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  مل�� ال���

ن�أت �����ا ه��ة ال��ه في م��قة م��نة م� ��قات رس���ة م��ای�ة في صالب�ها ت��ع الع��        

ال����اسي ومائلة م�ًال خف�فًا ت�اه ال��ال، وق� ساه� في ت���لها م���عة م� الع�امل ال�ا���ة �ع�ل�ة رفع 

أث�اء الف��ات ال����ة في ع�� ل�اف�ها، وت�اول�ها �ع� ذل� الع�امل ال�ارج�ة وخ��صا ال�ع��ة ال�ائ�ة 

ك�ل�م��ا في ال���س� ت�اه ال��ال، وت��� ٨ال�الی�س��س��، م�ا أد� إلي ت�اجعها ���رة م��از�ة ل��افة 

م في ال���س�، ٤٠٠ك� وت�ل علي م��ف� واسع ی�از� م��رها م� ارتفاع ٧٨حافة ال�����ا ل��افة 

ش�ی�ة علي مع�� أرجائها، وت�ه� واجه�ها في ش�ل وت�فاوت واجه�ها م� م�ان آلخ�، ودرجة االن��ار 

ب���ة  ٢ك�١٥١.١م���عة م� ال�قع�ات تف�لها ن��ءات ص���ة، وق� بلغ� م�احة واجهة ال�����ا 

٪ م� م�احة م��قة ال�راسة، وت��د ال�اجهة خ��� ت���� ل� ت��ح في اخ��اق حاف�ها، أما ٢٣.٤

ه ال��ال الغ��ي م�از�ا الت�اه م��ر ال�����ا، و�ه آثار م� ال���ف� ال��اف� ف���رج في ان��اره في ات�ا

 .  ال�الل ال�اه�ة، ومف��ح علي سهل القاع غ��ا

 

 . �����ا، أنف، م���ر، ق���ة، م��ف�، تل :ال�ل�ات ال�ف�اح�ة
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  مق�مة

اللة على ج�ل م��لف االن��ار، درج اس���امه لل�: اص�الح أس�اني مع�اه" Cuesta"ال�����ا       

اله�اب أو ال�الل ال�ي ت��از إح�� ج�ان�ها �ان��ار خف�ف وال�ان� اآلخ� �ان��ار ش�ی�، وت���ل تل� 

تحکمًا ال�ي ح�ث� في ال�م� ال�ال� البنائیة ل العوامال�اه�ة في وس� ش�ه ج���ة س��اء، ح�� ت���� 

التي ص �اه�ة ال�����ات �أرض س��اء ب�جه عام، و��جه خاریسي االمشهد التضن�أة شبه تام في 

ل�اح��� م� ق�ل، ح�� ت�ه� في ص�رة حاف��� م��از���� إح�ه�ا �����ا ه��ة ال��ه اهتمام ات سترعا

، و�لغ ام��اد �����ا ه��ة ال��ه )١٩٥٣ح�ان ع�ض(واألخ�� �����ا ه��ة الع��ة ش�الها ) ج����ة(

��قي ی�عي �����ا ه��ة ج�ة ل��افة الق�� ال: ك�، وت�ق�� إلي ق���� �ف�ل ب��ه�ا ج�ل ضالل١٤٠

غ�� " ج�ف"و�����ا ه��ة ال��ه هي . �� ٧٨ك�، والق�� الغ��ي ی�عي �����ا ه��ة ال��ه ���ل ٦٢

، وال�هة األخ�� ذات )ع�� م�ل ال��قات(م��اثل ال�ان��� ت���ر أح� ج�ان�ها ���ه ت�اه ال���ب 

  ).ات�اه م�ل ال��قات(ان��ار ���� ت�اه ال��ال 

من ج�ا ل�����ات ش�ه ج���ة س��اء، و���� م��رها نموذوتع� ال�����ا م�ه�ا ج��م�رف�ل�ج�ا        

الح� بها ج���ا، على منخفض ���ل ش�ه رأسي نفها ح�� ت�ل �أالغربي ل الشمان�� الجنوب الشرقي 

�امل ، وق� ت�اول�ها عفوق مستوى سطح البحرم ١٤١٢ع من ارتفاش�ه ال�����ة جبهتها واز� وهو ی

ال�ع��ة ال���لفة �ع� ن�أتها ال�����ة �ال��� م�ا أد� إلي ت�اجع ج�ه�ها ال���از�ة ش�اال، �اإلضافة إلي 

ت��د ع�اص� ال�����ا ����� ال����� ال�ي ان�ه� ����اتها غ��ا في خل�ج ال����، وال �ق�ع م� 

�اإلضافة إلي �ع� آثار ال�الل رتا�ة اس�قام�ها س�� �ع� ال���ءات ال����ة ال�ي تف�ل ب�� مقع�اتها، 

ال����ة في ال���ف� ال��اف� لها، وق� ت�لف� تل� األش�ال ع� ع�ل�ات ال��� ال�ائي ال�فاضلي في 

 . �غ�ي واجهة ال�����ا ومع�� س�ح ال���ف� األش�ال اإلرساب�ة م�فاوتة ال���و��قاتها ال����ة، 
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  ال�راسات ال�ا�قة

ل�����ات ش�ه ج���ة س��اء  ١٩٥٣ح�ان ع�ض دراسة م�ها : ل�����اتابعض الدراسات ت�اول�       

الولیعي م� ح�� ال��أة وخ�ائ�ها ال���ل�ج�ة وال������ة وال��ل�ة وع�ل�ات ال��� ال���لة لها، ودراسة 

فاتنة ن�� �ال�ع�د�ة، ویستات هضبة ل��م ٢٠٠١حاج حسن و. السعودیةه�اب یستات ل�� ١٩٨٢

  .  ل�����ا إن�ج� ب������ا) Obi, et al 2000(���ر�ا، وُأبِي معلوال یستا ل�� ٢٠٠٨ل الشعا

  

  ال�سائل واألدوات

ارت��ت ال�راسة على ت���ف تق���ي االس��عار ع� �ع� ون�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة ل�راسة �����ا       

�ة ال���ل�ج�ة وال���) DEM(ون��ذج االرتفاع ال�ق�ي ) ٢٠١٨(ه��ة ال��ه �اس���ام ال��ئ�ة الف�ائ�ة 

ب�� ال��ی�ـ : ل�حات(مع االس�عانة �ال��ائ� ال���غ�اف�ة ) ١٩٩٤ال��احة ال���ل�ج�ة ال����ة (ال�ق��ة 

ل�حة ج��ب س��اء ( ١٩٨٧وال���ل�ج�ة ل���ة ��ن�� ) ٥٠.٠٠٠:١ج�ل رق�ة، ه��ة ال��ه

االن��ارات وخ���  ، وال�ي ت� ���ج�ها رس� ال��ائ� ال���ل�ج�ة وال��ار���ة وخ���ة)٥٠٠.٠٠٠:١

ال����� على أج�اء ال�����ا، وع�ل الق�اعات الع�ض�ة لل�����ا ل���ی� ع�اص�ها وم�ض�ا خ�ائ�ها 

�ال��اول واألش�ال ال��ان�ة، وخ�ع� تل� ال��انات ل��ل�الت إح�ائ�ة م�ع�دة ال��غ��ات �اإلضافة إلى 

مة ل�ع� ال��اه� ال��ار���ة في واجه�ها ال�راسة ال���ان�ة ل���قة ال�����ا إلج�اء الق�اسات الالز 

ل�ي أدت إلي ن�أة �����ا ه��ة ال��ه، الطبیعیة االع�امل تحدید وته�ف ه�ه ال�راسة إلى . وسهلها

   .ع�� ال�م�الجیومورفولوجي رها وتطووال�ع�ف علي م�اه� ع�اص� ال�����ا ال��ار���ة 

  

  م��قة ال�راسة

الق�� الغ��ي م� ال��ل� األر�ي ���ه ج���ة س��اء، وت���� فل��ا تقع �����ا ه��ة ال��ه ش�ال       

" ٠٢.٥٦ش�اال، �فارق في دوائ� الع�ض °٢٩' ١٤" ٤١.١٠ - °٢٨' ٥٢" ٣٨.٤٦ما ب�� دائ�تي ع�ض 

ش�قا، �فارق في خ��� ال��ل °٣٣' ٥٣" ٠٠.٨٤ - °٣٣' ١٢" ٣٥.١٥، وخ�ي ��ل °٠٠' ٢٢

، )ال�� ی��هي م��ه علي ال��� ال���س� ش�اال(� الع��� ، و���ها ش�اال م�ا�ع واد°٠٠' ٤٠" ٢٥.٦٩

وم�ا�ع واد� و�ا أح� رواف� واد� غ�ن�ل ال�� ی��هي م��ه غ��ا علي خل�ج ال���� ش�ال ح�ام ف�ع�ن، 
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م، وم� ال��ق ج�ل ١٢٠٠وم� ال���ب قاع�ة ال��ل� األر�ي ال�ي ت�ل علي سهل ال�����ا م� ارتفاع 

، وت�ع� ب�ای�ها الغ���ة ع� م�ی�ة أب� زن��ة )م٦٤٠(ل س���� ال��ل ، وم� الغ�ب ت)م١٦١٢(ضالل 

ك�، وأق�ي ع�ض ٧٨ج���ي ش�قي، و�لغ أق�ي ��ل لها  - ك�، وات�اه م��رها ش�الي غ��ي ٢٣ب��� 

و���اوح ارتفاع ج�ه�ها في أعلي ). ١ش�ل( ٢ك�٦٤٦.١ك�، و�لغ� م�احة ال���قة ١٠ل���قة ال�����ا 

م، و���اوح ٥٤١في الغ�ب، �فارق ت�ار��ي ) م٨٨٠(ج�ل رق�ة، وأدني نق�ة لها لها في ) م١٤٢١(نق�ة 

م تق���ا، ٦٠٠م في الغ�ب، �فارق ت�ار��ي ٤٠٠م في ال��ق وأقل م�١٠٠٠ارتفاع سهلها ف��ا ب�� 

  . وت���ر ال���قة �ات�اه عام ن�� ال��ال الغ��ي

  

  
  ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة: ال���ر                    

 م�قع م��قة ال�راسة) ١ش�ل( 
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  ال��ائ� ال���ل�ج�ة: أوال

ت���ي أق�م ص��ر �����ا ه��ة ال��ه ال����فة إلى ال�م� األول، ف�ال ع� ت����ات ال�م�       

ال�اني، وت���ل ���ات ال�م� ال�ال� �االن��اقات ال���ان�ة ال�ي صاح�� ال���ة ال����ن�ة ال�ي ح�ث� 

آثار الف��ات ال����ة لع�� ال�الی�س��س�� �ال�م� ال�ا�ع ال�ي ��رت واجهة آن�اك، �اإلضافة إلى 

وم� خالل . ال�����ا، و�غ�ي ال���قة حال�ا وشاح م� ن�اتج ال�واس� القار�ة ال�الی�س��س���ة واله�ل�س���ة

  :���� ع�ض ال�����ات ال���ل�ج�ة م� األق�م إلى األح�ث ف��ا یلي) ١(وج�ول ) ٣، ٢(دراسة ش�لي 

  ال�����ات ال���ل�ج�ة - أ

  ت����ات ال�م� األول

  الع�� ال����ني 

في ال���� ال��ود� ال����ي ل�هل ال�����ا في ص�رة ع�سات  ت���ل م��ن�ها): cd(ت���� أم ���ة

٪، وت�ألف م� ال�ول�م�� وح�� ج��� دول�م��ي ٠.٩ب���ة  ٢ك�٥.٥٥م�ف�لة ���احة بلغ� 

� ج�ئ�ا، وت�ألف قاع�ته م� ال�ل�ن�ل�م��ات ورواس� خام ال������، وال�ول�م�� ال�ملي، وال�ل� ال����

  ).١٩٩٤ال��احة ال���ل�ج�ة ال����ة (وال���ن غ�ي �أحف�� الع�� ال����ني 

  ت����ات ال�م� ال�اني 

  الع�� ال���اسي 

ت�ه� ه�ه ال�����ات في ال�ل� األوس� م� سهل ال�����ا في ع�سات م�ف�قة  ):ptq(ت���� ق���

٪، وت�ه� م�اشف ��قاتها ال����ة ٥.٩ب���ة  ٢ك��٤٣.١٢في أسفل ت���� مال�ة، وت�لغ م�اح�ها وت�

���رة م��ادلة مع ال��� ال�ملي وال��� ال���ي، وهي ذات أل�ان م�ع�دة مع س�ادة الل�ن األح��، 

ل����ة ال��احة ال���ل�ج�ة ا(وت��ل� ت����اتها ال�فل�ة ب�����ات الع�� ال��مي م� ال�م� األول

١٩٩٤.(      
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  ١٩٩٤ه��ة ال��احة ال���ل�ج�ة ال����ة : ال���ر

  ال�����ات ال���ل�ج�ة ال����ة ل�����ا ه��ة ال��ه) ٢ش�ل( 

  م�احات ال�����ات ال���ل�ج�ة ل���قة ال�����ا) ١ج�ول (

  ٪  ال��احة  ال�م�  ال�����  الع��  ال�م�

  اله�ل�س��  ال�ا�ع

  وال�الی�س��س��

 ٧.٦ ٤٩.٠٣ QW أود�ة رواس�

 ٣١.٨ ٢٠٥.٤٤ Q  ةرواس� ف���ة م��ل�

 ٢.٣ ١٤.٦٥ VB �ف�ح �ازل��ة  اإلل���س��  ال�ال�

  

