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يانات يف خمتلف اـاالت العلميـة وأمههـا    لقد برزت أمهية ودور نظم املعلومات اجلغرافية كوسيلة متقدمة للتعامل مع الب

الدراسات اجلغرافية ، ذلك ألا توفر أساليب آلية دقيقة يف حتليل البيانات املكانية وربطها بالبيانات الوصفية األمر الـذي  
دة بيانـات  يساعدنا يف دراسة اخلصائص املورفومترية لشبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب بطرق آلية متطورة وبناء قاع

 Satellite Images املرئية الفضائية ( جغرافية ذات متغريات مورفومترية معتمدة على مصادر بيانات متقدمة متمثلة يف
وإجراء التحليالت املكانية املتقدمة وصوالً إىل نتائج  ) Digital Elevation Models ومنوذج اإلرتفاعات الرقمية

طرق التقليدية ، وتقدم برامج نظم املعلومات اجلغرافية أساليب علمية معتمدة على القياس سريعة ودقيقة ومتنوعة مقارنة مع ال
والتحليل والتفسري ، وهذا سوف يساعد بدوره على التنبؤ والتوقع املستقبلي لألحواض املائية  وتقدمي املقترحات واحللـول  

  ٠اليت تدعم خطط التنمية املستقبلية املتعلقة ا 
 ) Geomorphology  Quantitative( من اخلصائص اجليومورفولوجية الكمية )ص املورفومترية اخلصائ (وتعد 

 اخلرائط (مبفهومها العام ، وهي أساليب حتليلية تتناول ظاهرات سطح األرض معتمدة يف أساسها على البيانات املأخوذة من 
وسـوف يـتم    ) DEM مثل بيانات اإلرتفاعات الرقمية الكنتورية ، الصور اجلوية ، املرئية الفضائية ، الدراسات احلقلية

االعتماد على تلك اخلصائص املورفومترية يف إنشاء قاعدة البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب ومن مث رسم شبكة التصريف 
واضـحاً  راً املائية للحوض كظاهرة طبيعية مورفومترية هلا عالقة يف حتديد استخدام األرض األمثل يف احلوض مما يعطي تصو

  ٠للمشاريع املتعلقة بإعادة التأهيل البيئي حلوض وادي لنب 
ونظراً ألمهية األحواض واالهتمام يف إعادة تأهيلها يف اململكة العربية السعودية فأن هذه الدراسة سوف تقـدم مقترحـات   

  ٠خماطر السيول وإعادة تأهيله ونتائج تعتمد على نتائج اخلصائص املورفومترية حلوض تصريف وادي لنب تساعد يف تاليف 
  

Because it makes available of precise mechanic ways in analyzing spatial data And 

Connecting it by descriptive data , The thing that helps us to study the Morphometric 

Properties of drainage network for Wadi Laban basin in and Advanced mechanical 

Way and building database of Morphometric variables That depend on advanced 

Database sources that represented in ( satellite Images and digital elevation models ) 

And bring up advanced place analysis Reaching to Fast , Precise and varied results 

Comparing with the traditional Ways where the geographic information system 

program provides us approved Scientific methods on measurement ,analyzing and 

interpreting , and this in Turn will helps in future predicting and Expectation for 

Water basins and Present suggestions and solutions Which support future 

Development plans That related to it .                                                                       � �
The Morphometric properties which is consider to be one of the Quantitative 

Geomorphology Properties are the analysis tool dealing with earth surfaces Base on 

The data obtained from ( Contours Maps , Aerial Photo , Satellite Images , Felid 

Studies Digital Elevation Models ) the Data will be used for this Study to structure 

And build The database Wadi Laban .                                                                        

Next step is to reshape Drainage Network give a Prospective for environmental 

Rehabilitation of Wadi Laban .                                                                                 � �



According to the important of basins and concerning to reconstruction in Saudi 

Arabia. this study will presents suggestions and results that depend on Morphometric 

properties results for Water drainage of Wadi Laban Basin that Helps In preventing 

The risks of flowages and Reconstruction and will guide to The proper Use and 

Rehabilitation of Wadi Laban basins .                                                                       � �
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تبدأ منابعه من السفوح الشرقية جلبل طويـق   ٠وتعد منطقة الدراسة املتمثلة بوادي لنب إحدى الروافد الرئيسية لوادي حنيفة 

ويتجه شرقاً حىت يصل إىل مصبه عند منطقة التقاء  وادي لنب مبجراه الرئيسي الذي ميثل وادي حنيفة ويبلغ طول وادي لنب من 
   يـة الدراسة للقمر الصناعـحسب مرئي ) ٢كلم٢٠١.١٠٨ (در ـومبساحـة حوض تق )كلم  ٤٢ (مصبه  منبعه لغاية

 ) Ikonos (  بدقة) (حسب منوذج اإلرتفاعات الرقمية  ) ٢كلم ١٩٦.٤٩٠(و  )متر ١ DEM (   بدقة) متر ٢٠(  ،
ْ   ٤٦َ  ١٧ً  ٣٠ (مشاالً وخطـي طول   )ْ ٢٤َ  ٤٠ً  ٠٠ْ و  ٢٤َ  ٣١ً  ٠٠ (ويقع حوض وادي  لنب بني دائرتـي عرض  

  ٠شرقاً أي يف اجلزء الشمايل الغريب من مدينة الرياض  )ْ  ٤٦َ  ٤٠ً  ٠٠و  
مشاالً  ومن اجلنوب يشترك مـع وادي   ) SHIÌB WABRAH (يشترك  وادي لنب  خبط  تقسيم املياه مع شعيب وبره 

اعتمـاداً  علـى     )رافداً ٣٢٩٦(ة يصل عددها إىل يتمتع وادي لنب  بروافد كثري ٠)  WÁDÌ NAMÁR( نـمار 
ـ ـوأهم  رواف )متر  ١(بدرجة وضوح  مكاين  ) Ikonos (بيانـات مرئية الدراسة للقمر الصناعي  ن وادي ـد وادي لب

 )DHUBIYAT  WÁDÌ (ASSAD  ووادي ديبية  أسد ) SID DHUBIYAT WÁDÌ ( ية سعدـديب
  ٠ )ALATFAH WÁDÌ (العطفـة   وادي ) ALMULAYA  WÁDÌ(وادي املليـح 

  
  

  مرئية حوض وادي لنب                                               
  

                         
  
 



الفيضي الواقع على جانيب الوادي خاصـة يف األجـزاء    سهلهاجلغرافية من خالل اتساع  ية وادي لنبتربز أمهو
تداد الطويل للحوض هذا االتساع  ذو اخلصائص واملميزات اجلغرافيـة  وذلك بسبب االم، الشمالية واجلنوبية 

بفعـل  عند املصب أو وخصوبة التربة املتكونة من الرواسب الطينية اليت تكونت ، األراضي املنبسطة يف  ةاملتمثل
ثلـة  منطقة استقرار بشري متملنب وض وادي السطحية واجلوفية مما جعل حوفرة مصادر املياه كذلك  ،السيول 

وظهـرة  وهجرة لنب جنوب الوادي وحي ظهرة لنب وظهرة البديعة يف حي عرجياء األوسط والغريب وحي طويق 
الزراعة مـن  يف وكذلك ميثل السهل الفيضي مناطق صاحلة ملزاولة األنشطة البشرية متمثلة   مشال الواديأوبرة 

وادي لنب بعض أجزاء من يعترب و لوادي ا يف بطنخالل انتشار املشاتل وبساتني النخيل والفاكهة واخلضروات 
   ٠وذلك خلصوبة األرض ووفرة املياه الذي أوجدت الغطاء  النبايت الطبيعيمنطقة برية رعوية تصلح للرعي 
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    ي عرضـبني دائرت )م ٧١٦ (ف حلوض وادي لنب ببعضها البعض عند منسوب ـة التصريـلغاية نقطة التقاء رتب شبك
ك املساحة من ومتثل تل )ْ  ٤٦َ ٤٠ً  ٠٠ْ  و   ٤٦َ  ١٧ً  ٣٠ (مشاالً وخطي طول    )ْ ٢٤ َ ٤٠ ً ٠٠و  ْ ٢٤ َ ٣١ ً ٠٠ ( 

  ٠تكون تلك املنطقة من احلوض أكثر أداًء وفعالية من جممل مساحة التصريف وحوض وادي لنب األكثر نشاطاً للتعرية 
  ٠ ) % ٥٤.٩٦ (و حتتل منطقة احلوض العلوي أكرب نسبة من املساحة الكلية حلوض وادي لنب واليت تقدر  

جلبلية املرتفعة املتمثلة مبنطقة احلوض العلوي حيث تتميز تلك املنطقة بتضرسـها  وتتكون الروافد العليا لوادي لنب يف املناطق ا
        ٠فوق سطح البحر) م ١٠٩٦ –م ٨٠٠( وشدة احندارها واملتمثلة يف السفوح الشرقية جلبال طويق واليت يبلغ ارتفاعها 

  
  لنب مرئية منطقة احلوض العلوي حلوض وادي                                   
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هي املنطقة اليت تبدأ من اية احلوض العلوي ولغاية نقطة مصب حوض  -: 

  )ْ ٢٤َ  ٤٠ً  ٠٠ْو  ٢٤َ  ٣١ً  ٠٠(وتقع منطقة احلوض األوسط والسفلي بني دائريت عرض  )م ٦٠٠(وادي لنب عند نقطة 
  لـأقل نشاطاً لعوام ة من حوض وادي لنبـوتعترب تلك املساح  )ْ ٤٦َ  ٤٠ً  ٠٠  ْ  و ٤٦َ  ٢٧ً  ٤٦ (وخطي طول مشاالً 

متثل املنطقة  األقل احنداراً يف  احلوض واليت تتجمع فيها جممـل مياه السيول ولذلك ألا   التعرية واألكثر عرضة لتأثري خماطر
ي األكثر صالحية المتـداد العمراين فهي من أكثر املناطق ـراً ألن تلك املنطقة هـشبكة التصريـف حلوض وادي لنب  ونظ

