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 السدتخمص :
يات التحدذ الشائي الستسثمة بالسخئيات الفزائية مؽ نؾع ظركد البحث عمى اإلفادة مؽ مع     

LandSat  رتفاع الخقسيةوبيانات اال، ـ 2018السمتقظة في عاـ DEM  دقة تسضضدية ذات
شتقاؽ السشخفزات الرحخاوية في ىزبة العخاؽ الغخبية والتي بمغ امتخ ، في  (30)مقجارىا 
عسميات في  GISمؾمات الجغخافية مشخفض ، مؽ خالؿ استعساؿ تقشيات نغؼ السع (39عجدىا )

خظؾط  تحجيجل Qureryعسمية ( متخ ، ثؼ 50خظؾط الكشتؾر بفاصل كشتؾري مقجاره )شتقاؽ ا
وجج عجد غضخ قمضل مؽ  ، وقج ياتذحيبو عدؿ لمسشخفزات عؽ السختفعات  تاله، الكشتؾر السغمقة 

تكتؾني كسشخفض الكعخة ، و إذابي مثل ساوة  يا ما بضؽالسشخفزات الرحخاوية ، يتبايؽ أصم
 سشخفزاتبسداحة التفاوت  وبحخ الشجف والحبانية والخزازة والدمساف وصمضبات ، كسا عيخ

والبؾىؾة أـ فخس و  الحمؾيات)الفيزات( مثل فيزة أـ الغخانيج و بػ دسى محميًا ي اصغضخ يا فبعز
 عمى أربعة أقداـقدست لحا ، ججا  وكبضخ متؾسط وكبضخ، والبعض اآلخخ  والسالح ومغضثة
( مشخفزات 8( وبمغ عجدىا )2كؼ 1-2ـ10000رغضخة تتخاوح مداحاتيا بضؽ )فالسشخفزات ال

بمغ و ( 2كؼ 5 – 1ستؾسظة تتخاوح مداحاتيا بضؽ )وال ،( 2كؼ 1221مقجارىا )وشغمت مداحة 
كبضخة تتخاوح مداحاتيا ، وال( 2كؼ 27220وشغمت مداحة مقجارىا ) أيزا ( مشخفزات8عجدىا )

 ،( 2كؼ 32217وشغمت مداحة مقجارىا ) مشخفزات( 5( وبمغ عجدىا )2كؼ 10 – 521بضؽ )
 .فضخ( مش18) يبمغ عجدىاو فأكثخ(  2كؼ 1021ضؽ )كبضخة ججا تتخاوح مداحاتيا بوال
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Abstract : 

     The research focuses on utilizing the remote sensing data represented 

by LandSat satellite images captured in 2018 , and DEM digital height 

data with a discriminatory accuracy of (30) meters   , to derive the desert 

depressions in the western plateau of Iraq, which numbered (39) low, 

through the use of GIS techniques in deriving contour lines with a 

contour interval of 50 meters , then the (Qurery ) process to determine 

closed contour lines , it is followed by isolation and pruning of heights, 

there are quite a few desert depressions, its origin varies between 

solubility like Sawa ,and  the original tectonics, such as the depression of 

the Kara, the Sea of Najaf, Habbaniyah, Razzazah, Salman and Sulaibat , 

there is also a variation in the area of depressions, some of which are 

small, locally called (Alfaydat) , Such as ('Am algharanij) , (Alhulawayat) 

,( 'Am faras) , (Albawhu) , (Almalih) and ( Maghitha) , others are 

medium, large and very large. So it is divided into four sections,  eight 

small depressions with an area ranging between (10000 m
2
 - 1 km

2
) , 

occupied an area of (1.21 km
2
) , the medium depressions its areas range 
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 between (1 - 5 km
2
) numbering (8) depressions that occupied an area of 

(27.20 km
2
) , the large area ranges between (5.1-10 km

2
) , which are (5) 

depressions occupying an area of (32.17 km
2
) , and very large areas 

ranging between (10.1 km
2
 or more), which are (18) low. 

 

key words : 

Maps Contour , Desert Depressions , Geographical Information Systems , 

Remote Sensing. 

 
 
 

 : الـسقـدمــة
مؽ نسط ميؼ  والسشخفض ( ،األحؾاض الرحخاوية)تدسى أيزًا  السشخفزات الرحخاوية     

ة عسا يجاورىا مؽ فزمشخأرض عبارة عؽ وىؾ ، ى نساط األشكاؿ األرضية في الرحار أ
مؽ  التخسبات الفيزية القادمة إليو وتكثخ فيو،  يتفاوت في مداحتو تفاوت كبضخو ،  األراضي

عؽ طخيق السياه الجارية أو الدضؾؿ التي  ية السحيظة بولالؾدياف أو السشاطق اليزبية أو التال
قج الؾدياف أو  بعض ىحه السشخفزاتوقج تختخؽ ، تحجث في مؾاسؼ تداقط األمظار الغديخة 

بعض السشخفزات في نذأتيا إلى العؾامل التكتؾنية )السشخفزات  عؾدوت ، تشتيي عشجىا
كسا يسكؽ إرجاعيا إلى عسمية ىبؾط ، ية( مثل الثشيات الحؾضية السقعخة أو االنكدارات التخكضب

ؽ نؾع الحجخ الجضخي أو دظحية مالتحت سيائي الباطشي إذا كانت الرخؾر نتيجة التحمل الكي
مسا يؤدي إلى تفت ، ضخة رتفاع مدتؾى الساء الباطشي في الفتخات السظإأو نتيجة ،  الجولؾمضت

ات وتقؾـ الخياح بعسمية سفي وتحرية تمػ السفتت ، في فتخات الجفاؼ انخفاضيإالرخؾر ثؼ 
يؤدي تداع والعسق مسا ح في اإلشذأ يأخيف التجؾيف الحي إو ،  وحسميا بعضجًا فضتذكل السشخفض
ة التحمل قتخاب مؽ مدتؾى الساء الباطشي ومؽ ثؼ تدداد عسميإلى زيادة الخطؾبة نتيجة اإل