  

  ال�اني

  ال����اسي األعلي

  ١.٤  ٩.٥٢ KUS  ت���� س�ر

 ١٥.٢ ٩٨.٣٢ KUA ت���� م�لة

 ٥.٩ ٣٨.٢٨ KUC ت���� ال�احة

 ٢٨.٢ ١٨٢.١٧ KLM ت���� مال�ة  ال��ت�اسي األسفل

 ٦.٧ ٤٣.١٢ ptq ت���� ق���  ال���اسي

 ٠.٩ ٥.٥٥ cd ت���� أم ���ة  ال����ني  األول

 ١٠٠ ٦٤٦.١ ال����ع

  ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة: ال���ر        
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   �Excelاس���ام ب�نامج ) ١(إع�اد ال�اح� اع��ادا على ج�ول: ال���ر       

  م�احات ال�����ات ال���ل�ج�ة لل�����ا) ٣ش�ل( 

 الع�� ال����اسي

  :وت�ق�� إلي

  ك���اسي أسفل - أ

��ه� م��فها في ص�رة ش��� ض�� م��ل ل����رات ال�����ا م� ب�ای�ها ش�قا  ):klm(ت���� مال�ة

، و�لغ� م�اح�ها )ك�٢١(ك�، وت�ه� �أرض�ة سهل ال�����ا غ��ا ل��افة ٥٧ت�اه الغ�ب ل��افة 

سفل، وت�ألف م� ال��� ال�ملي ال�� ����� علي ٪، وهي ت��ع ال��ت�اسي األ٢٨.٢ب���ة  ٢ك�١٨٢.١٧

رقائ� م� ال��� ال���ي ال�ملي وال�ل�الي و�ع� الع�سات م� ال�اول��، أما ال��ن�ل�م��ات ال����لة 

  ).١٩٩٤ال��احة ال���ل�ج�ة ال����ة (بها فهي م�ل�ة ال��أة 

  ك���اسي أعلي -  ب

ك�، ث� �٤٢.٣ واجهة ال�����ا ل��افة ��ه� ����� ض�� في الق�� ال��قي م ):kuc(ت���� ال�احة

ك�، وهي أك�� ١١.١ك�، ث� ��ه� غ�ب القا�ع ال�ازل�ي ل��افة ���٦.٤في ت�اما �االت�اه غ��ا ل��افة 

٪، وهي أولي ��قات ال��ت�اسي ٠.٩ب���ة  ٢ك�٣٨.٢٨ات�اعا ع� ن���تها ال��ق�ة، وت�لغ م�اح�ها 
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���� ال���ل� مع ال��� ال�فلي ت��للها ��قات م� األعلي ����قة ال�����ا، وت�ألف م� ال��� ال

    ).١٩٩٤ال��احة ال���ل�ج�ة ال����ة (األص�اف ت��رج إلى ال��� ال���� ال�ملي ن�� الق�ة

���ل س�ح �����ا ه��ة ال��ه، وهي ثاني ��قات ال��ت�اسي األعلي ����قة  ):kua(ت���� م�لة

٪، و��ألف م� ال��� ال���� ال���ي ال���ل� ١٥.٢ة ب��� ٢ك�٩٨.٣٢ال�����ا ت�ت��ا، وت�لغ م�اح�ه 

  ).١٩٩٤ال��احة ال���ل�ج�ة ال����ة (�ال�ارل وال�فل، وال��ء العل�� م�ها ی�ا�� ت���� ض�� والق���

٪، ١.٤ب���ة  ٢ك���٩.٥٢ه� في ع�س��� في ��في ال�����ا، وت�لغ م�اح�ها   ) kus(ت���� س�ر

ب، و���ل ال��قة ال�ال�ة ت�ت��ا ال�ي ت���ي لف��ة ال��ت�اسي األعلي، وت���ل في أق�ي ال��ق  وأق�ي الغ� 

وت�ألف م� ال��� ال���� ال��اش��� ال���� ال�� ی��رج ل�نه م� األب�� إلي ال�ماد� ال�اه�، و��قات 

 ).١٩٩٤ال��احة ال���ل�ج�ة ال����ة (الق�ة ت���� علي ال�فل 

  

  ان��اقات ال�م� ال�ال�

ال�����ا اض��ا�ات ال�م� ال�ال� ال����ن�ة ال�ي ت�لل� ع�� االن��ارات في ص�رة  شه�ت م��قة       

م���عة م� االن��اقات ال���ان�ة م� �ا�� األرض، وت��ل� في م�ضع�� في الق�� الغ��ي لل�����ا، 

ك�، وال�اني ���ل ١٨.٢األول ی���ل في أنف ال�����ا وات�اهه ش�قي غ��ي، وه� ش��� ض�� بلغ ��له 

ا�عا �ق�ع أج�اء ال�����ا �الع�ض م� حاف�ها ش�اال ن�� نها�ة سهلها ت�اه ال���ب ال��قي ل��افة ق

٪، وهي ص��ر ب��ان�ة �ازل��ة م� أصل نار� ان��ق� ٢.٣ب���ة  ٢ك�١٤.٦٥ك�، وت�لغ م�اح�ها ١٦.٣

ات ال�����ا ، وتق�ع ��ق)١٩٩٤ال��احة ال���ل�ج�ة ال����ة (ن���ة ن�ا� ب��اني في ع�� اإلل���س��

  .ال�أس�ة ح�ى ��قة م�لة ال����ة
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  رواس� ال�م� ال�ا�ع

  )ال�الی�س��س�� واله�ل�س��( 

ال��احة (هي رواس� مف��ة م��لفة ال��� غ�� م��فة وم�ع�دة ال��ادر : )Q( رواس� ف���ة م��ل�ة

رات ال�����ا ، وتف��ش سهل ال�����ا وق� تغ�ي أج�اء م� أق�ام م���)١٩٩٤ال���ل�ج�ة ال����ة 

  . ٪٣١.٨ب���ة  ٢ك�٢٠٥.٤٤وأس�ح �قا�ا ال�الل ال��ع�لة، وت�لغ م�اح�ها 

ت���ل في رواس� ���ن األود�ة، و��ل� عل�ها رواس� ح�� ال�اد�، وت�ألف م�  ):QW( رواس� األود�ة

ب���ة  ٢ك�٤٩.٠٣، وت�لغ م�اح�ها )١٩٩٤ال��احة ال���ل�ج�ة ال����ة (ال�فل وال�ارل وال��ى

ال���� ال�ئ��ي ل�اد� ال��ف ال�� ���� م� ج�ل رق�ة ش�قا في  األول٪، وت�ه� في م�ضع�� فق� ٧.٦

���ن أو ق�عان رواف� واد� ال��� ج��ب رأس  وال�انيسهل ال�����ا ح�ي ی���ف ت�اه ال���ب الغ��ي، 

  .أم ق�فة ال�� ��ای� ات�اهه غ��ا

      ال���ة ال���ل�ج�ة: ب  

�ن�ة ال�ي أث�ت علي ال���قة ب�ها�ة ال����اسي األعلى، واس���ت ح�ى نها�ة ال�م� ب�أت ال���ة ال���     

ال�ال�، وال�ي م� ص�اها ن�أة أخ�ود ال��� األح�� ��ل���ه ال���� والعق�ة، وأ��ا م���عة االن��ارات 

ا ال�ي ع�� وس� وج��ب ش�ه ج���ة س��اء ن���ة ح��ة ال�فع ال�ي أصاب�ها في ع�� اإلل���س�� وم

ح�� ت�ألف �����ا ه��ة الع��ة ش�ال م��قة ال�راسة م� ص��ر ع�� اإلی�س�� ) Said,1962(�ع�ه

ال�ي اس��اب� له�ه ال���ة، و�ان ل��ها أث�ا مه�ا في رس� ال�عال� ال���دة ل�����ات ه���ي ال��ه 

ة ع��قة ب��ه�ا والع��ة، وال�ي تأث�تا �ال���ة ال�افعة في م�ة واح�ة ���ار�� م�ف�ل�� دون أ� م�اف

، ومع ذل� تع��� الق�ة ال��اش��ّ�ة له��ة ال��ه هي األك�� أه��ة، �اإلضافة إلي )١٩٥٣ح�ان ع�ض(

م���عة االن��ارات ال���دة ل�اف�ه�ا، وت���ف م��قة �����ا ه��ة ال��ه م���عة م� ال��وع ذات 

  .ات�اهات م�ع�دة داللة علي ش�ة االض��ا�ات ال����ن�ة الق���ة

 

      
ً
إلى أن ح��ات ال���ع ) Ali,1968(وتع�دت اآلراء ح�ل ت��ی� ع�� ه�ه ال��وع، فق� أشار علي

في م��قة القاه�ة ال���� ح�ث� خالل الف��ة ال����ة ب�� ال���س�� األعلى وال�الی�س�� األوس�، و���� 
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�س�، وذات أن ال��وع ذات االت�اه ال��قي الغ��ي ت��ع ن�ام ال��� ال�� (Sadek,1926)صادق 

االت�اه ال��الي ال����ي ت��ع ن�ام ال��� األح��، وح�ث� خالل ع��� اإلل���س�� وال���س�� األسفل، 

ت�جع إلى ) ال���س��ة(إلى أن ال��وع ذات ال���ر ال��قي الغ��ي  (Said,1962) وأشار سع��

�الي الغ��ي ال����ي ، وأن ال��وع ذات ال���ر ال�)١٩٩٩صفى ال�ی�، (ال����اسي األوس� وما �ع�ه 

وهي ال�ي تأخ� ات�اه خل�ج ال����، وهى م� أق�م  –ال��قي اإلر����ة ت�جع إلى م���ف ال�م� ال�ال�

  . ال��وع

  

و�ال�ج�ع لل����ة ال���ل�ج�ة ل�ح� أن ت����ات م�لة م� الع�� ال����اسي هي ال�ي ت��ل ال��قة       

اإلضافة إلي االن��اقات ال���ان�ة ال�ي ان�فع� إلي س��ها العل�ا ل��ح ه��ة ال��ه ����قة ال�����ا، �

م�ا ت��� إلى أن االض��ا�ات ال����ن�ة ح�ث� ف��ا �ع� إرسابها، ون��� مع�� ه�ه ال��وع ع� ح��ات 

، فال��وع والق�ا�ع الحقة على )١٩٨٩ص��� م���ب (أفق�ة ورأس�ة ���� ال���ات ال�ان�ة لل��وع 

الق�ا�ع ال�ى تأخ� نف� ات�اه ال��وع ب�ع�ها، وهي م��ودة في الق�� الغ��ي ص��ر ال�����ا، وارت��� 

لل�����ا، و�ان لل��وع دور ���� في ن�أة ال�����ا وت��رها وت��ی� م�ارات رواف� األود�ة ال�ي ساه�� 

أن ث�ة ص�عا ت�ه� آثاره في ج��ب سهل ال�����ا �أخ� نف� ) ١٩٥٣(في ن�أتها، وأشار ح�ان ع�ض 

وت��رت وت�اجع� ش�اال �فعل ع�ل�ات ) ك����ا(م��رها وم�ه �ه�ت حافة ه��ة ال��ه ��افة قاف�ة  ات�اه

  .ال��� ال���لفة

، و�اس���ام )٢ج�ول(و�االع��اد على قاع�ة ال��انات ال�غ�اف�ة ال�ي ت� إع�ادها ل��وع ال�����ا          

ص�عًا،  ١١٦ع�دها ����ا بلغوج� أن ص�وع م��قة ال�) ٤ش�ل( (Auto Cad Map 3D) ب�نامج

 ٠.٥١ل�ل ص�ع، وت�لغ ال��افة العامة لل��وع ن��/ ك�٢.٨٤ك�، ����س� ��ل ٣٢٩.٦وم���ع أ��الها 

 . ك�٠.٦٢ك�، وأصغ�ها ٧.٢٩، و�لغ أ��لها ٢ك�/ك�
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  خ�ائ� ال��وع ����قة ال�����ا) ٢ج�ول( 

  االت�اه

أ��ال  

ال��وع 

  )ك�(

٪  

أع�اد 

ال��و 

  ع

٪  

ش�ق ـ ج��ب ج��ب ش�ال ش�ال 

  غ�ب
١٨.١ ٢١ ٢٢.٨ ٧٥.١ 

 ٢٢.٤ ٢٦ ١٦.٧  ٥٤.٩  ش�ال ش�ق ـ ج��ب غ�ب

ش�ق ش�ال ش�ق ـ غ�ب ج��ب 

  غ�ب
١٤.٧ ١٧ ١٦.٢ ٥٣.٤ 

ش�ق ج��ب ش�ق ـ غ�ب ش�ال 

  غ�ب
٦.٩ ٨ ٦.٨ ٢٢.٤ 

 ١٢.١ ١٤ ١١.٤ ٣٧.٦  ج��ب ش�ق ـ ش�ال غ�ب

ج��ب ج��ب ش�ق ـ ش�ال ش�ال 

  غ�ب
٣.٤ ٤ ٣.٤ ١١.١ 

 ١٣.٨ ١٦ ١٣.٥ ٤٤.٥  ال ـ ج��بش�

 ٨.٦ ١٠ ٩.٣ ٣٠.٦  ش�ق ـ غ�ب

 ١٠٠ ١١٦ ١٠٠ ٣٢٩.٦  اإلج�الي

 Auto Cad Map 3D، �اس���ام ب�نامج )٢(إع�اد ال�اح� اع��ادًا على ش�ل  :ال���ر     

  

