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  التحميل السهرفهمترى والسهرفهلهجى لحهض وادى العريشالتحميل السهرفهمترى والسهرفهلهجى لحهض وادى العريش
 وائل دمحم دمحم سميسان سالم الباحث/

 لدرجة الساجدتير بقدم الجغرافيا

 تسهيد:

تعتبخ دراسة الخرائز السػرفػمتخية ألي مشصقة أحج األسذ التى تختكد عمييا 
إذ يسكغ إستخجام الجراسة الجيػمػرفػلػجية وتدداد أىسيتيا عشج دراسة أحػاض الترخيف 

نتائجيا فى التعخف عمى خرائز شبكة الترخيف وبالتالى التعخف عمى خرائز 
األحػاض الييجرولػجية وذلظ فى تفيع العػامل السؤثخة فى تذكيل سصح األرض وفى 

 الخرائز (، وتعخف72، ص2000تفديخ ىحه األشكال )عػاد حامج مػسي، 
 اليشجسية التي أو الكياسية الحػضية زالخرائ بأنيا (Morphometry) السػرفػمتخية

 )سالمة، الذكمية الخرائز ذلظ في بسا السائية لألحػاض معيشة قياسات عغ تشتج
 (. ٨٩ ص ،٠٨٩١

وتع دراسة التحميل السػفػمتخي ألحػاض وشبكات الترخيف في السشصقة باالعتساد 
 -عمى عجد مغ السرادر ىي كسا يمى: 

لػحررة لسشصقررة الجراسررة انترراج  56وعررجدىا  50.000 : 1الخررخائا الصبػاخاةيررة مكيرراس  –
 إدارة السداحة العدكخية السرخية.

سررع لمبكدررل لسشصقررة الجراسررة 50مخئيررات عاليررة الجاررة وااليزرراحية ترررل داتيررا حررػالي  –
 م.2018لعام 

 متخ لمبكدل لسشصقة الجراسة.30بجاة   DEMنسػذج االرتفاع الخاسي  –
تى يسكغ االستعانة بيا فى الجراسات تصبيق الكياسات واألساليب الكسية ال –

السػرفػمتخية ألحػاض وشبكات الترخيف باستخجام بعس األدوات مثل الحاسب اآللى عغ 
لترحيح وارجاع الخخائا وعسل مػزايظ ليا وبشاء  Arcmap10.5شخيق إستخجام بخنامج 

الفخعية  اػاعج البيانات وشبقات الطاىخات الخصية والسداحية لذبكات الترخيف واألحػاض



 وائم دمحم دمحم سهًَبٌ سالو انببحث/ 

 

 0020 مجمة بحهث كمية اآلداب  

وتع الخسع اليجوي لمخخائا الصبػاخاةية وإدخال البيانات وتحميل شبكة الترخيف ، وترشيف 
، واستخخاج الكياسات  (Strahler, 1978,p.923رتب السجاري بشاًء عمى ترشيف )

السػفػمتخية لذبكات الترخيف واألحػاض الفخعية بسشصقة الجراسة ، كسا تع استخجام بخنامج 
Excel ,24.SPSS  لمحرػل عمى العالاات االرتباشية بيغ متغيخات األحػاض وشبكات

 الترخيف.
 -وسيتع دراسة خرائز أحػاض وشبكات الترخيف بسشصقة الجراسة كسا يمي: 
 )أوال(  الخرائز السػرفػمتخية والسػرفػلػجية ألحػاض الترخيف.

 )ثانيا( الخرائز التزاريديو ألحػض الترخيف.
 ػرفػمتخية لذبكات الترخيف.)ثالثا( الخرائز الس

 )رابعا( العالاة بيغ خرائز أحػاض الترخيف وشبكاتيا.

 )أواًل( الخرائص السهرفهمترية والسهرفهلهجية ألحهاض الترريف:

يذتسل حػض وادي العخير عمى عجد كبيخ مغ أحػاض الترخيف، وتعج ىحه األحػاض 
العميا لحػض وادي العخير وىػ أكبخ  أحػاضًا فخعية ، حيث تذكل ةيسا بيشيا السشابع الجبمية

، بيشسا  2كع23680.08أودية شبو جديخة سيشاء، وبمغت مداحة الحػض اإلجسالية حػالي 
% مغ جسمة 37.99بشدبة  2كع22386.72بمغت مداحة الحػض يجسيػرية مرخ العخبية 

 مداحو شبة جديخة سيشاء ، ويػضح 
 ػض وادي العخير.( أحػاض الترخيف السائي الفخعية بح1-3الذكل )
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 الخرائص السهرفهمترية  ألحهاض الترريف: )السداحة واألبعاد الحهضية( ( أ)
تتزسغ السداحة واألبعاد الحػضية تحميل مداحات أحػاض الترخيف بسشصقة 
الجراسة، وأبعادىا )الصػل ، العخض ، السحيا( مسا يفيج في التعخف عمى خرائريا 

عامة، وحداب السعامالت السػرفػمتخية السختبصة بالخرائز الذكمية، والتزاريدية ال
ألحػاض الترخيف وشبكاتيا بالسشصقة ، فيى تعج حجخ الداوية األساسي لكِل مغ 

 الجراسات السػرفػمتخية والييجرولػجية ألحػاض الترخيف.
 

 َُبء( حوض وادً انعرٍش وأحواضه انفرعَت بشبه جزٍرة س1-3شكم )



 وائم دمحم دمحم سهًَبٌ سالو انببحث/ 

 

 0022 مجمة بحهث كمية اآلداب  

 Basin Areaمداحة الحهض:  .1

 دً انعرٍش( انًسبحت واالبعبد ألحواض انتصرٍف انفرعَت بحوض وا1-3جذول )