ة الكلية حلوض وادي لنب واليت ـة  احلوض األوسط والسفلي نسبة من املساحـخطورة وديد خبطر السيول ، و حتتل منطق
   ٠ )%  ٤٥.٠٤ (تـقدر 

  
  األوسط والسفلي حلوض وادي لنبمرئية منطقة احلوض                                  
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تعتمد أسس التحليل املوفومتري لشبكة التصريف املائي لألحواض على الطرق الكمية القائمة على إجراء العديد من القياسات 

  ٠واخلواص اهلندسية 
اً كبرياً ووقتاً طويالً وذلك عندما يتم إجرائها بالطرق التقليدية اليت تعتمد ونظراً لدقة القياسات املورفومترية واليت تتطلب جهد

 )اآللة احلاسبة ، وجهاز عجلة القياس لقياس املسافات ، وجهاز البالنوميتر لقياس املساحات  (على األجهزة البسيطة املتمثلة يف 
لشاقة املتمثلة يف تلك الطرق فقد ال تأيت القياسـات بالدقـة   إضافة إىل التكلفة املادية لتلك الطرق ، ورغم اجلهود املضنية وا

املتناهية واملرجوة خاصة بعد زيادة الكم اهلائل من البيانات واملعلومات وتعدد مصادرها واليت تتطلـب سـرعة يف التصـنيف    
تاليف تلك اإلشكالية باللجوء  واملعاجلة والتحليل مما يؤثر بدوره على النتائج املعتمدة على تلك القياسات لذلك كان ال بد من

مة إىل وسائل تقنية آلية هلا مميزات متقدمة عن الطرق التقليدية واملتمثلة يف نظم املعلومات اجلغرافية ومصادر بياناا الرقمية املتقد
وع تلك املصادر اليت واليت من شأا أن حتقق الدقة يف القياس والسرعة يف التصنيف والتنوع يف املعاجلة والتحليل إضافة إىل تن

 )  Satellite Images(تعتمد عليها نظم املعلومات اجلغرافيـة يف إنشاء قواعد بياناا واليت تعد املرئيـات الفضـائية   
  من أمهها نظراً ملا يتميز به ذلك النوع من مصادر  )  ( Digital Elevation Modelومنوذج اإلرتفاعات الرقمية  



شاملة للظاهرة اجلغرافية ودرجة الوضوح املكاين العالية ملعامل املرئية والدقة اهلندسية مما يسهل عمليـات  البيانات من التغطية ال
حميط احلوض ، عرض احلوض ، طول احلوض  ارى الرئيسي ، أطـوال الروافـد ،    (القياس املورفومتري املتعلقة يف قياس 

  ٠وغريها من املتغريات املورفومترية  )تصنيف الرتب 
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  الطبوغرافية اخلرائطالتخلص من نسبة التعميم اليت تعاين منها القياسات املورفومترية بالطرق التقليدية باستخدام  -١
  ٠اجلغرافية عن طريق استخدام برامج نظم املعلومات  ) فأكرب ٥٠.٠٠٠:  ١ ( ذات مقياس     

  لبيانات الدراسة أليكمصدر ) DEM (ات الفضائية وبيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية إمكانية استخدام املرئي -٢
  ٠)فأكرب  ٥٠.٠٠٠:  ١ (اخلرائط مبقياس  حوض ملا توفره من دقة تتناسب مع تفاصيل منطقة الدراسة واليت ال توفرها     
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  على متغريات مورفومترية حلوض نات جغرافية حتتويتوظيف نظم املعلومات اجلغرافية لبناء  قاعدة بيا )١(

  ٠وادي لنب      
  ٠االستعانة بتقنية نظم  املعلومات اجلغرافية يف دراسة اخلصائص املورفومترية وحتديد نسبة النجاح هلا )٢(
  افيةاجلغر تطبيق األسس املنهجية الرياضية للتحليـل املورفومتري عن طريق تقنية برامج نظم املعلومات )٣(

          ٠حالة الوصول إىل نتائج أقل جناحاً بالنسبة لبعض املتغريات املورفومترية  املساعدة يف والربامج      
   ٠إنشاء وتصميم خرائط رقمية مورفومترية دقيقة باستخدام برامج نظم املعلومات اجلغرافية ملنطقة الدراسة )٤(
  وادي لنب لوضع مقترحات تساعد عملية التأهيل البيئي حلوضاالعتماد على نتائج التحليل املورفومتري  )٥(
  ٠ومن مث تنمية املشاريع املستقبلية من قبل اجلهات املختصة       
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   -:من خالل هذه الدراسة التطبيقية لنظم املعلومات اجلغرافية حناول اإلجابة على التساؤالت التالية 

   ؟عدة  بيانات جغرافية حتتوي على متـغريات مورفـومترية حلـوض وادي لنب هل ميكن بناء قا )١(
  النجاح لكل هل ميكن دراسة اخلصائص املورفومترية عن طريق تقنية نظم املعلومات اجلغرافية وحتديد نسبة )٢(

   ؟خاصية       
  ية نظم املعلومـات اجلغرافيةهل ميكن تطبيق األسس املنهجية الرياضية لتحليل املورفومتري عن طريق تقن )٣(

  ؟والربامج املساعدة يف حالة الوصول إىل نتائج أقل جناحاً لبعض املتغريات املورفومترية      

  ؟كيف ميكن إنشاء وتصميم خرائط رقمية جيوموفـولوجية دقيقة بإستخدام نظم املعلومات اجلغرافية  )٤(
  حلوض وادي  املقترحات اليت تساعد عملية التأهيل البيئي ما هو دور نتائج التحليل املورفومتري يف وضع )٥(

   ؟لنب لتنمية املشاريع املستقبلية من قبل اجلهات املختصة       
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 وفصـوهلا  يف هذه الدراسة سوف يتم االعتماد على أكثر من منهج وأسلوب وذلك مبا يتالءم مع طبيعة الدراسة

  -:وهي على النحو التايل 
     

املرئية الفضائية  ومنوذج  (ومن خالل هذا املنهج ميكن حتليل البيانات اليت تشمل  -: א��A?<�א���	�	��1Aא��A?<�א���	�	��1Aא��A?<�א���	�	��1Aא��A?<�א���	�	�W�W�W�W��1A:و>ً@�:و>ً@�:و>ً@�:و>ً@�

ضـمن   وإجراء القياسات وتطبيق املعادالت للمتغريات املورفومتريـة  )واخلرائط  DEMاإلرتفاعات الرقمية 
          -:التحليالت التالية 

  اخلاصة مبنطقة الدراسة من أجل رفع حوض وادي لنب ورسم جمراه الرئيسي حتليل املرئية الفضائية )١(
  ٠ ) ArcGIS (التصريف املائية وقياس املساحات واملسافات من خالل برنامج  ورسم شبكة     

  واليت )  42-4624 (+  ) 13-4624 (م  ـلوحة رق ٥٠.٠٠٠ :١ة ـحتليل بيانات اخلريطة الطبوغرافي )٢( 
  واملنبع املصب نقطةة ـط تقسيم املياه ومعرفـطقة الدراسة كخريطة مساعدة للمرئية يف حتديد خمن تغطي      
  ٠وأعلى وأدىن نقطة على خط تقسيم املياه بصورة يدوية آلية       

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

   الدراسـة لتحديد  ة منطقةـواملوجود يف حوض وادي لنب كاحلفر ومكبات النفايات وإسقاطها على مرئي     
    ٠مواقعها     
  واالستخدامـاتمن خالهلا جمرى الوادي واألنشطة  أخذ الصور الفوتوغرافية لوادي لنب واليت توضح )٥(

  احلفـر يف لنب املتمثلةور البيئي لوادي ـة يف حوض الوادي وبعض مناظر التلوث أو التدهـاملقام البشرية   
   ٠النفايات وخملفات البناء  ومكبات    

       

��@ً�A�B�C��@ً�A�B�C��@ً�A�B�C��@ً�A�B�C�W�W�W�W���1A� א��D��AE�א��>?�A���1א�A� א��D��AE�א��>?�A���1א�A� א��D��AE�א��>?�A���1א�A� א��D��AE�א��>?�Aتجريبية الكميـة يف معاجلـة   و منهج يعـتمد عـلى الطـرق الوه -:  א�

 جراء القياسات اخلاصة مبـتغريات إوذلك ضمن وصف تلك األشكال وصفاً كمياً من خالل  األرضية األشكال
من خالل نظم املعلومات اجلغـرافية ومن مث إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتلك املـتغريات   اخلصائص املورفومترية

ـ     منذجة وجـدولة والقياسات املورفومترية مث  اتلك القياسات اليت تتضـمن مسافــات ومسـاحات وزواي
من أجل االستعانة ا إلجراء التحـليالت املورفـومترية ضمن قاعـدة البيانات  واجتاهات اًونسب دالتـومع

  -: وتشمل تلك القياسات 
  
  



�����א�6 	���	�.ض�א�������1)أ(Fض�א���1א.�	�������א�6 	�Fض�א���1א.�	�������א�6 	�Fض�א���1א.�	�������א�6 	�Fא :-   

  ٠ ) Basin Perimeter ( حميط احلوض املائي )١(     
  ٠ )  Basin Areas ( مساحة احلوض املائي )٢(     
  ٠ )  Length Basin  ( طول احلوض املائي )٣(     
  ٠ ) Width Basin ( عرض احلوض املائي )٤(     
  ٠ ) Form Factor  ( معامل الشكل )٥(     
  ٠ ) Basin Circularity  ( استدارة احلوض )٦(     
  ٠ )  Basin Elongation  ( استطالة احلوض )٧(     

  ٠ ) Lemniscate Ration   ( نسبة التفلطح )٨(     
  ٠ ) Compactness Factor  ( معامل التماسك للحوض )٩(     

  
  القيم احملسوبة لقياسات اخلصائص الشكلية حلوض وادي لنب حسب خمتلف مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنب  
   حميط احلوض   مصدر البيانات  