ال���ب  - ات م�ع�دة، اح�ل االت�اه ال��الي ال��قيوق� ات��ت ال��وع ����قة ال�راسة ات�اه      

٪، ٥٥.٢ص�عًا ب���ة  ٦٤الغ��ي ال�� ی��ع ات�اه خل�ج العق�ة ����ع درجاته ال��ت�ة األولي �ع�د 

ال����ي ال��قي ����ع درجاته  - ٪، وجاء االت�اه ال��الي الغ��ي٥٥.٦ك� ب���ة �١٨٣.٤إج�الي ��ل 

ك� ٧١.١٪، و�إج�الي ��ل ٢٢.٤ص�عًا ب���ة  ٢٦ل�ج ال���� �ع�د في ال��ت�ة ال�ان�ة ه� ات�اه خ

ك� ب���ة ٤٤.٥ال����ي ف���ع ات�اه ال��� األح��، و�لغ� أ��اله  - ٪، أما االت�اه ال��الي ٢١.٦ب���ة 
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٪ واح�ل ال��ت�ة ال�ال�ة، وت��ل� ص�وع ال��ت�ة األخ��ة ال�ي ١٣.٨ص�عًا ب���ة ١٦٪، و�لغ ع�دها ١٣.٥

ص�عًا ���ل  ١٠الغ��ي �ع�د قل�ل م� ال��وع بلغ  - ه ال��� ال���س� في االت�اه ال��قيت��ع ات�ا

  .٪٨.٦ ك� ب���ة٣٠.٦

 

  
  �AutoCAD Mapاس���ام ب�نامج ) ٢(إع�اد ال�اح� اع��ادا على ج�ول: ال���ر              

 ات�اهات ال��وع ح�� أع�ادها وأ��الها ����قة ال�����ا) ٤ش�ل(
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  ال��ائ� العامة لل�����ا: ثان�ا

  ال��أة وال���ر - أ

ال یمکننا ال�م� ال�ال�، ح�� حدثت في تع�د ن�أة �����ا ه��ة ال��ه إلي ال���ة ال����ن�ة ال�ي       

ص��ر تأثرت ، فق� عن إطارها اإلقلیميل تفسیر المظهر الجیومورفولوجي لمنطقة الدراسة بمعز

ه وال�ي �ان� ت��ل خ� ال��اس مع ص��ر ال���� األر�ي، وأ��ا ال�افة ال����اس�ة ال�����ة له��ة ال��

ال�فع ال�ي أصاب� أرض س��اء أث�اء ن�أة خل��ي ال���� بقوة ال�افة اإلی�س���ة ال�����ة له��ة الع��ة 

، ت�ل )١٩٥٣ح�ان ع�ض (والعق�ة م�ا أد� إلي �ه�ره�ها ��اف��� ص�ع���� قاف�ت�� إلي أعلي 

، )م١٦١٢ج�ل ضالل (م ��٤٠٠ األر�ي ج���ا م� ارتفاع ی��� قل�ال ع� األولي علي ص��ر ال�� 

م، فهي �اه�ة ب����ة ف�ض� �ا�عها ال��ار��ي علي ال���قة، ٣٥٠وال�ان�ة ت�ل علي األولي م� ارتفاع 

فه�ا �����ات حق�ق�ة اس���ت . وح�دت ال���ان ال�ائي ووجه� ن�ام ال����� علي ج�احي ال�����ات

  . � ال��وف ال�����ة ال����لة ع� ن�أتهافي ت��رها ���

وم�ا الش� ف�ه أن ال��وع ال�ي اك��ف� س�ح ه��ة ال��ه ���� ع�ل�ة ال�فع ال����ن�ة مع واجهة        

ال�����ا األولي في ن�اق ال��اس مع م��� ال��� األر�ي ع�ل� �لها ���ا�� ضعف أمام ال���ان 

م� ص��ر ال���� األر�ي وت�اجعها ع�ه یر جرف جبهتها وتحرال�ائي ال����ل ع� ال��أة وال���ر 

عن ظروف ) ١ص�رة(الموروثة ���ة التضاره�ه ال�اه�ة خلّف ���� ال��ا� ال���م�رف�ل�جي ال�� 

على قاع نف ال�����ا حال�ا یشرف أأث�اء الف��ات ال����ة في ع�� ال�الی�س��س��، ومناخیة قدیمة 

، ح�� اس��اب� ال���ر ال����اس�ة ل��عة تع��� مترا ٤٠٠ع ارتفاال���ف� ال��اف� لها ����س� 

ال��اه ل��ار�ها علي ��ل م�اور ال��وع وال�ى �ان� خانق�ة ��ل�ة ش�ی�ة ان��ار ال��ان� في �اد� 

األم�، ث� اش��ت ع�ل�ات ال��� ال�ه�� و�ال�ات في ن�اق ت�اس واجهة ال�����ا مع ال���ر ال�ار�ة 

ائ�ا ص���ا ��ل عل�ها، م�ا ع�ل� علي تق��� ق�اع� ال�����ا وانه�ار واجه�ها ال�ي �ان� ت��ل آن�اك ح

���رة م����ة وت�اجعها �فعل ال�ع��ة ال�ائ�ة ت�اه ال��ال، ونقل� ن�اتج ال�ع��ة ال�ائ�ة ت�اه ال��ال 

الغ��ي ع�� م��ف� ال�����ا ووصل� ل��اه ال�ل�ج آن�اك، ح�� أص�ح س�ح اله��ة ی���ر �ع� ع�ل�ة 

ال�فع ت�اه الغ�ب ب�ءا م� ج�ل ضالل، و�ف�� نها�ة م��ف� ال�����ا مع سهل القاع ع�� م���ب 
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ك� وت�ج� �ه �ع� ال��اه� ال����ة ال���لفة ١٣م ل�ح� أن ال�هل ی��ع إلي ما ی��� قل�ال علي ٣٠٠

�ي سل�� ، �اإلضافة إلي ما ت� نقله ع�� األود�ة ال)٥ش�ل(ع� ع�ل�ة ال��� ال�ه�� في ه�ا الق�اع 

  . ���قها في ال���ر ال�ار�ة ع�� ال��وع في ات�اه ال���ب الغ��ي

   

  �اه�ات م��قة ال�����ا) ١ص�رة(

  
  ال���ذج ال�ق�ي/ ال���ر            

  ق�اع ت�ار��ي ل��ف� سهل ال�����ا علي سهل القاع) ٥ش�ل(
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لل�����ا ��� أن ���ن ���� إلى أن ال��اجع اله��لي ال���� ) ١٩٥٣ح�ان ع�ض (ب���ا أشار        

تأث�� ع�ل�ة تآكل غ���ة م�ا ی�حي ��ف� ال���� األول�ة لل�����ا ح�� ت�اجع� دون تغ��� في االن��ار 

و�ال��از� مع وضعها األصلي م� خ� ال��ع إلى م�انها ال�الي، وأن �أتي فق� به�ه ال����ة هي ال�ع��ة 

ت�� لها تأث�� علي ت�اجع ال�����ا، أما ال���ف� ال��اف� لها ال�افة ال�ات�ة ع� الق��لة، وأن األنهار ل� 

وال�اقع أن ال�ع��ة في ال��ا�� ال�افة ب�اس�ة ال��اح ل� ت���ع أن تق�م �ع�ل�ة ت�اجع . ف�ف� ب�اس�ة ال��اه

 .حافة ال�����ا بل إن ال��اه ال�ار�ة هي العامل ال�ئ��ي ال����ل ع� ه�ا

  

  :� عل�ها ع�ل�ة ت�اجع �����ا ه��ة ال��ه وت��رها ال���عوه�اك ع�ة ع�امل ت�قف       

ال���ان ال�ائي ال���ع ت�اه خل�ج ال���� وفقا لعامل االن��ار ل���ف�ها غ��ا ع�� سهل القاع  -١

م، وج�فه ل��اتج ال��� وع�م ت�اك�ها، وه�ا ما ت�ق� فعال أث�اء ٢٠٠ال�� ی��ف� إلي أقل م� 

اجهة ال�����ا مع ال���ر ال�ار�ة غ�� ال��ام�ة، ح�� بلغ الف��ات ال����ة في ن�اق ت�اس و 

 .مع ز�ادة ات�اعه في ات�اه ال��ال الغ��ي) ٦ش�ل(ك� /م٨مع�ل ان��ار م��ف� ال�����ا 

  
  ال���ذج ال�ق�ي/ ال���ر   

  ق�اع ت�ار��ي ی�ضح ان��ار م��ف� ال�����ا ت�اه سهل القاع ) ٦ش�ل ( 

�اه ال��ال م�ال ه��ا مع االن��ار ال��ی� ل�اجهة ال�����ا ع�� أد� م�ل ��قات ه��ة ال��ه �ات  -٢

م�ل ال��قات علي �ه�ر م�اشف ال��قات ال����ة على ن�اق واسع وال�ي م� ال�الح� م� 

ال�راسة ال���ان�ة ضعف ال��ای� في مقاومة ال���ر ال���لة ل��وفها، وه�ا ما �ف�� خ��ة ج�ف 

ها، ومع اس���ار ج��ان ال��اه ال��از� ل���ر ال�����ا ح�ث ال�����ا وقلة ال�الل ال�اه�ة ��هل
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ت�اجع ش�ه م��از� وس��ع ل��ه�ها وقلة تع�جها وات�اع م��ف�ها ع� ���� تق��� ال��قة ال�فل�ة 

 . وانه�ار ق�� ال��قات األعلي ب�ءا م� ج�ل ضالل و�االت�اه غ��ا

على ال���ف� �����ر ) ٢ص�رة(ت�ه� �����ا ه��ة ال��ه ال��ل�ة ���ف ص��� شامخ ���ف  -٣

ق��� ع��ت رواف� األنهار ال��ادة على ت��ئ�ه وت�اجعه غ�� مل��� ���� س�� ال��قات 

 .ال����ة وع�م ت�ای�ها في مقاوم�ها لع�ل�ة ال��� ال�ه��، له�ا �ان ت��بها واض�ا أعلي ال��ف

مق�ار ع�ل�ة ال�فع ال�ي أصاب�ها  و��راسة ارتفاعات حافة ال�����ا وما جاورها به�ف ال�ع�ف علي       

م� خالل اآلثار ال��ار���ة في م��قة ال�����ا، ف�� ع�ل ث�ان�ة ق�اعات ت�ار���ة تغ�ي ال���قة 

  :أم�� اس���اج ما یلي) ٧ش�ل(م�عام�ة عل�ها، وم� خالل دراسة الق�اعات 

ت�اه ال��ال في  أشارت ج��ع ق�اعات ال�����ا إلى أن س�ح ه��ة ال��ه ی���ر ان��ارًا ه��ا - 

 . ات�اه م�ل ال��قات و����ر ���ة ت�اه ال���ب في ات�اه ع�� م�ل ال��قات
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  ج�ف ال�����ا ال��لي) ٢ص�رة( 

�الح� م� ف�� الق�اعات ال��ار���ة وال����ة ال���ل�ج�ة وال���ذج ال�ق�ي ل���قة ال�����ا  - 

�اها مالصقة ل���ر ال���� األر�ي أن ��قة مال�ة ال�ا�عة للع�� ال����اسي األسفل مازال� �قا

و�ال�ات في ب�ا�ة م��ف� ال�����ا ونهای�ه، وم� ث� أم�� ت��ی� خ� ال��اس ال�ق���ي ب�� 

، ث� ح�ث ت�اجع ل�����ي ال�احة وم�لة )٨ش�ل(ال���ر ال�س���ة ال����اس�ة وال���ر ال�ار�ة 

ة ال��� ال�ه�� ت�اه ال��ال ل��افة الل�ی� �عل�ها وال�ا�ع��� للع�� ال����اسي األعلي �فعل ع�ل�

ال���ء األقل ت�اجعا في (م في ج�ل رق�ة ١٤٢١ك�، و�لغ أق�ي ارتفاع لق�ه ال�افة ال���اجعة ٨

، وم� ال�ع�وف أن س�ح اله��ة �قل ارتفاعه �االت�اه ش�اال، له�ا جاءت أعلي )واجهة ال�����ا
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، وت�تفع نق�ة ال��ا�ة )م١٦١٢ل ضاللج�(م م� نق�ة ال��ا�ة ٢٠٠ق�ه بها أقل ارتفاعا ���الي

م، إذا ما أه�ل�ا ٤٠٠م في ج���ها، �فارق ی��� علي ١١٢٢ال�ي تعل� ق�� ال���ر ال�ار�ة إلي 