 إسى انحوض و

 انًحَظ  يتوسظ انعرض  انطول  انًسبحت

كى
2

 % كى % كى % كى % 

 3923 22.921 22993 22922 3921 229912 29902 2955953 انًغبرة  1

 5902 2229.3 20992 03911 923. .22.92 20955 22.1930 جرٍت    2

 3929 221911 20900 03922 3922 222952 22912 2002931 انبروك  3

 3919 222935 5902 02925 3992 200991 22952 0932922 عقببت  4

 5992 229932 922. 21905 5952 220922 5932 0225992 انعرٍش األعهٌ  5

 99.2 023922 2915 .392 1933 53912 2992 329992 أبو طرٍفَت  6

 2929 23932 09.2 1902 .292 21932 2922 222922 أبو انًطبيَر  7

 2991 205922 9959 22919 2922 .2.92 09.2 12.932 انجبٍفت  8

 2922 223912 0993 9952 9920 2922. 2932 2229.5 انجرور  9

 39.9 22.992 9902 22952 5922 205902 1990 2922925 حرٍضٍَ  11

 2952 15923 2932 2900 0925 22902 2912 222929 أو طرفت  11

 3920 229922 3925 239.5 5911 223912 22922 0122905 انرواق  12

 0920 3.951 0933 1912 09.1 25992 2922 012931 انجرٍحبث  13

 2952 20915 2919 29.5 2952 .2095 2902 25923 انخرو  14

 22933 222920 29.5 22953 22903 22.992 1932 2125902 انعرٍش األدٌَ  15

 29.3 22.922 2929 902. 2992 92902 2992 212901 انعرٍش األوسظ 16

 0933 222910 ..09 1929 2922 20951 2929 0.09.2 أبو عهَجبَت  17

 _ 213939 _ 13949 _ 84938 _ 1392995 انًتوسظ انحسببٌ

 أعهي قًَت
3599.98 

_ 
147.53 

_ 
31.14 

_ 
431.02 

_ 

 أدٌَ قًَت
49.18 

_ 
12.97 

_ 
3.79 

_ 
32.69 

_ 

 _ 125941 _ 9914 _ 46975 _ 1256985 االَحراف انًعَبرً

 _ 5898 _ 6791 _ 5594 _ 9192 يعبيم اإلختالف

 _ 95198 _ 7192 _ 33297 11191 23681918 حوض وادً انعرٍش 

 و229اعذاد انطانة اعتًاداً عهً تُاَاخ انخشائظ انطىتىغشافُح نذىض وادٌ انعشَش وًَىرج اإلستفاع انشقًٍ دقحانًصذر: 
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تعتبخ دراسة مداحة أحػاض الترخيف ذات أىسية كبيخة لسا ليا مغ عالاة وثيقة 
بشطام الذبكة خاصة ةيسا يتعمق بأعجاد وأشػال السجاري أيزًا تعتبخ مداحة الحػض 
عالاة وضيفة أي ان وضيفة كبخ مداحة الحػص ىي تجسيع أو إصصياد اكبخ اجر مسكغ 

ي الثانػية الى السجخي الخئيدى ومشصقة السرب مغ مياه األمصار ودفعيا فى السجار 
وبالتالى تؤثخ عمى كسية الترخيف السائي وحجع الخواسب كسا تؤثخ السداحة عمى كثافة 

 (.73، ص2000الترخيف برػرة سمبية )مػسى ، 
وتعج السداحة مغ أىع السعامالت السػرفػمتخية السؤثخة فى كسية الترخيف السائي  

كبخت مداحة الحػض زادت كسية السصخ الدااصة عميو مسا يؤدي  فسغ الصبيعى أنو كمسا
الى زيادة حسػلة األودية مع إفتخاض ثبات بااى الستغيخات مثل نػع الرخخ ونطامو 

 (.290، ص1991والتزخس وشكل شبكة الترخيف )عاشػر وتخاب ،
( بأن حػض وادي العخير يذغل مداحة اجرىا 1-3ويتزح مغ تحميل ججول )

( ، وتتخاوح مداحة أحػاض الترخيف الفخعية بحػض وادي العخير بيغ 2كع 23680)
)حػض السغاره( بستػسا عام اجره  2كع3599.98)حػض الخخم( ،  2كع49.18

، معشى ذلظ أن ىشاك عجد ثسانية أحػاض تديج عمى الستػسا ، وعجد  2كع1392.95
وىحه الكيسة  90.2تدع أحػاض فخعية أال مغ الستػسا ، وبمغ معامل اإلختالف قيسة 

 تػضح أن الذتت الشدبي لألحػاض أال وتجانديا أكبخ.
 (  تصَُف أحواض انتصرٍف انفرعَت  بحوض وادً انعرٍش حسب انًسبحت 2-3جذول )

فئبث يسبحت األحواض )كى
2

 انُسبت انًئوٍت عذد األحواض (

كى 511أقم يٍ 
2

 7 4192 

( كى1111 -  511) 
2

 2 1198 

( كى1511 - 1111) 
2

 1911 ـــــــــــــ 

( كى2111 - 1511) 
2

 2 1198 

كى2511
2

 3592 6 فأكثر 

 %111 17 انًجًوع

 و229اعذاد انطانة اعتًاداً عهً تُاَاخ انخشائظ انطىتىغشافُح نذىض وادٌ انعشَش وًَىرج اإلستفاع انشقًٍ دقحانًصذر: 



 وائم دمحم دمحم سهًَبٌ سالو انببحث/ 
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ت والتي يػضحيا وتشقدع أحػاض الترخيف الفخعية بحػض وادي العخير إلى خسذ فئا
 /أ( عمى الشحػ التالي:2-3( والذكل ) 2-3الججول )

% مغ عجد 41.2وتزع سبعة أحػاض بشدبة  (:2كم 500أحهاض مداحتها )أقل من  -
األحػاض ، وتتسثل ىحه األحػاض في حػض الخخم ، وحػض أبػ السصاميخ ، وحػض أم 

األوسا ، وحػض  شخفة ، وحػض الجخيحات ، وحػض أبػ عميجانة ، وحػض العخير
الجخور ، وحػض العخير األوسا ، وحػض أبػ عميجانة، وحػض الجخيحات، وحػض أم 
شخفة ، وحػض أبػ السصاميخ، وحػض الخخم ، واج تأثخت إلى حج كبيخ بطخوف البشية ، 
واتجاىات الرجوع بالسشصقة، إذ أنيا تذكل أودية شجيجة االنحجار ذات مجاري عسيقة مسا 

 مداحتيا.انعكذ عمى صغخ 
وتزع ىحه الفئة عمى حػضيغ بشدبة  (:2كم1000 – 500أحهاض مداحتها )من  -

 % مغ عجد األحػاض ىسا حػض أبػشخيفية ، حػض الجايفة.11.8
وتزع حػضيغ بشدبة بمغت  (:2كم 2000 - 1500أحهاض مداحتها )أقل من -

 % مغ عجد األحػاض ىسا حػض حخيزيغ ، وحػض العخير األدنى.11.8

وتذتسل ىحه الفئة عمى ستو أحػاض  (:2كم2000اض كبيرة السداحة )أكثر من أحه  -
% مغ عجد األحػاض ىي حػض العخير األعمي ، وحػض عقابة ، وحػض 35.2بشدبو 

 الخواق ، وحػض جخية ، وحػض البخوك ، وحػض السغارة. 
مداحات أحػاض الترخيف الفخعية في تفاوت مغ خالل العخض الدابق تبيغ وجػد 

لحػض يخجع ذلظ إلي إلى البشية والتخاكيب الجيػلػجية حيث تقع بعس الحػاض في نصاق با
الصيات في وسا وشسال الحػض في حيغ يكثخ وجػد اإلنكدارات والرجوع جشػب الحػض 
، وعميو يسكغ القػل إن ىشاك احتسااًل في أن الدبب الخئيدي في وجػد األحػاض صغيخة 