  )كلم (    
  مساحة احلوض  

  ) ٢كلم(    
  احلوض  طول
  )كلم (    

  احلوض  عرض
  )كلم (    

  معامل     معامل الشكل  
  االستدارة

  معامل   
  االستطالة  

  نسبة   
  التفلطح  

  معامل   
  التماسك  

  ٣,٥١      ٢,١٩      ٠,٣٨      ٠,٣٢      ٠,١١      ١٠,٥٩٧    ٤٢,٠٥٣     ٢٠١,١٠٨     ٨٨,٢٣٧    املرئية        

  منوذج اإلرتفاعات  
 DEMالرقمية   

  ٤,١٣       ٢,٢٥      ٠,٣٧      ٠,٢٣      ٠,١١       ١٠,٥٨١    ٤٢,٠٩٣      ١٩٦,٤٩٠  ١٠٣,١٧١  

  ٠,٦٢       ٠,٠٦      ٠,٠١      ٠,٠٩      صفر       ٠,٠١٦     ٠,٠٤      ٤,٦١٨       ١٤,٩٣٤    الفارق     

  % ١٥,٠٢    % ٢,٦٦    % ٢,٦٣    % ٢٨,١٢   صفر        % ٠,١٥    % ٠,٠٩     % ٢,٢٩      % ١٤,٤٧   نسبة الفارق   
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  Stream Order٠ )   ( رتبة ااري )١(������������
  Stream Numbers٠ )  ( عدد ااري حسب الرتب )٢(     
  ٠ Bifurcation Ratio )  ( نسبة التشعب للمجاري املائية )٣(     
  ٠ Bifurcation Ratio Mean )   ( متوسط نسبة التشعب )٤(     
  ٠ )Stream Order Length   ( جمموع أطوال ااري حسب الرتب )٥(     
  ٠ Stream Order Length Mean )   ( متوسط أطوال ااري )٦(     
  ٠  Length Ratio )  ( نسبة أطوال ااري )٧(     
  ٠  Stream Frequency ) ( تكرارية ااري  )٨(     
  ٠ Drainage Density ) ( كثافة التصريف )٩(     
  ٠ Sinuosity index ) (معامل التعرج النهري  )١٠(     
  ٠ Constant of Channel Maintenance ) ( ثابت بقاء ارى املائي )١١(     

  



  صائص املورفومترية للشبكة املائية حلوض وادي لنب حسب خمتلف مصادر بيانات قاعدة بيانات حوض وادي لنبالقيم احملسوبة لقياسات اخل     
   �د        �د ا	���   ���ر ا	,����ت  

  ا	���ري   
      �,;�  
  ا	����   

  �,;� <0��  
  ا	����   

ع  أ�ال���  
  ا	�وا��    

  ���ار#�   
  ا	���ري  

  آ����     
   ا	���#�  

     �����  
   ا	���ج   

    �����  
  ا	���60   

  ٠.٢٢      ٠.٩٣      ٤.٤٣      ١٦.٣٨        ٨٩٣.٢٤    ٣.٢       ٣.٩٦      ٣٢٩٦     ٧        ا	��=��       

  ا�ر��� �ت ��ذج   
 DEMا	�!���   

      ٠.٢٩       ٠.٩٣       ٣.٤٣      ٧.٨٥      ٦٧٥.١٨   ٣.٤       ٤.٣٥       ١٥٤١    ٦  

  ٠,٠٧       ���      ١         ٨.٥٣      ٢١٧.٠٦    ٠.٢       ٠,٣٩      ١٧٥٥     ١        ا	��رق     

  % ٢٤.١٤  ���       % ٢٢.٥٧   % ٥٢.٠٧   % ٢٤.٣٢    % ٥,٨٨    % ٨.٩٦     % ٥٣.٢٤  % ١٤,٢٨   ا	��رق  �;,�    
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  ٠ Maximum Elevation )  (قصى اإلرتفاع  األ )١(       
  ٠ Minimum Elevation )   (اإلرتفاع األدىن  )٢(       
  ٠ Horizontal Equivalent )  (املسافة ألفقية  )٣(       
  ٠ Degree of slope )  (درجة االحندار  )٤(       
  ٠ Percent of Slope ) (نسبة االحندار  )٥(       
   ٠ Slope Areas ) ( دار مساحة االحن )٦(       
  ٠ Maximum Basin Relief )  (التضاريس القصوى للحوض املائي  )٧(       
  ٠ Relief Ratio ) (نسبة التضرس للحوض املائي  )٨(       
  ٠ Relief index ) (معامل التضرس للحوض املائي  )٩(       
  ٠ Relative Relief ) (التضرس النسبية للحوض املائي  )١٠(      

  
  أ!�� إر���ع   ���ر ا	,����ت  

  )م(      
  أد�� إر���ع 

   ) م(    
  ��/� ا	��,� 

  )م(     
  ��/� ا	���  

  )م(      
  ا	�;��� ا&���� 

  ) م(      
   ��  در
  ا��.�ار 

  ا	���ر#� 
   )م(ا	��ى 

     �,;�  
   ا	���س  

    �����  
  ��سا	�  

  ٤.٧٨      ١٠.٠٨      ٤٢٤     ٤٦        ٣٢٤٣٧.٣٧    ٦٠٠       ٩٦٠      ٦٠٠      ١٠٢٤       ا	��=��       

  ا�ر��� �ت ��ذج   
 DEMا	�!���   

     ٤.٦٦       ٧.٨٨       ٣٣٢      ٥٠      ٣٢٤٠٤.٤٠   ٦٠٠       ٩١٦       ٦٠٠    ٩٣٢  

  ٠.١٢      ٢.٢٠      ٩٢         ٩       ٣٢.٩٧       ���       ٤٤      ���      ٩٢        ا	��رق     

  % ٥٢.٥١  %٢٠.٢٥    % ٢١.٦٩   %١٦.٣٦   % ٠.١٠    ���       % ٤.٥٨     ���      % ٨.٩     ا	��رق  �;,�    

  
  
  
  

         
  

  

  ا	���ر#�    ���ر ا	,����ت  
  ا	�;,��  

رة     ا	�!� ا	�����ي   !��� ا	

  ١٤٤٤٨٦.١٥      ٨٧٨.٣٢      ٤.٨٠       ا	��=��       

  ا�ر��� �ت ��ذج   
 �DEM!��� ا	  

     ١٤٩٢٧٣.٣٤      ١٣٨.٧٦    ٣.٢١  

  ٤٧٨٧.١٩      ٧٣٩.٥٦     ١.٥٩        ا	��رق     

  % ٣.٢٠     % ٣٩.٣٧      % ٣٣.١٢     ا	��رق  �;,�    
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قاعدة بيانات حوض وادي لنب يف دراسة اخلصائص املورفومترية مبعىن إنشـاء قاعـدة بيانـات ذات      يتمثل اهلدف يف إنشاء
خصائص مورفومترية تشمل كل ما يتعلق باخلصائص اهلندسية وكذلك خصائص شبكة التصريف حلوض وادي لنب ومن مث بناء 

اليت بنيت منها قاعدة بيانات وادي لـنب والوصـول إىل   املعادالت املورفومترية استناداً على تلك العناصر األساسية الرئيسية 
  ٠خمرجات الدراسة املتمثلة يف اخلرائط الرقمية املورفومترية مبا حيقق هدف البحث 

)٢(������UV����WWWWא�����B;�א������UVא�����B;�א������UVא�����B;�א������UVא�����B;�א����� J� J� J� J� �� �� �� �
متمثلة يف برامج نظم يتم حتديد البيانات املطلوبة استناداً على هدف الدراسة املتمثل يف دراسة اخلصائص املورفومترية بطرق آلية 

ة ـذات مصادر متطورة رقمي (املعلومـات اجلغرافيـة واليت تتطلب بيانات معينة تتوافق مع تلك النظم  وتتميز بصفات أمهها 
ليسهل إدخاهلا وختزينها يف قاعدة  ) DEM (ات الرقمية ـة و بيانات اإلرتفاعـكاملرئي  )حديثة ، درجة وضوح مكاين عالية 

   -:د توفرت لتلك الدراسة البيانات التالية وقالبيانات 

��S�3
�;�B��Q��S�3
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�;�B��Q��S�3
�;�B��Q�F�F�F�FRaster Data����W�EW�EW�EW�E� J� J� J� J  

�٠ )متر ١(بدرجة وضوح مكاين  ) Ikonos (مرئية فضائية للقمر الصناعي ����)أ( �� �� �� �
  ٠ )متر  ٢٠ (بدقة بلغت  ) Grid (يئة  ) DEM (منوذج اإلرتفاعات الرقمية  )ب(

  اليت مشلت لوحتني طبوغرافيتني مها لوحة الرياض جنوب  ) Topographic Maps (اخلرائط الطبوغرافية الورقية ) ج(
  ) 42-4624 (ولوحة وادي لنب  ) 13-4624 (غرب رقم       

���W�;�B��Q���W�;�B��Q���W�;�B��Q���W�;�B��Q�F�F�F�FVector Data����W�EW�EW�EW�E� J� J� J� J  

  ٠ )متر  ٢٠ (بدقة بلغت  )TIN (يئة  ) DEM (منوذج اإلرتفاعات الرقمية  ) أ(
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تعـترب مرحلة بناء قاعدة البيانـات يف مشاريع نظم املعلومات اجلغرافية من أهم املراحل اليت حتقق أهداف العمـل ، وحيتـل   

إنشـاء  وتعترب عملية  )% ٨٠ -% ٧٠( تصميم  وبناء قاعـدة البيانات أكرب نسبة من ميزانية أي مشروع واليت تقـدر 
قاعدة بيانات حوض وادي لنب مبثابة الوعاء الذي يتم إدخال وختزين البيانات ضمن طبقاا ، وتتطلب عملية إنشـاء قاعـدة   
بيانات حوض وادي لنب كغريها من قواعد البيانات اجلغرافية إنشاء طبقات خمتلفة تعتمد يف بنائها اهلندسي على العملية الالزمة 

ناء مع ضرورة االهتمام بنوع البيانات الداخلة يف بناء تلك القاعدة معتمدين يف ذلك على غرض وهدف الدراسـة الـيت   للب
  ٠أنشئت من أجله 