عامل ال�ع��ة ل��ح ال���ر ال�ار�ة، وأ��ا م���ب ال��ح ال��س��ي األصلي ل���ر 

م�ا ���� إلى  أن ال����اسي ال�� �ان و�ال ش� أخف� م� م���� ال���ر ال�ار�ة ح��ها، 

 ).٣ص�رة(حافة ال�����ا ص�ع�ة ناه�ة علي م��نات ال���ر الق���ة ق�ل ع�ل�ة ال��اجع 

أن ث�ة ان��ار علي ��ل حافة سهل �����ا ال��ه م� جهة ال���ب ) ١٩٥٣(أشار ح�ان ع�ض  - 

  .ك� م�از�ا ل���رها و���عه م�ار� �ع� األود�ة���٥٠ل 

�ا�ة ل�افة �����ا ال��ه، وتع� ق��ه خ� تق��� ل��اه ألود�ة ل�ح� أن ج�ل ضالل ���ل نق�ة ال� - 

م���ارات اله��ة ال���هة ش�قا واألخ�� ال����رة غ��ا، له�ا �ان� نق�ة ال��ا�ة ل�����ا ال��ه 

غ��ا ول�����ا ه��ة ج�ة ش�قا، وتع� حافة ال���ر ال�ار�ة ���ا�ة خل�ج ���� علي ش�ل ح�وة 

� ال����اسي، و���� م��ر �����ا ه��ة ال��ه وال���ف� ح�ان ع�القة ت�غل� ف�ه رواس

ال��اف� لها م� ج�ل ضالل في ات�اه ال��الي الغ��ي م�از�ا ل�افة م��� ال���ر ال�ار�ة ح�ي 

یل�قي �����ب م��ف� ال�����ا ��هل القاع األقل ارتفاعا وال�ف��ح علي خل�ج ال����، له�ا 

لها ع� ���� ت���� ن�اتج ال�ع��ة ال�ه��ة إلي خل�ج ت��رت �����ا ال��ه وال���ف� ال��اف� 

أما �����ا ه��ة ج�ة في ال��ق فل� ت���ر رغ� تع�ضها ل�ف� ال��وف وذل� ���� . ال����

تق�م م��� ال���ر ال�ار�ة م�از�ا ل�ل�ج العق�ة وال�ي عاق� م� ت���� ن�اتج ال�ع��ة ال�ه��ة 

 .ق�رن ��ا ح�ث في �����ا الغ�بوم� ث� ت�قف ت��رها ال���م�ف�ل�جي إذا ما 

 . م علي ص��ر ال���� األر�ي ج���ا٣٥٠ت�ل �����ا ه��ة ج�ة ش�ق �����ا ال��ه م� ارتفاع  - 

 .م٣٥٠ت�ل �����ا ه��ة الع��ة ش�ال م��قة ال�راسة علي ه��ة ال��ه ج���ا م� ارتفاع  - 

إلی�س��ة أن ��قاته�ا تع�ض�ا �����ج م� ال�اه� العام ل�����ا ال��ه ال����اس�ة و�����ا الع��ة ا - 

 . ل���ة رافعة واح�ة م� ال���ب أث�اء ح��ة ال�فع ف��ا �ع� ع�� اإلی�س��

����ر ال���� األر�ي وال�ي ت�ا�� أعلي ق�ة ل�����ا ال��ه ) م١٤٠٠(ت�ع� أعلي ق�ة ه���ة  - 

 .ك� ج���ا٦٠ب��� ) م١٤٢١ج�ل رق�ة (
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  ال���ذج ال�ق�ي/ ال���ر   

  عات ال��ار���ة ل���قة ال�����االق�ا) ٧ش�ل( 
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  ال���ذج ال�ق�ي/ ال���ر   

  اآلثار ال��ار���ة ل�����ا ه��ة ال��ه) ٨ش�ل( 

  
  ج�جل إرث/ ال���ر     

 ال��ای� في االرتفاع ب�� ه��ة ال��ه وص��ر ال���� األر�ي) ٣ص�رة (
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 ال��ل واالم��اد واالت�اه -  ب

درجة في  ٤٥وم���� االن��ار؛ ب�او�ة ت��� ع� ) االن��ار ش�ی�(ت�ه� �����ا ال��ه ���ف حاٍد       

كل م�ان تق���ا م� أعلى ال��ف إلى أسفله، وال����ر ل�� مقعً�ا أو م��ً�ا، ول��ه م��ق�� ال��ل ���ل 

وم� خالل ال�راسة ال���ان�ة ل����ر ال�����ا أم�� اس���اج ) ١٩٥٣ح�ان ع�ض(م�ح� وقل�ل ال�ع�ج 

  :اآلتي

ها واس�قام�ها و�����ي م� ذل� ج�ل رق�ة وراف� واد� س�رة في ب�ای�ها ش�قا و�ع� ان��ام ج�ه� - 

  .ال���ءات الفاصلة ب�� ال�قع�ات

  .قلة ال���الت ��اف�ها ال�ي ت���ر م� ال��هة وال�ي ت��ه في ات�اه م�اد ل��ل ال��قات - 

 .ن�رة ال�الل ال���لفة ع� ت�اجع ال��هة - 

ك�، ���٧٨ب ال��قي ش�ال ج�ل ضالل ت�اه ال��ال الغ��ي ل��افة وت��� حافة ال�����ا م� ال      

وتأخ� ع�ة ات�اهات م�ل�ة ���� �ع� ال�ع�جات، وت��أ م� ال��ق في ات�اه ال��ال الغ��ي ل��افة 

ی��ع واد� س�رة �ق�ع م� ات�ال ال�افة ل��افة ) واد� م���ة(ك�، ث� ��ه� م��� ع��� ل�اف� ���� ٢

ك� ع� ن���تها �١.٦ أق�ام ه��ة الع��ة، ث� ت�ق�م ال�افة ت�اه ال���ب ل��افة ك� ت���ر رواف�ه م١.٩

ك�، وه�ا ال��اجع ���� وج�د أح� رواف� واد� س�رة ٢.٣ال��ق�ة، ث� ت���ف ت�اه ال��ال الغ��ي ل��افة 

�� ك�، ث� ت��ه ال�افة ن٠.٣و�لغ ع�ض ه�ا ال���� ) ش�اال(علي واجه�ها م�ا أد� إلي ن��ها ت�اجع�ا 

ك�، ث� ت���ف ت�اه ال��ال صانعة رأس ٠.٣ك�، فاالت�اه ال��قي ل��افة ٢.٩ال���ب الغ��ي ل��افة 

ك�، و�ع� ذل� ن�� االت�اه الغ��ي ٠.٩م��ع�ضة غ�� م��اثلة ال�ان���، فاالت�اه ال��الي الغ��ي ل��افة 

ت�ق�س ت�اه الغ�ب، فات�اه ك�، ث� ���ث ت�اجع لل�افة ت�اه ال��ال و ٤.٦وج��ب ال���ب الغ��ي ل��افة 

ك�، �ع� ذل� تأخ� االت�اه ال��الي الغ��ي ٨.٦ك� ل���ع تقع�ا ق��ه ١٠.٦ج��ب ال���ب الغ��ي ل��افة 

ك�، وت�ق�م ال�أس ت�اه ٠.٢ل��ه� رأس ت��ي ج�ل رق�ة ی��ل �ال�افة ع� ���� ع�� ص��� ع�ضه 

أح� رواف� (ل��ا� ال���ي ل�واف� واد� ال��ف ك� وم�از�ة لل�افة األم وال��� في ذل� ا٤.٣الغ�ب ل��افة 

ك�، ٣.٦ال�� ه� ال��� وراء ه�ا ال��ه� ال��ار��ي، وت�ع� ق�ة ال�أس ع� حافة ال�����ا ) واد� �ع�ع

ك�، ث� ت���ف ال�افة ت�اه ال��ال الغ��ي ل��افة ١٦.١و�لغ ��ل ال�ل�ج ال�ه�� ال��اجعي ل�اد� ال��ف 
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ك�، ١٦ك�، ث� ال�ق�س ال�ام� ل��افة ٨.٥، ث� ال�ق�س ال�ا�ع ل��افة ك� ح�� ��ه� ال�ق�س ال�ال�٨.٢

ك�، و�ع� ذل� ت���ف حافة ال�����ا في ال��ء األخ�� ت�اه ال��ال ١٥.٢ث� ال�ق�س ال�ادس ل��افة 

  :���� اس���اج اآلتي) ٣ج�ول(وم� خالل ت�ل�ل مقع�ات ال�����ا . ك�١٥.٥الغ��ي ل��افة 

ت� ) ٤ص�رة(����ا س�ة مقع�ات تف�ل ب��ها س�عة ن��ءات ص���ة بلغ ع�د مقع�ات حافة ال� - 

ت��ی�ها م� ال��ئ�ة الف�ائ�ة وال���ذج ال�ق�ي ح�� ال ���� إدراكها في ال���ان ل��ادة أ��الها، 

ك� لل�قع� ١٦ك� لل�قع� األول وأعلي ق��ة ٧.٥وت�اوح� أ��الها ال��ع�جة ما ب�� أدني ق��ة 

��ف� ه�ان ال�قع�ان أ��ا �أقل وأعلي ق��ة لل��ل ال���ق�� ما ب�� و�. ك�١١.٦ال�ام� ����س� 

و��ل� في ن�ف ق�� ال�ائ�ة ال��اف�ة له�ا وأ��ا م��� . ك�٩.٢ك� ����س� ١٤.٥ - ٥.٣

 ).٩ش�ل(دائ�ته�ا 

ك� لل�قع� ال�ا�ع ١.٠٤ك�، وت�اوح ال���ة ب�� ١.٢بلغ ال���س� العام ل���ة ال�ع�ج لل�قع�ات  - 

 .ل�ادسك� لل�قع� ا١.٥و

 . ی�جح �ه�ر تل� ال�قع�ات في واجهة ال�����ا وال�ي تف�لها ال���ءات إلي الع�ل�ات ال�ه��ة - 

  ال��ائ� ال��رف�م���ة ل�قع�ات ال�����ا) ٣ج�ول (

  

  ال�قع�

��ل 

  ال�قع� 

  ك�

ال��ل 

  ال���ق�� 

  ك�

ن��ة 

  ال�ع�ج

ن�ف 

ق�� 

  ال�ائ�ة

م�احة 

ال�ائ�ة 

  ال��اف�ة

م��� 

ال�ائ�ة 

  ال��اف�ة

 ١٤.٧  ١٧.٢  ٢.٣  ١.٤  ٥.٣ ٧.٥  األول

  ٢٧.٩  ٦١.٩  ٤.٤  ١.٢  ٨.٧  ١٠.٦  ال�اني

 ٢٧.٣  ٥٩.٥  ٤.٣  ١.٤  ٨.٣ ١١.٩  ال�ال�

 ٢٣.٥  ٤٣.٩  ٣.٧  ١.٠٤  ٨.١ ٨.٥  ال�ا�ع

 ٣٩.٥  ١٢٤.١  ٦.٣  ١.١  ١٤.٥ ١٦  ال�ام�

  ٣٤.٤  ٩٤.٤  ٥.٥  ١.٥  ١٠.٤  ١٥.٢  ال�ادس

 ٢٧.٩  ٦٦.٨  ٤.٤  ١.٢  ٩.٢ ١١.٦  ال���س�

  )م� ق�اس ال�اح�(ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة / ل���را          
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  ج�جل إرث/ ال���ر     

 مقع�ات حافة ال�����ا) ٤ص�رة ( 

 

  

  
  ال���ذج ال�ق�ي/ ال���ر   

 ال�وائ� ال��اف�ة ل�قع�ات ال�����ا) ٩ش�ل( 
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 االرتفاعات    -ج

ا ���� ال��أة ال����ن�ة لل�افة وما ت��ای� االرتفاعات في م��قة ال�����ا ب�� ش�قها وغ��ه       

م، وص�ف� ف�ات ١٠٠تالها م� ع�ل�ات ال��� واالرساب ف��ا �ع�، وت� ع�ل خ���ة ����ر�ة �فاصل 

  : أم�� اس���اج اآلتي) ٤ج�ول(و) ١١، ١٠(ال��احة في إح�� ع��ة ف�ة، وم� دراسة ش�لي 

ل� إلي أن ال���قة ب�م�ها ت���ر م� ال ت��ل ف�ة �ع��ها ج�ء مع��ا م� أج�اء ال�����ا، و��جع ذ - 

ال���ب ال��قي ت�اه ال��ال الغ��ي، له�ا ت�ارك مع�� ف�ات االرتفاع في م�احات أج�اء 

 .ال�����ا

، و�ذا ما أضف�ا الف�ة %٣٤.٢م أعلي الف�ات م�احة �إج�الي ن��ة ٧٠٠- ٥٠٠ت��ل الف�ات م�  - 

م� ن�ف م�احة %) ٤٩.٨(�ق��ب إج�الي ه�ه الف�ات ال�الث %) ١٥.٦(م ٩٠٠- ٨٠٠

 .ال�����ا

م في الق�� الغ��ي م� م�احات سهل ٧٠٠م وح�ي الف�ة ٤٠٠ت���ل الف�ات ب�ءا م� أقل  - 

٪ م� إج�الي م�احة ال���قة ل��افة ٤٤ب���ة  ٢ك�٢٨٤.٣ال�����ا فق�، وال�ي ت�لغ م�اح�ها 

