات الرقمية ـ، منوذج اإلرتفاع )متر١( ذو الوضوح املكاين )  Ikonos(الصناعي األمريكي  للقمر 

DEM ) (بدقة  ) ٠ )متر ٢٠  
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عناصر واملعادالت املورفومترية تبعاً للخصائص املورفومتريـة املتعارف عليها واحملددة يف هذه تنتظم ال

     -:الدراسة بثالثة أنواع من اخلصائص لكل منها جمموعة من املتغريات وهي على النحو التايل 
                                                        


�)أ( �*:V	א�W;'�bא��
�*:V	א�W;'�bא��
�*:V	א�W;'�bא��
�*:V	א�W;'�bא�U*	U*	U*	U*	);'ض�א�';(!ض�א�';(!ض�א�';(!ض�א�!W�W�W�W�� J� J� J� J����� �� �� �� �
    واليت تشمل املسافات واملساحات ) Basin Geometry (وتعرف خبصائص هندسة احلوض       
  املتعلقة باحلوض وجمراه وروافده ، وتعترب هذه القياسات متغريات أساسية الستخالص املعادالت       
   -:الرياضية املورفومترية األخرى وتشمل       

  
  )  Km ( وحيسب ) P( ويرمز له -: )١() Basin Perimeter (  ;(;(;(;(���HאF!ض�א�'���HאF!ض�א�'���HאF!ض�א�'���HאF!ض�א�' )١( 

  وادي لنب اليت جيب حتديده ورمسـه  املتغريات األساسية املورفومترية حلوض ويعترب أول )كلم (        
  شكل احلوض ،   مساحة احلوض(الرتباطـه بالعديد من اخلصائص املورفومترية األخرى مثل         
   ٠) استطالة احلوض  استدارة احلوض ، ض ، طول احلوض  ، عرض احلو     
  والذي يقصد بـه املنطقة اجلبلية   ) Water divide (   ويسمى حميط احلوض خبط تقسيم املياه     
   م ، ٢٠٠٦ حمسوب ، (٠تنصرف على جوانبها امليـاه يف اجتاهني خمتلفني أو أكثر  ة اليتـاملرتفع      
   -: حميط احلوض وادي لنب بطريقتني آليتني اعتماداً على مصدر البيانات ومها ويرسم ) ١٩٧ص      

  
  

  
         )١(   -phology-Numerical Analysis in Geomor :) 1971(, M. A. C, King , .C.J, Doornkamp

                                                                                                    112-1.P  ,  London ; Iantroduction   
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      )  ( Screen Digitizing  باستخدام أسلوب الترقيم على الشاشة א	�4+�
�א	��و+
�א�	��
א	�4+�
�א	��و+
�א�	��
א	�4+�
�א	��و+
�א�	��
א	�4+�
�א	��و+
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 )أ( 
  الصناعـي  التصريف املائية  اعتماداً على املرئية الفضائية  ملنطقة الدراسة للقمر وهو رسم شبكة      

      ) Ikonos ( ذات الوضوح املكاين )حميطحيث يتم ختزين  )١٠٠٠ :١( ومقياس رسم ) ترم١   
  يوضح البناء اهلندسي  ة جبدولـوادي لنب ومرفق قاعدة بيانات حوض ة خطية يفـاحلوض كطبق      

  حيث مت رسم حميط احلوض ،  خطية  رةـظاهك أو ةـاحلوض كمساف       لتلك الطبقة ومقدار حميط
  للباحثـة والذي ) Visual Interpretation (على التفسري أو التصنيف البصري  اداًـ    اعتم  

  على التفسري بالنظر والتعرف على الظاهرات اليت حتويها الصورة أو املرئية وما متثله بصورة يعتمد     
  مسه من وادي لنب الذي مت ر وضح حميط حوضـي )٤٢(والشكل ، ة على سطح األرض يـ     حقيق

  ٠ ) كلم ٨٨,٢ ( والذي بلغ مقداره ) Ikonos (للقمر الصناعي  مرئية الدراسة      
       
   اليت ) Spatial Analyst Tools ( أدوات التحليل مداـ باستخא	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�
א	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�
א	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�
א	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�
 )ب(

   ) Toolbox (وى الثالث ـ يف املست)  ArcInfo (املعلومات اجلغرافيـة يتيحها برنامج نظم       
  )  متر ٢٠(ة ـوض وادي لنب بدقـ حل) DEM (ة ـات الرقميـاإلرتفاع       اعتماداً على منوذج

  رمسه من منوذج  وادي لنب الذي مت حميط حوض  يوضح )٤٣(والشكل ، م ٢٠٠٦  املنتجة عام     
  ٠ ) كلم ١٠٣,١٧ ( والذي بلغ مقداره ) DEM (الرقمية اإلرتفاعات      
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   ) Ikonos ( خريطة خط تقسيم املياه حلوض وادي لنب اعتماداً على مرئية القمر الصناعي األمريكي ) ٤٢ ( شكل                

     
   ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة الدفاع )متر ١ ( بدرجة وضوح مكاين ) Ikonos (للقمر  الصناعي من عمل الباحثة باإلعتماد على مرئية الرياض اجلزء الغريب ورسم خط تقسيم املياه       الربط واملعاجلة واالقتطاع 

  ٠م ١٩٩٩واملفتشية العامة ،                                                                                                    
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   ) DEM (وادي لنب اعتماداً على منوذج اإلرتفاعات الرقمية  خريطة خط تقسيم املياه حلوض ) ٤٣ (                 شكل 

  
٠م ٢٠٠٦ ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية العامة  ،  )متر٢٠( بدقة  ) DEM (     الربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم خط تقسيم املياه من عمل الباحثة  باإلعتماد على منوذج اإلرتفاعات الرقمية 
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بالطريقتني  السابقيت الذكر هناك فارق بني  لنب املستخرجة  ومن خالل قيم حميط حوض وادي 
 وتتضح الفروق اجلوهرية بني )% ١٤,٥ (در ـالفارق تق  نسبة )كلم ١٤,٩٧ ( احمليطني بلغ
  تقسيم املياه حلوض وادي لنب بني الطريقة األوىل اليت اعتمدت  اخلطية املتمثلة يف خط  الظاهرات

واخلريطـة الكنتوريـة املوضح عليها قيم نقاط املناسيب  يف رسم احمليط على املرئيـة الفضائية 
حميط حوض وادي لنب بالطريقة  الثانية املعتمدة على  املتباعدة فيظهر خط احمليط أقل تعرجاً بينما 

بعض فيظهر اخلط  املتجاورة مع بعضها ال) Pixel (رمسه من قيم  اإلرتفاعات الرقمية مت  منوذج 
  ٠أكثر تعرجاً وأدق نتيجة وأعلى قيمة 

لطبقة احلوض  ) Overlay (ط بني الطريقتني مت عمل تطابـق ـالفروق يف احملي وإليضاح تلك 
وبني طبقة احلوض اليت مت  ) Screen Digitizing (ة ـة اليدويـة اآلليـاليت مت رمسها بالطريق
يث وجد أن احلوض املرسوم بالطريقة  الثانية كثري التعرجات ة التلقائيـة حـرمسها بالطريقة اآللي

ط حيث أن  املسافة املتعرجة أكرب طوالً من املسافة املستقيمة ـوهذا ما أعطى قيمـة أعلى للمحي
  ٠ )٤٤(كما هو يف الشكل 

  ـةقية نتائج القيم احملسوبة حمليط احلوض الذي ميثل خط تقسيم حلوض وادي لنب بالطرـ  ومقارن
البيانات املعتمدة يف قاعدة البيانات املورفومترية حلوض  ملختلف مصادرمع بعضها البعض ة ـاآللي

 ومنوذج اإلرتفاعات ) Ikonos (األمريكي  الفضائية للقمر الصناعي يف املرئيةوادي لنب واملتمثلة 
  ٠ )١(رقم  نالحظ فروق القيم كما هو موضح من اجلدول ) DEM (الرقمية  

   
   حميط حوض وادي لنب بالطرق اآللية ملختلف مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنب )١(ول جد     

  أسلوب الرسم   مصدر البيانات          )كلم  (حميط احلوض     ) م(   حميط احلوض 

   درجة بIkonosمرئية          ٨٨,٢٣٧        ٨٨٢٣٧,٥١٧٩٦٠ 
  متر١    وضوح      

     يدوية آلية 

رتفاعات الرقمية إل ا منوذج    ١٠٣,١٧١       ١٠٣١٧١,٠٠٠   
DEM     متر             ٢٠ بدقة

     آلية تلقائية

  %١٤,٤٧      نسبة فارق احمليطني       مل ك١٤,٩٣٤      احمليطنيمقدار فارق   

                                          



 ١٣٠

 
   ) DEM ( ومنوذج اإلرتفاعات الرقمية ) Ikonos ( املياه اعتماداً على مرئية القمر الصناعي  خريطة مطابقة خط تقسيم) ٤٤ (شكل         

  
  ومنوذج اإلرتفاعات ، م ١٩٩٩ ، ) متر١ ( بدرجة وضوح مكاين ) Ikonos  (الربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم خط تقسيم املياه من عمل الباحثة  باإلعتماد على مرئية  الرياض اجلزء الغريب للقمر الصناعي              

 ٠م ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية العامة  ٢٠٠٦ ، )متر ٢٠ ( الرقمية بدقة                                                                       
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ة ـوبني املرئي ) DEM( ات الرقمية ـويرجع فرق القيم يف حميط احلوض بني منوذج اإلرتفاع
ة على التفسري البصري الذي يتخلله اخلطأ ـ قيمة حميط احلوض يف املرئيالعتمادالفضائية وذلك 

 ) DEM( منوذج اإلرتفاعات الرقمية  التلقائية املعتمدة على البشري لذلك تعترب الطريقة اآللية
  ٠هي األفضل يف رسم حميط احلوض 
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 )  Screen Digitizing(أسلوب الترقيم على الشاشة املسماة ب :  א	�4+�
�א	��و+
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 )أ(
: -   
  ٠ سهولة احلصول على مصدر البيانات املعتمدة يف هذه  الطريقة واملتمثلة يف املرئيات الفضائية)١(     
 Vector(يت مت احلصول عليها ذه الطريقة ذات بناء هندسي خطي  املتغريات املورفومترية ال)٢(

Data       ( ٠ سهلة التعامل معها يف قاعدة البيانات من حيث سعتها التخزينية الصغرية          
   يتم ربط النتائج اليت مت احلصول عليها جبدول متثل خصائص الظاهرة  اجلغرافية بصورة تلقائية  )٣(

   واليت ميكن الوصول )قيمة الظاهرة اليت مت حتريرها  التعريفي ، البناء اهلندسي ، لرمز ا( تشمل      
     ٠ ) ID (من خالل        إليها بسهولة

   ) Subtype ( ات مثل عمل التصنيفـ البيانولة إجراء بعض التحليالت على تلك رغم سه)٤(
     ٠التحليالت حمدودة  تبقى تلك      
  دقة مقارنـة مع الطريقة اآللية التلقائيـة املعتمدة على منوذج اإلرتفاعات الرقمية  النتائج أقل )٥(
     ) DEM (  الطريقـة اليدويـة اآلليـة على التفسيـر البصري اعتماد ويعـود السبب إىل  

     ) Visual Interpretation (والذي يتطلب اخلربة  يف حتديد حميط احلوض  لبيانات  املرئية  
  تفسري  يف جمال والعمليـة العلميـة تعتمد على اخللفية يف قراءة املرئيات وكفاءة الباحث واليت     

  سطح  ألشكال اخلصائص املختلفة مورفولوجيا إلدراكواملرئيات الفضائية وجمال  اجلي      حمتويات 
  شخصي خيتلف من يالًاملائية إضافة إىل كون التفسري البصري حتل فيها شبكة ااري       األرض مبا

                                                     ٠اخلطأ البشري       حملل إىل أخر وبذلك يشوبه
   نقطية ، خطية ، ( تتطلب عملية حترير خمتلفة الظاهرات من املرئية ذه الطريقة سواء كانت )٦(  

   الطريقة اآللية التلقائية باإلضافة إىل ضرورة ة معـ من الباحث مقارناًوجهد اً وقت)       مساحية 
  ٠       تطبيق الدقة العالية
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   و)  Snapping(عملية التحرير مثل   تتطلب هـذه الطريقة إجراء بعض املتطلبات قبل)٧(   

    ٠ ) Topology (مثل           بعد أمتام عملية التحرير
  Spatial Analyst Tools(دوات التحليل  باستخدام أ-:  א	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�
א	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�
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�א�	�
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 )ب(

Hydrology        ( :  -  
  قد يصعب توفرها حبيث عالية الدقة ) DEM (إرتفاعات رقمية   تتطلب هذه الطريقة منوذج )١(

   ٠ تتناسب مع درجة الوضوح املكاين للمرئية املرادفة هلا يف قاعدة البيانات      
   مساحية ذات بناء هندسي ـمت احلصول عليها بـهذه الطريقة اليت ـرات املورفومتريـ املتغي)٢(

     )Raster Data ( ٠معها يف قاعدة البيانات من حيث سعتها التخزينية الكبرية صعب التعامل   
  ة ـة ومباشرة بل تكون قيمها مرتبطـ يف هذه الطريقة ال يتم ربط النتائج جبدول بصورة تلقائي)٣(

   والذي)٢٥٥ -صفر(يوضح أدىن وأعلى قيمة للظاهرة واحملصورة بني  يالذ باملقياس الرمادي     

       ٠    ذه الصورة  ) Data Frame (   مفتاح الربنامج      تظهر يف
    ةـكسرية ـة حتويل قيم الظاهرة من أعداد عشريـة للطبقـداول املرفقـ يتطلب إظهار اجل)٤(

      ) Floating ( صحيحة  إىل أعداد) Integer ( ٠  
   ٠ عالية) DEM ( النتائج ذات دقة عالية خاصة عندما تكون دقة منوذج اإلرتفاعات الرقمية )٥(
  ق العديد من التحليالت ـ على إجراء وتطبي) DEM (ة ـ يساعد منوذج اإلرتفاعات الرقمي)٦(

  اداً على أوامر ألن تنفيذها وتطبيقها يتم بصورة تلقائيـة اعتم وجهد وذلك املتقدمة بأقل وقت     
     ٠الربنامج  التحليل اليت يتيحها      وأدوات

  ل منوذج ـة التحليل وذلك بتحويـإجراء بعض املتطلبات قبل عملي ة ـ تتطلب هذه الطريق)٧(
  ٠ )  Grid(إىل بيانات شبكية مساحية يئة اإلرتفاعات الرقميـة      
  ريقة مميزات حاسوبية متقدمة تتعلق خبصائـص تتطلب التحليالت اليت مت إجرائها بـهذه الط)٨(

   السرعة العالية للمعاجل حتليل البيانات ، سعة ذاكرة كبرية ( والتشغيل وتشمل  احلاسب اآليل     
   البيانات املساحية ، كرت شاشة عايل الوضوح لعرض خرائط نتائج التحليل بوضوح      لتخزين

  ٠ )كبري     
   -:ات الرقمية قبل حتليلها إىل عمليات معاجلة وتصحيح متمثلة يف  حتتاج منوذج اإلرتفاع)٩(

  ٠  )DEM(  الكشف عن مدى صحة بيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية) أ      (
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�אF!ض )٢( i'Gض�!Fא�
i'Gض�!Fא�
i'Gض�!Fא�
i'G� ) Basin Area (  )( ويرمز هلا -: )١A( وحتسب ) Km2( )٢ كلم(   

  تأثريها على حجم التصريف املائي داخل  يف رفومتريومتثل أمهية مساحة احلوض كمتغري مو     
                                          ) ٢٠٥م ، ص٢٠٠٣ حمسوب ، ( ٠كعالقة طرديةاحلوض      
  وتعرف مساحة حوض التصريف بأا كامل املساحة اليت حيـدها خط تقسيم املياه ويصرفها      
  م ، ١٩٩٢ الصاحل ، ( ٠بعد تعيني حدود حوض التصريف  وحتسب مساحة احلوض ٠النهر       
   )٧٥ص      

ومن خالل نظم املعلومـات اجلغرافية مت قياس مساحة احلوض بالطريقتني السابقتـي الذكر ومت 
احلصول على القيمة  احملسوبة للمساحـة حسب مصدر البيانات املعتمدة يف بناء قاعدة البيانات 

   - :لنب   املورفومترية حلوض وادي
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   ) Ikonos ( ((((��������!ض�����5;�
  مساحة احلوض ذات البيانات اخلطيـة املساحية اليت متثل      واملدرجة يف جدول خصائص طبقة

   مساحة )٤٥(ويوضح الشكل  لنب بيانات حوض وادي  يف قاعدة) Geodatabase (     طبقة
  ٠املرئية الفضائية  دي لنب الذي مت حتريره من   حوض وا

  

 )ب(��k�	א��'@'�M�ذج�א�!m�5ض��!Fא�
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��k ) DEM (د حتويلها إىل ـ بع  
   واملدرجة يف طبقة مساحـة احلوض ذات البيانات املساحية  )  Grid(بيانات مساحية يئة      

 –  Toolbox – Spatial Analyst Tools –  Hydrology (     وذلـك من خـالل 

 Basin      (عشرية كسريـة  ا من أعدادـوهلا بعد حتويل قيم جد)   Floating( إىل أعداد   
 Toolbox – Spatial Analyst ( والذي مت من خالل املستوى ) Integer (صحيحة      

Raster Calculator      (  مث بناء الصيغة التاليةint ( Layers )ل   ويوضح الشك)٤٦(  
  ٠) DEM( لنب الذي مت حتريره من منوذج اإلرتفاعات الرقمية  وادي  مساحة حوض    

  
         )١(   -phology-Numerical Analysis in Geomor; ) 1971(, M. A. C, King , .C.J, Doornkamp

                                                                                                    112-1.P,   London  , Iantroduction   
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   ) Ikonos ( خريطة مساحة حوض وادي لنب اعتماداً على مرئية القمر الصناعي ) ٤٥ (                    شكل     

  
   ، إدارة املساحة العسكرية  ، وزارة  )متر١ ( بدرجة وضوح مكاين ) Ikonos  (اجلزء الغريب للقمر الصناعي  الربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم مساحة احلوض من عمل الباحثة  باإلعتماد على مرئية  الرياض  

  م ،١٩٩٩                                                                                               الدفاع واملفتشية العامة ، 



 ١٣٥

  ) DEM ( خريطة مساحة حوض وادي لنب اعتماداً على منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) ٤٦ (شكل                        

  
٠م ٢٠٠٦عامة  ،  ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية ال )متر٢٠( بدقة  ) DEM ( من عمل الباحثة  باإلعتماد على منوذج اإلرتفاعات الرقمية مساحة احلوضالربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم    



 ١٣٦

  
   

 حسب )٢ باملتر(ات اجلغرافيـة حلوض وادي لنب ـوتقاس قيمة مساحة احلوض يف قاعدة البيان
 فأن )٢ بالكلم ( البيانات ومبا أن مساحة احلوض تقاس أساساً  املسقط الذي مت اعتماده لقاعدة

وحدات القياس املختلفة برامج نظم املعلومات اجلغرافية تتيح التحـويل التلقائي إىل العديد من 
                               ٠ بكل يسر وسهولة دون اللجوء للعمليات الرياضية اليدوية

                                                  
   مساحة حوض وادي لنب بالطرق اآللية ملختلف مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنب)٢(جدول   

  أسلوب الرسم  مصدر البيانات        )٢لمك(مساحة احلوض   )٢ م(وض  مساحة احل  
   بوضوحIkonos    مرئية   ٢٠١,١٠٨            ٢٠١٠٨٥١٦٣,٤٩   

  متر١         مكاين 
    يدوية آلية 

 منوذج االرتفاعات الرقمية   ١٩٦,٤٩٠           ١٩٦٤٩٠٤٢٥,٦٥    
DEM    متر٢٠ بدقة  

    آلية تلقائية
  

  %٢,٢٩        نسبة فارق املساحتني   ٢ كلم٤,٦١٨         ر فارق املساحتني مقدا    

           
  

 والذي مت  استخراج قيمـه اعتماداً على قيم جدول طبقة مساحة احلوض )٢(ويتضح من اجلدول 
يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب بأن  مساحة حوض وادي لنب املستخرجة من منوذج  اإلرتفاعات 

  أقل من مساحة احلوض املستخرجة من  املرئية الفضائية ويدل ذلك على كثرة   )DEM (الرقمية 
فهناك   ،)DEM  (تعرج حميط احلوض يف القيمة الثانيـة املعتمدة على منوذج اإلرتفاعات الرقمية 

ومساحته  فكلما زاد تعرج احمليط قلت مساحته اليت  عالقة مكانية  عكسية بني تعرج حميط احلوض
   )  ١٨٠م ، ص٢٠٠٤ سالمة ، (٠والعكس صحيح  يط احي

وتدل نسبة فارق املساحتني على أن الفارق بني املساحتني ضئيل جداً وتعترب الطريقة اآللية التلقائية 
 أكثر دقة وأفضل طريقة خاصة عندما ) DEM (املعتمدة على بيانات منوذج  اإلرتفاعات الرقمية 

  ٠ الرقمية متتاز بالدقة العالية تكون بيانات منوذج اإلرتفاعات
  لطبقة مساحة احلوض اليت  ) Overlay ( ومن أجل إيضاح مقدار فارق  املساحتني مت عمل تطابق 

واملعتمدة على قيم املرئية الفضائية وبني  )Screen Digitizing(مت رمسها بالطريقة اليدوية اآللية  
  ية التلقائية واملعتمدة على منوذج اإلرتفاعات الرقميةطبقة مساحة احلوض اليت مت رمسها بالطريقة اآلل

  



 ١٣٧

  
  

 ) DEM (و موضح يف الشكل ـ كما ه)دار فارق املساحتيـن بلون ـر مقـ حيث يظه)٤٧  
ة اليدوية اآللية اعتمدت على ـ ومبا أن حتديد مساحة حوض وادي لنب بالطريق)األزرق الفاتح  (

 للباحثة الذي يتطلب ) Visual Interpretation  (املرئية الفضائية وكذلك التفسري البصري 
اخلربة والكفاءة ورغم ذلك كان فارق املساحتني ضئيل جداً وذلك بسبب درجة الوضوح املكاين 

ة واليت ساعدت الباحثة يف رسم وحترير مساحة حوض وادي لنب حيث كانت ـة الفضائيـللمرئي
طى نتائج مقاربة لنتائج منوذج اإلرتفاعات أع ة مما ـحدود شبكة التصريف املائية للحوض واضح

  ٠ ) DEM (الرقمية 
ومن هنا يتضح أمهية دقـة ومصادر البيانات يف بناء قواعد البيانات اجلغرافيـة يف نظم املعلومات 
اجلغرافية وكذلك أمهيتها يف أعطاء النتائج الدقيقـة املرجوة من الدراسة ، اليت تساعد الباحث يف 

        ٠ت متغريات قاعدة البيانات اجلغرافية التحكم يف مدخال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٨

  ) DEM ( ومنوذج اإلرتفاعات الرقمية ) Ikonos (مرئية القمر الصناعي  مطابقة مساحة حوض وادي لنب اعتماداً على ) ٤٧ (شكل   

  
  م ، ومنوذج اإلرتفاعات ١٩٩٩ ،  )متر١ ( بدرجة وضوح مكاين ) Ikonos  (إلعتماد على مرئية  الرياض اجلزء الغريب للقمر الصناعي             الربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم خط تقسيم املياه من عمل الباحثة  با

   ٠لدفاع واملفتشية العامة  م ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة ا٢٠٠٦ ، )متر ٢٠ (                                                                       الرقمية بدقة 



 ١٣٩

  
  

  ) Km ( ويـحسب ) L ( ويرمز له -: )١() C ) Basin Length!ل�אF!ض�א�';(C!ل�אF!ض�א�';(C!ل�אF!ض�א�';(C!ل�אF!ض�א�';( )٣(

  ة اهلامـة اليت ترتبط بالعديد من اخلصائص األخرى ـ وميثل أحد املتغريات املورفومتري) كلم (     
  -: ويعرف طول احلوض املائي كما يلي ٠اخلاصة حبوض التصريف       
  ) Potter , 1961 ( ٠وهو اخلـط الذي ينصف مساحة التصريـف إىل قسمني متماثليـن  *     
  ) Ongley , 1968 ( ٠ هو اخلط الذي ميثل حمور احلوض املائي  *     

   -:     ويتم قياسه بعده طرق متعارف عليها 

� )أ(�+�C�
�+�C�
�+�C�
�+�C)����Schumm����( يف منطقة تقسيم  هو خط ميتد بني نقطة مصب النهر حىت أعلى نقطة  

  ٠املنبع  املياه باجتاه    

� )ب(�+�C�
�+�C�
�+�C�
�+�C)����Maxwell����(الل قياس طول خط موازٍ ـوض من خـ بأنه ميكن حتديد طول احل  

   ) ٢٦٠م ، ص١٩٩٩و الشريعي ،  حمسوب ( ٠ع ـاملصب إىل املنب ة الرئيسية منـالنهريللقناة       
      Maxwell, J.C. ,1960 )  (  احلوض بطريقتني مها   طولاستخراج متولقد:-  

         

�2�s�@'k�j�i��'&'!ض�وאد�7	6 * �4bא�

�2�s�@'k�j�i��'&'!ض�وאد�7	6��C�Z!ل�אF!ض���5א	�34�4bא�

�2�s�@'k�j�i��'&'!ض�وאد�7	6��C�Z!ل�אF!ض���5א	�34�4bא�

�2�s�@'k�j�i��'&'!ض�وאد�7	6��C�Z!ل�אF!ض���5א	�34�4bא�
�C�Z!ل�אF!ض���5א	�34�SGi�SGi�SGi�SGi������ �� �� �� �

�����������������'����������WWWWא�!�,!�[+
�א�!�,!�[+
�א�!�,!�[+
�א�!�,!�[+
�����א	��'�'�א	��'�'�א	��'�'�א	��' J� J� J� J������������� �� �� �� �
   لرسم طول حوض وادي لنب لسهولة رسم طول احلوض ) Maxwell (     لقد مت اعتماد طريقـة 

   وقد سهلت )متر ٤٢٥٣,٧٢( حيث بلغ طول احلـوض الرئيسي للحـوض موازياً مع ارى     
   على أن يكون طـول احلوض ) Snapping (إجراء عمل  اجلغرافية من خالل      نظم  املعلومات

  بعدما مت تعيني نقطة املصب  احلوض طول  ة يف حتديدـعلى املرئي     موازياً للقناة الرئيسية اعتمـاداً
  ) م ٩٦٠ (اليت متثل وادي لنب   حلوضونقطة املنبع  )م ٦٠٠(احلوض     اليت متثل أدىن ارتفاع يف 

   مـرق غرب جنوب ة الرياضـلوحمها  ني اللتني تغطيان احلوضـن الطوبوغرافيتـ    من اللوحتي
  ٠الكنتور   بعد حتديدها من مناسيب خطوط) 42-4624 ( رقم ولوحة وادي لنب )  4624-13(   
 

                 

     
)١(       , form and process: Drainage basin): 1973(, , Walling . E.D Gregory and.J.K

  London. P.50-63                      a geomorphological approach ,Edward Arnolo Ltd.,   
  
  
  



 ١٤٠

  

   ن الذي مت رمسـه من مرئية احلوض للقمر الصناعي ـ طول حوض وادي لب)٤٨(ويوضح الشكل 
 )Ikonos  (  الذي بلغ)ه من منوذج ـا يتعلق بطول احلوض الذي مت رمسـ وفيم)م ٤٢٥٣,٧٢  

 حيث مت حتديد نقطة املصب )م ٤٢٠٩٣,٩٢ ( طوله  والذي بلغ ) DEM (الرقمية  اإلرتفاعات
  درهـ منسوب وقونقطة املنبع على )م ٦٠٠ (ة ـتقسيم املياه بقيم نقطة على خط اليت متثل أدىن 

 ٠الرقمية يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  منوذج اإلرتفاعات  وذلك من جدول طبقة)م ٩١٦ ( 
ة ـالرقمي ه من منوذج اإلرتفاعاتـالذي مت رمس ول حوض وادي لنبـ ط) ٤٩ (ويوضح  الشكل 

) DEM ( ٠  
  

  ض وادي لنب بالطرق اآللية ملختلف مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنب  طول حو)٣(جدول              
  
   

  
  

  

  

  

  
ات ـة مع طول حوض منوذج اإلرتفاعـ تقارب قيمة طول حوض املرئي)٣(ويتضح من اجلدول  

 ) ٠,٠٤ (ة وهي ـة املنخفضـ حيث يتضح ذلك من فارق الطول ذات القيم) DEM (الرقمية 
 ذا يدل على دقة بيانات املصدرين من بيانـات قاعدة البيانات اجلغرافية وه) % ٠,٠٩ (بنسبة 

  ٠حلوض وادي لنب 
بني طبقة طول احلوض  ) Overlay (ومن أجل إيضاح مقدار فارق الطولييـن مت عمل تطابـق 

 كما هو موضح من ) DEM (بيانات املرئية وطول احلوض لبيانات منوذج اإلرتفاعـات الرقمية 
  ٠ )٥٠(الشكل 

  
  
  

  أسلوب      مصدر البيانات               )لم ك(طول احلوض    ) م (طول احلوض 
  الرسم   

       يدوية آلية   متر١وضوح بدرجة  Ikonosمرئية   ٤٢,٠٥٣        ٤٢٠٥٣,٧٢   

 DEMرتفاعات الرقمية إل ا منوذج       ٤٢,٠٩٣          ٤٢٠٩٣,٩٢ 

  متر٢٠  بدقة      
       آلية تلقائية 

   %٠,٠٩        نسبة فارق الطول          ٠,٠٤             فارق الطول



 ١٤١

   ) Ikonos ( خريطة طول حوض وادي لنب اعتماداً على مرئية القمر الصناعي ) ٤٨ (شكل                               

     
   ، إدارة املساحة العسكرية  ، وزارة  )متر١ ( وضوح مكاين  بدرجة) Ikonos  (الربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم طول احلوض من عمل الباحثة  باإلعتماد على مرئية  الرياض اجلزء الغريب للقمر الصناعي       

  م ،١٩٩٩                                                                                               الدفاع واملفتشية العامة ، 



 ١٤٢

   ) DEM (على منوذج اإلرتفاعات الرقمية وادي لنب اعتماداً خريطة طول حوض  ) ٤٩ (شكل                             

        
  ٠م ٢٠٠٦ ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية العامة  ،  )متر٢٠( بدقة  ) DEM (       الربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم طول احلوض من عمل الباحثة  باإلعتماد على منوذج اإلرتفاعات الرقمية 

  



 ١٤٣

  ) DEM ( ومنوذج اإلرتفاعات الرقمية ) Ikonos (طابقة طول حوض وادي لنب اعتماداً على مرئية القمر الصناعي  م) ٤٧ (شكل    

     
  م ، ومنوذج اإلرتفاعات ١٩٩٩ ،  )متر١ ( مكاين  بدرجة وضوح) Ikonos  ( من عمل الباحثة  باإلعتماد على مرئية  الرياض اجلزء الغريب للقمر الصناعي طول احلوضالربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم                

   ٠م ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية العامة  ٢٠٠٦ ، )متر ٢٠ (                                                                       الرقمية بدقة 



 ١٤٤
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    )Building Query(  

�א�B'د	\��	

�א�B'د	\��	

�א�B'د	\��	

�א�B'د	\��	 :-   

ة وعرض احلوض ويتم اشتقاقها من املعادلة ـة بني املساحـ يتم استخراج طول احلوض من العالق
  -:التالية 

  

                        )١(   
Bw (km)

)2A (km
L   -: ثلمييث    حب =

  
L : ٠ أقصى طول للحوض املائي      
A : ٠  ) ٢ كلم( مساحة احلوض املائي  
Bw : ٠  )كلم  ( عرض احلوض املائي  

  
 الذي خيص  معادلـة ) Building Query (حيث يتم تطبيق املعادلة من خالل بناء االستفسار 

املعلومات اجلغرافية واملتمثلة يف خيارات  من اخليارات اليت يتيحها برنامج نظم ض) طول احلوض (
)Selection – Select By Attributes  ( حسب الصيغة التالية :-  

  
                                                                               
  
 يف ) Building Query (ذة بناء االستفسار  واليت تبني ناف)٥١(من الشكل  كما هو موضح 

  ٠لنب  وادي قـاعدة بيانات حوض
   
   

  
)١      (  ,form and process: Drainage basin): 1973(,  , Walling .E.D Gregory and.J.K

  London.P.50-63                      Ageomorphological approach ,Edward Arnolo Ltd.,   
  

  
  

Basin_Area_km2] / [Basin-Width- km]    [ =  Basin Length 



 ١٤٥

  
  

   احلوضلطول ) Building Query ( نافذة بناء االستفسار )٥١(الشكل                    

                                          
       

              
 وذلك ألن تطبيق ) Maxwell (ولقد مت االعتماد على قيمة طول احلوض املستخرجة من طريقة 

ل احلوض واليت متثل الطريقة الثانية تتالءم إذا كان خط تقسيم املعادلة املورفومترية  املتعلقـة بطو
املياه متجانس يف مجيع  اجتاهاته وهذا خيالف وضع خـط تقسيم مياه حوض وادي لنب  املتعـرج 

 أكثر دقة من استخراج ) Maxwell (على الطبيعة لذلك تعترب الطريقة  القياسية املتمثلة بطريقة 
      ٠بطول احلوض   املعادلة املورفومترية املتعلقةطول احلوض من خالل تطبيق

ومن خالل املقارنة بني القيم  احملسوبة لطول حوض وادي لنب حسب الطرق القياسية املورفومترية 
وبني القيم احملسوبة باملعادالت املورفومتريـة يتبني الفروق القليلـة بني املرئية ومنوذج اإلرتفاعات 

واليت تعتبـر هي األدق لقلة نسبة الفارق بني القيمتني وذلك   القياسية بالطرق) DEM (الرقمية 
  ٠ ) ٤ (من خالل جدول 

  
  
  
  

  
       



 ١٤٦

  
  

   فروق القيم احملسوبة بني القياسات املورفومترية واملعادالت املورفومترية لطول حوض وادي لنب     )٤(جدول      

   
   ويتم اشتقاقـه من املعادلـة  ) Bw ( ويرمز لـه -: ) Basin Width ( @�ض�אF!ض@�ض�אF!ض@�ض�אF!ض@�ض�אF!ض )٤(
  -:املورفومتريـة التاليـة     
  

                         )٢(      
L (km)

)2A (km
wB   -: ثلمييث حب    =

  

wB : ٠ عرض احلوض املائي   
A  : ٠  ) ٢ كلم( مساحة احلوض املائي  

 L : ٠ )كلم ( أقصى طول للحوض املائي  
والذي يؤثر بدوره على حجم التصريف  ويفيدنا هذا املتغري املورفومتري يف حتديد  شكل احلوض

 أقصى عرض (ر املتغيـ ول والفيضانات ويضم هذاـار السيـحجم أخط النهري ومن مث حتديد
  ٠  )وض ـوض ،  متوسط عرض احلوض ، معامل شكل احلـوض ، أدنـى عرض للحـللح

  
  

)٢      (  ; form and process: Drainage basin): 1973(, , Walling . E.D Gregory and.J.K
 London. P.50-63                        A geomorphological approach ,Edward Arnolo Ltd.,   

  
  

  طول احلوض      الطرق القياسية
  ) م (    

  طول احلوض
  )م لك(   

  املعادالت        
     املورفومترية      

  طول احلوض 
  ) م (     

  طول احلوض  
  )م لك(     

   Ikonos  مرئية  
            متر ١ وضوح   درجة

  Ikonos    مرئية       ٤٢,٠٥٣    ٤٢٠٥٣,٧٢ 
  متر١ وضوح  درجة

  ١٨,٤٠      ١٨٤٠٠  

  رتفاعاتإل منوذج ا
    DEMالرقمية  
  متر٢٠بدقة     

  رتفاعاتإل  منوذج ا           ٤٢,٠٩٣     ٤٢٠٩٣,٩٢ 
    DEM الرقمية 

    متر ٢٠ بدقة     

 ١٧,٩٨       ١٧٩٨٠  

  م ٤٢                       فارق الطول    م ٤٠                  فارق الطول    

  % ٢,٢٨                  نسبة فارق الطول  % ٠,٠٩              نسبة فارق الطول  



 ١٤٧

  
  

   -:وتتيح لنا نظم املعلومات اجلغرافية عدة طرق لقياس تلك املتغريات منها 
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رسم شبكة خطوط متوازية عموديـة لعرض احلـوض بصورة  مباشرة من خالل وذلك عن طريق 

أقصى عرض للحوض من بني تلك  اخلطـوط الذي ميثل   مث حتديد)   Measure (األداة 
 واليت يتم  تسجيلها باملتر وذلك )  Segment  ( ةـنتيج أطول اخلطوط وذلك من خالل قراءة 

 مركيتور املستعرض (مسقط  يف لـواملتمث املعتمد لقاعدة بيانات حوض وادي لنب  حسب املسقط
  ٠م ل ومن مث حتويله إىل ك) UTMالعاملي 

 أقصى عرض للحوض ،  (املتوازية لعرض احلوض نستخرج  د رسم تلك الشبكة من اخلطوط  وبع
ة اخلطية اليت مت ا حترير ـ من خالل جدول الطبق)وسط عرض احلوض ـأدىن عرض للحوض  مت

  القيم اليت مت استخراجها من جدول طبقة عرض حوض  يوضح تلك )٥٢(شبكة اخلطوط والشكل 
  ٠      وادي لنب 

  
   نافذ جدول خصائص طبقة عرض حوض وادي لنب يف قاعدة البيانات)٥٢(الشكل              

           
  

 شبكة اخلطوط املتوازية اليت مت رمسها موصولـة خبط تقسيم املياه بالنسبة )٥٣(ويوضح الشكل 
  ٠ ) DEM (للمرئية ومنوذج اإلرتفاعات الرقمية 

  
  
  



 ١٤٨

  ل خريطة شبكة اخلطوط املتوازية لعرض حوض وادي لنب حسب القياسات املورفومترية                              شك 

     
  ومنوذج اإلرتفاعات م ، ١٩٩٩ ،  )متر١ ( بدرجة وضوح مكاين ) Ikonos  (الربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم شبكة اخلطوط من عمل الباحثة  باإلعتماد على مرئية  الرياض اجلزء الغريب للقمر الصناعي               

   ٠م ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية العامة  ٢٠٠٦ ، )متر ٢٠ (   الرقمية بدقة                                                                         



 ١٤٩

  

* �
����������+�+�+�+�����!�,!���!�,!���!�,!���!�,!������'د$��א	'د$��א	'د$��א	'د$��א	������א���Bא���Bא���Bא�����B���������������������2222������������34343434אF!ض�אF!ض�אF!ض�אF!ض@�ض@�ض@�ض@�ض�אج��אج��אج��אج����������X�X�X�Xא�א�א�א�
�
�
��א$א$א$א$'��'��'��'�������2�2�2�2 وووو������������������GGGG''''����  
    )Building Query(  

�א�B'د	\��	

�א�B'د	\��	

�א�B'د	\��	

�א�B'د	\��	 :-                       

 )٢كلم(ويتم حساب  معادلة عرض احلوض من خالل العالقـة بني مساحة احلوض املائي احملسوبة 
  يف برنامج نظم املعلومـات اجلغرافية وذلك حسب ) كلم (وبني أقصى طول للحوض واحملسوب 

  -:ة التالية الصيغة الرياضي
  
  

 اليت من خالهلا مت تطبيق  ) Building Query ( نافذة بناء االستفسار )٥٤(الشكل ويوضح 
  ٠معادلة طول احلوض املائي 

  
  عرض احلوضملعادلة  ) Building Query ( نافذة بناء االستفسار )٥٤(الشكل              

                                  
               

لقد مت األخذ بقيمة عرض احلوض املائي املعتمدة على القياسات املورفومترية اليت مت استخراجها و
خط تقسيم املياه ، ومن خالل على نقاط من الة بني عدة ـة املوصلـ املتوازي من شبكة اخلطوط

ى عرض ـ أقصى عرض للحوض ، أدن(ة قيم ـ معرفتجدول خصائص طبقة عرض احلوض مت
ة ـاملعادلة الرياضي ر هي األدق وذلك ألن تطبيقـ وتعتب)وسط عرض احلوض ـللحوض ،  مت

  املورفومترية يتماشى مع املساحات اهلندسية املنتظمة ومبا أن مساحة حوض وادي لنب ذات حدود 
  

  

Basin_Area_km2]  /  [Basin- Length - km]    [  Basin_Width  =   



 ١٥٠

  

متمثلة خبط تقسيم املياه املتعـرج األمر الذي أدى إىل عـدم جتانس شكل احلوض وجعل متعرجة 
 القيم احملسوبـة ألقصى عرض )٥(طوط  املتوازيـة هي األنسب وميثل جدول شبكة اخل توافـق

  ٠أدىن عرض للحوض و  متوسط عرض احلوض واملعتمدة على القياسات املورفومترية  للحوض و
  
  
    ملختلف مصادر البيانات حسب الطريقة القياسية ومتوسط العرض حلوض وادي لنب  وأدىن  أقصى)٥(جدول          

   أقصى عرض     صدر البياناتم   
  ) م (  للحوض 

   أقصى عرض 
  ) ملك(للحوض 

    أدىن عرض   
      )م ل ك( احلوض  

 متوسط عرض 
  )م ل ك(احلوض 

  IKONOS مرئية القمر 
  متر ١ وضوح درجة   

   ١,٩٨٤        ١٠,٥٩٧         ١٠٥٩٧,٩٠     
       

     ٦,١٥٠      
       

   ة الرقميرتفاعاتإلمنوذج ا 
   DEM  متر  ٢٠بدقة   

٦,١٠٣           ١,٢٧٨       ١٠,٥٨١     ١٠٥٨١,٥٣  

                                         
   حوض وادي لنب     عرض فروق القيم احملسوبة بني القياسات املورفومترية واملعادالت املورفومترية ل)٦(جدول 

  
  ومن خالل املقارنة بني القيم احملسوبة لعرض حوض وادي لنب حسب الطرق القياسية املورفومترية

  ة يتبني أن نسبة فارق العرض يف قيم طريقة القياساتـوبني القيم احملسوبة باملعادالت املورفومتري
  
  

      عرض احلوض اعتماداً على املعادالت املورفومترية  ترية     عرض احلوض اعتماداً على القياسات املورفوم

   احلوض عرض  مصدر البيانات   
  )م  (     

   احلوضعرض
  )م لك(   

   احلوضعرض   مصدر البيانات   
  ) م (    

   احلوضعرض
  )م لك(    

   Ikonos  مرئية  
         متر١ مكاين بوضوح 

   Ikonos مرئية     ١٠,٥٩٧      ١٠٥٩٧,٩٠   
  متر١ بوضوح    

  ٤,٧٨     ٤٧٨٠    

   االرتفاعاتمنوذج 
    DEMالرقمية 

  متر٢٠بدقة    

  منوذج  االرتفاعات   ١٠,٥٨١       ١٠٥٨١,٥٣   
   DEM الرقمية  

  متر٢٠بدقة      

  ٤,٦٦     ٤٦٦٠  

   كلم١,٠٢                    فارق العرض       م ١٦                 عرضفارق ال    

  % ٢١,٤٥                نسبة فارق العرض   % ٠,١٥            بة فارق العرض نس 



 ١٥١

  

ة فارق العرض يف قيم طريقة املعادالت ـمقارنة مع  نسب )  %٠,١٥(ة جداً ـملورفومترية ضئيلا
ة القياسات املورفومترية من حيث الدقة فيما يتعلق ـمما يرجح طريق ) % ٢١,٤٥ (املورفومترية 

  ٠باستخراج طول احلوض 
  

ابـه بقسمة  ويتم حس) F ( ويرمز له ) Form Factor ( -:  �B'���=:��אF!ض�B'���=:��אF!ض�B'���=:��אF!ض�B'���=:��אF!ض )٥(
  ٠ ) كلم( على مربع أقصى طول للحوض املائي )٢كلم(مساحة احلوض املائي 

ق الشكل العام ألجزاء احلوض املختلفة ، اعتماداَ على ـطي فكرة عن مدى تناسـمؤشر يع وهو 
م  ١٩٩٥ املشاط ، (قيمته فكلما قل معامل الشكل دل على عدم تناسقه وانتظامه والعكس صحيح 

ارتفاع قيمته تدل على الشكل الدائري الذي له الدور يف سرعة حتويل مياه  األمطار  أما ) ٢٤٦ص
  -:إىل ميـاه سيول ويتم حساب معادلة معامل شكل احلوض حسب الصيغة الرياضية التالية 

  

      )٣(        
)(

2)(

km2L

kmA
F   -: ثلمييث  حب  =

  
F : ٠  معامل شكل احلوض  
A  : ٠ ) ٢ كلم( مساحة احلوض املائي  

 2L  : ٠ )كلم ( مربع أقصى طول للحوض املائي  
 )٢كلم( من خالل العالقة بني مساحة احلوض املائي احملسوبة ) معامل الشكل (ويتم حساب معادلة 

يف برنامج نظم املعلومات اجلغرافية وذلك  ) كلم (حسوب ـ أقصى طول للحوض وامل وبني مربع
   -:حسب الصيغة الرياضية التالية 

  
  
  
  

  
)٣(.   Geophys.Amer. Trasns, Drainage basin characteristics ) :1932. (E.R,  Horton

Union 13 , 350-361                                                                                                             

  
  

[Basin- Length - km]^2   / Basin_Area_km2]    [  =  Form Factor   
 



 ١٥٢

  
   معامل الشكل ملختلف مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنب)٧(جدول                  

  مساحة احلوض   مصدر البيانات    
   )٢كلم (   

   طول احلوض
  )  كلم(   

   مربع طول احلوض
  )  كلم (     

  قيمة معامل الشكل

   Ikonosمرئية    
  متر١ ينمكا بوضوح

    ٠,١١       ١٧٦٨,٤٥       ٤٢,٠٥٣    ٢٠١,١٠٨  

  رتفاعات إل ا منوذج 
   DEM الرقمية  
    متر ٢٠بدقة    

   ٠,١١            ١٧٧١,٨٢            ٤٢,٠٩٣        ١٩٦,٤٩٠  

                                                    
وض وادي لنب  يدل على اخنفاض قيمتـه وهذا  يتضح أن معامل الشكل حل)٧(ومن حتليل جدول 

 الشكل العام إلجزاءه حيث يدل مؤشر اخنفاض معامل الشكل على  يدل على عدم تناسق وانتظام
ه من ـ العام حلوض وادي لنب الذي يقارب شكل من الشكل ة احلوض وهذا ما نالحظه ـاستطال

لى وصول مياه اجلريان السطحي ومياه املستطيل بسبب امتداده الطويل والذي بدوره ال يساعد ع
السيول بسرعـة إىل مصب احلوض وبالتايل يعطي ذلك فرصة لزيادة كمية التبخر والتسرب هلذه 

  ٠املياه يف احلوض 
  

        
 )٦( ��م ـويت ) Rc (ز له ـ ويرم-: ) Circularity Basin ( ((((����!ض�א�';!ض�א�';!ض�א�';!ض�א�';�����א��sא�Fא��sא�Fא��sא�Fא��sא����Fא��א��א��א

رة هلا نفس احمليط احلوضي فإذا  اقترب معامل ـدائعلى مساحة  مساحة احلوض حسابه من قسمة
      )٢٠٨م ، ص١٩٨٣حمسوب ،  (٠ اقترب شكل احلوض من الدائرة والعكس صحيح )١(االستدارة من 

                      
  
  
  

              
  

       

                         
         
  



 ١٥٣

  

          )٤(   
2p

4 π 
cR

Α=     ثلمييث حب:-  

  
  cR : ٠ معامل استدارة احلوض املائي    

   Α  : ٠ )٢كلم( مساحة احلوض املائي            
    p : ٠ حميط احلوض املائي  
     π  : ط(النسبة التقريبية الثابتة(  = 

7

22 = 3.1416 ٠  

  
   -:وات التالية ـة حسب اخلطـات اجلغرافيـ املعلوم دارة  يف نظمـويتم حساب معامل االست
 املتمثلة يف )  معامل االستدارة (ة ـ خيص معادل) Building Query (عن طريق بناء استفسار 

  -:الصياغة التالية 
  

�B��HG2'���א$���א�s )أ(��kد�'./s�א���
�B��HG2'���א$��kد�'./s�א���
�B��HG2'���א$��kد�'./s�א���
�B��HG2'���א$��k٤ (لذي ميثل ا : /.'د� × π ٣,١٤ النسبة الثابتة ط ×     

    - :حسب الصيغة التالية  )املساحة     
  

���'م��B'���א$���א�s )ب(��kد�'./s�א���
���'م��B'���א$��kد�'./s�א���
���'م��B'���א$��kد�'./s�א���
���'م��B'���א$��kمربع حميط احلوض (الذي ميثل  :  /.'د�  (     

   - :         حسب الصيغة التالية 
  

��B'���א$���א�s )ج( \�o���'(د�'./s�א���
��B'���א$\�o���'(د�'./s�א���
��B'���א$\�o���'(د�'./s�א���
��B'���א$\�o���'(مترية التالية  حسب الصيغة الرياضية املورفو/.'د�:-   

  
    

   )DEM( قيمة االستدارة لكالً من بيانات املرئية ومنوذج اإلرتفاعات الرقمية )٨(ويوضح جدول    
                                    

  
Miller, V.C. (1953) : A quantitative geomorphic study of drainage basin characteristics   
 Office of Naval Research Project NR389-042: Technical Report  3, Columbia University     
 
 

  

  
  

)٤( 

)Basin_Area_km2]    [ ( *    3.14 *  4   

[Basin- Perimeter - km] ^2 

[Basin- Perimeter - km] ^2 \ )Basin_Area_km2]   [ ( *  3.14 *  4=Basin Circularity 
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   قيمة معامل االستدارة حلوض وادي لنب ملختلف مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنب)٨(جدول                

  قيمة بسط معامل االستدارة          مصدر البيانات 
 )٤ × πاملساحة × ٣,١٤ ط  النسبة الثابتة(  

  قيمة مقام معامل االستدارة 
      ) مربع حميط احلوض (      

  قيمة معامل االستدارة 
  لكامل أطراف املعادلة   

   Ikonosمرئية   
متر       ١ مكاينبوضوح 

   

              ٠,٣٢             ٧٧٧٩,٢٤         ٢٥٢٥,٨١           

  منوذج االرتفاعات 
    DEM   الرقمية
  متر       ٢٠   بدقة 

           ٠,٢٣             ١٠٦٤٤,٠٤        ٢٤٦٦,٧٨          

   فارق معامل   
   االستدارة    

     ----------    ----------        ٠,٠٩  

   نسبة فارق    
   معامل االستدارة

      ----------    ----------    ٢٨,١٢ %  

                                                    
 ملعامل االستـدارة املعتمـد على )٨(ومن خالل النتيجة اليت مت التوصل إليها املوضحة يف جدول 

ل االستدارة املعتمد على مساحة ومربع حميط منوذج االرتفاعات ـمساحة ومربع حميط املرئية ومعام
 صحيح مما يدل على أن حوض وادي لنب )١(بعيد عن  بأن املعاملالرقمية حلوض وادي لنب يتضح 

  ٠ليس مستديراً 
 غري منتظم األجزاء مع تعرج يف خط تقسيم املياه ـهوض عن الشكل الدائري أنـويعين ابتعاد احل

)Water Divide  (  ويتطابق مع ما مت  التوصل إليه من القيمة  احملسوبة ملعامل الشكل من حيث
أن استطالة حوض وادي لنب متتد من دل على ـومتريـة واليت تاجليومورفولوجيـة واملورف الداللة

  ٠الغرب إىل الشرق 
  

�אF!ض�א�';( )٧(	'4��
�אF!ض�א�';(א	'4��
�אF!ض�א�';(א	'4��
�אF!ض�א�';(א	'4�� ويتم حسابه من ) ) E ويرمز له -: Basin Elongation ( ( א

 معامل بتعدوكلما ا  على أقصى طول للحوض٢مساوية ملساحة  احلوض بالكلم قسمة  قطر دائرة
  ٠شكل احلوض من املستطيل والعكس صحيح  اقترب  صحيح)١(من  االستطالة

       
  

      
  



 ١٥٥

  

                        )٥(    
L

0.5

π

A
2 

E









  -: ثلمييث حب   =
  
 E : ٠ معامل االستطالة  
Α  : ٠) ٢كلم( مساحة احلوض املائي         
L
   ٠) كلم ( أقصى طول للحوض املائي :  
π  : ط(النسبة التقريبية الثابتة  = (

7

22 = 3.1416 ٠  
  

   -: يف نظم املعلومـات اجلغرافيـة حسب اخلطـوات التالية ) معامل االستطالة (ويتم حساب 
 املتمثلة يف ) معامل االستطالة ( خيص معادلة   )Building Query (  عن طريق بناء استفسار 

  -:الصياغة التالية 
  

 )أ(	'4��
�B��HG2'���א$��kد�'./
	'4��
�B��HG2'���א$��kد�'./
	'4��
�B��HG2'���א$��kد�'./
	'4��
�B��HG2'���א$��kاملساحة ( × ٢الذي ميثل  : /.'د�  ÷π النسبة الثابتة ط   

  
٠) ٣,١٤Tحسب الصيغة التالية   ٥:-  

      

 )ب(	'4��
��B'���א$\�o���'(د�'./
	'4��
��B'���א$\�o���'(د�'./
	'4��
��B'���א$\�o���'(د�'./
	'4��
��B'���א$\�o���'(ة التالية حسب الصيغة الرياضية املورفومتري: /.'د�:-  

  
  
  

  
  

Schumm,  S.A. (1956) : The evaluation of drainge systems and slopes in badlands 
at Perth Amboy,  New Jersey, Bull. Geol. Soc. Amer..vol 67, 597-646. 