كتداح في تعسضق وتؾسيع السشخفض حتى يغيخ ويشكذف وتجأب عسميات التحرية واإل، يسيائي الك
 ستسخارإ تكؾيؽ قذخة ممحية عازلة تسشع مؽوقج يشذأ عؽ التبخخ  ، الساء الباطشي فتتذكل الؾاحات

 ل الخياح.سع
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السشخفزات الرحخاوية في إشتقاؽ خخائط ىل يسكؽ )تي بالدؤاؿ اآل تتحجد : مذكمة البحث 
 (؟GISمؽ معظيات التحدذ الشائي بإستعساؿ تقشيات  ىزبة العخاؽ الغخبية

إشتقاؽ خخائط السشخفزات الرحخاوية في ىزبة يسكؽ تي )تتمخص بسا يأ : البحث رضيةف
، خظؾط الكشتؾر في إستخخاج  DEM بيانات اإلرتفاع الخقسية خالؿ إستثسارمؽ  العخاؽ الغخبية

،  ياتذحيبو لسشخفزات عؽ السختفعات اعدؿ و الخظؾط السغمقة ، تحجيج ل Qureryعسمية ثؼ 
 نذأتيا(.وتدسياتيا وأصل  يامتعخؼ عمى مداحاتل Land Satاإلستعانة بالسخئية الفزائية و 
اؽ خخائط السشخفزات إشتق الستبعة في ظخيقةال الزؾء عمى تدميط في تسثلت : البحث فاهدأ

ودور التي تفضج في ذلػ ،  فزائيةسعظيات الال، ونؾع  العخاؽ الغخبية ىزبة الرحخاوية في
 إجخاء العسميات السظمؾبة.في  GISتقشيات 
إلشتقاؽ  الحجيثة إعتساد السعظيات الخقسية الفزائية والتقشيات الجغخافية تكسؽ في : ة البحثأهسي

بسا يحقق الجقة وإختداؿ الؾقت والكمفة  الرحخاوية في ىزبة العخاؽ الغخبيةخخائط السشخفزات 
 أكثخ مسا لؾ إستعسمت الظخائق التقمضجية.

العخاقية ، وتذسل جسيع األراضي تستج جغخافيا في القدؼ الغخبي مؽ العخاؽ  : البحث حدود
،  الخميج العخبيمؽ نقظة دخؾؿ الشيخ إلى العخاؽ حتى الؾاقعة إلى الغخب مؽ نيخ الفخات ، بجءا 

( 38.59 - 48.39( شساال وقؾسي طؾؿ )34.39 -29.93كيا بضؽ دائختي عخض )وتستج فم
 (.1غخبا ، الخخيظة )
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 إستعسل السشيج التحمضمي في قخاءة السعظيات ، وتفدضخ دالالتيا الظيفية والخقسية. : البحث مشهج
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 ىزبة العخاؽ ول ال  تدبقيؼ مقجمة ، تشاولت خسس فقراتتكؾف البحث مؽ  : ة البحثيمهيك 
أنؾاع  عمى ثانيةالمؽ حضث مؾقعيا ومداحتيا وإرتفاعاتيا وطؾبؾغخافضتيا ، وركدت  يةغخبال
آلية إشتقاؽ  الثالثةوعالجت  وفق معياري الشذأة والسداحة ، لسشخفزات الرحخاويةا

متؾزيع ل رابعةالوتظخقت  عمى ست مخاحل تظبيكية ، السشخفزات الرحخاوية في اليزبة الغخبية
والسقتخحات التي تؼ التؾصل  الشتائج الخامدةسشخفزات اليزبة الغخبية ، وتزسشت الجغخافي ل

 إلضيا.
 ، يسكؽ تؾضيحيا عمى الشحؾ اآلتي :بيانات وبخامجيات متعجدة  تإعتسج : البحث أدوات

 ( :1تؼ إستعساؿ البيانات السجرجة في البحث وكسا يغيخ في الججوؿ ) البيانات : .1

  مؽ القسخ اإلصظشاعي  الفزائية :السخئيةLandSat  دقة تسضضدية ، ذات  ـ2929لعاـ
 .متخ 30مقجارىا 

 DEM : 30جقة تسضضدية مقجارىا ، وبـ 2018عاـ تؾفخت لمبحث بيانات اإلرتفاع الخقسية ل 
 .متخ

 تأريخ  تخاوح، ي (1/100000)ذات مكياس خخيظة ( 25إستعسمت ) : الخخائط الظؾبؾغخافية
 ، وغظت القدؼ األكبخ مؽ مشظقة الجراسة. ـ1999 – 1985 يعامإنتاجيا بضؽ 

  سكياس خخيظة طبيعية واحجة لمعخاؽ ب إستعسمت : الجضؾلؾجيةالظبيعية و الخخائط
، وخخيظتضؽ جضؾلؾجضتضؽ بشفذ السكياس ـ 1985لعاـ يعؾد تأريخ إنتاجيا ،  (1/1000000)
 .ـ2999 – 1996 يلعاميعؾد تأريخ إنتاجيسا ، 

معيج أبحاث الشغؼ البضئية  مجابخ  أحج، وىؾ  Arc GIS 10.6 بخنامج إستعسل  :البرامجيات  .2
(ESRI( )Environmental System Research Instituteاألمخيكي الستخرص ) 

حجث تقشية متبعة بإستعساؿ الحاسؾب إلجخاء أيعج و ، في أنغسة السعمؾمات الجغخافية 
مة والبحث ئثالثي األبعاد وعسمية السداثشائي و عسميات السعالجة والتحمضل السكاني والذبكي 

عجد كبضخ ويزؼ ىحا البخنامج ،  (1)لكؼ ىائل مؽ البيانات وإخخاجيا عمى شكل خخائط وتقاريخ
 : وىي بحثال يشاسب أىجاؼى ما عتساد عمالتي تؼ اإلالفخعية مؽ البخامج 

                                           

(1) ESRI , Arc GIS 9.2 ، New York Street، Redlands ، CA 923737-8100، USA , 
2006 , 380. 
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إف مسضدات ىحا البخنامج كثضخة ججًا ال يسكؽ حرخىا ، لكؽ عمى نحٍؾ  :Arc Map بخنامج  . أ 
 : (1) باألمؾر اآلتيةمخترخ يسكؽ أف يقؾـ ىحا البخنامج 