 .ك� تق���ا٤٠

ل���ب ال��قي ت�اه ال��ال م م� ا١٠٠٠ی��رج سهل ال�����ا في االن��ار م� ف�ة ارتفاع  - 

 .م٤٠٠الغ��ي وح�ي ف�ة أقل م� 

٪ ١٨.٢ب���ة  ٢ك�١١٦.٨ك�، وال�ي ت�لغ م�اح�ها ٥٥تق��� حافة ال�����ا في ال��ق ول��افة  - 

م وح�ي الف�ة أك�� ١١٠٠م� إج�الي م�احة ال���قة علي الف�ات األك�� ارتفاعا ب�ءا م� الف�ة 

 .م١٣٠٠م� 

 .ك�٢٣افة ال�����ا غ��ا ل��افة م في ح١٠٠٠ت�ارك الف�ة   - 

) ١٢ش�ل (أ�ه� ال�عامل اله���م��� ال���� علي م�احات الف�ات ال����ر�ة ل���قة ال�����ا  -

  .٪ أ� أنها في م�حلة ال��ازن ٤٧أن ال���قة ت�لغ ن���ها 
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  ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة : ال���ر               

  ت�ای� االرتفاعات لل�����ا ) ١٠ش�ل(

  م�احات ف�ات االرتفاع لل�����ا) ٤ولج�(

  ٪  ٢ال��احة ��  )م(الف�ة 

 ٢.٣ ١٥   ٤٠٠أقل م� 

٧.٥  ٤٨.٤  ٥٠٠ -  ٤٠٠  

١٧.٥ ١١٣  ٦٠٠ -  ٥٠٠ 

١٦.٧ ١٠٧.٩  ٧٠٠ -  ٦٠٠ 

١٢.٦ ٨١.٦  ٨٠٠ -  ٧٠٠ 

١٥.٦ ١٠١  ٩٠٠ -  ٨٠٠ 

٩.٦ ٦٢.٣  ١٠٠٠ – ٩٠٠ 

٥.٨ ٣٧.٣  ١١٠٠ - ١٠٠٠ 

٤.٥ ٢٨.٩   ١٢٠٠ – ١١٠٠ 

٤.٣ ٢٧.٦  ١٣٠٠ - ١٢٠٠ 

 ٣.٦ ٢٣  فأك�� ١٣٠٠

 ١٠٠ ٦٤٦.١  ال����ع

  )١٠(ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة اع��ادا علي ش�ل : ال���ر               
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   �Excelاس���ام ب�نامج ) ٤(إع�اد ال�اح� اع��ادا على ج�ول: ال���ر    

 ال��ز�ع ال���ي لف�ات االرتفاع لل�����ا) ١١ش�ل( 

  

  
   �Auto Cad Civil 3Dاس���ام ب�نامج )  ٤( اع��ادًا على ج�ول  :ال���ر       

 ال����ي اله���م��� ل���قة ال�����ا)  ١٢( ش�ل 
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  االن��ارات -د

، ١٣ش�لي(أ�ه�ت تق��ة ت���ل�ج�ا ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة ت�ای�ا في م���رات م��قة ال�����ا      

��ا، وت� ت���فها في أر�ع ف�ات ان��ار، وم� خالل ، وت��� إلى خ�ائ� م���رات أج�اء ال���)١٤

  :أم�� اس���اج اآلتي) ٥ج�ول(دراسة 

ت����ذ علي أك�� م� ثالثة أر�اع م�احة ) ◌ْ  ٩-١(ل�ح� أن الف�ة األولي اله��ة االن��ار  - 

، و��جع ذل� الت�اع م�احة ال���ف� ال��اف� لل�����ا )٪٧٦.١، ب���ة٢ك�٤٩١.٨(ال���قة 

وان��اره ال��ر��ي ت�اه ال��ال الغ��ي �اس���اء �ع� ال�الل ال���لفة ع� ع�ل�ة  ���� ت�اجعها،

 .درجة ان��ار ال�هل ال��� ال�فاضلي علي س��ه وال�ي ت��� ف�ها درجة االن��ار ع�

  
  ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة: ال���ر               

  ان��ارات لل�����ا) ١٣ش�ل(
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  م�احات ف�ات االن��ار لل�����ا) ٥ج�ول(

الف�ة 

  )�ال�رجات(

ال��احة   ال����ف

  ٢ك�

٪  

 ٧٦.١ ٤٩١.٨  ه��ة  ٩ -١

  ١٣.٤  ٨٦.٥  م��س�ة   ٢٤ - ١٠

 ٦.٥ ٤٢.٣  ش�ی�ة    ٣٩- ٢٤

 ٣.٩ ٢٥.٥  ج�وف  فأك�� ٤٠

 ١٠٠ ٦٤٦.١  ال����ع

  )١٣(ل ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة اع��ادا علي ش�: ال���ر                 

  

  
   �Excelاس���ام ب�نامج ) ٥(إع�اد ال�اح� اع��ادا على ج�ول: ال���ر               

  ال��ز�ع ال���ي ل��احات ف�ات االن��ار ) ١٤ش�ل( 

٪ ١٣.٤ب���ة  ٢ك�٨٦.٥علي م�احة ) ◌ْ  ٢٤- ١٠(اس���ذت الف�ة ال�ان�ة م��س�ة االن��ار    - 

احة ما ب�� �ه� ال�����ا وأق�ام م���راتها و�ع� م� إج�الي م�احة ال���قة، وت��زع تل� ال��

 .ال�الل ال���لفة ����ف�ها

اس�أث�ت حافة ال�����ا علي الف���� األخ��ت�� ش�ی�تى االن��ار وال��وف وال�ي ت�لغ م�اح�ه�ا  - 

٪ و�ع� ال�الل ال���لفة مقابل ج�ل رق�ة وال���ء ال���� الفاصل ١٠.٤ب���ة  ٢ك�٦٧.٨معًا 

  . األول وال�اني ش�ق ج�ل رق�ةب�� ال�قع��� 
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، وق� ت���� �ع� )١٥ش�ل(وت��زع ات�اهات االن��ارات علي ج��ع االت�اهات األصل�ة والف�ع�ة     

االت�اهات في �ع� ال��ا�� دون غ��ها، وت��لف تل� االت�اهات ف��ا ب��ها في ال��احة، وه�اك 

ت علي مع�� ال��احات في ال���قة ات�اهات ت�ف� ون�أة ال�����ا وم��ف�ها وهي ال�ي اس���ذ

٪، و����ل ����ة في ال�ل� ٢٣.٥ن��ة ) ٢ك�١٥١.٩(، فق� س�ل االت�اه ال����ي أعلي م�احة )٦ج�ول(

٪، و���د في ال�ل� األوس� ٢١.٦ب���ة ) ٢ك�١٣٩.٦(الغ��ي لل�����ا، یل�ه االت�اه ال����ي الغ��ي 

ال�� ال����ي م�ه، ث� �أتي االت�اه الغ��ي في ال��ت�ة  لل�����ا في ال�� ال��الي م�ه وال�ل� ال��قي في

٪، و����ل في ص�رة أش��ة ت�ف� مع م��ر ال�����ا في ال�ل� األوس� ١٩.٨ب���ة ) ٢ك�١٢٧.٩(ال�ال�ة 

م�ها، وفي ص�رة أش��ة م�عام�ة علي م���ر ال�����ا في الق�� ال��قي، یل�ها االت�اه ال��الي الغ��ي 

، وت�ف� م�اح�ه مع م�اور ات�اه الف�ة ال�ا�قة، واالت�اهات ال����رة ت�ف� مع ٪٩ب���ة ) ٢ك�٥٨.١(

، ث� یل�ها االت�اه ال��الي ال�� �ع� أح� ج�احي ال�����ا )١٦ش�ل(ات�اهات ال�����ا وت��رها 

٪، وت��� م�اح�ه في ج��ب ال�هل لل�ل� األوس�، أما م�احات االت�اهات ال�ي ٨.٨ون���ه ) ٢ك�٥٦.٨(

٪، وش�ق ٤.٣ب���ة ٢ك�٢٧.٨ش�ال ش�ق : (ال��أة وال���ر لل�����ا فهي االت�اهات اآلت�ةت�الف 

، وتق��� م�احاتها علي ع�سات صغ��ة )٪٦.٧ب���ة ٢ك�٤٣.٣٪، وج��ب ش�ق ٦.٣ب���ة ٢ك�٤٠.٧

  .مع��ها علي أ��اف ال�����ا

  
  ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة: ال���ر               

 ن��ارات ����قة ال�����اات�اهات اال) ١٥ش�ل( 

 



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٨٨٣

       ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  خ�ائ� ات�اهات االن��ارات ����قة ال�����ا) ٦ج�ول(

ال��احة   االت�اه

  ٢ك�

٪  

 ٨.٨  ٥٦.٨  ش�ال

  ٤.٣  ٢٧.٨  ش�ال ش�ق 

 ٦.٣ ٤٠.٧  ش�ق 

 ٦.٧ ٤٣.٣  ج��ب ش�ق 

 ٢٣.٥ ١٥١.٩  ج��ب

 ٢١.٦ ١٣٩.٦  ج��ب غ�ب

 ١٩.٨ ١٢٧.٩  غ�ب

 ٩.٠ ٥٨.١  ش�ال غ�ب

 ١٠٠ ٦٤٦.١  االج�الي

  )١٥(ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة اع��ادا علي ش�ل : ال���ر                  

  
   �Excelاس���ام ب�نامج ) ٦(إع�اد ال�اح� اع��ادا على ج�ول: ال���ر            

 ال��ز�ع ال���ي الت�اهات االن��ارات ) ١٦ش�ل( 
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  ال��ائ� ال���م�رف�ل�ج�ة لل�����ا: ثال�ا

��ات علي أن ال��قات ال����ة ال���نة لها ت�ألف م� ��قات ص���ة صل�ة م�عاق�ة ت�ل ال���        

ح�� أب� الع���� (مع ��قات ل��ة و�لها ذات م�ل ت�ر��ي ���� أ� تأث�ت ال���قة ����ة رفع ه��ة 

، وت���د ج�وف ال�����ا ال�ات�ة ع� فعل ال��� ال�فاضلي في ب��ة أحاد�ة ال��ل ت�ه� )٢٠٨ص ١٩٨٩

ول�ل �����ا جان�ان ق� ���ن . م�اشف ال���ر ال�س���ة م��ا�قة أو م��اف�ة م�ا جعل ج�وفها �ارزة ف�ها

ارتفاعه�ا �ال���ة لألرض ال��اورة ع���ا أو م��ودا ت�عا ل��� فعل ع�ل�ة ال��� ال�أسي لل��ار� 

  .ال�ه��ة ال�ي ��رت �اه�ة ال�����ا

ي ال�����ا تع��� ال�ع� األفقي لل�����ا، و��ل� على و��ل� على ال��افة الع�ض�ة ب�� ج�اح       

ال��افة ال��ل�ة ب�� ق�ة ال�����ا وأدنى م��قة ی�الشى ع��ها �ه� ال�����ا تع��� ال�ع� ال��لي 

واألش�ال ال��ار���ة ال����لة بها حال�ا تع�� ع� م�حلة م� ت��رها ال���م�رف�ل�جي، م�ها . لل�����ا

أح�ه�ا ی���ر مع ال��ل العام : �� األك�� ان��ارا، و���� ت���فها إلي ن�ع���اه�ة رواف� خ��� ال��� 

لل��قات و���ه ش�اال، واآلخ� ع�� م�ل ال��قات و���ه ج���ا، وت��� رواف� خ��� ال����� حال�ا 

داخل م��قة ال�����ا ع�ة ات�اهات ت�ف� وت�ار�� ال�����ا ال��ل�ة وم��ف�ها، ومع��ها م�اٍر ض�لة 

في واجهة ال�����ا، و��اد ی�الشي أث�ها في ) مال�ة(وال�فلي ) ال�احة(م��ف ال��ق��� ال�س�ى ت��د 

وت� ت��ی� أح�اض ال����� ل���قة ال�����ا، وت��� أنها ت�� أعالي ثالثة أح�اض . سهل ال�����ا

  :هي) ١٧ش�ل(ألود�ة رئ���ة ب�ءا م� ال��ق 
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  ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة : ال���ر 

 م�احات م�ا�ع األود�ة) ١٧ش�ل(

وت��ع رواف�ه م� �����ا ه��ة الع��ة ش�ال م��قة ال�راسة ���ة �ل��م��ات : واد� م���ة رواف� - 

و���د ال�ان� الغ��ي ل���اه ب�ا�ة �����ا ال��ه ش�قا، و�ف�� ال����ة ال���ل�ج�ة ل���قة ال�اد� 

�ه أن ��� ع� �اقي ال�واف� في  ل�ح� أن م��اه ی��ع ان��ارا في ذات االت�اه، وه� ال�� ح�ا

اخ��اقه س�ح ه��ة ال��ه، ��اف له رواف� ال�قع���� األول وال�اني ل�اجهة ال�����ا غ��ه وش�ق 

 ٢ك�١٦٤.٧ك�، وت�لغ م�احة ت���فه داخل م��قة ال�����ا ٢٣.٣ج�ل رق�ة ب�اجهة ��لها 

و�ع� أح� رواف�  الغ��ي، ٪ م� إج�الي م�احة ال���قة، ورواف�ه ت��ه ن�� ال���ب٢٥.٥ب���ة 