ة التي تعخض ليا سصح حػض الػادي نتيجة الصي أ السداحة ىي الطخوف التكتػتػني
الترجع أو كمييسا معًا ، اج عسمت عمى تحجيج مداحات ىحه األحػاض مشح نذأتيا عغ 

،  1985شخيق تحجيج خصػط تقديع مياىيا وانحجار الدصح ، أو ميل الصبقات )صالح ، 
 (.41ص

 



 فونوجي نحوض وادى انعرٍشانتحهَم انًورفويترى وانًور                                               

                    
 .002 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

 Basin Length. طهل الحهض: 2

التى تفيرج فى حداب بعس الستغيخات  السيسة خيةالسػرفػمت الستغيخات أحج يسثل
بأنو  الحػض شػل السػرفػمتخية الستعمقة بذكل الحػض وخرائرة التزاريدية وٌيعخف

كسا يحجد  (،Potter,1961متساثميغ ) ادسيغ إلى الترخيف مداحة يشرف الخا الحي
غ شػل الحػض بعس العػامل الييجرولػجية التى تؤثخ فى حجع خصػرتو مشيا زم

 الحػض محػر يسثل الحي الخا التباشؤ، زمغ التخكيد، زمغ ترخف الحػض ، وىػ
قياس شػل الحػض بعجة شخق متعارف عمييا مشيا ،  ( ويتعOngley,1968السائي )
ويتع قياس شػل الحػض مغ نقصة السرب إلى أعمى  (Schumm,1963) شخيقة 

 نقصة بالحػض.
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 العريش ( تصَُف انًسبحت واألبعبد ألحواض انتصرٍف انفرعَت بحوض واد2ً-3شكم )
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 السشبع مغ الخئيدى لمسجخى  السػازى  الخاويتع قياس  (Maxwell,1960)وشخيقة    
 التى الصخيقة الحػض ، وىي تشرف محيا التى إلى الشقصة السرب مغ أو لمسرب
لجاتيا ، حيث تع رسع خا مػازي لسجخي الحػض مغ السشبع  الجارسة بيا استعانت

لمسرب وإستخخاج شػلة عبخ أدوات بخامج نطع السعمػمات الجغخاةية ، وشخيقة 
(Gardiner,1975) ونقصة الحػض محيا عمى نقصة أبعج بيغ السدافة ويتع قياس 

 السرب.
كع ، 323.69( اج بمغ شػل حػض وادي العخير 1-4يتزح مغ خالل الججول )

كع ، وتتخاوح أشػال 1434.49واج بمغ إجسالي أشػال أحػاض الترخيف الفخعية 
الخخم(, )حػض  كع12.97أحػاض الترخيف الفخعية بحػض وادي العخير بيغ 

كع ، معشى ذلظ أن 84.38كع )حػض العخير األدني( بستػسا عام اجره 147.53
ىشاك عجد تدعة أحػاض فخعية تديج عمى الستػسا ، وثسانية أحػاض فخعية أال مغ 

وىحه الكيسة تػضح أن الذتت الشدبي  55.4الستػسا ، وبمغ معامل اإلختالف قيسة 
 لألحػاض أال وتجانديا أكبخ.

 ( ترشيف أحهاض الترريف الفرعية  بحهض وادي العريش حدب الظهل 3-3جدول )
 الشدبة السئهية عدد األحهاض فئات طهل الحهض ) كم(

 11.8 2 كم 30أقل من 
 29.4 5 ( كم60 -  30) 
 5.9 1 ( كم90 - 60) 
 23.5 4 ( كم120 -  90) 

 29.4 5 كم فأكثر120
 %100 17 السجسهع

اعتسادًا عمى بيانات الخخائا الصػبػاخاةية لحػض وادي العخير اعجاد الصالب السردر: 
 م.30ونسػذج اإلرتفاع الخاسي داة
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ويسكغ تقديع أحػاض الترخيف الثانػية بحػض وادي العخير إلى خسذ فئات 
 /ب( ، عمى الشحػ التالي:2-3( والذكل )3-3حدب شػل الحػض كسا بالججول )

% مغ عجد 11.8ه الفئة حػضيغ بشدبة وتزع ىح كم(:30أحهاض طهلها )أقل من-
األحػاض ، ىسا حػض الخخم ، وحػض أبػ السصاميخ، ويخجع صغخ الصػل الحػضي 

 األولى الفئة أحػاض بيا إلى السداحة الرغيخة التي تذغميا أحػاض ىحه الفئة، وتعتبخ
 العػامل بعس تػفخت ما إذا بيا الديمى الجخيان عشج حجوث الخصػرة شجيجة بحلظ
 السرب إلى السشبع بيغ ما السدافة لقرخ الجخيان وذلظ شبيعة فى تؤثخ التى خى األخ
 بأن الجراسة تخى  بيشسا ، الػادى إلى مرب ليرل الساء يحتاجيا التى الدمغ لعامل نطخاً 
 سيمى جخيان يحجث أن مغ ترخيفيا أال حجع يجعل مسا السداحة صغيخة األودية ىحه

 خصيخ.
تذستل ىحه الفئة عمى خسدة احػاض بشدبة  م(:ك60–30أحهاض طهلها من ) -

% مغ عجد األحػاض ، وىي حػض أم شخفة ، حػض الجخيحات ، حػض أبػ 29.4
عميجانة ، حػض الجايفة ، حػض العخير األوسا ، وتعج ىحه الفئة ذات خصػرة اج 
تديج عغ الفئة األولى ويخجع ذلظ إلى كبخ مداحة أحػاضيا وبالتالى يديج حجع 

 بيا ، كسا أن ىحه الفئة متػسصة الصػل مقارنة بالفئة األولى والثالثة.الترخيف 
% مغ عجد 5.9تزع حػض واحج يسثل ندبة  كم(:90-60أحهاض طهلها من ) -

 األحػاض وىػ حػض وادي الجخور. 
تذتسل ىحه الفئة عمى أربعة احػاض بشدبة  كم(:120– 90أحهاض طهلها من ) -

ػض أبػ شخيفية ، وحػض جخية ، وحػض % مغ عجد األحػاض ، وىي ح23.5
 البخوك ، وحػض السغارة.

وتزع خسدة أحػاض، وىي حػض عقابة  كم(:120أحهاض يبمغ طهلها )أكثر من -
وحػض حخيزيغ ، وحػض الخواق، وحػض العخير األعمي، وحػض العخير األدني 

 .خيفالتر حجع بديادة والتي تدسحىحه األحػاض الفخعية وذلظ نطخًا لكبخ مداحة 
 Basin Widthمتهسط عرض الحهض:  .3
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يقاس متػسا عخض الحػض باستخجام العجيج مغ الصخق ومشيا قياس عخض 
الحػض عمى مدافات متداوية ثع إيجاد متػسا ىحه القخاءات ، أو ادسة مداحة 
الحػض عمى أارى شػل لمحػض نفدو وأخيخًا إيجاد أارى عخض لمحػض )جػده 

سج الصالب في حداب العخض الحػضي عمى ادسة ( ، وإعت٣٨٢، ص٠٨٨٠وزمالؤه ،
 مداحة الحػض عمى شػل لمحػض.