  
  
  



  رسم ختطيطي لطبقات قاعدة البيانات اجلغرافية املورفومترية حلوض وادي لنب           
  )  Geo data base ( قاعدة بيانات حوض وادي لنب                         

                                                           
     ) Feature dataset ( طبقة                                                 

                                               
       ) Feature Class ( طبقات              

  

                                                                            
                                                   مرئية منطقة الدراسة                                           نقطة املنبع واملصب                                                       نقطة املنبع واملصب 

                                                    Gridمنوذج االرتفاعات الرقمية                                       نقطة املنبع واملصب                                                 ياتامكبات النف 

                                                                                                                    Slopeاإلحندار                             شبكة التصريف املائية                                                         احلفر    

    Sinkاألراضي الغائرة       مساحة احلوض                                                                         DEMمنوذج اإلرتفاعات الرقمية     

  التضاريسية                                 اإلرتفاعات                                  مساحة فئات اإلحندار                                                شبكة التصريف املائية        

                                             مرئية احلوض العلوي                                                                                                                                  حميط احلوض       

            مرئية احلوض األوسط والسفلي                                                                                                                                                       احلوض   عرض 

                                                                                                                       احلوض     طول 

  مركز ثقل احلوض  

  مساحة احلوض  

  مساحة احلوض العلوي  

  مساحة احلوض األوسط والسفلي 

  مساحة فئات اإلحندار  
  
  
  
  
  

 طبقات من النوع     

)Geodatabase  ( 
  طبقات من النوع   
)Shapefile  (    ع  �,��ت �+ ا	�

 ) (Raster Data   
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�WWWWא�N.A�Fא5و[��א�N.A�Fא5و[��א�N.A�Fא5و[��א�N.A�Fא5و[�� J� J� J� J    يف بناء قاعدة بيانات حوض وادي لنب وهي حترير البيانات اخلطية املتمثلـة بشـبكة

الداخلة يف بناء قاعدة  البيانات املساحية املتمثلة مبرئية احلوض واليت متثل  العناصر األساسية  التصريف املائية من
ختالف البيانات الالزمة يف بناء قاعدة البيانات اجلغرافية حلوض املورفومترية ، ونظراً ال بيانات حوض وادي لنب

� -:وادي لنب فقد مت استخدام طريقتني لرسم شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب مها  �� �� �� �
�א5و[ *����א5و[א������א5و[א������א5و[א�����  )  Ikonos( ملائية حلوض وادي لنب على املرئية الفضائيةتعتمد يف رسم شبكة التصريف ا  -: א��

  ) Spatial Resolution (كاين موضوح بآلية عن طريق رسم شبكة التصريف اعتماداً على املرئية  بطريقة يدوية     
  وذلك )  Screen  Digitizing(باستخدام أسلوب الترقيم على الشاشة  )١٠٠٠ :  ١(ومقياس رسم  )متر١(     

  ملا تقدمه املرئية الفضائية من دقة ووضوح مكاين عايل ساعد يف رسم ااري الدنيا لشبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب     
  ٠ ) ٥٠.٠٠٠ :١ (واليت مل تظهرها اخلرائط الكنتورية حلوض وادي لنب املتوفرة مبقياس رسم      
     

                 
  

*������B�^א������א���B�^א������א���B�^א������א���B�^א����� ) Digital - DEM   رسم شبكة التصريف املائية من منوذج اإلرتفاعات الرقميةتعتمد يف -:א��

Elevation Model        ( الذي يتيحها باستخدام أدوات التحليلة وذلك ـحلوض وادي لنب بطريقة آلية تلقائي  
 – Toolbox - Spatial Analyst Tools(يف  من خالل املستوى الثالث املتمثـل  ) Arc GIS (برنامج       

Hydrology       ( ٠      
  
  



               
                                                                                                                                                         

�B�^א��N.�Fא�B�^א��N.�Fא�B�^א��N.�Fא�B�^א��N.�Fق استدعاء املتغريات ـعن طريداً على تلك العناصر األساسية تطبيق املعادالت املورفومتريـة اعتما -:����א

  ات وذلك من خالل بناء استفسار هلا ـدة البيانـة املورفومترية من قاعـاء املعادالت الرياضيـاملورفومترية اليت متثل عناصر بن
 )Building Query  ( ، نات حوض وادي لنب بشكل جدولـة بيانات قاعدة بياساعد تو  واستخراج القيم احملسوبة هلا

 – Selection( مفهرس ومرمز رقم تعريفي تلك االستفسارات وحسـاب نتائج املعادالت بصورة آلية عن طريق خيارات 

Select By Attributes (  ٠وصوالً إىل النتائج املرجوة من تلك الدراسة اليت يتيحها برنامج نظم املعلومات اجلغرافية  
  

Q��א���ق�א_��B���
Q��א���ق�א_��B���
Q��א���ق�א_��B���
Q��א���ق�א_��B���
��?�
�ً̀ a�;��Q�bX;�و���	ن����Qو�c)א����?K)���?�
�ً̀ a�;��Q�bX;�و���	ن����Qو�c)א����?K)���?�
�ً̀ a�;��Q�bX;�و���	ن����Qو�c)א����?K)���?�
�ً̀ a�;��Q�bX;�و���	ن����Qو�c)א����?K)�WWWW� J� J� J� J����� �� �� �� �
�א_�� )أ(   ��א���و����א_��א����א���و����א_��א����א���و����א_��א����א���و���  واملعتمدة  )   Screen Digitizing(املسماة أسلوب الترقيم على الشاشة  :  א��

  ٠ )متر  ١ (بدرجة وضوح مكاين بلغت  ) Ikonos( على املرئية الفضائية ملنطقة الدراسة للقمر الصناعي األمريكي       
  الترقيم على الشاشة خربة كبرية لدى الباحث يف قراءة املرئية وتفسريها لكي يستطيع متييز الظاهرات حيتاج أسلوب ) ١(     

  اخلطية املتشابه عن بعضها البعض فقد يلتبس عليه األمر يف حسـاب ظاهرة خطية معينة كالطرق خاصة غري املعبدة             

  ٠كمجرى أو رافد ضمن شبكة التصريف  )الترابية  (           
  رسم شبكة التصريف املائية حتتاج إىل مرئيات عالية الوضوح واليت قد ال يستوعبها ذاكرة احلاسب اآليل الشخصي  )٢(     

  اليت ) Quick Bird (أي باحث كما حصل للباحثة فيما يتعلق يف مرئية القمـر الصناعي األمريكـي لدى             
  ٠ )سم  ٦٠ (الوضوح املكاين له  بلغت درجة            

  ٠سهولة احلصول على مصدر البيانات املعتمدة يف هذه  الطريقة واملتمثلة يف املرئيات الفضائية )٣(    
  
  



   )  Vector Data(املتغريات املورفومترية اليت مت احلصول عليها ذه الطريقة ذات بناء هندسي خطي  )٤( 
    ٠التعامل معها يف قاعدة البيانات من حيث سعتها التخزينية الصغرية  سهلة         
  رة اخلطية املتمثلة يف روافد شبكة التصريف املائية بصورة ـقد ينتج عنها أخطاء فيما يتعلق يف رسم الظاه )٥(

  بل البدء يف ق ) Snapping (ن لدى الباحث خربة يف إجراء عملية ـمعلقة وغري متصلة بالشبكة مامل يك      
  حترير الروافد وأن تلك األخطـاء ميكن تفاديها وتصحيحها بعكس األخطـاء الواردة يف اخلرائط  عملية      

    ٠الورقية        
  الظاهرة اجلغرافية بصورة تلقائية   متثل خصائص مع طبقاا يتم ربط النتائج اليت مت احلصول عليها جبدول  )٦(

  إليها واليت ميكن الوصول  )ا ـرة اليت مت حتريرهـقيمة الظاه تعريفي ، البناء اهلندسي ،ال الرمز (تشمل       
     ٠ ) ID (من خالل  بسهولة      

  املتمثلة باملرئيات الفضائية مقارنة مع التحليالت اليت يتم إجرائهاالبيانات على إجراء التحليالت ة يحمدود )٧(
   ٠ )  DEM (الرقمية على بيانات منوذج اإلرتفاعات      
   ة فأا حتتاج إىل عمليات معاجلة وتصحيح متمثلة يف البناء الطوبولوجيـمهما بلغت دقة رسم وحترير شبكة ااري املائي )٨(

      )Topology (  لشبكة التصريف املائية واليت تظهر مقدار اخلطأ اعتماداً على قوانني البناء الطوبولوجي الالزمة لعملية  
       ٠املعاجلة والتصحيح      
  ) DEM (النتائج أقل دقة مقارنة مع الطريقة اآللية التلقائيـة املعتمدة على منوذج اإلرتفاعات الرقمية  )٩(
  ) Visual Interpretation ( الطريقة اليدوية اآللية على التفسري البصري ويعود السبب إىل اعتماد     

  تعتمد واليت يف قراءة املرئيات وكفاءة الباحثوالذي يتطلب اخلربة  حميط احلوض يف حتديد لبيانات  املرئية     
  حمتويات املرئيات الفضائية وجمال  اجليومورفولوجيا إلدراكتفسري  يف جمال والعمليـة العلمية على اخللفية     
  التفسري البصري ىل كوناملائية إضافة إ فيها شبكة ااري األرض مباسطح  ألشكال اخلصائص املختلفة     
                                                     ٠اخلطأ البشري  حملل إىل أخر وبذلك يشوبه شخصي خيتلف من حتليالً     

  )مساحية نقطية ، خطية ،  (تتطلب عملية حترير خمتلفة الظاهرات من املرئية ذه الطريقة سواء كانت  )١٠( 
   ٠هداً من الباحث مقارنة مع الطريقة اآللية التلقائية وج وقتاً        

  أن عملية حترير الظاهرة اخلطية املتمثلـة يف رسم شبكة التصريف متت بطريقة الترقيم اليدوية فهيمبا  )١١( 
  هر مما يظ ) Vertex( بذلك ال حتتاج إىل املعاجلة املتمثلـة يف عملية التنعيم وذلك للتحكم بعدد العقد         
          ٠روافد الشبكة املائية بصورة منحنية ومتعرجة كما هي يف الطبيعة        