 .واد� س�رة ال�� ی��هي ����ه في خل�ج ال���� ج��ب م�ی�ة أب� رد��

و���هي م��ه ش�ال م�ی�ة أب� رد��، وت���ل أعال�ه في الق�� األوس� : واد� �ع�ع رواف�  - 

٪،  وه�ا راف�ان رئ���ان األول واد� ال��ف ٤٥.٣ب���ة  ٢ك�٢٩٢.٧لل�����ا، وت�لغ م�اح�ه 

م� ج�ل رق�ة و�ع� ال�اد� ال�اني ال�� ت�ك ����ه ال��ات�ة �ع� واد� م���ة في ال�ص�ل  و���ع

ل��ح ه��ة ال��ه ل�� ���رة م��ودة ج�ا ح�� ت�اوزت �ع� رواف�ه م� ال�ت�ة األولي أنف 
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ك�، وت�� ال�قع�ات ال�ال� وال�ا�ع ���٢٨.٧ل  ال�����ا، وت��زع رواف�ه علي واجهة ال�����ا

٪، وراف�ه ال�ئ��ي ���� م�از ل���ر ٣٢.٥ب���ة  ٢ك��٢١٠، وت�لغ م�اح�ه ون�ف ال�ام

أما ال�اني فه� راف� واد� . ك�، و����ف في نهای�ه ت�اه ال���ب الغ��ي٢٠ال�����ا ل��افة 

ك�، و��� ن�ف ١١.٣رو���ة و�أخ� االت�اه ال����ي وت��ع رواف�ه علي وجه ال�����ا ل��افة 

 . ٪١٢.٨ب���ة  ٢ك�٨٢.٧قع� ال�ادس، وت�لغ م�اح�ه ال�قع� ال�ام� ون�ف ال�

ه� أح� رواف� واد� ���ة ال�� ی��هي م��ه ع�� م�ی�ة أب� زن��ة، وت��� : رواف� واد� ال��� - 

ك�، ورواف�ه م�ها ما ��ای� ات�اه م��ر ال�����ا ل��افة ٢٥.٧رواف�ه علي وجه ال�����ا ل��افة 

ل�ق�ا �ال���� ال�ئ��ي ل�اد� ���ة ال�� ی���ف ت�اه ك�، وم�ها ما ی��ه ن�� ال���ب ح�ي ی٩.٦

 .٪٢٠ب���ة  ٢ك�١٢٩وت�لغ م�اح�ه . ال���ب الغ��ي

وه�ا ال ���ع م� وج�د نه� ق��� اس�ق� ��� ال��اس ب�� حافة ال�����ا وص��ر ال���� األر�ي       

ل���ة ال�فع، وات�ه غ��ا  في االن��ار ال��از� ل���ر ال�����ا وال���د لها ج��ب م��ف�ها �ع� تع�ضها

واض�� ال�ه� ل�ع��� م��اه و�ل م��ف�ا �ات�اهه االصلي ال�الف ح�ي ت��رت ال�����ا ����ف�ها، أما 

خ��� ال����� ال����رة آنفا فإذا �ان� ت�ل علي ت�اجع واجهة ال�����ا ل�ه�ت آثار ل��ائ� ص���ة 

� ال تع��� خ��� ال����� م���لة ع� ، و��ل)وه�ا ما نف�ق�ه في م��ف�ها(تف�ل ب�� أح�اضها 

ع�ل�ات ن�� وت�اجع حافة ال�����ا ال�الف، و�ن�ا ت��ل ال��حلة ال���م�رف�ل�ج�ة ال�ال�ة لل�����ا وذل� 

 :لألس�اب اآلت�ة

 .٣ك�٢٥٠ع�� ات�اع ال���ف� ال��اف� لها، وأ��ا ال��احة ال��الة م�ه وال�ي ق�رت �أك�� م�   - 

ود�ة ال�ي ت��هي إل�ها ال�واف� ال�ال�ة ال�ي أخ�ت ���قها ع�� ص�وع ض�� ال��ار� ال�ئ���ة لأل - 

 . ال���ر ال�ار�ة

مع سهل القاع ت�اه خل�ج ال����، وت�رج ان��اره في ه�ا  ات�اع م��ف� ال�����ا ع�� نهای�ه - 

 .ك�/م٨االت�اه ��ع�ل ان��ار 
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م���ر ال�����ا إلي م���عة م�  وأوض�� ال�راسة ال���ان�ة ل���قة ال�����ا أنه ���� تق���       

) ١٨ش�ل(كل ق�� له صفاته ال���م�رف�ل�ج�ة وال��رف�م���ة ال����ة ) ٥ص�رة(األق�ام ال�ئ���ة 

  : ، و���� م�اق��ها في اآلتي)٧ج�ول(و

  
  ج�جل إرث/ ال���ر     

 أج�اء ال�����ا) ٥ص�رة( 

  
  ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة : ال���ر               
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  أج�اء ال�����ا) ١٨ش�ل(

  ال��ائ� ال��اح�ة ألج�اء ال�����ا) ٧ج�ول(

  ٪  ٢ال��احة ��  أج�اء ال�����ا

  ٩.٢  ٥٩.٧  ال�ه� 

  ٣.٣  ٢١.٦  األنف

  ١٤.١  ٩١.١  ال����ر

  ٦.١  ٣٨.٧  الق���ة

  ٦٧.٣  ٤٣٥  ال�هل

  ١٠٠  ٦٤٦.١  ال����ع

  )١٨( ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة اع��ادا علي ش�ل: ال���ر               

  �ه� ال�����ا - أ

له��ة ) ��قة م�لة(ك�، و����ل في ال��ح ال����� األصلي �٧٨ع� أح� ج�احي ال�����ا ���ل       

ال��ه ال�ي ت���ر ان��ارا ه��ا في ات�اه م�ل ال��قات، ح�� ن�أت عل�ه م���عة م� خ��� ال����� 

) ك�٢٨(م�ها، وال��افة ال�اق�ة ك� ٥٠ت���ر مع م�ل ال��قات ت�اه ال��ال ��� م�ا�ع واد� الع���

. ت�� م�ا�ع واد� وا�ا أح� رواف� واد� غ�ن�ل ال�� ��� في خل�ج  ال���� ش�ال ح�ام ف�ع�ن 

ومع�وف أن �ه� ال�����ا ���� ��ل�ا ح�ى ی�الشي ال��ل العام، ون��ا ألن ال�����ا أحاد�ة ال��ل ف�ه�ها 

غ�� م� �ه� ال�����ا إل�هار خ�ائ�ه م��� لع�ة ��ل�م��ات ش�اال، له�ا ت� ت��ی� ق�� ص

م� إج�الي م�احة ال���قة، وق�  ٪٩.٢ب���ة   ٢ك�٥٩.٧ال���م�رف�ل�ج�ة �أح� أج���ها، وت�لغ م�اح�ه 

ت� ت���ل ع�ل�ات م��ودة الخ��اق �ع� رواف� خ��� ال����� ل�افة ال�����ا و�ل�غها �ه� ال�����ا 

� أس�� في تق�مها �أعالي خ��� ال����� علي �ه� في ق��ها ال��قي إال أن حافة ال�����ا �ان

، وم� خالل دراسة وف�� ال��ر الف�ائ�ة أم�� رص� ه�ه ال�اه�ة في الع�ی� م� )٦ص�رة(ال�����ا 

  :األماك� علي �ه� ال�����ا ن�ج�ها في األتي

ة ت�ات�ة ألعالي ی�ج� ت�اجع ل�افة ال�����ا ب�ءا م� ال�قع� األول ش�قا ح�ى ال�قائه ���ا�� ت���       

ك�ا ت�ه� �ه �قا�ا تل�ة ���ل س��ها م���� ال��ح األصلي لله��ة، ) ص�رة أ، ب(رواف� واد� الع��� 
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م، و�االت�اه غ��ا �الح� أن ال�افة وصل� إلي أعالي رواف� ٢٠وت�تفع ع� س�ح ال����ة �أك�� م�

. ف� واد� الع���، وم�ا�ع واد� وا�اوال��اقع ال���دة م����ة ل�وا) ص�رة ج، د(م���رة وع��قة ال����ب 

  :���� اس���اج اآلتي) ٨ج�ول(و��راسة االرتفاعات ال��لفة ل�ه� ال�����ا 

  
  ج�جل إرث/ ال���ر          

 ت�اجع ال�����ا علي ح�اب م�احات رواف� ال����� ) ٦ص�رة(
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  ال��ائ� ال��اح�ة ل�ه� ال�����ا) ٨ج�ول(

  ٪  )٢ك�(ال��احة   )م(االرتفاع 

  ١٠.٧  ٦.٤  ٩٥٠قل م� أ

٥.٥  ٣.٣  ١٠٠٠- ٩٥٠  

٨.٥  ٥.١  ١٠٥٠-١٠٠٠  

٩.٤  ٥.٦  ١١٠٠-١٠٥٠  

١٠.٤  ٦.٢  ١١٥٠-١١٠٠  

٧.٢  ٤.٣  ١٢٠٠-١١٥٠  

٨.٧  ٥.٢  ١٢٥٠-١٢٠٠  

١٣.٨  ٨.٢  ١٣٠٠-١٢٥٠  

١٥.٩  ٩.٥  ١٣٥٠-١٣٠٠  

  ٩.٩  ٥.٩  فأك�� ١٣٥٠

  ١٠٠  ٥٩.٧  اإلج�الي

  )١٠(ال�عل�مات ال�غ�اف�ة اع��ادا علي ش�ل ن�� : ال���ر               

 .م٦٠٠م ���� ١٤٠٠- ٨٠٠ت���� ارتفاعات �ه� ال�����ا ف��ا ب��  - 

األك�� ارتفاعا  ك� �الف�������٣٤أث� الق�� ال��قي م� ب�ا�ة ال�����ا وح�ي ج�ل رق�ة ل��افة  - 

ا، و��ج� ٪ م� إج�الي �ه� ال�����٢٥.٨ب���ة  ٢ك�١٥.٤م، ���احة ١٤٠٠- ١٣٠٠ف��ا ب�� 

 .م١٢٥٠ان�فاض ثان�� في ح�ض واد� م���ة بلغ ارتفاعه إلي 

ك�، و��ج� ان�فاض ٤٤م وذل� ل��افة ٩٠٠- ١٣٠٠ی��ف� �ه� ال�����ا �االت�اه غ��ا م�  - 

 .م٨٠٠ثان�� خلف ال���ء ال���� لل�قع� ال�ادس بلغ ارتفاعه 

، م�ا ی�حي �أن ٪٥٨ب���ة  ٢ك�٣٤.٦م ١٣٠٠-١٠٠٠بلغ� ال��احة ال����رة في الف�ات  - 

 .�ه� ال�����ا في ن�اق حاف�ها م�تفع رغ� ال��� ال�ه�� ف�ه
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٪ وهي م�احات تقع خلف ١٦.٢ب���ة  ٢ك�٩.٧م ن�� ١٠٠٠بلغ� ال��احات األقل م� ارتفاع  - 

 .ال�����ا في الق�� الغ��ي م�ها حافة

 ). ١٩ش�ل( ٪٠.٥٥أشار ال����ي اله���م��� ل�ه� ال�����ا أنه في حالة ن�ج وت�لغ ن���ه  - 

٪، تل�ها الف�ة ٧١وت��ل ن���ه ) ◌ْ  ٩- ١(اله��ة االن��ار  الف�ة ���د س�ح �ه� ال�����ا -

  ).٩ج�ول(ال�����ا  ٪ م� إج�الي م�احة �ه�١٦.٧االن��ار ب���ة  ال���س�ة

  

  ال����ي اله���م��� ل�ه� ال�����ا) ١٩ش�ل(

  خ�ائ� ان��ارات أق�ام ال�����ا) ٩ج�ول(

الف�ة 

  )�ال�رجات(
  ال����ف

  م���ر ال�����ا  أنف ال�����ا  �ه� ال�����ا
  ق���ة

  ال�����ا

سهل 

  ال�����ا

  ٪  ٢ك�  ٪  ٢ك�  ٪  ٢ك�  ٪  ٢ك� ٪ ٢ك�

  ٩٤.٩  ٤١٣  ٧٠.٦  ٢٧.٣  ١٢.٧  ١١.٥  ٤٣.٥  ٩.٤  ٧١  ٤٢.٣  ه��ة  ٩ - ١

  ٢.١  ٩.٣  ٢٤.٥  ٩.٥  ١٨.٩  ١٧  ٤٦.٣  ١٠  ١٦.٧  ١٠  م��س�ة  ٢٤ -١٠

  ٠.٢  ٠.٧  ٤.١  ١.٦  ٦٧.٥  ٦٠.٨  ٥.١  ١.١ ٠.٨ ٠.٥  ش�ی�ة  ٣٩-٢٤

  ٢.٨  ١٢  ٠.٨  ٠.٣  ٠.٩  ٠.٨  ٥.١  ١.١ ١١.٥ ٦.٩  ج�وف  فأك�� ٤٠

  ١٠٠  ٤٣٥  ١٠٠  ٣٨.٧  ١٠٠  ٩٠.١  ١٠٠  ٢١.٦ ١٠٠ ٥٩.٧  ال����ع

  )١٥(ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة اع��ادا علي ش�ل : ال���ر               
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  أنف ال�����ا -  ب