 ( ترشيف أحهاض الترريف الفرعية بحهض وادي العريش حدب متهسط العرض4-3جدول )
 الشدبة السئهية عدد األحهاض متهسط العرض كم

 11.8 2 كم 5أقل من 
 35.2 6 ( كم10 -  5)
 17.7 3 ( كم15 - 10)
 11.8 2 كم( 20 -  15)

 23.5 4 كم فأكثر20
 %100 17 السجسهع

اعجاد الصالب اعتسادًا عمى بيانات الخخائا الصػبػاخاةية لحػض وادي العخير ونسػذج السردر: 
 م.30اإلرتفاع الخاسي داة

كع، 71.18( اج بمغ عخض حػض وادي العخير 1-3ويتزح مغ خالل الججول )
كع ، ويتخاوح متػسصات 229.33فخعية واج بمغ إجسالي عخض أحػاض الترخيف ال

كع )حػض 31.14)حػض الخخم( ,  كع3.79عخض أحػاض الترخيف الفخعية بيغ 
كع ، معشى ذلظ أن ىشاك عجد تدعة أحػاض 13.49السغارة( ، بستػسا عام اجره 

فخعية تديج عمى الستػسا ، وثسانية أحػاض فخعية أال مغ الستػسا ، وبمغ معامل 
وىحه الكيسة تػضح أن الذتت الشدبي لألحػاض أكبخ وتجانديا  67.0اإلختالف قيسة 

 أال.
وتشقدع أحػاض الترخيف بسشصقة الجراسة إلى خسدة فئات بشاًء عمى عخض 

 /ج( ، كسا يمي:2-3(  والذكل )4-3الحػض كسا يػضيا الججول )
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% مغ عجد 11.8تزع حػضيغ بشدبة  كم(:5أحهاض متهسط عرضها )أقل من -
ا حػض الخخم ، وحػض أم شخفة ، وتتسيد ىحه األحػاض برغخ األحػاض ، ىس

مداحتيا ، كسا أن حػض وادى الخخم يسثل الفئة األال مغ حيث السداحة ، فيبجو 
بػضػح أن ىشاك عالاة اػية بيغ أبعاد حػض الترخيف ومداحتيا، وىحا ما سيتزح 

 عشج دراسة العالاات اإلرتباشية بيشيا . 
% مغ 35.2وتزع ستة أحػاض بشدبة  كم(:10–5ن )أحهاض متهسط عرضها م -

عجد األحػاض وىى أحػاض الجخور ، أبػ السصاميخ ، أبػ عميجانة ، الجخيحات ، 
 العخير األوسا ، أبػ شخيفية.

% 17.7وتزع ثالثة أحػاض بشدبة  كم(:15–10أحهاض متهسط عرضها من ) -
 حػض الجايفة.مغ عجد األحػاض وىى حػض العخير األدني ، حػض حخيزيغ ، 

% مغ 11.8وتزع حػضيغ بشدبة  كم(:20–15أحهاض متهسط عرضها من ) -
 عجد األحػاض ىسا حػض العخير األعمى ، وحػض الخواق. 

% مغ 23.5وتزع أربعة أحػاض بشدبة  كم(:20أحهاض متهسط عرضها )أكثر من -
عجد األحػاض وىى حػض عقابة ، حػض البخوك ، حػض جخيو, حػض السغارة ، 

 يختبا العخض الحػضي الكبيخ ليحه األحػاض بالسداحة والصػل الكبيخيغ.و 
 Basin Perimeterمحيط الحهض:  .4

بيغ أحػاض  Water Divideيسثل السحيا الحػضى شػل خا تقديع السياه 
الترخيف ، ويفيج في حداب العجيج مغ السعامالت السػرفػمتخية السختبصة بالخرائز 

 .الذكمية والتزخيدية لألحػاض
( اج بمغ محيا حػض وادي العخير 1-3ويتزح مغ دراسة الججول ) 

كع ، 3627.6كع ، واج بمغ إجسالي محيصات أحػاض الترخيف الفخعية 951.80
)حػض  كع32.69ويتخاوح محيا أحػاض الترخيف الفخعية بحػض وادي العخير بيغ 

عشى ذلظ كع ، م213.39كع )حػض السغارة( ، بستػسا عام اجره 431.02الخخم( , 
أن ىشاك عجد ثسانية أحػاض فخعية تديج عمى الستػسا ، وتدعة أحػاض فخعية أال مغ 
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وىحه الكيسة تػضح أن الذتت الشدبي  58.8الستػسا ، وبمغ معامل اإلختالف قيسة 
 لألحػاض أال وتجانديا أكبخ.

 ( ترشيف أحهاض الترريف الفرعية  بحهض وادي العريش حدب السحيط5-3جدول )
 الشدبة السئهية عدد األحهاض محيط األحهاض )كم( فئات

 23.5 4 كم100أقل من 
 23.5 4 ( كم200 -  100)
 5.9 1 ( كم300 - 200)
 41.2 7 ( كم400 -  300)

 5.9 1 كم فأكثر400
 %100 17 السجسهع

ػذج اعجاد الصالب اعتسادًا عمى بيانات الخخائا الصػبػاخاةية لحػض وادي العخير ونسالسردر: 
 م.30اإلرتفاع الخاسي داة

ويسكغ تقديع أحػاض الترخيف إلى خسذ فئات حدب محيا الحػض ويػضحيا 
 /د( ، وىي كسا يمي:2-3(  والذكل )5-3الججول )

% مغ عجد 23.5(: وتزع أربعة أحػاض بشدبة كم100أحهاض محيظها )أقل من -
ض أبػ األحػاض وىى حػض الخخم ، حػض الجخيحات ، حػض أم شخفة ، حػ 

 السصاميخ، ويخجع صغخ محيا ىحه األحػاض لرغخ مداحتيا.
% مغ 23.5وتزع أربعة أحػاض بشدبة  كم(:200-100أحهاض محيظها من ) -

عجد األحػاض وىى حػض أبػ عميجانة ، حػض  الجايفة ، حػض العخير األوسا ، 
 حػض الجخور.

مغ عجد  %5.9وتزع حػض واحج بشدبة  كم(:300-200أحهاض محيظها من ) -
 األحػاض وىػ حػض وادي أبػ شخيفية .