  ٠تعترب الطريقة اليدوية اآلليـة أكثر الطرق مرونة وسهولـة يف التحكم بكل املتطلبات اليت ترافقها  )١٢(  
  فسري املرئية الفضائية وذلك تعترب من أكثر الطرق اليت تعطي الباحث خربة ومعرفة يف قراءة وحتليل وت )١٣(  

  ٠باعتبار أن املرئية صورة طبق األصل للظاهرة اجلغرافية            
  



�א_���א��	���� )ب(����א_���א��	����א������א_���א��	����א������א_���א��	����א�����  Spatial Analyst Tools(باستخدام أدوات التحليل  -:  א��

Hydrology        ( :  -  
  باحث والالدقة ليست متوفرة لكل عالية  ) DEM (ة ـتتطلب هذه الطريقة منوذج  إرتفاعات رقمي )١(

  ٠ميكن احلصول عليها بسهولة      
  ) Raster Data( مساحياملتغريات املورفومترية اليت مت احلصول عليها ذه الطريقة ذات بناء هندسي  )٢(

   ٠معها يف قاعدة البيانات من حيث سعتها التخزينية الكبرية صعب التعامل     
  باملقياسون قيمها مرتبطة ـتم ربط النتائج جبدول بصورة تلقائيـة ومباشرة بل تكيف هذه الطريقة ال ي )٣(

  مفتاح تظهر يف والذي ) ٢٥٥ -صفر (يوضح أدىن وأعلى قيمة للظاهرة واحملصورة بني  الذي الرمادي     

       ٠   ذه الصورة   ) Data Frame (الربنامج      
  إىل ) Floating ( كسريةطبقة حتويل قيم الظاهرة من أعداد عشريـة يتطلب إظهار اجلداول املرفقة لل )٤(

  ٠ ) Integer (أعداد صحيحة       
   ٠الدقة  عالية ) DEM (النتائج ذات دقة عالية خاصة عندما تكون دقة منوذج اإلرتفاعات الرقمية  )٥(
   املتقدمة بأقل من التحليالت العديد  على إجراء وتطبيق ) DEM (يساعد منوذج اإلرتفاعات الرقميـة  )٦(

  التحليل اليت  وأدواتا وتطبيقها يتم بصورة تلقائيـة اعتماداً على أوامر ـألن تنفيذه وجهد وذلك وقت     
     ٠الربنامج  يتيحها     
  اإلرتفاعات الرقميةإجراء بعض املتطلبات قبل عملية التحليل وذلك بتحويل منوذج  ةتتطلب هذه الطريق )٧(

       )DEM (  يئة إىل بيانات مساحية)Grid  ( ٠  
  احلاسب اآليل  ا ذه الطريقة مميزات حاسوبية متقدمة تتعلق خبصائصـتتطلب التحليالت اليت مت إجرائه )٨(

  البيانات املساحية ،   لتخزين السرعة العالية ملعاجل حتليل البيانات ، سعة ذاكرة كبرية (وتشمل  والتشغيل      
  ٠ )كبري  كرت شاشة عايل الوضوح لعرض خرائط نتائج التحليل بوضوح      
   -:قبل حتليلها إىل عمليات معاجلة وتصحيح متمثلة يف  ) DEM( حتتاج منوذج اإلرتفاعات الرقمية  )٩(

  ٠)  DEM(  لكشف عن مدى صحة بيانات منوذج اإلرتفاعات الرقميةا )أ(     

  ٠)  DEM(  منوذج اإلرتفاعات الرقميةسب لبيانات حتديد نوع التصحيح املنا )ب(     
  عنبعد أن مت الكشف )  DEM(  منوذج اإلرتفاعات الرقميةإجراء نوع عملية التصحيح املناسبة لبيانات  )ج(     

  ٠األخطاء وحتديد نوع التصحيح املناسب هلا            
  سم شبكة التصريف متت بطريقة آلية تلقائية فأن عدد ة املتمثلة يف رتمبا أن عملية حترير الظاهرة اخلطي )١٠(   

  د الشبكة املائية تكون حمدودة مما يظهر الظاهرة اخلطية بزوايا حادة ـاري ورواف ) Vertex( العقد           
  



  جاً مبا جلعل الروافد أكثر احنناءاً وتعر ) Smoothing( التنعيم  ة ـاألمر الذي حيتاج إىل إجراء املعاجل         
  ٠يطابق هيئتها على الطبيعة          

  حترير الظاهرات اخلطية ذه الطريقة أكثر أحكاماً من الطريقة اليدوية اآللية حيث تظهر روافد الشبكة )١١(  
  لتلك  ) Topology( املائية متصلة مع بعضها البعض األمر الذي اليستدعي إجراء بناء طوبولوجـي           
  ٠الطبقة          

  

�����Topology����(����WWWW(א�����Pא��.S�;�B��Q�N�%����1Z.�.Q.ض�وאد"��,�א�����Pא��.S�;�B��Q�N�%����1Z.�.Q.ض�وאد"��,�א�����Pא��.S�;�B��Q�N�%����1Z.�.Q.ض�وאد"��,�א�����Pא��.S�;�B��Q�N�%����1Z.�.Q.ض�وאد"��,�����)٥(  J� J� J� J     � �� �� �� �
ة  هامة الستكمال بنـاء قاعـدة بيانات حوض وادي لنب واليت ميكن إجرائها أما قبل ـتعترب عملية البناء الطوبولوجي مرحل

ة يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب مع  ـاهر اجلغرافيإنشـاء القاعدة أو بعد استكمال بناء القاعـدة وذلك لربط مسات الظو
اء الطوبولـوجي ـبعضها  البعض عن طريـق حتديد األخطاء الناتـجة يف بناء القاعدة ومن مث  تصحيحها وفق قوانيـن البن

   ٠احملددة وذلك ليتم إعادة حتديد حدودها مع بعضها البعض 
لق بالبناء الطوبولوحي من أمكانية استخالص تقرير عن جمموع األخطاء ومكاا وتتضح أمهية نظم املعلومات اجلغرافية فيما يتع

مما يسهل على املستخدم الوصول  ) Topology Properties( يف قاعدة البيانات ومن مث حتديد نوع القانون من خالل 
  ٠إليها وحصرها وتصحيحها 

من التحليالت املختلفة اليت مرت ا عملية إنشاء وبناء قاعدة  ويتضح دور نظم املعلومات اجلغرافية يف إتاحة وإجراء العديد
   - :بيانات حوض وادي لنب باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

)١( R�%R�%R�%R�% ع���O�eعא���O�eعא���O�eعא���O�eא ) Clip ( :   الذي  ميكننا من اقتطاع مسة خطية معينـة من مسـات ومعامل حوض وادي

حصائية  املورفومترية هلا املتعلقة مبجموع روافد الرتبة األوىل التحليالت اإل جلنب كالرتبة األوىل وذلك الستخرا
وجمموع مسافاا أو أطواهلا إىل غري ذلك من اخلصائص املورفومتريـة وكذلك اقتطاع مسة مساحية مثل اقتطاع 
مرئية منطقة الدراسة من مرئية منطقـة الرياض واقتطاع احلوض العلوي واحلوض األوسط والسفلي من مرئية 

     ٠منطقة الدراسة 

�:و�א���eط )٢(��L�א��R�%ط���eو�א:���L�א��R�%ط���eو�א:���L�א��R�%ط���eو�א:���L�א��R�%  ) Overlay ( :  مثل طبقة مساحـة  لطبقتنية ـسهل عمل تغطييحيث

وادي لنب احملـررة من املرئية الفضائية وطبقة مساحـة احلوض احملررة من منوذج اإلرتفاعات الرقمية  حـوض
) DEM (  ٠من أجل إجراء املقارنة وترجيح األفضل منها                                                      

 )٣( ;�B�����4Q��R�%;�B�����4Q��R�%;�B�����4Q��R�%;�B�����4Q��R�% ) Snapping ( :   العملية على ربط الظاهرات اجلغرافية فيما  حيث تساعدنا تلك

     ٠بينها خاصة اخلطية  مبواقع  مضبوطة أو دقيقة يف عالقة الظاهرات ببعضها البعض 
      



 قاعدةوحترير شبكة التصريف املائية يف تقليل نسبة اخلطأ يف إنشاء على  ) Snapping (الربط عملية تساعد و
 ة ـمعامل اخلريطة أثناء عملي ة كذلك يظهرـر نتائج التحليل بصورة أكثر دقـمما يظهحلوض وادي لنب البيانات 

( Layout )    كون من روافد ومبا أن شبكة التصريف املائية حلوض وادي لنب تت ،بصورة مرتبطة وغري مفككة
متصلة مع بعضها البعض كان ال بد أثناء عملية  الروافد بشكل شبكة خمتلفة الرتب واألطوال ولكي تظهر تلك 

ارى الرئيسي حلوض  بني الرتب وروافده وبني ) ( Snapping من إجراء عملية ربط ) Editing (التحرير 
خيارات متعددة لنوع  ذه اخلاصية مقدم بذلكه ) ArcGIS –Arc Info (وادي لنب حيث يـتيح  برنامج 

                                        ٠الربط أو مكان الربط بصورة حمددة ودقيقة 

 )٤( R�.T�R�%R�.T�R�%R�.T�R�%R�.T�R�% ) Conversion ( :   لبيانات قاعدة بيانات حوض  وادي لنب وذلك كمتطلب إلجـراء

 Arc Toolbox – Spatial Analyst(تمثـل يف بعـض التحليالت املورفومتريـة يف املستوى الثالث امل

Tools – Hydrology  ( ة اليت متثل منوذج ـة النقطيـبتحويل البيانات اخلطي و احلال فيما يتعلق ـكما ه
  ٠ ) Grid (إىل بيانات مساحية يئة  ) DEM (اإلرتفاعات الرقمية 