  
     

                                                           
  
  

)٥( 

Sqr ( [Basin_Area_km2 ] / 3.14  )   * 2=  

[Basin- Length - km] ) (Sqr ( [Basin_Area_km2] / 3.14  ) /   * 2   =Basin Elongation  
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   حلوض وادي لنب ملختلف مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنبطالةمل االست قيمة معا)٩(جدول     
  قيمة بسط معامل االستطالة         مصدر البيانات      

  ٠,٥ )٣,١٤ النسبة الثابتة ط π÷ املساحة (  × ٢ 
  قيمة مقام      

  معامل االستطالة  
    ) أقصى طول للحوض (

  قيمة معامل     
  الةط االست     

  لكامل أطراف املعادلة   

   Ikonosمرئية 
 متر       ١ بوضوح مكاين

                  ٠,٣٨           ٤٢,٠٥٣        ١٦,٠  

  رتفاعاتإلمنوذج ا  
    DEM   الرقمية
  متر       ٢٠   بدقة 

              ٠,٣٧            ٤٢,٠٩ ٣      ١٥,٨  

     فارق معامل 
  طالةاالست   

     ----------    ------      ٠,٠١  

    نسبة فارق
  طالة معامل االست

      ----------    ------      ٢,٦٣%  

                                  
  ) ٠,٣٨ ( واليت متثل )٩(وتدل قيمة معامل االستطالة اليت مت التوصل إليها واملوضحة يف جدول 

 قاعدة بيانات حوض وادي لنب املتمثلة يف املرئية ات املعتمدة يفـ حسب  مصدر البيان) ٠,٣٧ ( 
  مما يـدل على استطالة )٠,٥٠(على التوايل أا أقل من  ) DEM (ومنوذج االرتفاعات الرقمية 

  ٠معاملي الشكل و االستدارة  حـوض وادي لنب  وهو يتوافق مع القيم احملسوبة لكلٍ من 
  

3
�א	��*�4 )٨(G&�4*��	א�
3G&�4*��	א�
3G&�4*��	א�
3G&  :- ) Lemniscate Ration ( ويرمز هلا ) K  ( ا من قسمة  ويتمحسا
 وذلك )٤(مضروبة يف  )٢كلم( على مساحة احلوض املائي  )كلم(مربع أقصى طول للحوض املائي 

  -:وفقاً للصيغة املعادلة التالية 

                        )٦(     
4A

2L
K   -:ثلمييث حب  =

  
               ,basin shapeA   :) 1957. (A.H, and Pogorzelski. G.E.D, Malm, .J.R, Chorley  

for estimating  Amer  . Journ. Sci. 255, 138-141. 
  

  
  
  
  

)٦( 



 ١٥٧

K : ٠ نسبة التفلطح  
L
   ٠ )كلم ( أقصى طول للحوض املائي :  

 Α  : ٠ )٢كلم(املائي  مساحة احلوض         
  

 Building (  يف نظم املعلومات اجلغرافية عن طريق بناء استفسار ) نسبة التفلطح (ويتم حساب 

Query ( خيص معادلة ) املتمثلة يف الصياغة التالية )  نسبة التفلطح :-  
  
    
  

  لنب ملختلف حلوض وادي نسبة التفلطح قيمة )١٠ (جدول                                 
  مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنب                                            

  نسبة التفلطح  قيمة                     مصدر البيانات 

  ٢,١٩                   متر١ بوضوح مكاين Ikonosمرئية   

    DEM  رتفاعات الرقميةإل ا  منوذج
  متر  ٢٠              بدقة 

                 ٢,٢٥  

  ٠,٠٦               فارق نسبة التفلطح        

  % ٢,٦٦                 نسبة فارق نسبة التفلطح

  
  

 ، ) ٢,١٩ (دارها ـة مقـلطح حلوض وادي لنب قيمـ يتضح نسبة  التف)١٠(من خالل اجلدول 
على التوايل وهي نسبة أكرب  ) DEM (ية املرئية ومنوذج االرتفاعات الرقم  لقيم بيانات ) ٢,٢٥(

 مما يدل  )١,١٢( الشكل الدائري احملددة بأقل من  التفلطح العامة لألحواض القريبة من من نسبة 
على أن حوض وادي لنب  قريب من االستطالـة وبذلك تتوافـق نسبة التفلطح مع معامل الشكل 

   ٠ ) ٨ ، ٧ ، ٦(طة املعادالت رقم واالستدارة واالستطالة اليت مت احلصول عليها بواس
  
  
  

           

2 /  4 * ( [Basin_Area_km2] ) ^)( [ Basin- Length - km]  =Lemniscate 
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 )  C(ويرمز له )  B�  :- ) Compactness Factor'���א	��'��O	U*!ض�א�';(�B'���א	��'��O	U*!ض�א�';(�B'���א	��'��O	U*!ض�א�';(�B'���א	��'��O	U*!ض�א�';( )٩( 

 على جذر حميط دائرة لـها نفس مساحة ) كلم(ه من قسمة حميط احلوض املائي ـويتم استخراج
   - : حسب الصياغة الرياضية احلالية ٢  يفمضروبةمث  ة ـة يف النسبة الثابتـمضروباحلوض املائي 

  

                      )٧(      
M π2 

P
C   -:ثلمييث حب    =

  
C : ٠ معامل التماسك للحوض املائي  
P : ٠ )كلم ( حميط احلوض املائي  
M : ٠ ) كلم( حميط دائرة هلا نفس مساحة احلوض املائي  

 π  : ط(النسبة التقريبية الثابتة(  = 
7

22 = 3.1416 ٠  
  يف نظم املعلومات اجلغرافية عن طريق بناء ) معامل التماسك للحوض املائي  (ويتم حساب 

  -: املتمثلة يف الصياغة التالية )  معامل التماسك ( خيص معادلة ) Building Query (ر استفسا
  

� )أ(��kد�'./�
��kد�'./�
��kد�'./�
��kض/.'د�!Fא�
i'G���&ض!Fא�
i'G���&ض!Fא�
i'G���&ض!Fא�
i'G���& : والذي يرمز له ) R ( وهو ميثل جذر ) املساحة  ÷π (   

  
  -:      حسب الصيغة التالية 

    

����Hא	�א;��s/.'د�/.'د�/.'د�/.'د� )ب( ��k�s�;א�	א�H���
��k�s�;א�	א�H���
��k�s�;א�	א�H���
��k: والذي يرمز له ) M (ل  وهو ميث) نق ٢ π (   

             
  


��B'���א	 )ج( \�o���'(/.'د�	א���'B��
\�o���'(/.'د�	א���'B��
\�o���'(/.'د�	א���'B��
\�o���'(د�'./�O�'���O�'���O�'���O�  -: حسب الصيغة التالية ��'
         

  
   

 

)٧      ( , form and process: Drainage basin): 1973(, , Walling . E.D Gregory and.J.K
  London. p.50-63                      a geomorphological approach ,Edward Arnolo Ltd.,   

  
 

Sqr ( [Basin_Area_km2] ) / 3.14  )   =   R   

*  3.14      ] R[  2 *  =M 

3.14 * ] M [Sqr 2 * /  ]Basin _ Perimeter_km  [ =  Compactness Factor 
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   حلوض وادي لنب معامل التماسك قيمة )١١(جدول                                
  ملختلف مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنب                               

    مساحة احلوض     مصدر البيانات 
  ) ٢ كلم(  

  نق مساحة احلوض     
 )R( ) املساحة  ÷π (  

     

  حميط الدائرة    
 )M ( ) نق ٢ π (  

      

  قيمة معامل    
  التماسك      

    Ikonosمرئية   
  بوضوح  مكاين  
   متر       ١      

   ٣,٥١         ٥٠,٣       ٨,٠           ٢٠١,١٠٨  

  رتفاعاتإلمنوذج ا  
      DEM  الرقمية

  متر       ٢٠ بدقة    

 ٤,١٣          ٤٩,٧      ٧,٩          ١٩٦,٤٩٠  

  ٠,٦٢      ٠,٦        ٠,١        ٤,٦١٨    فارق ال      

  % ١٥,٠٢    %١,١٩     %١,٢٥    %٢,٢٩    فارقالنسبة     

  
ة ـة معامل التماسك حلوض وادي لنب بالنسبة لكال املصدرين  املرئيـ فأن قيم)١١(من اجلدول 

للمعامالت السابقة اليت مت   كما هو احلال بالنسبةجداً تظهر متقاربة ) ومنوذج اإلرتفاعات الرقمية 
 املرئية (ن ـر إىل أن كال املصدريـ مما يشي) ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ (ة املعادالت رقم ـاحلصول بواسط

 واليت ) ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ (باملعادالت رقم   فيما يتعلق ) DEM اإلرتفاعات الرقمية  ومنوذج
  ٠متقاربان من حيث الدقة يف النتائج ، امتداده دلت نتائجهما على استطالة احلوض و

 لشبكة حوض وادي لنب وذلك  ة للخصائص الشكليةـ جممل القيم احملسوب)١٢(ويوضح جدول 
  ٠حسب مصدر البيانات اليت مت اعتمادها يف بناء قاعدة البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب 
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            مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنب ملختلفسوبة لقياسات اخلصائص الشكلية لشبكة حوض وادي لنب  القيم احمل)١٢(جدول                    

  
  
  
  

  حميط احلوض       مصدر البيانات 
   )كلم (     

    

  مساحة احلوض  
  )٢ كلم(    

  

   طول احلوض 
  ) كلم (     

  عرض احلوض  
  )  كلم(     

       معامل 
     االستدارة

  معامل   
  االستطالة  

   نسبة   
  التفلطح  

      معامل
   التماسك  

  ٣,٥١       ٢,١٩    ٠,٣٨    ٠,٣٢       ١٠,٥٩٧        ٤٢,٠٥٣         ٢٠١,١٠٨        ٨٨,٢٣٧          املرئية      

   اإلرتفاعاتمنوذج
  DEM   الرقمية

     ٤,١٣      ٢,٢٥      ٠,٣٧     ٠,٢٣         ١٠,٥٨١        ٤٢,٠٩٣           ١٩٦,٤٩٠           ١٠٣,١٧١  

  ٠,٦٢      ٠,٠٦      ٠,٠١       ٠,٠٩             ٠,٠١٦   ٠,٠٤      ٤,٦١٨       ١٤,٩٣٤       الفارق     

   %١٥,٠٢    %٢,٦٦   %٢,٦٣     %٢٨,١٢     %٠,١٥     %٠,٠٩     %٢,٢٩       %١٤,٤٧     فارق النسبة  
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ثل قيم متغريات اخلصائص الشكلية ملختلف مصادر بيانات قاعدة بيانات  الذي مي)١٢(من جدول 
   -:حوض وادي لنب يتضح ما يلي 

  
  قيمة مقارنة مع (DEM)رتفاعات الرقمية إل ارتفاع قيمة حميط احلوض املعتمدة على منوذج ا)١(

  رسومامل وذلك لكثرة تعرج خط تقسيم املياه )  Ikonos(ة ـعلى مرئي احلوض املعتمدة     
   املتجاورة مع ) Pixel (يعتمد على قيم  والذي ) DEM ( رتفاعات الرقمية إلا      من منوذج

  ٠نتيجة وأعلى قيمة  البعض فيظهر اخلط أكثر تعرجاً وأدق بعضها     
املتمثلة يف خط تقسيم املياه حلوض وادي  ومن هنا تتضح الفروق اجلوهريـة بني  الظاهرات اخلطية

  ختالف مصادر البيانات اليت مت االعتماد عليها يف بناء قاعدة بيانات حوض  وادي لنب اللنب وذلك 
       
   اآللية احلديثـة مع ما ورد من  احلقائق   توافـق قيم مساحة احلوض مع حميطه الناجتة بالطرق)٢(

  لطريقة  مورفومتريـة متعارف عليها ، فكلما زاد تعرج حـوض وادي لنب با وعالقات مكانية      
  ه كما ـ مساحتتقل كلما ) DEM (رتفاعات الرقمية إلا املعتمدة على منوذج       اآللية التلقائية

  ٠ )١٠( اجلدولهو موضح يف       
        
   يف ) معامل الشكل ، معامل االستدارة ، معامل االستطالة (ة لكل من ـ احملسوب  توافق القيم)٣(

  ٠ صحيح مما يدل على استطالة حوض وادي لنب )١(ة يف املتمثلبعدها عن القيمة      
      

  


�א�';�
� )ب(:3V*	�

�א�';�
�א�W;'�bא�!�,!�[+:3V*	�

�א�';�
�א�W;'�bא�!�,!�[+:3V*	�

�א�';�
�א�W;'�bא�!�,!�[+:3V*	�
�WWWWא�W;'�bא�!�,!�[+ J� J� J� J����  
جمموع روافد خصائص  ا نقصد يتالتصريف والشبكة املتعلقة بنظام  وهي اخلصائص املورفومترية 

  ٠األودية اليت تكّون بتجميعها حوض تصريف وادي لنب 
ة يف حوض وادي لبـن بشكل رتب كمثيالتـها من أحواض التصريف حيث وتتوزع ااري املائي

  ذا ـة األوىل واليت تلتقي مع بعضها لتكون الرتبة الثانية وهكـتبدأ بروافد صغرية وكثرية متثل الرتب
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خر رتبـة يف احلوض واليت متثل الرتبة السابعـة حسب مصدر البيانـات املتمثل آحىت نصل إىل 
 ) DEM (حلوض ، وأما يف مصدر البيانـات املتمثل يف منوذج االرتفاعات الرقمية يف مرئيـة ا

  ٠فقد وصل عدد الرتب إىل الرتبة السادسة 
اء قاعدة البيانات ـة يف بنـوتعترب مرحلة رسم شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب أهم مرحل

دقـة يف عملية تصنيف الروافد ة اليت حتتاج إىل جهد ووقت وـوذلك لصعوبـة ودقة تلك املرحل
ق عند منسوب ـإىل رتب متتالية تبدأ من الرتبة األوىل عنـد منابع وادي لنب املتمثل يف جبال طوي

الرتب حىت  حسب بيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية )م٩١٦(حسب بيانات املرئية و  )م ٩٦٠ (
تمثلة يف التقاء وادي لنب بوادي حنيفة األخرية واليت كانت السابعة عند مصب وادي لنب املنطقة امل

                                                      ٠ )م ٦٠٠ (عند منسوب 
 مرئيـة القمر الصناعي (ات قاعـدة حوض وادي لنب واملتمثلـة يف ـوع مصادر بيانـونظراً لتن
 Ikonos ومنوذج االرتفاعات الرقميةDEM (ف ـة التصريـ شبك فقد تنوعت معها طرق رسم

اليت تغطي كافة اخلصائص املورفومترية من  الطرق اآللية املائية للحوض وذلك للوصول إىل أفضل 
  ٠لغرض حتديد نسبة النجاح لكل طريقة  أجل حتديد سلبيات وإجيابيات كل طريقة

  
  -:وتتلخص طرق رسم شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب يف األنواع التالية 

� �� �� �� �
)١(  ��������

�א	���+>�2'	�4+�
�א	��و+�
�א�	�:3=�Z

�א	���+>�2'	�4+�
�א	��و+�
�א�	�:3=�Z

�א	���+>�2'	�4+�
�א	��و+�
�א�	�:3=�Z

�א	���+>�2'	�4+�
�א	��و+�
�א�	�:3=�Z :  املسماة بأسلوب الترقيم على الشاشة  

      )Screen Digitizing   (  على املرئية الفضائية ملنطقـة الدراسة للقمر الصناعي واملعتمدة  
  م ـومقيـاس رس  )متر ١(بلغـت  وح مكانـيـبدرجـة وض ) Ikonos (ي ـ األمريك      

  الرتبة  اليت تقع ضمن ااري أو الروافد الصغرية  مما ساعد يف رسم وحتريـر) ٦٠٠٠ :١ (       
  ٠األوىل والثانية       

 )٢(  

�א	���+>�2'	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�:3=�Z��

�א	���+>�2'	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�:3=�Z��

�א	���+>�2'	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�:3=�Z��

�א	���+>�2'	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�:3=�Z�  باستخدام املستوى الثالث لربنامج  : �
      ) ArcInfo ( يف املتمثل Spatial Analyst Tools – Hydrology )  Toolbox – (   

   كبيانات مساحية حمولة)م ٢٠(حلوض وادي لنب بدقة  الرقمية منوذج اإلرتفاعات     اعتماداً على
  ٠ ) ) Gridيئة      
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3
�א� )١(M�א��
3M�א��
3M�א��
3M�7�'7�'7�'7�' )  Stream Order  ( :- ويرمز هلـا )U  ( )ا تقسيم وتصنيف )١ ويقصد   

   الصاحل ، ( ٠داخل احلوض  التصريف إىل رتب وفقـاً لتدرجها اهلرمي حوضااري املائية يف      
  ) ٣٠٠م ، ص١٩٩٩     
kوkوkوkو�����+�C�0א@��'د����+�C�0א@��'د����+�C�0א@��'د����+�C�0א@��'د������������
�
�
�
�[א+*��[א+*��[א+*��[א+*�����(����Strahler( ,�,�,�,�������M�)��M�)��M�)��M�)������������i�<i�<i�<i�<��������3	�73!ض�وאد	3!ض�وאد�7	3!ض�وאد�7	�����5�5�5�5!ض�وאد�7	/	/	/	/�����?�?�?�?

'���AG�;��A33�'���AG�;��A33�'���AG�;��A33�'���AG�;��A33�����:����� J� J� J� J� �� �� �� �
  غراض العامـة ويف هذه الطريقة تصنف الروافد اليت لألالطرق وأكثرها استخداماً   تعترب أشهر)أ(

  مبجاري الرتبة األوىل و عند التقاء جمريني من الرتبة األوىل  يتكون بذلك جمرى ليس هلا فروع     
  م ، ص ٢٠٠٧ احلواس ، (،  ) ٧٦م ، ص١٩٩٢حل ،  الصا( ٠التوايل الثانية وهكذا على     من الرتبة

   ١١(                                                      
  دة يف نظم ـم الطرق املعتمـ لتصنيف ااري من أه) Strahler سترايلر (رب طريقة ـ تعت)ب(

  لسهولتها ومرونتها أثناء عملية التصنيف عند رسم شبكة التصريف  املعلومات اجلغرافية وذلك    
  ٠    املائية 

   ويعتمد رسم شبكة التصريف املائيـة يف برامج نظم املعلومـات اجلغرافية على دقـة البيانات    
  الشبكة وكذلك يف درجة الوضوح املكاين لتلك البيانات اليت تعترب مبثابـة   املعتمدة يف رسم تلك 

  نـه يعطي تفاصيل أكثر للظاهرة اجلغرافية إ   مقياس الرسم حيث كلما كان مقياس الرسم كبرياً ف
  املكانـي والذي تعطي تفاصل أكثر دقة للظاهرة اجلغرافيـة وهذا ما ينطبق على درجة الوضوح  

  ناعـيجعل الباحثـة تعتمد على مرئية القمر الص الدقـة عاليـة وهذا ما   فيما إذا كانت تلك 
  )Ikonos( ذات الوضوح املكاين )(يتعلق يف منوذج اإلرتفاعات الرقمية  وفيما) متر ١DEM(  
  اهلرمي لرتبالترتيب  ل يف ـا قد تعطي روافد أكثر ميكن أن تدخإ ف) رتب ٦(سجلت  واليت    
    الدقةتساعد  حيث )م ٢٠(أعلى من  رتفـاعات الرقمية إلمنوذج ا احلوض فيما إذا كانت دقة   

  املكاين وأكثرها  تأثراً بالوضوح    العالية على إظهار روافد الرتبة األوىل اليت تعترب من أكثر الرتب
    

  
         )١(   -phology-Numerical Analysis in Geomor :) 1971(, M. A. C, King , .C.J, Doornkamp

                                                                                                    112-1.P,    London ; Iantroduction   
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ة تسلسلية تراكمية ـها وذلك باعتبـار أن ترتيب الرتب منظومـيف تكوين الرتب اليت تلي اًتأثري
ائية حلوض تعتمد يف املقام األول على الرتبة األوىل وميكن رؤيـة عدد الرتب لشبكـة التصريف امل

املرئية وكذلك بيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية من خالل جدول  وادي لنب املعتمدة على بيانات 
)٠ )١٣  

  
  قاعدة بيانات حوض وادي لنب   عدد الرتب يف حوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات )١٣(جدول       

  
  
  
  
  
  

  
ما يسهل لنا ـرافية إمكانيات كبرية يف تصنيف الرتب وترميزها مـوتتيح لنا نظم املعلومات اجلغ

عملية حساب رتبها وحساب أعداد الروافد يف كل رتبة بكل يسر وسهولة ، حيث ختزن كل رتبة 
ة يف ختزين كل رافد ـاملعلومات اجلغرافي ز تعريفي حمدد وتتعدى دقة نظم ـالبيانات برميف قاعدة 

 كذلك تساعدنا نظم طوهلاإحداثي ميكننا من حتديد موقع كل رافد مهما بلغ  برمز تعريفي وموقع 
  ٠ترميزها   ديث بيانات تلك ااري وإعادةـات اجلغرافية يف تصحيح وتعديل وحتـاملعلوم
 يتضح أمهية و دور نظم املعلومات اجلغرافية يف اعتمادها على مصادر بيانات ذات وضوح من هنا

زة األساسية يف حساب ـدد ااري وأطواهلا واليت تعترب الركيـمكاين عايل أنعكس بدوره على ع
) م ١ (الفضائيـة ذات الوضوح املكانـي  ة ـاملرئي أغلب اخلصائص املورفومترية حيث تساعد 

   وكذلك منوذج )  Ikonos(ر الصناعي ـواملتمثلة يف مرئية القم ) ١,٠٠٠ :١ (س رسم ومقيا
  
  
  
  
  
  

   الرسمريقة الط                عدد الرتب     مصدر البيانات           
 مرئية فضائية للقمر الصناعي األمريكي 

Ikonos متر١  بدرجة وضوح مكاين  
   الطريقة اليدوية اآللية الترقيم على       ٧          

  )  Screen Digitizing(  الشاشة 

    DEMرتفاعات الرقمية  إلمنوذج  ا
   متر)٢٠(         بدقة 

  لتلقائية  بواسطة  ا       الطريقة  اآللية  ٦          
        Spatial Analyst Tools  

Hydrology             
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 البيانات احلديثة  اليت تعترب أساس بناء قاعدة   تلك)متر٢٠( بدقة  )DEM (رتفاعات الرقمية إلا
يـة و يف  العالية سهولة  إجراء التحليالت املورفومتر أتاحت دقتها بيانات حوض وادي لنب واليت 

أوهلا رسم شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب سواء كانت بصورة يدوية آلية متمثلة يف الترقيم 
 أو بصورة آلية تلقائية عن طريق املستوى الثالث املتمثل )  Screen Digitizing(على الشاشة 

  ٠ ) - Spatial Analyst Tools – Hydrology   Toolbox ( يف
  


�א	�4ق�א
�א	�4ق�א
�א	�4ق�א
�א	�4ق�א������'�&��'�&��'�&��'�&	�	�	�	�����32�
�32�
�32�
�32�
�����fBfBfBfB�����'������'��)�'��)�'��)�'��)�����'2�'2�'2�'3����2�'��و/+3�'��و/+3�'��و/+3�'��و/+�����'ن��*�'ن��*�'ن��*�'ن��*����'�א	�pB3و2'�א	�pB3و2'�א	�pB3و2'�א	�pB3و����2���Jً�'����Jً�'����Jً�'����Jً:� J� J� J� J� �� �� �� �
  

 Screen(ة ـى الشاشـم علـوب الترقيـاة بأسلـ املسم : א	�4+�
�א	��و+
�א�	�
א	�4+�
�א	��و+
�א�	�
א	�4+�
�א	��و+
�א�	�
א	�4+�
�א	��و+
�א�	�
 -: أوً:

Digitizing         ( املرئيـة الفضائية ملنطقـة الدراسة للقمر الصناعي األمريكي  على واملعتمدة  
        )Ikonos  (بلغت  مكاين  بدرجة وضوح)٠)متر١  

   خبـرة كبرية لـدى الباحث يف قـراءة املرئية الفضائية   الشاشة  حيتاج أسلوب الترقيم على)١(
  ر يف ـ عن بعضها البعض فقد يلتبس عليه األمةاملتشا الظاهـرات اخلطية  متييز لكي يستطيع      

   كمجرى أو رافد ضمن ) الترابية (دة ـاملعب غري خاصة كالطرق معينة        حساب ظاهرة خطية
    ٠شبكة التصريف     

  
  حتتاج إىل مرئيات عالية الوضوح وهي بطبيعة  احلال مكلفة وقد   رسم شبكة التصريف املائية )٢( 

   إىل درجة الوضوح املكانـي العايل اليت قد ال يستوعبها   الباحثني  إضافةال تتوفر لدى مجيع        
  كما حصل للباحثـة فيما يتعلق يف مرئيـة  القمر  الشخصي للباحث      ذاكرة احلاسب اآليل   

  ٠)سم ٦٠(له  درجة الوضوح املكاين  الذي بلغت) Quick Bird (      الصناعي 
  
   قد ينتج عنها أخطاء فيما يتعلق يف رسم بعض الروافد بصورة معلقة وغري متصلة بالشبكة مامل )٣(

    ر الرتبـ قبل البدء يف عملية حتري) Snapping (خربة يف إجراء عملية   الباحث دىيكن ل     
  ٠بعكس األخطاء الواردة يف اخلرائط الورقية  األخطاء ميكن تصحيحها  تلك     وأن

       
       
  



 ١٦٦

  
  

   حوتصحي ة فأا حتتاج إىل عمليات معاجلةـوحترير شبكة ااري املائي  مهما بلغت دقة رسم )٤(
  لتصريف املائيـة والذي يظهر مقدار اخلطأ اعتماداً االطوبولـوجي لشبكـة اء ـمتمثلة يف البن    

  ٠والتصحيح  الالزمـة لعملية املعاجلة     على القوانني
      
   عملية تصنيف ااري املائية يف شبكة التصريف حتتاج إىل دقة بالغة  يف معرفة الطريقة اليت مت )٥(

   حيث حتتاج ) Strahler سترايلر (عملية التصنيف واملتمثلـة يف طريقة   تماد عليها يفاالع     
   واالنتقال من طبقة إىل ) Target (بالعمل من خالل  حتديد الطبقة اخلاصة    عملية التصنيف إىل

  ٠   طبقة أخرى أثناء عملية التحرير 
      
  الترقيم اليدوية فأن مـجاري وروافد الشبكة  مبا أن عملية رسم شبكة التصريف متت بطريقة )٦(

   التنعيم  وذلك للتحكم بعدد العقد ) Smoothing (عمليـة  املعاجلة املتمثلة يف ال حتتاج إىل      
    ) Vertex ( الروافد بصورة منحنية ومتعرجة كما  أظهرت كل رافـد مما كل اليت يتكون منها  

  ٠    هي يف الطبيعة 
        

  ات لرسم الشبكة حيث تعترب ـتماد طريقـة الترقيم على الشاشة على املرئية كمصدر بيان اع)٧(
  األصل للظاهرات اجلغرافية املوجودة على الطبيعة خاصة عندما تكون عالية  املرئية صورة طبق     

  ٠باحثفيما إذا توفرت اخلربة والكفاءة لدى الرسم الشبكة  أخطاء  منكثرياً      الوضوح مما يقلل
                                                         

  ة احتياجاً للدقة والوقت واجلهد واخلربة مقارنة مع الطريقة اآللية التلقائية ـ أكثر الطرق اآللي)٨(
  ة وسهولة يف ـ ،كذلك تعترب أكثر مرون) DEM (االرتفاعات الرقميـة املعتمدة على منوذج      

   ٠ترافقها  بكل املتطلبات اليت    التحكم 
       
   من أكثر الطرق )  Screen Digitizing(على الشاشـة   وعموماً تعترب طريقـة التـرقيم )٩(

  الباحث خربة ومعرفة  مورفومترية بصورة مباشرة وذلك ألنه يقف على كل اآلليـة اليت تعطي      
  درجة  من حيث املرئية  قراءة (يما يتعلق يف املائية ف التصريفشبكة ومتطلبات رسم       مدخالت
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  مما يعطي ) والتصحيح  التحديث ومعرفة املعامل اليت حتتويها ، تصنيف الرتب ، املعاجلة  الوضوح
  من االعتماد ا أكثر ـعلى كل متطلبا الباحث خربة يف عملية رسم شبكة  التصريف والتعرف 

  ٠على عملية القراءة فقط 
       
-� -ًM�:- 
 املتمثل يف ) ArcInfo ( باستخدام املستوى الثالث لربنامج א	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�
א	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�
א	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�
א	�4+�
�א�	�
�א	�*�';�
)Toolbox -Spatial  Analyst Tools – Hydrology   (  ٠  

  
  ة قد يصعب توفرها حبيث ـعالية الدق ) DEM ( رتفاعاتإ  منوذج حتتاج هذه الطريقة إىل )١(

  تتوافق التحليالت املورفومتريـة اليت  اين للمرئية وذلك لكيالوضوح املكتتناسب مع درجة      
  ةـحدوث بعض املشاكل أثناء عملي للمرئية وجتنب يـ     تنتج عنها مع درجة الوضوح املكان

  الكنتور مع ااري  خطوط منكسرة ، تقاطع  ظهور خطوط الكنتور بزوايا حادة(    التحليل مثل
  ٠ ) ااري خاصة يف الرتب األوىل والثانية إظهار بعض ، عدم املائية     
رتفاعات الرقمية قبل حتليلها إىل عمليات معاجلة وتصحيح متمثلة يف مراحل إلامنوذج  حتتاج )٢ (

   -:على النحو التايل 
Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iرتفاعات الرقمية إل ا  الكشف عن مدى صحة بيانات منوذج: א��) DEM ( مـن    

  :  حيث ������������������������

   مصدر البيانات                                       )أ(����������������������������
   دقة البيانات             )ب(         
   ) Ground Control Point – GCP ( معرفـة عدد نقاط التحكم األرضية )ج(                

       ٠التصحيح  عملية اليت استخدمت يف                     
                     

    
�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iة ـات منوذج االرتفاعات الرقميـ حتديد نوع التصحيح املناسب لبيان: א��) DEM (    
   : يشمل          والذي������������

   مرتبـط بعدد نقاط التحكم األرضية ) Georeferencing ( التصحيح اهلندسي )أ(                 
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     ) GCP (ى مصدر النوع من التصحيح يعتمد عل  وهذا) DEM ( هل هي :-  
  

  ٠ صور جوية )١(             
  ٠مرئية فضائية  )٢(             
  ٠ خطوط كنتور رقمية )٣(             
             )٤(GPS  ٠  

  
  ط بالقيم اخلاصة بالبكسلـذا التصحيح مرتبـوه )  Radiometer( التصحيح الراديو متري )ب(  

      )Pixel  ( ات الرقمية ـها األخطاء ومبا أن منوذج  اإلرتفاععن الناجتة) DEM (ءها قد مت  إنشا  
     ٠ اهلندسي التصحيح املناسب هلا اختيار ن منإ ف) صور جوية (من       
        

 
h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iرتفاعات الرقمية إل  إجراء نوع عملية التصحيح املناسبة لبيانات منوذج ا: א��) DEM (  
عن األخطاء وحتديد نـوع التصحيح املناسب هلا أصبح من السهل حتديد نوع   بعد أن مت الكشف 

  لنموذج) Filtering (وكيفية تنفيـذه والذي سوف يتم عن طريق إجراء فلتره  ذلك التصحيح
رتفاعات الرقمية إللنا مدى تناغم وتوافـق منوذج ا يوضح  والذي ) DEM (رتفاعات الرقمية إلا
) DEM ( ٠عض  مع بعضها الب  

 الذي هو عبارة عن رسم بياين  يبني لنا ) Histogram (من خالل عمل املنحىن اهلستـوغرامي 
حتديد منوذج االرتفاعات الرقمية الشاذة   والذي من خالله ميكن) س،ص(احملورين  توزيع القيم على

   ٠عن املتوسط العام موع القيم 
  ٠ر تلك القيم الشاذة بصورة واضحة  حيث تظه)٥٥(واملشار إليها باألسهم يف الشكل 
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  DEM رتفاعات الرقميةإل انموذج ل) Histogram (يوضح الرسم البياين  ) ٥٥ (الشكل          

                    
                       

                                   
 ) Sink (ليل املورفومتري املتمثل يف وميكن الكشف عن مقدار اخلطأ وذلك من خالل عمل التح

 األراضي الشاذة من خالل خريطة )DEM( رتفاعات الرقميةإلواليت يتم من خالله حتديد منوذج ا
رتفاعات إلاخلريطة اليت توضح مقدار اخلطأ يف منوذج ا  واليت نقصد ا ) Sink- Area (الغائرة 

أ ناتج عن قراءة خاطئـة ـخلليـة وهذا اخلط أو ا) Pixel( الرقمية معتمدة على قيمـة البكسل 
 أو بسبب اهلبوط احلاد لبعض )DEM  ( رتفاعات الرقميةإلا م منوذج ـيف عملية رصد أحدى قي

واليت قد تكون مناطق منخفضة يف احلوض متمثلة يف مناطق  )DEM  (رتفاعات الرقمية إلمنوذج ا
 - Sink( تساوي مناطق التصريف املائيـة أو الغائرة تعينتصريف وجتمع املياه حيث أن األرضي 

areas = Watershed ( ) ArcGis – ArcInfo v.9 , Desktop  Help   ( تكون واليت بطبيعتها                                    

  ٠مناطق منخفضة لكي يتم تصريف املياه إليها 

جتمع  املياه يف احلـوض واليت ة يف حتـديد مناطـق ـوعلى هذا ميكن االعتماد على تلك اخلاصي
ة ضمن األضرار البيئية حلـوض وادي لنب  حيث تظهر تلك ـاملصنف  احلفر من احملتمل أن تكون

  ٠املساحـات بلون غامق حسب درجة لون التصنيف املتبعة 
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رة وهي عبارة عن  بقع متناثرة تظهر ـ والذي ميثل مساحـة املناطق الغائ)٥٦( الشكل  ويوضح
 واليت تدل على مناطق التصريف ) Pixel (غامق حيث ميثل اللون الغامق أقل قيمة للبكسل بلون 

  ٠املائية حسب ما مت ذكره يف املصدر السابـق 
:Nو:Nو:Nو:Nو�����������M�5���M�5���M�5���M�5��������i'Gא��<i'Gא��<i'Gא��<i'G\';��������>�א�	\';'��א	\';'��א	\';'��א	א��'����s�s�s�s�����F�F�F�F�Sink - Area �E��E��E��E��A@!&�K/�'�+!:M�SGi�A@!&�K/�'�+!:M�SGi�A@!&�K/�'�+!:M�SGi�A@!&�K/�'�+!:M�SGi
�'���'���'���'��:� J� J� J� J����� �� �� �� �
*  
�B�3C�s�;'g��'i'G�
�B�3C�s�;'g��'i'G�
�B�3C�s�;'g��'i'G�
�B�3C�s�;'g��'i'G� :- األرضي بسبب تأثري املياه املتسربة  اخلسف الناجتة عن  وهي  
      ٠واملتأثرة عن طريق اإلذابة بواسطة املياه املتسربة  اجلريي السفليةللطبقات احلجر      
*  
�@'�4oא�s�;'g��'i'G�
�@'�4oא�s�;'g��'i'G�
�@'�4oא�s�;'g��'i'G�
�@'�4oא�s�;'g��'i'G� :-ر ونقل التربة من قبلـر اجلائـة بسبب احلفـ وهي الناجت  

  حياء السكنية واملنشآت العمرانية املمتدة عادةً  ما تكون قريبة من األاإلنسان ألغراض خمتلفة      
    ٠املصب  املناطق القريبة من      يف بطن الوادي خاصة

     
   بتحويل منوذج االرتفاعات ) Toolbox ( املنفذة من خالل أدوات تتطلب عملية التحليل  )٣( 

   إضافة ) Grid (خطية نقطية إىل بيانات مساحيـة  متمثلة يف  من بيانات ) DEM(الرقمية       
   والذي ) ERDAS (والذي يتم على برنامج  الدراسة يتطابق مع منطقة       إىل اقتطاع القيم  مبا

  ٠      حيتاج إملام به من قبل الباحث 
   ) Vertex ( مبا أن عملية رسم شبكة التصريف متت بطريقة آلية تلقائيـة  فأن عدد العقد  )٤(

  املائية تكون حمدودة فتظهر بعـض الروافد بزوايـا حادة األمر الذي  الشبكة اري وروافد      
   اً جلعل الروافد أكثر احنناء) Smoothing(  التنعيـم يف ة املتمثلةـإجراء املعاجل حيتاج إىل      

    ٠مبا يطابق شكلها على الطبيعة  اًوتعرج      
  د ينتج عنها بعض الروافد الغري متصلة  طريقة  الترقيم على الشاشـة لرسم شبكة التصريف ق)٥(

  الطريقـة  التلقائيـة اآلليـة تكون أكثر أحكامـاً األمر الذي ال  ولكن يف بشبكة التصريف      
            ٠الطريقة األوىل  يف  هلا كما) Topology (إجراء بناء طوبولوجي        يستدعي

  تلقائياً من قبل الربنامج مقدم بذلك طريقتني لعملية  عملية تصنيف ااري إىل رتب خمتلفة تتم )٦( 
   عناء عمل التصنيف بني  مما يوفر على الباحث ) Strahler  , Shreve (التصنيف ومهـا        
    ٠الطبقات       

                                                  



 ١٧١

   ) Sink – areas ( خريطة األراضي الغائرة ) ٥٦ (  شكل                                         

     
   ٠م ٢٠٠٦واملفتشية العامة  ،   الدفاع   ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة )متر٢٠( بدقة  ) DEM ( من عمل الباحثة  باإلعتماد على منوذج اإلرتفاعات الرقمية والتحليل الربط واملعاجلة واالقتطاع       
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   رتب بالطريقة اآلليـة  التلقائيـة وذلك متوقـف على دقة منوذج )٦(إظهار شبكة ااري   )٧(
  ذه ـ متر حبيث أن الروافد اليت تقع دون ه)٢٠(   الذي بلغ) DEM ( الرقمية  اإلرتفاعات      
  درجة دقـة منوذج  اإلرتفاعات  تلك الطريقـة على رصـدها لذلك تعتمد جناحالدقة ال يتم      

       ٠ ) DEM (     الرقمية 
   تتيح الطرق اآللية سهولة قياس متغريات شبكة التصريف املائية  فيمـا خيص أعداد ااري يف )٨(

  ا وجماميعها أعلى وأدىن قيمة وكذلك احنرافها روافدها واستخراج  متوسطا أطوال  كل رتبة ،     
  شبكة  املرفقـة واملربوطـة بالظاهرة اجلغرافيـة املتمثلة يف من خالل اجلداول      املعياري وذلك

  ٠     التصريف املائية 
  ا تعطي نتائج إف  عندما تعتمد الطرق اآللية بكافة أنواعها على مصادر بيانات صحيحة ودقيقة)٩(
  ديثـمن حيث التحليالت واإلخراج النهائي حيث ميكن حت وجهدوقت  ة يف أقلـبالغة الدق     

     ٠يتعلق بأساسيات اخلريطة  ما وحذف وتغيري كل      البيانات وإضافة
       

لكل  ) Geodatabase (   من نوعة إنشاء طبقةـرافية سهولـكما توفر لنا نظم املعلومات اجلغ
عملية حساب خصائص تلك الطبقة واملتمثلة يف  يسهل  وهذاالتصريف املائية   من رتب شبكةرتبة 

معرفة عدد جماري الرتب وأطوال وجمموع تلك ااري ، وكذلك تتيح نظم  املعلومات اجلغرافيـة 
 خلريطة اً متميزاًائي اً إخراج ة التصريف مما يعطيـعمل تصنيف كمي ونوعي لرتب وروافد شبك

 ة وأساسياا من حيث التحديث واحلذفـة عناصر اخلريطـ املائية والتحكم بكافشبكة التصريف
ة حلوض وادي لنب اليت مت رمسها ـ شبكة التصريف املائي)٥٧(واإلضافة واملعاجلة ،ويوضح الشكل 

 بطريقة  الترقيم على الشاشة )متر ١ (ذو الوضوح املكاين  )  Ikonos(الصناعي  من مرئية القمر
)Screen Digitizing  (  بينما يوضح الشكل )ة اليت مت رمسها من ـ شبكة التصريف املائي)٥٨

  ٠ )متر ٢٠( بدقة ) DEM (منوذج االرتفاعات الرقمية 



 ١٧٣

  ) Ikonos ( خريطة الترتيب اهلرمي اري الشبكة املائية حلوض وادي لنب بطريقة سترايلر اعتماداً على مرئية ) ٥٧ (                شكل 

         
   ، إدارة املساحة العسكرية  ،  )متر١ ( بدرجة وضوح مكاين ) Ikonos  (       الربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم شبكة التصريف املائية من عمل الباحثة  باإلعتماد على مرئية  الرياض اجلزء الغريب للقمر الصناعي 

  م ،١٩٩٩                                            وزارة الدفاع واملفتشية العامة ،                                                    
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  ) DEM ( خريطة الترتيب اهلرمي اري الشبكة املائية حلوض وادي لنب بطريقة سترايلر اعتماداً على منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) ٥٨ (شكل       

        
  ٠م ٢٠٠٦العامة  ،  ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة  الدفاع واملفتشية  )متر٢٠( بدقة  ) DEM (ورسم شبكة التصريف املائية  من عمل الباحثة  باإلعتماد على منوذج اإلرتفاعات الرقمية الربط واملعاجلة واالقتطاع    
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)٢( SM�	א�SGi�7�'د�א��@SM�	א�SGi�7�'د�א��@SM�	א�SGi�7�'د�א��@SM�	א�SGi�7�'د�א��@ ) Stream numbers ( :- ويرمز هلا ) Nu  ( )وهـي )١ 
جمموع  الروافد اليت تتكون منها رتبة معينة على سبيل املثال عدد ااري يف الرتبة األوىل هي مجيع 

  ٠الروافد اليت ال تتصل ا روافد أخرى
اين ملرئية حوض وادي لنب على رسم كل الروافد خاصة الروافد ولقد ساعدت درجة الوضوح املك

  ٠الصغرية التابعة للرتبة األوىل 
 ومبا أن نظم املعلومات اجلغرافية تنظم بيانات القاعـدة يف جداول مفهرسة ومصنفة فيما يتعلق يف 

ها وأطواهلا ن ذلك  يسهل عملية االستعالم عن أعدادإوأطواهلا يف كل رتبة ف الرتب وعدد ااري
  ٠يف كل رتبة 

 سهولة الوصول لكل الروافد ) ArcMap.lnk(  يف برنامج ) Selection ( توفر عملية أوامر  حيث
 اليت تستغرق ةة احلاسبـدون احلاجة لآلل ة وسريعةـوأطواهلا بصورة سهلة ودقيق أعدادها ومعرفة 

                                                                             ٠ جداً حساب روافد كل رتبة خاصة عندما تكون أعدادها كبرية  وقتاً طويالً يف
وتتعدى مميزات برامج نظم املعلومات  اجلغرافية يف حساب أعداد الروافد يف رتبة معينة أو جمموعها 

د وتتعلق يف شبكة التصريف إىل بعض القيم اإلحصائية بنفس النافـذة موفرة بذلك الكثري من اجله
تلك د يف ـ ، أطول راف الرتبةتلك أقصر رافد يف  ة ،ـ عدد الروافد يف رتبة معين(مثالً تلك القيم 

املتوسط احلسابـي ألطوال الرتبـة ، االحنراف املعياري  الرتبة ،تلك  جمموع أطوال روافد ،الرتبة 
 املورفومترية كما هو موضح  تممـا يسهل عملية إجراء بقية املعادال )موع أطوال روافد الرتبة 

  ٠ )٥٩(من الشكل 
  
  
  

  
         )١(   -phology-Numerical Analysis in Geomor:) 1971(, M. A. C, King , .C.J, Doornkamp

                                                                                                    112-1.P,    London ; Iantroduction   
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   القيم اإلحصائية لروافد الرتبة األوىل لشبكة تصريف حوض وادي لنب)٥٩(الشكل                   

               
                     

عدد الرتب ، عدد ااري لكل رتبة (ويتيح برنامج نظم املعلومات  اجلغرافية جدولة قيم املتعلقة يف 
التـوزيع التكـراري  ( يف جـدول مستقـل ومصنف وذلك  عن طريـق عمل ) اريأطوال ا

 Frequency( ا  وضمها يف جدول واحد ليسهللتلك  القيم واستدعاء قيمها من جداول طبقا 
 - Toolbox - Analysis(ا من خالل ـ تكراريـة ااري معه التعامل من حيث تطبيق معامل

Statistics - Frequency  (  كما هو موضح من الشكل)٠ )٦٠  
   

  جدول عدد الرتب والروافد وتكرارية ااري يف قاعدة بيانات حوض وادي نافذة  )٦٠(الشكل                   
   املرئية بيانات اعتماداً علىلنب                                                  
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   عدد ااري لكل رتبة ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب )١٤(جدول                                             
  مصدر البيانات

  
  عدد ااري
  الرتبة األوىل

  عدد ااري
  الرتبة الثانية

  عدد ااري
  الرتبة الثالثة

   عدد ااري
   الرتبة الرابعة

  عدد ااري
  امسةالرتبة اخل

  عدد ااري
  الرتبة السادسة

    عدد ااري
   الرتبة السابعة

  ١            ٢           ٩           ٢٩       ١٣٨     ٦٣٤    ٢٤٨٣     املرئية  

   اإلرتفاعاتمنوذج
  DEMالرقمية   

     ١           ٣           ١٥       ٦٤      ٢٦٩     ١١٩٠            -----  

  -----      ١         ٦          ١٤        ٧٤       ٣٦٥     ١٢٩٣      الفارق     

  -----        % ٥٠      % ٦٦,٦٦   % ٤٨,٢٧    % ٥٣,٦٢  % ٥٧,٥٧   % ٥٢,٠٧      نسبة الفارق  
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لنحت والذي تزداد تعـمل ااري املائية مبختلف رتبها على زيادة املساحة احلوضية عن  طريق ا و
 وهذا ما نالحظه يف عدد جماري الرتبة )٢، ١(فعاليته مع تزايد أعدادها خاصة جماري الرتب الدنيا 

  ٠األوىل والثانية لشبكة التصريف حلوض وادي لنب 
                                       

 )٣( 
3
�א	��SBV	*��'��7א�';��G&
3
�א	��SBV	*��'��7א�';��G&
3
�א	��SBV	*��'��7א�';��G&
3
�א	��SBV	*��'��7א�';��G&  ) Bifurcation Ratio (مز لـها  ويـر-: ) Rb (   
  بأا النسبة بني عدد ااري التابعة لرتبة معينة وعدد ااري التابعة لرتبة      وتعرف نسبة التشعب

   ) ٧٨ص  م ،١٩٩٢الصاحل ،  ( ٠    أعلى منها مباشرة 
  نطقة التجميع           وكلما زادت قيمة نسبة التشعب كلما زاد معها خطر السيول عقب سقوط األمطار بكثافة يف م

   ) ٢٨م ، ص١٩٩٩ الدوعان ، ( ٠          العليا 
    - : ويتم حساب نسبة التشعب من املعادلة الرياضية التالية 

  

                           )٨(    
1uN

uN

b
R

+
     -:ثلمييث حب   =

  

b
R : نسبة التشعب   

uN  :عدد جماري رتبة ما  
1uN    عدد جماري الرتبة اليت تليها : +
  

 Building (ويتم تطبيق معادلة نسبة التشعب يف نظم املعلومات اجلغرافية عن طريق بناء استفسار 

Query( ة ـ خيص معادل)  نسبة التشعبBifurcation Ration (ويض بقيم ـ من خالل التع
 لكافة رتب حوض وادي لنب فيما عدا ) نسبة التشعب (معادلة  ويتم تطبيق صيغة، ة أطراف املعادل

حوض الثامنة وذلك ألن عدد رتب  يف الرتبة واملتمثلة الرتبة السابعة اليت ليس لديها رتبة أعلى منها
   ٠ يوضح قيم نسبة التشعب احملسوبة )١٥( وجدول ) رتب ٧(وادي لنب 

  
  

)٨(.   Geophys.Amer. Trasns ; Drainage basin characteristics ) :1932. (E.R,  Horton
Union 13 , 350-361                                                                                                            
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  يف قاعدة بيانات حوض وادي لنبملختلف مصادر البيانات  قيم نسبة التشعب لرتب حوض وادي لنب )١٥( جدول                                    

  
  
  

  
  

             

  نسبة التشعب  مصدر البيانات   
  الرتبة األوىل

  نسبة التشعب
  انيةالرتبة الث

  نسبة التشعب
  الرتبة الثالثة

  نسبة التشعب
   الرتبة الرابعة

  نسبة التشعب
  الرتبة اخلامسة

  نسبة التشعب
  الرتبة السادسة

   نسبة التشعب
 لكامل احلوض 

  ٣,٩٦        ٢           ٤,٥         ٣,٢          ٤,٧              ٤,٥           ٣,٩        املرئية         

  رتفاعاتإلمنوذج ا   
  DEM الرقمية   

     ٤,٣٥        -----      ٣         ٥          ٤,٢      ٤,٢      ٤,٤  

  ٠,٣٩       -----      ١,٥        ١,٨       ٠,٥      ٠,٣      ٠,٥       الفارق      

  % ٨,٩٦     -----     % ٣٣,٣٣   % ٣٦      %١٠,٦٣  % ٦,٦٦    % ١١,٣٦    نسبة الفارق   
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لبيانات قاعدة بيانـات حوض وادي لنب سواء كانت ) ١٥(بالنظر إىل نسب التشعب من اجلدول 
   -: ويرجـع سبب هذا مرتفعة جندها  ) DEMقمية  املرئية أو منوذج اإلرتفاعات الر(
   ضعيفة )  الصخور الرسوبية اجلريية(ل  ـمتكون من نوع صخري واحد ميث  لنب   حوض وادي*

  ٠   املقاومة 
   األمطار خاصة يف احلوض   غزارا عند تساقط طبيعة خصائص السيول املتميزة بسرعتها وشدة* 
  ٠العلوي من حوض وادي لنب     

 أن نسبة التشعب يف معظم  ) Strahler سترايلر ( و ) Horton هورتون (قد أوضح كالً من و
 وهذا ما نالحظه من قيم نسبة التشعب لبيانات ) ٥ – ٣ (العادية تتراوح ما بني  األحواض النهرية
 اليتن ـة تشعب كامل احلوض اليت تعترب مرتفعة لكال املصدريـ، وبالنظر إىل نسب حوض وادي لنب

   DEMلبيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية   ) ٤,٣٥(  لبيانات املرئية الفضائية و) ٣,٩٦ (بلغت 
قسمت عدد أن اهلرمي حلوض وادي لنب بعد  ون عدد ااري اليت ال تدخل يف الترتيب ـوعليه يك

 هورتون ( ة التشعب اليت وضعها كالً منـاليت متثل احلد األدىن لنسب )٣(ة على ـااري لكل رتب
Horton ( و ) سترايلر Strahler (  ل يف ـاري غري املقترنة واليت ال تدخـينتج لدينا عدد ا

  ٠ )١٦(جدول الترتيب الـهرمي حلوض وادي لنب كما هو موضح من 
  

وعليه يكون نسبـة عـدد ااري من خمتلف  الرتب واليت ال تدخل يف التـرتيب اهلرمي النهائي 
 ٣٢٩٦ ÷ ٢١٩٢ (حوض وادي لنب من اموع  الكلي يعادل نسبة قـدرها لشبكـة تصريف 

 بالنسبة اري شبكة التصريف اخلاصة باملرئيـة وأما نسبة عدد ااري ) % ٦٦,٥٠ = ١٠٠×
اليت ال تدخل يف الترتيب اهلرمي النهائي لشبكة التصريف املعتمدة على منوذج االرتفاعات الرقمية 

  ٠ )  %٣٣,٢٠ = ١٠٠ ×١٥٤٢ ÷ ٥١٢ (فتقدر 
  

واعتماداً على عدد ااري اليت ال تدخل يف الترتيب اهلرمي لشبكـة  التصريف حوض وادي لنب 
 ) Strahler سترايلر ( و ) Horton هورتون (بنسبة التشعب ألدىن قيمـة حسب ما أوضحها 

 املستقبل بواسطة عمليات  ميكن حتديـد ااري املائية املؤهلة لتطوير خمتلف الرتب يف)٣(واملقدرة 
واالمتداد األفقي اري شبكة تصريف حوض وادي لنب كما هو موضح من اجلدول  احلفر الرأسي

)٠ )١٧  
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  يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  البيانات مصادر عدد ااري اليت ال تدخل يف الترتيب اهلرمي لشبكة تصريف حوض وادي لنب ملختلف)١٦(جدول             

  
  

  
  
  
  
  

     اموع  الرتبة السادسة  الرتبة اخلامسة   الرتبة الرابعة  الرتبة الثالثة    الرتبة الثانية     الرتبة األوىل      مصدر البيانات

  ٢١٩٢     ٣           ١٩           ٩٢         ٥              ٤٢٣             ١٦٥٥      رئية امل        

  رتفاعات إلمنوذج ا 
 DEM  الرقمية

    ٥١٢    -----    -----  ٥          ٢١     ٨٩        ٣٩٦  

  ١٦٨٤    -----      -----  ٨٩       ١٦       ٣٣٤       ١٢٥٩       فارق عدد ااري

  % ٥٢,٧٠  -----     -----  % ٩٤,٥٦    % ٧٦,١٩   % ٧٨,٩٥    % ٧٦,٠٧    فارق  نسبة ال



 ١٨٢

   
  
  

  يف قاعدة بيانات حوض وادي لنبتلف مصادر البيانات لشبكة تصريف حوض وادي لنب ملخ) ٣ (بنسبة تشعب عدد ااري املمكن ظهورها مستقبالً )١٧(جدول         

  

     اموع  الرتبة السادسة  الرتبة اخلامسة   الرتبة الرابعة   الرتبة الثالثة   رتبة الثانيةال   الرتبة األوىل     مصدر البيانات

  ٧٣٠,٩     -----       ٢          ٦,٣         ٣٠,٦           ١٤١          ٥٥٢     املرئية         

  رتفاعات إلا منوذج
      الرقمية 

   ١٧٠,٢   -----    -----  ١,٦         ٧        ٢٩,٦     ١٣٢  

  ٥٦١,٧    -----     -----  ٤,٧        ٢٣,٦     ١١١,٤    ٤٢٠       الفارق   

  % ٧٦,٧٤  -----     -----    % ٧٤,٦٠    % ٧٧,١٢  % ٧٩      % ٧٦,٠٨   نسبة الفارق    



 ١٨٣

  
  