% مغ 41.2تزع سبعة أحػاض بشدبة  كم(:400-300أحهاض محيظها من ) -
عجد األحػاض وىى حػض الخواق ، حػض البخوك ، حػض السغارة ، حػض عقابة ، 
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حػض حخيزيغ ، حػض جخية ، حػض العخير األعمى ، ويخجع شػل السحيا 
 لإلمتجاد الصػلي الكبيخ ليا.الحػضي ألحػاض ىحه الفئة 

% مغ عجد 5.9تزع حػض واحج بشدبة  كم(:400أحهاض محيظها )أكبر من -
األحػاض وىػ حػض وادي العخير األدنى ، ويختبا محيصة الكبيخ بسداحتو الكبيخة  
إذ يذكل أكبخ أحػاض الترخيف مداحة بالسشصقة ، كسا يخجع أيزًا إلى تعخج خصػط 

 بو. تقديع السياه الخاصة
وجػد عالاة شخدية بيغ محيا الحػض ومداحتو ، حيث أن ويتزح مسا سبق 

زيادة واتداع مداحو الحػض يعشى زيادة محيصو ويعشى ذلظ زيادة نريب الحػض مغ 
مياه األمصار واحتسال وجػد جخيان سيمى عشج تػفخ بعس العػامل الجيػمػروفػلػجية 

محيا الحػض وبعس خرائرو خصػرة وشبيعة  والييجرولػجية ، وبرفة عامة يحجد
عسمية جخيان ىحه السياه. كسا أنو كمسا زادت السداحة لمحػض أدى ذلظ لديادة شػلو 
ومتػسا عخضو ، وزيادة شػل خا تقديع السياة الحي يسثل محيا الحيد الحي يذغمو 

 (. 80، ص2000)مػسى ، 

 الخرائص السهرفهلهجية ألحهاض الترريف: ( ب)

لخرائز الذكمية ألحػاض الترخيف عمى مقارنة أشكاليا باألشكال يعتسج قياس ا
اليشجسية السعخوفة ، كالجائخة والسدتصيل بجراسة معامل اإلستجارة ومعامل اإلستصالة، 
كسا يتع أيزًا مغ خالل دراسة معامل الذكل ومعامل االنبعاج ، ويؤثخ شكل الحػض 

ض القخيبة مغ اإلستجارة كسية عمى كسية الترخيف السائي وقيستو فيختبا بالحػا
ترخيف مائي مختفعة ولكشيا فجائية ، أما األحػاض القخيبة مغ اإلستصالة فيختبا بيا 

 (.80، ص2000كسية ترخيف مائي اميمة ولكشيا أكثخ إنتطامًا مع الدمغ )مػسى،
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 ٍش( انخصبئص انًورفونوجَت ألحواض انتصرٍف انفرعَت بحوض وادً انعر6-3جذول رقى )

 يعبيم االَبعبج يعبيم انشكم يعبيم اإلستطبنت يعبيم اإلستذارة اسى انحوض و

 1993 1927 1959 1948 انًغبرة  1

 1994 1927 1958 1935 جرٍت    2

 1912 1924 1956 1943 انبروك  3

 1945 1917 1947 1933 عقببه  4

 2919 1911 1938 1924 انعرٍش األعهي 5

 2991 1919 1933 1924 أبو طرٍفَت  6

 1968 1937 1969 1955 أبو انًطبيَر  7

 1987 1929 1961 1949 انجبٍفت  8

 3911 1918 1932 1925 انجرور  9

 2971 1919 1934 1919 حرٍضٍَ  11

 2913 1912 1941 1938 أو طرفت  11

 1984 1914 1942 1935 انرواق  12

 1951 1917 1946 1942 انجرٍحبث  13

 1985 1929 1961 1958 انخرو  14

 3936 1917 1931 1911 انعرٍش األدَي 15

 1974 1914 1943 1924 انعرٍش األوسظ  16

 1969 1915 1943 1931 أبو عهَجبَت  17

 1975 1918 1947 1935 انًتوسظ انحسببٌ

 1986 1919 1912 1913 االَحراف انًعَبرً

 1917 1921 1952 1933 حوض وادً انعرٍش 

: اعذاد انطانة اعتًاداً عهً تُاَاخ انخشائظ انطىتىغشافُح نذىض وادٌ انعشَش ، وًَىرج انًصذر

 و229االستفاع انشقًٍ دقح
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تصَُف انخصبئص انًورفونوجَت ألحواض  (3-3شكم )

 انتصرٍف انفرعَت بحوض وادً انعرٍش
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 Circulation Ratioمعامل اإلستدارة:  .1
( , وىػ ُيدتخجم لتػضيح مجى Miller,1953, p.4وىحا السعامل اج ااتخحو )

خالل دراسة العالاة بيغ مداحة الحػض  إاتخاب شكل الحػض مغ الذكل الجائخي, مغ
ومداحة دائخة محيصيا يداوي محيا الحػض، ويذيخ السجلػل الجيػمػرفػلػجي لمسعامل 

( فكمسا ارتفعت 1إلى وجػد عالاة شخدية بيغ قيسة معامل اإلستجارة تتخاوح بيغ )صفخ:
كذ ، كحلظ الكيسة وااتخبت مغ الػاحج الرحيح كان الحػض أكثخ مياًل لإلستجارة والع

تذيخ الكيع السختفعة لسعجل اإلستجارة إلى تقجم الحػض في دورتو التحاتية وسيادة 
 (.318، ص1991عسميات الشحت الخأسي )عاشػر وتخاب،

 ويتع حداب معامل اإلستجارة شبقًا لسعادلة التالية:
(Gregory and Walling, 1975, p 51) 

 
 (3.14حيث )ط =

( اج بمغ معامل اإلستجارة لحػض وادي العخير 6-4ويتزح مغ خالل الججول )
، ويتخاوح معامل االستجارة ألحػاض الترخيف الفخعية بحػض وادي العخير بيغ 0.33
،  0.35)حػض الخخم( , بستػسا عام اجره  0.58)حػض العخير األدنى( ،  0.11

معشى ذلظ أن ىشاك عجد سبع أحػاض فخعية تديج عغ الستػسا ، وعجد عذخ أحػاض 
 .0.13خعية أال مغ الستػسا ، وبمغ اإلنحخاف السعياري قيسة ف

( تصَُف أحواض انتصرٍف انفرعَت  بحوض وادً انعرٍش حسب يعبيم 7-3جذول )

 اإلستذارة

 انُسبت انًئوٍت عذد األحواض فئبث يعبيم اإلستذارة

 64971 11 كى4أقم يٍ 9

 23953 4 (195 - 194يٍ )

 11976 2 فأكثر 195يٍ 

 %111 17 نًجًوعا

اعذاد انطانة اعتًاداً عهً تُاَاخ انخشائظ انطىتىغشافُح نذىض وادٌ انعشَش انًصذر: 

 و229وًَىرج اإلستفاع انشقًٍ دقح

×  ط× 4              

)كى يسبحت انحوض
2

) 