 
 ( الخرائط السدتعسمة في البحث.1الجدول )

 السكياس الدشة الظبعة الجية السشتجة الشؾع العشؾاف ت
 1/100000 1985 الثالثة بغجاد،  السداحة،  السشذأة العامة طؾبؾغخافية لحـ ر أ 1
 1/100000 1986 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية بؾ الججأ 2
 1/100000 1986 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية الغيضخة 3
 1/100000 1986 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية الرفاوي  4
 1/100000 1986 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية البتخة 5
 1/100000 1986 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية االشعمي 6
 1/100000 1986 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية خبخة البؾيب 7
 1/100000 1986 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية الكؾيخة 8
 1/100000 1986 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية فيزة العبضج 9
 1/100000 1986 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية عكخة 10
 1/100000 1986 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية الرفاوي غجيخ  11
 1/100000 1987 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية شعضب أـ فارس 12
 1/100000 1987 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية السعانية 13
 1/100000 1987 الثانية السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية جخيبيعيات 14
 1/100000 1989 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية الدساوة 15
 1/100000 1989 الثانية السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية الخمضثة 16
 1/100000 1989 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية الجبجبة 17
 1/100000 1989 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية الكرضخ 18
 1/100000 1990 الثانية السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية شعضب فخج 19
 1/100000 1992 الثالثة السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية الخزخ 20
 1/100000 1992 االولى السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية برية 21

                                           

(1) Environmental Systems Research Institution ( ESRI ) ، Arc GIS 9.0 ، help of the 
program. 
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 1/100000 1992 الثالثة السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية الدمساف 22 
 1/100000 1999 الخابعة السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية انراب 23
 1/100000 1999 الثانية السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية أبؾخؾيسة 24
 1/100000 1999 الثالثة السداحة العدكخية ، وزارة الجفاع طؾبؾغخافية خؾر الذحيات 25

26 
خخيظة العخاؽ 

 الظبيعية
 1/1000000 1985 - بغجاد ، السشذأة العامة لمسداحة طبيعية

27 
خخيظة العخاؽ 

 البشضؾية
 جضؾلؾجية

العامة لمسدح الجضؾلؾجي السشذأة 
 بغجاد ، والتعجيؽ

- 1996 1/1000000 

28 
خخيظة العخاؽ 

 الجضؾلؾجية
 جضؾلؾجية

العامة لمسدح الجضؾلؾجي الذخكة 
 بغجاد ، والتعجيؽ

- 2000 1/1000000 

 السرجر : مؽ عسل الباحثة.
  إنذاء الخخائطCreate Maps  البخنامج يكؾف بظخيقة سيمة ججًا ،: إنتاج الخخائط في ىحا 

 .لمغاية عسمية إدخاؿ البيانات عمى الخخائط ، ويكؾف العخض بذكل فّعاؿ تيدضخو 
  الترؾيخ أو التخضلVisualize  تتيح ىحه الخاصية التعامل مع البيانات بذكل جغخافي :

Geographically فيسًا  حيتوي في أي نؾع مؽ البخامج ، تؾفخأشكااًل وأنساطًا ال ت ؾفخ، وي
 حكيكيًا لمخخائط السشتجة.

  شّفح ي: ىحه الخاصية تسّكؽ مؽ إعيار السذخوع أو العسل الحي  وإخخاج البياناتعخض
الجسيع ، إذ يكؾف عخض البيانات بعجة أشكاؿ لجف بظخيقة سمدة ججا ومقبؾلة ومفيؾمة مؽ 

 ت.خسؾماوالرؾر السخظظات و الججاوؿ و التقاريخ و والخخائط ثل المشيا م
  حل السذاكلSolve Problems  يداعج ىحا البخنامج في اإلجابة عمى كل األسئمة التي :

 .تخاذ القخار الدميؼإوالتي تداعج في  ) How much ? What if (تكؾف بذكل 
يقؾـ ىحا البخنامج بعخض جسيع السخخجات سؾاءًا كانت خخائط أـ  : Arc Catalogبخنامج  . ب

أو بيانات فزائية ، وكل أنؾاع السخخجات الخاصة بشغؼ رسؾمات أو مخظظات أو تقاريخ 
السعمؾمات الجغخافية ، وأيزا يقؾـ البخنامج بعسميات أخخى مثل إنذاء الظبقات ونقل البيانات 

 الخاصة بالبخنامج مؽ غضخ فقجاف السمحقات الستعمقة بيا.
إذ  الؾقت نفدو ،كبضخة ججًا ومتشؾعة في  اـىحا البخنامج مييؤدي  : Arc Toolboxبخنامج  . ج

السياـ  لعل مؽ أولى تمػ، و  ( Arc GIS )ال يقل أىسية عؽ بكية البخامج السشزؾية تحت 
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والتحمضل ،  ( Extensions )متجادات السختمفة بضؽ اإل ( Conversion )التحؾيل ىي  
اليضجرولؾجية  واألمؾر اإلحرائية واألشكاؿ ثالثية األبعاد  خرائصالسكاني والتعامل مع ال

 وتحمضميا.
وكاف لكل بخنامج أىسية ومضدة  ، بذكل رئيذ في البحثتؼ التعامل مع ىحه البخامج الثالثة      

في إنذاء الظبقات الالزمة  Arc Catalogعتسج بخنامج إ  ، إذووعيفة خاصة تختمف عؽ غضخه 
 Arcرسؼ وترحيح الخخائط ، أما بخنامج ي ف Arc Mapبخنامج  في حضؽ إستعسلع ، ير المسذ

Toolbox  السدؤوؿ عؽ كافة التظبيقات  ( فقج كافصشجوؽ األدوات)نو أسسو عمى إفكسا يجؿ
 .لتشفضح الجانب العسمي في البحثالتقشية واألدوات الالزمة 

 : يةغربال العراق هزبة -أوال 
متجاد طبيعي لبادية إوىي وحجة اليزبة  لغخبي والجشؾبي الغخبي مؽ العخاؽالقدؼ اغظي ت     