)٥( ����8�R�%����8�R�%����8�R�%����8�R�% ) Export ( : ية حلوض وادي لنب من أجل تغيـري امتداد لطبقات قاعدة  البيانات اجلغراف

من أجل إجراء التحليالت املورفومترية  )Shapefile  (ات ـإىل ملف )  Geodatabase(تلك الطبقات من 
 ) JPG Image(مث تصدير املخرجات واملتمثلة يف اخلرائط إىل ملفات  )Arc Toolbox (عليها يف املستوى 

  ٠وذلك لطباعتها 

�ًא� )٦(���8�R�%ًא�����8�R�%ًא�����8�R�%ًא�����8�R�%;�Bא�����N�A%�O�P��W:��A��ATو���0;�Bא�����N�A%�O�P��W:��A��ATو���0;�Bא�����N�A%�O�P��W:��A��ATو���0;�Bא�����N�A%�O�P��W:��A��ATو���0 ) Report Error ( : اء ـتقرير قبل البن

ون للبناء الطوبولوجي املناسب ـالطوبولوجي لبيان جمموع األخطاء ومكاا يف قاعدة البيانات ومن مث حتديد قان
البناء   الح أخطاءاملستخدم الوصول إليها وحصرها وتصحيحها حيث يتم إص  ملعاجلة ذلك اخلطأ مما يسهل على

بعد معرفة طرق املعاجلة الناجتة من حتويل البيانات املساحية املتمثلة يف  )  Arc Map(الطوبولوجي يف املستوى 
التقرير النهائي بعد أمتام عملية البناء  مث  ٠املائية ة يف شبكة التصريفـة متمثلـاملرئية الفضائية إىل بيانات خطي

    ٠اإلصالح اخلاصة بالبناء الطوبولوجي  ةـاليت مت ا عملي ةـة النهائيـلنتيجوذلك ملعرفة االطوبولوجي 

)٧( �1Z.�.Q.*�P��Q�R�%�1Z.�.Q.*�P��Q�R�%�1Z.�.Q.*�P��Q�R�%�1Z.�.Q.*�P��Q�R�%)����Topology����(����WWWW���� لبيانات قاعدة البيانات اجلغرافية حلوض وادي لنب وذلك من

رات أخرى  مبا  جياورها من ظاهـ )نقطية ، خطية ، مساحية  (أجل حتديد حدود الظاهرة اجلغرافية سواء كانت 
وكذلك  البياناتوصف وحتديد الظاهرة يف قاعدة  وذلك لضمان متيزها عن بقية الظاهرات والتخلص من تكرار

     ٠حتديد مكان اخلطأ الناتج عن عملية التحرير
  
    



)٨( ;�B���	��M�)
�R�%;�B���	��M�)
�R�%;�B���	��M�)
�R�%;�B���	��M�)
�R�% ) Data Editing ( :  حيث يتم من خالل تلك العملية مراجعة بيانات قاعدة

لنب والتأكد من صحتها وإجراء التعديـل عليها وتصحيح األخطاء املوجودة فيها مثل تصحيح بيانات حوض 
  ٠) DEM (أخطاء البيانات املتعلقة يف منوذج اإلرتفاعات الرقمية 

ادالت املورفومتريـة ـويتم ذلك من أجل تطبيـق املع : ) Building Query ( %��P��Q�Rא���P��Q�R�%��32א���P��Q�R�%��32א���P��Q�R�%��32א����32 )٩(

  ومرمز لنب بشكل مفهرس ات حوض واديـدة بيانـهلا ويساعد جدولة بيانات قاع واستخراج القيم احملسوبة
  بصورة آلية عـن طريق خيـاراتاالستفسارات وحساب نتائج املعادالت   راء تلكـي من أجـبرقم  تعريف

 )Selection – Select By Attributes   (  ٠اليت يتيحها الربنامج  

 )١٠( 4Q��R�%4Q��R�%4Q��R�%4Q��R�% ) Join ( :  ا أحدى بني جداول طبقات قاعدة  بيانات حوض وادي لنب واليت تكون  بيانا

املورفومتريـة املراد تطبيقها وذلك من أجل ربطها يف جدول موحد ليسهل استدعائها أثناء بناء  أطراف املعادلة 
  ٠االستفسار 

)١١( ;�B���	��يانات املكانية ة ربط البيانات الوصفية مع البـوهي عملي : ) �Z�R�% ) Data Tableو���	����Z�R�%;�Bو���	����Z�R�%;�Bو���	����Z�R�%;�Bو�

متمثل ذلك يف ربط البيانات الوصفية اليت متثل املشكالت البيئيـة اليت يعاين منها وادي لنب  مبواقعها املكانيـة 
  ٠وحتديدها على طبقة  نقطية تبني تلك املواقع ومن مث إسقاطها على مرئية الدراسة 

)١٢( g�
�8�R�%g�
�8�R�%g�
�8�R�%g�
�8�R�% ) Symbolizations ( : ل نوعية أو كمية ـات وتصنيفها بدالئونقصد به ترميز البيان

لتجهيزها ومتثيلها خرائطياً أي إخراج  النتائج اليت مت التوصل إليها على شكل خرائط متثل خمرجـات الدراسة 
) Output (  أو ما يعرف يف نظم املعلومات اجلغرافية) Layout ( ٠  

)١٣( 1hאG7אن�אi*�R�%1hאG7אن�אi*�R�%1hאG7אن�אi*�R�%1hאG7אن�אi*�R�%  ) Virtual Flight  ( : د الثالث اعتماداً ـالدراسة بالبع قةـلتمثيل منط

لتوضيح  الرؤية لتضاريس احلوض  )  DEM (  على مرئية منطقة الدراسة وبيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية
  ٠د متطلبات إضافة طبقة املياه للحوض ـوكذلك باعتبار الطريان اإلفتراضي كأح

)١٤( jא������*�R�	Tو�7�hX�R�%jא������*�R�	Tو�7�hX�R�%jא������*�R�	Tو�7�hX�R�%jא������*�R�	Tو�7�hX�R�% ) Water Layer ( : وب الذي تصل فيه ـة املنسـك ملعرفوذل

  ٠املياه إىل مستوى السيول أو اجلريان السطحي وحتديد األراضي اليت تغمرها تلك املياه 
  

�>���B�>���B�>���B�>���Bא����א����א����א��������WWWW� J� J� J� J����� �� �� �� �
  تغذيتها بالبيانات بناء قاعدة بيانات جغرافية ذات متغريات مورفومترية حلوض وادي لنب وذلك من خالل )١(

  املرئية الفضائية حديثة متمثلة يف على مصادر بيانات رقميـة ل املورفومتري اعتماداًالالزمة لعملية التحلي      
      ) Images Satellite ( اإلرتفاعات الرقمية ومنوذجDEM )  ( ٠  

  
  



  
  يف استخراج لتطبيقات برامج نظم املعلومات اجلغرافية من خالل النجاح  رتفعةالتوصل إىل نسبة النجاح امل )٢( 

  )٥١(معادلة هيدرومورفومترية مبجموع  )٣٩(املائية وتطبيق متعلق بشبكة التصريف عنصراً مورفومترياً   )١٢ (       
    ٠ )%  ٨٢  (تقدر  متعارف عليها عاملياً بنسبةمورفومترية خاصية  )٦٢(من أصل      
  ة ـتمدة يف هذه الدراسدة املعـات ذات اإلصدارات اجلديـأتاحت أدوات التحليل يف برامج نظم املعلوم )٣(

  وكذلك من  )  Selection – Select Attributes(ة ـيف خيارات بناء االستفسارات املختلفواملتمثلة       
  على  ) Arc Toolbox –  Spatial Analyst Tools  – Hydrology (ث ـوى الثالـخالل املست     

  ا وأسسها املنهجية الرياضية للتحليل املورفومتري وذلك التعامل وتطبيق املعادالت الرياضية مبختلف صيغه      
  وتطبيق وض وادي لنبـاملائية حل بشبكة التصريف متعلقة )عنصر مورفومتري  ١٢ (من خالل استخراج       

  العناصر املورفومترية يف  قاعدة البيانات اجلغرافيـة املورفومترية  اعتماداً على )معادلة مورفومترية  ٢٢ (      
   ١٥ (املتكون من  )  Snyder`s Model( النموذج الرياضي لتقدير السيول حلوض وادي لنب وتطبيق      
  اعتماداً على العناصر املورفومترية يف قاعدة بيانات حوض وادي لنب والوصول إىل نتائج  )رياضية  معادلة      
  الوقت واجلهد مقارنة مفهرسة املر الذي أدى إىل عدم اللجوء إىل برامج مساعدة مما وفر الكثري من دقيقة      

    ٠بالطرق التقليدية       
  قاعدة  يفة رقمية اعتماداً على العناصر املورفومترية املخزنة ـخريطة مورفومتري )٢٤(إنشاء وتصميم  )٤(  

    ٠املعلومات اجلغرافية   من خالل اإلمكانيات اليت يتيحها برنامج نظماجلغرافية حلوض وادي لنب البيانات       
  اجلغرافيةدة البيانات ـة الوضوح املكاين لبيانات قاعـتعتمد دقة نتائج التحليل املورفومتري على درج )٥(  

  ترب مصدرواليت تع وادي لنب وذلك ألا ترتبط يف دقـة رسم شبكة التصريـف املائية للحوض حلوض        
  ٠املتغريات أو العناصر املورفومترية         

  مناسبة لدراسة ) Ikonos (الذي وفره القمر الصناعي األمريكي  )متر  ١(أن درجة الوضوح املكاين  )٦(   
  الدنيا على إظهار الروافدمن ناحية مقدرة القمر الصناعي  اجلافة ورسم شبكة التصريف املائية لألحواض        
  لتلك استيعاب احلاسب اآليل الشخصية ـواليت ترتبط برتب الشبكة ومن ناحية أخرى  إمكاني للشبكة        

  الذي حيتاج )متر  ٠.٦٠   Quick Bard(دقة  مع إذا كانت تلك لبيانات لقمر أكثر البيانات مقارنة        
  ٠الوضوح  البيانات العاليةعالية الستيعاب مثل تلك  إىل مواصفات فنية        