   = االستذارةيعبيم 

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  
                                                 

 )كى( انحوض يحَظيربع 
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/أ( ، الحي يرشف أحػاض الترخيف 3-3( والذكل )7-3ويتزح مغ الججول )
يػضحيا الفخعية بحػض وادي العخير إلى ثالث فئات بشاًء عمى معامل إستجارتيا و 

 كسا يمي:
وتزع ىحه الفئة أحج عذخ حػضًا ىى  (:0.4أحهاض مشخفزة اإلستدارة )أقل من  -

أحػاض أم شخفة ، الخواق ، جخية ، عقابو ، أبػعميجانو ، الجخور ، العخير األعمى ، 
% مغ 64.71العخير األوسا ، أبػ شخيفية ، حخيزيغ ، العخير األدنى ، وبشدبة بمغت 

لحػض وادي العخير ، وتجل الكيع السشخفزة ليحه األحػاض عمى بعجىا  األحػاض الفخعية
عغ الذكل الجائخي ، ويالحظ أن ىحه األودية أو تمظ الفئة اج تأثخت بالبشية الجيػلػجية مغ 
حيث الرجوع الصػلية الخئيدية بالسشصقة ، كسا تعتبخ ىحه األحػاض أال أحػاض مشصقة 

، ألن الجخيان الدصحي لمسياه فى ىحه األحػاض الصػلية الجراسة في عسمية الجخيان الدصحي
 الذكل مغ شأنو أن يدتغخق فتخة زمشية أشػل لمػصػل إلى السرب. 

وتزع أربعة أحػاض بشدبة بمغت  (:0.5 – 0.4أحهاض متهسظة االستدارة ) -
% مغ األحػاض الفخعية وىى حػض الجايفة ، حػض السغارة ، حػض 23.53

 حات. البخوك ، حػض الجخي
% 11.76وتزع حػضان بشدبة بمغت  (:0.5أحهاض عالية االستدارة )أكثر من  -

مغ األحػاض الفخعية ىسا حػض الخخم ، حػض أبػ السصاميخ ، وججيخ بالحكخ أن ىحه 
األحػاض العالية االستجارة ليا القجرة عمى تجسيع جخيان سصحي سيمي في وات اريخ، 

 إلى السرب، ومغ ثع احتسالية سيػل كبيخة.تكػن لو القجرة عمى الػصػل بدخعة 
  Elongation Ratio معامل االستظالة: .2

يذيخ معامل االستصالة إلى الشدبة بيغ اصخ الجائخة السداوية لسداحة الحػض إلى 
أارى شػل لمحػض ، ويػضح ىحا السعامل مجى التذابو بيغ شكل حػض الترخيف 

ػلػجي إلى وجػد عالاة عكدية بيغ قيسة ندبة والذكل السدتصيل ، ويذيخ السجلػل الجيػمػرف
( وشكل الحػض , ويقتخب شكل الحػض مغ السدتصيل 1:االستصالة تتخاوح مغ )صفخ

( ، كسا 317,ص1991عشجما تشخفس قيستو إلى أدنى قيسة ويقارب الرفخ)عاشػر وتخاب،
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تتأخخ بيا أن األحػاض التي تسيل إلى االستصالة بػجو عام يديج بيا معجل التفخع , لحا 
عسميات الجخيان الدصحي , نطخًا لصػل الخحمة بيغ السشبع والسرب ، ويتختب عمى ذلظ فقج 
جدء مغ الجخيان بالتدخب والتبخخ، ومغ ثع تتخاجع خصػرة الجخيان الديمي السفاجئ وتتاح 

 (.64،ص1997الفخصة لتغحية الخدان الجػفي )يحيى وزمالؤه،
ء عمى السعادلة التالية، وىي تعبخ عغ العالاة واج تع حداب معامل االستصالة بشا

 بيغ شػل اصخ دائخة مداحتيا تداوي مداحة الحػض وشػل الحػض كسا يمي:
 
(Gregory, K.J. & Walling, D.E., 1973, P, 51) 

 
 (3.14حيث )ط =

 
( أن معامل اإلستصالة لحػض وادي العخير بمغ 6-3ويتزح مغ خالل الججول )

مل اإلستصالة ألحػاض الترخيف الفخعية بحػض وادي العخير بيغ ، ويتخاوح معا 0.52
 0.47)حػض أبػ السصاميخ( , بستػسا عام اجره  0.69)حػض العخير األدنى( ،  0.31

، معشى ذلظ أن ىشاك عجد ثسانية أحػاض فخعية تديج عمى الستػسا وتدعة أحػاض فخعية 
مسا يذيخ إلى القخب الشدبى  ،0.12أال مغ الستػسا وبمغ اإلنحخاف السعياري قيسة 

أن  Strahler)ألحػاض الترخيف مغ الذكل السدتصيل ، واج يخجع ذلظ كسا يخى)
( تخجع لإلختالفات الكبيخة في 1.0-0.6األحػاض التى يتخاوح معجل استصالتيا بيغ )

، 1991خرائز الرخػر مغ حيث صالبة التكػيشات الجيػلػجية )عاشػر وتخاب،
 (.318ص

 
 
 
 
 

يسبحت انحوض )كى                                      
2

 ط -( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×  2  = يعبيم االستطبنت

 طول انحوض )كى(                                          
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(  ترشيف أحهاض الترريف الفرعية  بحهض وادي العريش حدب معامل 8-3جدول )
 اإلستظالة

 الشدبة السئهية عدد األحهاض فئات معامل اإلستظالة
 29.4 5 كم4أقل من .

 35.3 6 ( 0.5 - 0.4من )
 35.3 6 فأكثر 0.5من 

 %100 17 السجسهع
ػبػاخاةية لحػض وادي العخير إعجاد الصالب اعتسادًا عمى بيانات الخخائا الصالسردر: 

 م.30ونسػذج اإلرتفاع الخاسي داة
/ب( ، الحي يرشف أحػاض الترخيف 3-3( والذكل )8-3ويتزح مغ الججول )

الفخعية بحػض وادي العخير إلى ثالث فئات بشاًء عمى معامل إستصالتيا ويػضحيا 
 كسا يمي:

اض بشدبة بمغت وتزع خسدة أحػ  (:0.4أحهاض مرتفعة االستظالة )أقل من  -
% مغ األحػاض الفخعية وىى حػض العخير األعمى ، حػض حخيزيغ ، 29.4

حػض أبػ شخيفية ، حػض الجخور، وحػض العخير األدنى ، واج تأثخ شكل ىحه 
 األحػاض الصػلي إلى حج كبيخ بالرجوع الخئيدة الصػلية بسشصقة الجراسة.