)٤( SBV�	א�
3G&�H�!��SBV�	א�
3G&�H�!��SBV�	א�
3G&�H�!��SBV�	א�
3G&�H�!�� : - ) Bifurcation Ratio Mean (ن احلصول على ـ وميك
متوسط نسبة التشعب يف نظم املعلومات اجلغرافية تلقائياً من اخلصائص اإلحصائية جلـدول نسبة 

اعدة بيانـات حوض وادي لنب على إظهار  وال يقتصر هذا اجلدول يف ق) Statistics (التشعب 
 عدد الرتب ، أدىن  قيمة لنسبة التشعب ، أعلى قيمة  ( التشعب بل يتعدى إىل بيان  متوسط نسبة

 والشكل ) متوسط نسبة التشعب ، االحنراف املعيار لنسبة التشعب  لنسبة التشعب ، جمموع نسبة
ل شبكة التصريف يف قاعدة بيانات حوض  من جدوةاملعـادالت اإلحصائي  يوضح قيم تلك) ٦١(

 متوسط نسبة التشعـب حلوض وادي لنب لقيم املرئية ومنوذج )١٨(يوضح جدول  وادي لنب كما
  ٠ ) DEM (اإلرتفاعات الرقمية 

  
   اإلحصائية لنسبة التشعب نافذة القيم ) ٦١(الشكل                                 

  لبيانات املرئية يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب                                    

                                   
                                     

   متوسط نسبة التشعب حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات )١٨(جدول                       
        يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب                                               

                                      
               

                                      
                                                         

  
  

  

  متوسط نسبة التشعب  صدر البياناتم      

     ٣,٢              املرئية          
  ٣,٤             DEM رتفاعاتإلمنوذج ا

  ٠,٢           فارق نسبة التشعب   

   %٥,٨٨          نسبة الفارق      



 ١٨٤

  
  

)٥( SM�	א�SGi�7�'�אل�א��!C� ويرمز -: )١() Stream Order Length ( <�!ع��C!אل�א���'��SGi�7א	�SM<�!ع��C!אل�א���'��SGi�7א	�SM<�!ع��C!אل�א���'��SGi�7א	�SM<�!ع�
  ٠ ويقصد به جمموع أطوال الروافد اليت تغذي كل رتبة على حدا ) LuΣ (لـها 
ي أقصر ااري طوالً وأكثرها عدداً وكلما تقدمت رتبة ـ األوىل ه املعروف أن جماري الرتبةومن 

 )١٩(طوالً وقلت عددها وهذا ما نستدل عليه من اجلدولني رقم    روافدها ااري كلما ازدادت
يوضح عدد وجمموع أطوال ااري يف حوض وادي لنب حسب رتبها ملختلف البيانات   الذي)٢٠(
  ٠يف الدراسة واملتمثلـة يف املرئية الفضائيـة ومنوذج االرتفاعات الرقمية على التوايل  ملعتمدةا

وتوفر لنا نظم املعلومات اجلغرافية خاصية الربط بني البيانات املكانية  املتمثلة يف مرئية حوض وادي 
ض عن طريق  جداول لنب وبني البيانات الوصفية املتمثلة يف أعداد وأطوال شبكة التصريـف للحو

معرفـة عدد الروافد يف كل رتبة إضافة إىل جمموعها وأقصرها  مصنفة ومفهرسة نستطيع من خالهلا
حيث تعترب تلك املتغريات املورفومترية  العمليـات الرياضية الطويلة وأطوهلا طوالً دون اللجوء إىل

  ٠بيانات جمدولة يف قاعدة البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب 
 لعدد الرتب ، ( ) Frequency توزيع تكراري (ذلك تسهل لنا نظم املعلومات اجلغرافية عمل ك

 يف جدول مستقل وذلك من أجل  تسهيل )عدد ااري يف كل رتبة ، وأطوال ااري يف كل رتبة 
لتشعب ،  بنسبة ا(عملية استدعاء تلك املتغريات ومن مث بناء بقية املعادالت املورفومتريـة املتعلقة 

  ٠ )تكرارية ااري 
  
  
  
  
  
  

  
)١(.   Geophys.Amer. Trasns; Drainage basin characteristics ) :1932. (E.R,  Horton

Union 13 , 350-361                                                                                                              

  
  
  
  



 ١٨٥

  
  
    املائية اعتماداً على عدد وجمموع أطوال ااري حسب الرتب لشبكة التصريف )١٩(جدول                 

  ) Ikonos ( املرئية                                                            

  عدد الروافد    الرتب 
   يف كل رتبة 

  جمموع األطوال  
  )كلم (  

  أقصر الروافد  
  )كلم(يف الرتبة 

  أطول الروافد    
   )كلم (  يف الرتبة 

   ٢,١٨          ٠,٠٣      ٤٤٧,٩٥٤    ٢٤٨٣     ١  

   ٤,٢٤         ٠,٠٢      ٢٠٠,٢٩٠     ٦٣٤      ٢  
   ٤,٨٣          ٠,٠٦      ١٢٥,٥٦٢     ١٣٨      ٣  

   ٥,٥١          ٠,١٥      ٥٧,٧٣٥      ٢٩        ٤  

   ٥,٧٨          ٠,٦٢      ٢٥,٧٩٣      ٩        ٥    

   ٨,٠٩         ٢,٥٧      ١٠,٦٦٨       ٢        ٦  
   ٢٤,٢٤٤        ٢٤,٢٤٤     ٢٤,٢٤٤       ١        ٧  

  ٥٤,٨٧         ٢٧,٦٩      ٨٩٢,٢٤      ٣٢٩٦      اموع 

                                                                 
   املائية اعتماداً على  عدد وجمموع أطوال ااري حسب الرتب لشبكة التصريف )٢٠(جدول             

                                         )DEM(الرقمية  رتفاعاتإلا منوذج                                             

  عدد الروافد    الرتب 
   يف كل رتبة 

  جمموع األطوال  
  )كلم         (

أقصر الروافد  
  )كلم(يف الرتبة 

  أطول الروافد   
  )كلم (  يف الرتبة 

   ٢,١            ٠,٠١      ٣٤٢,٠١      ١١٩٠       ١  

   ٣,٢          ٠,٠٢       ١٥٦,٤٠       ٢٦٩      ٢  
   ٥,١           ٠,٠٥       ٩٨,١٧        ٦٤       ٣  

   ٨,٢           ٠,٢        ٣٩,٩٣        ١٥       ٤  

   ١١,٧          ١,٦        ١٣,٣٩        ٢        ٥  

   ٢٥,٢٨      ٢٥,٢٨       ٢٥,٢٨         ١        ٦  
  ٥٥,٥٨         ٢٧,١٦       ٦٧٥,١٨        ١٥٤١     اموع  

                                                                        



 ١٨٦

      
                                                  

ة لفارق أطوال ااري بني ـقيم احملسوبال نستطيع اخلروج ب)٢٠( ، )١٩(دول ـومن خالل اجل
ة الفارق ـومن مث استخراج نسب ) DEM (ات الرقمية ـ اإلرتفاع بيانات املرئية وبيانات منوذج

 حلوض وادي لنب كما هو موضح من دة البيانات اجلغرافيةـبني كال املصدرين من البيانات يف قاع
  ٠ )٢١(اجلدول 

  
�C!אل�א�'�7 )٦(�H��C!אل�א�'���7!�H��C!אل�א�'���7!�H��C!אل�א�'���7!�H�!�� : - ) Stream Order Length Mean (  ويرمز له) Lu ( 

ويتم استخراجه من قسمة جمموع  أطوال ااري  يف رتبة ما على عدد ااري لتلك الرتبة  حسب 
   -:الرياضية التالية  الصيغة

  

                        )٩(    
uN

N
1i uL

uL'
∑   -:ثلمييث حب  ==

         

uL' : اري٠ متوسط أطوال ا  

uL : اري لنفس الرتبة٠ أطوال ا  

uN: اري لرتبة معينة٠ عدد ا  
  

 يف نظم املعلومـات اجلغرافيـة عن )بة  متوسط أطوال ااري لكل رت(ويتم تطبيـق معادلـة 
 ) متوسط أطوال ااري لكل رتبة ( خيص معادلة ) Building Query (طريق بناء استفسار 

  -:التالية  املتمثلة يف الصياغة
  
  

  
)٩ (       a compendium of; Handbook of Applied Hydrology) : 1957.) (ed. (T.V, Chow    

water  -resources technology,  McGraw-Hill Book Compagny, New                               

  
                                                       

  

]     [Stream_Numbers /Stream_Order_Length_km] [   =Stream Length Mean  



 ١٨٧

  
  
  
  

  حوض وادي لنب                يف قاعدة بيانات در البيانات رتبة من شبكة التصريف املائية ملختلف مصالكل  طوال ااريألفارق الفارق ونسبة ال )٢١(جدول                                
                                                            

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �

  طول ااري    للمصدرين   
  ملك)١( الرتبة

  طول ااري 
  ملك)٢( الرتبة

  طول ااري 
  ملك)٣( الرتبة

  طول ااري 
  ملك)٤( الرتبة

  طول ااري 
  ملك)٥( الرتبة

  طول ااري  
  م لك)٦( الرتبة 

  طول ااري  
  ملك)٧( الرتبة 

  -----     ١٤,٦٢      ١٢,٤      ١٧,٨      ٢٧,٣٩     ٤٣,٨٩  ١٠٥,٩٤        الفارق

    نسبة
   الفارق

 ٥٧,٨٣     % ٤٨,٠٨   % ٣٠,٨٣   % ٢١,٨١    % ٢١,٩١   % ٢٣,٦٤ %     -----  



 ١٨٨

� �� �� �� �
  

  
    متوسط أطوال ااري لكل رتبة يف حوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  )٢٢(جدول                                   

  صدرم     
      البيانات

  جماري. م   
  ملك)١( الرتبة

  جماري .  م  
  ملك)٢( الرتبة

  جماري .  م  
  ملك)٣( الرتبة

  جماري .  م  
  ملك)٤( الرتبة

  جماري .  م  
  ملك)٥( الرتبة

  جماري .   م  
  م ل ك)٦( الرتبة

  جماري .   م 
  ملك)٧(  الرتبة

  ٢٤,٢٤     ٥,٣٣          ٢,٨٦       ١,٩٩     ٠,٩٠     ٠,٣١    ٠,١٨     املرئية       

  رتفاعاتإلمنوذج ا
  DEMالرقمية  

   ٢٥,٢٨     ٦,٦٩     ٢,٦٦     ١,٥٣     ٠,٥٨     ٠,٢٨   -----  

  -----   ١٩,٩٥     ٣,٨٣     ٠,٦٧    ٠,٦٣    ٠,٢٧      ٠,١       ارقالف     

  -----   % ٧٨,٩١  % ٥٧,٢٤  % ٢٥,١٨  % ٤١,١٧   % ٤٦,٥٥  % ٣٥,٧١   نسبة الفارق

                                                            



 ١٨٩

  
  

يف قاعدة البيانات اجلغرافية  نافذة قيم عدد ااري وأطواهلا ومتوسط أطواهلا )٦٢(ويوضح الشكل 
  ٠حلوض وادي لنب 

  
  يف لكل رتبة ها وعدداا متوسطأطوال ااري و نافذة جدول )٦٢(الشكل                

   )Ikonos  ( املرئية حسب بياناتقاعدة بيانات حوض وادي لنب                      

                                            
                                               

ات حلوض وادي ـة ملختلف البيانـااري لكل رتب متوسط أطوال   )٢٢(بينما يوضح جدول 
�����٠)����DEM (لنب واليت تشمل املرئيـة ومنوذج االرتفاعات الرقمية  �� �� �� �

  

�C!אل�א�'�7  )٧(�
3G&7�'אل�א�!C��
3G&7�'אل�א�!C��
3G&7�'אل�א�!C��
3G& ) Length Ratio ( :-نسبة عن طريق قسمة   وحتسب هذه  ال
متوسط أطـوال ااري يف رتبة معينة على متوسط أطوال ااري الرتبة اليت قبلها حسب الصيغة 

  -:الرياضية التالية 
  

                        )١٠(       
( )
( )KmuL

KmuL

1'
'
−

=
R
L   ثلمييث حب:-  

  
  
)١٠(.   Geophys.Amer. Trasns, inage basin characteristicsDra ) :1932. (E.R,  Horton

Union 13 , 350-361                                                                                                               

  
  

  J أ,pال ا;eG-ري ;`> ر3=
L`u           

0Fد ا;eG-ري 
J=3ر <`; Nu 

  /m9p8 أ,pال ا;eG-ري
Lu                 

 



 ١٩٠

                      
  

  
  حوض وادي لنب                يف قاعدة بيانات أطوال ااري لكل رتبة من شبكة التصريف املائية ملختلف مصادر البيانات نسبة  )٢٣( جدول                                             

   )٧( الرتبة   )٦(الرتبة      )٥(الرتبة     )٤(الرتبة     )٣(الرتبة     )٢(الرتبة       )١( الرتبة     مصدر البيانات

  ٤,٥٤      ١,٨٦     ١,٤٣     ٢,٢١    ٢,٩٠      ١,٧٢     ----     املرئية     

  رتفاعاتإلمنوذج ا  
  DEM  الرقمية  

  ----     ٣,٧٧    ٢,٥١    ١,٧٣     ٢,٦٣     ٢,٠٧   -----  

  -----   ١,٩١    ١,٠٨     ٠,٤٨     ٠,٢٧       ٠,٣٥        ----    الفارق       

  -----   % ٥٠,٦٦  % ٤٣,٠٢  % ٢١,٧١  % ٩,٣١   % ١٦,٩٠    ----     النسبة      

                                                                    
  

  
  
  
  
  
  



 ١٩١

  
 

R
L : اري٠ نسبة أطوال ا  

( )KmuL' : اري يف رتبة معينة٠ متوسط أطوال ا  
( )KmuL 1'   ٠ للرتبة اليت قبلها  متوسط أطوال ااري: −

                                                                
   يف نظم املعلومـات اجلغرافية عن طريق بناء استفسار ) نسبة أطوال ااري  (ويتم تطبيق معادلة

 )Building Query (ة ـ اليت ختص معادل) اريف  وذلك بالتمثل بقيم أطرا) نسبة أطوال ا
 نسبة أطول )٢٣(املعادلة باعتبار أن قيم متوسط أطوال ااري خمزنة يف صفوف ويوضح اجلدول 

دة ـ يف قاع) DEM  (رتفاعات الرقميةإل ومنوذج ا) Ikonos (ة ـ املرئي ااري لكل من قيم
  ٠البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب 

  
 ويتم قياسهـا من ) M : - ) Stream Frequency:�א�+
�א�'��7	U*!ض�א�';(M:�א�+
�א�'��7	U*!ض�א�';(M:�א�+
�א�'��7	U*!ض�א�';(M:�א�+
�א�'��7	U*!ض�א�';( )٨(

 وذلك حسب ٢جمموع عدد ااري  املائية للحوض املائي مقسومة على املساحة احلوضيـة كلم
   -:املعادلة املورفومترية التالية 

                   )١١(  
)2 (kmuA

u N
sF

  -:ثلمييث حب     =∑

  

sF :اري للحوض ا٠ملائي  تكرارية ا  
 ∑ u N : اري للحوض املائي٠ جمموع عدد ا  
 )2 (kmuA : مساحة احلوض املائي )٠ )٢كلم                               

  يف نظم املعلومـات اجلغرافيـة عن طريق بنـاء استفسار ) تكرارية ااري (ويتم تطبيق معادلة 
Building Query ) (  حسب الصيغة الرياضية التالية:-   

  
  

  
)١١(.   Geophys.Amer. Trasns ; Drainage basin characteristics ) :1932. (E.R,  Horton

Union 13 , 350-361                                                                                                              

  Basin_Area_km2] [ / ] Stream_Numbers [=  FREQUENCY  STREAM   



 ١٩٢

  
  

 القيم احملسوبة ملعادلة تكرارية ااري حلوض وادي لنب وذلك لبيانات )٢٤(ويوضح جدول رقم 
  ٠ ) DEM (املرئية وبيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية 

  
  حلوض وادي لنب  تكرارية ااري )٢٤(جدول                                     

  حوض وادي لنب يف قاعدة بياناتالبيانات  ادرملختلف مص                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٠ )٢كلم( عدد ااري يف )٧,٨٥( للمرئية و )١٦,٣٨ (وتدل القيمة احملسوبة لتكرارية ااري    

�א	���+> )٩(,'h(<+���	א�
,'h(<+���	א�
,'h(<+���	א�
,'h( :-)  Drainage Density (ه ـ  ويرمز ل) Dd ( وحتسب من خالل 

حسب املعادلة  وذلك ٢قسمـة  جمموع أطوال ااري بالكلم على املساحة الكلية للحوض بالكلم
   -:املورفومترية التالية 

  

              )١٢(  
)2 (km

u
A

) (kmu LDd
  -:ثلمييث     حب =∑

                          
Dd: ٠ كثافة التصريف  

∑ ) (kmu L   : اري يف احلوض املائيجمموع أطوال ا )  ٠ )كلم  
)2 (km

u
A : ٠ ) ٢ كلم( مساحة احلوض الكلية  

  

  
)١٢(.   Geophys.Amer. Trasns ; Drainage basin characteristics ) :1932. (E.R,  Horton

Union 13 , 350-361                                                                                                                 

   تكرارية ااري للحوض املائي    مصدر البيانات

  ١٦,٣٩                      املرئية

  رتفاعاتإل منوذج ا   
  DEM    الرقمية  

              ٧,٨٥  

  ٨,٥٣                  فارق تكرارية ااري

  % ٥٢,٠٧               نسبة فارق التكرارية



 ١٩٣

  
  

ة عن طريق بناء استفسار      ـ يف نظم  املعلومات اجلغرافي) كثافة التصريف (ويتم تطبيق معادلة 
Building Query ) ( حسب الصيغة الرياضية التالية :-   

  
  

   اعتماداً على  القيم احملسوبة لكثافة التصريف حلوض وادي لبـن وذلك)٢٥(ويوضح جدول 
  ٠ ) DEM ( اإلرتفاعات الرقمية  بيانات املرئية وبيانات منوذج

  
  حوض وادي لنب  كثافة تصريف )٢٥(جدول                                          

  حوض وادي لنبيف قاعدة بيانات البيانات ملختلف مصادر                                     

               كثافة التصريف        مصدر البيانات

  ٤,٤٣                  ية         املرئ

  رتفاعاتإلمنوذج ا   
  DEM   الرقمية  

                ٣,٤٣  

  ١                    فارق كثافة التصريف 

  % ٢٢,٥٧                 نسبة الفارق

            
                                                        

   معىن ) ٤,٤٣ (املرئية اليت بلغت  كثافة التصريف لقيم ن مقدار إ ف)٢٥(ومن خالل جدول 
 كلم من أطوال جماري شبكة تصريف حوض وادي لنب حتتل مساحة ) ٤,٤٣ (ذلك أن لكل 

ة وأما بالنسبة منوذج ـايل فيما يتعلق ببيانات املرئيـ من مساحة احلوض اإلمج)٢كلم١(قدرها 
   أن  وهذا يعين) ٣,٤٣ ( التصريف بلغت ن مقدار كثافةإف )  DEM(  الرقمية االرتفاعات

 تصريف حوض وادي لنب حتتل مساحة قدرها   كلم من أطوال جماري شبكة) ٣,٤٣ ( لكل 
  ٠ ) ٢كلم١(

  
  
  
  

Basin_Area_km2]  [ /  [Stream_ Order_Length_km]    Drainage Density =   
 



 ١٩٤

   
   
)١٠( 7�   ويتم حسابه ) S ( ز لهـويرم ) B�  :- ) Sinuosity index'���א	��Bج�א	��B�7'���א	��Bج�א	��B�7'���א	��Bج�א	��B�7'���א	��Bج�א	�
   ويوضح الشكل )كلم ( املائي الرئيسي  على طول ارى)كلم (من قسمة طول احلوض املائي   

  ٠الرئيسي والقناة الرئيسة  يف احلوض املائي   ارى املائي)٦٣(   
  

  والقناة الرئيسة ارى املائي الرئيسي يوضحرسم ختطيطي  )٦٣(الشكل 
     

            
                                         

  
  
  
  
   

  6Y8IGregory, K. J . and Wallingف /? ا;=-JKL اG8F-دًا DEF : ا;0YGر                                
, D.E.(1973) : Drainage A geomrphological Basin Farm and                                   

      Process Approach , Edward Amold , London .                                           

   
  

  -:ويتم اشتقاقه وفقاً للمعادلة الرياضية التالية 

                       )١٣(      
vL
s
L

S   -: ثلمييث حب      =

  
   S  : ٠ معامل التعرج النهري  
 sL : ٠ ) كلم ( طول القناة الرئيسة  
 vL : رى املائي الرئيسي وهو ميثل طول احلوض٠  ) كلم( طول ا  

  
          )١٣(     ; Sinuosity of alluvial rivers on the Great Plains): 1963. (A.S, Schumm 

Bull. 74, 1089-100                                                                                   Gol. Soc. Amer.  
  

   ��  ا����ة ا���
Stream Length 

  Ls  )         (   

 XN-G;6ى اeG;ا
 XaMN6;ا  

Valley Length  

 Lv )      (  

Lv  

Ls 
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  يف نظم املعلومات اجلغرافية عن طريق بناء استفسار) معامل التعرج النهري ( ويتم تطبيق معادلة 
 ) Building Query ( حسب الصيغة الرياضية التالية :-   

  
  

 القيمة احملسوبة ملعامل التعرج النهري حلوض وادي لنب واليت كانت متساوية )٢٦(ويوضح جدول 
  ٠  DEMكل من مصادر البيانات  املرئية ومنوذج اإلرتفاعات الرقمية ل

  
   حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البياناتمعامل التعرج النهري )٢٦(جدول                      

   حوض وادي لنبيف قاعدة بيانات                                                
    معامل التعرج النهري vL  (Km) sL     S   (Km)        مصدر البيانات

  ٠,٩٣                  ٣٩,١٨١    ٤٢,٠٥             املرئية 

  رتفاعاتإلمنوذج ا  
  DEM  الرقمية  

    ٠,٩٣                  ٣٩,١٧٣    ٤٢,٠٩  

               صفر  ٠,٠٨       ٠,٠٤             الفارق 
  

     ة مع طول ارى ـالتعرج على أن وادي لنب قليل التعرج أي شكل القناة متجانس ل ـيدل معام
   ٠ ويرجع ذلك إىل جتانس التركيب الصخري على طول جمراه)١( قيمة املعامل من القتراب وذلك 

  
 ) I : - ) Constant of Channel Maintenance'�2�%2'��א����א�';(�I'�2�%2'��א����א�';(�I'�2�%2'��א����א�';(�I'�2�%2'��א����א�';(� )١١( 

 على جمموع أطوال ااري )٢كلم(ويتم حسابه من قسمة مساحة احلوض املائي  )C(ويرمز له 
   - :احلوض وذلك وفقاً للمعادلة الرياضية التالية  جلميع رتب

  

           ) ١٤( 
∑ = ∑ =

==
k
1i
N
1i u L

)2 (kmuA

Dd

1
Cثلمييث    حب : -   

  
Schumm,  S.A. (1956) : The evaluation of drainge systems and slopes in badlands 
At Perth Amboy,  New Jersey ; Bull. Geol. Soc. Amer..vol 67, 597-646. 

  

)١٤    (

Valley_ Length_km ]  / [Basin_Length_km][ Sinuosity index =   
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C : رى املائي٠ ثابت بقاء ا  
Dd : اري احلوض املائي ٠ كثافة التصريف  
uA :٠ )٢ كلم(ساحة احلوض املائي  م  

∑ = ∑ =
k
1i
N
1i u L :  اري جلميع الرتب٠جمموع أطوال عدد ا  

  

  يف نظم املعلومات اجلغرافية عن طريق بناء استفسار ) ثابت بقاء ارى املائي (ويتم تطبيق معادلة 
Building Query ) ( حسب الصيغة الرياضية التالية :- )1(  

  
     

  )2( -:لصيغة الثانية أو حسب ا
   

  
  

   حوض وادي لنبيف قاعدة بيانات حلوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات ثابت بقاء ارى املائي )٢٧(جدول        
∑  Dd       (km)2 uA       مصدر البيانات ) (kmu L       C  ثابت بقاء  

  ارى املائي  

  ٠,٢٢          ٨٩١,٩٢       ٢٠١,١              ٤,٤٣             املرئية 

  رتفاعاتإلمنوذج ا  
  DEM  الرقمية  

      ٠,٢٩           ٦٧٥,١٨     ١٩٦,٤                ٣,٤٣  

  ٠,٠٧          ٢١٦,٧٤    ٤,٧                           ١               الفارق 

  % ٢٤,١٤      % ٢٤,٣٠   % ٢,٣            % ٢٢,٥٧       نسبة الفارق

  
 بقاء ارى أنه مل يتبقى من مساحة احلوض سوى نسبة قليلة لالمتداد الشبكة املائية يدل معامل ثابتو

  ٠ )كلم ١( لكل جمرى بطول )٢ كلم٠,٢٩ ( للمرئية و )٢ كلم٠,٢٢ (املستقبل مبعدل يف 
  
  
  
  

/ [ Drainage_ Density]     1 Constant of Channel Maintenance =   
 

[Stream_ Order_Length_km]  / Basin_Area_km2] [ Constant of Channel Maintenance = 
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�	*U!ض�א�';()ج(  �G+�'f�	א�W;'�bض�א�';(�א!U*	�
�G+�'f�	א�W;'�bض�א�';(�א!U*	�
�G+�'f�	א�W;'�bض�א�';(�א!U*	�
�G+�'f�	א�W;'�bא�����:� J� J� J� J����� �� �� �� �
تتلخـص أمهية دراسة اخلصائص التضاريسية يف أا تلقـي الضوء على نشاط عامل التعرية وقوته 

م  ١٩٩٥املشاط ،  ( ٠وتفسري اخلصائص احلوضية األخرى خاصة املساحية وخصائص الشبكة املائية 
   ) ٢٨٨ص

 ضرورية ملعرفة مدى تضرس سطح حوض وادي لنب وما هلا من عالقة التضاريسية  وتعترب املقاييس
  ٠يف معرفة كمية اجلريان وقمته 

  
�W;'�bא���VMو�W;'�bא���VMو�W;'�bא���VMو�W;'�bא���VMو�

�א��\�א��א	�'	��G+�'f�	א�

�א��\�א��א	�'	��G+�'f�	א�

�א��\�א��א	�'	��G+�'f�	א�

�א��\�א��א	�'	��G+�'f�	אWWWW� J� J� J� J����� �� �� �� �

      أو)Z Max  (ه ـز لـ ويرم) Maximum Elevation ( -:  ????������������������������'ع�א�k'ع�א�k'ع�א�k'ع�א�����������������k�M�M�M�����Mאאאא )١( 
    )H Max( خط تقسيم املياه ، وقد مت حتديد أقصى ارتفاع على منسوب على  وميثل أعلى قيمة  
  يتعلق باملرئية الفضائية من اخلريطـة الطوبوغرافيـة  وادي لنب فيما خط تقسيم املياه  للحوض    

  ٠ )م ١٠٢٤ ( وهي )٥٠,٠٠٠ :١ (مبقياس رسم      املساعدة
   رقم غرب ة الرياض جنوبـلوح متثالن الطبوغرافيتـني اللتني وقد مت باإلستعانه باخلريطتني      
   وذلك ) ٥٠,٠٠٠ :١ (   مبقياس رسم) 42 - 4624 (  وادي لنب ةـولوح ) 13 - 4624 (    
   املوجودة عليها بل تقتصر على اإلحداثيات ) Z (بسبب أن املرئية ال توفر قيمة ارتفاع النقاط      
                                                      ٠ ) X.Y (النقط املتمثلة يف     

  فقد سجلت أعلى نقطة خلط تقسيم املياه  ) DEM (ة ـرتفاعات الرقميإلوأما بيانات منوذج ا    
   )DEM( وذلك من خالل جدول طبقة منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) م٩٣٢ (رتفاع مقداره     إ
   قيمة منسوب )٢٨(يوضح جدول  حلوض وادي لنب و) Grid (املساحية يئة  ذات البيانات    

  موقـعها بالنسبة للموقع الفلكي خلط تقسيم املياه حلوض وادي لنب مع توضيح     أقصى ارتفاع
    ) X,Y ( ٠    
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  يف قاعدة مصادر البيانات  وإحداثياا ملختلفحلوض وادي لنب رتفاع األقصى إل قيمة ا)٢٨(جدول             
   حوض وادي لنببيانات                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الذي يوضح قيمـة نقطة  اإلرتفـاع األقصى خلط  تقسيم املياه حلوض وادي )٢٨(من اجلدول 
مل   ) DEM ( رتفاعات الرقميةإلع ذلك بأن منوذج اـ ويرج) م٩٢ (  لنب أن هناك فارق مقداره

 )٦٤( املياه ، ويوضح الشكل  رتفاع خلط تقسيمإة أقصى ـا نقطـة اليت تقع عليهـتغطي املنطق
 لنموذج ) Grid (إلرتفاع األدىن واألقصى خلط تقسيم املياه حمسوبـة من الطبقة املساحية يئة ا
  ٠  ) DEM ( رتفاعات الرقميةإلا

  
  رتفاعاتإل انموذجل رتفاع األقصى واألدىنإلنافذة ا ) ٦٤ (الشكل                                      

                                   يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب ) DEM ( الرقمية                                                 

                                                 
                               

  
  

  أقصى ارتفاع   مصدر البيانات
           )م(     

 بالوحدات ) X,Y( قيمة   
  UTM مسقط حسب  املترية 

   ألقصى)X,Y( قيمة 
     ارتفاع بالدرجات 

   املرئية       
  اخلريطة الكنتوريةو

   ٦٣٥٦٨٧,٣٨       ١٠٢٤  /X  
    ٢٧٢٦٤٥٢,٣٢ / Y 

E    ٤٦َ  ٢٠ً  ٢٥ ْ  
N   ٢٤َ  ٣٨ً  ٤ ْ  

  رتفاعاتإلمنوذج ا
  DEM الرقمية  

    ٦٣٤٧٤٧,٩٢     ٩٣٢ / X  
   ٢٧٢٦٠١١,٠٦ /  Y 

  E  ٤٦َ  ١٩ً  ٥٢ ْ  
  N   ٢٤َ  ٣٨ً  ٣ ْ  

  % ٨,٩             نسبة فارق االرتفاع       ٩٢        فارق االرتفاع

 Dد�nتا:ر3]-ع ا-F-[3ذج ا:رpG.;  
 JMG>6;ا                

nا:ر3]-ع اDY> ت-F-[3ذج ا:رpG.;  
 JMG>6;ا                



 ١٩٩

                                       
 أو  ) Z Min (ه ـز لـرمـ وي )Minimum Elevation ( -: ????��������&&&&����א$��M'ع�א�دא$��M'ع�א�دא$��M'ع�א�دא$��M'ع�א�د )٢(

h min )   (متثـل كذلك نقطـة املصب منسوب على خط تقسيم امليـاه وهيى ـ وهو أدن  
  ) Estuary(رسم املساعدة مبقياس من اخلريطة الكنتورية للمرئية الفضائية  واليت مت حتديدها  
   مت) DEM ( الرقمية بنموذج اإلرتفاعات وفيما يتعلق ) م٦٠٠( بقيمة ) ٥٠,٠٠٠: ١ (   

  يئةالبيانات املساحية   ذات) DEM (الرقمية  اإلرتفاعات منوذج    حتديدها من جدول طبقة
   ) Grid ( حلوض وادي لنب بقيمة )قيمة اإلرتفاع األدىن )٢٩(، ويوضح جـدول )م ٦٠٠   
  ٠وإحداثياا    

  
   يف قاعدة بياناتمصادر البيانات  وإحداثياا ملختلفحلوض وادي لنب  دىنرتفاع األإل قيمة ا)٢٩(دول ج    

  حوض وادي لنب                                                    

     
4
�א��3}&�4
�א��3}&�4
�א��3}&�4
�א��3} )٣( �& ) Fountainhead  ( Sא���
 متثل نقطة -: ) Estuary ( و&�4
�א��Sو&�4
�א��Sو&�4
�א��Sو&�4

ا من املرئيـة وكذلك من ـاملياه واليت مت حتديده رتفاع على خط  تقسيم إاملصب أدىن نقطة 
يت جيب  وفيما يتعلق بنقطة املنبع وال)م ٦٠٠ ( مبقدار ) DEM (اإلرتفاعات الرقمية  منوذج 

أقصى ارتفاع على خط تقسيم  أن ال تتقاطع  مع خط تقسيم املياه وتكون قيمتها أقل من نقطة
الكنتورية   على املرئية باعتماد على اخلريطة) م٩٦٠(املياه حلوض وادي لنب حيث مت حتديدها 

   من منوذج اإلرتفاعـات الرقميـة )م ٩١٦ ( و ) ٥٠,٠٠٠ : ١(املساعـدة مبقياس رسم 
) DEM ( ٠   

  
  
  

  

    مصدر البيانات
  

      أدىن ارتفاع
   )Z ( نقطة املصب 

  بالوحدات املترية ) X,Y( قيمة 
   )UTM (   حسب مسقط  

   )X,Y(    قيمة 
    للمصب بالدرجات 

   X / ٦٦٧٣٤٤,٣٤       م٦٠٠               املرئية 
    ٢٧٢٥٥١٢,٨٦ /Y 

  E    ٤٦َ  ٣٩ً  ١٠ ْ  
  N   ٢٤َ  ٣٨ً  ٧ ْ  

  رتفاعاتإلمنوذج ا  
   )DEM(  الرقمية 

  X / ٦٦٧٣٤٤,٣٤       م٦٠٠      
    ٢٧٢٥٥١٢,٨٦ / Y 

   E  ٤٦َ  ٣٩ً  ١٠ ْ  
N   ٢٤َ  ٣٨ً  ٧ ْ  



 ٢٠٠

  
  

 مقدار إرتفاع نقطة املنبع ونقطة املصب حلوض وادي لنب وفارق اإلرتفاع )٣٠(ويوضح جدول 
  ٠ )  %٤,٥٨ ( بنسبة تعترب قليلة بلغت )م٤٤(املنبع واملوضحة مبقدار فيما يتعلق بنقطة 

   
  

   حلوض وادي لنبنقطة املنبع واملصب قيمة )٣٠(جدول                              
            حوض وادي لنب يف قاعدة بياناتالبيانات مصادر   ملختلف                            

  
  
  
  
  
  

                                       
)٣( 

�א�,��,'Gא�

�א�,��,'Gא�

�א�,��,'Gא�

�א�,��,'Gא� :- ) Horizontal Equivalent (ها ـرمز لـ وي)Air  ( وتقاس   
  دىن ارتفاع رتفاع وأإ أقصى (ان ـ وهي املسافـة املستقيمة اليت تفصل بني نقطتني متثل) باملتر (

    ) ٤١م ، ص١٩٩٩ حمسوب ، ( ٠ يف احلوض )على خط تقسيم املياه 
 و نقطة املصب )  Fountainhead (أو هي تلك املسافـة املستقيمة الواصلة بني نقطة املنبع 

)Estuary ( ٠  يف احلوض املائي      
  

�
2'��Z[&�jא�B*!�'��אL\�א,�
�2'	�4ق�א	�'	�'Gi�5:Nو�
2'��Z[&�jא�B*!�'��אL\�א,�
�2'	�4ق�א	�'	�'Gi�5:Nو�
2'��Z[&�jא�B*!�'��אL\�א,�
�2'	�4ق�א	�'	�'Gi�5:Nو�
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  مث حتديد طول اخلط الذي يربط )   Measure (رة مباشرة من خالل األداة  بصو)١(
 املياه واليت متثل  املسافة األفقيـة بني نقطـة املنبع  بني أقصى نقطة وأدىن نقطة على خط تقسيم

    اليت يتم  تسجيلها باملتر وذلك حسب املسقط)  Segment  (ونقطـة املصب مث قراءة نتيجة 
  مركيتور املعدل املستعرض مسقط(واملتمثل يف مسقط وادي لنب   عدة  بيانات حوضاملعتمد لقا

  
  

  

       نقطة املصب   نبع نقطة امل      البيانات  مصدر

 م٦٠٠          م٩٦٠        املرئية       

 م٦٠٠         م٩١٦         منوذج اإلرتفاعات

       صفر       م٤٤           فارق اإلرتفاع 

           صفر   %٤,٥٨        نسبة فارق االرتفاع



 ٢٠١

  
  

 ويتم االستفادة من معرفة املسافة األفقية يف حساب درجة االحندار حلوض وادي )UTMالعاملي 
  ٠لنب 
 رسم خط مستقيم يصل بني أقصى نقطـة وأدىن نقطة على خط تقسيم املياه أو رسم خط بني )٢(

املنبع ونقطة املصب من خالل الطبقة اخلطية اليت متثل طول احلوض  املائي مث استخراج مقدار نقطة 
  ٠املسافة األفقية من جدول خصائص تلك الطبقة 

وتوفر لنا برامج نظم املعلومـات اجلغرافية سرعة وسهولـة ودقـة حساب تلك املسافة اليت يتم 
 قيم املسافـة )٣١( ويـوضح جدول )ض املائي  نسبة التضرس للحو( االعتماد عليها يف حساب

  ٠على خط تقسيم املياه واملسافة األفقية بني نقطة املنبع واملصب  األفقية بني أعلى وأدىن نقطة
  
  مصادر  ملختلفحلوض وادي لنب املنبع واملصب بني املسافة األفقية بني أدىن وأقصى نقطة و )٣١(جدول   

                            حوض وادي لنب                   بياناتيف قاعدة البيانات                                

  
رتفاعات التضاريسية اعتماداً على إلكذلك تتيح لنا برامج نظم املعلومات اجلغرافية عمل خريطـة ا

  ليت يتيحها برنامج ا) Spatial Analyst Tools ( أدوات التحليـل منقاط  املناسيب باستخدا
 ) ArcInfo  ( املتمثـل يف  يف املستوى الثالث) Toolbox ( اعتماداً على منـوذج اإلرتفاعات 

  ٠ حلوض وادي لنب) DEM (الرقمية 
 يوضح تلك االرتفاعات املصنفة واليت ميكن حتديـد عدد الفئات وترميزها بألوان )٦٥(والشكل 

  ٠ونة مبا يتناسب مع متطلبات وأهداف إنشاء اخلريطة خمتلفة وحتديد قيمة مدى الفئة بكل مر
  

  املسافة األفقية بني    مصدر البيانات
  أقصى وأدىن نقطة 

  )م(      

     املسافة األفقية بني
  أقصى وأدىن نقطة 

  )كلم(        

املسافة األفقية بني 
    نقطة املنبع واملصب 

    )م(         

املسافة األفقية بني 
     نقطة املنبع واملصب 

  )كلم(      

  ٣٣,٠٣٥        ٣٣٠٣٥,٨٥    ٣٢,٤٣٧         ٣٢٤٣٧,٣٧           املرئية 

  رتفاعاتإلمنوذج ا 
 DEM  الرقمية

  ٣٢,٨٤٦        ٣٢٨٤٦,٦٩     ٣٢,٤٠٤          ٣٢٤٠٤,٤٠  

  ٠,١٨٩          ١٨٩,١٦        ٠,٠٣٣          ٣٢,٩٧         فارق االرتفاع 

  % ٠,٥٧          -----          %٠,١٠         -----       نسبة فارق االرتفاع



 ٢٠٢

   ) DEM (اعات التضاريسية حلوض وادي لنب اعتماداً على منوذج اإلرتفاعات الرقمية  خريطة اإلرتف) ٦٥ (شكل                     

        
  ٠م ٢٠٠٦العامة  ،  واملفتشية  الدفاع ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة   )متر٢٠( بدقة  ) DEM (ج اإلرتفاعات الرقمية   من عمل الباحثة  باإلعتماد على منوذوالتحليل الربط واملعاجلة واالقتطاع       

                                                                                                       



 ٢٠٣

  
  

 وميكن حسابـها من ) Degree of Slope ( -: د��
�א$��א��אF!ض�א�';(د��
�א$��א��אF!ض�א�';(د��
�א$��א��אF!ض�א�';(د��
�א$��א��אF!ض�א�';( – )٤(
  -:التالية الصيغة الرياضيـة 

  

     )١٥(   ( )
( )

6.0
minmax

×
−

=
mhH

mAir  Degree of slope  ل ـثميث ـيحب:-  

       
H max(m) :  ٠)متر(اإلرتفاع األقصى للحوض املائي  
h min(m) :  ٠)متر(اإلرتفاع األدىن للحوض املائي  
Air(m) : ٠ )متر(ية بينهما املسافة األفق  

     
واالحندار يعين احنراف أو ميل األرض عن املستـوى األفقـي ويكون االحندار كبيـراً كلما زاد 

  )١٠٣م ، ص٢٠٠١ الدليمي ، ( ٠االحنراف عن ذلك املستوى
ة والدراسات اجليومورفولوجية ـة كبرية يف الدراسات اجلغرافية عامـوتعد االحندارات ذات أمهي

وجية  بصورة خاصة ألا تسهم يف حتليل مظاهر سطح األرض وعالقتها بالنشاط البشري واهليدرول
ة إذ يعتمد استغالل السفوح على طبيعة احندارها ـبأشكالـه املختلفة كالعمران  والطرق والزراع

   ٠وتكويناا السطحية 
 قياسها بالطرق التقليديـة  من املتغريات املورفومتريـة اليت حتتاج جهداً ووقتاً يفاالنـحدارويعترب 

وذلك ألا تؤخذ القياسات امليدانية لالحندار بني املواقع اليت ختتلف مناسيبها وتكون واضحة الرؤيا 
صر وعدد القراءات أكثر كلما ـون املسافات أقـحسب وعورة السطح وتضرسه ، وجيب أن تك

  ٠زادت وعورة السطح 
  تطور احلديث يف وسائل التكنولوجيـا املتقدمة من خاللمما زاد أمهية دراسـة املنحدرات مدى ال

  
  

)١٥ ( ، ?MaL ¢E´ ، XGM;0;ا JM7M=]8;ا -M�p;pPرp/pMe;ا–X7M=]8;رض اnا <`� �EF  ، d1زp8;6 واC.E; JMEهnا ،    
   ٠١١٢م ، صGّF٢٠٠١-ن ، اnردن ،        
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 بعد ودخـول احلاسب اآليل ومصدر  استخـدام أنظمة املعلومات اجلغرافيـة واالستشعـار عن
 وذلك يف حساب وإجراء ) DEM (البيانـات احلديثـة املتمثلة يف منوذج  اإلرتفاعات  الرقمية 

دار أو بتحليالت أخرى معتمدة ـعمليات املعاجلة والتحليل واملخرجات سواء كانت خاصة باالحن
 حوض وادي لنب اعتماداً على نوع  احندار على ذلك النوع من البيانات ولقد مت استخراج درجة

   -:البيانات املتوفرة يف قاعدة البيانات اجلغرافية للحوض وهي 
  

  ةـ  بدرج) Ikonos (ي ـللقمر الصناعي األمريكة ـة الفضائيـ االعتماد على بيانات املرئي*
   لسابقةا )١٥(م ـة املورفومتريـة لدرجـة االحندار رقـاملعادل تطبيق  يف متر١وضوح مكاين    

  -:حسب الصيغة الرياضية التالية  ) Building Query (طريق بناء استفسار الذكر عن    
      
      

  
  

   ) Building Query ( نافذة بناء االستفسار )٦٦( الشكل                             
  احندار حوض وادي لنب لدرجة                                             

                       
  
  
  

0.6 * ) ] Air_Hmax_hmin_m] /  ( [H_max] -  [h_min [ =Degree of Slope 
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  عن طريق   )متر٢٠( بدقة ) DEM ( االعتماد على بيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية )ب(
   على الطبقة املساحيـة اليت تضم منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) Slope ( إجراء حتليل االحندار

 – Toolbox – Spatial Analyst Tools –  Surfaceمن خالل  ) ) Gridيئـة 

 Slope      اليت يوضحها  معادلة االحندار يف برنامج نظم املعلومات اجلغرافية اعتماداً على صيغة  
  ٠ )٦٧(    الشكل 

  
   نافذة معادلة االحندار يف برنامج نظم املعلومات اجلغرافية)٦٧(الشكل                   

  ArcGIS – ArcInfo v.9 , Desktop , Help File :ا;0YGر                                                                            
  

  احندار حوض وادي لنب بصورة أدق على منوذج اإلرتفاعات الرقمية  ويعتمد استخراج درجة 
) DEM (الفضائية ويربز دور نظم املعلومات اجلغرافية  يف إجراء تلك   اليت ال توفرها املرئية 

الدقة مما يسهل إجراء الكثري من  معتمدة على مصدر بيانات حديثة وعالية  قدمة التحليالت املت
الباحثة يف استخراج درجة االحندار  تلك التحليالت املتعلقة باخلصائص املورفومترية ولقد جلأت

   -:من منوذج اإلرتفاعات الرقمية وذلك ملا متتاز به من مميزات أمهها 
  
   يكون مباشرة ) DEM (اإلرتفاعات الرقمية   اعتماداً على منوذج تطبيق معادلة االحندار )أ( 

   واملوضحة يف الشكل ) ArcInfo v.9 (يف الربنامج  االحندار املخزنةمعتمدة على معادلة       
  ضمن  معادلة  االحندار يف ( Building Query  ) بناء  استفسار  دون اللجوء إىل)٦٧(     
   ٠  ادي لنبقاعدة بيانات حوض و      
  ة يف تطبيق االحندار يعطينا خمرجات ـ الرقمي) DEM (  االعتماد على منوذج  اإلرتفاعات)ب(
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   أعلى وأدىن(ونسبة االحندار ضمن جدول مفهرس يسهل لنا حساب  يف درجة االحندارتتعلق      
   كذلك يسهل)حندار     درجة احندار ، متوسط درجة  االحنـدار ، االحنراف املعياري لدرجة اال

     ٠ اعتماداً على القيم اإلحصائية اليت يتيحهاالكارتوجرافية  الرسومات     لنا قيم اجلدول عمل
   من استخراج درجة ) Grid( ال يقتصر إجراء حتليل االحنـدار على الطبقة املساحية يئـة )ج(

  ات االحندار املختلفة واليت نستطيع يرافقها خريطة االحندار واليت توضح فئونسبة االحندار بل      
  ٠فئاا وترميزها        التحكم بعدد
  ة يف بناء ـة لدرجة االحندار حسب مصدر البيانات الداخلـ القيم احملسوب)٣٢(          ويبني جدول 

  ٠وادي لنب قاعدة بيانات حوض           
             

  وادي لنب  درجة احندار حوض)٣٢(دول ج                                         
    يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات                                     

  
                                    

  
  
  
   

  
      

  
 الذي يضم القيمة احملسوبة لدرجة االحندار يتضح الفارق يف درجة )٣٢(ومن مالحظة جدول 

ويرجع ذلك إىل اختالف يف حتديد املسافة األفقية اليت حددا الباحثة من  )ْ ٩ (االحندار مبقدار 
  املسافة بني  أعلى نقطة وأدىن نقطة على خط تقسيم املياه للمرئيـة وبني املرئية بعد حترير تلك

 الربنامج تلقائيـاً بني أعلى نقطة وأدىن نقطة فيما يتعلق بنموذج   املسافة  األفقية اليت حددها
  ٠ ) DEM (اإلرتفاعات الرقمية 

  
  
  
  

     درجة االحندار    مصدر البيانات

  ْ ٤٦               املرئية 

  منوذج االرتفاعات
        الرقمية

       ٥٥  ْ  

  ْ ٩            فارق االحندار

  % ١٦,٣٦     نسبة فارق االحندار
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   ) DEM ( اإلرتفاعات الرقمية  راءها على منوذجإج وأهم ما مييز أغلب التحليالت اليت يتم 
 خريطة توضح ذلك )  Spatial Analyst Tools(التحليل   ضمن أدوات) ) Gridيئة  

 خريطة )٦٧(ل الشكل ـ حيث  ميث) Slope ( هو بالنسبة لتحليل االحنـدار التحليل ، كما 
   ) DEM (رتفاعـات الرقمية من منوذج اإل ن بعدما مت استخراجهاـاالحندار حلوض وادي لب

   ومعتمدة على األعداد الكسرية) Pixel (وهي  مصنفة حسب املقياس الرمادي لقيم البكسل
) Floating ( ل ـالتحليل املتعلق باملتغري املورفومتري الذي ميث  وذلك كمخرج أويل لعملية  

  ٠االحندار 
  

دار اليت مت ـحن اال درجة )٦٨(ويشري املقياس الرمادي خلريطـة يف شكل 
  إىل أعلى قيمة احندار واليت  ) DEM (استخراجها اعتماداً على منوذج اإلرتفاعات الرقميـة 

  ة وتوضيح أكرب مت حتويل قيم ـ وللوصول إىل دق)صفر(ة واليت متثل ـ وأدىن قيم)ْ ٥٥(متثل 
   صحيحة إىل أعداد) Floating (درجة االحندار يف جدول الطبقة من أعداد عشرية كسرية 

 ) Integer ( ٠ وذلك لكي يسهل تصنيفها إىل فئات  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٨

   ) DEM ( حلوض وادي لنب اعتماداً على منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) Slope  ( خريطة اإلحندار) ٦٨ (             شكل        

        
  ٠م ٢٠٠٦العامة  ،  ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة  الدفاع  واملفتشية  )متر٢٠( بدقة  ) DEM ( منوذج اإلرتفاعات الرقمية    الربط واملعاجلة واالقتطاع والتحليل  من عمل الباحثة  باإلعتماد على
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 على املقياس  الرمادي تكون قيمها أعداد عشرية كسرية لذلك ومبا أن خريطة االحندار املعتمدة 
ن طبقة االحندار هذه ال تكون مرفق معها جدول يبني درجات االحندار حلوض وادي لنب لذلك إف

 Spatial ( من خالل ) Integer (مت حتويل املخرج األويل إىل قيـم ذات أعداد صحيحـة 

Analyst – Raster Calculator (يغـة املعادلـة التاليـة  وبناء ص: -  
  
  
  

  ٠ )٦٩(ألظاهر قيم درجات االحندار يف جدول  كما هو موضح من الشكل 
  

  نافذة حتويل طبقة االحندار من أعداد كسرية إىل أعداد صحيحة  )٦٩(الشكل                 

                         
               

                                                                                     
  ن الربنامج يقوم تلقائياً إوبناءاً على نتيجـة التحليل املتعلقة بالقيمة احملسوبة لدرجة االحندار ف

 لكل فئة رمز لوين نوعي ةبتصنيف فئات االحندار اعتماداً على أعلى وأدىن درجة احندار معطي
   تلك الفئات اخلاصة بدرجـة )٧٠(جة االحندار ويوضح الشكل اعتماداً القيمة الكمية لدر

  ٠االحندار مع بيان التصنيف الرمزي اخلاص باللون من قبل الربنامج
  
  
  

  

) ]( [slope  int 
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   نافذة تصنيف طبقة االحندار يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب)٧٠(الشكل                     

          
  

  

ة قد ال توضح به كثرة وتعدد الفئات اللونيـة ومبا أن حوض وادي لنب ذو مساحة صغيـر
لالحنـدار لذلك قامت الباحثة بإعادة تصنيف وترميز فئات درجات االحندار إىل ثالثة فئات 

 واليت تتيحها إمكانيات نظم املعلومات ) عدد الفئات ، حد الفئة ، اللون (من حيث اختيار 
  ٠ )٧١( هو موضح يف الشكل  كما) Symbology (اجلغرافيـة بكل سهولة من خالل 

  
  تصنيف طبقة االحندار يف قاعدة بيانات حوض وادي لنبإعادة  نافذة )٧١(الشكل        

       
  



 ٢١١

  
  
  

 Attribute (ة من خالل خصائص اجلدول اإلحصائيـة ـوتوفر لنا نظم املعلومات اجلغرافي

Table – Statistics (لطبقة االحندار اليت مت استخراجها من خالل  )Spatial Analyst 

Tools ( املتعلقة بنموذج اإلرتفاعات الرقمية ) DEM (  معرفة متوسط درجة االحندار حلوض
  ٠ )٣٣(اجلدول  وادي لنب مامل توفرها القيم اخلاصة باملرئية كما هو موضح من

  
 DEMية درجة ومتوسط احندار حوض وادي لنب اعتماداً على منوذج االرتفاعات الرقم )٣٣(جدول       

  متوسط درجة احندار احلوض   درجة االحندار احلوض     مصدر البيانات 

  -----           ْ  ٤٦              املرئية 

  رتفاعاتإلمنوذج ا  
 DEM   الرقمية 

         ٢٧,٥         ْ  ٥٥ ْ  

  ------       ْ ٩             فارق درجة االحندار

    نسبة فارق درجة  
  ار       االحند

      ١٦,٣٦%        ------  

                     
   االحندارمت إنشاء خريطة  دار إىل ثالثة فئاتـوبعد بإعادة تصنيف وترميز فئات درجات االحن

  ٠ )٧٢(اجلديدة واليت توضح تلك الفئات وذلك كم هو موضح من الشكل 
   -:وتصنف درجة االحندار إىل ثالثة أنواع رئيسية هي     

  
)١( <��bو�א��H�G3	א��א$��א<��bو�א��H�G3	א��א$��א<��bو�א��H�G3	א��א$��א<��bو�א��H�G3	א��ويشمل املناطق ذات االحنـدار البطيء واليت تتباعد - : א$��א 

فيها خطوط الكنتور عن بعضها البعض وذلك لسعة املسافة األفقيـة بني خط  كنتور وآخر هذا 
فيما يتعلق مبصدر البيانات  التقليدية وأما فيما خيص منوذج االرتفاعات الرقمية اليت متثل  مصدر 

بيانات احلديثة  اليت مت االعتماد عليها يف استخـراج  احندار حوض وادي لنب فيكون االحندار ال
 اليت متثل مناسيب االرتفاع واليت مت ) Pixel (البسيط نتيجـة الفارق  القليل بني قيم البكسل 