ت ان��ار ش�ی� في ات�اه م�اد ل�ه�ها، و�ع��� ارتفاع هي أعلى نق�ة على ج�هة ال�����ا، وذا       

واجهة ال�����ا علي ال��قات ال�ل�ة وس��ها ف�ل�ا ازداد س��ها زاد ارتفاعها وم� ث� �ان ت��ب ال��هة 

، وع��ما ���ن ال��ای� في صال�ة ص��رها ضع�فا فإن ج�فها ���ن م���ا في أعاله )٧ص�رة(واض�ا 

ما ی���� علي �����ا ال��ه، ح�� ��ه� ج�فها شام�ا ���ف علي م��ف�ها  وقل�ل ال�قع� أدناه، وه�ا

م، وه�ا الفارق ��او� ن���ا م���ع س�� ال��قات ال���ا�عة ب����ها ٤٠٠م� ارتفاع ���� ����س� 

األصل�ة ��ا ه� ال�ال في واجهة ال�����ا �اس���اء ب�ای�ها ونهای�ها ح�� ��ه� ال��ا�ع ال���� ل��قات 

ال����اسي، أما إذا تأث�ت ال��قة العل��ة �ع�امل ال�ع��ة أو ق�عها س�ح ت���ة ف�قل س��ها، وق� الع�� 

ال ت��غل ال��قة ال�فل�ة أ��ا ع� آخ�ها ع�� القاع�ة م� ��ف ال�ع��ة ف��ل الفارق ال �ع�� ع� ال��� 

ت��� ال�ع��ة ال�ائ�ة ال�ق�قي لل���ف األصلي لل��قات ��ا ه� ال�ال في ب�ا�ة ونها�ة ال�����ا ح�� 

  . �قا�ا ل��قة مال�ة ت��ل أج�اء م� س�ح ال���ف� وم� ث� أص�ح س�ح ال���ف� م��قا

  
  ال�راسة ال���ان�ة/ ال���ر 

  أنف ال�����ا) ٧ص�رة( 

وق� ت� ت��ی� ال�� األعلي ألنف ال�����ا �أعلي نق�ة �ال���ب، وال�� األدني ب�ها�ة ال���ب و��ا�ة       

٪ م� إج�الي م�احة ال���قة، ٣.٣ب���ة  ٢ك�٢١.٦ل����ر، و�لغ� م�احة أنف ال�����ا اس�قامة ا

و��اه� م� ال�راسة ال���ان�ة أن أنف ال�����ا ع�ارة ع� ج�هة . م٣٠٠- ٦٠و���اوح ات�اع م���رها ب�� 
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ل��قات م��وعة م��اجعة دون خلل في ان��ام ال����ر م�ا ی�ل �أن ال��قة ال��لفة لها أقل صال�ة م� ا

داللة علي فعل ال��� ثار األودیة السیلیة الصغیرة آمن الشواهد وال�اقعة أسفلها، وت�ه� ب�اجه�ها ال���� 

بعاد متباینة أذات كارس��ة م���عة فضال عن مظاهر ال�ائي، وهي ت��ل ام��اد لق��ات أخادی� ال����ر، 

ل خالال�ارس�ي على الصعید م�اخ�ة الل العوامفي ال��ا�ة �فعل تشکلت االت�اع، والع�� وفي ال��ل 

في ال�ق� ال�الي وز�ادة ال�فاف المناخ تغ�� أخذت بالتباطؤ نتیجة ل لکن سرعة التحل، العصر المطیر

) ١٠ج�ول(وم� خالل دراسة ال��ائ� ال��اح�ة ألنف ال�����ا . ال���ان���ةوتزاید نشاط التجویة 

  :���� اس���اج اآلتي

  ة ألنف ال�����اال��ائ� ال��اح�) ١٠ج�ول( 

  ٪  )٢ك�(ال��احة   )م(االرتفاع 

  ٥.٦  ١.٢  ٩٠٠أقل م� 

٤.٢  ٠.٩  ٩٥٠- ٩٠٠  

٦.٩  ١.٥  ١٠٠٠- ٩٥٠  

٧.٤  ١.٦  ١٠٥٠-١٠٠٠  

٨.٨  ١.٩  ١١٠٠-١٠٥٠  

١٠.٢  ٢.٢  ١١٥٠-١١٠٠  

١٢.٥  ٢.٧  ١٢٠٠-١١٥٠  

١٠.٢  ٢.٢  ١٢٥٠-١٢٠٠  

١٤.٤  ٣.١  ١٣٠٠-١٢٥٠  

  ١٩.٨  ٤.٣  فأك�� ١٣٠٠

  ١٠٠  ٢١.٦  اإلج�الي

  )١٠(ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة اع��ادا علي ش�ل : ال���ر               

 .م٤٠٠م �ف�ق ارتفاع ی��� علي ١٣٠٠وأك�� م�  ٩٠٠ت��اوح ارتفاعات أنف ال�����ا ب��  - 
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                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

٪، ٦٧.١ب���ة  ٢ك�١٤.٥) فأك��١٣٠٠(م وح�ي الف�ة األخ��ة ١١٠٠ت��ل م�احات الف�ات م�  - 

٪ م�ا ی�ل علي أن أنف ١٩.٨ب���ة ) م١٣٠٠أك�� م� (ات م�احة هي الف�ة األخ��ة وأك�� الف�

 .ال�����ا ما زال ���ف� ��فات �قا�ا ال�افة ال��تفعة

٪، و��جع ذل� ٣٢.٩ب���ة  ٢ك�٧.١م وت�لغ ١١٠٠أما الف�ات األقل م�احة فهي دون م���ب  - 

، )١٩٥٣ح�ان ع�ض(ة م�لة غ��ا الن�فاض س�� ��ق إلي ان�فاض أنف ال�����ا �االت�اه

وأ��ا م�ل س�ح ه��ة ال��ه ب�م�ها ت�اه الغ�ب �أث� ب����، �اإلضافة إلي م�لها ت�اه ال��ال 

 . كأث� ت�س��ي

   ).٢٠ش�ل(٪ ٠.٦٣أشار ال����ي اله���م��� ألنف ال�����ا أنه في حالة ن�ج وت�لغ ن���ه  -

  

  ال����ي اله���م��� ألنف ال�����ا) ٢٠ش�ل(

أنف ال�����ا ف��ي االن��ار اله��ة وال���س�ة ب��� ش�ه م��او�ة، وت�لغ ن���ه�ا  ���د س�ح - 

 ).٩ج�ول(٪ م� إج�الي م�احة أنف ال�����ا ٨٩.٨
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  م���ر ال�����ا -ج

٪ م� إج�الي م�احة ١٤.١ب���ة  ٢ك�٩١.١وه� الق�� ال�ال� في أج�اء ال�����ا، وت�لغ م�اح�ه        

ت�اق� م�ه ال�الم�� ت) ٨ص�رة(شدیدة االنحدارم، وسف�حه ١٦٠٠ - ٨٠٠عه ب�� ال���قة، و���اوح ات�ا

شکال ت���ف�ة الأخادی� الق��ات على �ف�ض ال����ر ون���ة فعل ال����ة، متفاوتة األحجام ال����ة 

�قلة الع�� وال��ل ال�انقي، و�ف�لها ع� �ع�ها ح�ائ� ص���ة م��وعة ���اه� لفعل ال�ع��ة ممیزا 

�غ�ي �ع� ال����رات وق�عان األود�ة ��ف��ات ص���ة م�فاوتة ال���، و��فاوت ات�اع الق��ات ال�ائ�ة، وت

، أما الع�� )٩ص�رة(م ع�� نها�ة ال����ر ٣٠ال����ف�ة م� ��عة أم�ار في ق�اعاتها العل�ا إلي 

ت��ح ض�لة في ت���ف�ة ث� الف��فاوت ب�� أقل م� ال��� في أعاله و���هي إلي ��عة أم�ار ب�ها�ة الق�اة 

ال���ف� ال��اف�، وت���ل تل� ال�اه�ة في ��ق�ي ال�احة ومال�ة ال�ا�ع��� للع�� ال����اسي ال��لف��� 

  .ل�اجهة ال����ر

  
  ال�راسة ال���ان�ة/ ال���ر        

  ال��وف ال�أس�ة في م���رات ال�����ا) ٨ص�رة(
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  ال�راسة ال���ان�ة/ ال���ر        

  األوخ�ود�ة في أق�ام حافة ال�����ا الق��ات) ٩ص�رة ( 

  :���� اس���اج اآلتي) ١١ج�ول(وم� خالل ب�انات         

  ال��ائ� ال��اح�ة ل����ر ال�����ا) ١١ج�ول( 

  ٪   )٢ك�(ال��احة   )م(االرتفاع 

  ٢٤.٥  ٢٢.٣  ٨٠٠أقل م� 

٧.٢  ٦.٥  ٨٥٠- ٨٠٠  

٨.٣  ٧.٥  ٩٠٠- ٨٥٠  

٩.٧  ٨.٨  ٩٥٠- ٩٠٠  

٩.٤  ٨.٦  ١٠٠٠- ٩٥٠  

٧.٢  ٦.٦  ١٠٥٠-١٠٠٠  

٦.٥  ٥.٩  ١١٠٠-١٠٥٠  

٧.٢  ٦.٦  ١١٥٠-١١٠٠  

٦.١  ٥.٦  ١٢٠٠-١١٥٠  

  ١٣.٩  ١٢.٧  فأك�� ١٢٠٠

  ١٠٠  ٩١.١  اإلج�الي

  )١٠(ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة اع��ادا علي ش�ل : ال���ر               
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 .م٤٠٠أ��ا ی��� علي م، ���� ١٢٠٠وأك��  - ٨٠٠ت��اوح ارتفاعات م���ر ال�����ا ب��  - 

٪، و��جع ٢٤.٥م� م�احة ال����ر ب���ة  ٢ك�٢٢.٣علي ) م٨٠٠أقل م� (ت����ذ أدني ف�ة  - 

ذل� إلى أن ه�ه الف�ة ت�ارك أك�� م� ن�ف واجهة ال����ر الغ��ي ب�ءا م� أق�ام ال����ر غ�ب 

 .ج�ل رق�ة ح�ي ت�لغ أعالي ال����ر في نهای�ه الغ���ة

فق� جاءت في ال��ت�ة ال�ان�ة في ال��ت�� ال��احي �ق��ة ) م فأك��١٢٠٠(اعاأما الف�ة األك�� ارتف - 

ال����ر ال��قي م� ب�ای�ه ال��ق�ة وت��هي �أعالي  ٪، وهي ت�ارك١٣.٩ب���ة  ٢ك�١٢.٧

 .ال����ر ش�ال ج�ل رق�ة

م ��ارك �ع� أق�ام ١٠٠٠ال ت�ج� ف�ة م�اح�ة �ع��ها ت�ارك ال����ر ��امله س�� خ� ����ر  - 

 .���ر ش�قا و���هي �ق�ة ال����ر ع�� ال�قع� ال�ادس ش�قاال�

  ). ٢١ش�ل(٪ ٠.٤٤أشار ال����ي اله���م��� ل����ر ال�����ا أنه في حالة ت�ازن وت�لغ ن���ه  -

  

  ال����ي اله���م��� ل����ر ال�����ا) ٢١ش�ل(

٪ ٠.٩ب���ة  ٪ وال��وف���٦٧.٥د س�ح م���ر ال�����ا الف�ة ش�ی�ة االن��ار ب���ة  - 

 .داللة علي ش�ة ان��اره) ٩ج�ول(
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                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  ق���ة ال�����ا -د

هي ال���قة ال�غ��ة ال���ودة ال��احة ال�����ة ال��ح ال�ي تالزم أق�ام ال����ر في ش�ل ق���ة أو      

ك���� ب�� مق�مة ال�����ا والع�اص� األخ�� لل�����ا، تف��شها ال�ف��ات ال����ة، وتق�عها الق��ات 

٪ م� إج�الي م�احة ال���قة، ٦.١ب���ة  ٢ك�٣٨.٧، وت�لغ م�اح�ها )١٠ص�رة (ال��لة  ال����ف�ة

  . م٣٠٠- ٤٠و���اوح ات�اعها ب�� 

  
  ال�راسة ال���ان�ة/ ال���ر

  ال�ف��ات ال����ة تف��ش ق���ة ال�����ا) ١٠ص�رة (

  :���� اس���اج اآلتي) ١٢ج�ول(وم� خالل ب�انات 

 .م٤٠٠م، ���� ی��� علي ١٠٠٠وأك�� م�-٦٠٠ا ب�� ارتفاعات ق���ة ال����� ت���� - 

، وهي ٢ك�٨.١ب�� الف�ات ���احة ) ٪٢٠.٩(م علي أعلي ن��ة ٧٠٠- ٦٥٠ت����ذ الف�ات  - 

���احة ) م فأك��١٠٠٠(ت���ل في أق�ام ال�قع���� ال�ام� وال�ادس، تل�ها الف�ة األخ��ة 

وال�اني، ث� تأتي الف�ة األولي في  ٪، وت���ل مقابل أق�ام ال�قع���� األول١٣.٢ب���ة  ٢ك�٥.١