      
  
  
  

  



   - :الوصول إىل نتائج اخلصائص املورفومترية حلوض وادي لنب اليت تشمل مايلي  )٧( 
  

  خلصائص املورفومترية حلوض وادي لنب لكافة االقيم احملسوبة                         
  
  

� �� �� �� �
      
      
     

       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مت حتديد أكثر املناطق  املهددة خبطر السيول يف حوض  وادي لنب واملتمثلة يف احلوض األوسط والسفلي )٨(
  ً  ٠٠ْ  و  ٤٦َ  ٢٧ً  ٤٦ (مشاالً وخطي طول   )ْ ٢٤َ  ٤٠ً  ٠٠ْ و  ٢٤َ  ٣١ً  ٠٠ (بني دائريت عرض  عوالذي يق      

   السكنية وذلك ملا لتلك املناطق من أمهية على مستقبل السكان وممتلكام وأنشطتهم باملناطق)ْ ٤٦َ  ٤٠      
  ٠والزراعية  والعمرانية       
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  ٠.٢٣              ٠.٣٢             ا�0�ارة ا	.ض     
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  ٩١٦              ٩٦٠            )م (   ��/� ا	��,�       
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  ١٤٩٢٧٣.٣٤         ١٤٤٤٨٦.١٥        ا	�!� ا	�����ي  	�.ض  



  لنب مقومات بيئية طبيعيـة تعترب عوامل جذب جلعله منطقة سياحية مثل املزارع ، ميتلك حوض وادي )٩(
  البحر مستوى فوق )م ١٠٢٤ (احلفر الغائرة الطبيعية املمتلئة باملياه ، وقوعه على منسوب مرتفع        
   ٠تفتقر للنظافة واخلدمات واملرافق العامة  ولكنها       

   
  ملنطقة الرياضيف حوض وادي لنب اليت تشكل مناطق تروحيية  احلفر الغائرة             

      
    هـ١٨/٣/١٤٢٨ : تصوير الباحثة                                             

  

;�AA�Ak.AA�א�;�AA�Ak.AA�א�;�AA�Ak.AA�א�;�AA�Ak.AA�א� :-   
   -:من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها يف هذه الدراسة فأن الباحثة توصي مبا يلي  
  اجليومورفولوجيـة املتعلقة    نية نظم املعلومـات اجلغرافيـة يف الدراسات الطبيعيةضرورة توظيف تق )١(

  باخلصائص املورفومترية واهليدرولوجية ألحواض التصريف اجلافة يف اململكة العربية السعودية ملا هلا من       
  ٠نتائج دقيقة وما توفره من جهد ووقت       

  املرئيات الفضائية ومنوذج  (مصـادر البيانات احلديثة املتمثلـة يف  العـمل على تكثيف استخـدام )٣( 
   املورفومترية ذات الوضوح املكاين  الكبري والدقة العالية يف الدراسات ) DEMالرقميـة  اإلرتفاعات     
  عمليات ةالبيانات اجلغرافية ذات املتغريات املورفومترية واليت تدعم بصورة كبري يف بناء قواعد كأساس     
    ٠اجلغرافية  نظم املعلومات التحليل يف     
  إجراء دراسة بيئية مستقبلية مكملة لوادي لنب وروافده  وذلك باالعتماد على قاعدة البيانات اجلغرافية )٤(

  ٠ذات املتغريات املورفومترية اليت توصلت إليها الباحثة       
 Spatial Analyst Tools (ي ضمن أدوات التحليل تصميم منوذج حماكـاة لتحليل املورفومتـر )٥(

– Hydrology        ( يف نظم املعلومـات اجلغرافيـة يشمل مجيع املعادالت  والصيغ  الرياضية املتعلقة  
  ٠واهليدرولوجية املورفومترية باخلصائص      

  



  ئية اليت ال تتوفر فيهايف تقدير حجم السيول باألحواض  املا )  Snyder`s Model (تطبيق منوذج   )٦(
  أكثر حمطات هيدرومترية لقياس اجلريان السطحي على بقيـة األحواض املغذية لوادي حنيفة لتحديد       
  أي حوض ويف ظل أي ظرف السيول وذلك إلمكانية استخدام هذا النموذج على الروافد يف حجم       
  ٠الظروف املناخية السائدة  من       

  سة تطبيقية مماثلة لبقية األحواض املغذية لوادي حنيفـة الستكمال الترتيب اهلرمي اريإجراء درا )٧( 
  الشبكة املائية وبناء قاعدة بيانات جغرافية ذات متغريات مورفومترية وذلك الستفادة منها يف عملية       
  ٠لوادي حنيفة وروافده من قبل اجلهات املختصة  التأهيل البيئي       

    :ن خالل شبكة التصريف املائية لروافد حوض وادي لنب البد من إقامة حمطتني هيدرومتريتني م )٨( 
  وادي لنب مبجراه الرئيسي التقاءيتم إنشائها عند مصب احلوض واليت متثل نقطة  :�./� أ0���0  )أ(      

  ٠مشاالً  )ْ  ٢٤َ  ٣٨ً  ٧ (شرقاً و  )ْ  ٤٦َ  ٣٩ً  ١٠ (وادي حنيفة يف موقع          
  يتم إنشائها عند نقطة الترتيب النهائي لشبكـة التصريف املائية حلوض وادي : �./� �;� �ة )ب(    

  ٠مشاالً  )ْ  ٢٤َ  ٣٥ً  ٧ (شرقاً و  )ْ  ٤٦َ  ٢٧ً  ٢٦ (لنب يف موقع            
  حتديد مواقع األضراريف  ) GPS (االعتماد على تقنيات وأجهزة نظم املعلومات اجلغرافية املتمثلة يف  )٩(

  وربطها بقاعـدة  اليت يعـاين منها حـوض وادي لنب عن طريق حتديد مواقعها ومن مث إسقاطها البيئية      
  املناسبة  املختصة وضع احللول األضرار البيئيـة ليتسىن للجهات  خبرائط ملواقع تلك واخلروج البيانات     
    ٠حللها أو احلد من انتشارها      
  سن القوانني  واألنظمة الصارمة  املتعلقـة بعدم استخدم وادي لنب كمكب لنفايات وخملفات البناء )١٠(

   ٠املخلفات على املقومات الطبيعية فيه واملبادرة يف إزالة ما هو موجود من تلك للمحافظة        
  خالل إقامـة املرافق العمل على يئة وادي لنب كمنطقة سياحية لسكان مدينـة الرياض وذلك من )١١(

  ٠العامة واخلدمات كالطرق واإلنارة واالستراحات واملترتهات وتشجري الوادي        
  اً لكميات اجلريان السطحي منـد األكثر تصريفـإنشاء قنوات لتصريف مياه السيول على الرواف )١٢(

  حواض املائية       خالل االستفادة من قاعدة البيانات اجلغرافية املورفومترية لأل        
   من حيث املبادرة يف إنشاء حمطات بيئية من قبل اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ملراقبة الوضع لبيئي )١٣(

  ٠طبيعية  كمحمياتنظافة كافة األودية يف منطقة الرياض بشكل دوري ومستمر واحملافظة عليها         
          

        
  
  
  



�k`Fא�k`Fא�k`Fא�k`FאWWWW� J� J� J� J   

هذه الدراسة بصورة عامة العمل على إظهار إمكانية برامج نظم املعلومات اجلغرافية يف بناء قاعدة بيانات جغرافية  لقد هدفت
حتتوي على متغريات مورفومترية حلوض وادي لنب مث االستعانة بتطبيقات النظم املختلفة واستخراج املعـادالت املورفومتريـة   

  ٠لتوصل إىل القيم احملسوبة ملختلف اخلصائص املورفومترية احملددة ضمن هذه الدراسة وذلك من أجل ا
ولقد مت توضيح دور نظم املعلومات اجلغرافية استناداً ألهداف الدراسة ، ووفق أسس منهجية رياضـية تتعلـق يف التحليـل    

املتـوفرة يف   ) Spatial Analyst Tools – Hydrology( املورفومتري حيث استخدمت فيها أدوات التحليـل  
واخلروج بنتائج وتوصيات الدراسة متمثلة يف اخلرائط املورفومترية الرقمية حلوض وادي لنب )  Arc Toolbox( املستوى 

بوضوح مكاين بلـغ   Ikonosمرئية فضائية للقمر الصناعي األمريكي ( معتمدة على مصادر بيانات حديثة ودقيقة متثلت يف 
وحسب مصادر البيانات الداخلة يف بناء قاعـدة   )متر  ٢٠بدقة بلغت  DEMمتر ، وبيانات منوذج اإلرتفاعات الرقمية ١

بيانات حوض وادي لنب مت االعتماد على طريقتني يف عملية التحليل ورسم شبكة التصريف املائية حلوض مع إيضاح سـلبيات  
  باعها يف بناء قاعدة بياناتوإجيابيات كل طريقة من تلك الطرق وبذلك يكون مت توضيح أهم املراحل األساسية اليت جيب إت

حوض وادي لنب ذات اخلصائص املورفومترية وكيفية االستفادة من حمتويات القاعدة يف بناء وتطبيق املعادالت املورفومتريـة   
اً واخلروج بالقيم احملسوبة لتلك املعادالت وذلك الستفادة منها يف تصميم الرسومات البيانية ورسم اخلرائط املورفومترية حتقيق

  ٠ألهداف البحث املرجوة 
  

  )مناذج من اخلرائط املورفومترية الرقمية ملنطقة حوض وادي لنب  (                 
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��� درا0ـر�ـل ا	���ـأ� )م ١٩٦٨ (أبو العينيـن ، حسن سيد أمحد ،  - ١	    ر#;��� ا&¦��ل ا	���ـ

  ٠، الطبعة اخلامسة ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان  	;/£ ا&رض     
  ، الطبعة األوىل دار الصفاء للنشر ���ا��� ا	�ارد ا	��=��،  )هـ ١٤٢٠ (أبو مسور ، حسن وحامد اخلطيب ،   - ٢