تة أحػاض بشدبة تزع س (:0.5 - 0.4أحهاض متهسظة االستظالة من) - 
% مغ األحػاض الفخعية وىى حػض عقابو ، حػض الجخيحات ، حػض 35.3بمغت 

 أبػ عميجانة ، حػض العخير األوسا ، حػض الخواق ، حػض أم شخفة.
تذسل ستة أحػاض بشدبة بمغت  (:0.5أحهاض مشخفزة االستظالة )أكثر من  -
الخخم ، حػض  % مغ األحػاض الفخعية وىى حػض أبػ السصاميخ، حػض35.3

 الجايفة ، حػض السغارة ، حػض جخيو ، حػض البخوك.
 Form Factor :معامل الذكل .3
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وىػ يعصي فكخة عغ مجى تشاسق أجداء الحػض السختمفة ومجى إنتطام الذكل العام 
( ، وكمسا ااتخب الشاتج مغ الػاحج الرحيح كان الذكل العام 60،ص1985لو )صالح،

السجلػل الجيػمػرفػلػجي لمسعامل في أن الكيع السختفعة  لمحػض أكثخ تشاسقًا، ويتمخز
تذيخ إلى تشاسق الحػض، وااتخابو مغ الذكل السخبع ، بيشسا تجل الكيع السشخفزة عمى 
عجم التشاسق بيغ أجداء الحػض، حيث بخز اتداع عخض الحػض عشج السشابع وضيقة 

، 1991ػر وتخاب، عشج السرب، وبالتالي يقتخب شكل الحػض مغ شكل السثمث )عاش
 ( ، ويتع حداب معامل الذكل كسا يمي:319ص

 
 

 (Horton, 1945, p.351) 
( أن معامل الذكل لحػض وادي العخير بمغ 6-3ويتزح مغ خالل الججول )

، ويتخاوح معامل الذكل ألحػاض الترخيف الفخعية بحػض وادي العخير بيغ  0.21
السصاميخ( , بستػسا عام اجره )حػض أبػ  0.37)حػض العخير األدنى( ،  0.07
، معشى ذلظ أن ىشاك عجد ستو أحػاض فخعية تديج عمى الستػسا ، وعجد أحج  0.18

عذخ حػضًا فخعيًا أال مغ الستػسا ، وىحا ما يػضحو اإلنحخاف السعياري الحي بمغ 
، وىػ راع مشخفس يسكغ القػل معو أن حػض الػادي بعيج ندبيًا عغ 0.09قيسة 

 سق.الذكل الستشا

 ( تصَُف أحواض انتصرٍف انفرعَت  بحوض وادً انعرٍش حسب يعبيم انشكم9-3جذول )

 انُسبت انًئوٍت عذد األحواض فئبث يعبيم انشكم

 2395 4  191أقم يٍ 

 4192 7 (192- 191يٍ) 

 3593 6 فأكثر 192يٍ 

 %111 17 انًجًوع

تىغشافُح نذىض وادٌ انعشَش وًَىرج اعذاد انطانة اعتًاداً عهً تُاَاخ انخشائظ انطىانًصذر: 

 و229اإلستفاع انشقًٍ دقح

يسبحت انحوض كى      
2

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      = انشكميعبيم 
 يربع طول انحوض كى     
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/ج( ، الحي يرشف أحػاض الترخيف 3-3( والذكل )9-3ويتزح مغ الججول )
الفخعية بحػض وادي العخير إلى ثالث فئات بشاًء عمى معامل الذكل ويػضحيا كسا 

 يمي:
بشدبة بمغت  وتزع أربعة أحػاض(: 0.1أحهاض مشخفزة معامل الذكل )أقل من  -

% مغ األحػاض الفخعية وىى حػض حخيزيغ ، حػض أبػ شخيفية ، حػض 23.5
الجخور ، وحػض العخير األدني ، ويالحظ أن ىحه الفئة مغ األحػاض تدجل أعمى 

 قيع لسعامل االستصالة ، وأال قيع لسعامل االستجارة بسشصقة الجراسة.
سبعة أحػاض بشدبة بمغت وتزع  (:0.2 - 0.1أحهاض متهسظة معامل الذكل ) -

% مغ األحػاض الفخعية وىى حػض عقابة ، حػض الجخيحات ، حػض أبػ 41.2
عميجانة ، حػض العخير األوسا ، حػض الخواق ، حػض أم شخفة ، حػض العخير 
األعمى ، وىحه الفئة مغ األحػاض كبيخة السداحة ، كسا أنيا تدجل قيع متػسصة بالشدبة 

 ستصالة.لسعاممي االستجارة واال
% 35.3وتزع ستو بشدبة بمغت  (:0.2أحهاض مرتفعة معامل الذكل )أكبر من  -

مغ األحػاض الفخعية وىى حػض أبػ السصاميخ ، حػض الخخم ، حػض الجايفة ، 
 حػض السغارة ، حػض جخيو ، حػض البخوك. 

ل ويسكغ القػل بأن الطخوف البشيػية اج إستصاعت أن تؤثخ تأثيخًا واضحًا عمى أشكا
األحػاض مع مالحطة أن األحػاض الػااعة في السشاشق األكثخ إستقخارًا مثل البخوك 
وعقابة والخواق تأرجحت أشكال أحػاضيا بيغ اإلستجارة واإلستصالة ، أو تسيل ىحه 
األحػاض في نرفيا الػااع ناحية السشابع إلى اإلستجارة ، بيشسا نرفيا الػااع ناحية 

 (.61،ص1985ح،السرب إلي اإلستصالة )صال
 Lemniscates Factorمعامل اإلنبعاج:  .4

يعالج ىحا السعامل بعس سمبيات معامل االستجارة، حيث يشجر وجػد أحػاض 
 ,Chorleyمدتجيخة تسامًا، وعادة تأخح األحػاض شكل القصع الشااز، ولحا فقج شبو )

1957, p.7.شكل الحػض بقصخة السياه، أو الذكل الكسثخي ) 
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لسختفعة لمسعامل إلى امة تفمصح الحػض وبالتالي امة أعجاد السجاري تذيخ الكيع ا 
وأشػاليا وخاصة في رتبيا الجنيا والتى تقع عادة عشج خا تقديع السياة ، كسا تذيخ 
أيزًا إلى أن الحػض لع يقصع شػشًا كبيخًا في مخحمة التعخية السائية ، وعمى العكذ 

ض وإنديابيتو وزيادة أعجاد السجارى وأشػاليا فإن الكيع السشخفزة تذيخ إلى تفمصح الحػ 
في مجاري الختب الجنيا وزيادة عسميات الشحت الخأسي والتخاجعي ، كسا تذيخ  إلى أن 
الحػض اصع شػشًا في مخحمة التعخية الشيخية )متػلي عبجالرسج 

 (.93،ص2001عمي،
 -واج تع حداب معامل االنبعاج كسا يمي:  

 
 

(.Chorley, 1957, p.139) 
( أن معامل اإلنبعاج لحػض وادي العخير بمغ 6-3يتزح مغ دراسة الججول )

، ويتخاوح معامل اإلنبعاج ألحػاض الترخيف الفخعية بحػض وادي العخير بيغ  1.17
)حػض أبػ السصاميخ( , بستػسا عام اجره  0.68 )حػض العخير األدنى( ، 3.36
تديج عمى الستػسا ، وعجد عذخه , معشى ذلظ أن ىشاك عجد سبعو أحػاض فخعية 1.75

 أحػاض فخعية أال مغ الستػسا. 