حفخ نيخ الفخات مجخاه عبخ جدئيا الذخقي فدسي الجدء  وقج الذاـ وىزبة شبة الجديخة العخبية
في حضؽ أطمقت تدسية اليزبة الغخبية  ، سؼ ىزبة الجديخةإبضؽ نيخ دجمة بالسحرؾر بضشو و 

عمى الجدء الستبقي مشيا والحي يقع إلى الغخب مؽ نيخ الفخات إبتجاءا مؽ مشظقة دخؾلو إلى 
، وحتى التقاءه بشيخ دجمة وتكؾيشيسا شط العخب وإنتياءا بسربو في الخميج العخبي  العخاؽ

 (%55)لي مخبع وىي تحتل حؾا2ؼك (214120263)وتذغل ىحة اليزبة مداحة تقجر بحؾالي 
فؾؽ مدتؾى  تخم( 600-100)رتفاعيا بضؽ إ جرجويت2( كؼ434128البالغة )مؽ مداحة العخاؽ 

،  فؾؽ مدتؾى سظح البحخ تخم( 900)رتفاعات معدولة قج ترل الى إكسا تؾجج ، سظح البحخ 
د الى العرؾر الجضؾلؾجية القجيسة وىي تعؾ قداـ سظح العخاؽ تكؾيشا أقجـ أاليزبة مؽ ىحه تعج و 
ويقظع ، تغيخ عميو بعض التالؿ الؾاطئة  إذنبداط برؾرة عامة ف سظحيا يسضل الى اإلإو 

السشخفزات أو في الفخات  بعزيا وليذ جسيعيا بشيخسظحيا عجد مؽ الؾدياف التي تشتيي 
حجارىا مؽ الغخب الى الذخؽ نإويكؾف  بيض ووادي الخبخمثل وادي حؾراف ووادي األالكبضخة 

تكؾنت بفعل وتغظي سظح اليزبة تخبة صحخاوية ذات سسػ قمضل  ، مجخى نيخ الفخات هباتجا
بؾعؾرتيا  وتتدؼقداميا جخداء عارية مؽ التخبة أوتكؾف بعض ، والخممية خؾر الكمدية تفتت الر

السحجودة لكثباف الخممية التجسعات و ي حضؽ تغظي الكثباف ف، نتذار السكاشف الرخخية عمضيا إو 
عسميات التعخية وتتعخض التخبة في اليزبة رغؼ قمة سسكيا ل،  قداميا الجشؾبيةأبعض  الشبكة
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تخجع أىسية اليزبة و  ، الخياح بدبب قمة غظائيا الشباتي و بفعلأ مظاراأل هالذجيجة بفعل ميا 
مؾارد و ، خخى أات ورمل الدجاج والكبخيت ومعادف لفؾسفحتؾائيا عمى معادف كثضخة كاإالغخيية الى 
ضيا الباطشية والتي تغيخ عمى شكل عضؾف في حافتيا الذخقية مكؾنة واحات تكثخ ف هكثضخة لمسيا

ف فضيا إ، و حالية وعضؽ التسخ )شثاثة( خ كؾاحة كبيدة وال ستيظافالشخضل ويتخكد فضيا اإل ةزراع
البجو  مسا أسيؼ في تؾطضؽ مؽ خالؿ حفخ اآلبار ىاثسار ستإالتي يسكؽ ه السيا مؽمخدونا كبضخا 

وإف  ، مظارىا ونباتيا الظبيعيأرغؼ قمة  في العخاؽ وسع مشاطق الخعيأفضيا كسا تؾجج  ،الخحل 
وتسثمت ، ذابي صل اإلىي الؾحجات ذات األ يزبةالىحه ىؼ الؾحجات الجضؾمؾرفية وضؾحًا في أ 

( Isolated Hills) تالؿ االذابة( و sinkholes( والحفخ الكارستية )poljesبالسشخفزات )
قابمة لمحوباف بفعل مياه لى طبيعة صخؾر السشظقة اليعؾد تكؾنيا إو ، في السشخفزات السشتذخة 
 رض مؽ خالؿ الفؾالق والذقؾؽ التي تعخضت ليا صخؾرلى باطؽ األإالتي تغؾر ،  األمظار

والؾقاية  هفي خدف السيا يابعض مشخفزات تإستعسم ولقج ، السشظقة بفعل حخكات أرضية قجيسة
 .لخزازةاخظار الفيزاف مثل مشخفض الحبانية و أمؽ 
 : لسشخفزات الرحراويةا أنواع -ثانيا 
األولى ترشف فضيا السشخفزات الرحخاوية بحدب  ، بظخيقتضؽ عادةالسشخفزات  فرشت     

وسؾؼ يتؼ التظخؽ لكال ،  معيارا لمترشيفالسشخفض مداحة تتخح مؽ ، والثانية  تياأصل نذأ
 الترشيفضؽ عمى الشحؾ اآلتي :

 : الشذأةأصل ترشيف السشخفزات الرحراوية بحدب  -1
افخ العؾامل التكتؾنية غقج تتفختالؼ نذأتيا ، وطبيعتيا تبعًا إلشكاؿ السشخفزات تختمف أ     

،  تذكضل السشخفزاتبقج تشفخد عؾامل التعخية  وأ،  مع عؾامل التعخية لتذكضل السشخفزات
ستكساؿ تعسضق لسشخفزات ثؼ يتبعيا فعل الخياح إلفالتعخية السائية قج تقؾـ بعسمية حفخ ا

رخؾر ية فعميا بعج أف أزالت التعخية السائية طبقة الخياحعؾامل التعخية ال إذ تأخح، السشخفض 
 ،ل الخياح وتعسضق السشخفض سربا لعخ ربح السشخفض مدخحايوبالتالي ، الدظحية الرمجة 
فضخى أف  Ball، أما  قج تؤدي بسفخدىا إلى حفخ وتعسضق السشخفض Beadnellفالخياح كسا يخى 