٪ وت���ل في مقابل أق�ام الق�� األخ�� أ� الغ��ي ١١.٦ب���ة  ٢ك�٤.٥ال��ت�ة ال�ال�ة ���احة 

 .م� ال�����ا
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ت��رج الف�ات األخ�� ب��� أقل وذل� ���� ع�م م�ازاة خ��� ال����ر ألق�ام ال�افة الن��ار   - 

 . ال���قة ت�اه ال��ال الغ��ي

 ). ٢٢ش�ل(٪ ����٠.٤٧ي اله���م��� لق���ة ال�����ا أنه في حالة ت�زان وت�لغ ن���ه أشار ال - 

٪، داللة علي اس��ائها، یل�ها الف�ة ���٧٠.٦د س�ح ق���ة ال�����ا الف�ة اله��ة االن��ار ب���ة  -

  ).٩ج�ول(٪٢٤.٥ال���س�ة االن��ار ب���ة  

  ال��ائ� ال��اح�ة لق���ة ال�����ا) ١٢ج�ول(

  ٪  )٢ك�(ال��احة   )م(فاع االرت

  ١١.٦  ٤.٥  ٦٠٠أقل م� 

٧.٠  ٢.٧  ٦٥٠- ٦٠٠  

٢٠.٩  ٨.١  ٧٠٠- ٦٥٠  

١٠.٦  ٤.١  ٧٥٠- ٧٠٠  

٦.٧  ٢.٦  ٨٠٠- ٧٥٠  

٤.٩  ١.٩  ٨٥٠- ٨٠٠  

١٠.١  ٣.٩  ٩٠٠- ٨٥٠  

٨.٨  ٣.٤  ٩٥٠- ٩٠٠  

٦.٢  ٢.٤  ١٠٠٠- ٩٥٠  

  ١٣.٢  ٥.١  فأك�� ١٠٠٠

  ١٠٠  ٣٨.٧  اإلج�الي

  )١٠(ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة اع��ادا علي ش�ل : ال���ر               
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  ال����ي اله���م��� لق���ة ال�����ا) ٢٢ش�ل(

  

  م��ف� ال�ـ���ـ�ـا  -ه

ه� ال���ف� ال�� ت��ن أمام حاف�ها ن���ة ل�آكلها وت�اجعها ���� ع�ل�ات ال�ع��ة وخ��صًا        

م ش�قا ح�ي ی��هي ١٠٠٠و����ر م� ارتفاع  ك�� ر���ة،ال�ع��ة ال�ائ�ة ل��ة ���لة في ��وف م�اخ�ة أ

، وس��ه ���ل م�حلة مه�ة )١١ص�رة(، و���ل إلى اإلس��اء)م٢٠٠(م ع�� سهل القاع ٣٠٠إلي ارتفاع 

في تار�خ ت��س م��قة ال�����ا ألنه ��ع ح�ا لف��ة ���لة م� ت��رها، و���� أن ���ل نق�ة إن�الق 

  . اب إذا ما تغ��ت ال��وف ال��اخ�ة ال�ال�ةل��حلة ج�ی�ة م� ال��� واإلرس
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  ال�راسة ال���ان�ة/ ال���ر

  إس��اء س�ح ال���ف� ال��اف� لل�����ا) ١١ص�رة(

و��ه� ال���ف� ض�قا في ال���ب ال��قي ���� ان��اره ب�� ب�ا�ة واجهة ال�����ا ال�ي ت��ل       

، ث� ی�داد ات�اعه )واد� س�رة(ال���ب الغ��ي ال�ان� الغ��ي ل�اد� م���ة و��� م��اه ال�� ی��ه ن�� 

ك� مقابل ال���ء ال���� األول ال�� �ف�ل ب�� ال�قع� األول وان�هاء م��� واد� ١.٢ت�ر���ا ح�ي ی�لغ 

ك�، �ع� ذل� ���� قل�ال مقابل ال���ء ٦.٣م���ة، ث� ی�داد االت�اع ت�ر���ا مقابل ال�قع� األول إلي 

ك� ٤.١ك�، و���� إلي ٨.٧ث� ی�داد االت�اع مقابل ال�قع� ال�اني إلي ك�، ٤.٧ال���� ال�اني إلي 

، وت�ه� مقابله م���عة م� ال�الل ال���لفة ع� ع�ل�ة ال��� ال�ائي، )ج�ل رق�ة(مقابل ال���ء ال�ال� 

ك�، ٦.٣ك� مقابل ال�قع� ال�ال�، ث� ���� م�ة ثان�ة مقابل ال���ء ال�ا�ع إلي ٨.٥و�عاود ات�اعه إلي 

ك�، ث� �عاود ٧.٥ك�، و���� قل�ال مقابل ال���ء ال�ام� إلي ٨اد ات�اعة مقابل ال�قع� ال�ا�ع إلي و��د

ك�، و���ع إلي ٧.١ك� مقابل ال�قع� ال�ام�، ث� ���� قل�ال مقابل ال���ء ال�ادس إلي ٩.٧ات�اعه إلي 

في ض�قه ح�ي ی�الشي  ك�، و�����٢.٩ك� مقابل ال�قع� ال�ادس، ث� ���� مقابل ال���ء ال�ا�ع إلي ٩.٦

  . �ان�هاء واجهة ال�����ا غ��ا
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و��ه� ��هل ال�����ا آثار ل�الل ص���ة م��لفة، تأخ� أش�اال م�ع�دة م�ل اله�م�ة والق�اب�ة        

واله���ة، ت��ن� ن���ة ع�ل�ات ال�ع��ة ال�فاضل�ة في ال��قات ال����ة ل��ق�ي ال�احة ومال�ة، وت��از 

، وت�ه� ���اه� ن���ة ع�ل�ة ت�اجع واجهة ال�����ا، وأه� ما )١٢ص�رة(ال�ي تغ��ها�ال�ف��ات ال����ة 

وق� ت� ع�ل خ���ة ����ر�ة ل�هل ال�����ا ). ١٣ص�رة(����ها ش�ة ان��ار ج�ان�ها م� جهة ال���ب 

م به�ف ال�ع�ف علي ال��ل ال��ار��ي ل���ه، وت��ی� ع�د وم�احات ال�الل �٢٠فاصل ����ر� 

، وت�ه� في ت��عات أك��ها مقابل ج�ل ٢ك�/تال٠.٤تال ب�اقع ١٩٩، وال�ى بلغ ع�دها )٢٣ش�ل(ال���لفة 

٪ م� ١.١٪ م� م�احة سهل ال�����ا، و����ة ١.٦، ب���ة ٢ك�٧.٢رق�ة، و�لغ� م�اح�ها ال�ل�ة 

إج�الي م�احة ال���قة، و�اله�ا ن��ة صغ��ة ت�ل علي ن�ا� ال�ع��ة ال�ائ�ة في واجهة ال�����ا، 

، �قاع�ة ٢ك�١.١٦وت�فاوت ف��ا ب��ها في ال��احة، فأك��ها �قع في أق�ي غ�ب ال�����ا، وم�اح�ه 

م، یل�ه تل ج�ل رق�ة ٣٠م، و��تفع ع� م���� ال��ح ال��اور ٤٦٠ك� ع�� ارتفاع ٧.٨٥م���ها 

م، و��تفع ع� م���� ال��ح ال��اور ٨٢٠ك� ع�� ارتفاع ٦.٣٥، �قاع�ة م���ها ٢ك����١.٠٦احة 

م، وال ی��اوز ارتفاعه ع� ال��ح ال��اور ٥٤٠م فق� ع�� ارتفاع ٨٠م، وأصغ�ها م�احة بلغ م���ه ٨٣

  .  م��ًا واح�اً 

  
  ال�راسة ال���ان�ة/ ال���ر

  ال�ف��ات ال����ة ال�ي تغ�ي ال�الل ال���لفة) ١٢ص�رة(
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  ج�جل إرث/ ال���ر

  ش�ة ان��ار ال�الل ال���لفة م� جهة ال���ب) ١٣ص�رة(

  

  
  )١٠(ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة اع��ادا علي ش�ل : ال���ر               

 ال�الل ال���لفة ��هل ال�����ا) ٢٣ش�ل( 

 ):١٣(و���� اس���اج اآلتي م� خالل دراسة ج�ول 

 .م٤٠٠م، ���� ٩٠٠م وأك�� م� ٥٠٠ت���� ارتفاعات سهل ال�����ا ب�� أقل م� - 
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ل ارتفاعا علي ما ی��� علي ن�ف م�احة ال���ف� ���احة ت��أث� الف�ات األر�عة األولي األق - 

٪، ب���ا ١٤.٦٪ و١٠.٦٪ في الق�� الغ��ي، وت��اوح ال��� لف�اتها ب�� ٥١.٦ب���ة  ٢ك�٢٢٤.٤

 ت����ذ الف�ات ال�� األخ�� األعلي ارتفاعا علي أقل م� ن�ف ال��احة في الق�� اآلخ�،

 .٪١٠.٢٪ و٦.٥وت��اوح ن�� ف�اتها ب�� 

 ). ٢٤ش�ل(٪ ٠.٤٣ال����ي اله���م��� ل�هل ال�����ا إلى أنه في حالة ت�ازن وت�لغ ن���هأشار  - 

٪، داللة علي قلة ال�الل ال���لفة ���٩٤.٩د س�ح سهل ال�����ا الف�ة اله��ة االن��ار ب���ة  - 

 ).٩ج�ول(ع� ع�ل�ات ال�ه�� 

 

  ال��ائ� ال��اح�ة ل�هل ال�����ا) ١٣ج�ول(

  ٪  )٢ك�(ال��احة   )م(االرتفاع 

  ١٣.٥  ٥٨.٧  ٥٠٠أقل م� 

١٠.٦  ٤٦.١  ٥٥٠- ٥٠٠  

١٤.٦  ٦٣.٦  ٦٠٠- ٥٥٠  
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  ال�ات�ة

أب�زت ال�راسة أه��ة الع��� ال����� في ن�أة �����ا ال��ه، وارت��� دی�ام�ة ت�اجع ج�وفها ����        

ل، ف�ال ع� الع�ل�ات ال���م�رف�ل�ج�ة الق���ة وال�ال�ة ��قاتها ال��لفة ل�اجه�ها، وم�لها اله�� ت�اه ال��ا

هي : ال�ي ت�ال� عل�ها �ال��� وال��ف��، و�ال�الي فإن �����ا ال��ه ت��رت وف� م���عة م� الع�امل

ال��ل اله�� ل��قاتها ش�اال، وش�ة ان��ار ال�اجهة وع�ل�ة ال��� ال�ه�� ال��از� لها، م�ا أد� إلى ت�اجع 

ة س��عة وم��از�ة وجعل ج�وفها ت��ف على م��ف�ها �ان��ار ش�ی�، ف��ار�� ال�����ا سف�حها ����ق

نات�ة فق� ع� فعل ال�ع��ة ال�ه��ة �ع� ال��أة ال����ن�ة، وال���ف� ال��اف� لها �ان في األصل نه� 

���لفة ع�ق�ه ووسع�ه ال��اه ب��� أراض�ه علي ح�اب ت�اجع ال�����ا ش�اال، وت�ه� �ه آثار ال�الل ال

م، وم��س� ت�اجعها ع� نق�ة ال��ا�ة ٤٠٠فهي ت�ل علي م��ف�ها م� . ع� ع�ل�ات ال��� ال�ه�� 

ك�، وتأح� االت�اه ٧٨٪ـ و�لغ ��لها ٢٣.٤ك�  ب���ة ١٥١.١ك�، و�لغ� م�احة واجهة ال�����ا  ٨ح�الي 

�الها تف�لها ال��الي الغ��ي، وت�ه� واجه�ها مق��ة ب�اس�ة م���عة م� ال�قع�ات ت��لف في أ�

ال���ءات ال����ة، �اإلضافة إلي رواف� خ��� ال����� ال�ي ل� ت��ح في اخ��اق حاف�ها، وت��لف 

درجات ان��ار ع�اص� ال�����ا و�ن �ان� ت��ل إلي ال��ة، وتقل في م��ف�ها ال�� ی��رج في ان��اره 

  . م غ��ا٣٠٠م ش�قا ح�ي م���ب ١٠٠٠م� ارتفاع 
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Abstract 

The Tih Plateau Cuesta has been formed in an area of slightly northerly 
tilted sedimentary layers with different degrees of solidity, dated back to the 
Cretaceous Age. A group of subterranean factors have raised its escarpment, then 
some surface factors such as water erosion have affected its formation during the 
Pluvial period of the Pleistocene. As a result, it has parallelly retreated to the 
north about 8km. The Cuesta stretches to 78km, overlooking a wide deebretion 
that is parallel to its axis on about 400m high, while the width of its façade 
differs from a place into another, but its slope is steep. A row of downfolds, 
separated by rock uplifts, characterize the façade that is 151.1km2, forming 
23.4% of the area under investigation. Sewage effluents, which could not break 
through its escarpment, have left gullies on its façade. The accompanying 
deebretion gradually steeps northwesterly towards the axis of the Cuesta that has 
ruins of hills and is westerly open to the plain of the bottom. 

 

Keywords: Cuesta, slope, deebretion, hill.  

  

  

  