  مابنياالعتماد عليها يف استخراج درجـة  االحندار ، وتتراوح قيم درجـات  االحندار البسيط 
٠ وتعد تلك املنحدرات من أصلح السفوح لألنشطة البشرية املختلفة )ْ ١٥ – ْ ١ ( 



 ٢١٢

   ) DEM ( حلوض وادي لنب املصنفة اعتماداً على منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) Slope (خريطة درجة اإلحندار  ) ٧٢ (شكل              

        
  ٠م ٢٠٠٦العامة  ،  ، إدارة املساحة العسكرية ، وزارة  الدفاع  واملفتشية  )متر٢٠( بدقة  ) DEM (ن عمل الباحثة  باإلعتماد على منوذج اإلرتفاعات الرقمية  الربط واملعاجلة واالقتطاع والتحليل  م     

                                                                                                           



 ٢١٣

  
  

)٢( H�ون هذا النوع من االحندار أكثر ميالً من النوع ـ يك-: א$��א��א���Bل��و�א��!�Hא$��א��א���Bل��و�א��!�Hא$��א��א���Bل��و�א��!�Hא$��א��א���Bل��و�א��!
السابق حيث تتقارب خطوط الكنتور من بعضها البعض بصورة متساويـة ومعتدلة وذلك بسبب 

 يف هـذا )  Pixel (الكنتور تكون كذلك ، وأما قيم البكسل  أن املسافات األفقية بني خطوط 
االحندارات يكون الفارق بينها بصورة متساوية متيل إىل املعتدلة ، وتتراوح قيم درجات النوع من 

 وتعد تلك املناطق أقـل أمهية لألنشطة البشرية )ْ ٢٥ – ْ ١٥(االحندار املعتدل أو املتوسط مابني 
  ٠وذلك للتضرس الذي يعيق تلك األنشطة 

  
)٣( �+�V	א��א$��א�+�V	א��א$��א�+�V	א��א$��א�+�V	א��امليل اليت تقترب فيها خطوط الكنتور  يشمل املنحدرات الشديدة -: א$��א 

البعض بصورة كبرية جداً بسبب صغر املسافة األفقية اليت تفصل بينها ، وتتـراوح  من  بعضها 
 وأكثر ، ويواجه استغالل تلك السفوح )ْ ٤٥ – ْ ٢٥(د مابني ـقيـم درجات االحندار الشدي

 الدليمي ، (٠ه ـ بعض سفوحرارـمشاكل عديدة وذلك بسبب شدة احندار احلوض وعدم استق
  ) ١٦٣،١٦٤م ، ص ص ٢٠٠٥

  
ارنتها مع األنواع الرئيسية ـات درجة االحندار حلوض وادي لنب ومقـ يوضح فئ)٣٤(واجلدول 
  ٠لالحندار 

  
  حسب التقسيم  تصنيف درجة االحندار يف حوض وادي لنب )٣٤(جدول                            
          DEM لنوع االحندار اعتماداً على منوذج اإلرتفاعات الرقمية الرئيسي                               

  درجة احندار    نوع االحندار     
   حلوض وادي لنب 

  مدلول درجة االحندار  
        حلوض لنب

     أرض مستوية 
    أو احندار بسيط

     ١٥ْ – ١   

   االحندار املعتدل  
       أو املتوسط

   ٢٥ -ْ ١٦ ْ  
    

 

    ْ ٥٥  -  ْ ٢٦        احندار شديد 

             
  



 ٢١٤

          

                                
لدرجة االحندار وذلك لتوضح الشكل العام  ) Histogram (ولقد مت عمل املنحىن اهلستوجرامي 

دار حوض ة أن احنـ حيث تشري اخلطوط البياني)٧٣(لالحندار واجتاهه كما هو موضح من الشكل 
وادي لنب من الغرب واليت متثل أقصى إرتفاع للحوض متجهاً إىل الشرق والذي ميثل نقطة املصب 

   ٠وهي أدىن إرتفاع يف احلوض   
  

  اعتماداً على حوض وادي لنب الرسم البياين لشكل واجتاه احندار  )٧٣(الشكل                            
       يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  DEM  منوذج اإلرتفاعات الرقمية                                

                     
                                                     

  
3
�א$��א� )٥( G&�א$��א�
3G&�א$��א�
3G&�א$��א�
3G&  (أو������ل�א���א�B���ل�א���א�B���ل�א���א�B���ل�א���א�B�( :- ) Percent of Slope ( وتقاس نسبة   

  -:ايل من خالل صياغة  القانون التاالحندار       
        
        

  
  



 ٢١٥

  
  
  

 )١٦(   100×=
rnu
rise Percent of Slope      أو حسب الصيغة التالية:-  

  
  -:                                                                              حبيث  ميثل 

  
  

rise :   ٠ ) متر ( ني أقصى وأدىن نقطة على خط تقسيم املياهإلرتفاع ب ا: فارقاملقابل وهو  

run :  اور٠ ) متر ( ملسافة األفقية بينهماوهو  ا  

tan Ө  : ظل زاوية االحندار   
   

  

)٦( 
���W�W�W�Wא$��א��א$��א��א$��א��א$��א�زאو+
زאو+
زאو+
زאو+ J� J� J� J����Angel Slope  
  

                                                    -: على النحو التايل )١٦(  احملسوبة من املعادلة tan Өوحتسب من قيمة 
  
  
  

ن اخليارات ـرتفاعات الرقميـة وذلك ضمإلاالحندار من خالل قيم اوزاوية وقد مت حساب نسبة 
 اختيار االحنـدار بالنسبة املئوية  حيث يتم)  Slope (اليت يقدمها الربنامج خالل إنشاء االحندار 

  ٠نسبة االحندار حلوض وادي لنب درجة و )٣٥(يوضح جدول  و) Percent (اليت متثـل 
  

                
  

                                
  )٠ )١٦ ArcGIS  v.9.0 , Desktop , Help Files  

  
  

 ) SHIFT            tan الدرجة            (وتستخرج من 

100     × Percent of Slope = tan Ө                



 ٢١٦

  
  ملختلف مصادر البياناتنسبة االحندار يف حوض وادي لنب درجة و جدول تصنيف )٣٥(جدول                
                                    يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب             

                                      
               

  
  
  
  
  

               
 
 

  مصادر البيانات ملختلف وض وادي لنب حل االحندار درجة وزاوية  جدول تصنيف )٣٦(جدول           
                                                    يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  


�א$��א� – )٧( i'G��א$��א�
i'G��א$��א�
i'G��א$��א�
i'G� : - ) Slope Areas (ة  ـ ونقصد به حساب مساحة فئات درج
  ٠املساحة الكلية للحوض االحندار من جمموع 

  ملساحة االحندار الكلي حلوض االحندار بالنسبة وذلك ملعرفة ما متثلـه مساحة كل فئة من فئات 
معرفة مدى صالحية تلك  األراضي الستخدامات واألنشطة البشرية  ، كذلك وادي لنب  لغرض 
ة املستقبلية لتطوير احلوض من قبل اجلهات ـتلك  املساحات يف اخلطط التنموي تفيد معرفة مقدار

  ة وغريها من األنشطة املختلفة ـحيإىل تأهيل الوادي وجعله منطقة حممية وسيا املعنيـة اليت تسعى
  
  

   البياناتمصدر   
       

    درجة احندار
   حلوض وادي لنب 

   نسبة درجة احندار    
   حوض وادي لنب     

 % ١,٣٠         ْ ٤٦         املرئية       

  منوذج اإلرتفاعات    
    DEM   الرقمية  

       ٥٥ ْ  
    

        ١,٠٢.% 

 %٠,٢٨          ْ ٩           الفارق         

 % ٢١,٥٣           %١٦,٣٦     نسبة الفارق    

    زاوية االحندار      درجة االحندار    مصدر البيانات

  ٨٨,٧٥       ْ ٤٦               املرئية 

  منوذج االرتفاعات
        الرقمية

       ٨٨,٩٥       ْ  ٥٥  

  ٠,٢٠       ْ ٩          دار  فارق االحن

  %٢,٣٤        %١٦,٣٦      نسبة فارق االحندار



 ٢١٧

  

  ٠ ) التربة اخلصبة ، املياه (الزراعي نظراً لتوفر مقومات الزراعة متمثلة يف  وعلى رأسها النشاط
وتعتمد حساب مساحات درجة االحندار من املساحة الكلية يف نظم املعلومات اجلغرافية على عدة 

  ) DEM (ات الرقمية ـئها على منوذج  اإلرتفاعمراحل حتتاج من خالهلا متطلبات ترتكز يف بنا
  - :  اليت أنشئت من طبقة االحندار وتتلخص تلك املراحل

  
Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iحتويل -: א�� ) Conversion (راجها من منوذج  ـدار اليت مت استخـ طبقة االحن

  ىل  إ) Raster Layer (ة ـ مساحي  من طبقة) Grid (يئة  ) DEM (اإلرتفاعات الرقمية 
 Convert – Raster to -( ل ـ أداة التحلي  عن طريق) Vector Layer (طبقة  خطية 

Features   3D Analyst ( ٠  
 خطأ التحويل (أ يسمى ـة ينتج عنها خطـات خطيـة إىل بيانـالبيانات املساحي وعملية حتويل 

Conversion Error ( وذج  اإلرتفاعات  أخطاء يف بناء من ويتراكم هذا اخلطأ يف حالة وجود
تلك األخطاء عن طريق حذف القيم  راء معاجلـة وتصحيحـجيب أج  لذلك)DEM  (الرقمية 

  ٠املتطرفة يف طبقة االحندار 
 الصحيحة  املعتمدة قيمتها على )  Pixel (وملعرفـة تلك القيم املتطرفة جيب معرفة قيمة البكسل 

م ٢٠(ن قيمة  البكسل إ ف)م ٢٠( الدقـة تساوي رتفاعات الرقمية ومبا أنإل ا دقة بيانات منوذج
   مث مقارنتها )م٤٠٠(فأن قيمتـه سوف   باعتبار أن البكسل شكل هندسي مربع لذلك )م ٢٠× 

  بقيم مجيع البكسالت املكونـة للطبقة  من جدول طبقـة االحنـدار وحتديد تلك القيم الشاذة أو
  : أمهها)  Pixel (مة البكسل املتطرفة مث حذفها وهناك عدة أسباب الختالف قي

  ٠ ) DEM ( أخطاء ناجتة عن عملية بناء منوذج اإلرتفاعات الرقمية )١(
  ) DEM (  احلساسة يف قيم منوذج اإلرتفاعات الرقمية  أخطاء ناجتة عن طمس بعض املواقع)٢(

  ٠ )العسكرية  املناطق ( مثل     
   متضاعف )  Pixel( ون حجم البكسل ـايل يك تساوي قيم االرتفاع ملنطقتني متقاربتني وبالت)٣(

    Pixel)(مع بعض مما ينتج عنه األخطاء فبدالً من أن يكون قيمة البكسل نتيجة لدمج خليتني      
     )  Pixel (ة البكسل ـوضح هيئـ ي)٧٤(ل ـوالشك )١٢٠٠ ، ٨٠٠(ون ـ تك)٤٠٠(      

   الصحيحة )  Pixel (البكسل  ل قيمة جدو)٧٥(  واملدجمـة بينما يوضح الشكل     الصحيحة
  ٠وادي لنب  قاعدة بيانات حوض  يف) DEM (     واملدجمة لطبقـة منوذج  االرتفاعات الرقمية 

          
  



 ٢١٨

                
  املدمج  )  Pixel (الصحيح والبكسل  )  Pixel (هيئة البكسل   )٧٤(الشكل                

                       
  Gridيئة  DEM طبقة منوذج اإلرتفاعات الرقمية :املصدر                       

     حوض وادي لنب–قاعدة بيانات اجلغرافية ملنطقة الدراسة                            
  
  

    وذجمن الصحيحة واملتطرفة لطبقة )  Pixel  ( جمموع قيم البكسل)٧٥( الشكل                              
  DEM رتفاعات الرقميةإلا                                                            

                     
                                             


�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iإجراء تصنيف لفئات االحندار املوجودة  ضمن طبقة االحندار حبيث جنعل كل -: א�� 
   يف طبقة مستقلة لكي يسهل حساب مساحتها من جمموع املساحة الكلية للحوض  ومبا فئة  احندار

  
  
  

 <a`=;ا �M>  )Pixel (   
       J2M2Y;ا  

<a`=;ا �M>  )Pixel (   

     JP6]8G;ا  

  ?M.أ� J�Mه   <a`I  
   0/ Á/ �M2¾ 6M� 

 <a`I  J�Mه
�M2¾ 0Lوا 



 ٢١٩

  

   كل طبقة صياغة )طبقات ٣ (إنشاء   لذلك كان ال بد من ) فئات٣ (رتفاع تشمل إلا أن فئات 
    ونـد القيم اليت تكـ تتطلب بناء استفسار بتحدي)٢٠ –صفر (االحنـدار  بناء خمتلفة فمثالً فئة

 لنهاية )٢٠ أصغر أو تساوي ( ة وقيم تكون ـة الفئـ فيما يتعلق ببداي)أكرب أو تساوي صفر  (
القيم احملددة يف صياغة  الفئة وبذلك يقوم الربنامج باستدعاء وتصنيف البيانات اعتماداً على تلك

  ٠)  ٧٦(االستفسار املوضحة يف الشكل 
  

  ) Building Query ( نافذة بناء االستفسار ) ٧٦(الشكل                                     
  لتصنيف بيانات فئات االحندار إىل طبقات مستقلة                                               

                                 
                     

                       
وجودة  ضمن طبقة  االحندار مت عملها عن ن عمليـة تصنيف بيانات فئـات االحنـدار املإومبا 

  نإلذلك فـ )Convert –  Raster to Features  3D Analyst –(طريق أداة التحليل 
 وهذا النوع من الطبقات ال ) Shapefile (وع ـات من نـخمرجات ذلك التصنيف تكون طبق

قط الذي مت اعتماده يف دة على املسـحتتوي جداوهلـا على املسافات واملساحـات الفعلية املعتم
ات االحندار يف قاعدة بيانات ـ يبني طبقات فئ) ٧٧(قاعدة بيانـات حوض وادي لنب والشكل 

  ٠ ) Shapefile (حوض وادي لنب يئة 
  
  
  
  
  



 ٢٢٠

  
  

   يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب) Shapefile ( طبقات فئات االحندار نوع )٧٧(الشكل                     

                         
                    

  

h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iتصدير طبقات -: א�� ) Shapefile (اخلاصة ببيانات فئات االحندار إىل طبقات   

 ) Geodatabase (  ٠ليسهل حساب مساحتها  
  


B2א�	א�
*iא��
B2א�	א�
*iא��
B2א�	א�
*iא��
B2א�	א�
*iحساب مساحة كل فئة احندار على حده وذلك من خالل جدول الطبقة -: א�� 
  ٠قيم الطبقة ل  Statistics )(وإجراء 

  ٠ فئات االحندار  حلوض وادي لنب ةمساح) ٣٧(ويوضح جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢١

  
  

  حوض وادي لنب إىل مساحات حسب درجة االحندار  تصنيف )٣٧(جدول                         
  يف قاعدة بيانات حلوض وادي لنب                                                   

  )٢كم(مساحة االحندار     دار      فئات االحن
   قبل معاجلة خطأ التحويل

  )٢ كم(مساحة االحندار  
   بعد معاجلة خطأ التحويل

   ١٦٥,٩٢          ١٥٧,١٨             ْ       ٢٠ –صفر        

        ٣٠,٢٠            ٤٣,٧٧            ْ ٤٠ – ْ ٢١ 

        ٠,٠٣٧              ٠,١٥               ْ  ٥٥ –ْ  ٤٦ 

  ١٩٦,٤٠             ٢١١,٧                      اموع 

      مساحة احلوض 
          املرئية

          ٢٠١,١             -------    

      مساحة احلوض
     ) ( DEM    

        -------              ١٩٦,٤٠  

                                                     
 التحويل تساوي  االحندار قبل معاجلة خطأ  جند جمموع مساحات فئات درجة )٣٧(ومن اجلدول 

تقسيم املياه على التفسري  الفضائية واليت اعتمد حتديد خط  مساحة احلوض املستخرجة من املرئية 
  اا من خربةللباحثة والذي يشوبه نوع من اخلطأ وذلك ملا حتتاجه املرئية يف تفسري ظاهر البصري 

   ٠ يف معرفة وقراءة وتفسري تلك الظاهرات من املرئيات الفضائية 
مساحات فئات درجة االحندار بعد معاجلة خطأ التحويل جندها تساوي مساحة  وبالنظر إىل جمموع 

موذج ـوهذا ما يربهن دقة ن )DEM  (  الرقمية اتـرتفاعإلة من منوذج اـاحلوض املستخرج
يف حتديد خـط تقسيم املياه ومن مث حتديد مساحة احلوض بصورة  )DEM  (ية رتفاعات الرقمإلا

                                                  ٠أكثر دقة من املرئية 
مرافقة لتحليل االحندار وذلك من خالل األدوات   اجلغرافية حتليالت أخرى  وتتيح نظم املعلومات
 Toolbox – Spatial Analyst(نامج نظم  املعلومات اجلغرافيةالثالث لرباملتوفرة يف املستوى 

Tool – Surface (مثل  ) Aspect (ويقصد به حتديد واجهة واجتاه االحنـدار ، حيث يبـني   
 ) Aspect (وأين تقع بالنسبة لالجتاهات  الرئيسية والفرعية املعروفـة مقدرة    اجتاهات  االحندار  

  
  



 ٢٢٢

  
  

ويتم االستفادة من هذا  التحليل يف معرفـة  اجتاه سريان املياه يف   ،)ْ  ٣٦٠ –صفر ( بالدرجات 
  ٠اجتاه االحندار جماريها وذلك من خالل معرفة درجة

 ويوضح ظل الظاهرة اجلغرافيـة بالنسبة ملصدر الضوء املتمثل يف أشعة )   Hillshade(وكذلك 
ألسطح الظاهرات اجلغرافيـة مثل  على حتسني الرؤية  )  Hillshade ( حيث يساعد ٠الشمس 

األودية واحنداراا فعلى سبيل املثال تظهر األودية وااري برؤية ومهية على شكل مرتفعات بينما 
املنخفضة ، مبعىن   على حتسني تلك الرؤيـة وإظهارها بصورا احلقيقـة )  Hillshade (يعمل 

عي مما يعطيه عرضاً حقيقياً للظاهرة اجلغرافية  خيلق صورة واقعية من املنظر الطبي)Hillshade(أن 
  ٠ )   Hillshade (من خالل خريطة 

  
   ويرمـز هلا) Maximum Basin Relief ( -: א	�'f��x+א	��!��	*U!ض�א�';(א	�'f��x+א	��!��	*U!ض�א�';(א	�'f��x+א	��!��	*U!ض�א�';(א	�'f��x+א	��!��	*U!ض�א�';( )٧(
 ) H (  أمهيـة تضرس احلوض باعتباره عنصر مورفومتري له انعكاس على زيادة فعاليـة وتربز  

أثرها يف تشكيل سطح األرض داخل حدود احلوض  كما يعد انعكاسا ونشاط عمليات التعرية و
   ) ١٥٨م ، ص٢٠٠٣ حمسوب ، (   ٠ألثر الصخور وخصائصها البنيوية 

ة على خط تقسيم املياه وأدىن نقطة حسب الصيغة ـويتم حسابه من خالل الفرق بني أعلى نقط
   -:الرياضية التالية 

  
  

) ١٧(        (m)
min
h (m)

max
HH   -:ثـل مييث حب   =−

  
H : ٠ التضاريس القصوى للحوض املائي  

 (m)
max

H: ٠  ) متر ( اإلرتفاع األقصى للحوض املائي  
 (m)

min
h :  ٠ ) متر (اإلرتفاع األدىن للحوض املائي  

  
  

         )١(   -phology-Numerical Analysis in Geomor :) 1971 (,M. A. C, King , .C.J, Doornkamp
                                                                                                    112-1.P,    London ; Iantroduction   

       
  
  



 ٢٢٣

  
  

رافية من عن طريق بناء  يف نظم املعلومات اجلغ)  التضرس الكلي(ويتم استخراج ناتج معادلة 
  -:حسب املعادلة التالية  ) Building Query (استفسار 

  
  

  ٠ يوضح قيم التضرس الكلي أو القصوى حلوض وادي لنب )٣٨(واجلدول 
  

  ملختلف وادي لنب   التضرس الكلي حلوض )٣٨(اجلدول                                  
  بيانات حلوض وادي لنبمصادر البيانات يف قاعدة                                           

                        
  
  
  
  
  
  

  

3
�א	��fس�	*U!ض�א�';( )٨(G&);'ض�א�!U*	س��f�	א�
3G&);'ض�א�!U*	س��f�	א�
3G&);'ض�א�!U*	س��f�	א�
3G& :- ) Relief Ratio(ه ـ ويرمز ل) Rh ( وحتسب من   
طول احلوض بالكلم وذلك حسب صياغة املعادلة الرياضية    الكلي علىخالل قسمة  التضرس   

  -:Schumm التالية تبعاً لقانون
     

                )١٨(    ( )
( )kmL
mH

h
R   -: ثلمييث حب     =

  

h
R : ٠ نسبة التضرس للحوض املائي  

  ( )mH : ٠ )م( فارق االرتفاع بني أقصى نقطة وأدىن نقطة على خط تقسيم املياه  
   ( )kmL : ٠ )كلم ( أقصى طول للحوض املائي     
   

          )٨١(     ; Sinuosity of alluvial rivers on the Great Plains): 1963. (A.S, Schumm 

Bull. 74, 1089-100                                                                                   Gol. Soc. Amer.  

  ) م (التضرس الكلي للحوض          املصدر 

   ٤٢٤                          املرئية 

    ٣٣٢                    منوذج االرتفاعات 

  ٩٢                    فارق التضاريس

   %٢١,٦٩          نسبة فارق التضاريس

      )  ( [H_max] -  [h_min = Maximum Basin 

   



 ٢٢٤

  
                                                                                     

  اء استفسارـات اجلغرافية عن طريق بنـ يف نظم املعلوم) نسبة التضرس(ويتم تطبيق معادلة 
 ) Building Query ( حسب الصياغة التالية :-   

  
    
  

   ملختلف وادي لنب  حلوضنسبة التضرس ) ٣٩(اجلدول                                   
  بيانات حلوض وادي لنبمصادر البيانات يف قاعدة                                          

  لتضرس للحوض  ا نسبة         مصدر البيانات

  ١٠,٠٨             رئية امل         

  ٧,٨٨              االرتفاعات منوذج   

  ٢,٢٠         فارق نسبة التضرس  

   %٢٠,٢٥        نسبة فارق نسبة التضرس
  
  
  

 )٩( ���'B����'B����'B����'Bس��f�	سא�f�	سא�f�	سא�f�	א );'ض�א�!U*	);'ض�א�!U*	);'ض�א�!U*	);'ض�א�!U*	 : - ) Relief index (ة ـ وحيسب من خالل قسم   
   وذلك حسب الصيغة )كلم (  على أقصى طول للحوض ) ٢ كلم( مساحـة احلوض املائي    

  -:     الرياضية التالية 

                        )١٩(     ( )kmL
kmA

i
R

  -: يث متثلحب    =)2(
    

i
R :  ٠معامل التضرس للحوض املائي 

)2(kmA : مساحة احلوض املائي )٠ )٢كلم  
( )kmL : ٠ )كلم ( أقصى طول للحوض املائي  

  
  
  

          )٩١(     ; Sinuosity of alluvial rivers on the Great Plains): 1963. (A.S, Schumm 

Bull. 74, 1089-100                                                                                   Gol. Soc. Amer.  

  

[Basin_Length_km]  /  ) ]( [H_max] -  [h_min = Relief Ratio   



 ٢٢٥

  
  

  يف نظم املعلومات اجلغرافية عن طريـق بنـاء استفسار) معامل التضرس(ويتم تطبيق معادلة 
 ) Building Query(  حسب الصياغة التالية :-   
  

          
                        

   ملختلف  وادي لنب حلوضمعامل التضرس  )٤٠(اجلدول                                    
  البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنبمصادر البيانات يف قاعدة                                       

  لتضرس للحوض امعامل           مصدر البيانات

  ٤,٧٨              رئية امل        

  ٤,٦٦               االرتفاعات منوذج   

  ٠,١٢              فارق معامل التضرس  

  %٢,٥١         التضرسنسبة فارق معامل  
                     

)١٠( 
�3G�	א�x+�'f�	א
�3G�	א�x+�'f�	א
�3G�	א�x+�'f�	א
�3G�	א�x+�'f�	ض�א�';(�א!U*	��);'ض�א�!U*	��);'ض�א�!U*	��);'ض�א�!U*	�: - ) Relative Relief ( ا من خاللويتم حسا   
فارق االرتفاع بني أقصى نقطة وأدىن نقطة على خط  (ل ـ ميثوالذي ) م (الكلي قسمة التضرس 

  -:وفقاً ملعادلة الرياضية التالية  )كلم (املائي  على حميط احلوض ) تقسيم املياه
       

                   )٢٠(    
P
H

hp
R   -: ثلمييث حب    =

  

hp
R  : ٠املائي التضاريس النسبية للحوض  

H : ٠ )م( التضاريس القصوى للحوض املائي  
P : ٠ )كلم (  حميط احلوض املائي  
  
  

 Melton,  M.A. (1957) : An analysis of the relations among elements of climate,   
surface properties and geomorphology ;  Office of Naval Research, Geography    
branch, Project NR 389-042: Technical Report 11, Columbia University. 

  

[Basin_Length_km] / Basin_Area_km2] [   =Relief index   

)٢٠ (  



 ٢٢٦

  
  

  اء استفسارـ يف نظم املعلومات اجلغرافية عن طريق بن)التضاريس النسبية  (ويتم تطبيق معادلة 
 ) Building Query ( حسب الصياغة التالية :-  

  
    

  
   ملختلف وادي لنب حلوضمعامل التضاريس النسبية  )٤١(اجلدول                                

  بيانات حلوض وادي لنبمصادر البيانات يف قاعدة                                            

  لتضاريس النسبية  للحوض ا    معامل        مصدر البيانات

  ٤,٨٠                 رئية امل         

  ٣,٢١                  االرتفاعات منوذج   

  ١,٥٩                  فارق التضاريس النسبية

   %٣٣,١٢                نسبة فارق التضاريس 
  

  

 )١١( s�!@و�
��ks�!@و�
��ks�!@و�
��ks�!@و�
��k );'ض�א�!U*	�x+�'f�	ض�א�';(א!U*	�x+�'f�	ض�א�';(א!U*	�x+�'f�	ض�א�';(א!U*	�x+�'f�	א :- ) Ruggedness Value  (هـويرمز ل  
   )NR( ي ميثل خالل ضرب  التضرس الكلي باملتر والذ وحتسب من) فارق االرتفاع بني أقصى   

   وفقاً للمعادلـة الرياضية٢بالكلم  بالكثافـة التصريفية) املياه على خط تقسيم   نقطة وأدىن نقطة
    -:   التالية 

             
                    )٢١(   H Dd

R
N   -: ثلمييث حب    =

R
N :٠ة احلوض املائي  قيمة وعور  

 H : ٠ )م( التضاريس القصوى للحوض املائي  
Dd : اري املائية٠ )٢كلم/  كلم ( كثافة ا  

.  

  
  
)٢١(  .Soc Bull Geol ; basis of geomorphology ynamicD) : 2195. (N. A, Strahler    

                                                                                                 Amer .vol 63,923-938   
  

]Basin _ Perimeter_km  [  /  )  ( [H_max] -  [h_min = Relative Relief   



 ٢٢٧

  
  

   يف نظم املعلومـات اجلغرافيـة عن طريق بناء استفسار) قيمة الوعورة (ويتم تطبيق معادلـة 
 ) Building Query ( حسب الصياغة التالية :-   

     
  

  
   ملختلف وادي لنب  حلوضمعامل قيمة الوعورة   )٤٢(اجلدول                                 

  بيانات حلوض وادي لنبمصادر البيانات يف قاعدة                                           

        معامل قيمة الوعورة         مصدر البيانات

  ١٨٧٨,٣٢              رئية امل      

  ١١٣٨,٧٦               االرتفاعات منوذج 

  ٧٣٩,٥٦            فارق قيمة الوعورة

   %٣٩,٣٧             نسبة فارق قيمة الوعورة

  
   ) Gn( ويرمز له ) Geometry Number ( -: א	��ZkאL��7]�!	U*!ض�א�';(א	��ZkאL��7]�!	U*!ض�א�';(א	��ZkאL��7]�!	U*!ض�א�';(א	��ZkאL��7]�!	U*!ض�א�';( )١٢(

  ة فارق االرتفاع بني أقصى نقطة وأدىن نقط (التضاريس القصوى اليت متثل  ويتم حسابه من قيمة
ااري املائية للحوض مقسومة على ظل زاوية االحندار   على خط تقسيم مضروب بكثافة )املياه

  -:الرياضية التالية  للحوض املائي وذلك وفقاً للمعادلة
  

                 )٢٢(       
Sg
H Dd

nG   -: ثلمييث حب    =

nG :٠وض املائي  الرقم اجليومتري للح  
H: ٠ ) م ( التضاريس القصوى للحوض املائي  
Dd:  اري املائية٠ )٢كلم/  كلم (كثافة ا  
Sg : ٠ ظل زاوية احندار احلوض املائي  

  
)٢٢(     ed to fluvially erodedDimensional analysis appli) : 1958. (N. A, Strahler  

                                                      300-279, 69. Bull. Amer. Soc. Geol   ; landforms    

  

[DRAINAGE DENSITY] /  [H_max] -  [h_min ] Roughness Value = 



 ٢٢٨

   
  

  ار ـق بناء استفسـات اجلغرافية عن طريـ يف نظم املعلوم) الرقم اجليومتري (ويتم تطبيق معادلة 
) Building Query (الية  حسب الصياغة الت:-  

  
  

 بني أقصى وأدىن نقطة على خط تقسيم املياه فارق االرتفاع=  ظل زاوية االحندار Sgحيث أن 
  ٠املسافة األفقية بينهما باملتر مقسومة على 

  
  ملختلف وادي لنب حلوض الرقم اجليومتري   )٤٣(اجلدول                                      

  بيانات حلوض وادي لنب مصادر البيانات يف قاعدة                                                 

          الرقم اجليومتري         مصدر البيانات

  ١٤٤٤٨٦,١٥                         املرئية 

  ١٤٩٢٧٣,٣٤               الرقميةمنوذج االرتفاعات

  ٤٧٨٧,١٩               فارق الرقم اجليومتري

  % ٣,٢٠             نسبة فارق الرقم اجليومتري

  
 وذلك ملختلف )٤٤(وتتلخص القيم احملسوبة للقياسات التضاريسية حلوض وادي لنب يف اجلدول 

 ومنوذج ) Ikonos (القمر الصناعي  ة ـة يف مرئيـاحلوض متمثل مصادر البيانـات يف قاعدة 
  ٠ ) DEM (اإلرتفاعات الرقمية 

  
�v+��א	kJB'��א�:'&�
��A2א�W;'�bא�!�,!�[+
�F!ض��v+��א	kJB'��א�:'&�
��A2א�W;'�bא�!�,!�[+
�F!ض��v+��א	kJB'��א�:'&�
��A2א�W;'�bא�!�,!�[+
�F!ض��v+��א	kJB'��א�:'&�
��A2א�W;'�bא�!�,!�[+
�F!ض�����)٢(

�:�����	�6	�6	�6	6وאد7وאد7وאد7وאد7 J� J� J� J����� �� �� �� �
ترتبط اخلصائص املورفومترية مبنظومة ذات تأثريات وعالقات متداخلة  ومتبادلة فيما بينها ، حبيث 

  ٠ميكن تفسري بعض هذه اخلصائص من خالل اجتاهات وقيم اخلصائص األخرى 
   وشبكة ) Basin Areas ( واملساحة احلوضية ) Water Divide (تقسيم املياه   خطعترب يو
  

  

Geometry Number =                                                                                                                               
 [H_max] – [h_min] * [DRAINAGE DENSITY ] \ [H_max]-[h_min] \ [Air_H-max_h_min_m]      

 



 ٢٢٩

  
  
  
  البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب                مصادر البيانات يف قاعدة  قياسات اخلصائص التضاريسية حلوض وادي لنب ملختلف)٤٤(اجلدول                       

     مصدر
    البيانات

 االرتفاع 
  )م(األقصى 

       

رتفاع اال
  )م(األدىن 

    نقطة  
    املنبع

    نقطة
    املصب 

   املسافة األفقية
  )م( للحوض 

املسافة األفقية 
  )م(للمجرى 

  درجة
  االحندار

  التضاريس 
  القصوى

   نسبة 
  التضرس 

    معامل 
   التضرس

   التضاريس
   النسبية 

    قيمة 
  الوعورة

      الرقم 
   اجليومتري

  ١٤٤٤٨٦,١٥      ١٨٧٨,٣٢      ٤,٨٠    ٤,٧٨      ١٠,٠٨      ٤٢٤           ٥٥       ٣٣٠٣٥,٨٥  ٣٢٤٣٧,٣٧    ٦٠٠مل      ٩٦٠       ٦٠٠        ١٢٠٤         املرئية

   منوذج 
  االرتفاعات

      ١٤٩٢٧٣,٣٤      ١١٣٨,٧٦      ٣,٢١      ٤,٦٦      ٧,٨٨       ٣٣٢        ٤٦       ٣٢٨٤٦,٦٩  ٣٢٤٠٤,٤    ٦٠٠       ٩١٦       ٦٠٠       ٩٣٢  

  
  
  
  
  



 ٢٣٠

  

  
  

 ي وتتخذ هذهـأهم مكونات احلوض املائ  من) Drainage Networks (التصريف املائية 
  ة مبنية على العالقـات املكانية بني ـالنظام احلوضي من خالل منظوم  أوضاعها يف املكونات

   ٠العناصر املورفومترية 
  ن اعتماداً علىـ منطقتني طبيعيتيتنقسم منطقة الدراسة حلوض التصريف املائي لوادي لنب إىلو

   - : ومها جماري شبكة التصريف املائية 
)١(  �7!*B	ض�א!Fא�
�4���7!*B	ض�א!Fא�
�4���7!*B	ض�א!Fא�
�4���7!*B	ض�א!Fא�
وهي اليت تبدأ من أعلى نقطـة على خط تقسيم املياه على ����:���4

 لغاية  نقطة التقاء رتب شبكة التصريف حلوض وادي لنب ببعضها  البعض )م ١٠٢٤ (منسوب 
ماالً وخطي ـ  ش)ْ ٢٤ َ ٤٠ ً ٠٠و  ْ ٢٤ َ ٣٠ ً ٠٠ (  عرضدائريت بني )م ٧١٦ (عند منسوب 

األكثر  وادي لنب  ومتثل تلك املساحة من حوض)ْ  ٤٦َ ٢٧ً  ٣٠ و ْ   ٤٦َ  ١٧ً  ٠٠ (  طول
 اجليومورفولوجية وهي نشاط طبيعي ذات تأثري كبري على تشكيل نشاطاً للتعرية فتكون العمليات

ة حيث يعترب املاء وجريانه أهم طاقـة  فعالة لتلك العمليات تلك املنطق طبيعة شبكة التصريف يف
التغريات اليت تطرأ على املاء أثناء جريانـه ، مثل درجة احلرارة وكمية  أن اجليومورفولوجية كما

جممل عملياته اجليومورفولوجية لذلك تكون تلك  واعتراضه بالعوائق تؤثر يف الرواسب املنقولـة
  ٠ أداًء وفعالية من جممل مساحة التصريف أكثر املنطقة من احلوض

  و حتتل منطقـة احلوض العلوي أكرب نسبـة من املساحـة الكلية حلوض وادي لنب واليت تقدر      
 قيم مساحة وحميط منطقة احلوض العلوي كما يوضح )٤٥( ويوضح اجلدول ) % ٥٤,٩٦ ( 

  ٠ مرئية منطقة احلوض العلوي املقتطعة )٧٨(الشكل 
  
   وض وادي لنب                   حل مساحة وحميط احلوض العلوي )٤٥(اجلدول                                                      

                           منطقة احلوض العلوي

  ١١٠٥٣٤٠٢٧,٢٣         )٢ م(       مساحة احلوض 

  ١١٠,٥٣               )٢كلم(مساحة احلوض      

  ٤٥٧٢٣,١٢           )٢ م(    حميط احلوض   

  ٤٥,٧٢               )٢كلم(       حميط احلوض 

   %٥٤,٩٦             النسبة من املساحة الكلية للحوض



 ٢٣١

  اعي  خريطة مساحة احلوض العلوي حلوض وادي لنب اعتماداً على مرئية القمر الصن) ٧٨ (شكل                                         
                                                                                ) Ikonos (  

                                            
   ، إدارة  )متر١ ( بدرجة وضوح مكاين ) Ikonos  (زء الغريب للقمر الصناعي  من عمل الباحثة  باإلعتماد على مرئية  الرياض اجلمساحة احلوضالربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم                            

  م ،١٩٩٩وزارة الدفاع واملفتشية العامة ، املساحة العسكرية  ،                                                                                                



 ٢٣٢

  

  
  

 هي املنطقة  اليت تبدأ من اية احلوض العلوي -: 	)*�G	)*�G	)*�G	�G*(و��Hوאو��Hوאو��Hوאو��Hوא���4
�אF!ض�א����4
�אF!ض�א����4
�אF!ض�א����4
�אF!ض�א� )٢(
 وتقـع منطقـة احلوض األوسط )م ٦٠٠(ولغاية نقطة مصب حوض وادي لنب عند نقطـة 

    مشاالً )ْ ٢٤َ  ٤٠ً  ٠٠و ْ  ٢٤َ  ٣٠ً  ٠٠ ( ي عرضـدائرتوالسفلي بني دائرتـي عـرض بني 
   وتعترب تلك املساحة من حوض وادي  )ْ ٤٦َ  ٤٠ً  ٠٠ وْ   ٤٦َ  ٢٧ً  ٣٠ ( ولـوخطي ط

  السيول والفيضانات ولذلك ألا  ة لتأثري خماطرـأقل نشاطاً لعوامل التعرية واألكثر عرض لنب 
مياه شبكة التصريـف حلوض  احلوض واليت تتجمع فيها جممـل األقل احنداراً يف  متثل املنطقة 

العمراين فهي من أكثر املناطق  دادـية المتوادي لنب  ونظراً ألن تلك املنطقة هي األكثر صالح
  والسفلي نسبـة من املساحة ة  احلوض األوسطـخطورة وديد خبطر السيول ، و حتتل منطق

   مرئية احلوض )٧٩( ويوضح الشكل ) % ٤٥,٠٤ (قدر ـ الكلية حلوض وادي لنب واليت ت
  األوسط منطقة احلوض ط قيم مساحة وحمي)٤٦(اجلدول  األوسط والسفلي املقتطعة كما يبني

  ٠والسفلي 
  
  

   وض وادي لنب                   حل مساحة وحميط احلوض األوسط والسفلي )٤٦( اجلدول                                   

                           منطقة احلوض األوسط والسفلي

  ٩٠٥٧١٢١٨,٣٥          )٢ م(         مساحة احلوض 

  ٩٠,٥٧               )٢كلم(حة احلوض مسا     

  ٥٣٤٨٨,١١           )م  (        حميط احلوض 

  ٥٣,٤٨              )كلم (       حميط احلوض 

   %٤٥,٠٤             النسبة من املساحة الكلية للحوض



 ٢٣٣

  تماداً على مرئية القمر الصناعي  حلوض وادي لنب اعوسط والسفلي خريطة مساحة احلوض األ) ٧٨ ( شكل                    
                                                                    ) Ikonos (  

                              
   بدرجة وضوح مكاين ) Ikonos  ( الغريب للقمر الصناعي                        الربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم مساحة احلوض من عمل الباحثة  باإلعتماد على مرئية  الرياض اجلزء

  م ،١٩٩٩ ، إدارة املساحة العسكرية  ، وزارة الدفاع واملفتشية العامة ،  )متر١ (                                                                            
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   وسط والسفلي حلوض وادي لنب         مساحة وحميط احلوض العلوي واأل )٤٧(                  اجلدول                      
     فارق القيم   احلوض األوسط والسفلي       احلوض العلوي   القيم احملسوبة         

  ١٩٩٦٢٨٠٨,٨٥   ٩٠٥٧١٢١٨,٣٥        ١١٠٥٣٤٠٢٧,٢٣      )٢م ( مساحة احلوض     

  ١٩,٩٦        ٩٠,٥٧             ١١٠,٥٣           )٢كلم (مساحة احلوض   

  ٧٧٦٤,٩٩     ٥٣٤٨٨,١١       ٤٥٧٢٣,١٢     )م  (حميط احلوض    

  ٧,٧٦       ٥٣,٤٨        ٤٥,٧٢       )كلم (حميط احلوض    

  النسبة من املساحة الكلية 
  للحوض         

    ٩,٩٢      % ٤٥,٠٤      % ٥٤,٩٦ %  

  
  ة املكانية بني قيم احمليط وقيم املساحة نتوصل لتلك ـلعالق واملتعلقة با)٤٧(من خالل اجلدول 

العالقة املكانية بني تعرج حميط احلوض ومساحتـه ، فكلما زاد تعرج احمليط قلت مساحته اليت 
  ة ـ وينطبق ذلك على حميط ومساح) ١٨٠م ، ص٢٠٠٤ سالمة ، ( ٠حييط ا والعكس صحيح 

  ٠ )٤٨(الرتفاعات الرقمية كما يوضحـه جدول كامل احلوض بني قيم  املرئية ومنوذج ا
  

                      قاعدة بيانات حوض وادي لنب  مساحة وحميط حوض وادي لنب ملختلف مصادر بيانات )٤٨( اجلدول                                
     فارق القيم   رتفاعات الرقميةإلمنوذج ا           املرئية        القيم احملسوبة 

  ٤٥٩٤٧٣٧,٨   ١٩٦٤٩٠٤٢٥,٦٥        ٢٠١٠٨٥١٦٣,٤٩     )٢م (  مساحة احلوض 

  ٤,٧        ١٩٦,٤٩٠              ٢٠١,١٠٨          )٢كلم(مساحة احلوض 

  ١٤٩٣٣,٤٨   ١٠٣١٧١,٠٠       ٨٨٢٣٧,٥١٧  )م  (حميط احلوض 

  ١٤,٩٧       ١٠٣,١٧        ٨٨,٢      )كلم (حميط احلوض 

  
 احلوض العلوية تعترب أكثر نشاطاً لعملية التعرية وذلك ألا جتري ضمن مساحتها   ومبا أن منطقة

أكرب عدد من روافد الشبكة املائيـة حلوض وادي لنب مما توضح العالقة املكانية بني عدد الروافد 
  ات خاصـة من الرتب الدنيا املتمثلة بروافـد الرتبة األوىل والرتبـة الثانية وبني  فعالية العـملي

 عدد )٤٩(اجليومورفولوجيـة اليت تنشط يف تلك اجلزء من حـوض وادي لنب ويوضح جدول 
  ٠ااري اليت تقع ضمن كل حوض داخل حوض وادي لنب 
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والسفلي حلوض وادي لنب                     عدد ااري للحوض العلوي واحلوض األوسط)٤٩(   اجلدول                                              

  سابعة الرتبة ال  الرتبة السادسة  الرتبة اخلامسة  الرتبة الرابعة  الرتبة الثالثة     الرتبة الثانية         الرتبة األوىل         القيم

  ١        ٢         ٩       ٢٨      ١٢٦              ٥٧٦              ٢٢٩٥              العلوي  

  ١              صفر       صفر  ١       ١٢       ٥٨          ١٨٨        األوسط والسفلي 

       صفر  ٢       ٩       ٢٧     ١١٤        ٥١٨        ٢١٠٧    الفارق بني احلوضني

  %١٠٠    %١٠٠    %١٠٠    %٩٦,٤٢   % ٩٠,٤٧       % ٨٩,٩٣   % ٩١,٨٠  ة فارق  احلوضنينسب
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اري احلوض األوسط والسفلي مع عدد ااري ومبقارنة عدد جماري احلوض العلوي وعدد جم
واستخراج نسبة الفارق يف عدد ااري جند أن احلوض العلوي حيتل  لكامل حوض وادي لنب

 عدد جماري شبكـة التصريف لكامـل حوض وادي لنب بينما  من جمموع)  % ٩٢,١٤ (
  ٠ )٥٠(دول  كما  يوضحها اجل) % ٧,٨٦ (والسفلي  ال تتعدى النسبة للحوض األوسط

  
   نسبة عدد ااري للحوض العلوي واحلوض)٥٠(  اجلدول                                        
     األوسط والسفلي مع عدد ااري لكامل حوض وادي لنب                                                               

  ط  والسفلي احلوض األوس  احلوض العلوي         القيم 

  % ٧,٨٦         % ٩٢,١٤      نسبة الفارق  

  
ومن خالل تلك الفروق يف نسبة عدد  ااري لكال  احلوضني مع كامل حوض وادي لنب جند 

 مما   وادي لنب أن احلوض العلوي يضم النصيب األكرب من عدد  جماري شبكة تصريف حوض
ة ـوكذلك كمي اليت تصرفها تلك ااري يـؤثر على كثافة التصريف من حيث كميـة املياه 

ة األمر الذي جعل احلوض العلوي أكثر نشاطاً لعوامل التعرية وتدل القيم ـاحلمولـة الرسوبي
وادي لنب   على استطالة حوض) االستدارة ، االستطالة ، التفلطح ، التماسك ( احملسوبة ملعامل

تلك املعامالت وبني شكل حوض  وادي لنب حيث املكانية بني القيم  احملسوبة ل العالقة مما يفسر
دوائر العرض ممتـد من الغرب عند منابعـه  الواقعة يف جبال  يكون بشكل يوازي أن امتداده

 على التوالـي لقيم املرئيـة ومنوذج اإلرتفاعات   )م ٩٣٢م ، ١٠٢٤ (رتفاع إعلى  طويـق
 واليت متثل نقطـة التقاء )م ٦٠٠( منسوب  نقطة املصب شرقاً عند لغاية ) DEM (الرقمية 

النتائج اليت مت التوصل إىل من خـالل  وتبني املتمثل بوادي حنيفة ، الرئيسي وادي لنب مبجراه
 حسب ) كلم ١٠,٩٢ ( وعرض ) كلم ٤٢,٠٥ (هذه الدراسة بأن طول حوض وادي  لنب 

بيانات  حسب مصدر ) كلم ١٠,٩٢ ( وعرض) كلم ٤٢,٠٩ (املرئية وطول  مصدر بيانات
ما توصلت إليه  الدراسات السابقـة   ، وهو ما يؤكد) DEM (الرقمية   اإلرتفاعات منوذج

يكون مقدار الطول أكرب من  عامـة وذلك عندما شكل املستطيل بصورة من أن احلوض يتخذ
  ٠مقدار العرض 
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 مقارنتها مع ومن خالل ما مت التوصل إليه من رسم شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب وبعد
الشعاعي ، الشجري ، الشعري ، الريشي ، (ارف عليها ـة احلوضية املتعـأمناط الشبكات املائي

جند أن شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب  ) ١٩١م ، ص٢٠٠٤ سالمة ، ( )احللقي ، املتعامد 
صريف ة بني منط شبكة التـ حيث هناك عالق) Dendritic Pattern (ضمن النمط الشجري 

  ٠وبني الصخور اليت تنشأ فوقها 
نه ينشأ فوق الصخور الرسوبية أفقية التطبق وهذا ماسبق ذكره يف إفيما يتعلق بالنمط الشجري ف

 وادي لنب على األنشطة  الدراسة ، وتؤثر درجة احندار سطح حوض الفصل األول ضمن منطقة 
دار مدى مالئمتها لتلك ـاالحن ةـة ، ففي جمال استخدامات األرض حتدد درجـالبشرية املختلف
يعترب احلوض األوسط والسفلي من حوض  وادي لنب  أكثر مالئمة  ألنشطة  حيثالستخدامات 

حيث يساعـد االحندار املعتدل على سهولة أقامـة املشاريـع والتوسع العمراين  البشرية املختلفة
نطقـة احلوض السفلي منطقة م الزراعـة خاصة يف بطـن الوادي وذلك باعتبار وكذلك مزاولة
حتتوي على   واليت)للحمولة النهرية   الفرز الرسويب(الوادي أو ما يعرف مبنطقـة  ترسب محولـة
املتكونة من الغريـن والطني واليت متتـاز خبصوبتها اليت تساعد على إقامة النشاط  العوالق الترابية

                                                   ٠لك املناطق من حوض وادي لنب املزارع الكثرية املنتشرة يف ت الزراعي واملتمثل يف
   

ز يف احلوض األوسط والسفلي حيث تقع ـويكون االمتداد العمرانـي حلوض وادي لنب متمرك
 جنوب )حي العرجياء الغريب واألوسط ، ظهرة البديعة ، حي طويق (ة يف ـاألحياء السكنية املتمثل

األراضي   حيث تكون احندار)حي هجرة لنب ، حي ظهرة لنب ، ظهرة أوبرة(ن و ـدي لبحوض وا
مساحة احلوض   وتقدر مساحة  تلك األراضي من)ْ  ٢٠ – صفر (ة ـألنشطة  البشري املستخدمة

  تعترب تلك املناطق  حيث) %٨٤,٤٨(بنسبة قدرها  )٢ كلم ١٦٥,٩٢ (ا ـقيمة مقداره الكلية
  واملشاريعاملناطق العمرانية   السيول ، اليت قد تسبب أضرار بيئية كبرية علىاألكثر عرضة ملخاطر

  ٠املختلفة ومجيع البنية التحتية 
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     يعاين وادي حنيفة وروافده والذي يعترب وادي لنب كأحد أهم روافده الغربية من اختالل التوازن 
ور موارده الطبيعية خالل السنوات العشرين املاضية وذلك بسبب استغالل تلك املوارد ـالبيئي وتده

 اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، (نة الرياض بصورة مكثفة الستخدامها يف مشاريع النهضة التنموية ملدي
   ) ٢ ، صهـ١٤١٥

وقد مشل هذا التدهور عدة جوانب لوادي حنيفة وروافده ، لكن األكثر وضوحاً يف حوض وادي لنب 
   :احنصرت يف
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 املعلومات اجلغرافية وبرامج االستشعار عن بعد وبياناا الدقيقة املختلفة ، طرقاً  وتقدم برامج نظم
دمي  سبالً ملعاجلتها وذلك من خالل ـة بطرق آلية لتقـ البيئي متنوعة لتحديد وحصر تلك املشاكل

  وض وادي لنب متمثلةً يف ـدة بيانات حـى مصادر بيانات قاعاملختلفة اليت أجريت عل التحليالت 

  ٠ ) DEM املرئية الفضائية ومنوذج اإلرتفاعات الرقمية (
 ةالت البيئيـة يف حوض وادي لنب ملا هلا من أخطار وآثار على حياـوتأيت أمهية حتديد تلك املشك

   عن بقية الروافد الغربية يف وقوعه  وادي لنب  ينفرد ار أنـاإلنسان والكائنات احلية األخرى باعتب
  )حي هجرة لنب ، حي ظهرة لنب ، ظهرة أوبرة (وسط منطقة سكنية مأهولة واقعة مشال الوادي هي 
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 إضافة )ق ـرة البديعـة ، حي طويـ حي العرجيـاء الغربـي واألوسط ، ظه(  وجنوب الوادي
ة العليا لتطوير ـكائنات احلية من قبل اهليئة لبعض الـإىل اعتبار أعايل حوض وادي لنب حممية طبيعي

  ٠ ) هـ١٤٠٨ (منذ عام  مدينة الرياض
رايف ومصدراً أساسياً من ـة مهمـة يف البحث اجلغـوقد أصبحت مرئية االستشعار عن بعد وسيل

ة  ، وذلك ملا توفره من معلومات شاملة عن  الظاهرة ـات اجلغرافيـمصادر البيانات لنظم املعلوم
 املكاين واحلداثة األمر الذي يمكن اجلغرايف من القيام بالعديد  ية امتازت بالدقـة والوضوحاجلغراف

   -:من الدراسات وأمهها 
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�א	�\����jא���Xאم�א��ضد�א�   ) ٧، ص م١٩٩٢الصاحل ،  (  ٠٠٠٠ د�א

 تعترب أحدى أهم متطلبات التحليالت فهي ) DEM (ة ـوفيما يتعلق بنموذج اإلرتفاعات الرقمي
املورفومترية يف نظم املعلومات اجلغرافية حيث تعطي نتائج ميكن االعتمـاد عليها يف حتديد وحصر 

    ٠يئية وإنتاج اخلرائط الدقيقة هلا وصوالً إىل تصور ميداين لبعض احللول املستقبلية هلااملشكالت الب
  

�وً$��وً$��وً$��وً$�WWWW ��+�v��+�v��+�v��+�v�א�"�א�א�"�א�א�"�א��6א�"�א	ض�وאد�7!i�j�
�z�3	��6א	ض�وאد�7!i�j�
�z�3	��6א	ض�وאد�7!i�j�
�z�3	��6א	ض�وאد�7!i�j�
�z�3	א�:� J� J� J� J����  
وادي حنيفة وروافده أهم معلم طبيعي ملدينـة الرياض ، حيث ميثل الوادي وروافده مصرفاً يعترب 

 )األيسن ، البطحاء( يتكون من جمموعة من الروافد الشرقية الذيوطبيعياً للمياه السطحية للمنطقة 
 العيينة ، العمارية ، صفار ، وبري ، مهدية ، لنب ، منار ، حلا ، (وجمموعة الروافد الغربية املتمثلة يف 

  ٠ )األوسط 
ي ولقد كان هلـذا املعلم الطبيعي منذ القدم السبب يف أقامـة املراكز السكنية على ضفاف الواد

متمثلة يف الرياض  وقراها اليت كانت تعتمد يف معيشتها على املوارد الطبيعيـة املتوفرة يف الوادي 
  ٠نظراً لقدرته على تعويض وجتديد موارده الطبيعية من تربة ومياه 
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استغالل موارد الوادي بصورة مكثفـة مما أدى إىل  ولكن يف السنوات  العشريـن األخرية جرى 
 اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، ( ٠ة ـور موارده املختلفـالوادي وتده زن البيئي يف اختالل التوا