 ( تصَُف أحواض انتصرٍف انفرعَت  بحوض وادً انعرٍش حسب يعبيم اإلَبعبج 11-3جذول )

 انُسبت انًئوٍت عذد األحواض فئبث يعبيم اإلَبعبج 

 2994 5 1أقم يٍ 

 3593 6 (2- 1يٍ) 

 3593 6 فأكثر 2يٍ 

 %111 17 انًجًوع

اعذاد انطانة اعتًاداً عهً تُاَاخ انخشائظ انطىتىغشافُح نذىض وادٌ انعشَش وًَىرج انًصذر: 

 و229اإلستفاع انشقًٍ دقح

 ىك يربع طول انحوض                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      = َبعبجيعبيم اإل

كى يسبحت انحوض×  4                                
2
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/د( ، الحي يرشف أحػاض الترخيف 3-3( والذكل )10-3ويتزح مغ الججول )
الفخعية بحػض وادي العخير إلى ثالث فئات بشاًء عمى معامل اإلنبعاج ويػضحيا كسا 

 يمي:
تزع خسدة أحػاض بشدبة بمغت (: 1أحهاض معامل إنبعاجها مشخفض )أقل من  -

% مغ األحػاض الفخعية وىى حػض جخيو ، حػض السغارة ، حػض الجايفة ، 29.4
حػض الخخم ، حػض أبػالسصاميخ ، وىحه األحػاض ىى األكثخ مياًل لإلستجارة وتبتعج 

 مغ دورتيا الجيػمػرفػلػجية. عغ اإلستصالة ، مسا يجل عمى أنيا اج اصعت شػشاً 
تذتسل عمى ستو أحػاض بشدبة بمغت (: 2-1أحهاض معامل إنبعاجها متهسط ) -

% مغ األحػاض الفخعية وىى حػض الخواق ، حػض العخير األوسا ، حػض 35.3
 أبػعميجانة ، حػض الجخيحات، حػض عقابة ، حػض البخوك.

زع ستو أحػاض بشدبة بمغت ت(: 2أحهاض معامل إنبعاجها مرتفع )أكثر من  -
% مغ األحػاض الفخعية وىى حػض العخير األدنى ، حػض الجخور، حػض 35.3

أبػشخيفية ، حػض حخيزيغ ، حػض العخير األعمى ، حػض أم شخفة وتتسيد ىحه 
 األحػاض بذكميا الذخيصي الصػيل.
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 أوالً: انًراجع انعربَت

انتذكى فً انسُىل واإلستفادج يٍ يُاهها ودسء  ( : 2559إتشاهُى صكشَا انشايً ) 1-

أخطاسها ، تذىث َذوج انًُاِ فً انىطٍ انعشتً ، انًجهذ األول ، انجًعُح 

 انجغشافُح انًصشَح ، انقاهشج 9

إتشاهُى صكشَا انشايً ) تذوٌ تاسَخ ( : انعُاصش األساسُح انىاجة تىافشها  2-

ا ) سسانح إنً األجهضج انتُفُزَح (، نإلستفادج يٍ يُاِ انسُىل وانذذ يٍ أخطاسه

 كهُح انعهىو، جايعح قُاج انسىَس 9 

( :دىض وادي دُُفح تانًًهكح انعشتُح  2530أدًذ أدًذ انسُذ يصطفً ) 3-

انسعىدَح ، دساسح جُىيىسفىنىجُح ، سسانح دكتىساِ ، غُش يُشىسج ، كهُح 

 اِداب ، جايعح االسكُذسَح 9 

( : انخشائظ انكُتىسَح ، تفسُشها وقطاعاتها ، .253ً ) أدًذ أدًذ انسُذ يصطف 4-

 داس انًعشفح انجايعُح ، األسكُذسَح 9 

( : انجُىنىجُح نهجغشافٍُُ وانكاستىجشافٍُُ  2533أدًذ أدًذ انسُذ يصطفً )  5-

 ، داس انًعشفح انجايعُح ، االسكُذسَح 9 

ُىيىسفىنىجُح ، ( : دىض وادي انعشَش ، دساسح ج2539أدًذ سانى صانخ ) 6-

 سسانح دكتىساِ ، غُش يُشىسج ، كهُح اِداب ، جايعح انقاهشج 9

( : يذسجاخ وادي األطفُذً تانصذشاء انششقُح ، .253أدًذ سانى صانخ ) 7-

دساسح   جُىيىسفىنىجُح ، انًجهح انجغشافُح انعشتُح ، انعذد انتاسع عشش ، 

 انقاهشج 9

انطثُعُح عهً انقطاع انششقً يٍ طشَق  (: األخطاس2535أدًذ سانى صانخ ) 8-

انُفق انذونً ، دساسح جُىيىسوفىنىجُح ، انًجهح انجغشافُح انعشتُح ،  –َىَثع 

 انعذد انذادي وانعششوٌ ، انقاهشج9 

( : انًشاوح انفُضُح فً انجضء األدًَ يٍ وادي وتُش 2535أدًذ سانى صانخ )  9-

جايعح انًُُا، دساساخ جغشافُح ، انعذد تسُُاء ، قسى انجغشافُا ، كهُح اِداب ، 

 انخايس عشش9 

( : انجشَاٌ انسُهً فً انصذاسي ، دساسح فً  2535أدًذ سانى صانخ )  10-

جُىيىسفىنىجُح األودَح انصذشاوَح ، يعهذ انثذىث وانذساساخ انعشتُح ، انعذد 

 انذادي وانخًسىٌ 9

فىنىجً نسُم دذث فً ( وصف نهتأثُش انجُىيىس 2552أدًذ سانى صانخ ) 11-

تىادي األطفُذً ، انصذشاء انششقُح ، يصش ، يجهح انجًعُح  2533َُاَش 

 9 .20،   55ص ص  12انجغشافُح انًصشَح ، يجهذ 

( : يُطقح صالنح تجُىب سهطُح عًاٌ ، دساسح  2550أدًذ سانى صانخ )  12-

شافُح جُىيىسفىنىجُح يع إشاسج نثعط انجىاَة انتطثُقُح ، انجًعُح انجغ

 ( 9 292انكىَتُح انعذد ) 

( : أشكال انتكىَُاخ انشيهُح فً يُطقح سهم انثاطُح  2552أدًذ سانى صانخ ) 13-

 تسهطُح عًاٌ ،   9 
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