ق السشخفزات حتى ترل إلى مدتؾى تذبع قيعاف تمػ السشخفزات الخياح تقؾـ بػحفخ وتعسض
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الكيسيائية في تعسضق والتجؾية بجأ فعل اإلذابة ي، ثؼ  بخطؾبة السياه الجؾفية فضتؾقف نذاطيا 
 : إلى نؾعضؽ ىسابرؾرة عامة سشخفزات الا عمى ذلػ يسكؽ ترشيف وتأسيد ، السشخفزات

عمى  غالبا ما تقعأف السشخفزات  Knetschيخى العالؼ  مشخفزات ذات أصل تكتوني : -أ
عسميات الحفخ  ىاداعجت بفعل عؾامل تكتؾنية بذكل أساس تكؾف تحجود التكؾيشات الجضؾلؾجية ، و 

فالعؾامل التكتؾنية قج يراحبيا عسميات ىبؾط في سظح  ، مل التعخية الخارجيةبؾاسظة عؾا
 .نكداراإلقج يحفخ السشخفض عمى طؾؿ خط  وأ األرض فتؤدي إلى نذأة السشخفزات

 السائية اإلذابة اتعؽ عسمييشتج ىحا الشؾع مؽ السشخفزات  ي :ذات أصل إذابمشخفزات  -ب
وغالبا ما تغيخ  الجضخي ، فؾؽ األسظح الستكؾنة مؽ الحجخوتشذئ ، عميو إسؼ )اليؾات( ويظمق 

حضث تشذط  الجافة وشبو الجافةسشاطق الفي إنيا تغيخ كسا  ة الخطبة ،يفي السشاطق الجضخ 
وأعساقيا وأشكاليا مؽ  تياازات في مداحع إختالؼ ىحه السشخفوم ، عسميات اإلذابة التحتية

فبعزيا يشذئ ويتظؾر فؾؽ  ، إال أنيا تعج مؽ أكثخ األشكاؿ الكارستية وضؾحامشظقة إلى أخخى 
 القخيبة مشيا ،أو اليزاب وتستمئ بالتخسبات القادمة مؽ جؾانب التالؿ  صخؾر جضخية متكيفة

تقاطع الفؾاصل مشاطق والبعض اآلخخ يكؾف ذو جؾانب شجيجة اإلنحجار وتتسضد بالعسق متخضخة 
يتؾقف شكميا عمى  وتتحؾؿ مع اإلذابة التجريجية إلى مشخفزات عسيقة، ليا  مؾاضعالرخخية 

 .فدوخ نالخرائص التفرضمية لمرخ
 : السداحةف السشخفزات الرحراوية بحدب ترشي -2

 ة بعزيافقج ال تتعجى مداح،  تفاوتا كبضخا افي مداحتي السشخفزات الرحخاويةتفاوت ت     
عذخات أو مئات مؽ  ض اآلخخعبمداحة البضشسا ترل ،  الرحاري  أمتار مخبعة في بعضعجة 
 يأتي :بسا  ويسكؽ تؾضيح ذلػ ، وتديج أعساقيا عؽ عذخات الكضمؾمتخاتمتخات الكضمؾ 

في  التحرية اتعسميؾاسظة السشخفزات الرغضخة ب تشذأ : مشخفزات صغيرة السداحة -أ
ظي الخواسب اليذة تتكؾف مؽ مؾاد ىذة عاريًة تسامًا مؽ كل حساية ، فعشجما تغ التي طقاسشال

وىحه  تحرية ،ال إلى األولىف عسمية تكؾيؽ تمػ السشخفزات تحتاج في مخحمتيا فإغذاًء صمبًا 
 تحريةعسمية الأماـ تكؾف الفخصة مييأة الغذاء الؾاقي ف إزاحةعسمية الشحت مؽ العسمية تسّكؽ 

والشحت ومؽ ثؼ  تحريةتتعاقب عسميات الو ،  وتعسيقوالخئيذ في تجؾيف السشخفض  يامكياـ بعسمل
ف أل ىي معخضة لعسمية التحرية األرضسظح  أجداءجسيع  إفلتعسضق السشخفض ، والؾاقع  تحريةال
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نتقاء عشج قياميا بيحه تقـؾ الخياح بسيسة اإلفأجدائيا التخبة أو الرخؾر تبجو جخداء في جسيع  
وحسميا في  السفتتات الرغضخة ججًا كالظضؽ والرمراؿ والظسى بديؾلة لتقاطإيتؼ و العسمية ، 

رى أما الح،  األرضقخب سظح  شقلتو  ؾ الخماؿ بؾاسظة الخياح الستؾسظة الذّجةتحخ تو ،  اليؾاء
 السشخفض والتي ال أسفلالتخسبات الظضشية  أوتخمف الحرى والسفتتات الخذشة تو  تؼ دحخجتياتف

ة نتيج يكؾف  عسمية تكؾف ىحه السشخفزاتأف آخخ يذضخ رأي و  ، يسكؽ نقميا بؾاسظة الخياح
 نتغاـ الدفحإلعجـ  أولسدامية الرخؾر  تتجسع قظخات الشجى إذ، لعسميات التجؾية الكيسياوية 

سفتتات بؾاسظة الخياح كالوتداؿ نتائج التجؾية  تشذيط عسمية التجؾية الكيسياوية ، إلىتؤدي و 
 .والستؾسظة السداحة الرغضخة تتتكؾف السشخفزاوبيحه الظخيقة 

،  أو شبو مدتؾية ذات أرضية مدتؾيةكبضخة مشخفزات ىي  مشخفزات كبيرة السداحة : -ب
،  Down-Faultsمتجاد الرجوع التحتية مع إنخفزت تخكضبيًا إ وعسيقة واسعةتترف بكؾنيا و 

سيع عسميات االذابة إذ كؾنت مجاري تحت سظحية تختفع السياه الجؾفية فضيا إلى الدظح لتؾ 
 رسابات بفعل مياه الؾدياف الجارية فؾؽ الدظح.تستمئ تمػ السشخفزات باإلو ، أسفل الجخوؼ 

 :في الهزبة الغربية ية السشخفزات الرحراو آلية إشتقاق  -ثالثا 
مؽ خالؿ تؾفضخ ، تؤدي التقشيات الجغخافية دورا كبضخا في الجراسات الجضؾمؾرفية التظبيكية      