   ) ١ ، صهـ١٤١٧
ة اليت تعرضت لنفس املشكالت البيئية اليت ـويعتبـر وادي لنب أحدى الروافد الغربية لوادي حنيف

 بني مناطق سكنية مأهولة ة وأن وادي لنب يعترب من األودية اليت تقعـتعرض هلا وادي حنيفة ، خاص
دام السيئ ملوارده نظراً ـر الواضح يف التدهور البيئي بسبب االستخـبالسكان والذي كان له األث

   ٠المتداد العمراين السريع يف تلك الفترة ل
    -:وتنحصر أهم األضرار البيئية يف وادي لنب يف نوعني رئيسيني مها 

)١( �
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�B�3C�
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�z�2��א�"��
�B�3C�
�z�2��א�"�WWWW� J� J� J� J����� �� �� �� �
�:א	G�!ل�א	G�!ل�א	G�!ل�א	G�!ل� J� J� J� J )  Flowage (  يقصد به التدفق النهري العايل نسبياً والذي  يؤدي إىل فيضان املياه

 ) ٨٥م ، ص ١٩٩٠ مشرف ، وإدريس ، ( ٠عرب ضفيت النهر ويغطي املناطق ااورة املعروفة بالسهول
 لىالقادمة إىل النهر من مصادر خمتلفة قدرته ع وحتدث السيول أساساً عندما تتجاوز كميات املياه 

   ٠استيعاا 
ويتم اجلريان السطحي داخل احلوض النهري يف املناطق اجلافة وشبة اجلافـة واملدارية بسبب تفوق 

 )  Infiltration capacity  (كمية األمطار الغزيرة الساقطة داخل احلوض على طاقة التشرب 
خات كثيفة وتتركز حيث تتعرض تلك املناطق عادةً إىل أمطار انقالبية عاصفة تسقط على شكل ز

  ٠  )١٣٦م ، ص١٩٩٦ حمسوب ، (خالل فترة زمنية حمددة  
ة املكونة له ـوض وادي لنب بضعف ميل الطبقات الصخريـة يف حـوتتميز منطقة الدراسة املتمثل

ات الرف العريب الذي يعترب وادي ـوإحندار سطح احلوض بشكل عام باجتاه الشرق متاثالً مع تكوين
ة حلوض وادي لنب تلعب دوراً يف العوامل ـة اجليولوجيـاخلصائص الطبيعي تلك ن إلنب جزء منه ف

   -:التالية 
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  )  ٨٦م ، ص ٢٠٠٧   
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 السيول وما يترتب عليها من أخطار مفاجئـة من أهم املشكالت واألضرار البيئية الطبيعية وتعترب
ول من آثار تدمريية على ـاليت تعاين  منها املناطـق الصحراوية بصورة خاصة وذلك ملا لتلك السي

  ٠ع التنمية مظاهر احلياة املتمثلة يف املنشآت السكنية والعمرانية ومشاري
وتؤثر على عملية السيول عدة عوامل تتداخل فيما بينها وتؤثر بعضها على البعض اآلخر بدرجات 

   -:خمتلفة وهي يف جمملها 
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+�V3	א��'�*�B	٣٢م ، ص٢٠٠٥ بوروبة ، (،  ) ١١، ص م ١٩٩٩ صاحل ، ( ٠٠٠٠א(   
  

ومن تلك العوامل املرتبطة مبوضوع الدراسة ومتغرياا املورفومترية واملتمثلة يف خـصائص أحـواض              
التصريف ، حيث تؤثر تلك اخلصائص على عملية اجلريـان يف الصحاري بشكل كبيـر وواضـح               

ل اـرى ، القنـاة الرئيـسية         مساحة احلوض ، طول احلوض  ، طو        (ومن أهـم تلك اخلصائص     
املتغريات املورفومترية من أمهية يف االعتماد عليها يف تطبيق منوذج سنايدر             وذلك ملا لتلك   )للمجرى  

) Snyder's Model (  ٠لتقدير حجم تدفق السيول  
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  ه يف شىت ااالت ـاً ميكن استخدامـة اليت متثل مورداً مائيـاجلريان السطحي اهلام كمية مياه  )١(

  ٠اإلقتصادية       
  على مستقبل   بيئية تؤثر أضرارول وما ميثله من ـذه السيـطبيعة اجلريان السطحي املصاحب هل )٢(

  اليت متتد على مصبات����ةـة والزراعيـوممتلكام وأنشطتهم باملناطق السكنية والعمرانيالسكان       
    ٠ املدروسة  األودية     
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  حواض الروافد خاصةً احلوض األوسط والسفلي اللذانأاخلاصة ب ةـاهليدرولوجي اتـلبيان قلة ا)١(
  ٠     تتعرض تضاريسهما لتأثريات السيول  
  ة ـ واملكانيالزمنيةة على جمرى وادي لنب لقياس التغريات ـات هيدرومتريـ وجود حمطانعدام )٢( 

  وادي خاصة خالل فترات حدوث السيول اليت تنجم مبياه ال ة ـالعالق الصلبة للتدفق واحلمولة       
   ٠      عن األمطار الغزيرة

ويسمح هذا النموذج بتقدير تدفق الذروة القصوى واملتوسطة والدنيا لسيول وادي لنب ومن مث تقدير               
مبجراه الرئيسي الذي ميثـل وادي      عند التقائه   حجم مياه اجلريان السطحي اليت تصب يف وادي لنب          

وراً باملناطق العمرانية واألحياء السكنية اليت تقع على ضفيت الوادي اليت تتعرض من حـني               حنيفة مر 
  ٠آلخر لتأثريات السيول 
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  عن طريق بناء  ة وذلك ـ اجلغرافياتـ كوا بسيطة ميكن تنفيذها باستخدام برامج نظم املعلوم)١(
  معتمدة على البيانات املورفومترية   النموذج   لصيغ معادالت) Building Query (     استفسار 
  احلصول على قيم حوض وادي لنب واليت ميكن استدعائهـا ومن مث  اتـبيان قاعدة       املتوفرة يف

  ٠النموذج ب خمتلف املتغريات املستخدمة     
  ة حتت أي ظرف من الظروف املناخية نظراً ـ إمكانية تطبيقها على أي حوض من األحواض املائي)٢(
  ٠بأي من التجهيزات التقنية اخلاصة مبحطات القياس لألمطار أو اجلريان السطحي لعدم ارتباطها     

        
  د األراضي األكثر ومن مث حتدي التصريف ا   إمكانية تصنيف أحواض الروافد بناءاً على حجم )٣(

  السيول خاصة  تلك  اليت امتدت عليها مناطق التوسع العمراين مبختلف منشآته عرضة ملخاطر       
  ٠     القاعدية 
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  وض حيث يشكـل هذا الغطاء ـسبب يف تعرية سطح احلت الرعي اجلائر للغطاء النبايت الذي )١(
  ٠سرعة تدفق السيول وجريان املياه يف جماريها بصورة كبرية وسريعة مصدات تقلل من       

   منسوب ز والسدود الرملية من قبل بعض املزارعني يف بطن الوادي وذلك لرفعـ إقامة احلواج)٢(
  اع مناسيبـها فتـغمر املباين  ـتدخل مزارعهم مما يؤدي إىل حجز املياه وارتفمياه الوادي حىت      

  ٠     واملزارع اليت تقع حول الوادي وتدمرها
  مطار األ إقامة املباين واملنشآت يف بطن وادي لنب أو يف األماكن اليت تصلها املياه يف حالة سقوط )٣(

  ٠ )٩(الصورة  و )٤( الصورة هوضحتاألودية بالسيول كم  وجريان غزيرةال       
      

       ) امتداد العمران وشبكة الطرق يف بطن جمرى وادي لنب (  )٤(صورة رقم                    
        

  
  هـ٣/٣/١٤٢٦ :تصوير الباحثة                                                     

  
  
  
  



 ٢٤٤

  
  

     ) يف بطن جمرى وادي لنب واملزارعامتداد العمران (   )٩(صورة رقم                       

     
  هـ١٧/٣/١٤٢٨ :تصوير الباحثة                                       

  
   رمي خملفات املباين واملصانع يف  جماري األودية مما يضيـق ارى الرئيسي هلا وبالتايل يؤدي )٤(

  ات تدمر املباين ـ عدم استيعاا لألمطار الساقطة والسيول اجلارية فيحدث سيول وفيضانإىل      
  ٠ )١١( و )١٠(كما هو موضح من الصورة واملنشآت والطرق اليت متر ا واليت حوهلا       

  
         ) رمي خملفات البناء يف جماري األودية  ) (١٠( صورة رقم                               

       
   اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض  :املصدر                                                  



 ٢٤٥

  
  

     ) رمي النفايات يف جماري األودية  ( )١١( صورة رقم                                 

      
  هـ١٧/٣/١٤٢٨ :احثة تصوير الب                                                  

  
   كثافة املباين وتغطية مساحات واسعة من األراضي خاصة يف املدن باإلسفلت واألمسنت مما يزيد )٥(

  حدوث  السيول وجريـان  األمطار يف شوارع املدن مث جتمعها على هيئـة برك من احتمالية       
  نـت ال تساعد على تسرب مياه ألن اإلسفلت واألمس اجلسـور األنفاق وحتت      ومستنقعات يف

  ٠     األمطار حنو بطن األرض  
 املاضية أشهرها السيل الذي حـدث ) سنة ١٢(ولقد تعرضت الرياض لسيول مدمـرة خـالل 

  ٠ والـذي سبب خسائر مادية كبرية مشلت الطرق واملباين واملزارع هـ٤/١١/١٤١٦يف السبت 
 والذي ) هـ١٤٢٦ (اض السيل الذي حدث يف عام  السيول اليت تعرضت هلا مدينة الري وأحدث

و  )١٢(الصورة  ة من طرق وجسور وأنفاق كما هو موضح منـسبب أضرار مشلت البنية التحتي
)٠ )١٣  

       
  
  
  
  
  



 ٢٤٦

  
  

   على الطرق واجلسور واألنفاق هـ١٤٢٦ البيئية للسيولاألضرار  )١٣، ١٢(صورة رقم         
                    يف مدينة الرياض                                                   

                                                                      
   ، هـ١٤٢٠األحيدب ، إبراهيم بن سليمان ، املخاطر الطبيعية يف اململكة العربية السعودية ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، : املصدر  

  ٠العربية السعودية الرياض ، اململكة             
             

وب املياه ـزارع وارتفع منسـول إىل أضرار مادية كبرية يف املنشآت واملـكما أدت تلك السي
  توضح )١٥( و )١٤(يف الشوارع وغمرت األنفاق باملياه وتعطلت حركة املرور والصورة رقم 

  ٠تلك اخلسائر املادية 

  
     هـ ١٤٢٦اخلسائر املادية اليت تعرضت هلا مدينة الرياض أثر سيول  ) ١٥ ،١٤(رقم صورة        

  هـ ، ١٤٢٠ا0MLnب ، إ6IاهGME9 ?I �M-ن ، ا;�G-,6 ا;[=XP JMZM ا;J`EGG ا;JMI6Z ا;pZaدJ=8`/ ، J1 ا;0iP ØEG ا;JM.,p ، : ا;0YGر       
                J`EGG;ا;16-ض ، ا J1دpZa;ا JMI6Z;٠ا  

                 

  
  



 ٢٤٧

  

 )٢( �
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السكانية شهدت منطقة الرياض خالل السنوات العشرين املاضية ضة عمرانية كبرية بسبب الزيادة 
 تقع بالقرب من أحيائها السكنية باجتاه وادي حنيفة وروافده اليت الكبرية اليت أدت إىل النمو ومتدد 

  ٠التجمعات السكنية أمثال وادي لنب 
ة املتمثلة يف مكبات ـاألودية أثاره السلبي ع باجتاه ـولقد كان هلذا التوسع والتطور العمراين السري

املخلفات من آثار بيئية على جماري األودية  ي وما لتلك ـوخملفات البناء الناجتة عن التطور العمران
  ٠لنبايت والتربة والغطاء ا

ة  ـق ، ووادي احليسيـوادي حنيفة وروافده يعترب مناطق حممية بيئياً مشلت جبال طويرغم من أن وب
 به تلك املناطق من تومنابع وادي العمارية ولنب واملهدية ، واملنطقة الغربية لبحريات حايل وما تتميز

االمتداد العمراين يف املتمثلة  ية  البشرةباألنشطبدأت تتأثر إال أا ة وحياة فطريـة ـخصائص طبيعي
البناء مما أدى إىل إعاقة عملية اجلريان السطحي يف مبخلفات  ة وردم شعاب األودية ـجاري األوديمب

 ، هـ١٤١٥ اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، (الغزيـرة مسببة السيول  تلك الشعاب يف فترات األمطار
  ٠ ) ٢٣ص
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  ها كميات املياه اليت تتجمع بسبب ـ ردم جماري األودية مما أدى إىل ضيق ااري وعدم استيعاب)١(

  رف األراضي ااورة هلا ـرة وهذا بدوره أدى إىل حدوث السيول وجـالغزياألمطار الفجائية       
  ٠واملزارع  ق السكنيةاملناط       واملتكونة من

  ة واليت مشلت ـ أتالف نسيج التربة الطبيعية للوادي والصاحلة للزراعة مبواد غري صاحلة للزراع)٢(
  موضحمكونات خملفات البناء من أمسنت وخرسانة وحديد كما هو  وكذلك مكونات النفايات      
  ٠ )١٦( الصورة يف     
  مساميةاملياه إىل باطن األرض ذلك النسداد   متنع تسرب النفايات وخملفات البناء تشكل طبقة)٣(

 ٠بالتسربيزيد من فعالية السيول بسبب زيادة كميات املياه الساقطة وعدم تناقصها التربة مما       
   تغيري جماري األودية الطبيعية مما أدى إىل تعرض املناطق العمرانية باستمرار إىل الغمر مبياه السيول)٤(

     
  
  
  



 ٢٤٨

  
  

   خملفات البناء من أمسنت وخرسانة )١٦( صورة رقم                              

     
      هـ١٧/٣/١٤٢٨ :تصوير الباحثة                                         

                 
  ات خملفات البناء من خرسانة ـالف الغطاء النبايت حيث أن مكونـات أتـ تسبب تلك املخلف)٤(

  تساعد على منو الغطاء النبايت الطبيعـي مما يزيد من كمية السيول باعتبار أن وأمسنت وحديد ال     
  املياه ويعمل كمصدات للجريان السطحي كما هو  من تلك  يستهلك جزء     الغطاء النبايت كـان

  ٠ )١٧(    موضح من الصورة رقم 
  

             فات البناء من احلديدخمل )١٧ ( صورة رقم                               

     
      هـ١٧/٣/١٤٢٨ :تصوير الباحثة                                                      



 ٢٤٩

  
  

   ) القوارض ، احلشرات( بعض النفايات تكون بيئة مالئمة لنمو األحياء املضرة بصحة اإلنسان )٥(
  الئقة باملظهر احلضاري كما  مايل ويعطي صور غري  املكبات والنفايات يفقد املنطقة شكلها اجل)٦(

  ٠ )١٨(الصور رقم هو موضح من       
       

  املظهر احلضاري الغري الئق للنفايات وخملفات البناء )١٨ ( صورة رقم                      

          
      هـ١٨/٣/١٤٢٨ :تصوير الباحثة                                           
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�B�3C�s�;'g��'i'G� :- األرضي بسبب تأثري املياه املتسربة  الناجتة عن اخلسف   وهي   

بوروبة ( ٠ة ـرة عن طريق اإلذابـة بواسطـة املياه املتسربـواملتأث السفلية اجلريي  للطبقات احلجر
      )هـ ١٤٢٥، 

فر على طول وادي لنب وقد أصبحت تلك احلفر مكاناً لتجمع احل املساحات من  حيث تنتشر تلك 
رة منتشرة يف بطن وادي لنب كما ـمياه الروافد اليت تنتهي عندها ، مما شكلت بالنهاية حبريات صغي

أصبحت تلك املساحات من احلفـر الغائـرة مناطق ترفيهيـة   وقد)٢٠( ، )١٩(هو يف الصورة 
  ٠ )٢٢(، ) ٢١(الصورة   منلسكان مدينة الرياض كما هو موضح

  
  



 ٢٥٠

           
     جتمع املياه يف احلفر الغائرة  ) ٢٠ ،١٩ ( صورة رقم                                    

    
  

  كمناطق ترفيهية لسكان الرياض  الغائرة  احلفر  )٢٢، ٢١( صورة رقم                     

   
      هـ١٨/٣/١٤٢٨ :تصوير الباحثة                                              

  
)٢(�����s�;'g��'i'G��s�;'g��'i'G��s�;'g��'i'G��s�;'g��'i'G�
�@'�4oא
�@'�4oא
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�@'�4oא: -  

ة و عادةً ما تكون ـالناجتة بسبب احلفر اجلائر ونقل التربـة من قبل اإلنسان ألغراض خمتلف وهي 
 الوادي خاصة املناطق القريبة من قريبـة من األحياء السكنية واملنشآت العمرانيـة املمتدة يف بطن

  ٠صب امل
  
  
  
  



 ٢٥١

  
  

  ي واالمتداد السكين ـدت الرياض خالهلا التطور العمرانـاليت شه ة السابقة ـوخالل العشرين سن
من خالل إنشاء الكسارات  احلال إىل مواد بناء مت جلبها من األودية  الواسع الذي أحتاج بطبيعـة 

تكون منها ية اليت ـيتقطيع وطحن صخور الوادي ، حيث تعترب نوع الصخور اجلري اليت تعمل على 
مكونات كما أن بعض ، حوض وادي لنب ذات مكونات تصلح ألحجار البناء وركام رصف الطرق 

 يصلح يف صناعة الطوب احلراري الذي تبطن به أفران ) الدولوميت (ة املتمثلة يف ـالصخور اجلريي
   ) ١٤٧م ، ص ١٩٨٢ فُريدة ، ( ٠ات الستخالص الفلزات اهلامة منها ـصهر اخلام

ل الزراعية سواء املنشأة يف بطون األودية أو خارجها ـوبعد اتساع  مساحات املزارع وانتشار املشات
  واليت احتاجت إىل تربات خصبة مت جلبها أيضاً من بطن الوادي بعد ترك حفر بسبب نقل التربة منها 

احلوض األوسط  د إىلـحيث امت وض وادي لنبح بيئـةور ـتلك األعمال من احلفر أدت إىل تده
   ٠ مشال وجنوب وادي لنبحياء السكنية الواقعة واألي ـة من االمتداد العمرانـوالسفلي القريب
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   إخالل بنسيج التربة الطبيعية الصاحلة للزراعة واملتكونة من الناتج الرسويب الذي حتمله ااري )١(
  مناطق يف احلوض مكشوفة على شكل حفر كما   التربة وترك  املصب بعد نقلنبع لغاية من امل      

  ٠اليت توضح نقل سيارات الشحن الكبرية لتلك التربة  )٢٤(،  )٢٣(      هو يف الصورة 
  

   لتربة من بطن وادي لنب ا عمليات نقل ) ٢٤ ، ٢٣(صورة                             

    
  ٠ اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض :املصدر                                         

  
  



 ٢٥٢

  
  

   تكوين حفر حتتاج إىل ردم قد يصعب توفري املادة الترابية لردمها وقد تردم مبخلفات تؤثر على )٢(
  ٠نسيج التربة     
  ة لتكاثر ـيئة صاحلاه األمطار الراكدة واليت بطبيعتها أصبحت بـ أصبحت تلك احلفر جممع ملي)٣(

  ٠ )٢٦( و )٢٥(كما هو موضح من الصورة العديد من احلشرات      
       

    احلفر ذات املياه الراكدة يف حوض وادي لنب )٢٦ ، ٢٥(صورة                   

   
          هـ١٨/٣/١٤٢٨: تصوير الباحثة                                                  

  ض تلك احلفر أصبحت ذات مياه آسنة تنبعث منها روائح كريهة تؤذي السكان القاطنني  بع)٤( 
  )٢٧(موضح يف الصورة بقرا كما هو       
      

  احلفر ذات املياه الراكدة اآلسنة )٢٧(صورة                                 

  
       هـ١٧/٣/١٤٢٨: تصوير الباحثة                                        



 ٢٥٣

  
  

  وجعلها التربة ضغط حبيباتسريها يف أثناء    تسبب املركبات واآلليات املستخدمة يف نقل التربة)٥(
  نفاذية وهذا يعين من املنظور البيئي زيادة معدالت اجلريان السطحي الذي يزيد من احتمالية أقل      

    ) ١٣٩م ، ص١٩٩٦ حمسوب ،( ٠      حدوث السيول
      
  الكسارات حيث بلغتة تكسري وطحن الصخور الرسوبية من مواقع ـ تلوث اجلو بالغبار نتيج)٦(

  حيث يعترب  ٣م/ ميكروغرام  ) ٣٤٦٣,١ (اجلزيئات املعلقة يف حوض وادي لنب   معدل جمموع      
   مصلحة األرصاد ومحاية البيئـة املعـدل تعدى بصورة كبرية احلـد املعياري الذي وضعته      هذا

    )٣,٥٣ (الرصاص يف  وادي لنب   يف حني بلغ  معدل تركز٣م/ ميكروغرام  ) ٣٤٠ (     واملقدر 
  ) ٣، صهـ ١٤١٢  ، لتطوير مدينة الرياض العليا اهليئة  (٠ ٣م/      ميكروغرام 

  
  راتويعترب وادي لنب من أكثر الروافد الغربية لوادي حنيفة أضراراً ذه الناحية حيث بلغ عدد الكسا

   )١٧٧,٣٧ (ولقد بلغت كميـة األتربة املنقولة من أنشطـة الكسارات ونقـل التربات  املنتشرة فيه
  ٠اليوم /  طن ) ٢٧,٨٣ ، وبري ٦٩,٦٨ مهدية (اليوم   وهي أكرب كميـة من بقية األوديـة / طن 

    لوادي مقارنة مع   عدد الكسارات يف الروافد الغربية)٥١(  ويبني اجلدول ) ٣ املصدر السابق ، ص( 
                              -:وادي لنب  

  
  عدد الكسارات يف الروافد الغربية لوادي حنيفة  )٥١(جدول                            

   عدد الكسارات      اسم الوادي    

   ٣٣                   لنب 

  ١٢             مهدية      

  ١٦              وبري      

  ٦              منار        

  ٤               صفر     

  ٧٧            اموع    
  �MM73 اn¨6ار ا;pا<DEF JZ ا;YG-در ا;[=p; JMZMادي ( p.ZI 61673ان : ا;0YGر                   

                          J[M.L –0/ 61p]8; -MEZ;ا J�Mi;رات ، ا-a`;وا d�-YG;6 اM�¡3  ، ا;16-ض J.1هـ ١٤١٢(  



 ٢٥٤

  
  تلوث جو حوض وادي لنب بالغبار نتيجة الكسارات ونقل التربة   )٢٨(صورة رقم                     

        
         اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض:                                        املصدر 

     
  اليوم  يف /  طن ) ٢٧٤ (ينطلق  مايقارب  ن حيث  اآلثار الصحية للغبار على صحـة اإلنسا)٧(

    ) ٥ ، صاملصدر السابق  ( ٠الستـنشاق لمن جزيئات الغبار املتطايـر قابلة % ٢٠اجلو وأن      
      

  

�'ً�&'I�'ً�&'I�'ً�&'I�'ً�&'IWWWW ���i���i���i���i
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 طبيعية حصر شامل ملوارد تلك  ل البيئي ألي ظاهرة  جغرافيةتتطلب عملية التنمية ومشاريع التأهي
ا بالطرق املثلى للوصول إىل استثمارها بصورة ـديد أساليب إدارـوميها وحتـاملنطقة من أجل تق

  ٠صحيحة دون اإلخالل بتلك املوارد أو هدرها 
)١( �
�B�3C�
�z�2��א�"��
�B�3C�
�z�2��א�"��
�B�3C�
�z�2��א�"��
�B�3C�
�z�2��א�"�WWWW� J� J� J� J����� �� �� �� �
�:א	G�!ل�א	G�!ل�א	G�!ل�א	G�!ل�  J� J� J� J )Flowage ( املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد دت برامج نظمـلقد ساع   

  اإلرتفاعاتوكذلك منوذج  ) Ikonos ( ة احلديثة املتمثلة يف مرئية القمر الصناعيـوبياناا الرقمي
   بتوفري املتغريات ) ArcGIS (لتقدير حجم السيول رياضياً عن طريق برنامج  ) DEM ( الرقمية

  قـ لتقدير حجم تدف) Snyder's Model (در ـج سناياملورفومتريـة املستخدمة يف تطبيق منوذ
   -: السيول والتوصل إىل القيم احملسوبـة املتعلقـة بذلك النموذج واملتمثلة يف 



 ٢٥٥

  

املسافة   ، km ( Lb (الـمجرى الرئيسي طول   ، A ) km2 (مساحة التصريف للحوض املائي [ 
       ٠] km ( Lca ( املائي ومركز ثقلـه  مصب احلوض احملصورة بني 

واض من ـ تدفق السيـول يف األح حجم  لتقدير) Snyder's Model (ويتكون منوذج سنايـدر 
  Building(  اجلغرافية عن طريق بناء استفسار عدة معادالت رياضية مت تطبيقها يف نظم املعلومات 

Query (ض وادي لبـن واليت مت  املتوفرة يف قاعـدة بيانات حو  اعتماداً على البيانات املورفومترية
 بدرجة وضوح  مكاين ) Ikonos (ة منطقة الدراسة للقمر الصناعي األمريكي ـاستخراجها من مرئي

عتماد على برنامج إل با)متر ٢٠(ة اخلاصة حبوض وادي لنب بدقـة ـالرقمي متر ومنوذج اإلرتفاعات١
تلك املعادالت اخلاصة بنموذج وتشمـل  ) ArcGIS v. 9 (ة املتمثل يف ـات اجلغرافيـنظم املعلوم

) Snyder's Model ( الصيغ الرياضية التالية : -   
  
  )ثانية  / ٣ م( ويقدر )Qp ( ويرمز له -: )��
�א	��,��א��?�k	G*�!ل�F'2!ض�א�';()��
�א	��,��א��?�k	G*�!ل�F'2!ض�א�';()��
�א	��,��א��?�k	G*�!ل�F'2!ض�א�';()��
�א	��,��א��?�k	G*�!ل�F'2!ض�א�';( )١(

ويتم استخراج القيمة احملسوبة لكمية التدفـق األقصى للسيول حبوض وادي لنب من خالل صيغـة 
   -:لية املعادلة التا

  

                    )١(         
(hr) tp
A Cp

/s)3(m Qp   -: ثلمييث حب   =

  
Qp : ٠ )ثانية  / ٣ م( كمية التدفق األقصى للسيول باحلوض املائي مقاسـة  
Cp:٠ ) ٦,٥ – ٢,٠ ( بني  معامل يرتبط بقابلية احلوض املائي لتخزين املياه وتتراوح قيمته  
A: ٠) ٢ كلم( مساحة احلوض املائي  

(hr) tp: ٠  ) الساعة( فترة استجابة احلوض املائي هلطول األمطار حمسوبة  
  
  
  
)١(  Wiley ; analysis and design, principles: Hydrology  :)1991. (M.H, Raghunath

Eastern  Delhi: P. 1-482                                                                           Limited,  New       

    
  
  



 ٢٥٦

  

 من خالل tp (hr)ويتم احلصول على القيمة احملسوبة لفترة استجابة احلوض املائي هلطول األمطار 
  -:املعادلة التالية 

  
             )٢(       

0.3)caL 
b

(LCt (hr) pt    -:ميثليث حب   =

  

tp: ٠  ) الساعة( فترة استجابة احلوض املائي هلطول األمطار حمسوبة  
 Ct : ٠ ) ٢,٢ – ٠,٢ ( معامل خاص بطبيعة احلوض واحنداره تتراوح قيمته بني  

b
L : رى الرئيسي٠ ) كلم( طول ا  

caL: ٠ )كلم ( املسافة الفاصلة بني مصب احلوض املائي ومركز ثقله  
  

 يف برنامـج نظـم ) tp (hr) فترة استجابة احلوض املائي هلطول األمطار (ويتم حساب معادلة 
  -:املعلومات اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 

  
  
    
 

 )tp (hr) لفترة استجابة احلوض املائي هلطول األمطار ( القيمة احملسوبة )٥٢(دول رقم وميثل اجل
   ٠حلوض وادي لنب  مقدرة بالساعة

  
  

  
  
   
)٢(  Wiley ; analysis and design, principles: Hydrology  :)1991. (M.H, Raghunath

Eastern  Delhi:P.1- 482.                                                                           Limited,  New     

tp =[Ct] *  ( [Basin Length_km] *  [Lca_km] ) ^0.3 
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   فترة استجابة حوض وادي لنب هلطول األمطار )٥٢(جدول                           

   حوض وادي لنبقاعدة بياناتيف بيانات الملختلف                                  
    معامل     

      Ct  

 (hr) tp  

        ١,٥٧      ٠,٢  

        ٣,١٤     ٠,٤  

       ٤,٧١     ٠,٦  

        ٦,٢٨     ٠,٨  

        ٧,٨٥    ١  

       ٩,٤٢    ١,٢  

        ١٠,٩٩    ١,٤  

       ١٢,٥٦     ١,٦  

        ١٤,١٣    ١,٨  

        ١٥,٧    ٢  

       ١٧,٢٧    ٢,٢  

  
 على الفترة الزمنية هلطول األمطار حمسوبة بالساعات واليت يبدأ )٥٢(وتدل القيم احملسوبة يف جدول 

لنب حيث سجلت أدىن فترة زمنية ممكن أن تسقـط فيها ألمطار  معها اجلريان السطحي حلوض وادي 
 لقيم ) دقيقة ٣٤ ساعة و( مبعىن )١,٥٧ ( هي ويبدأ بعدها اجلريان السطحي على حوض وادي لنب 

بينما كانت أقصى فترة زمنية ممكن أن تسقط فيها  )  DEM(ات الرقمية ـاملرئيـة ومنوذج اإلرتفاع
وبعد استخراج القيمة احملسوبة  )دقيقة ١٦ساعة و١٧ ( لكال املصدرين مبعىن )١٧,٢٧ (األمطار هي 

ق األقصى ـة التدفـحساب كمي  نستطيع)tp (hr)األمطار  لفترة استجابـة احلوض املائي هلطول (
  ٠  )ثانية  / ٣ م(للسيول باحلوض املائي مقاسـة 
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دها ـ يتم بع)tp (hr)فترة استجابة احلوض املائي هلطول األمطار  (راج قيمة ـوبعد أن مت استخ
s)(m Qp/ل باحلوض املائي استخراج كمية التدفق األقصى للسيو 3 ٠  

s)(m Qp/ كمية التدفق األقصى للسيول يف حوض وادي لنب (ولقد مت حساب  معادلة      يف ) 3
  

  -:برنامج نظم املعلومات اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 
  

           
  
  

  حوض وادي لنب هلطول األمطار وذلك حسب لسيولكمية التدفق األقصى يوضح )٥٣( واجلدول
 ) ٢,٢ – ٠,٢ (واليت تتراوح قيمته بني Ctاختالف قيمة املعامل اخلاص بطبيعة احلوض واحنداره 

  ٠على التوايل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      ]Qp_m3_s = [CP] *    [Basin_Area_km2] /  [tp_hr  
 



 ٢٥٩

                                                   
                    حوض وادي لنبختلف البيانات يف قاعدة بيانات مل  )ثانية  / ٣ م( األقصى للسيول حبوض وادي لنب مقاسة  كمية التدفق)٥٣ (جدول          

                        
                                      Z/   ــ-/ــ  <Cp 

                                      I ــMــ-�ــN6G;ــ-ت اMـــJ                 I ـMـ-�ـG� ذج ا½ر3ـ-تpـ]ـF-ـ-ت ا;6<ـMGـJ 
                                    

  معامل
 Ct  

   ٦,٥      ٦      ٥   ٤   ٣    ٢         ٦,٥     ٦     ٥    ٤     ٣     ٢     

٨١٣,١٢  ٧٥٠,٥٧   ٦٢٥,٤٧  ٥٠٠,٣٨  ٣٧٥,٢٨  ٢٥٠,١٩  ٨٣٢,٥٧  ٧٦٨,٥٣  ٦٤٠,٤٤  ٥١٢,٣٥  ٣٨٤,٢٦   ٢٥٦,١٧  ٠,٢  

٤٠٦,٥٦  ٣٧٥,٢٨   ٣١٢,٧٣  ٢٥٠,١٩  ١٨٧,٦٤  ١٢٥,٠٩   ٤١٦,٢٨  ٣٨٤,٢٦  ٣٢٠,٢٢  ٢٥٦,١٧  ١٩٢,١٣   ١٢٨,٠٨  ٠,٤  

٢٧١,٠٤  ٢٥٠,١٩   ٢٠٨,٤٩  ١٦٦,٧٩  ١٢٥,٠٩  ٨٣,٣٩   ٢٧٧,٥٢  ٢٥٦,١٧  ٢١٣,٤٨  ١٩٢,٩٠  ١٢٨,٠٨   ٨٥,٣٩  ٠,٦  

٢٠٣,٢٨  ١٨٧,٦٤   ١٥٦,٣٦  ١٢٥,٠٩  ٩٣,٨٢  ٦٢,٥٤   ٢٠٨,١٤  ١٩٢,١٣  ١٦٠,١١  ١٢٨,٠٨  ٩٦,٠٦    ٦٤,٠٤   ٠,٨  

١٦٣,٦٦  ١٥٠,١١ ١٠٠,٠٧١٢٥,٠٩  ٧٥,٠٥   ٥٠,٠٣ ١٦٦,٥١  ١٥٣,٧٠  ١٠٢,٤٧١٢٨,٠٨  ٧٦,٨٥     ٥١,٢٣  ١  

١٣٥,٥٢  ١٢٥,٠٩   ١٠٤,٢٤  ٨٣,٣٩  ٦٢,٥٤   ٤١,٦٩   ١٣٨,٧٦  ١٢٨,٠٨  ١٠٦,٧٤  ٨٥,٣٩  ٦٤,٠٤    ٤٢,٦٩   ١,٢  

١١٦,١٦  ١٠٧,٢٢   ٨٩,٣٥  ٧١,٤٨  ٥٣,٦١   ٣٥,٧٤   ١١٨,٩٣  ١٠٩,٧٩  ٩١,٤٩  ٧٣,١٩  ٥٤,٨٩    ٣٦,٥٩   ١,٤   

١٠١,٦٤  ٩٣,٨٢  ٧٨,١٨  ٦٢,٥٤  ٤٦,٩١   ٣١,٢٧   ١٠٤,٠٧  ٩٦,٠٦  ٨٠,٠٥  ٦٤,٠٤  ٤٨,٠٣    ٣٢,٠٢   ١,٦  

٩٠,٣٤  ٨٣,٣٩     ٦٩,٤٩  ٥٥,٥٩   ٤١,٦٩   ٢٧,٧٩   ٩٢,٥٠   ٨٥,٣٩  ٧١,١٦  ٥٦,٩٢  ٤٢,٦٩    ٢٨,٤٦   ١,٨     

٨١,٣١  ٧٥,٠٥  ٦٢,٥٤  ٥٠,٠٣  ٣٧,٥٢  ٢٥,٠١   ٨٣,٢٥    ٧٦,٨٥    ٦٤,٠٤  ٥١,٢٣  ٣٨,٤٢    ٢٥,٦١   ٢  

٧٣,٩٢   ٦٨,٢٣    ٥٦,٨٦  ٤٥,٤٨  ٣٤,١١  ٢٢,٧٤   ٧٥,٦٨  ٦٩,٨٦    ٥٨,٢٢  ٤٦,٥٧  ٣٤,٩٣    ٢٣,٢٨   ٢,٢  



 ٢٦٠

  
  
  

 اليت متثل كميـة التدفق األقصى للسيول يف حوض وادي لنب يتبني أن أدىن )٥٣ ( اجلدولومن خالل 
 لبيانات ) يف الثانية ٣ م٢٣,٢٨ (مقدارها  وادي لنب قيمـة  وض كمية تدفق للسيول مت حسابـها حل

يف قاعدة  ) DEM (ات منوذج اإلرتفاعات الرقمية ـلبيان ) يف الثانية ٣ م٢٢,٧٤ (املرئية الفضائية و 
 لبيانات املرئية ) يف الثانية ٣ م٨٣٢,٥٧ (للسيول كانت  كمية تدفق  بيانات حوض وادي لنب وأقصى

  ٠ ) DEM ( لبيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) يف الثانية ٣ م٨١٣,١٢  (الفضائية و 
  


�4y!ل�א��4'� )٢(�	'hא��
���t	א�s]�	א�R'Gi�'44!ل�א��y�
�	'hא��
���t	א�s]�	א�R'Gi�'44!ل�א��y�
�	'hא��
���t	א�s]�	א�R'Gi�'44!ل�א��y�
�	'hא��
���t	א�s]�	א�R'Gi: - ويرمز له ) tr ( وحتسب ) بالساعة (   
   -:      ويتم حساب الفترة الزمنية املثالية هلطول األمطار يف وادي لنب من خالل صيغة املعادلة التالية 

                                                 

       )٣(                   5.5

(hr)pt
(hr)rt                                   -: حبيث ميثل    =

  
(hr)rt : ٠ ) الساعة ( الفترة الزمنية املثالية هلطول األمطار حمسوبة  
(hr) tp : ٠ )  الساعة( فترة استجابة احلوض املائي هلطول األمطار حمسوبة  
  ٠عدد ثابت :  5.5

 مع األحواض اليت تتعرض إىل )ار ـة هلطول األمطـ الفترة الزمنية املثالي(ة ـوتتناسب حساب معادل
  يعادل أي ما ) ملم ٢٦-٢٥ (يقل عن  ق أو مسك الـان سطحي بعمـعواصف مطرية تسبب جري

 م١٩٨٥ ( حمطة سد وادي حنيفة لعام يفوباملقارنة مع كمية األمطار السنوية املرصودة  ، ) بوصة ١ (
  ٠ا جيعل النموذج مالئماً لظروف احلوض  مم ) ملم ٧٩,٣ ( بلغت اليت ) م٢٠٠٠ –

ات ـ يف برنامج نظم املعلوم) rt(hr) ة املثالية هلطول األمطارـ الفترة الزمني(ويتم حساب  معادلة 
  -:اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 

  
  
  

          )٣(  ,  Editionème3, Eyrolles ;  Hydrologie de l’ingénieur: )1972. (G, Réméniéras 
Paris:   P.1- 456.                                                                                                                     

  

tp_hr] / 5.5       [ = (hr)rt  
 



 ٢٦١

                     
                                 

 الفترة الزمنية املثالية هلطول األمطار على حوض وادي لنب ملختلف مصادر )٥٤(ويوضح اجلدول 
  ٠ )tr (min.)بالدقائق (  وكذلك حمسوبة )rt(hr) بالساعات (البيانات حمسوبة 

  
   الفترة الزمنية املثالية  هلطول األمطار حلوض وادي )٥٤(جدول                               

               قاعدة بيانات حوض وادي لنبيفالبيانات مصادر   لنب ملختلف                               
  tr (min.)  
  دقائـق    

 (hr)rt  

  ساعات    

    ٠,٢٨      ١٧  

    ٠,٥٧      ٣٤  

    ٠,٨٥      ٥١   

      ١,١٤      ٦٨  

      ١,٤٢      ٨٥  

    ١,٧١      ١٠٢  

    ١,٩٩      ١١٩  

    ٢,٢٨      ١٣٦   

    ٢,٥٦      ١٥٣  

    ٢,٨٥      ١٧١  

    ٣,١٤      ١٨٨  

  
  

ة هلطول األمطار واليت تسبب يف حدوث جريان ـية مثالي أن أقصر فترة زمن)٥٤(ويتبني من اجلدول 
 وأطول فترة زمنية مثالية هلطول األمطار على حوض وادي لنب واليت تسبب ) دقيقة ١٧(هي  سطحي

  ٠  ) ساعات ومثانية دقائق٣ (اجلريان السطحي بلغت  يف
  
  



 ٢٦٢

  
  
  

( ويرمز له -: *G��G*��G*��G*��				�E�E�E�Eز��5א	�'@��sز��5א	�'@��sز��5א	�'@��sز��5א	�'@��s],�F�F�F�F�sא��'س�,[�sא��'س�,[�sא��'س�,[�sא��'س� )٣(
b

T ( وحتسب ) باليوم (  
  

         ) ٤(       
8

(hr) pt
3(days) 

b
T   -:حيث متثل     =+

  
 

b
T  : ٠ ) اليوم (الفترة األساسية حلدوث السيل حمسوبة  
(hr) tp : ب بواسطة وهي حتس ) الساعة ( فترة استجابة احلوض املائي هلطول األمطار حمسوبة

  ٠ )٢(املعادلة 
 ٠أعداد ثابتة   :  8 - 3

  
 الفترة األساسية حلدوث السيل  (ويتم حساب  معادلة

b
T ( يف برنامج نظم املعلومات اجلغرافية 

  -:وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 
  

                                    
  
  

لسيل يف حوض وادي لنب حمسوبة باليوم ل  زمن القاعدةالفترة األساس قيمة )٥٥(وميثل اجلدول 
  ٠وكذلك بالساعة 

   
                 

  
  

               
  
)٤ ( X.1و �-ك /-رد ?GL6;0 ا=F ?GL6;0 ا=F)٢٠٠٣ ( ، �-MG;ا J6آL �EF) -M�p;0روMi;ا (JZ/-� راتpC./ ،   
       JMEآ ، �ELا  J1610/ ، JM�0G;ا J90.i;صا ،XZ/-e;ت ا-Fp=]G;٠ ٤١٣;`�8 وا  

       

)tp_hr] / 8 + [ 3 ( = Tb (Days ) 



 ٢٦٣

      
  
  

   وض واديحللسيل ل ) زمن القاعدة ( فترة األساس )٥٥(جدول                          
              قاعدة بيانات حوض وادي لنبيف  البيانات مصادر                            ملختلف 

 & (min) (hr) 
b

T   (hr)&(days) 
b

T  (days) 
b

T  

       ٣,١٩       ٣,٤              ٧٦,٣٤  

       ٣,٣٩       ٣,٩              ٨١,٢٢  

       ٣,٥٨      ٣,١٣             ٨٥,٥٥   

       ٣,٧٨       ٣,١٨             ٩٠,٤٣  

       ٣,٩٨       ٣,٢٣             ٩٥,٣١  

       ٤,١٧       ٤,٤             ١٠٠,٥  

      ٤,٣٧       ٤,٨             ١٠٨,٥٣  

      ٤,٥٧       ٤,١٣            ١٠٩,٤١   

      ٤,٧٦       ٤,١٨            ١١٤,١٤  

       ٤,٩٦       ٤,٢٣            ١١٩,٢  

      ٥,١٥       ٥,٣             ١٢٣,٣٦  

  
  

  يــوض وادي لنب هحلل ـ فتـرة أساس حلـدوث السيصرـن أن أقـ يتبي)٥٥(ومن اجلدول 
 بينما )وأربعون دقيقة   ساعة٧٦ ( أي مايعادل )  وثالثة وأربعون دقيقـة ثالثة أيام وأربع ساعات( 

وستة  ساعة١٢٣ (يعادل   ما) وستة وثالثون دقيقة مخسة أيام وثالثة ساعات(كانت أطول فترة هي 
  ٠ ) وثالثون دقيقة

  
  
  
  
  
  



 ٢٦٤

  
  
  

)٤( ��G	א��,��	�).���	ع�א'�M�א��s],�R'Gi��G	,��א��	.(����	ع�א'�M�א��s],�R'Gi��G	,��א��	.(����	ع�א'�M�א��s],�R'Gi��G	,��א��	.(����	ع�א'�M�א��s],�R'Gi: -ز له ـ ويرم) mT (اويتم حسا   
الفترة الزمنية اليت يستغرقها السيل للوصول إىل أقـصاه أي مبعىن الفترة اليت   ، وهي) بالساعة ( 

   -: ادلة التاليةمن املع له ، ويتم حساا منسوبالسطحي للوصول إىل أعـلى  حيتاجها اجلريان
  

              )٥(         (hr) 
b

T 
3
1

(hr) mT      -: يث متثلحب        =

  
(hr) mT : ٠ ) الساعة ( فترة اإلرتفاع التدرجيي لتدفق السيل حمسوبة  

(hr) 
b

T  :  ٠ )٤(زمن القاعدة للسيل وحيسب بواسطة املعادلة   

يف برنامج نظم املعلومات )  mT فترة اإلرتفاع التدرجيي لتدفق السيل ( معادلة ويتم حساب 
  -:اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 

                              
  
 

  دي لنب  بالساعات يف قاعدة بيانات واTm باأليام والساعات وقيمة  Tp قيمة )٨٠(  الشكل         

                                          
                           

  
)٥(  Wiley  ;analysis and design, principles: Hydrology  : )1991. (M.H, Raghunath

Eastern Limited,  New  Delhi:P.1- 482.                                                                           

   

)] Tp_hr[]  * (  3  / 1  [ = Tm 

(hr)



 ٢٦٥

  
  

  

 القيم احملسوبة لفترة اإلرتفاع التدرجيي لتدفق السيل يف حوض وادي لنب )٥٦(ويوضح اجلدول 
  ٠حمسوبة بالساعة 

  
   )الساعة  (فترة اإلرتفاع التدرجيي لتدفق السيل  )٥٦(جدول                                    

              قاعدة بيانات حوض وادي لنبالبيانات يف مصادر   ملختلف                                         
 (hr) mT  

         ٢٥  

         ٢٧  

        ٢٨   

        ٣٠  

        ٣٢  

         ٣٣  

        ٣٦  

        ٣٦   

        ٣٨  

        ٤٠  

        ٤١  

  

)  ساعة ٢٥ (ىن فترة زمنية لإلرتفاع التدرجيي لتدفق السيل كانت  يتبني أن أد)٥٦(ومن اجلدول 

   ٠ ) ساعة ٤١ (بينما كانت أقصى فترة يستغرقها السيل للوصول إىل أقصاه هي 
  
 ويتم حساا ) dT( ويرمز له - :�א	���.(�	��,��א	G���א	���.(�	��,��א	G���א	���.(�	��,��א	G���א	���.(�	��,��א	G����'ض��'ض��'ض��'ض�s],�R'Giא$�s],�R'Giא$�s],�R'Giא$�s],�R'Giא$ )٥( 
 السيل لرجوع املياه إىل وضعها الطبيعي مبعىن هي  نية اليت يستغرقهاوهي الفترة الزم ) بالساعة (

ها ـالسطحي إىل وضعه الطبيعي ، ويتم حساب ان ـمنسوب السيل  ورجوع اجلري فترة اخنفاض
  -: التالية بواسطة املعادلة

  
  



 ٢٦٦

  
  
  

             )٦(       (hr) 
b

T 
3
2

(hr) 
d

T      -: يث متثلحب    =

  
(hr) 

d
T : ٠ ) الساعة ( فترة اإلخنفاض التدرجيي لتدفق السيل حمسوبة  

(hr) 
b

T   :٠ )٤(وحيسب بواسطة املعادلة ) الساعة (لسيل حمسوبة ل زمن األساس  

  
 فترة اإلخنفاض التدرجيي لتدفق السيل ( ويتم حساب  معادلة 

d
T (علومات  يف برنامج نظم امل

  -:اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 
  
  
  
  

 القيم احملسوبة لفترة اإلخنفاض التدرجيي لتدفق السيل يف حوض وادي لنب )٥٧(ويوضح اجلدول 
  حمسوبة بالساعة 

  
  
  
  
  
  
  

  
)٦(      Wiley ; analysis and design, principles: Hydrology : )1991. (M.H, Raghunath

Eastern   Limited,  New Delhi: P. 1-482.                                                                              
  
  

                      

Tp_hr ] *  2 ) /  3       [ )  = (Td ( hr 
 



 ٢٦٧

  
  
  

   )الساعة (فترة اإلخنفاض التدرجيي لتدفق السيل  )٥٧(جدول                     
              قاعدة بيانات حوض وادي لنبيف  ناتالبيامصادر                       ملختلف 

 (hr)
 d

T  

       ٥١  

       ٥٤  

       ٥٧  

       ٦٠  

       ٦٣  

       ٦٧  

       ٧٢  

       ٧٣  

       ٧٦  

       ٧٩  

       ٨٢  

  ) ساعة٥١ ( السيل كانت  يتبني أن أدىن فترة زمنية لإلخنفاض التدرجيي لتدفق)٥٧(ومن اجلدول 
   ٠ ) ساعة ٨٢ (بينما كانت أقصى فترة يستغرقها السيل لرجوع املياه إىل وضعها الطبيعي هي 

  
)٦( GiGiGiGi�����R'�R'�R'�R'��,��	,��א��	,��א��	,��א��	א����)�.���	ع�א'��M�א��s]�	�S��  ه ـ ويرمز ل-: ��������*G�G*�G*�G*�				����א���k?�א��'���S	��s]א����M'ع�א	���.�(א���k?�א��'���S	��s]א����M'ع�א	���.�(א���k?�א��'���S	��s]א����M'ع�א	���.�(א���k?�א��'
    )

mT
Q ( ويتم  تقديره )يتم خالله معرفة كمية تدفـق السيل للفترة الزمنية و ) يف الثانية  ٣ م  

  -:أقصاه ويتم حساا حسب الصيغة الرياضية التالية  السيل للوصول إىل اليت يستغرقها   
  

       )٧(          

2

(hr) 
m
T

T
 s) /3(mmax  

p
Q/s)3(m 

mT
Q

 














   - :يث متثـل      حب ====

  
  
)٧(       Projet  ns les pays de l’Afrique du Ressources en eau da :)1987(OPE -PNUD

                guide maghrébin pour l’éxécution des études et des. 80/011/    RAB;Nord 
                                              Travaux de retenues collinaires. OPU, Alger : P. 1 -177.  



 ٢٦٨

                                                                                                
                                                                            

  

/s)3(m 
mT

Q : ثانية  / ٣م( كمية التدفق األقصى املناسب لفترة اإلرتفاع التدرجيي للسيل حمسوبة(   
/s)3(mmax  

p
Q : ٠ )ثانية  / ٣ م( كمية التدفق األقصى للسيول باحلوض املائي مقاسة  

  ٠ ) Mini ، Maxi ، Mean ( قيمة Max                    حيث تعين 
T : ٠ ) دقائق أو ساعات ( الفاصل الزمين احملدد لتقدير اإلرتفاع التدرجيي للتدفق حمسوب  

(hr) mT : ٠ ) الساعة ( فترة اإلرتفاع التدرجيي لتدفق السيل حمسوبة  
  

 يف برنامج ) كمية التدفق األقصى املناسب لفترة اإلرتفاع التدرجيي للسيل (ويتم حساب  معادلة 
  -:نظم املعلومات اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 

  
  
       :  التاليةنستخرج قيمة الكسر من خالل الصيغة ) أ(

  
   -:نطبق كامل املعادلة للقيم الثالثة حسب الصيغة التالية ) ب(

  
  
  
  
  

قيمة  )٥٨(ويوضح اجلدول 
2

(hr) 
m
T

T
 

 














ق األقصى ـة التدفـ واليت متثل الطرف الثاين ملعادل

لكمية  بة القيمة احملسو) ٦١ ، ٦٠ ، ٥٩ (بينما يوضح جدول سب لالرتفاع التدرجيي للسيل ااملن
    )ثانية  / ٣م(التدفق األقصى املناسب لفترة اإلرتفاع التدرجيي للسيل حمسوبة 

  

١- ]^2    (hr) 
m
T T / Qp (Mini) * [  =  /s)3(m 

mT
Q  

٢- ]^2    (hr) 
m
T T / Qp (Maxi) * [  =  /s)3(m 

mT
Q  

 ٣- ]^2     (hr) 
m
T T / Qp (Mean) * [  =  /s)3(m 

mT
Q 

]^2 (hr) 
m
T T / [   



 ٢٦٩

               
  
  

  رتفاع إلسب لاالقيمة احملسوبة للطرف الثاين ملعادلة التدفق األقصى املن )٥٨(جدول                                         
  بيانات حوض وادي لنبقاعدة يف  البياناتمصادر  ملختلف التدرجيي للسيل                                              

  
  
  
  
  
  
  
  

  اعاتالس
   T  

2

(hr) 
m
T

T
 

 














  

  اعاتالس
   T  

2

(hr) 
m
T

T
 

 














  

    ٠,٣١٣٦      ١٤      ٠,٠٠١٦     ١    

    ٠,٣٦         ١٥      ٠,٠٠٦٤     ٢  

    ٠,٤٠٩٦      ١٦     ٠,٠١٤٤     ٣    

    ٠,٤٦٢٤      ١٧      ٠,٠٢٥٦     ٤    

    ٠,٥١٤٨      ١٨      ٠,٠٤      ٥    

    ٠,٥٧٧٦       ١٩     ٠,٠٥٧٦     ٦  

    ٠,٦٤       ٢٠     ٠,٠٧٨٤      ٧  

    ٠,٧٠٥٦      ٢١     ٠,١٠٢٤      ٨  

    ٠,٧٧٤٤      ٢٢     ٠,١٢٩٦      ٩  

   ٠,٨٤٦٤      ٢٣     ٠,١٦       ١٠  

   ٠,٩٢١٦      ٢٤     ٠,١٩٦٣      ١١  

   ١         ٢٥       ٠,٢٣٠٤     ١٢  

   ٠,٢٧٠٤     ١٣        



 ٢٧٠

  
  بيانات حوض وادي لنبقاعدة يف بيانات الختلف مصادر ملQp (Mini)  للسيل رتفاع التدرجييإلسب لالتدفق األقصى املنقيم ا )٥٩(جدول                         

                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصدر 
  البيانات

  اعاتالس
   T 

 /s)3(m 
mT

Q  

   Qp (Mini)  

  اعاتالس
  T 

  /s)3(m 
mT

Q

  Qp (Mini)  

  مصدر 
  البيانات

  اعاتالس
   T 

 /s)3(m 
mT

Q  

   Qp (Mini)  

  اعاتالس
  T 

  /s)3(m 
mT

Q  

  Qp (Mini)  
    ٧,١٣           ١٤         ٠,٠٣         ١        ٧,٣٠         ١٤      ٠,٠٤         ١    

    ٨,١٨           ١٥      ٠,١٤          ٢      ٨,٣٨          ١٥      ٠,١٥         ٢  

    ٩,٣١           ١٦      ٠,٣٢          ٣        ٩,٥٤         ١٦     ٠,٣٤        ٣    

    ١٠,٥١          ١٧      ٠,٥٨          ٤      ١٠,٧٦        ١٧      ٠,٦٠        ٤  

    ١١,٧٨          ١٨      ٠,٩٠         ٥      ١٢,٠٧        ١٨      ٠,٩٣         ٥  

    ١٣,١٣           ١٩      ١,٣٠         ٦      ١٣,٤٥         ١٩     ١,٣٤         ٦  

    ١٤,٥٥          ٢٠      ١,٧٨          ٧      ١٤,٩٠        ٢٠     ١,٨٣         ٧  

    ١٦,٠٤          ٢١      ٢,٣٢         ٨      ١٦,٤٣        ٢١     ٢,٣٨        ٨  

    ١٧,٦٠          ٢٢      ٢,٩٤          ٩      ١٨,٠٣        ٢٢     ٣,٠٢         ٩  

   ١٩,٢٤          ٢٣      ٣,٦٣          ١٠     ١٩,٧٠        ٢٣     ٣,٧٢         ١٠  

   ٢٠,٩٥          ٢٤      ٤,٤٠          ١١     ٢١,٤٥         ٢٤     ٤,٥١         ١١  

   ٢٢,٧٤          ٢٥        ٥,٢٣          ١٢     ٢٣,٢٨         ٢٥       ٥,٣٦         ١٢  

ـة
يـ

ــ
ـرئ

ملـ
   ا

   
   

   
   

  
  

   ٦,٢٩         ١٣      

ذج
 منو

   
 

إلرت
 ا

ـاعـفـ
لرق

ت ا
ا

  ةـميـ

   ٦,١٤          ١٣      



 ٢٧١

                                  
  بيانات حوض وادي لنبختلف مصادر بيانات قاعدة مل Qp ( Maxi )  للسيل رتفاع التدرجييإلسب لالتدفق األقصى املنقيم ا )٦٠(جدول                                

                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصدر 
  البيانات

  اعاتلسا
   T 

 /s)3(m 
mT

Q  

Qp ( Maxi )  

  اعاتالس
  T 

  /s)3(m 
mT

Q

Qp ( Maxi )  

  مصدر 
  البيانات

  اعاتالس
   T 

 /s)3(m 
mT

Q  

  Qp ( Maxi )  

  اعاتالس
  T 

  /s)3(m 
mT

Q  

Qp ( Maxi )  
    ٢٥٤,٩٩        ١٤      ١,٣٠          ١        ٢٦١,٠٩        ١٤      ١,٣٣          ١    

    ٢٩٢,٧٣        ١٥      ٥,٢٠          ٢      ٢٩٩,٧٣        ١٥      ٥,٣٣         ٢  

    ٣٣٣,٠٥       ١٦      ١١,٧٧          ٣        ٣٤١,٠٢        ١٦     ١١,٩٩         ٣    

    ٣٧٥,٩٨        ١٧      ٢٠,٨١         ٤        ٣٨٤,٩٨        ١٧      ٢١,٣١         ٤    

    ٤٢١,٥٢        ١٨      ٣٢,٥٢         ٥        ٤٣١,٦٠        ١٨      ٣٣,٣٠         ٥    

    ٤٦٩,٦٥         ١٩      ٤٦,٨٣          ٦      ٤٨٠,٨٩         ١٩     ٤٧,٩٦         ٦  

    ٥٢٠,٦٥       ٢٠      ٦٣,٧٤          ٧      ٥٣٢,٨٤        ٢٠     ٦٥,٢٧         ٧  

    ٥٧٣,٧٣        ٢١      ٨٣,٢٦          ٨      ٥٨٧,٤٦        ٢١     ٨٥,٢٦        ٨  

    ٦٢٩,٦٨        ٢٢      ١٠٥,٣٨         ٩      ٦٤٤,٧٤        ٢٢     ١٠٧,٩٠        ٩  

   ٦٨٨,٢٢        ٢٣      ١٣٠,٠٩        ١٠     ٧٠٤,٦٩        ٢٣     ١٣٣,٢١        ١٠  

   ٧٤٩,٣٧        ٢٤      ١٥٧,٤٢         ١١     ٧٦٧,٣٠        ٢٤     ١٦١,١٩        ١١  

   ٨١٣,١٢        ٢٥        ١٨٧,٣٤         ١٢     ٨٣٢,٥٧         ٢٥       ١٩١,٨٢        ١٢  

ـة
يـ

ــ
ـرئ

ملـ
   ا

   
   

   
   

  
  

   ٢٢٥,١٣       ١٣      

ذج
 منو

   
 

إلرت
 ا

ـاعـفـ
لرق

ت ا
ا

  ةـميـ

   ٢١٩,٨٦        ١٣      



 ٢٧٢

                               
  بيانات حوض وادي لنبختلف مصادر بيانات قاعدة ملQp (Mean)  للسيل رتفاع التدرجييإلسب لالتدفق األقصى املنقيم ا )٦١(جدول                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در مص
  البيانات

  اعاتالس
   T 

 /s)3(m 
mT

Q  

Qp (Mean)  

  اعاتالس
  T 

  /s)3(m 
mT

Q

Qp (Mean)  

  مصدر 
  البيانات

  اعاتالس
   T 

 /s)3(m 
mT

Q  

   Qp (Mean)  

  اعاتالس
  T 

  /s)3(m 
mT

Q  

Qp (Mean)  
    ٤٧,٥٦       ١٤      ٠,٢٤         ١        ٤٨,٨١       ١٤      ٠,٢٥         ١    

    ٥٤,٦٠        ١٥      ٠,٩٧        ٢      ٥٦,٠٣        ١٥      ١,٠٠        ٢  

    ٦٢,١٣        ١٦      ٢,١٨        ٣        ٦٣,٧٥        ١٦     ٢,٢٤        ٣    

    ٧٠,١٤        ١٧      ٣,٨٨        ٤        ٧١,٩٧        ١٧      ٣,٩٨        ٤    

    ٧٨,٦٣        ١٨      ٦,٠٦       ٥        ٨٠,٦٨        ١٨      ٦,٢٣       ٥    

    ٨٧,٠٦        ١٩      ٨,٧٣       ٦      ٨٩,٩٠        ١٩     ٨,٩٦       ٦  

    ٩٧,٠٨       ٢٠      ١١,٨٩      ٧      ٩٩,٦١       ٢٠     ١٢,٢٠      ٧  

    ١٠٧,٤٣       ٢١      ١٥,٥٣       ٨      ١٠٩,٨٢       ٢١     ١٥,٩٤       ٨  

    ١١٧,٤٦       ٢٢      ١٩,٦٥       ٩      ١٢٠,٥٣       ٢٢     ٢٠,١٧       ٩  

   ١٢٨,٣٩       ٢٣      ٢٤,٢٧       ١٠     ١٣١,٧٣       ٢٣     ٢٤,٩٠       ١٠  

   ١٣٩,٧٩       ٢٤      ٢٩,٣٦       ١١     ١٤٣,٤٤       ٢٤     ٣٠,١٣       ١١  

   ١٥١,٦٩       ٢٥      ٣٤,٩٤       ١٢     ١٥٥,٦٤       ٢٥     ٣٥,٨٦       ١٢  
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   ٤٢,٠٩       ١٣        
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 منو

   
 

إلرت
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ـاعـفـ
لرق

ت ا
ا

  ةـميـ

   ٤١,٠١       ١٣        
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��S	��s]א���'ض�א	���.(�	*G���R'Giא	��,��א��k?�א���R'Giא	��,��א��k?�א���R'Giא	��,��א��k?�א���R'Giא	��,��א��k?�א�� )٧('��G*	�).���	א���'ض�א�s]�	�S�'��G*	�).���	א���'ض�א�s]�	�S�'��G*	�).���	א���'ض�א�s]�	�S�               ويرمز لـه  -: '

)
dT

Q ( ويتم تقديره )التالية بواسطة املعادلة  )ثانية  / ٣م :-  
       

     )٨(     

3

(hr) T
 /s)3(mmax  

p
Q/s)3(m  

dT
Q

d

)( dT
 

Thr














====

−−−−
     -:ثل مي يث    حب 

/s)3(m  
dT

Q : ٣م(سب لفترة اإلخنفاض التدرجيي للسيل حمسوبة كمية التدفق األقصى املنا / 
  )ثانية 

/s)3(mmax  
p

Q : ٠ )ثانية  / ٣ م( كمية التدفق األقصى للسيول باحلوض املائي مقاسة  
  ٠ ) Mini ، Maxi ، Mean ( قيمة Max                    حيث تعين 

)( dT hr :٠)  ساعة (تدفق السيل حمسوبة  فترة اإلخنفاض التدرجيي ل  
T : ٠ ) دقائق أو ساعات ( الفاصل الزمين احملدد لتقدير اإلخنفاض التدرجيي للتدفق حمسوب  

 يف برنامج نظم املعلومـات )  قيمة تدفق الذروة النوعي للحوض املائي (ويتم حساب  معادلـة 
  -:التالية اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية 

  
  :  نستخرج قيمة الكسر من خالل الصيغة التالية) أ(

  
  
  -:للقيم الثالثة حسب الصيغة التالية نطبق كامل املعادلة ) ب(
  
  
  
  
  
  

  
  
)٧(       Projet   Ressources en eau dans les pays de l’Afrique du:)1987(OPE -PNUD

                r l’éxécution des études et desguide maghrébin pou. 80/011/    RAB; Nord 
                                              travaux de retenues collinaires. OPU, Alger : P. 1 -177.  

                                                                                                

]^3  )( dT hr /  Thr −−−−)( dT [ 

١- ]^3    )( dT hr / Thr −−−−)( dT/ Qp (Mini) * [  =  /s)3(m 
mT

Q  
٢- ]^3    )( dT hr / Thr −−−−)( dT/ Qp (Maxi) * [  =  /s)3(m 

mT
Q  

     ٣-]^3     )( dT hr / Thr −−−−)( dT/ Qp (Mean) * [  =  /s)3(m 
mT

Q  
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 لقيمة احملسوبـة للطرف الثاين من معادلـة التدفق األقصى املناسب )٦٢(وضح جدول وي
  ٠ كامل املعادلة )٦٥، ٦٤، ٦٣( لإلخنفاض التدرجيي للسيل بينما يوضح جدول 

                                 
  سب اثاين ملعادلة التدفق األقصى املن القيمة احملسوبة للطرف ال)٦٢(جدول                                             

   لنببيانات حوض واديقاعدة يف  البياناتمصادر ملختلف التدرجيي للسيل إلخنفاض ل     

  اعاتالس
   T  

3

(hr) 
d
T
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 d

T
 

Thr
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  اعاتالس

  T  
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(hr) 
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Thr
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  اعاتالس
  T 

3

(hr) 
d
T

)(
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 −−−−

  

   ٠,٠٣٠٨٧٨    ٣٥    ٠,٢٧٠٩١٤  ١٨     ٠,٩٤٢٣٢٢   ١  

   ٠,٠٢٥٤٤٣   ٣٦    ٠,٢٤٧٠٢٤   ١٩     ٠,٨٨٦٩٠٦  ٢  

   ٠,٠٢٠٦٨٦   ٣٧    ٠,٢٢٤٥٨٢  ٢٠    ٠,٨٣٣٧٠٦  ٣  

   ٠,٠١٦٥٦٢   ٣٨    ٠,٢٠٣٥٤٢  ٢١    ٠,٧٨٢٦٧٨  ٤  

   ٠,٠١٣٠٢٧   ٣٩    ٠,١٨٣٨٥٨  ٢٢   ٠,٧٣٣٧٧٥  ٥  

   ٠,٠١٠٠٣٤   ٤٠    ٠,١٦٥٤٨٧  ٢٣    ٠,٦٨٦٩٥٣  ٦  

   ٠,٠٠٧٥٣٩   ٤١    ٠,١٤٨٣٨٢  ٢٤    ٠,٦٤٢١٦٦  ٧  

   ٠,٠٠٥٤٩٦   ٤٢    ٠,١٣٢٤٩٨  ٢٥    ٠,٥٩٩٣٧  ٨  

   ٠,٠٠٣٨٦   ٤٣    ٠,١١٧٧٩  ٢٦    ٠,٥٥٨٥١٨  ٩  

  ٠,٠٠٢٥٨٦   ٤٤    ٠,١٠٤٢١٣   ٢٧    ٠,٥١٩٥٦٦  ١٠  

  ٠,٠٠١٦٢٨   ٤٥    ٠,٠٩١٧٢٢  ٢٨    ٠,٤٨٢٤٦٩  ١١  

  ٠,٠٠٠٩٤٢   ٤٦    ٠,٠٨٠٢٧١  ٢٩    ٠,٤٤٧١٨١  ١٢  

  ٠,٠٠٠٤٨٢   ٤٧    ٠,٠٦٩٨١٥   ٣٠    ٠,٤١٣٦٥٧  ١٣  

  ٠,٠٠٠٢٠٤   ٤٨    ٠,٠٦٠٣٠٩   ٣١    ٠,٣٨١٨٥٢  ١٤  

  ٠,٠٠٠٠٦٠٣  ٤٩    ٠,٠٥١٧٠٧    ٣٢    ٠,٣٥١٧٢  ١٥  

  ٠,٠٠٠٠٠٧٥٤  ٥٠    ٠,٠٤٣٩٦٥   ٣٣    ٠,٣٢٣٢١٧  ١٦  

         صفر  ٥١    ٠,٣٧٠٣٧   ٣٤    ٠,٢٩٦٢٩٦  ١٧  



 ٢٧٥

  بيانات حوض وادي لنبقاعدة يف  مصادر بياناتتلف ملخ Qp (Mini)   التدرجيي للسيلإلخنفاضسب لا ملعادلة التدفق األقصى املن القيمة احملسوبة)٦٣(جدول                  

                                                       
                                                     

  ة ـيـمـرقـات الـاعـفـوذج اإلرتـمـن                                                               املـــرئــيــةالبيانات
  ساعات

   T  
/s)3(m  

dT
Q

Qp (Mini)  

ساعات
  T  

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mini)  

  ساعات
  T 

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mini) 

  

  ساعات
T  

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mini)  

  ساعات
T   

/s)3(m  
dT

Q

Qp (Mini)

  ساعات
  T  

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mini)  

  ساعات
  T 

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mini)  

  ساعات
T  

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mini)  

   ٠,٢٢       ٤٠    ٢,٣٦       ٢٧   ٨,٦٨       ١٤     ٢١,٤٢     ١     ٠,٢٣       ٤٠    ٢,٤٣       ٢٧   ٨,٨٩      ١٤     ٢١,٩٤     ١  

   ٠,١٧       ٤١    ٢,٠٨        ٢٨   ٧,٩٩       ١٥    ٢٠,١٦     ٢     ٠,١٨       ٤١    ٢,١٤        ٢٨   ٨,١٩       ١٥    ٢٠,٦٥     ٢  

   ٠,١٢       ٤٢   ١,٨٢       ٢٩   ٧,٣٤      ١٦    ١٨,٩٥     ٣     ٠,١٣       ٤٢   ١,٨٧        ٢٩   ٧,٥٢      ١٦  ١٩,٤١     ٣  

   ٠,٠٨       ٤٣   ١,٥٨        ٣٠   ٦,٧٣       ١٧    ١٧,٧٩     ٤     ٠,٠٩       ٤٣   ١,٦٣        ٣٠   ٦,٩٠      ١٧   ١٨,٢٢     ٤  

   ٠,٠٥       ٤٤   ١,٣٧        ٣١   ٦,١٦       ١٨    ١٦,٦٨     ٥     ٠,٠٦       ٤٤   ١,٤٠       ٣١   ٦,٣١      ١٨   ١٧,٠٨      ٥  

   ٠,٠٣       ٤٥    ١,١٧        ٣٢   ٥,٦١        ١٩    ١٥,٦٢     ٦     ٠,٠٤      ٤٥    ١,٢٠        ٣٢   ٥,٧٥       ١٩   ١٥,٩٩     ٦  

   ٠,٠٢       ٤٦    ٠,٩٩        ٣٣   ٥,١٠        ٢٠   ١٤,٦٠     ٧     ٠,٠٢      ٤٦    ١,٠٢        ٣٣   ٥,٢٣       ٢٠   ١٤,٩٥      ٧  

   ٠,٠١       ٤٧    ٠,٨٤        ٣٤   ٤,٦٢       ٢١    ١٣,٦٢     ٨     ٠,٠١      ٤٧    ٠,٨٦        ٣٤   ٤,٧٤      ٢١   ١٣,٩٥     ٨  

   ٠,٠٠٤      ٤٨    ٠,٧٠       ٣٥   ٤,١٨        ٢٢   ١٢,٧٠     ٩     ٠,٠٠٥      ٤٨    ٠,٧٢       ٣٥   ٤,٢٨      ٢٢   ١٣,٠٠     ٩  

  ٠,٠٠١      ٤٩    ٠,٥٧        ٣٦   ٣,٧٦       ٢٣    ١١,٨١     ١٠    ٠,٠٠١      ٤٩    ٠,٥٩        ٣٦   ٣,٨٥       ٢٣   ١٢,١٠     ١٠  

  ٠,٠٠٠١     ٥٠    ٠,٤٧        ٣٧   ٣,٣٧       ٢٤   ١٠,٩٨      ١١    ٠,٠٠٠٢     ٥٠    ٠,٤٨        ٣٧   ٣,٤٥      ٢٤   ١١,٢٣      ١١  

  ٠,٠٠٠      ٥١    ٠,٣٧       ٣٨   ٣,٠١       ٢٥    ١٠,١٦      ١٢    ٠,٠٠٠      ٥١    ٠,٣٩        ٣٨   ٣,٠٨      ٢٥   ١٠,٤١      ١٢  

  ٠,٢٩        ٣٩   ٢,٦٧        ٢٦   ٩,٤٠      ١٣        ٠,٣٠       ٣٩   ٢,٧٤      ٢٦   ٩,٦٣       ١٣      
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  بيانات حوض وادي لنبقاعدة يف  مصادر بيانات  ملختلفQp (Maxi ) لتدرجيي للسيل اإلخنفاضسب لا القيمة احملسوبة ملعادلة التدفق األقصى املن)٦٤(جدول       
                                                                                 

                     
                      

  

  ة ـيـمـرقـات الـاعـفـوذج اإلرتـمـن                                                               املـــرئــيــةبياناتال
  ساعات

   T  
 /s)3(m  

dT
Q

Qp (Maxi )  

ساعات
  T  

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Maxi )   

ساعات
  T 

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Maxi )   

  ساعات
T  

 /s)3(m  
dT

Q  

Qp (Maxi )  

  ساعات
T   

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Maxi )  

  ساعات
  T  

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Maxi )  

  ساعات
  T 

 /s)3(m  
dT

Q  

Qp (Maxi )  

  ساعات
T  

 /s)3(m  
dT

Q  

Qp (Maxi )  
   ٨,١٥       ٤٠    ٨٤,٧٣      ٢٧   ٣١٠,٤٩      ١٤    ٧٦٦,٢٢      ١        ٨,٣٥       ٤٠     ٨٦,٧٦        ٢٧   ٣١٧,٩٢      ١٤                ٧٨٤,٥٥      ١     

   ٦,١٢       ٤١    ٧٤,٥٨      ٢٨   ٢٨٥,٩٩       ١٥    ٧٢١,١٦      ٢     ٦,٢٨       ٤١    ٧٦,٣٦        ٢٨     ٢٩٢,٨٢       ١٥    ٧٣٨,٤١     ٢  

   ٤,٤٦       ٤٢   ٦٥,٢٦      ٢٩   ٢٦٢,٨١      ١٦    ٦٧٧,٩٠      ٣     ٤,٥٨       ٤٢    ٦٦,٨٣        ٢٩   ٢٦٩,١٠      ١٦  ٦٩٤,١٢     ٣  

   ٣,١٣       ٤٣   ٥٦,٧٦      ٣٠   ٢٤٠,٩٢      ١٧    ٦٣٦,٤١      ٤     ٣,٢١       ٤٣   ٥٨,١٣        ٣٠   ٢٤٦,٦٩      ١٧   ٦٥١,٦٣     ٤  

   ٢,١٠       ٤٤   ٤٩,٠٣      ٣١   ٢٢٠,٢٨      ١٨    ٥٩٦,٦٤      ٥     ٢,١٥       ٤٤   ٥٠,٢١        ٣١   ٢٢٥,٥٥      ١٨   ٦١٠,٩٢     ٥  

   ١,٣٢       ٤٥    ٤٢,٠٤      ٣٢   ٢٠٠,٨٦       ١٩    ٥٥٨,٥٧      ٦     ١,٣٦       ٤٥    ٤٣,٠٥        ٣٢   ٢٠٥,٦٦       ١٩   ٥٧١,٩٤     ٦  

   ٠,٧٦      ٤٦    ٣٥,٧٤      ٣٣   ١٨٢,٦١       ٢٠   ٥٢٢,١٥      ٧     ٠,٧٨       ٤٦    ٣٦,٦٠       ٣٣   ١٨٦,٩٨       ٢٠   ٥٣٤,٦٥     ٧  

   ٠,٣٩       ٤٧    ٣٠,١١      ٣٤   ١٦٥,٥٠      ٢١    ٤٨٧,٣٥      ٨     ٠,٤٠       ٤٧    ٣٠,٨٤        ٣٤   ١٦٩,٤٦       ٢١   ٤٩٩,٠٢     ٨  

   ٠,١٦٥       ٤٨    ٢٥,١٠      ٣٥   ١٤٩,٤٩       ٢٢   ٤٥٤,١٤      ٩     ٠,١٦٩       ٤٨    ٢٥,٧١        ٣٥   ١٥٣,٠٧       ٢٢   ٤٦٥,٠١     ٩  

  ٠,٠٤٩       ٤٩    ٢٠,٦٨      ٣٦   ١٣٤,٥٦      ٢٣    ٤٢٢,٤٦      ١٠    ٠,٠٥٠     ٤٩    ٢١,١٨        ٣٦   ١٣٧,٧٨       ٢٣   ٤٣٢,٥٨     ١٠  

  ٠,٠٠٦١       ٥٠    ١٦,٨٤      ٣٧   ١٢٠,٦٥      ٢٤   ٣٩٢,٣٠      ١١    ٠,٠٠٦٣      ٥٠    ١٧,٢٢        ٣٧   ١٢٣,٥٤       ٢٤   ٤٠١,٦٩      ١١  

  ٠,٠٠       ٥١    ١٣,٤٦      ٣٨   ١٠٧,٧٣      ٢٥    ٣٦٣,٦١      ١٢    ٠,٠٠        ٥١     ١٣,٧٩        ٣٨   ١١٠,٣١       ٢٥   ٣٧٢,٣١     ١٢   

  ١٠,٥٩      ٣٩   ٩٥,٧٧       ٢٦   ٣٣٦,٣٥      ١٣        ١٠,٨٥        ٣٩   ٩٨,٠٧        ٢٦      ٣٤٤,٤٠    ١٣      
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  بيانات حوض وادي لنبقاعدة يف  مصادر بياناتملختلف  Qp (Mean)  التدرجيي للسيلضإلخنفاسب لا القيمة احملسوبة ملعادلة التدفق األقصى املن)٦٥(جدول              

  
                                                                                

           

  ة ـيـمـرقـات الـاعـفـوذج اإلرتـمـن                                                               املـــرئــيــةبياناتال
  ساعات
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 /s)3(m  

dT
Q

Qp (Mean)  
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  T  

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mean)   
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  T 

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mean)   

  ساعات
T  

 /s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mean)  
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T   

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mean)  

  ساعات
  T  

/s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mean)  

  ساعات
  T 

 /s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mean)  

  ساعات
T  

 /s)3(m  
dT

Q  

Qp (Mean)  
   ١,٥٢       ٤٠        ١٥,٨٠        ٢٧     ٥٧,٩٢        ١٤      ١٤٢,٩٤      ١     ١,٥٦       ٤٠        ١٦,٢٢        ٢٧     ٥٩,٤٣        ١٤      ١٤٦,٦٦      ١  

   ١,١٤        ٤١         ١٣,٩١        ٢٨   ٥٣,٣٥         ١٥    ١٣٤,٥٣      ٢       ١,١٧        ٤١         ١٤,٢٨        ٢٨   ٥٤,٧٤         ١٥    ١٣٨,٠٤      ٢    

   ٠,٨٣        ٤٢       ١٢,١٧        ٢٩   ٤٩,٠٢        ١٦      ١٢٦,٤٦      ٣        ٠,٨٦        ٤٢       ١٢,٤٩        ٢٩   ٥٠,٣١        ١٦    ١٢٩,٧٦      ٣     

   ٠,٥٨       ٤٣       ١٠,٥٩        ٣٠     ٤٤,٩٤        ١٧      ١١٨,٧٢      ٤        ٠,٦٠       ٤٣       ١٠,٨٧        ٣٠     ٤٦,١٢        ١٧     ١٢١,٨٢      ٤     

   ٠,٣٩       ٤٤     ٩,١٤         ٣١   ٤١,٠٩        ١٨      ١١١,٣٠      ٥        ٠,٤٠       ٤٤     ٩,٣٩         ٣١   ٤٢,١٧        ١٨     ١١٤,٢٠      ٥     

   ٠,٢٤       ٤٥    ٧,٨٤        ٣٢   ٣٧,٤٧        ١٩      ١٠٤,٢٠      ٦     ٠,٢٥       ٤٥    ٨,٠٥        ٣٢   ٣٨,٤٥        ١٩     ١٠٦,٩٢      ٦  

   ٠,١٤       ٤٦     ٦,٦٦        ٣٣    ٣٤,٠٦        ٢٠     ٩٧,٤١      ٧     ٠,١٥       ٤٦     ٦,٨٤        ٣٣    ٣٤,٩٥        ٢٠     ٩٩,٩٥      ٧  

   ٠,٠٧        ٤٧     ٥,٦١        ٣٤    ٣٠,٨٧        ٢١      ٩٠,٩١      ٨       ٠,٠٨        ٤٧     ٥,٧٦        ٣٤    ٣١,٦٨        ٢١     ٩٣,٢٩      ٨    

   ٠,٠٣٠        ٤٨    ٤,٦٨        ٣٥      ٢٧,٨٨        ٢٢   ٨٤,٧٢      ٩     ٠,٠٣٢        ٤٨    ٤,٨١        ٣٥      ٢٨,٦٢        ٢٢   ٨٦,٩٣      ٩  

  ٠,٠٠٩        ٤٩    ٣,٨٥        ٣٦       ٢٥,١٠        ٢٣    ٧٨,٨١      ١٠      ٠,٠٠٩        ٤٩    ٣,٩٦        ٣٦       ٢٥,٧٦        ٢٣   ٨٠,٨٧      ١٠    

  ٠,٠٠١١       ٥٠       ٣,١٣        ٣٧       ٢٢,٥٠        ٢٤     ٧٣,١٨      ١١    ٠,٠٠١٢       ٥٠       ٣,٢٢        ٣٧       ٢٣,٠٩        ٢٤     ٧٥,٠٩      ١١  

  ٠,٠٠        ٥١       ٢,٥١        ٣٨   ٢٠,٠٩        ٢٥      ٦٧,٨٢      ١٢         ٠,٠٠        ٥١       ٢,٥٨        ٣٨   ٢٠,٦٢        ٢٥     ٦٩,٦٠      ١٢       

  ١,٩٧          ٣٩       ١٧,٨٦        ٢٦     ٦٢,٧٤      ١٣            ٢,٠٣         ٣٩       ١٨,٣٣        ٢٦     ٦٤,٣٨      ١٣         



 ٢٧٨

  
  
  

)٨( GiGiGiGi�����R'�R'�R'�R'�);'ض�א�!U*	�)@!�	א�sو�P	א��,�M�
��k�);'ض�א�!U*	�)@!�	א�sو�P	א��,�M�
��k�);'ض�א�!U*	�)@!�	א�sو�P	א��,�M�
��k�);'ض�א�!U*	�)@!�	א�sو�P	א��,�M�
��k :-ه ـ ويرمز ل)pq ( ويتم تقديره   

  -:ويتم حسابه حسب الصيغة الرياضية التالية  )ثانية  / ٣م(     
      

         ) ٩(           
)2(kmA  

/s)3(m pQ
)2/s/km3(m pq      -:ثل مييث   حب =

  
)2/s/km3(m pq : قيمة تدفق الذروة النوعي للحوض املائي مقاس )٠ )ثانية  / ٣ م  

)2/s/km3(m pQ : كمية التدفق األقصى للسيول باحلوض املائي مقاسة )٠ )ثانية  / ٣ م  

)2(kmA   : مساحة احلوض املائي )٠ )٢كلم  
  

ات ـ يف برنامج نظم املعلوم)  قيمة تدفق الذروة النوعي للحوض املائي (ة ـويتم حساب معادل
  -:اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 

  
  
 

 يف ٣ م( القيم احملسوبة لقيمة تدفق الذروة النوعي للحوض وادي لنب حمسوبة )٦٦(ويوضح اجلدول 
  ٠ )الثانية 

  
  
  
  

Dubreuil .P. (1974) : Initiation à l'analyse hydrologique ; ORSTOM, Masson, paris, )٩(  
P. 1-216. 

  

 Qp_m3_s] /    [Basin_Area_km2][ = qp(m3\ s \ km2 )  
 



 ٢٧٩

           
  

  مقاسهدفق الذروة  النوعي حبوض وادي لنب كمية ت ) ٦٦ (جدول                       
   لنببيانات حوض واديقاعدة يف بيانات ال  مصادرملختلف )ثانية  / ٣ م(                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ثانية  / ٣م ٠,١١( يتبني أن أدىن كمية تدفق للذروة النوعي قدرت )٦٦(          ومن اجلدول 
   ٠ )ثانية  / ٣ م٤,١٤ (          بينما قدرت أقصى كمية تدفق لذروة النوعي 

  
)٩( iiii��������GGGG���������	א�R'�	א�R'�	א�R'�	א�R'���������������������������t	א�s����t	א�s����t	א�s����t	א�s������������������
�
�
�
�F�F�F�FW50�E�E�E�Eو�و�و�و�FFFFW75�E�E�E�E3�
��������א��'�3א��'�3א��'�3א��'


�����Gع����'���M���Gع����'���M���Gع����'���M���Gع����'���M��R!��R!��R!��R!�������G	א�G	א�G	א�G	א��������� �� �� �� �

      �F�F�F�F�Yא�gو���yא�Yא�gو���yא�Yא�gو���yא�Yא�gو���yא�E�E�E�E��!�G����@��!�G����@��!�G����@��!�G����@)٥٠% �E�E�E�Eو�و�و�و�FFFF٧٥% �E�E�E�E@@@@����****����	?�א	?�א	?�א	(�������������?�א	(�!א	(�!א	(�!א	��������������������5555!א����MMMM����,�,�,�,���������������������� �� �� �� �
  )ثانية  / ٣ م( ويتم تقديره ) ����W75( و����)��������W50(ويرمز له  -: P�وPs�وPs�وPs�و����sא	א	א	א	����

  

  
           

)2/s/km3(m pq
  

٠,٦٩  ٠,٧٦  ٠,٧٩  ٠,٩٥  ٠,٩٥  ١,٢٧  

٠,٥٩  ٠,٦٣  ٠,٦٣  ٠,٦٣  ٠,٦٣  ٠,٦٣  

٠,٥١  ٠,٥٤  ٠,٥٣  ٠,٥٠  ٠,٤٧  ٠,٤٢  

٠,٤٥  ٠,٤٧  ٠,٤٥  ٠,٤٢  ٠,٣٨  ٠,٣١  

٠,٤١  ٠,٤٢  ٠,٣٩  ٠,٣٦  ٠,٣١  ٠,٢٥  

٠,٣٧  ٠,٣٨  ٠,٣٥  ٠,٣١  ٠,٢٧  ٠,٢١  

٠,٣٤  ٠,٣١  ٠,٢٨  ٠,٢٣  ٠,١٨    

٤,١٤  ٠,٢٨  ٠,٢٥  ٠,٢١  ٠,١٥    

٢,٠٧  ٣,٨٢  ٠,٢٣  ٠,١٩  ٠,١٤    

١,٣٨  ١,٩١  ٣,١٨  ٠,١٧  ٠,١٢    

١,٠٣  ١,٢٧  ١,٥٩  ٢,٥٤  ٠,١١    

٠,٨٢  ٠,٩٥  ١,٠٦  ١,٢٧  ١,٩١    



 ٢٨٠

                                
��������������������  
����������������التالية املعادلة حسب اويتم حسا :-  � �� �� �� �
   ����� �� �� �� �

   )١٠(      1.08 )p(q

5.6(hr)
50

W      -:ثلمييث   حب   =

  
(hr)

50
W :٥٠(اع منسوب السيل عند مستـوى  ـبة إلرتفـ الفترة الزمنية املناس% ����( 

  ٠ ) بالساعة (حمسوبة 
  ٠ عدد ثابت : 5.6

  pq :٠ )٢ كلم/ثانية  / ٣ م(ائي مقاس  قيمة تدفق الذروة النوعي للحوض امل  

ات ـ يف برنامج نظم املعلوم)  قيمة تدفق الذروة النوعي للحوض املائي (ويتم حساب معادلـة 
  -:اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 

    
      

  
ة للفترة الزمنية املناسبة إلرتفاع منسوب السيل عند ـ القيم احملسوب)٦٧(ويوضح اجلدول 

  ٠ لكافة مصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب )���� %٥٠( توىمس
  
  
  
  
  
  
 منشورات جامعة  ،)ا;0Miرو;M�p- ( 6L �EFآJ ا;MG-�   ،) م٢٠٠٣(عبد الرمحن عبد الرمحن و جاك مارديين  )١٠(

  ٠ ٤١٣ ، حلب ، سوريا ، ص  مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعي ، كلية اهلندسة املدنية ، حلب
  
            

              

W50 (hr) = 5.6 \  ( qp ) ^ 
(1.08)

 



 ٢٨١

                                
  

  
  الفترة الزمنية املناسبة إلرتفاع منسوب السيل عند مستوى   ) ٦٧(جدول                                                          

  بيانات حوض وادي لنبقاعدة يف  ملختلف البيانات )  بالساعة(حمسوبة  )���� %٥٠(                                                    
  
  
  

                             
    

                                  
  

                        
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 )���� %٥٠(فترة زمنية مناسبة إلرتفاع منسوب السيل عند مستوى  يتبني أن أدىن )٦٧(اجلدول 
ة ـفترة زمنيدرت أقصى ـ قبينما ) دقيقة ١٢و  ساعة ( أي ما يعـادل )ساعـة ١,٢٠ ( هي

 يومني ( أي ما يعادل ) ساعة ٦٢ ( وى هيـستنفس املالسيل عند   ة إلرتفاع منسوبـمناسب
  ٠ ) دقيقة ٥٥ ساعة و ١٣و

 

                               (hr)
50

W         

  ٨,٤٨   ٧,٥٦    ٧,٢٧   ٥,٩٥    ٥,٩٥  ٤,٣٤  

  ١٠     ٩,٣٣    ٩,٣٣   ٩,٣٣    ٩,٣٣  ٩,٣٣  

 ١١,٦٦   ١٠,٩٨   ١١,٢    ١١,٩١  ١٢,٧٢  ١٤,٣٥  

  ١٣,٣٣   ١٢,٧٢   ١٣,٣٣  ١٤,٣٥  ١٦     ٢٠  

   ١٤,٧٣   ١٤,٣٥  ١٥,٥٥  ١٦,٩٦  ٢٠     ٢٥  

   ١٦,٤٧   ١٦     ١٧,٥    ٢٠    ٢٣,٣٣   ٣١  

   ١٨,٠٦   ٢٠    ٢٢,٤    ٢٨     ٣٧    

   ١,٢٠    ٢٢,٤    ٢٥     ٣١     ٤٦    

٢,٥٥    ١,٣١   ٢٨     ٣٥     ٥٠,٩٠    

  ٣,٩٨    ٢,٧٨    ١,٦٠   ٤٠    ٥٦    

  ٥,٤٣    ٤,٣٤    ٣,٣٩   ٢,٠٥    ٦٢    

  ٧      ٥,٩٥    ٥,٢٨   ٤,٣٤    ٢,٧٨    



 ٢٨٢

  
  
  
  

   )١١(       1.08 )p(q

3.21(hr)
75

W      -: ثلمييث     حب =

������������  
(hr)

75
W :حمسوبة)���� %٧٥(ملناسبة إلرتفاع منسوب السيل عند مستوى   الفترة الزمنية ا   

  ٠ ) بالساعة ( 
  ٠ عدد ثابت : 3.21

  pq : ٢كلم/ ثانية  / ٣ م( قيمة تدفق الذروة النوعي للحوض املائي مقاس(  

  
 يف )  % ٧٥لسيل عند مستوى  الفترة الزمنية املناسبة إلرتفاع منسوب ا(ويتم حساب  معادلة 

  -:برنامج نظم املعلومات اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 
  

                       W75 (hr) = 3.21 \  ( qp ) ^ 
(1.08)  

  
  

 مستوى القيم احملسوبة للفترة الزمنية املناسبة إلرتفاع منسوب السيل عند )٦٨(ويوضح اجلدول 
)٧٥% ����(  

  
  
  
  
  

  
 منشورات جامعة  ،)ا;0Miرو;M�p- ( 6L �EFآJ ا;MG-�   ،) م٢٠٠٣(عبد الرمحن عبد الرمحن و جاك مارديين  )١١(

  ٠ ٤١٣ ، حلب ، سوريا ، ص  مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعي ، كلية اهلندسة املدنية ، حلب
           

            



 ٢٨٣

                                       
  
  

                               
  )���� %٧٥(الفترة الزمنية املناسبة إلرتفاع منسوب السيل عند مستوى   ) ٦٨(جدول                                                

   لنبديبيانات حوض واقاعدة يف  البياناتمصادر ملختلف  ) بالساعة (حمسوبة                                                      
                                                                                       

  
  

                             
    

                                  
  

                        
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 )  %٧٥(فترة زمنية مناسبة إلرتفاع منسوب السيل عند مستوى  يتبني أن  أدىن )٦٨(ومن اجلدول 
  ة مناسبة إلرتفاعـفترة زمنيـصى  بينما قدرت أق) دقيقة ٤١( أي ما يعـادل )ساعة ٠,٦٩ ( هي

  ٠ )دقيقة  ٣١ ساعة و ١١يوم و(أي ما يعادل  ) ساعة ٣٥,٦٦ (ستوى نفس امل منسوب السيل عند

 

                               (hr)75W         

٤,٨٦  ٤,٣٣  ٤,١٦  ٣,٤١  ٣,٤١  ٢,٤٨  

٥,٧٣  ٥,٣٥  ٥,٣٥  ٥,٣٥  ٥,٣٥  ٥,٣٥  

٦,٦٨  ٦,٢٩  ٦,٤٢  ٦,٨٢  ٧,٢٩  ٨,٢٣  

٧,٦٤  ٧,٢٩  ٧,٦٤  ٨,٢٣  ٩,١٧  ١١,٤٦  

٨,٤٤  ٨,٢٣  ٨,٩١  ٩,٧٢  ١١,٤٦  ١٤,٥٩  

٩,٤٤  ٩,١٧  ١٠,٠٣  ١١,٤٦  ١٣,٣٧  ١٧,٨٣  

١٠,٣٥  ١١,٤٦  ١٢,٨٤  ١٦,٠٥  ٢١,٤    

٠,٦٩٩  ١٢,١٤  ١٤,٥٩  ١٧,٨٣  ٢٦,٧٥    

١,٤٦  ٠,٧٥  ١٦,٠٥  ٢٠,٠٦  ٢٩,١٨    

٢,٢٧  ١,٥٩  ٠,٩٢  ٢٢,٩٢  ٣٢,١    

٣,١١  ٢,٤٨  ١,٩٤  ١,١٧  ٣٥,٦٦    

٤,٠١  ٣,٤١  ٣,٠٢  ٢,٤٨  ١,٥٩    



 ٢٨٤

  
  
  

 )١٠( sو�P	א��,��	�
3�3
�	��,��א	P�و(�M�R'Gis��tא��4'��א��'�3
�	��,��א	P�و(�M�R'Gis��tא��4'��א��'�3
�	��,��א	P�و(�M�R'Gis��tא��4'��א��'��:��������(�M�R'Gi��tא��4'��א��' J� J� J� J  ويرمز لـهFFFF����i�����E�E�E�Eويتم ����و
�  -:ويتم حسابه حسب الصيغة الرياضية التالية  )ساعة / سم(تقديره  �� �� �� �

��������   

       )١٢(     (hr) rt
1(cm/hr) i      -:ثلمييث حب      =

  
  (cm/hr) i : ٠ )ساعة /  سم ( تركيز األمطار املناسبة لتدفق الذروة حمسوبة  
  ٠ عدد ثابت : 1  
����(hr) rt����:���� ٠ ) الساعة (حمسوبة الفترة الزمنية املثالية هلطول األمطار  

  
 يف برنامج نظم املعلومات اجلغرافية )  تركيز األمطار املناسبة لتدفق الذروة ( ويتم حساب معادلة 

  -:وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 
  

    
  

  ٠ القيم احملسوبة لتركيز األمطار املناسبة لتدفق الذروة )٦٩(ويوضح اجلدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
    )١٢(    Wiley;analysis and design, principles: Hydrology :)1991. (M.H, Raghunath  

                                                         Eastern   Limited,  New Delhi :P.1- 482.   
       
  

i(cm\hr) = 1\ [ tr(hr) ]  
 



 ٢٨٥

  
  
  

    
  )الساعة /  سم (حساب تركيز األمطار املناسبة لتدفق الذروة )  ٦٩(جدول           

       بيانات حوض وادي لنبقاعدة يف  ملختلف البيانات )ساعة /  ملم (                                                        
  

                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

رها لكي يظهر ة والالزمة مت تقديـ يتبيـن أن أدىن كمية أمطار الضروري)٦٩(ومن اجلدول 
 بينما قدرت ) ملم يف الساعة ٣,١ ( هيوض  وادي لنب ـاجلريان السطحي أو السيل يف ح

 ٣٥,٧ (كمية أمطار الضرورية والالزمة لكي يظهر اجلريان السطحي يف احلوض هي  أقصى
  ٠ )ملم يف الساعة 

  
  
  

                                  
  
  
  

(cm/hr) i   (mm/hr) i  

      ٣٥,٧      ٣,٥٧  

      ١٧,٥       ١,٧٥  

      ١١,٧       ١,١٧  

      ٨,٧        ٠,٨٧  

     ٧        ٠,٧٠  

      ٥,٨        ٠,٥٨  

      ٥         ٠,٥٠  

      ٤,٣        ٠,٤٣  

      ٣,٩        ٠,٣٩  

      ٣,٥       ٠,٣٥  

     ٣,١       ٠,٣١  



 ٢٨٦

  

               
  

          

)١١( iiii�R'G�R'G�R'G�R'G�);'ض�א�!Fא�j���G	א��,�M�Z�i�);'ض�א�!Fא�j���G	א��,�M�Z�i�);'ض�א�!Fא�j���G	א��,�M�Z�i�);'ض�א�!Fא�j���G	א��,�M�Z�i����:- ويرمز له )����AL����(ويتم ����و����
     - :ويتم حسابه حسب الصيغة الرياضية التالية  )ثانية / ٣مليون م (تقديره 

       

 ) ١٣(  






 −= 6(sec.)10 mT /s)3(m pQ)3m6(10 )3(Hm AL   حبيث ميثل:-          

    
  
)3m6(10 )3(Hm AL  :سوب حجم تدفق السيل يف احلوض املائي حم)ثانية  / ٣ مليون م(   

/s)3(m pQ : التدفق األقصى للسيل حمسوب )٠ )ثانية  / ٣ م  

(s) mT : ٠ ) الثانية ( فترة اإلرتفاع التدرجيي لتدفق السيل حمسوبة  
  

ات ـج نظم املعلومـ يف برنام)  حجم تدفق السيل يف حوض وادي لنب (ة ـويتم حساب معادل
   -:اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية 

  
   : من ساعات إىل ثواين حسب الصيغة التالية Tm حنول قيمة )أ(
 نستخرج قيمة )ب(







 −6(sec.)10 mT حسب الصيغة التالية :    

  
        :  نطبق كامل املعادلة)ج(

  
  ٠ل حلوض وادي لنب   القيم احملسوبة حلجم تدفق السي)٧٠(ويوضح اجلدول 

  
  
)١٣(    Projet   Ressources en eau dans les pays de l’Afrique du:)1987(OPE -PNUD

                guide maghrébin pour l’éxécution des études et des. 80/011/    RAB; Nord 
                                              travaux de retenues collinaires. OPU, Alger : P. 1 -177.  

                                                                                                

= Tm(hr) * 60 *60(s) mT 

1000000*(s) mT 

  ] AL = Qp *[ Tm(Sec.)10-6  
 



 ٢٨٧

  
        قاعدة بيانات حوض وادي لنبختلف مصادر بياناتملحلوض وادي لنب )  ثانية / ٣ مليون م(  حجم تدفق السيل يف حوض وادي لنبحساب  )٧٠ (جدول                     

                                                                               
  

        
                                        

  املـــرئــيــة                

  

                    )3m6(10 )3(Hm AL          

 ١٦,٣٧   ١٦,٩٠   ١٧,٢٩   ١٩,٢٩   ١٨,٦٣   ٢٣,٠٥  

 ١٤,٢٧   ١٥,١١   ١٤,٠٨   ١٣,٨٣   ١٢,٨٠   ١٢,٤٢  

  ١٢,٤٨   ١٣,١٧   ١٢,٥٩   ١١,٢٧   ١٠,٣٧   ٨,٥٣  

  ١٢,٠٢   ١١,٥٢   ١٠,٩٧   ١٠,٠٧   ٨,٤٥    ٦,٩١  

  ١١,٦٥   ١١,١٠   ٩,٦٠    ٨,٧٨    ٧,٥٥    ٥,٦٣  

  ١١,١٢   ١٠,٧٥   ٩,٢٥    ٧,٦٨    ٦,٥٨    ٥,٠٣  

  ١٠,٢٦   ٨,٩٦    ٧,٣٩    ٥,٧٦    ٤,٣٩    

  ٧٤,٩٣   ٨,٥٥    ٧,١٧    ٥,٥٤    ٣,٨٤    

  ٤٠,٣٧   ٦٩,١٦    ٦,٨٤    ٥,٣٧    ٣,٦٩     

  ٢٧,٧٥   ٣٧,٢٧    ٥٧,٦٣   ٥,١٣    ٣,٥٨    

  ٢٢,٤٧   ٢٥,٦١   ٣١,٠٦   ٤٦,١١   ٣,٤٢    

 ١٨,٣١   ٢٠,٧٥   ٢١,٣٤   ٢٤,٨٤   ٣٤,٥٨    

  ة ـيـمـرقـات الـاعـفـوذج اإلرتـمـن        

   

             )3m6(10 )3(Hm AL                           

  ١٥,٩٩   ١٦,٥١   ١٦,٨٨   ١٦,٦٧   ١٨,٢٠   ٢٢,٥١  

   ١٣,٩٣   ١٤,٧٦   ١٣,٧٥   ١٣,٥٠   ١٢,٥٠   ١٢,١٣  

   ١٢,١٩   ١٢,٨٦   ١٢,٣٠   ١١      ١٠,١٣   ٨,٣٣  

   ١١,٧٤   ١١,٢٥   ١٠,٧٢   ٩,٨٤    ٨,٢٥    ٦,٧٥  

   ١١,٣٨   ١٠,٨٤   ٩,٣٨    ٨,٥٧    ٧,٧٣    ٥,٥٠  

   ١٠,٨٦   ١٠,٥٠   ٩,٠٣    ٧,٥٠    ٦,٤٣    ٤,٩١  

   ١٠,٠٢   ٨,٧٥    ٧,٢٢    ٥,٦٢    ٤,٢٨    

   ٧٣,١٨   ٨,٣٥    ٧      ٥,٤١    ٣,٧٥    

   ٣٩,٤٣   ٦٧,٥٥   ٦,٦٨    ٥,٢٥    ٣,٦١    

   ٢٧,١٠   ٣٦,٤٠   ٥٦,٢٩   ٥,٠١    ٣,٥٠    

   ٢١,٩٥   ٢٥,٠١   ٣٠,٣٣   ٤٥,٠٣   ٣,٣٤    

   ١٨     ٢٠,٢٦    ٢٠,٨٤    ٢٤,٢٦   ٣٣,٧٧    



 ٢٨٨

  
  
  

 مليون (ه ـق السيل يف حوض وادي لنب والذي مت حسابـ يتبني أن أدىن حجم لتدف)٧٠(من اجلدول 
 على التوايل بالنسبة ملصادر )ثانية / ٣مليون م ٣,٣٤ ، ثانية / ٣مليون م ٣,٤٢ (كان ) ة ـثاني / ٣م

وض هي ـحجم لتدفق السيل يف احل أقصى درتـات حوض وادي لنب بينما قـيانالبيانات يف قاعدة ب
  ٠التوايل لنفس مصادر البيانات   على)ثانية   / ٣  مليون م٧٣,١٨ثانية ،  / ٣مليون م ٧٤,٩٣ (
   
)١٢( �R'Gi�R'Gi�R'Gi�R'Giض�!Fא�j���G	א��,�M�sو�P	�S��و�@���א�L+'ن�א	U4G(�א��'�O|ض�!Fא�j���G	א��,�M�sو�P	�S��و�@���א�L+'ن�א	U4G(�א��'�O|ض�!Fא�j���G	א��,�M�sو�P	�S��و�@���א�L+'ن�א	U4G(�א��'�O|ض�!Fא�j���G	א��,�M�sو�P	�S��و�@���א�L+'ن�א	U4G(�א��'�O|� �� �� �� �

    -:ويتم حسابه حسب الصيغة الرياضية التالية) ملم  (ويتم تقديره ����)��������E(ويرمز له  -:����א�';(�א�';(�א�';(�א�';(�������������������������
  

   )١٤(  



 −−−−××××====  )2(km 1-S ( )310    (sec.)m(T /s)3(mmax pQ(mm) E    حبيث

              -:ميثل
  

(mm) E : ٠ ) ملم ( مسك أو عمق اجلريان السطحي املناسب لذروة تدفق السيل  
/s)3(mmax pQ :األقصى للسيول باحلوض املائي مقاسة  قيمة كمية التدفق )ثانية  / ٣ م(   

  Mini ، Maxi ، Mean ( pQ ( قيمة Maxعين ت                        حيث 

  (sec.)mT : فترة اإلرتفاع التدرجيي لتدفق السيل  JIpa2/)٠ )  الثانية  
 S: ٠ ) ٢ كلم( مساحة احلوض حمسوبة  

   )احلوض املائيمسك أو عمق اجلريان السطحي املناسب لذروة تدفق السيل يف (ويتم حساب معادلة 
  -:نظم املعلومات اجلغرافية وذلك حسب الصيغة الرياضية التالية  يف برنامج

  
  
  
  
        )١٤(       ;analysis and design, principles: Hydrology :)1991. (M.H, Raghunath

Wiley Eastern  Limited,  New P. 1- 482.                                                                             
                                                                                                   

               



 ٢٨٩

     
  
  

  :من ساعات إىل ثواين حسب الصيغة التالية  احملولة Tm نستخدم قيمة )أ( 
  
  
  :حسب الصيغ التالية للقيم الثالثة   نطبق كامل املعادلة )ب( 

         
  
  
  
    
  املناسب لذروة تدفق سمك أو عمق اجلريان السطحي  القيم احملسوبة ل)٧١(ويوضح اجلدول  

  ٠ ) ملم (وادي لنب واملقدرة وض حالسيل يف   
  

  القيم احملسوبة لسمك أو عمق اجلريان السطحي املناسب لذروة تدفق السيل) ٧١(جدول                
   يف قاعدة بيانات حوض وادي لنبيف حوض وادي لنب ملختلف مصادر البيانات                       

   
                                        

  
          

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                 (mm) E      
 s)3(mmax/        مصدر  البيانات    

p
Q

        Mini 

/s)3(mmax 
p

Q  
        Maxi  

/s)3(mmax 
p

Q  
      Mean 

   بوضوح Ikonosمرئية  
  متر١           

       ٣٧٧,٠٦             ١٠,٥٤     
             

       ٧٠,٤٨   

رتفاعات الرقمية إل امنوذج
DEM  متر         ٢٠ بدقة

       ٧٠,٣١            ٣٧٦,٩٠            ١٠,٥٤  

  ٠,١٧           ٠,١٦                     صفر          الفارق 

  % ٠,٢٤       % ٠,٠٤                  صفر       نسبة الفارق

= Tm(hr) * 60 *60(sec.)m(T  
 

١-  Basin_Area_km2]    [ /  E = Qp (Mini) *[ Tm(Sec.)10-3  
٢-  Basin_Area_km2]    [ /  E = Qp (Maxi) *[ Tm(Sec.)10-3  
    ٣ -  Basin_Area_km2]    [  / E = Qp (Mean) *[ Tm(Sec.)10-3 



 ٢٩٠

  
  
  

   بلغ أن أقل مسك ملياه اجلريان السطحي واملناسب لكمية التدفق األقصى يتبني )٧١(ومن خالل جدول 
   ملياهكرب مسكبينما كانت أ وادي لنب  دة بيانات حوضـات قاعـلكافة مصادر بيان ) ملم ١٠,٥٤ (

 ) ٣٧٦,٤٤ ( لبيانات املرئيـة و ) ٣٧٧,٠٦ (اجلريان السطحي املناسب لكمية التدفق األقصى هو 
 يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب وكذلك نالحظ اخنفض الفارق  DEMات الرقمية  لنموذج اإلرتفاع

  ٠ونسبته بني خمتلف مصادر البيانات مما يدل على دق املصدرين يف حساب تلك املعادالت 
  
 )١٣( ��G	א�s!k�R'Gi��G	א�s!k�R'Gi��G	א�s!k�R'Gi��G	א�s!k�R'Gi����);'ض�א�!Fא�j);'ض�א�!Fא�j);'ض�א�!Fא�j);'ض�א�!Fא�j :- ويرمز له )A(عادلة  ويتم حسابه حسب امل����  
   -:التالية    
  