وتعج بيانات القسخ  مؽ األقسار اإلصظشاعية ، RSالبيانات الفزائية بأجيدة اإلستذعار عؽ بعج 
LandSat  مؽ أكثخ البيانات مالئسة ليحا الشؾع مؽ الجراسات كؾف األخضخة متخررة في

ة ومشكذفات صخخية التخكضد عمى البشية األرضية مؽ تكؾيشات جضؾلؾجية وتخاكضب خظي
تتكامل ىحه البيانات مع اإلمكانيات التي تؾفخىا تقشية نغؼ السعمؾمات كسا  وتزاريذ سظحية ،

مى ترحيحيا ىشجسيا ومعالجتيا بإزالة التذؾيو والسبالغة الخأسية التي تعسل ع GISالجغخافية 
وغضخ ذلػ مؽ األمؾر وبالتالي تتيح ىحه التقشية إمكانية إشتقاؽ السعمؾمات  والدحف الجانبي

ثؼ  طق والغاىخات التي يخاـ دراستيا ،الؾصفية والبيانات السكانية والكياسات السظمؾبة عؽ السشا
في التحقق  اء الجضؾلؾجية أو الظؾبؾغخافية أو الجضؾمؾرفية أو غضخ ذلػ()سؾ  يأتي دور الخخائط
شتذخ في ت عمى تدسيات بعض السشاطق والغاىخات التي السدتحرمة والتعخؼ مؽ صحة الشتائج

إستعساؿ التقشيات مخاحل العسل التي طبقت في وفيسا يأتي  مشاطق غضخ مجروسة مدبقا ،
 لرحخاوية في اليزبة الغخبية مؽ العخاؽ :الجغخافية في إشتقاؽ السشخفزات ا
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ـ 2020السمتقظة في عاـ  LandSatاليزبة الغخبية عمى السخئية الفزائية تحجيج مشظقة  -1 
لكل مشيسا لمبكدل الؾاحج  متخ 30دقة تسضضدية مقجارىا  DEM عمى بيانات اإلرتفاع الخقسيةو 

الفزائية  البياناتىحه ثؼ إقتظاع السشظقة السحجدة مؽ  ، وذلػ لدعة مداحة السشظقة
 .ومعالجتيا وتيضئتيا لعسميات اإلشتقاؽ

التي يعؾؿ عمضيا  خظؾط الكشتؾر )خظؾط اإلرتفاعات الستداوية(ىي لشتقاؽ أوؿ عسميات اإل -2
وقج أعجت ىحه الخخيظة  ، كثضخا في التعخؼ عمى عاىخات الدظح وإعجاد الخخائط الجضؾمؾرفية

 (.2الخخيظة ) متخ لضتالئؼ مع مداحتيا الكبضخة 50ه لسشظقة الجراسة بفاصل كشتؾري مقجار 

 
وفق في السشظقة خظؾط الكشتؾر السغمقة كل التي تعسل عمى تحجيج  Qureryالكياـ بعسمية  -3

مؽ السعخوؼ أف خظؾط الكشتؾر السغمقة عمى نفديا بيضئة مشحشيات ألف  ،معادلة معضشة 
ويحجث  السخكد داللة عمى أنيا مشخفزات ، وتشاقص قيستيا باإلتجاه مؽ أطخافيا نحؾ



 

 

 

 
 
 

 

14 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 ( ابعرنا)اجملهد   2020كاوون االول  16-17

 

الكشتؾر باإلتجاه مؽ أطخاؼ السشحشيات السغمقة نحؾ العكذ أيزا إذ تدداد قيسة خظؾط  
 .مخكدىا وعشجىا تكؾف األشكاؿ األرضية مختفعات

ترشيف قيؼ خظؾط الكشتؾر السغمقة  ؿمسشخفزات عؽ السختفعات مؽ خاللإجخاء عسمية عدؿ  -4
الكياـ بعسمية تذحيب لتمػ السشخفزات وذلػ ألف طخيقة اإلعتساد عمى خظؾط الكشتؾر  ثؼ

السغمقة في إشتقاؽ السشخفزات تترف بجقة عالية فتحجد كل مشحشى وإف كاف يزؼ بجاخمو 
مشخفض ضئضل ججا ال تتجاوز مداحتو عجد قمضل مؽ األمتار ونغخا لدعة السشظقة فقج 

التعامل معيا وتبؾيبيا في ضخسة يرعب  خمق قاعجة بياناتعيخت أعجاد ىائمة مشيا مسا 
تغيخ بؾضؾح عمى خخيظة السشظقة لرغخ كسا أف أغمب ىحه السشخفزات ال  ججاوؿ ،

وإف أصغخ مشخفض يسكؽ إعياره عمى  حجسيا الحي ال يتشاسب مع مكياس الخخيظة
قج إعتسجت ىحه لحا ف 2كؼ( 0201( متخ مخبع أي )10000الخخيظة ما كانت مداحتو تبمغ )

 .(2الججوؿ ) الكيسة كحج أدنى لسداحات السشخفزات السذسؾلة بالجراسة وأىسل ما دونيا
 
 (.2الجدول )

 الدراسة. السشخفزات الرحراوية في مشطقة

 2السداحة كم اإلسم ت 2السداحة كم اإلسم ت
 98296 فيزة الميفية 20 2268 فيزة اـ ديدؼ 1
 46237 فيزة ىجانية 21 0223 فيزة 2
 0237 فيزة 22 0245 فيزة 3
 4274 درب زبضجة 23 310286 الحخيجية ضبيعات 4
 146270 الدمساف 24 3292 باكؾرة 5
 3209 فيزة 25 1257 فيزة 6
 0210 فيزة 26 3216 فيزة 7
 14298 فيزة واكرة 27 9233 جحاب 8
 296226 خبخة االمغخ 28 0202 فيزة 9
 10243 طيارةفيزة اـ  29 0201 فيزة 10
 6286 فيزة مظخوحة 30 52289 الكعخاوي  11
 5235 سؾح تؾماف 31 0203 فيزة 12
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 0201 فيزة 32 3258 فيزة تكضخة 13 
 1120219 عخةكال 33 4247 كؾيخة 14
 10203 السانع 34 28 الغخابية 15
 29201 الخكتة 35 27287 الجل -الفيجة  16
 5262 عغشضتضؽ 36 19232 فيزة الداعة 17
 225267 الحبانية 37 5201 ساوة 18
 1638245 الخزازة 38 310279 صمضبات 19
 341232 بحخ الشجف 39   