                      )١٥(    

)2(kmA 

/s)3(m pQ
A      - : ثلمييث حب    =

  
A : ٠ معامل قوة السيل  
/s)3(m pQ : كمية التدفق األقصى للسيل حمسوب )٠ )الثانية  / ٣ م  

)2(kmA  : مساحة احلوض املائي )٠ ) ٢ كلم  
  

يف برنامج نظم املعلومات اجلغرافية وذلك حسب ) قوة السيل يف احلوض املائي ( مل ويتم حساب  معا
  -:الصيغة الرياضية التالية 

    
     

  
  ٠ملختلف مصادر البيانات وادي لنب وض ح السيل يف  القيم احملسوبة ملعامل قوة)٧٢(ويوضح اجلدول 

  
        )٥١(       ;analysis and design, rinciplesp: Hydrology :)1991. (M.H, Raghunath

Wiley Eastern  Limited,  New P. 1- 482.                                                                             
                                                                                              

A= Qp \ Sqr [Basin_Area_km2] 
                         



 ٢٩١

           
    

بيانات حوض وادي لنب بيانات قاعدة  ملختلف مصادرملعامل قوة السيل القيمة احملسوبة )٧٢(جدول                                           

                                                     <Ma;ة اp> </-Z/ )A(   
    نـمـوذج اإلرتـفـاعـات الرقـميـة                                 املـــرئــيــة                           

٩,٦٨  ١٠,٧١  ١١,١٦  ١١,٩٠  ١٣,٣٩  ١٧,٨٤  ١١,٧٤  ١٣,٥٤  ١٥,٠٥  ١٣,٥٤  ١٣,٥٤  ١٨,٠٦  

٨,٢٩  ٨,٩٢  ٨,٩٢  ٨,٩٢  ٨,٩٢  ٨,٩٢  ٩,٧٨  ١٠,٨٣  ١١,٢٩  ٩,٠٣  ٩,٠٣  ٩,٠٣  

٧,٢٥  ٧,٦٥  ٧,٤٤  ٧,١٤  ٦,٦٩  ٥,٩٥  ٨,٣٨  ٩,٠٣  ٩,٠٣  ٧,٢٢  ٦,٧٧  ٦,٠٢  

٦,٤٤  ٦,٦٩  ٦,٣٧  ٥,٩٥  ٥,٣٥  ٤,٤٦  ٧,٣٣  ٧,٧٤  ٧,٥٤  ٦,٠٢  ٥,٤١  ٤,٥١  

٥,٨٠  ٥,٩٥  ٥,٥٨  ٥,١٠  ٤,٦٧  ٣,٥٧  ٦,٥٢  ٦,٧٧  ٦,٤٥  ٥,١٦  ٤,٥١  ٣,٦١  

٥,٢٧  ٥,٣٥  ٤,٩٦  ٤,٤٦  ٣,٨٢  ٢,٩٧  ٥,٨٧  ٦,٠٢  ٥,٦٤  ٤,٥١  ٣,٨٧  ٣,٠١  

٤,٨٧  ٤,٤٦  ٣,٩٦  ٣,٣٤  ٢,٥٥  ٥,٣٣  ٥,٤١  ٥,٠١  ٤,٠١  ٣,٣٨  ٢,٥٨    

٥٨,٠٣  ٤,٠٥  ٣,٥٧  ٢,٩٧  ٢,٢٣    ٤,٩٢  ٤,٥١  ٣,٦١  ٣,٠١  ٢,٢٥    

٢٩,٠١  ٥٣,٥٧  ٣,٢٤  ٢,٦٧  ١,٩٨    ٥٨,٦٧  ٤,١٠  ٣,٢٨  ٢,٧٠  ٢    

١٩,٣٤  ٢٦,٧٨  ٤٤,٦٤  ١٤,٠١  ١,٧٨    ٢٩,٣٥  ٤٥,١٩  ٤٥,١٦  ٢,٤٦  ١,٨٠    

١٤,٥٠  ١٧,٨٥  ٢٢,٣٢  ٣٥,٧١  ١,٦٢    ١٩,٥٧  ٢٧,٠٩  ٧,٢٢  ٣٦,١٣  ١,٦٤    

١٤,٦٧  ١٨,٠٦  ٢٢,٥٨  ١٨,٠٦  ٢٧,٠٩    

   
 

  

١١,٦٨  ١٣,٣٩  ١٤,٨٨  ١٧,٨٥  ٢٦,٧٨    



 ٢٩٢

  
  
  

  ١,٦٤ ( يتبني أن أدىن قيمة ملعامل قوة السيل يف حوض وادي لنب والذي كانت )٧٢(ومن اجلدول 
  على التوايل بالنسبة ملصادر البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب بينما كانت أعلى) ١,٦٢، 

                    ٠على التوايل لنفس مصادر البيانات )   ٥٨,٠٣   ،٥٨,٦٧ (وة السيل يف احلوض ـقيمة ملعامل ق
 وتتمثل املناطق املعرضة خلطر السيول يف حوض وادي لنب يف احلوض األوسط والسفلي ولذلك ألا 

وض واليت تتجمع فيها جممل مياه شبكة التصريف حلوض وادي لنب  ـمتثل املنطقة األقل إحنداراً يف احل
ورة وديد ـة هي األكثر صالحية المتداد العمراين فهي من أكثر املناطق خطـك املنطقونظراً ألن تل

ة ـان حيث تنتشر يف احلوض األوسط والسفلي املناطق العمرانيـ السكةهديد حلياـخبطر السيول وت
استخدامات  األرض يف منطقـة  )٨٠( الشكل  ة التربة ويوضحـواملزارع خلصوب النبساط األرض 

لتهديد السيول  يف حالة ما إذا حدث  األوسط والسفلي حلوض وادي لنب واليت تكون عرضةاحلوض 
  املتمثلة يف املناطق السكنية لكل من  جريان سطحي سبب فيضان  ااري املائيـة وغمر تلك  املناطق

دي مشال الواوهجرة لنب   وظهرة لنبظهرة أوبرة الوادي  جنوب حي طويق ة ـ وظهرة البديعءعرجيا
  ٠واملناطق الزراعيـة املتمثلة يف املزارع املنتشرة يف بطن الوادي 

  
�jل�!�G	א�qو�i��4#�7د'��	��'i]א���pB2��{"�5و:N�O	و@*?�"!��ذ�jل�!�G	א�qو�i��4#�7د'��	��'i]א���pB2��{"�5و:N�O	و@*?�"!��ذ�jل�!�G	א�qو�i��4#�7د'��	��'i]א���pB2��{"�5و:N�O	و@*?�"!��ذ�jل�!�G	א�qو�i��4#�7د'��	��'i]א���pB2��{"�5و:N�O	و@*?�"!��ذ

�4
�i!ض�وאد�7	�6@*?�א	�U!�א	�'	(����4
�i!ض�وאد�7	�6@*?�א	�U!�א	�'	(����4
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�i!ض�وאد�7	�6@*?�א	�U!�א	�'	(���WWWW� J� J� J� J����� �� �� �� �
  
  ٠وث السيول  منع إقامة املباين واملنشآت واملزارع يف جماري األودية اليت تغمرها املياه أثناء حد)١(
  ٠ منع رمي خملفات املباين يف جماري األودية والعمل على مراقبتها وتنظيفها باستمرار )٢(
  ة مساراتـها عند وضع املشاريع كالطرق واألنفاق ـ األخذ يف االعتبار كميات السيول ومعرف)٣(

      ٠     واجلسور وعدم رفع مستوى الطرق كثرياً حىت ال تشكل حاجزاً للسيول 
  ٠ إنشاء جماري وقنوات لتصريف مياه األمطار والسيول خاصة يف املناطق العمرانية )٤(
   وضع حواجز قليلة اإلرتفـاع على ااري األوديـة اليت تشكل السيول فيها خطراً لتخفيف )٥(

  ٠     سرعة جريـان السيول واحلد من خطرها على املناطق اليت متر ا 
  ا على ااري والروافد ذات املناطق اخلطرة واليت تكون كمية التصريف إنشاء السدود بأنواعه)٦(

  ٠     فيها مرتفعـة وذلك للوقاية من خطر السيول وكذلك االستفادة من تلك املياه 



 ٢٩٣

                                  )  Ikonos( خريطة استخدامات األرض يف احلوض األوسط والسفلي حلوض وادي لنب اعتماداً على مرئية القمر الصناعي) ٨١ (شكل         

               
  املساحة العسكرية   ، إدارة  )متر١ ( بدرجة وضوح مكاين ) Ikonos  ( الربط واملعاجلة واالقتطاع ورسم مساحة احلوض من عمل الباحثة  باإلعتماد على مرئية  الرياض اجلزء الغريب للقمر الصناعي           

  م ،١٩٩٩ وزارة الدفاع واملفتشية العامة ،                                                                                             



 ٢٩٤

   
  
  

 ق السيول لنموذج سنايدر ـ القيم احملسوبة ملعادالت تقدير حجم تدف)٨٢(ويوضح الشكل  

Snyder's Model    ٠ يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب  
  
 

  القيم احملسوبة ملعادالت تقدير حجم السيول يف قاعدة بيانات حوض وادي لنبنافذة  )٨٢(شكل              

                                  
  
  

  ومن خالل تلك اجلداول املفهرسة املوجودة يف قاعدة البيانات نستطيع استخراج القيم اإلحصائية   
   در  ـائية لنموذج سنايللقيم احملسوبة كنتيجةSnyder's Model أعلى قيمة ، ( واليت تشمل    
  ٠ يوضح تلك القيم اإلحصائية )٧٤ ، ٧٣ ( واجلدول )أدىن قيمة ، املتوسط   

  



 ٢٩٥

                          
  

   املرئية    لتقدير حجم تدفق السيول حلوض وادي لنب لبيانات Snyder's Model القيم اإلحصائية لكافة القيم احملسوبة لنموذج سنايدر  )٧٣(جدول                  
  

                                                             Snyder`s     
     Model    

  Mini     Maxi  Mean   Snyder`s      
      Model    

   Mini     Maxi  Mean    

(hr)     tp    ٩,٤٢    ١٧,٢٧   ١,٥٧     ) i ( mm     ٥,٨٤     ٣٥,٧    ٣,١٨ 

  Qp (m3\s)  ١٥٥,٦٤    ٨٣٢,٥٧  ٢٣,٢٨   ) (106m3 AL    ١٨,٦٦    ١٢٣,٤٩    ٢,١٢  
(hr)     tr    ١,٧١     ٣,١٤     ٠,٢٨    (mm) E   ٩٢,٧٨    ٦١٤,٠٦   ١٠,٥٤  

 )  Tb ( day   ٤,١٧     ٥,١٥     ٣,١٩    A           ١٠,٩٧    ٥٨,٧١   ١,٦٤  
    Tb (hr)  ١٠٠      ١٢٣,٦٠   ٧٦,٠٠           

(hr)     Tm   ٣٣,٣٠   ٤١,٢٠   ٢٥,٣٠         
(hr)     Td   ٦٦,٧٠   ٨٢,٤    ٥١,٧         

 (m3\km2)  qp    ٠,٧٧     ٤,١٤    ٠,١٢          
(hr)   W50  ٧,٤٣    ٥٥,٢٩    ١,٢١          

 (hr)  W75  ٤,٢٦    ٣١,٦٩    ٠,٦٩          



 ٢٩٦

           
  

  حجم تدفق السيول حلوض وادي لنب  لتقدير Snyder's Model القيم اإلحصائية لكافة القيم احملسوبة لنموذج سنايدر  )٧٤(جدول                 
  DEM منوذج اإلرتفاعات الرقمية لبيانات                                                                   

                                                  

  
  

  Snyder`s  
  Model    

 Mini     Maxi     Mean  Snyder`s    
  Model    

   Mini     Maxi     Mean  

(hr)      tp    ٩,٤٢   ١٧,٢٧   ١,٥٧     ) i ( mm    ٥,٨٤   ٣٥,٧   ٣,١٨ 

  Qp (m3\s)  ٥١,٦٩   ٨١٣,١٢  ٢٢,٧٤  ) (106m3 AL   ١٨,١٨    ١٢٠,٦٠   ٢,٠٧  
(hr)      tr    ١,٧١    ٣,١٤    ٠,٢٨     (mm) E   ٩٢,٥٩    ٦١٤,٠٦    ١٠,٥٤  

  )  Tb ( day   ٤,١٧    ٥,١٥    ٣,١٩    A          ١٠,٨٢   ٥٨,٠٢   ١,٦٢  
    Tb (hr)  ١٠٠    ١٢٣,٠٠   ٧٦,٠٠            

(hr)     Tm   ٣٣,٢٧  ٤١,٠٠   ٢٥,٠٠          
(hr)     Td   ٦٦,٧٠  ٨٢,٤    ٥٠,٧         

 (m3\km2)  qp    ٠,٧٦    ٤,١٤    ٠,١١          
(hr)   W50   ٧,٤٣     ٥٥,٢٩   ١,٢١          

 (hr)  W75  ٤,٢٦    ٣١,٦٩   ٠,٦٩          



 ٢٩٧

  
  

   هيدروغراف تدفق الذروة األدىن لسيول حوض وادي لنب ملختلف مصادر )٨٣(              الشكل 
  ض وادي لنب                                     البيانات يف قاعدة بيانات حو

  
  

  
  
  

  GF٠> ا;=-JKL :              ا;0YGر 
  



 ٢٩٨

  
  
  

  تدفق الذروة لسيول حوض وادي لنب ملختلف مصادر متوسط  هيدروغراف )٨٤(الشكل       
      البيانات يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب                                   

  

��������������������

� �� �� �� �
����������������������������������������������������� �� �� �� �

  GF٠> ا;=-JKL :           ا;0YGر                    
  



 ٢٩٩

  
  
  
  لسيول حوض وادي لنب ملختلف مصادر األقصى  هيدروغراف تدفق الذروة )٨٥(الشكل      

  ت يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب البيانا                             
� �� �� �� �

����������������������������� �� �� �� �
  
  

  GF٠> ا;=-JKL :       ا;0YGر 
  



 ٣٠٠

  
  
  

bאbאbאbل�א!�G	�
   -:i!ض�وאد�7	i�6!ض�وאد�7	i�6!ض�وאد�7	i�6!ض�وאد�7	�W;'��6אy���و	!��
�	G�!ل��';�Wאy���و	!��
�	G�!ل��';�Wאy���و	!��
�	G�!ل��';�Wאy���و	!��
  

تتميز سيول حوض وادي لنب وروافده خبصائص هيدرولوجية مهمة ميكن االستفادة منها لتجنب أخطار              
 وتـتلخص أهـم هـذه اخلـصائص         ٠هذه السيول وإقامة السدود لتخزين مواردها املائية السطحية         

  ٠ ) ٧٣، ٧٢ جدول ( -:اهليدرولوجية يف ما يلي 
  
  -: P03 JGM> Qp (m3\s)+ ا;pMaل) أ(
  لـمعامو )   = ٠,٢Ct (املناسب ملعامل األقصى لسيول حوض وادي لنب الذروة ق ـيصل تدف) ١(  

       )٦,٥Cp =  (  إىل) ٧٣ ( جدولكما يف ة الفضائية ـ من بيانات املرئي)ثانية  / ٣ م٨٣٢,٥٧ (  
  يف  ) DEM ( ات الرقميةـاإلرتفاع ات منوذجـ من بيان)ثانية  / ٣ م٨١٣,١٢ (بينما يصل إىل        

  ) ٧٤ (       جدول 
  
  لـو معام)   = ١,٢Ct (متوسط تدفـق الذروة لسيول حوض وادي لنب املناسب ملعامل  يبلغ )٢(  

      )٤,٢Cp =  ( إىل )  ٧٣ (يف جدول كما  من بيانات املرئية الفضائية )ثانية  / ٣ م١٥٥,٦٤ (  
   كما يفDEM من بيانـات منوذج اإلرتفاعات الرقميـة )نية ثا / ٣ م١٥١,٦٩ (يصل إىل  بينما      

  )٧٤ ( جدول      
  
  و معامل)   = ٢,٢Ct (يصل تدفـق الذروة األدىن لسيول حوض وادي لنب املنـاسب ملعامل  )٣( 

      )٢,٠Cp =  (  إىل) ٧٣ ( جدول من بيانات املرئيـة الفضائية كما يف )ثانية  / ٣ م٢٣,٢٨ (  
   كما يفDEM من بيانات منوذج اإلرتفاعـات الرقميـة )ثانية  / ٣ م٢٢,٧٤ (ما يصل إىل       بين

  )٧٤ ( جدول      
  
  -: 106m3 AL) (  ا;JGM>�eL<Ma ) ب(
  ات املرئية ـمن بيان ) ٣ مليون م١٢٣,٤٨ (صى حلوض وادي لنب إىل ـ يصل حجم السيل األق)١( 

  DEM٠من بيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية  ) ٣ليون م م١٢٠,٦٠ ( بينما يصل إىل الفضائية      
   
  



 ٣٠١

  
      
  
  

  ة يات املرئـمن بيان ) ٣ مليون م١٨,٦٥ (حلوض وادي لنب إىل  سيلط حجم الـ يصل متوس)٢(     
  ٠ DEM من بيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية ) ٣ مليون م١٨,١٨ ( بينما يصل إىل  الفضائية        

    
   من بيانات املرئية الفضائية ) ٣ مليون م٢,١٢ (األدىن حلوض وادي لنب إىل  جم السيل يصل ح)٣(    

     ٠ DEM من بيانـات منوذج اإلرتفاعـات الرقميـة  ) ٣ مليون م٢,٠٧ ( يصل إىل بينما       

       
  -: E (mm)  ا;16e-ن ا;ØG9X2]a أو JGM> +GF ) ج(

  من بيانات  ) م مل٦١٤,٠٦(لسيول حوض وادي لنب إىل صى األق اجلريان السطحي مسكبلغ ي )١(    
  DEM٠ يانـات منوذج اإلرتفاعـات الرقميـة لبوكذلك بنفس القيمة  املرئية الفضائية         

  
  من بيانات  ) ملم ٩٢,٧٨ (مسك اجلريان السطحي لسيول حوض وادي لنب إىل ط ـمتوس يبلغ )٢(    

  DEM٠من بيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية  )  ملم٩٢,٥٩ ( يصل إىل بينما املرئية الفضائية         
  
  من بيانات  )ملم ١٠,٥٤ (ان السطحي األدىن لسيول حوض وادي لنب إىل ـ يبلغ مسك اجلري)٣(    

  DEM٠ يانـات منوذج اإلرتفاعـات الرقميـة لبوكذلك بنفس القيمة  املرئية الفضائية         
  
  -: p><M  Aة ا;Z/ a-/>) هـ(

  بينما من بيانات املرئية الفضائية ) ٥٨,٧١(إىل   يبلغ قوة السيل األقصى حلوض وادي لنب)١(    
  DEM٠من بيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية  )٥٨,٠٢( يصل إىل        

  
  بينما من بيانات املرئية الفضائية ) ١٠,٩٧ ( قوة السيل حلوض وادي لنب إىل متوسط يبلغ )٢(    
  DEM٠من بيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية   ) ١٠,٨٢ ( يصل إىل         
      
  يصل بينما من بيانات املرئية الفضائية ) ١,٦٤ ( يبلغ قوة السيل األدىن حلوض وادي لنب إىل )٣(   

  DEM٠من بيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية   ) ١,٦٢ ( إىل         
  



 ٣٠٢
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اآلثار البيئية املضرة والناجتة عن   من خالل استـعراض -: �:3'��א	��'+'��و�*�'��א	�3'��:3'��א	��'+'��و�*�'��א	�3'��:3'��א	��'+'��و�*�'��א	�3'��:3'��א	��'+'��و�*�'��א	�3'� )أ(

 الدراسة متمثلـة يف اآلثار الصحية على سكان  أماكن جتمع النفايات وما هلا من أثار سلبية على منطقة
إضافة إىل أثار تلك النفايات على  احلوض  حوض وادي لنب واملنظر الغري حضاري الذي أدى إىل تشويه

  ٠تربـة احلوض لذلك كان البد من حصرها وحتديد موقعها ليتسىن معاجلتها وإجياد احللول هلا 
مكبات النفايات وخملفات البناء كما هو  ة بتصوير مواقع ـومن خالل العمل امليداين فقد  قامت الباحث

ات وشكلها الغري حضـاري يف املناطق السكنية  واليت توضح تلك النفايـ)٣٠( و )٢٩(الصورة رقم 
   ٠ بالقرب من حوض وادي لنب واليت تقع أغلبها يف منطقة العرجياء السكنية اليت تنتشر

  
                                            

   مكبات النفايات يف وادي لنب )٢٩(صورة رقم                                

  
       هـ١٧/٣/١٤٢٨: تصوير الباحثة                                      

                                        
                       

  
  



 ٣٠٣

  
  
  
  

  القريبة من االمتداد العمراينخملفات البناء يف وادي لنب )٣٠(صورة رقم                  

  
       هـ١٧/٣/١٤٢٨: الباحثة تصوير                                        

  
وقامت الباحثة كذلك بتحديـد مواقع تلك النفايات  من خالل العمل امليداين ومت رصد مـواقع تلك 
املكبات مستخدمة وسائل وأجهـزة تقنيات نظم املعلومـات اجلغرافيـة واملتمثلـة يف جهـاز حتديد 

م التقنيات املساحية ـر من أهـي يعتب الذ)  Global Positioning System ( ) GPS (املواقع 
  ٠احلديثة والدقيقـة لرصد بيانات اإلحداثيات للظاهرات اجلغرافية املختلفة 

 باألقمار ة ما ، وهو يعمل على االتصالـ عبارة عن جهاز رصد إحداثيات وارتفاع نقط)GPS(جهاز 
من الالزم للوصول لتلك املناطق  تفصل بينها والز ت اليتـالصناعية لتسجيل تلك اإلحداثيات واملسافا

  م ، ص ص٢٠٠٢ الربيش ،  ،  بتصرف من(٠احملددة إحداثياا حسب سرعة الوسيلة املستخدمة للوصول 
 ٦  ،٥ (   

)   GPS(وقد قامت الباحثة مبسح وحتديد مواقع مكبات النفايات وخملفات البناء ملنطقة الدراسة جبهاز 
 ١٢ ( ميكنه االتصال   مبعىن أنه) CHANNEL 12 (ذي يضم ـ وال) GARMIN (اليدوي نوع 
  ٠ )٧٥( واليت مشلت املواقع التالية املوضحة يف جدول رقم )قمر صناعي 



 ٣٠٤

  
              

                                                 
  GPSبات النفايات من قراءات جهاز   يوضح موقع مك)٧٥(جدول                                                           

  
  

                                                      
     

  

  
                            

  
  
  
  
  
  
  
  

�'i]א���pB2�{"�5و:N�O	و@*?�"!��ذ�'i]א���pB2�{"�5و:N�O	و@*?�"!��ذ�'i]א���pB2�{"�5و:N�O	و@*?�"!��ذ�'i]א���pB2�{"�5و:N�O	و@*?�"!��ذ : -  
  
  ة حلوض وادي لنب املنتجة بواسطة نظم املعلومات اجلغرافية وذلك ــاعتماد شبكة ااري املائي )١(

  دية األكثر تأثراً بعملية اجلريان وحدوث السيول ملعرفة وحتديد ما إذا كانتاألولتحديد مسارات     
  ٠النفايات والعمل على إزالتها  اليت ردمت بتلك ضمن ااري    هذه األودية

  ة جماري األودية من النفايات والعمل علىـ استخدام مرئيات تقنية االستشعار عن بعد يف مراقب)٢( 
  ٠ ر إزالتها باستمرا     
)   GPS( لقد ساعد جهاز حتديد املواقع -: א���Fא	�'�
�@�5&���א	[2'��وא	:G'�א�א���Fא	�'�
�@�5&���א	[2'��وא	:G'�א�א���Fא	�'�
�@�5&���א	[2'��وא	:G'�א�א���Fא	�'�
�@�5&���א	[2'��وא	:G'�א� )ب(

  الذي استخدمته الباحثـة يف حتديد مناطق احلفر الطبيعية الناجتـة عن اخلسف األرضي لتأثري املياه على
  

 Yإحداثيات املنطقة      Xإحداثيات املنطقة    التسلسل

    ٢٤َ  ٣٥ً  ٦       ْ ٤٦َ  ٣٦ً  ٠       ١ ْ  
    ٢٤َ  ٣٦ً  ٣      ْ ٤٦َ  ٣٥ً  ٣      ٢ ْ  
    ٢٤َ  ٣٦ً  ٧       ْ ٤٦َ  ٣٥ً  ٢      ٣ ْ  
    ٢٤َ  ٣٥ً  ٨       ْ ٤٦َ  ٣١ً  ٨       ٤ ْ  
    ٢٤َ  ٣٥ً  ٩      ْ ٤٦َ  ٣١ً  ٩       ٥ ْ  
    ٢٤َ  ٣٦ً  ٨      ْ ٤٦َ  ٣٤ً  ٨      ٦ ْ  
    ٢٤َ  ٣٧ً  ٢      ْ ٤٦َ  ٣٦ً  ٣       ٧ ْ  
    ٢٤َ  ٣٧ً  ٠     ْ ٤٦َ  ٣٦ً  ١     ٨ ْ  
    ٢٤َ  ٣٥ً  ٨        ْ ٤٦َ  ٣١ً  ٦     ٩ ْ  

  ٢٤َ  ٣٥ً  ٢     ْ ٤٦َ  ٣١ً  ٦     ١٠ ْ  



 ٣٠٥

  
 

  

 نقل التربات وأعمال  وادي لنب واحلفر االصطناعية  الناجتة عن طبقات احلجر اجلريي السفلي حلوض 
 )٧٦(عها يف احلوض ويوضح جدول ـها لتسىن إسقاطها وحتديد مواقـن إحداثياتـالكسارات وتعيي

  ٠إحداثيات تلك احلفر 
  

  GPSمن قراءات جهاز غائرة ال موقع احلفر )٧٦(                             جدول 
                                   

                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Yإحداثيات املنطقة      Xإحداثيات املنطقة   ID     التسلسل
     ٢٤َ  ٣٥ً  ٥٦            ْ ٤٦َ  ٣٢ً  ١٣            ٢         ١ ْ  

     ٢٤َ  ٣٥ً  ٤٤            ْ ٤٦َ  ٣٢ً  ٤٨            ٣         ٢ ْ  

     ٢٤َ  ٣٥ً  ٢٣            ْ ٤٦َ  ٣٢ً  ٢٠           ٤         ٣ ْ  

     ٢٤َ  ٣٥ً  ٥٠            ْ ٤٦َ  ٣٢ً  ٣٥            ٥         ٤  ْ  

     ٢٤ َ ٣٦ً  ٤١            ْ  ٤٦َ  ٣٢ً  ١٢           ٦         ٥ ْ  

     ٢٤َ  ٣٤ً  ٣٨             ْ ٤٦َ  ٣٠ً  ٨            ٧        ٦     ْ  

     ٢٤َ  ٣٥ً  ٣٤             ْ ٤٦َ  ٣٠ً  ١٤           ٨        ٧     ْ  

     ٢٤َ  ٣٤ً  ٥٠            ْ ٤٦َ  ٢٨ً  ٤٣           ١٠       ٨     ْ  

     ٢٤َ  ٣٥ً  ٢٠           ْ ٤٦َ  ٢٩ً  ٣١           ١١       ٩     ْ  

    ٢٤َ  ٣٤ً  ٤٥            ْ ٤٦َ  ٢٨ً  ٢٣           ١٢       ١٠     ْ  

    ٢٤َ  ٣٤ً  ٥٠           ْ ٤٦َ  ٢٨ً  ٥٨            ١٣        ١١     ْ  

    ٢٤َ  ٣٤ً  ٥٥           ْ ٤٦َ  ٣٠ً  ٥٤           ١٤        ١٢     ْ  

    ٢٤َ  ٣٤ً  ٥٦           ْ ٤٦َ  ٣١ً  ٣٠          ١٥        ١٣     ْ  

    ٢٤َ  ٣٤ً  ٥٦           ْ ٤٦َ  ٣٠ً  ٥٠          ١٦       ١٤     ْ  

    ٢٤َ  ٣٥ً  ٥٠           ْ ٤٦َ  ٣١ً  ٢٤          ١٨       ١٥     ْ  

    ٢٤َ  ٣٥ً  ٣٩           ْ ٤٦َ  ٣١ً  ٥٠          ١٩       ١٦     ْ  

    ٢٤َ  ٣٥ً  ١٧           ْ ٤٦َ  ٣١ً  ٥٩          ٢٠       ١٧     ْ  

    ٢٤َ  ٣٤ً  ٤٧           ْ ٤٦َ  ٣٠ً  ٣٦          ٢١       ١٨     ْ  

    ٢٤َ  ٣٣ً  ٥٩           ْ ٤٦َ  ٣٠ً  ٢٠         ٢٢       ١٩     ْ  

    ٢٤َ  ٣٥ً  ٥٨           ْ ٤٦َ  ٣٢ً  ٢٦          ٢٣       ٢٠   ْ    

     ٢٤َ  ٣٦ً  ٢٠           ْ ٤٦َ  ٣١ً  ١٥          ٢٤       ٢١     ْ  

     ٢٤َ  ٣٥ً  ٥٨            ْ ٤٦َ  ٣٣ً  ٢٧          ٢٥       ٢٢      ْ  

   ٢٤َ  ٣٦ً  ٥٦      ْ ٤٦َ  ٣٠ً  ٥٩          ٢٦        ٢٣     ْ  
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السيول حىت أن بعضها أصبح منطقة تروحيية  األمطار ومياه جريان  ولقد احتوت بعضها على مياه 
 تلك احلفر يف حوض )٣٤( ، )٣٣( ، )٣٢( ، )٣١(لسكان منطقة غرب الرياض وتوضح الصور 

     ٠وادي لنب 
  وجريان السيولملمتلئة مبياه األمطار الطبيعية واالصطناعية  ااحلفر   ) ٣٢، ٣١(صورة رقم                                        

        
                                                     

  
    هـ١٨/٣/١٤٢٨: تصوير الباحثة                                                                        
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  وجريان السيول مبياه األمطار واالصطناعية املمتلئةالطبيعية احلفر  )٣٤، ٣٣(صورة رقم         

     
    

                                               
             هـ١٨/٣/١٤٢٨: تصوير الباحثة                                               

  
 ملواقع مكبات GPSاط قراءات جهاز ـومن أجل توضيح تلك املواقع على مرئيـة الدراسة مت إسق

 ) Overlay (النفايات واحلفر على طبقة نقطيـة مت من خالهلا حترير مجيع تلك املواقع ومن مث عمل 
مساحة حوض وادي لنب كما هو  من مواقع مكبات النفايات واحلفر وبني ة لكالً ـبني الطبقة النقطي

   ٠) ٨٦(موضح من الشكل رقم 



 ٣٠٨

   ) Ikonos ( خريطة األضرار البيئية يف احلوض األوسط والسفلي حلوض وادي لنب اعتماداً على مرئية القمر الصناعي ) ٨٦ (      شكل 

       
   ، إدارة  )متر١ ( بدرجة وضوح مكاين ) Ikonos  (القتطاع ورسم مساحة احلوض من عمل الباحثة  باإلعتماد على مرئية  الرياض اجلزء الغريب للقمر الصناعي الربط واملعاجلة وا                  

  م ،١٩٩٩فاع واملفتشية العامة ،                                                                                     املساحة العسكرية  ، وزارة الد



 ٣٠٩

  
  
����  

�G'دسG'دسG'دسG'دسא	����א	א	����א	א	����א	א	����א	���������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �

�و(                                          �'bوא�
�'bوא�
�'bوא�
�'b';`�وא��	';`�وא��	';`�وא��	';`�وא��	א�'�o!�	א�'�o!�	א�'�o!�	א�'�o!�	א (   

  
�وً$��وً$��وً$��وً$��W�W�W�WoJbאoJbאoJbאoJbא������������



  :-   

 Geographical Information (ات اجلغرافيـة ـنظم املعلومت ـلقد أصبح             

System ( ) GIS ( تنا املعاصر ، حيث ارتبطت ـأهم أدوات البحث العلمي يف وق  واحدة من
ادها وصفاا ـ تشغل حيزاً مكانياً مبختلف أبع) Feature (رة ما ـبكل املواضيع اليت متثل ظاه

  ٠وأنواعها 
 بدالً حيث تقدم نظم املعلومات اجلغرافية مناذج علمية ترتكز على نتائج دقيقة ميكن االعتماد عليها

 التقليديـة حبيث أستطاع اإلنسان أن يوظـفها إلجناز الكثيـر من الدراسات الطبيعيةمن الطرق 
  ٠جوانب احلياة  والبشرية ملختلف

ولقد هدفت هذه الدراسة بصورة عامة العمل على  إظهار إمكانيـة برامج نظم املعلومات يف بناء 
ومترية حلوض وادي لنب مث االستعانة  بتطبيقات قاعدة بيانـات جغرافية حتتوي على متغريات مورف

 احملددة يف هذه الدراسة ، وذلك من أجل  النظم املختلفة لتطبيق واستخراج املعادالت املورفومترية
   ٠التوصل إىل القيم احملسوبـة ملختلف اخلصائص املورفومترية 

لدراسة وفق أسس ومنهجيـة استناداً ألهداف ا ولقد مت  توضيح دور نظم املعلومات اجلغرافيـة 
 Spatial Analyst (ل ـل املورفومتـري حيث استخـدم فيها أدوات التحليـرياضية للتحلي

Tools - Hydrology ( املتوفرة يف املستوى ) Toolbox ( ذه  الدراسة مبخرجات واخلروج 
مكاين  عايل   اعتمدت على مصادر بيانات ذات وضوح  دقيقةمورفومتريةمتثلت يف خرائط رقمية 

م  ـاس رسـ ومقي)م ١(وح املكاين ـة ملنطقـة الدراسة ذات الوضـاملرئية الفضائي  مرئيةمشلت
   ٠ متر)٢٠( حلوض وادي لنب بدقة ) DEM ( الرقميـة نـموذج االرتفاعات ) ٦٠٠٠ : ١(

   - :ولقد مشلت الدراسة على ستة فصول جاءت حمتوى خملصاا على النحو التايل 
  
  
  
  
  



 ٣١٠

  
  
  
  

ة الدراسة اليت مشلت ـالدراسة وأمهيتها بعده مت إيضاح مشكل  تقدمي موضوع א	����א�ولא	����א�ولא	����א�ولא	����א�ولمت يف 
  -:النقطتني التاليتني 

  ة بالطرق التقليدية باستخدامـ التخلص من نسبة التعميم اليت تعاين منها القياسات املورفومتري)١( 
  ٠ملعلومات اجلغرافية عن طريق استخدام برامج نظم ا اخلرائط الطبوغرافية       
        

  كمصدر  ) DEM ( ات الرقميةـوذج اإلرتفاعوبيانات من إمكانية استخدام املرئيات الفضائية )٢(
  تتناسب مع تفاصيل منطقة الدراسة واليت الة ـره من دقـي حوض ملا توفأللبيانات لدراسة       

  ٠ ) فأكرب ٥٠,٠٠٠ : ١ (       تتوفر ها اخلـرائط 
        

 بعدها جاء توضيح ألهداف الدراسة اليت مت حتقيقها ضمن اإلمكانيات الشاملة اليت توفرها برامج 
     - :نظم املعلومات اجلغرافية واليت اشتملت على النقاط التالية  

    
  على متغريات مورفومترية  توظيف نظم املعلومات اجلغرافية لبناء قاعدة بيانات جغرافية حتتوي )١(

  ٠ض وادي لنب حلو    
  ة نظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة اخلـصائص املورفومترية وحتديد نسبة ـ االستـعانة بتقني)٢(

  ٠االنجاح هل      
   تقنية برامج نظم املعلومات  ة للتحليل املورفومتري عن طريقـ تطبيق األسس املنهجية الرياضي)٣(

  لوصول إىل نتائج أقل جناحـاً بالنسبة لبعض املتغريات حالـة ا املساعدة يف اجلغرافية والربامج      
  ٠      املورفومترية 

  ة ـدام برامج نظم املعلومات اجلغرافيـ دقيقة باستخمورفومترية إنشاء وتصميم خرائط رقمية )٤(
  ٠ملنطقة الدراسة       
  هيل البيئي حلوضلوضع مقترحات تساعد عملية التأ االعتماد على نتائج التحليل املورفومتري )٥(

  ٠ومن مث تنمية املشاريع املستقبلية من قبل اجلهات املختصة لنب   وادي     
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  ات ـة واليت فندت ضمن ثالثة جمموعـالدراسات السابق لقي هذا الفصل الضوء على أهم أكما 
   -:مشلت 

  ٠ة  دراسات متعلقة بنظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقاا العام)أ(
  ٠ دراسات متعلقة بنظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقاا اجليومورفولوجية املورفومترية )ب(
  ٠دراسات مورفومترية تقليدية ) ج(

ة واليت مت اإلجابة عليها من خالل ما مت التوصل ـولقد عرض الفصل األول أيضاً تساؤالت الدراس
  ٠ نظم املعلومات اجلغرافية إليه من أهداف مت حتقيقها من خالل إمكانيات برامج

  
   ؟ هل ميكن بناء قاعدة بيانات جغرافية حتتوي على متغريات مورفـومترية حلوض وادي لنب )١(
   هل ميكن دراسة اخلصائص املورفومترية عن طريق تقنية نظم املعلومات اجلغرافية وحتديد نسبة )٢(

    ؟خاصية النجاح لكل       
  الرياضية لتحليل املورفومتري عن طريق تقنية نظم املعلومات نهجية  هل ميكن تطبيق األسس امل)٣(

  املساعدة يف حالة الوصول إىل نتائج أقل جناحاً لبعض املتغريات املورفومترية  اجلغرافية والربامج       
  باستخدام نظم املعـلومات  وتصميم خرائط رقمية جيوموفـولوجية دقيقة   كيف ميكن إنشاء )٤(

  ؟جلغرافية ا      
  وضع املقترحـات اليت تساعد عمليـة التأهيل البيئي  ما هو دور نتائج التحليل املورفومتري يف )٥(

   ؟     حلوض وادي لنب لتنمية املشاريع املستقبلية من قبل اجلهات املختصة 
     

الـصور  ولقد مت تدعيم الفصل األول مبرئيات وخرائط وبعض الرسوم التخطيطية البيانية إضـافة              
ـ              الفوتوغرافية اليت مت   تالءم أخذها من قبل الباحثة حيث اعتمد يف هذه الدراسة على مناهج حمددة ت

    -:على النحو التايل  الدراسة وفصوهلا وهي مع طبيعة
  
�و$ً^�و$ً^�و$ً^�و$ً^  : )*�*U�	א�`   منوذج (ة يف ـذا املنهج ميكن حتليل البيانات املتعلقـخالل ه ومن   -: א��`�א	�U*�*(א��`�א	�U*�*(א��`�א	�U*�*(א��

 للوصول إىل القـيم احملـسوبة   Satellite Imageواملرئية الفضائية  DEMرقمية  االرتفاعات ال
 ٠الدراسة  للخصائص املورفومترية احملددة يف هذه
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'ً�&'I'ً�&'I'ً�&'I'ً�&'I : )�:	א�a+���	א�`صف وو و منهج يعتمد عـلى الطرق التجريبية الكميةوه -:  א��`�א	���+�aא	:�(א��`�א	���+�aא	:�(א��`�א	���+�aא	:�(א��
ة ـجراء القياسات اخلاصإوصفاً كمياً من خالل ي ة يف احلوض املائـ املتمثلاألرضية تلك األشكال

  ٠ املورفومترية اخلصائص مبتغريات
        

البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب من حيث  اليت تناولت قاعدة   א	����א	h'&(א	����א	h'&(א	����א	h'&(א	����א	h'&(وتتلخص عناصر 
ج ، عناصرها تعريفها ، أسسها ، مكوناا ، أنواعها ، أدوات بنائها  املتمثلة  بالرباممصدر بياناا ، 

اخلصائص واملتغريات املورفومتريـة كعناصر املرحلة التجهيزيـة اليت جيب توفرها لبناء  اليت تشمل
   -:يف هذا الفصل مرت باملراحل التالية  فعلية تطبيقية وبذلك تكون الدراسة القاعدة  بصورة

  
�وً$�وً$�وً$�وً$ : j�
*hوא����
�
��vj+��א	3�'&'��א	Jز�
�	*��א*hوא����
�
��vj+��א	3�'&'��א	Jز�
�	*��א*hوא����
�
��vj+��א	3�'&'��א	Jز�
�	*��א*hوא����
�  -: �v+��א	3�'&'��א	Jز�
�	*��א

  ١- �'&'�2�'&'�2�'&'�2�'&'�2��VMو�
�و	����VMو�
�و	����VMو�
�و	����VMو�
�و	�� :-   
   بوضوح ) Ikonos (ي ـ للقمر الصناعي األمريك) Satellite Images ( مرئية فضائية )أ(  

  ٠ )متر ١(مكاين       
  ٠ )متر ٢٠( بدقة ) DEM ( بيانات االرتفاعات الرقمية )ب(  
 ٢- ��VMو�
��'����'&'�2��VMو�
��'����'&'�2��VMو�
��'����'&'�2��VMو�
��'����'&'�2 :-   

   األساسية لقاعدة هي العناصر املورفومتريةة وـة الفضائيـ بيانات خطية مت حساا من املرئي)أ(  
     ٠ ) املسافات ، املساحات ، االرتفاعات االجتاهات (لنب  وادي  بيانات حوض      

  من خطية  DEMرتفاعات الرقمية إلا ل منوذجـ بيانات مساحية مت احلصول عليها من حتوي)ب( 
  ) Grid ( مساحيةنقطية إىل        
         

 االعتماد عليها يف تطبيق  بيانـات بأنواعها مدخـالت قاعـدة البيانات واليت ميكنومتثل تلك ال
  ٠املورفومترية املعادالت

           
           

� �� �� �� �
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'ً�&'I'ً�&'I'ً�&'I'ً�&'I : 6	�7ض�وאد!i��'&'�2�s�@'k��'�2دوא���   -: �C��+�vق�و�دوא��2�s�@'k��'�2�i��'&'!ض�وאد�7	�C��+�v6ق�و�دوא��2�s�@'k��'�2�i��'&'!ض�وאد�7	�C��+�v6ق�و�دوא��2�s�@'k��'�2�i��'&'!ض�وאد�7	�C��+�v6ق�و
 Screen(  ةـ الشاشم علىـرف بطريقـة أسلوب الترقيـ الطريقة اليدوية اآللية واليت تع)١(  

Digitizing          (  دقـة وضوح عالية  ة وذلك ملا تقدمـه منـباالعتماد على املرئية الفضائي  
   واليت ما مل تظهرها حلوض وادي لنب ةـالتصريف املائي لشبكة ااري الدنيا  رسم يف تساعد        

              ٠ ) ٥٠,٠٠٠  :١ (اس رسم املتوفرة مبقي حلوض وادي لنب الكنتورية  اخلرائط       
                           

 ات الرقمية  ـرتفاعإل الطريقة اآللية التلقائية تعتمد يف رسم شبكة التصريف املائية على منوذج ا)٢(

DEM        من خالل أدوات التحليل  ة التلقائية وذلكـمتر باستخدام الطريقة اآللي )٢٠( بدقة  
 - Toolbox ( املتمثـل يف  وى الثالثـ من خالل املست) ArcGIS (امج ـيتيحها برناليت       

Spatial  Analyst Tools – Hydrology      ( ٠  
                                                                                                                                   

 'ًh	'I'ًh	'I'ًh	'I'ًh	'I����: 
�;'
�v+��א��\�א��א�!�,!�[+
�א	��;'
�v+��א��\�א��א�!�,!�[+
�א	��;'
�v+��א��\�א��א�!�,!�[+
�א	��;'   -: �v+��א��\�א��א�!�,!�[+
�א	�
   النقطية ، اخلطية  ، (ات الظاهرات ـمباشرة من جداول طبقها بصورة ـ حسابيتم متغريات )١( 

  وهي العناصر  املائية وتشمل ـه تصريف شبكةحدود حوض وادي لنب و  بعد رسم)املساحية        
  -:       املورفومترية األساسية 

       
  ) Water divide ( أو خط تقسيم املياه ) Basin Perimeter (حميط احلوض *     
  ٠ ) Basin Areas ( مساحة احلوض *    
  ٠ ) Basin Length(  طول احلوض *    
  ٠ ) Basin Width  (عرض احلوض*     
  ٠ ) Stream Order Length (  أطوال ااري حسب الرتب*    
  ٠ )   Stream Order( رتبة ااري *    
  ٠ ) Stream numbers (  عدد ااري حسب الرتب*    
  ٠ ) Estuary ( ونقطة املصب ) fountainhead (نقطة املنبع *     
  ٠ ) h min ( أو ) Z min ( اإلرتفاع األدىن *    

  
  



 ٣١٤

  
  
  ٠ ) Z man ( أو ) H man ( اإلرتفاع األقصى *    
  ٠ ) Horizontal Equivalent ( املسافة األفقية *    
   متغريات يتم حساا بتطبيق املعادالت الرياضية املورفومترية اعتماداً على العناصر املورفومترية )٢(

   - :األساسية       
  ٠ ) Form Factor ( معامل شكل احلوض *     
  ٠ ) Circularity Basin ( معامل االستدارة *     
  ٠ ) Basin Elongation(  معامل االستطالة *     

  ٠ ) Lemniscate Ration( نسبة التفلطح      * 
  ٠ ) Compactness Factor ( معامل التماسك للحوض املائي     * 

  ٠  )Bifurcation Ratio(  نسبة التشعب للمجاري املائيـة  *     
  ٠  )Bifurcation Ratio Mean(  متوسط نسبة التشعب للمجاري املائيـة  *     
  ٠  )Stream Order Length Mean( متوسط أطوال ااري  *     
  ٠  )Length Ratio(  نسبة أطوال ااري  *    
  ٠  )Stream Frequency( تكرارية ااري   *    
  ٠ ) Drainage Density ( كثافة التصريف *     
   ٠  )Sinuosity Index(  معامل التعرج النهري   *   
   *   رى املائيثابت بقاء ا  )Constant of Channel Maintenance(  ٠  
  ٠  )Degree of Slope(  درجة احندار احلوض املائي   *   
  ٠  )Percent of Slope(  حندار احلوض املائينسبة ا    *  
  ٠  ) Slope Areas(حندار مساحة اال   *   
  ٠  )Maximum Basin Relief(  التضاريس القصوى للحوض املائي   *   
  ٠  )Relief Ration(  نسبة التضرس للحوض املائي    *  

  ٠  )Relief index(  معامل التضرس *     
  ٠  )Relative Relief(  التضاريس النسبية *     
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  ٠  )Ruggedness Value(  قيمة الوعورة *    
  ٠  )Geometry Number (  الرقم اجليومتري للحوض املائي*    

  ٠لك املتغريات بنوعيها خمرجات قاعدة البيانات اجلغرافية املورفومترية حلوض وادي لنب وتعترب ت 
 فقد تناول مراحل بناء قاعدة بيانات حوض وادي لنب وتوضيح أهم العناصر א	����א	'h	Tא	����א	'h	Tא	����א	'h	Tא	����א	'h	T وأما 

   -:تتلخص   بالعناصر التالية  الواجب توفرها لنجاح عملية البناء والضروري 
  

Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iحتديد املرجع املكاين -: א�� )Spatial Reference (  يضم لقاعدة البيانات والذي  
 ) _WGS  يف متمثل )  Projectionمسقط   و Coordinate  Systems إحداثياتنظام  ( 

1984_UTM_Zone_38N ( وأنواعه وأمهية حتديده  مع توضيح أهم خصائصها وطرق اختياره
    ٠ بالنسبة لقاعدة بيانات حوض وادي لنب

 

�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iشرح مفصل لكيفية إنشاء طبقات قاعدة بيانات حوض وادي  لنب وذلك من  -: א��

  وحمتوياا����أنواعها الداخلة يف بناء القاعدة وتوضيح الغرض من إنشاء كل طبقة وبيان خالل تعريفها
  ٠الرابط اهلندسي لكل طبقة  لنوع وشرح

                         

h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iإدخال البيانات للقاعدة البيانات حيث تطلب   الطبقات فالبد من   بعد إنشاء-: א��

  تنظيم وضبط تساعد يف جناح بناء القاعدة موضحـة طرق اإلدخـال وما هيتلك العملية عناصر 
  الداخلة يف القاعدة وما هي أدوات اإلدخال املتمثلـة يف برامج نظم املعلومات أنواع تلك البيانات

                                             ٠ية اجلغراف
  


B2א�	א�
*iא��
B2א�	א�
*iא��
B2א�	א�
*iא��
B2א�	א�
*iبعد ذكر البيانات الداخلة  يف بناء قاعدة بيانات حوض وادي لنب وتوضيح -: א�� 
  ب ـمتثل مبجملها مدخالت القاعدة أو العناصر املوفومتريـة األساسية جي واليتطرقها وأدواتـها 

   تعترب من تلك املدخالت يف ضوء متطلبـات الدراسة واليت هـااليت ميكن اشتقاق اتـالبيان حتديد
اخلامسة من  وذلك عن طريق معرفة قواعد االشتقاق اليت مت شرحهـا يف الفقرة خمرجات القاعدة

   ٠هذا الفصل  خمطط
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G�'bא�
*iא��
G�'bא�
*iא��
G�'bא�
*iא��
G�'bא�
*iالبد من التأكد  وأخرياً وبعد استكمال بناء قاعدة بيانات حوض وادي لنب -: א��
  عن ذلك البيانات يف تلك القاعدة مبنية وفق أسس صحيحة حيث يتم معرفة وهلمن عملية البناء 

  تصحيحها ومن مث الطوبولوجي ملعرفـة وحتديد األخطاء الناجتـة يف بناء القاعدة إجراء البناء طريق
حدودها  حتديد ليتم إعادة غرافيةالطوبولوجي احملددة يف برنامج نظم املعلومات اجل وفق قوانني البناء

                                                                    ٠مع بعضها البعض 
                                           

ة ومت ـة احملددة يف الدراسـاستخراج وتطبيق اخلصائص املورفومتريفيضم   א	����א	�א2}א	����א	�א2}א	����א	�א2}א	����א	�א2}وأما  
 متغرياً )١٢(حيث مت استخراج  صائص ،ـاخل ة لتلكـة القيم احملسوبـكاف وحساب وصلـالت

ف مصادر ـملختل حترير شبكة التصريف املائية من قاعدة بيانات حوض وادي لنب بعدمورفومترياً 
 الصناعي األمريكي  مرئية القمر(البيانات احلديثة اليت مت االعتماد عليها يف هذه الدراسة متمثلة يف 

Ikonos ( بدرجة وضوح مكاين بلغت )( رتفاعات الرقميةإل امنوذجو ) متر١ ( DEM ة ـبدق
اعتماداً على تلك املتغريات املورفومترية املخزنة يف  ) معادلة مورفومترية ٢٢(ومت  تطبيق )  م٢٠(

  ٠قاعدة بيانات حوض وادي لنب 
  

ي جنباً إىل جنب مع الفصل رـور األساسي والعمود الفقـوقد بين الفصل الرابع والذي يعترب احمل
   - :الثالث لتلك الدراسة على عدة مراحل تتلخص فيما يلي 

  
Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iلبناء قاعدة  ة ـة اليت تعترب العناصر األساسيـ املتغريات املورفومتري استخراج -: א��

بعد من جدول طبقة شبكـة ااري املائية حلوض وادي لنب    املورفومترية بيانات حوض وادي لنب
  البياناتبالطريقتني املختلفتني السابقتني الذكر اللتني اعتمدت على نوعني  من مصادر  رسم الشبكة

 حميط احلوض ، مساحة احلوض  (العناصر   تلكتمشل وقد ) املرئية ومنوذج اإلرتفاعات الرقميـة (
، جمموع أطوال عدد ااري لكل رتبة   أطوال ااري لكل رتبة  ،  طول احلوض ،عرض احلوض ،

الرأسي ،   الفاصل   املصب ، نقطة املنبع ااري ، رتب ااري ، االرتفاع األقصى للحوض ، نقطة 
  ٠ )املسافة األفقية  
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�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iةـة الرياضية اعتماداً على العناصر املورفومتريـ املورفومتري  تطبيق املعادالت-: א�� 
الصيغ الرياضية  ادالت وتشمل تلك ـتلك املع ة من ـ احملسوبقيم املتغريات وذلك للحصول على

ح ، معامل التماسك ـمعامل االستدارة معامل االستطالة ، نسبة التفلط  معامل الشكل ،( :ما يلي 
نسبة التشعب ، متوسط نسبة  التشعب ، متوسط أطوال ااري لكل رتبة ، نسبة  للحوض املائي ،

ت بقاء ارى ـاري ، كثافة التصريف ، معامل التـعرج النهري ، ثابأطوال ااري ، تكرارية ا
وض ـاملائي ، درجـة احندار احلوض ، نسبة  االحندار ، مساحة االحندار ، التضرس القصوى للح

ورة ، ـي ، معامل التضرس ، التضاريس  النسبية ، قيمة الوعـاملائي ، نسبة التضرس للحوض املائ
  ٠لحوض اجليومتري ل الرقم

   

h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iא��
h	'h	א�
*iالوصول إىل التحليل املورفومتري للقيم  املورفومترية احملسوبة وإجياد العالقات -: א�� 

 قاعدة  بيانات ذات عناصر (بنتائج وخمرجات  تلك الدراسة واملتمثلـة يف  املكانية  بينها واخلروج
 )ية جيومورفولوجية ، رسوم بيانية املورفومترية خرائط رقم مورفومترية ، القيم احملسوبة للمعادالت

املعلومات اجلغرافية على حساب مثل تلك املعادالت   وذلك الختبار مدى فعالية ومقدرة برامج نظم
  ٠والوصول إىل أدق النتائج  واملخرجات بأقل جهد ووقت 

  
نب يعاين منها حوض وادي ل  البيئية اليت األضرار الذي يشمل حتديد وحصر  א	����אx�'bא	����אx�'bא	����אx�'bא	����אx�'bويف 

 وقد مشل ذلك على النحو األضرارجل حتديد تلك أة من ـنظم املعلومات اجلغرافيحيث مت توظيف 
   - :التايل 

Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iא��Kא�و�
*iوهي حتديد املشكالت البيئية يف حوض وادي لنب -: א�� : -   
١- 
�B�3C�
�z�2��א�"�
�B�3C�
�z�2��א�"�
�B�3C�
�z�2��א�"�
�B�3C�
�z�2��א�"� : -   

  ٠السيول      
٢- 
+�V2�
�z�2��א�"�
+�V2�
�z�2��א�"�
+�V2�
�z�2��א�"�
+�V2�
�z�2��א�"� :-   

  ٠ فات البناء مكبات النفايات وخمل)أ(    
   ٠ احلفر الغائرة  )ب(    
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�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iא��
�&'h	א�
*iبنظم املعلومات وكيفية معاجلتهااألضرارحصر ����-: א�� ����:  -��������  
 لتقديـر حجم تدفق  السيول ) Snyder's Model (اد على منوذج سنايدر ـحيث مت االعتم

بيقها على العناصر مت االعتماد يف تط هيدرومورفومتريـة ة ـ معادل)١٥(ق ـوالذي يشمل تطبي
زة تقنيات نظم ـأحدى أجهدم ـكذلك مت استخاملورفومترية األساسية املخزنة يف قاعدة البيانات 

  )  Global Positioning System (ع ـة يف جهاز حتديد املواقـاملعلومات اجلغرافية واملتمثل
) GPS (صد بيانات اإلحداثيات ة لرـوالدقيق  ة احلديثةـ الذي يعترب من أهم التقنيات املساحي

ات البناء ـمكبات النفايات وخملف ة املختلفة والذي مت بواسطته رصد مواقعـللظاهرات اجلغرافي
  ٠ومواقع احلفر الغائرة 

ة ـة برامج نظم املعلومات اجلغرافيـ لفصول البحث مدى أسهام وفعالي ويتضح مما سبق تلخيصه
 يف )  DEMئيات الفضائية ومنوذج اإلرتفاعات الرقميـة  املر(وكذلك بياناا الرقمية املتمثلة يف 

دعمها للدراسات ذات الظواهر الطبيعية املتمثلة يف األحواض واألودية اجلافة ومقدرتـها على بناء 
واملتمثلة يف قاعدة البيانات اجلغرافية  ذات  قواعد بيانات خاصة خبصائص تلك الظاهرات الطبيعية 

التحليل اليت تتيحها برامج نظم املعلومات اجلغرافية   ومرونتها ضمن أدوات املورفومترية املتغريات 
يانات اجلغرافية ـه قاعدة البـة من خالل ما حتتويـادالت والصيغ الرياضيـعلى تطبيق أغلب املع

املورفومترية واملربوطة خبرائط رقمية واليت تتيح عمليات االستعالم والتحليل واملعاجلـة والتحديث 
    ٠ـرض واإلخراج والع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٩

  
  

�'ً�&'I�'ً�&'I�'ً�&'I�'ً�&'IWWWW 	א	א	א	א������������������������;';';';'��������`̀̀̀ :-   

  وض وادي لنب وذلك من خاللـة حلـمورفومترية ذات متغريات ـ بيانات جغرافياعدة بناء ق)١(
   ات رقميةـعلى مصادر بيان ة لعمليـة التحليل املورفومتري اعتماداًـ      تغذيتها بالبيانات الالزم

ة ـاإلرتفاعات الرقمي  ومنوذج)  Images Satellite (ة الفضائيـة ـاملرئي       حديثة متمثلة يف
DEM )         ( ٠  

  
   لتطبيقات برامج نظم املعلومات اجلغرافية من خالل النجاح رتفعة امل التوصل إىل نسبة النجاح )٢( 

   ) ٣٩( تطبيق وة التصريف املائية ـق بشبكـاً متعلـ عنصراً مورفومتري) ١٢ (استخراج يف        

   خاصية )٦٢(ة من أصل ـ مورفومتري  خاصية) ٥١ (  ة مبجموعـهيدرومورفومتري معادلة        
    ٠ ) % ٨٢(تقدر متعارف عليها عاملياً بنسبة        

    
  ذات اإلصدارات اجلديدة املعتمدة يف هذه ات ـبرامج نظم املعلومأتاحت أدوات التحليل يف  )٣( 

 Selection – Select By (ارات املختلفة ـ االستفس ارات بناءـ واملتمثلة يف خيالدراسة       

Attributes       ث ـوى الثالـن خالل املستـذلك مـ وك)-Arc Toolbox – Spatial 

Analyst Tools Hydrology       (ة مبختلف صيغها ـق املعادالت الرياضيـل وتطبيـ التعام  
   عنصر ١٢(ري وذلك من خالل استخراج ـة للتحليل املورفومتـالرياضية ـوأسسها املنهجي       

  ة ـ معادل٢٢ (ق ـة حلوض وادي لنب  وتطبيـاملائي ة التصريفـبشبك متعلقة )مورفومتري        
  البيانات اجلغرافيـة املورفومترية  ة يف  قاعدةـالعناصر املورفومتري على  اعتماداً) مورفومترية        
   املتكون )  Snyder`s Model( الرياضي لتقدير السيول النموذج  وض وادي لنب وتطبيقحل      
  حوض وادي قاعدة بيانات ة يفـاصر املورفومتريـ اعتماداً على العن)رياضية   معادلة١٥(  من      

  مما  ساعدةم برامج مفهرسة األمر الذي أدى إىل عدم اللجوء إىل        لنب والوصول إىل نتائج دقيقة   
    ٠الوقت واجلهد مقارنة بالطرق التقليدية         وفر الكثري من  
  
  يف رقمية اعتماداً على العناصر املورفومترية املخزنة ةـمورفومتري خريطة )٢٤(إنشاء وتصميم  )٤(                  

  امج نظم ـ يتيحها برنوض وادي لنب من خالل اإلمكانيات اليتـة حلـقاعدة البيانات اجلغرافي       
    ٠املعلومات اجلغرافية         

  



 ٣٢٠

  
  
  ري على درجة الوضوح املكاين لبيانات قاعدة البيانات ـة نتائج التحليل املورفومتـ تعتمد دق)٥(  

  ة للحوضـة التصريف املائيـاجلغرافية حلوض وادي لنب وذلك ألا ترتبط يف دقة رسم شبك        
  ٠غريات أو العناصر املورفومترية صدر املت      واليت تعترب م

  
   ) Ikonos ( الذي وفره القمر الصناعي األمريكي ) متر ١(ي ـالوضوح املكان  أن درجة )٦(   
  ة التصريف املائيـة لألحواض من ناحية مقدرة القمر الصناعي ـمناسبة لدراسة ورسم شبك         
  ط برتب الشبكـة ومن ناحية أخرى إمكانية ـواليت ترتب الدنيا للشبكة على إظهار الروافد        
  مع إذا كانت تلك لبيانات لقمر أكثر  لتلك البيانات مقارنة  استيعاب احلاسب اآليل الشخصي       

   تلك عالية الستيعاب مثل إىل مواصفات فنية  الذي حيتاج) متر Quick Bard  0.60(دقة         
  ٠لوضوح  البيانات العالية ا       
   - : الوصول إىل نتائج اخلصائص املورفومترية حلوض وادي لنب اليت تشمل مايلي )٧(  

  
   القيم احملسوبة لقياسات اخلصائص الشكلية حلوض وادي لنب حسب خمتلف مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنب)٧٧(جدول    

   حميط احلوض   مصدر البيانات
  )كلم     (

  مساحة احلوض 
   )٢كلم (   

   احلوض طول
  )كلم     (

   احلوض عرض
  )كلم     (

 معامل 
  الشكل 

    معامل 
  االستدارة

    معامل 
   االستطالة 

    نسبة 
   التفلطح 

    معامل 
   التماسك 

  ٣،٥١      ٢،١٩      ٠،٣٨      ٠،٣٢      ٠،١١      ١٠،٥٩٧    ٤٢،٠٥٣     ٢٠١،١٠٨     ٨٨،٢٣٧       املرئية       

  رتفاعاتمنوذج اإل
 الرقمية      

DEM      

  ٤،١٣       ٢،٢٥      ٠،٣٧      ٠،٢٣      ٠،١١       ١٠،٥٨١    ٤٢،٠٩٣      ١٩٦،٤٩٠  ١٠٣،١٧١  

  ٠،٦٢       ٠،٠٦      ٠،٠١      ٠،٠٩      صفر       ٠،٠١٦     ٠،٠٤      ٤،٦١٨       ١٤،٩٣٤      الفارق        

   %١٥،٠٢     %٢،٦٦     %٢،٦٣     %٢٨،١٢   صفر         %٠،١٥     %٠،٠٩   %٢،٢٩       %١٤،٤٧    نسبة الفارق    

  
   القيم احملسوبة لقياسات اخلصائص املورفومترية للشبكة املائية حلوض وادي لنب حسب خمتلف مصادر بيانات قاعدة بيانات  )٧٨(جدول     

  وض وادي لنبح                                                                
    

      0Fد   0Fد ا;0Y/     �36ر ا;=M-�-ت
    ا;eG-ري 

 J=a�       
�ZC8;ا     

 m9p8/
 J=a�  

�ZC8;ا     

/pGeع  
  أ,pال

 0Pا;6وا     

 J13`6ار    
   ا;eG-ري 

 JP-Kآ      
 ¢16Y8;ا    

 </-Z/      
     ا;6Z8ج 

 </-Z/     
 Ø9-G8;ا    

  ٠,٢٢      ٠,٩٣      ٤,٤٣      ١٦,٣٨        ٨٩٣,٢٤    ٣,٢       ٣,٩٦      ٣٢٩٦     ٧          املرئية      

  اإلرتفاعات منوذج 
  الرقمية        
       DEM 

      ٠,٢٩       ٠,٩٣       ٣,٤٣      ٧,٨٥      ٦٧٥,١٨   ٣,٤       ٤,٣٥       ١٥٤١    ٦  

  ٠،٠٧       صفر    ١         ٨,٥٣      ٢١٧,٠٦    ٠,٢       ٠،٣٩      ١٧٥٥     ١         الفارق         

   %٢٤,١٤  صفر       %٢٢,٥٧    %٥٢,٠٧    %٢٤,٣٢   %٥،٨٨     %٨,٩٦   %٥٣,٢٤   %١٤،٢٨   الفارق   نسبة     

  
  

  
  



 ٣٢١

  
  

  
  

  نات حوض وادي لنب القيم احملسوبة لقياسات اخلصائص التضاريسية حلوض وادي لنب حسب خمتلف مصادر بيانات قاعدة بيا )٧٩(جدول                               
  

  أ<DY إر3]-ع     /0Yر ا;=M-�-ت
  )م      (

  أد�D إر3]-ع 
   ) م    (

 d=.G;ا J]7�  
  )م     (

 �YG;ا J]7�   
  )م      (

  JM7Pnا JP-aG;ا  
  ) م      (

   Jدر�  
   ا:�02ار

  Þ1ر-O8;ا  
   )م(ا;pY7ى 

 J=a�      
     ا;6O8س

    JMN6G;٣٢٤٣٧    ٦٠٠       ٩٦٠      ٦٠٠      ١٠٢٤          اT١٠      ٤٢٤     ٤٦        ٣٧T٠٨  

  ا½رF-[3-ت   �pGذج 
 JMG>6;ا  DEM 

     ٣٢٤٠٤   ٦٠٠       ٩١٦       ٦٠٠    ٩٣٢T٧       ٣٣٢      ٥٠      ٤٠T٨٨  

  ٢T٢٠      ٩٢         ٩       ٣٢T٩٧        ¾]6      ٤٤      ¾]6      ٩٢            ا;]-رق 

   J=a�   ٨     ا;]-رقT٩%   6[¾         ٤T٥٨%       6[¾     ٠T١٦    %١٠T٢١   %٣٦T٢٠     %٦٩T٢٥%  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  خمتلف بيانات واليت مشلت  الوصول إىل نتائج اخلصائص اهليدرولوجية لسيول حوض وادي لنب )٨(
   ) ٨٠(املوضحة يف جدول قاعدة بيانات حوض وادي لنب       

  
    لتقدير حجم Snyder's Model القيم اإلحصائية لكافة القيم احملسوبة لنموذج سنايدر  )٨٠(جدول                                               

  ختلف مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنبملتدفق السيول                                                                     
                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  6Oس ا;0Y/    </-Z/ 8ر ا;=M-�-ت  
    

    Þ1ر-O8;ا  
   JM=a.;ا   

   ا;6<� ا;pMe/68ي     <JGM ا;pFpرة  

    JMN6G;٤           اT٤       ٧٨T٨٧٨      ٨٠T١٤٤٤٨٦    ٣٢T١٥  

  ا½رF-[3-ت   �pGذج 
 JMG>6;ا  DEM 

      ٤T٣       ٦٦T١٣٨    ٢١T١٤٩٢٧٣    ٧٦T٣٤  

  ٤٧٨٧T١٩      ٧٣٩T٥٦       ١T٥٩        ٠T١٢          ا;]-رق        

    J=a�   ٥٢     ا;]-رقT٣٣      %٥١T٣٩       %١٢T٣      %٣٧T٢٠%   

  /0Yر ا;=M-�-ت   
    <�M ا;ZG-د:ت

                JMN6G;ذج      اpG�  JMG>6;ت ا-F-[3ا½رDEM  
   

Snyder`s     
     Model    

  Mini     Maxi  Mean      Mini     Maxi  Mean    

(hr)     tp    ٩,٤٢   ١٧,٢٧   ١,٥٧   ٩,٤٢    ١٧,٢٧   ١,٥٧ 

  Qp (m3\s)  ٥١,٦٩   ٨١٣,١٢  ٢٢,٧٤   ١٥٥,٦٤    ٨٣٢,٥٧  ٢٣,٢٨ 

(hr)     tr    ١,٧١    ٣,١٤    ٠,٢٨   ١,٧١     ٣,١٤     ٠,٢٨ 

 )  Tb ( day   ٤,١٧    ٥,١٥    ٣,١٩      ٤,١٧     ٥,١٥     ٣,١٩    

    Tb (hr)  ١٠٠    ١٢٣,٠٠   ٧٦,٠٠      ١٠٠      ١٢٣,٦٠   ٧٦,٠٠     

(hr)     Tm   ٣٣,٢٧  ٤١,٠٠   ٢٥,٠٠  ٣٣,٣٠   ٤١,٢٠   ٢٥,٣٠  

(hr)     Td   ٦٦,٧٠  ٨٢,٤    ٥٠,٧   ٦٦,٧٠   ٨٢,٤    ٥١,٧ 

 (m3\km2)  qp    ٠,٧٦    ٤,١٤    ٠,١١    ٠,٧٧     ٤,١٤    ٠,١٢  

(hr)   W50  ٧,٤٣     ٥٥,٢٩   ١,٢١    ٧,٤٣    ٥٥,٢٩    ١,٢١  

 (hr)  W75  ٤,٢٦    ٣١,٦٩   ٠,٦٩   ٤,٢٦    ٣١,٦٩    ٠,٦٩  

    ) i ( mm     ٥,٨٤   ٣٥,٧   ٣,١٨   ٥,٨٤     ٣٥,٧    ٣,١٨ 

) (106m3 AL     ١٨,١٨    ١٢٠,٦٠   ٢,٠٧    ١٨,٦٦    ١٢٣,٤٩    ٢,١٢  

     (mm) E    ٩٢,٥٩    ٦١٤,٠٦    ١٠,٥٤    ٩٢,٧٨    ٦١٤,٠٦   ١٠,٥٤  

  A            ١٠,٨٢   ٥٨,٠٢   ١,٦٢    ١٠,٩٧    ٥٨,٧١   ١,٦٤  



 ٣٢٢

  
  

  ة يف احلوض األوسط ـددة خبطر السيول يف حوض وادي لنب واملتمثلـمت حتديد أكثر املناطق امله )٩(
  مشاالً وخطي طول )ْ ٢٤َ  ٤٠ً  ٠٠ْ  و ٢٤َ  ٣٠ً  ٠٠ ( ع بني دائرتـي عرضـ والذي يقوالسفلي      

  ان ـة على مستقبل السكـق من أمهيـك املناطـوذلك ملا لتل )ْ ٤٦َ ٤٠ً  ٠٠و ْ  ٤٦َ  ٢٧ً  ٣٠ (      
  ٠وممتلكام وأنشطتهم باملناطـق السكنية والعمرانية والزراعية       
         
  ة سياحية مثل ـ تعترب عوامل جذب جلعله منطقةـمقومات بيئية طبيعي ميتلك حوض وادي لنب  )١٠(

  فوق )م ١٠٢٤ (رة الطبيعية املمتلئة باملياه ، وقوعه على منسوب مرتفع ـالغائاملزارع ، احلفر        
    ٠تفتقر للنظافة واخلدمات واملرافق العامة  ولكنها        مستوى البحر

  
  

�'ًh	'I�'ًh	'I�'ًh	'I�'ًh	'I�W�W�W�W�	א�	א�	א�	א��������o!o!o!o!�����������������'�'�'�' :-   
  

   -:ن الباحثة توصي مبا يلي إيت مت التوصل إليها يف هذه الدراسة ف من خالل النتائج ال
  اجليومورفولوجية املتعلقة    ضرورة توظيف تقنية نظم املعلومات اجلغرافية يف الدراسات الطبيعية)١(

  ٠يف اململكة العربية السعودية ألحواض التصريف واهليدرولوجية املورفومترية باخلصائص       
  
   التصريف ألحواضواهليدرولوجية طرق اآللية احلديثة يف عملية التحليالت املورفومترية  تبين ال)٢(

  ٠نتائج دقيقة وما توفره من جهد ووقت ملا هلا من      
          

   املرئيات الفضائية ومنوذج ( العمل على تكثيف استخدام مصادر البيانات احلديثة املتمثلـة يف )٣(
    ذات الوضوح املكانـي الكبري والدقـة العاليـة يف الدراسات) DEMة الرقمي اإلرتفاعات     

  ة ذات املتغريات املورفومترية واليت تدعم ـالبيانات اجلغرافي يف بناء قواعد      املورفومترية كأساس
  ٠اجلغرافية  نظم املعلومات عمليات التحليل يف      بصورة كبرية

           
  ستقبلية مكملة لوادي لنب وروافده  وذلك باالعتماد على قاعدة البيانات  إجراء دراسة بيئية م)٤(

  ٠املتغريات املورفومترية اليت توصلت إليها الباحثة اجلغرافية ذات       
     



 ٣٢٣

  
  

 Spatial Analyst (ري ضمن أدوات التحليل ـاة لتحليل املورفومتـ تصميم منوذج حماك)٥(

Tools – Hydrology         (اجلغرافيـة يشمل مجيع املعادالت والصيغ  ظم املعلومـات يف ن   
  ٠ واهليدرولوجية املورفومترية الرياضية املتعلقة باخلصائص      
       
  املائية اليت ال  واض ـ يف تقدير حجم السيول باألح)  Snyder`s Model (  تطبيق منوذج )٦(

  لى بقيـة األحواض املغذية لوادي  السطحي ع هيدرومترية لقياس اجلريانتتوفر فيها حمطات        
  السيول وذلك إلمكانية استخدام هذا النمـوذج على الروافد يف حجم        حنيفة لتحديد أكثر

  ٠الظروف املناخية السائدة          أي حوض ويف ظل أي ظرف من
  

  تكمال الترتيب اهلرمي ة السـ إجراء دراسة تطبيقية مماثلة لبقية األحواض املغذية لوادي حنيف)٧( 
  املائية وبناء قاعدة بيانات جغرافية ذات متغريات مورفومترية وذلك الستفادة اري الشبكة        

  ٠لوادي حنيفة وروافده من قبل اجلهات املختصة  التأهيل البيئي        منها يف عملية
   
    :تني هيدرومتريحمطتني إقامة من من خالل شبكة التصريف املائية لروافد حوض وادي لنب البد  )٨(

  راه ـ يتم إنشائها عند مصب احلوض واليت متثل نقطة إلتقاء وادي لنب مبج: /J]2 أJM9-9 )أ(     
  ٠ مشاالً )ْ  ٢٤َ  ٣٨ً  ٠٠ (شرقاً و  )ْ  ٤٦َ  ٣٩ً  ١٠ (يف موقع الرئيسي وادي حنيفة          

  ة التصريف املائية حلوض ـ الترتيب النهائي لشبك يتم إنشائها عند نقطة: /0F-a/ J]2ة )ب(    
   مشاالً)ْ  ٢٤َ  ٣٥ً  ٧ ( شرقاً و )ْ  ٤٦َ  ٢٧ً  ٢٦ (يف موقع وادي لنب            

  

  األضرار يف حتديد ) GPS ( االعتماد على تقنيات وأجهزة نظم املعلومات اجلغرافية املتمثلة يف )٩(
  بقاعدة وربطهاي لنب عن طريق حتديد مواقعها ومن مث إسقاطها       البيئية اليت يعاين منها حوض واد

  احللول املختصة وضع ة ليتسىن للجهاتـالبيئي األضرار  خبرائط ملواقع تلك واخلروج       البيانات
   ٠      املناسبة حللها أو احلد من انتشارها 

  
  ب لنفايات وخملفات ـنب كمكة بعدم استخدم وادي لـ سن القوانني واألنظمة الصارمة املتعلق)١٠(

   ٠املخلفات على املقومات الطبيعية فيه واملبادرة يف إزالة ما هو موجود من تلك البناء للمحافظة        
   

  



 ٣٢٤

  
  
   إقامة  ة الرياض وذلك من خاللـة سياحية لسكان مدينـ العمل على يئة وادي لنب كمنطق)١١(

  ٠إلنارة واالستراحات واملترتهات وتشجري الوادي واخلدمات كالطرق وااملرافق العامة        
  
  اً لكميات اجلريان ـ إنشاء قنوات لتصريف مياه األمطار السيول على الروافـد األكثر تصريف)١٢(

  ٠خالل االستفادة من قاعدة البيانات اجلغرافية املورفومترية لألحواض املائية السطحي من         
        

  الرياض ملراقبة الوضع لبيئي  ر مدينة ـء حمطات بيئية من قبل اهليئة العليا لتطوي املبادرة يف إنشا)١٣(
  ة الرياض بشكل دوري ومستمر واحملافظـة عليها ـ األوديـة يف منطق نظافة كافةمن حيث         

  ٠طبيعية          كمحميات
      

   طالبات من أجل  –اجلغرافيا   ضرورة فتح مسار اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية يف قسم )١٤(
  م والذي من شأنـه أن خيدم سوق العمل ـالنسائية يف هذا اال احليوي واملهيئة الكوادر         

          ٠التخصص  امللحة ملثل هذا         نتيجة للحاجة
  


�א��א�}�;'k{א��א��
�;'k{א��א��
�;'k{א��א��
�;'k :-   

�وً$�وً$�وً$�وً$����:����
�2�B	א��א�}�א
�2�B	א��א�}�א
�2�B	א��א�}�א
�2�B	א��א�}�א����  

FFFF�����E�E�E�E�S�:	א�S�:	א�S�:	א�S�:	א:� J� J� J� J� �� �� �� �
    J ا�n`-لـM�p;p- درا9ـpرPـpل ا;pMe/ـأ¾ )م ١٩٦٨ (سيد أمحد ،  أبو العينيـن ، حسن -١

  ٠ ، الطبعة اخلامسة ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ا;O8-رa; JMa1[� اnرض     
   ، الطبعة األوىل �6lاJMP ا;pGارد ا;JMN-G ، )هـ ١٤٢٠ (وحامد اخلطيب ، أبو مسور ، حسن   -٢

    ٠والتوزيع ، عمان ، األردن       دار الصفاء للنشر 
   ، دار املعرفة ا;�6اmN ا;`.p8ر6Ma[3 J1ه- و<[-i3-F-   ،)م ١٩٩٥ (أمحد ، أمحد مصطفى ،  -٣

  ٠  اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر    
   ، الطبعة األوىل ، databasesآC¢ أ69ار <pا0F ا;=M-�-ت  ، )م ٢٠٠٤ ( أوبل ، أندي  ، -٤

  ٠علوم ، بريوت ، لبنان      الدار العربية لل
  
  



 ٣٢٥

  
   

   ، الطبعة األوىل ، -ضـJ ا;16ـJ /.[7ـأود1   ،)هـ ١٤١٧ (األحيدب ، إبراهيم بن سليمان ،  -٥
  ٠امللك فهد الوطنية ، الرياض ، اململكة العربية السعودية مكتبة       

  JMI6 ـJ ا;ZـXP J ا;EGG`ـا;�G-,6 ا;[=MZM )  هـ١٤٢٠ (األحيدب ، إبراهيم بن سليمان ،  -٦

     J1دpZa;٠ ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ا  
   ، الطبعة األوىل ، الشركة databases-ت ـM-�ـ0 ا;=ـpاFـ< ، )م ٢٠٠٤ ( براس ، يورك ، -٧

  ٠العاملية للنشر ، مصر املصرية      
   ، الطبعة األوىل ;�6اmN ا;6leاMIp9-L JMPً-ر�9 ا ، )م٢٠٠٥( اجلراش ، حممد بن عبداهللا ، -٨

  ٠دة ، اململكة العربية السعودية دار املدين ، ج     
   ، 6اJMP ا;.�J16 وا;M=]8+ـ��� ا;pEZG/-ت ا;le  ، )م ٢٠٠٣ ( الدويكات ، قاسم حممد ، -٩

  ٠األوىل ، مطبعة البهجة ، أربد ، األردن الطبعة      
  ا;O8-رÞ1 اnر¨JM دراp/pM� J9رJM�p;pP  ، )م ٢٠٠٥ (الدليمي ، خلف حسني ،  -١٠

        JMGEFJM7M=]3  ٠ ، الطبعة األوىل ، دار صفا للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن      
  ا;p/pMeرM�p;pP- ا;�EF JM7M=]8 �`> اnرض  ، )م ٢٠٠١ ( الدليمي ، خلف حسني ، -١١

       X7M=]8;٠ة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن  ، الطبعة األوىل ، دار األهليا    
  -ت ـJ أÞ9 و7M=]3ـ6اMPـ-ت ا;leـ� ا;pEZG/ـ�� ، )م ٢٠٠٦ ( الدليمي ، خلف حسني ، -١٢

       GIS  ٠، الطبعة األوىل ، دار الصفا للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن  
   ،dGPS ــpا<ـا;0G ـ10ـX ;28ـ�pـا;.�-م ا;` ، )م ٢٠٠٢ ( الربيش ، حممد بن حجيالن ، -١٣

  ٠األوىل ، الرياض ، اململكة العربية السعودية  الطبعة       
   ، الطبعة األوىل /XP J/07 ��� ا;pEZG/-ت ا;6leاJMP ، )م١٩٩٣( راضي ، حممود دياب ، -١٤

  ٠لنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر        دار الثقافة ل
  ، الطبعة األوىل ، دار اليازوري  JGIS ـا���MP ا;pEZG/-ت ا;6le ، )م ٢٠٠٧(  الزيدي ، -٥١

  ٠للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن العلمية        
  XEG ـ وا;M;0> ا;JGISZ ـ��� ا;pEZG/-ت ا;6leاMP ، )م٢٠٠٧( زرقطة ، هيثم يوسف ، -٦١

  ٠ األوىل ، شعاع ، دمشق ، سوريا  ، الطبعة 9ARC VIEWا;`-/>  ;.�-م         
     6ق ـJ و,ـ/=-دئ <pا0F ا;=M-�-ت ا;M7N�Z ، )هـ١٤٢٣ (داللطيف أبو اليسر ،  زينو ، عب-١٧

       -iGMGY3 ٠ ، الطبعة األوىل ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض ، اململكة العربية السعودية  
     



 ٣٢٦

  
   ، JSQL ــ-ت و;lـ0 ا;=M-�ـpاFـأ¾pل �MGY3 <   ،)هـ ١٤٢٥ ( السيد ، خالد ناصر ، -٨١ 

  ٠الثانية ، مكتبة الرشد ، الرياض ، اململكة العربية السعودية الطبعة        
  J ـJ`EGGE; J ا;MI6Zـ- ا;[=MZMـا;6leاMP   ،)م ١٩٩٨ ( ، عبداحلفيظ حممد سعيـد ، ،  سقا-١٩

       J1دpZa;٠ةدار كنوز العلم للطباعة والنشر، جدة ، اململكة العربية السعودي ، الطبعة الثانية ، ا   
  -ت ـ� ا;pEZG/ـ� ا;�6اmN و��ـEـ> إ;F Dـ/0´، ) هـ ١٤٢٠ (د ، ـ سلمى ، ناصر بن حمم-٢٠

        JMP6اle;٠ة  ، الطبعة األوىل ،  مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض ، اململكة العربية السعوديا  
  ألوىل ، دار ة اـ ، الطبع-ـpرM�p;pPـأ¾pل ا;pMe/ ، )م ٢٠٠٤ ( سالمة ، حسن رمضان ، -٢١ 

       ٠   املسرية ، عمان األردن      
  خ ـ ، دار املريJـJ ا;JMI6Z ا;pZaد1ـJMP ا;EGG`ا�6l ، )م ١٩٩٤ ( ، عبدالرمحن ،  الشريف-٢٢

  ٠       الرياض ، اململكة العربية السعودية 
   ا;]JMN-Oا;[6ق اnو;ME28; JM> ا;pYر ا;J1pe و،  )م١٩٩٦( الصاحل ، حممد بن عبداهللا ، -٢٣

  ٠       الطبعة األوىل ، مطابع جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية السعودية 
  ة األوىل ـالطبع ، /XP J/07 ��� ا;pEZG/-ت ا;6leاJMP   ،)م ٢٠٠٠ ( صاحل ، أمحد سامل ، -٢٤

  ٠الكتاب احلديث ، القاهرة ، مصر  دار       
  ة األوىل ، ـ ، الطبعpل XP ا;2Y-ري ��16ً- وMEGFً-ـا;Ma،  )م١٩٩٩ ( صاحل ، أمحد سامل ، -٢٥

  ٠الكتاب احلديث ، القاهرة ، مصر دار        
  الطبعة األوىل ، مطبعة  ، mـm ا;�6اNـ6اa/ XP-<ـ�pـا;`-ر3 ، )م ١٩٨٠ (العبادي ، خضر ،  -٢٦

       SIMA ٠ ، فرنسا  
  -ت ��� ا;pEZG/-ت ا;6leاJMP وi7M=]3- أM9-9  ، )م ٢٠٠٥ ( عودة ، مسيح أمحد حممود ، -٢٧

       JMP6اl� J1رؤ XP ٠ ، الطبعة األوىل ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن  
    ��� ا;pEZG/-ت ا;6leاJMP أM9-9-ت و7M=]3-ت  ، )م ٢٠٠٠ ( ، يـد اخلزامـعزيز ، حمم -٢٨

       ?MMP6اleE; ، ٠أة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر الطبعة الثانية ، منش  
  0 ـ-ر ZI ?FـJ وا:ZC89ـأÞ9 ا;pYر ا;1pe ، )هـ١٤٢٦( عبدالاله ،عبدالفتاح صديق ، -٢٩

  ٠الطبعة األوىل ، مكتبة الرشد ، الرياض ، اململكة العربية السعودية       
  ،   ) ;0Miرو;M�p-ا (6L �EFآJ ا;MG-�  ، )٢٠٠٣(   ،عبد الرمحن عبد الرمحن و جاك مارديين -٣٠

   ، حلب ،  اجلامعي  مديرية الكتب واملطبوعات ،ةـكلية اهلندسة املدني ،منشورات جامعة حلب       
  ٠       سوريا 
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   ، الطبعة األوىل ا;pYر ا;6Ma[3 J1peه- وi3-7M=]3-  ،) م ١٩٨٢ (فُريدة ، إمساعيل أمحد ،  -٣١
   ٠مكتبة الفالح ، الكويت       

  ��� ا;pEZG/-ت ا;6leاJMP ا;G=-دئ اJM9-9n  ، )م ٢٠٠٦ (ي ، عبداهللا بن حممد ، ـرن الق-٣٢

       X�-`/ <ME23و  �MGY3و ÞM1-7/ا¾]-ت وp/ JMEMlC8;ا �Mه-[G;ة ، ـة الثانيـ، الطبع وا  
  ٠اململكة العربية السعودية امللك فهد الوطنية ، الرياض  مكتبة       

  /XP J/07 ��� ا;pEZG/-ت ا;6leاJMP وi3-7M=]3-    ،)م ١٩٩٧ (   كبارة ، فوزي سعيد ،-٣٣

      JM�M=;وا J16O2;٠، الطبعة الثانية ، دار الفكر العريب ، بريوت ، لبنان  ا  
  درا9-ت 6l� XPاJMP ا;J`EGG ا;JMI6Z    ،)م ١٩٩٩ (حمسوب ، حممد صربي  وآخرون ،  -٣٤

        JMZM=];ا�� اpe;ا J1دpZa;٠الفكر العريب ، القاهرة ، مصر  ، دار ا    
  ا;�J]16 ا;`.p8رJ1 <6اءة  ، )م ١٩٩٩ (حمسوب ، حممد صربي  وامحد البدوي الشريعي ،  -٣٥

        <ME23٠مصر  دار الفكر العريب ، القاهرة ، و  
   ، دار الفكر-ل اnر¨JMـJM ا�n`ـpر�p;pPـ�pM/ ، )م ٢٠٠٣ (حمسوب ، حممد صربي ،  -٣٦

  ٠القاهرة ، مصر  العريب ،                          
  J وا;e8-ربـا;0راJ9 ا;0MGا�M ، )م ٢٠٠٦ (حمسوب ، حممد صربي وأمحد فوزي ضاحي ،  -٣٧

       JMEGZG;ا -M�p;pPرp/pMe;ا XP٠سراء للطباعة ، القاهرة ، مصر  ، اإل  
  J ـ دراJMEME23 J9ــM�p;pـ�-ه6ات ا;p/pMeرPا; ، )م ٢٠٠٦ ( حمسوب ، حممد صربي ، -٣٨

       JM2M¨p8;م اp96;ل وا-`�n-I٠سراء للطباعة ، القاهرة ، مصر  ، اإل  
  �-ه6ات ا;p/pMeرJM�p;pP ا;JMaMN6 دراJ9 ا; ، )م ١٩٨٣ (حمسوب ، حممد صربي ،  -٣٩

         JM2M¨p8;م اp96;ل وا-`�n-I JMEME23٠لنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر  ، دار الثقافة ل  
   ،  ��� ا;pEZG/-ت ا;6leاJMP ، )هـ١٤٢٦( ، املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين -٤٠

  ٠اض ، اململكة العربية السعودية        مطابع العال ، الري
  0 ـ10ـX�p ;28ـ-م ا;`ــ.�ـا; ، )هـ١٤٢٦( ، يـاملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهن -٤١

       d>اpG;٠ابع العال ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ، مط ا   
   ، الطبعةا;0aود XP ا;J`EGG ا;JMI6Z ا;pZaدJ1 ، ) م٢٠٠٦ (اء ، ـ وزارة املياه والكهرب-٤٢ 

  ٠مطابع إدارة تنفيذ املشروعات بالوزارة ، الرياض ، اململكة العربية السعودية  األوىل        
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FFFFRRRR�E�E�E�E	א	א	א	אq!U3q!U3q!U3q!U3����	وא	وא	وא	+'�وא�+'��و�+'��و�+'��و�و�:� J� J� J� J� �� �� �� �
  
  7M=]3ـ-ت XP ا;7ـM-9ـ-ت ا;pGرpP/168ـJ  ، ) هـ١٤٢٢ (بوروبـة ، حممد بن فـضيل ،  -١

     JM�p;0روMi;٠ ، اململكة العربية السعودية ، حبوث تعليمية ، جامعة امللك سعود ، الرياض وا  
  دي ا;�ـN-Yـ¥ ا;GـpرPـp/8ـ16ـJ ;2ـX¨p وا ،  ) م٢٠٠٢(بوروبة ، حممد بن فضيل ،  -٢

  دراp : J9د1ـJ ـEGG;-I ¦M`ـJ ا;MI6ZـJ ا;Zaـ�1ـ6ف را0Pي وادي F Iــ6آـ-ن ووادي    
    J7-ر�/ JM7M=]3 اض ، اململكة العربيـة ـ ، الري)٥٣( ، اجلمعية اجلغرافية السعودية ، العـدد  
    ٠السعودية     
  متارين عملية،  /p¨pع ´-ص XP ا;�6اmN   ، )هـ١٤٢٥ (بوروبـة ، حممد بن فضيل ،  -٣
     ملقـرر موضوع خاص يف اخلرائط غري منشورة ، جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية  

  ٠السعودية    
  J �10ـ0ة ;78ـ1pـ� ا;J;pG2 ذات ا;.JMFp ـ,716  ،  )م٢٠٠٤( بوروبة ، حممد بن فضيل ، -٤

       ¢16Y8;اض اpL¡I Jـ=EY;ا :Pاض ا;6واpLأ J;-L J9دراJ[M.L اديp; JـMI6l;0 ا   
      J`EGG;ا J1دpZa;ا JMI6Z;لد   ، جملةا٠الكويت  ،)٤( ، العدد )٣٢(العلوم االجتماعية، ا  
  61073 ا;�M=Y ا;X/pM اpMaE; DY>nل p2Iض   ،  )م٢٠٠٥(بوروبة ، حممد بن فضيل ،  -٥

  ة السعودية ، العـددـغرافي، اجلمعية اجل)  ا;�eا6N –ا;8> ا;X>6C ( وادي ا;`=6M ا;6/-ل     
  ٠السعودية   ، الرياض ، اململكة العربيـة)٧٣(   

 pM9 �eL 6ل ـ10ـJ ;78ـp/168ـدراJ9 ه0Mرو/pرP   ،)م٢٠٠٧( بوروبة ، حممد بن فضيل ، -٦

Lض وادي ـpFـJ`EGG;-I دp8ـ  Jد1ـpـZa;ا JـMI6Z;ز دراسات اخلليج واجلزيرة ـمرك،   ا  
    ٠ ، الكويت )٢١(يت ، العدد الكو ، جامعةالعربية      

  � ـ0 و��ـZـ? IـZC-ر Fـ0ام ا:89ــا�89،  )هـ ١٤٢٣ (يم حممد علي ، ـدوي ، إبراهـب -٧

  ، حبوث جغرافية ا;pEZG/-ت ا;6leاXP JMP دراp/pM� J9رp.� JM�p;pPب �6ق M9.-ء     
  ٠سعودية ، اململكة العربية السعوديةال اململكة العربية أقسام اجلغرافيا جبامعات السابعة ، ، الندوة      
  0 ـ-ر /? ZIـ.M-ت ا:ZC89ـX ;78ـE/-`3 ¢Mـjp3 ، ) م٢٠٠٧ (احلواس ، عساف بن علي ،  -٨

  و��� ا;pEZG/-ت ا;6leاJMP ;01028 وME23> ا;�N-Y¥ ا;0Miرو/pرpLn J168/pPاض    
     J162اوY;16¢ اY8;٨١(لك سعود ،  العدد ، اجلمعية اجلغرافية السعودية ، جامعة امل  ا( ،   
  ٠ ، الرياض ، اململكة العربية السعودية )م٢٠٠٠(    

  



 ٣٢٩

  
       
  جريدة الشرق ،  6ـوادي ;=? /0i/ XL-M9 �EZد M/08;-I،  )هـ١٤٠٢ ( اخلريف ، بدر ، -٩
  ٠ ) ٩٦٧٨( حمليات ، العدد – األوسط       
   ،6م J.10G;-I ا;p.Gرة  ـ;J7]./ D ا;2اnودJ1 ا;0ا´JE إم ، ـالدوعان ، حممود بن إبراهي -١٠

   ، الرياض ، )م١٩٩٩( ، )٣٨(ة ، جامعة امللك سعود ، العدد ـة السعوديـة اجلغرافيـ  اجلمعي    
  ٠   اململكة العربية السعودية    

  ¥ ـ-NـYـ�E; Xــ�pـp;ــpرPــp/ـMـ> ا;eـMEـ28ـا;،  )م١٩٨٠( سالمة ، حسن رمضان ، -١١

       /pPرpG;ا J168 ردنnا XP JMN-G;اض اpLá; ٧(جملد   ،، دراسات العلوم اإلنسانيـة( ،   

  ٠األردن  عمـان، ) ١(العدد        
   7M=]3-ت JM.73 ا:ZC89-ر 0ZI ?F ، )هـ ١٤٢٣ (ود ، مشاعل بنت حممد ، ـ آل سع-١٢

      Ma1دpMe;ا �M;-9nدرا9ـوا XP رةp]8G;ا J168ـ/pPرp/ JـP-e;د1-ن اp;ا JJ حبوث ،   
  اململكة العربية السعودية ، اململكة العربية  اجلغرافيا جبامعات أقسام السابعة ، جغرافية ، الندوة       
     ٠السعودية        
  �Gـ��ـJ ا;ME28ـ> ا;pGرpP/8ـ6ي ;�MZC  ، )م٢٠٠٠ (  ، مشاعل بنت حممد ،آل سعود -١٣

   ، )م٢٠٠٠( ، )٤٥( جامعة امللك سعود ، العدد اجلغرافيـة السعوديـة ، اجلمعية ،  �a-ح      
  ٠العربية السعودية  الرياض ، اململكة      

  - ــ dG� 0 i3-�-MIـZـ? Iـ-ر FـJ ا:ZC89ـMـ/N6   ،)م ١٩٩٢ ( الصاحل ، حممد عبداهللا ، -١٤ 

        -iEME23عة امللك  جام-مركز البحوث   ،)٢٧( حبوث جغرافية ، العدد   الطبعة األوىل ،،  و  
    ٠السعودية   ، اململكة العربيةسعود ، الرياض        

  6ق <ـMـ-س ا;l8GـMـ6ات PـX أpLاضـâ ,ـZIـ ،  )م ١٩٩٢ ( الصاحل ، حممد عبداهللا ، -١٥

      ¢16Y8;جامعة امللك سعود ، الرياض- مركز البحوث  ،)٢٥(حبوث جغرافية ، العدد  ،  ا  ،   
  ٠لسعودية ا اململكة العربية       

  X ـFpــp¨ـ� ا;Gــ-9ـpر ا;Gــ0ام ¾ـ�ـ8ـا9   ،) م١٩٩٩ ( الصاحل ، حممد بن عبداهللا ، -١٦

        J.a2G;اIp];ا mNـوا;�6ا�pـP28ـ6اE; JMـMEـG;8ـ> ا/pPرpـ.F اديp; ن ووادي ـ6ي-  
       m9pI JF61�/ J1دpZa;ا JMI6Z;ا J`EGG;١١(   ، جملـة جامعـة امللك سعـود ، جملدا(   
     ٠اململكة العربية السعودية   ، الرياض ،)٢(اآلداب        
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   ا;=M-�-ت وا;pEZG/ـ-ت ا;JM�-`G وM.73-ت   ، )هـ١٤٢٣( وض ، ـ العمري ، حممد بن ع-١٧

       J�Mه D;إ -iE1p23JMـG>اتـة ، أقسام اجلغرافيا جبامعـة ، الندوة السابعـ ، حبوث جغرافير  
   ٠العربية السعودية  السعودية ، اململكة العربية اململكة      
   ا;�راG� XP JMF-ل M9.-ء  p]3ر ا;�J]16   ، )م١٩٩٨( عبدالاله ،عبدالفتاح صديق ، -١٨

       XPP�89)  ١٩٩٨-١٩٨٢ (68ة /?ـ-I0ام ��� اـle;ت ا-/pEZG;ـZC89:وا JMPر ـ6ا-  
     0ZI ?F ،  مركز األمري سلطان ألحباث  التصحر والبيئة  دراسات الثالث ، املؤمترة، ـحبوث بيئي  
  ٠اململكة العربية السعودية  واملياه والصحراء ، الرياض ، البيئة     
  MGـ� ا;�ــ6اNـm ـp¨ـpع ´ـ-ص PـY3 Xـ/ ، ) هـ ١٤٢٦ (ه ، ـ عثمان ، بدر الدين ط-١٩

        -i�-8اص يف تصميم اخلرائط وإنتاجها غري منشورة ، ـمتارين عملية ملقـرر موضوع خ ، وإ�  
    ٠جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية السعودية        

  متارين ، i-رات XP J/078/ JM.P ا;�6اmN ـ/، ) هـ ١٤٢٥ (ه ، ـعثمان ، بدر الدين ط -٢٠

  ة غري منشورة، جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية ـاملعلومات اجلغرافيعملية ملقرر        
  ٠السعودية        

  �   ــX ;.�ـX ا;7M=]8ـEGـ� ا;Zــا;e-�، ) هـ ١٤٢٥ ( ، حنان بنت عبداللطيف ، الغيالن -٢١ 

        P6اle;ت ا-/pEZG;ـاMـI Jـ�6-/ـÁ 9.V–ARCGIS     ،نظمررـملق ن عملية ـاريمت   
   ٠سعود ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ، جامعة امللك غري منشورة املعلومات اجلغرافية        

  ا��89ص �=`J ا;16Y8¢ ا;MGE; X2]a-�  ، ) م٢٠٠٤ ( الغامدي ، سعد أبو راس ، -٢٢ 

       e;-ZG;ل ا-GZ89-I ـ>nت ا-�-M=; JM;ãا JـMF-.Y;ر ا-Gـ J :=� J7]./ DEF J9ل ـدرا-  
   ، العدد)١٦(، جملة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية ، الد �GZ-ن         
   ٠ ، مكة ، اململكة العربية السعودية )٢(       

   -م F? وادي J[M.Lـ/pEZ/-ت وأر< ،  )هـ١٤٢٧ ( اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، -٢٣
  ٠اض ، اململكة العربية السعودية       الري 

  طارق ، 3 Á/-�6I[61p وادي M.L]J  ،  )هـ١٤٢٧ ( اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، -٢٤
  ٠اململكة العربية السعودية الرياض        للنشر واإلعالم ، 

  J[M ا;61p]3 Á/-�6I JEL6G وادي L. ، )هـ١٤١٣( اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، -٢٥

        <GZ;6 اMa; ي�M[.8;ا Á/-�6=;ا ?/ D;وnللنشر واإلعالم ، الرياض   ، طارقهـ ١٤١٣ا  
  ٠اململكة العربية السعودية        
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  Iـ�6ــ-/ـÁ 3[ــ1pــ6 وادي Lـ.Mـ]ـJ  ،  )هـ١٤١٥ ( اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، -٢٦

  للنشر واإلعالم ، الرياض  ، طارقهـ ١٤١٥ي L.ـM]ـZ; J-م ا689اeM3ـMـJ 3[ـ1pـ6 واد       
  ٠اململكة العربية السعودية        

  �MM73 اn¨6ار ا;pا<DEF JZ ا;YG-در  ، )هـ١٤١٢( اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، -٢٧

       [M.L اديp; JMZM=];اJ–رات-a`;وا d�-YG;6 اM�¡3 ٠ودية ، الرياض اململكة العربية السع   
  X ـ6دم ور/ـ-ل ا;ـGــ? أFـF 6ـ16ـ7ــ3   ،)هـ١٤١٧ ( اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، -٢٨

         J[M.L وادي XP ت-[E�G;٠، الرياض اململكة العربية السعوديةا  
  J ــــJ درا9ــــ-ر واnود1ـــ6ج اi�nــZـ3   ،) م١٩٩٢ (ن ناصر ، ـي ، عبداهللا بـ الوليع-٢٩

        JM�p;pPرp/pM� JM7M=]3 Z;ا J`EGG;ا XP JP-e;ا J1ودnا âZ=; ـMI6ـJ Za;د1ـ اpـJ   
  ٠السعودية ، اململكة العربية السعودية  اجلمعية اجلغرافية  ،)١٢(  حبوث جغـرافية ، العدد       
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   -ر F?ـZCـا:M89-ت ـدور /N6 ، )هـ ١٤١٨ ( اجلعيدي ، فرحان بن حسيـن بن صاحل ، -١

      ZIـXP 0 Fـ0اد ا;�16[ـإMe;ا Jـ/pـPرpـ;pـM�p2ـ; JـME/62;ض وادي اpـJ رسالـة ،    
  ماجستري غري منشورة ، عمادة الدراسات العليا ، جامعـة امللك سعـود ، الرياض ، اململكـة       

  ٠      العربية السعودية 
   دور ��� ا;pEZG/-ت ا;6leاXP JMP ، )هـ ١٤٢٨ (القرادي ، مفرح بن ضامي بن حممد ، -٢

     <ME23 زان-� J7].GI JL-Ma;78=> اa/6 و¨-Lعمادة  ورةـ ، رسالة ماجستري غري منش ،  
  ٠اض ، اململكة العربية السعودية الدراسات العليا ، جامعة امللك سعود ، الري     
   ا;[=6�pاE/ ?/ JMP]-تإ�8-ج ا;�6اmN  ، )هـ١٤٢٥(املسن ، مبارك بن حممد بن ناصر ،  -٣

  رسالـة ماجستيـر غري  ٠ Jـ� ا;pEZG/-ت ا;6leاMPـا;�aG ا;peي /=-�6ة I-0�89ام ��     
  ٠اض ، اململكة العربية السعودية ، عمادة الدراسات العليا ، جامعة امللك سعود ، الري منشورة     
   ا;ZـJMI6 ا;pZaد1ـpL Jض وادي ;MـJ`EGG;-I J ، )م ١٩٩٥ (املشاط ، هند عبدالرمحن ،  -٤

      JM�p;pPرp/pM� J9ة التربية ، جدة ، اململكـةـ ، رسالـة دكتوراه غري منشورة ، كليدرا  
  ٠ العربية السعودية      
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ا;JMI6Z ا;pZaدpL  J1ض وادي J`EGG;-I J[M.L ، ) م١٩٨٢( أمحد ،  بنمصطفى ، أمحد -٥

Pرp/pM� J9ـدراM�p;pـJشورة ، جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية   ، رسالة دكتوراه غري من
  ٠مصر 

  

FFFFدددد�E�E�E�Eא�א�א�א�x	'Cوא��Z�'Bx	'Cوא��Z�'Bx	'Cوא��Z�'Bx	'Cوא��Z�'B����:� J� J� J� J� �� �� �� �
  
  اÞE,n ا;�aeG وا;pEGن �n`-ل  ، )م ١٩٨٦ ( سعادة ، جودت أمحد وعباس حدادين ،  -١

  ة األوىل ، مطابع جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة ـ ، الطبعpرـYـ� اnرض ا;Gـ9[      
      ٠دية السعو العربية      

  MIp-ت ـ-ت ا;96ـ2E]Y/ ،  )م ١٩٩٠ (شرف ، حممد عبدالغين و الطاهر عثمان إدريس ، م -٢

  ٠اض ، اململكة العربية السعودية  ، الطبعة األوىل ، مطابع جامعة امللك سعود ، الريا;pYGر      
   ، Jـا6MPـ-ت ا;leـ/2E]Y/ �eZ-ت ��� ا;pEZG/ ،  )م ١٩٩٢ (  عزيز ، حممد اخلزامى ، -٣

  ٠    الطبعة األوىل ، دار احلقيقة لإلعالم الدويل ، القاهرة ، مصر 
  -لـ�n JMI6`ـ[2E-ت ا;Z? ا;YGـ-ت /ـ/.�8=  ، ) هـ١٤٠٤ ( الغنيم ، عبداهللا يوسف ، -٤

  ٠ ، الطبعة األوىل ، شركة املطبعة العصرية ومكتباا ، الكويت اnرض 9[�       
   ،   ا;p/-7س ا;6leاXP ا;peا�� ا;[=JMZM وا;=JM�M ، ) م٢٠٠٣( حمسوب ، حممد صربي ، -٥

  ٠مطبعة اإلسراء ، القاهرة ، مصر      الطبعة األوىل ، 
  الطبعة األوىل ، ، -ضـأ,J.10/ ÞE ا;16 ، )هـ١٤١٩( الرياض ،   اهليئة العليا لتطوير مدينة-٦

  ٠ ، الرياض ، اململكة العربية السعودية       اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض وجامعة امللك سعود
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  م ـ، مقياس الرس ) 13-4624 (رقم لوحة ،  ا;16-ض �.pب �6ب ،  خريطة طبوغرافية -١

  الطبعة اإلدارة العامة للمساحة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية العامة ،  ) ٥٠,٠٠٠ : ١ (    
  ٠هـ ١٤٠٢ ،      األوىل
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  م ـياس الرسـ مق  ،) 42-4624 (ة ـم لوحـ ،  رق?ــــ=ــــوادي ; خريطة طبوغرافية ،  -٢

  الطبعة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية العامة ،  اإلدارة العامة للمساحة  ) ٥٠,٠٠٠ : ١ (     
  ٠هـ ١٤٠٢     األوىل ، 

  ة ـة للمساحـالعام ، اإلدارة  )١٠,٠٠٠ : ١ ( لرسم، مقياس ا-ض ــ16ـا;ة ، ـ مرئية فضائي-٣
   مدمج  )Landsat5 (ي األمريكي ـ القمر الصناع وزارة الدفاع واملفتشية العامة ،العسكرية      
  ٠هـ ١٤١٨ ، )متر ١٠( درجة وضوح مكاين ) Spot (الفرنسي مع القمر      

  ، اإلدارة العامة للمساحة  ) ٦,٠٠٠ : ١( مقياس الرسم   ،-ضـ16ـا; 6بـ�  مرئية فضائية ، -٤
  درجة )  Ikonos( ة ، القمر الصناعي األمريكي ـوزارة الدفاع واملفتشية العامالعسكرية ،       

  ٠م ١٩٩٩ ، )متر ١(      وضوح مكاين 
  العامةدارة  ، اإل)١٠,٠٠٠ :١ (مقياس الرسم   ،  ا;16-ض ا;�eء ا;XI6l ،  مرئية فضائية  -٥

  ) Spot (القمر الصناعي    ،وزارة الدفاع والطريان واملفتشية العامة ، ةـة العسكريـساحلم      ل
     ٠م  ٢٠٠٣،  ) م١٠( مكاين  درجة الوضوح     
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