 Arc GIS 10.6السرجر : مؽ عسل الباحثة باإلعتساد عمى بخنامج 

عض السشخفزات التي تؼ إشتقاقيا ؼ عمى تدسيات بلمتعخ بالخخائط الظؾبؾغخافية اإلستعانة  -5
 .(3والخخيظة ) (1وكسا مؾضح في الججوؿ ) إلضيا في دراسات سابقةؼ تخد اإلشارة ول

 (4الخخيظة ) التكؾيشات الرخخية إنذاء خخيظتضؽ جضؾلؾجضتضؽ لسشظقة الجراسة أحجىسا تبضؽ -6
ومظابقتيسا مع خخيظة السشخفزات لغخض  (5الخخيظة ) والثانية تبضؽ التخاكضب الخظية

2 وتبضؽ أف مشخفزات  في اليزبة الغخبيةعمى أصل نذأة وتكؾف السشخفزات التعخؼ 
السشظقة تتخكد فؾؽ السشاطق التي تستج فضيا الغاىخات الخظية وفؾؽ السشاطق ذات التكؾيشات 

مثل تكؾيشات الختقة  التي يكثخ فضيا صخؾر الكمذ والجولؾمايت والجبذ والحجخ الجضخي 
 .والكعخة وزور حؾراف والجماـ
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 سشخفزات الهزبة الغربية :الجغرافي لالتوزيع  -رابعا
ويتبايؽ  يؾجج في اليزبة الغخبية مؽ العخاؽ عجد غضخ قمضل مؽ السشخفزات الرحخاوية ،     

، كسا أدت أصل ىحه السشخفزات فسشيا ما كاف تكتؾنيًا ثؼ أسيست عسميات التجؾية في تؾسيعيا 
حخ الشجف 2 وكحلػ بحضختي الحبانية بالكعخة و كسشخفض الخياح دور ميؼ في رفع نتائج التجؾية 
، إذ أشار الداكشي إلى وجؾد الخدفات السستجة مؽ جشؾب  والخزازة تعؾد إلى عؾامل تكتؾنية أيزا

الخزازة إلى شساؿ الحبانية ، وإستجؿ عمى ذلػ مؽ خالؿ العضؾف السائية السحجدة بسقاطع الرجوع 
سيعيسا 2 وحتى مشخفزات الدمساف يسكؽ عمى إمتجاد البحضختضؽ وعسمت السياه والخياح في تؾ 

عجىا ضسؽ ىحا الرشف إذ عيخت الكثضخ مؽ الجراسات التي تحجثت عؽ نذؾءىا بتأثضخ 
الحخكات التكتؾنية التي أحجثت تذؾىًا في القذخة األرضية أدى إلى التجدئة والتقظع نتيجة الفؾالق 

ضؾفضديائية التي أوضحت بأنيا والرجوع التي تعخضت ليا مشظقة الدمساف ومشيا الجراسات الج
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( ولكؽ البعض عجىا تخكضب إلتؾائي أو إنخدافي Grabenتيزب نتج عؽ أخجود إنكداري ) 
(SubSidence أي عاىخة ذوبانية حجثت قبل تجسع الخسؾبيات الحجيثة التي يحجد عسخىا )

تغضخا في  ض صمضبات الحي يقع عشج خط اإلنكدار الحي يذيجف2 وكحلػ مشخ بالسايؾسضؽ الستؾسط
لحا فإف الكثضٌخ مؽ  اإلنحجار ومشظقة نياية حافات اليزبة وبجاية وحجة الديل الخسؾبي 2

ليدت تكتؾنية صخفة بل إنيا ناجسة عؽ تغافخ عجة  مؽ مشخفزات مشظقة الجراسة السشخفزات
 عسميات جضؾمؾرفية.

بحضخة ساوة التي تكؾنت  فسؽ أىؼ األمثمة عمضياعؽ عسميات اإلذابة الشاتجة السشخفزات أما      
نتيجة عسمية إذابة الرخؾر الجضخية بعسمية تحت سظحية مكؾنًة بضشيا )البالؾعات( ثؼ تعخضت 
أسظحيا إلى اإلنييار األمخ الحي أّدى إلى تالحؼ ىحه الفتحات مكؾنًة البحضخة، وأسيست الخياح 

 .في نحت جؾانبيا مسا أّدى إلى إتداعيا
مؽ حضث السداحة 2 ففي كل جمي في مشخفزات مشظقة الجراسة بذو التفاوت  بعض عيخ     

تدسى محميًا )الفيزات( مثل فيزة التي العجيج مؽ السشخفزات الرغضخة  وخ فيشتذتالؾقت الحي 
 الذخقية حافاتال عشجوغضخ ذلػ  السالح ومغضثةو ،  البؾىؾةو أـ فخس ، و الحمؾيات ، و ،  الغخانيجأـ 

تغيخ مشخفزات متؾسظة وكبضخة السداحة ومشخفزات كبضخة ججا في جيات  ةسشظقة الجراسل
وكسا يغيخ في عمى أربعة أقداـ  اليزبة الغخبيةج قدست مشخفزات متفخقة مشيا 2 لحا فق

( وبمغ عجدىا 2كؼ 1-2ـ19999ة تتخاوح مداحاتيا بضؽ )صغضخ مشخفزات عيخت  2 إذ (3الججوؿ )
ة متؾسظ مشخفزات ( 2 والقدؼ الثاني ىي2كؼ 1221)وشغمت مداحة مقجارىا  مشخفزات( 8)

وشغمت مداحة مقجارىا  مشخفزات( 8بمغ عجدىا )( 2كؼ 5 – 1تتخاوح مداحاتيا بضؽ )السداحة 
( 2كؼ 10 – 521مشخفزات كبضخة تتخاوح مداحاتيا بضؽ )فيي أما القدؼ الثالث ( 2 2كؼ 27229)

ىي  خابعالشؾع ال في حضؽ2  (2كؼ 32217وشغمت مداحة مقجارىا ) ( مشحفزات5وبمغ عجدىا )
( مشحفض وتتسثل 18يبمغ عجدىا ) فأكثخ( 2كؼ 1021فزات كبضخة ججا تتخاوح مداحاتيا بضؽ )خمش

ىي 2 و عخة ومشخفزات الدمساف مشخفض الكو بحخ الشجف و  في بحضخات الحبانية والخزازة وساوة
 .ذات أصل تكتؾني كسا ذكخ آنفا

 (.3الجدول )
 مشخفزات مشطقة الدراسة. مداحات

 2السداحة كم العدد السدى الرفة الفئة
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 1221 8 2كؼ 1-2ـ19999 صغضخة األولى 
 27229 8 2كؼ 5 – 1 متؾسظة الثانية
 32217 5 2كؼ 19 – 521 كبضخة الثالثة
 4728211 18 فأكثخ 2كؼ 1921 كبضخة ججا الخابعة

 4788279 39 السجسؾع
 Arc GIS 10.6السرجر : مؽ عسل الباحثة باإلعتساد عمى بخنامج 

 الشتائج :
ؽ مؽ البحث أف السعظيات الفزائية مفضجة ججا في تحجيج السشخفزات الرحخاوية ىزبة ضتب .1

 ( مشخفض.39العخاؽ الغخبية وتعضضؽ مؾاقعيا بجقة وسخعة عالية إذ كذف البحث عؽ وجؾد )
أعظت البيانات الخقسية تفدضخ لمخرائص الذكمية والسداحية لمسشخفزات في السشظقة بيدخ  .2

 ستؾسظةالو ( مشخفزات ، 8وبمغ عجدىا )رغضخة ال، إذ صشفتيا إلى ثالث مجسؾعات ىي 
 ( مشخفزات.18)كبضخة ججا الو  ( مشخفزات ،5)كبضخة الو   ( مشخفزات أيزا ،8)

بحدب العؾامل التي أدت إلى تكؾيشيا فزال عؽ تتبايؽ  إتزح أف مداحة السشخفزات .3
مجى إتداعيا بضؽ  تخاوحفالسشخفزات التي ي نؾعية الرخؾر التي نذأت فؾقيا ،

التي يتخاوح  ومؽ مشظقة الجراسة ، 2كؼ( 1221شغمت مداحة مقجارىا ) 2كؼ (1-2ـ19999)
 521)التي يتخاوح مجى إتداعيا و ، 2كؼ (27229شغمت مداحة ) 2كؼ( 5 – 1)مجى إتداعيا 

 فأكثخ2كؼ( 1921)، والتي يتخاوح مجى إتداعيا 2كؼ (32217شغمت مداحة ) 2كؼ( 19 –
 .2كؼ (4728211شغمت مداحة )

 السقترحات :
الرحخاوية السشتذخة السداحة التي تذغميا السشخفزات  الزؾء عمى بتدميطالبحث يؾصي  .1

ودراسة مكؾناتيا الظبيعية والبذخية  2كؼ( 4788279والبالغة ) اؽ الغخبيةفي ىزبة العخ 
 .والعسل عمى تشسضتيا ياتؾفخة فضسال لمحرؾؿ عمى صؾرة عؽ كافة السؾارد

اإلستعانة بالتقشيات الجغخافية والسعظيات الفزائية في وضع خظة متكاممة إلستثسار ىحه  .2
الدياحة فزال مدراعة وتؾطضؽ الدكاف وتشذيط حخكة التخظيط ل السشخفزات في مجاالت

 عؽ إقامة السحسيات الظبيعية.
 السرادر :
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 األشكاؿ األرضية الشاتجة عؽ فعل الخياح بسشخفض الؾاحات البحخية،  محسؾد إبخاليؼ دسؾقي .1 
 ، جامعة السشؾفية ، كمية اآلداب )غ.ـ( ،ماجدتضخ ة رسال ( ،دراسة جضؾمؾرفؾلؾجية)

 ـ.2005
( الفيزات)صضجرولؾجية السشخفزات الرحخاوية ىو  جضؾمؾرفؾلؾجية بج هللا صبار العجضمي ،ع .2

 ،( 219العجد ) ،مجمة األستاذ  ، قتراديةإلاياستثسارتإمكانية في ىزبة العخاؽ الجشؾبية وإ
 ـ.2914، ( 1السجمج )

رسالة ماجدتضخ )غ.ـ(  ،قاع مشخفض الفضؾـ )دراسة جيسؾرفؾلؾجية(  ،أسامة حدضؽ شعباف  .3
 .ـ1999 ،جامعة السشيا  ،كمية اآلداب  ،

ثخ العؾامل السشاخية في تكؾيؽ األشكاؿ األرضية في اليزبة الغخبية أ،  صباح عبؾد عاتي .4
خبية ، الجامعة السدتشرخية ، )غضخ مشذؾرة( ، كمية الت ه أطخوحة دكتؾرا  ،في العخاؽ  

 ـ.2996

دمحم صبخ محدؾب ، جضؾمؾرفؾلؾجية األشكاؿ األرضية ، كمية اآلداب ، جامعة القاىخة ،  .5
 .ت.بمرخ ، 

غخبي  -، دراسة أشكاؿ سظح األرض في مشظقة الدمساف جشؾب سؾسؾي حدضؽ عحاب ال .6
 ـ.2996،  ، الجامعة السدتشرخية ، كمية التخبية ، أطخوحة دكتؾراه )غ.ـ( العخاؽ

األشكاؿ األرضية في الحافات الستقظعة لميزبة الغخبية بضؽ  ، ميعايج جاسؼ حدضؽ الدام .7
 ، كمية اآلداب ، )غ.ـ( أطخوحة دكتؾراه  وساوة وأثخىا عمى الشذاط البذخي ،بحضختي الخزازة 

 ـ.2997،  جامعة بغجاد

8. ESRI , Arc GIS 9.2 , New York Street , Redlands , CA 923737-8100، USA , 
2006. 

9. Environmental Systems Research Institution ( ESRI ) , Arc GIS 9.0 , help of the 
program. 