    ٠والتوزيع ، عمان ، األردن       
  ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية 	¢�ا=> ا	���ر#� ��;��ه� و!/� ��§�ا،   )م ٢٠٠٠ (أمحد ، أمحد مصطفى ،  - ٣

  ٠مصر     
���ا	¢�ا=> ،  )م ١٩٨٨ (أمحد ، أمحد مصطفى ،  - ٤	��ا���+ ا	��  دار املعرفة اجلامعية ،،  	����ا���+ وا	��ر�

  ٠اإلسكندرية ، مصر      
  الدار العربية للعلوم، الطبعة األوىل ،  databasesا	,����ت  آ�� أ�0ار !ا �،  )م ٢٠٠٤ (أوبل ، أندي  ،  - ٥

  ٠بريوت ، لبنان     
  ، الطبعة األوىل ،  �ضـ� ا	�#ـ� ��/�ـأود#،   )هـ ١٤١٧ (األحيدب ، إبراهيم بن سليمان ،  - ٦

  ٠مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض ، اململكة العربية السعودية       
  املصرية العاملية للنشر ، ، الطبعة األوىل ، الشركة  databases�ت ـ���ـ� ا	,ـا ـ!،  )م ٠٤٢٠ (براس ، يورك ،  - ٧

     ٠مصر      
��ً�ـر0،  )م٢٠٠٥(اجلراش ، حممد بن عبداهللا ،  - ٨  دار املدين ، جدة ،، الطبعة األوىل  � ا	¢�ا=> ا	���ا��� )�0

  ٠اململكة العربية السعودية      
  الطبعة األوىل ،،  �ا��� ا	���#� وا	�/,�ªـ��� ا	�����ت ا	�� ،  )م ٢٠٠٣ (اسم حممد ، الدويكات ، ق - ٩

     ٠مطبعة البهجة ، أربد ، األردن      
���،  )م ٢٠٠٥ (الدليمي ، خلف حسني ،  -١٠	ر����   ،   ���� �/,���� ا	���ر#� ا&ر»�� درا�0 

         ٠توزيع ، عمان ، األردن الطبعة األوىل ، دار صفا للنشر وال        
��� ا	�/,����  �� ¦�� ا&رض ،  )م ٢٠٠١ (الدليمي ، خلف حسني ،  -١١	ر��  الطبعة ، ا	�/,���ا	��

    ٠األوىل ، دار األهلية للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن        
  ، الطبعة األوىل GIS�ت ـ� و�/,��� أ0ـ�ا��ـ�ت ا	��ـ� ا	����ـ��،  )م ٢٠٠٦ (الدليمي ، خلف حسني ،  -١٢

  ٠، دار الصفا للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن        
  الطبعة األوىل ،  ، �GPS ــا!ـ� ا	�ـ�#ـ� 	�.ـ�ـا	���م ا	�،  )م ٢٠٠٢ (الربيش ، حممد بن حجيالن ،  -١٣

       ٠اململكة العربية السعودية  الرياض ،       
  دار الثقافة للنشر، الطبعة األوىل  ����� �� ��� ا	�����ت ا	���ا���،  )م١٩٩٣( راضي ، حممود دياب ، -١٤

  ٠والتوزيع ، القاهرة ، مصر        



  العلمية للنشر، الطبعة األوىل ، دار اليازوري  �GIS ـ��� ا	�����ت ا	���ا��،  )م ٢٠٠٧( الزيدي ،  -١٥
  ٠والتوزيع ، عمان ، األردن        

  ا	����  	���موا	�	�� ا	����  ���GIS ا	�����ت ا	���ا��� ،  )م٢٠٠٧(هيثم يوسف ،  زرقطة ، -١٦

        ARC VIEW 9  ٠، الطبعة األوىل ، شعاع ، دمشق ، سوريا  
      ، الطبعة �����§� �,�دئ !ا � ا	,����ت ا	�5=��� و��ق،  )هـ١٤٢٣ (زينو ، عبداللطيف أبو اليسر ،  -١٧

  ٠مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض ، اململكة العربية السعودية  األوىل ،       
  الطبعة الثانية ،،  �SQL ـ� ا	,����ت و	�ـأ�ل ����� !ا ،  )هـ ١٤٢٥ (السيد ، خالد ناصر ،  -١٨ 

   ٠مكتبة الرشد ، الرياض ، اململكة العربية السعودية        
  ، الطبعة ا	;�د#�� 	������ ا	����� ـا	���ا��� ا	/,���،  )م ١٩٩٨ (سقا ، عبداحلفيظ حممد سعيـد ، ،  -١٩

   ٠الثانية ، دار كنوز العلم للطباعة والنشر، جدة ، اململكة العربية السعودية       
  ، الطبعة ا	���ا����ت ـ� ا	����ـ� ا	¢�ا=> و��ـ� إ	�  �ـ��<، ) هـ ١٤١٩ (سلمى ، ناصر بن حممد ،  -٢٠

  ٠مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض ، اململكة العربية السعودية  األوىل ،         
��ـأ�ل ا	���،  )م ٢٠٠٤ (سالمة ، حسن رمضان ،  -٢١ 	  املسرية ، عمان األردن     ، الطبعة األوىل ، دار  �ـر�

  الرياض ، ،  ، دار املريخ �ـ� ا	����� ا	;�د#ـ��� ا	����ا���،  )م ١٩٨٤ (الشريف ، عبدالرمحن ،  -٢٢
  ٠اململكة العربية السعودية        

  الطبعة األوىل ، ا	/�ق ا&و	�� 	�.��� ا	�ر ا	�#� وا	���=��،  )م١٩٩٦(الصاحل ، حممد بن عبداهللا ،  -٢٣
  ٠مطابع جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية السعودية        

  احلديث ، دار الكتاب، ، الطبعة األوىل  �� ��� ا	�����ت ا	���ا��� �����،  )م ١٩٩٩ (صاحل ، أمحد سامل ،  -٢٤
      ٠القاهرة ، مصر        

  دار الكتاب احلديث ، الطبعة األوىل ،  ل �� ا	�.�ري ���#ً� و ���ً�ـا	;�،  )م ١٩٩٩ (صاحل ، أمحد سامل ،  -٢٥
   ٠القاهرة ، مصر        

�ـ	��ر�ا،  )م ١٩٨٠ (العبادي ، خضر ،  -٢٦  ، فرنسا  SIMA، الطبعة األوىل ، مطبعة  >ـ> ا	¢�ا=ـ�ا�� �;�!ـ
  �� رؤ#� أ0��0�ت ��� ا	�����ت ا	���ا��� و�/,��§�  ،   )م ٢٠٠٥ (عودة ، مسيح أمحد حممود ،  -٢٧

  ٠الطبعة األوىل ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن  ، ���ا���        
    ،  	����ا���+��� ا	�����ت ا	���ا��� أ0��0�ت و�/,���ت ،  )م ٢٠٠٠ (ز ، حممـد اخلزامـي ، عزي -٢٨

  ٠الطبعة الثانية ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر       
  الطبعة األوىل ،أ�0 ا	�ر ا	�#ـ� وا����0ـ�ر  + ��ـ� ،  )هـ١٤٢٦(عبدالاله ،عبدالفتاح صديق ،  -٢٩

  ٠الرشد ، الرياض ، اململكة العربية السعودية مكتبة       

���( �� )�آ� ا	���¯  ، )٢٠٠٣(عبد الرمحن عبد الرمحن و جاك مارديين ،  -٣٠   منشورات جامعة،  )ا	§��رو	

      ٠سوريا حلب ،كلية اهلندسة املدنية ، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعي ، حلب ،        
  مكتبة الفالح، ، الطبعة األوىل  ا	�ر ا	�#� ��;��ه� و�/,����§�، ) هـ ١٤٠٢ (، فُريدة ، إمساعيل أمحد  -٣١
   ٠الكويت       

   



  وا	���ه����� ا	�����ت ا	���ا��� ا	�,�دئ ا&0���0 ،  )م ٢٠٠٦ (القرنـي ، عبداهللا بن حممـد ،  -٣٢

  الرياض امللك فهد الوطنية ،لثانية ، مكتبة ، الطبعة ا ا	������� �ا���ت و���#�� و�����  و�.��� �����       
  ٠اململكة العربية السعودية       

  ، ا	.��#� وا	,�°������� �� ��� ا	�����ت ا	���ا��� و�/,����§� ،  )م ١٩٩٨ (كبارة ، فوزي سعيد ،  -٣٣
  ٠الطبعة الثانية ، دار الفكر العريب ، بريوت ، لبنان       

  ا	;�د#� ا	�ا��درا0�ت �� ���ا��� ا	����� ا	����� ،  )م ١٩٩٩ (آخرون ، حمسوب ، حممد صربي  و -٣٤

    ٠، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر  ا	/,����        
  دار الفكر و�.���ا	¢�#/� ا	���ر#� !�اءة ،  )م ١٩٩٩ (حمسوب ، حممد صربي  وامحد البدوي الشريعي ،  -٣٥

  ٠ العريب ، القاهرة ، مصر        
�،  )م ٢٠٠٣ (حمسوب ، حممد صربي ،  -٣٦���ـ	  العريب ، القاهرة ، ، دار الفكر �ل ا&ر»��ـ�� ا&¦�ـر�

  ٠مصر          
  ا	������ �� � وا	���ربـا	�را�0 ا	���ا��،  )م ٢٠٠٦ (حمسوب ، حممد صربي وأمحد فوزي ضاحي ،  -٣٧

       ���	ر��  ٠اهرة ، مصر ، اإلسراء للطباعة ، الق ا	��
��ــ� درا�0 �.����ـ� ا	،  )م ٢٠٠٦ (حمسوب ، حممد صربي ،  -٣٨	ر�ـ���&¦��ل وا	�0م��ه�ات ا	��  

       ��.�«  ٠، اإلسراء للطباعة ، القاهرة ، مصر  ا	�
��� ا	�=�;�� درا�0 ا	،  )م ١٩٨٣ (حمسوب ، حممد صربي ،  -٣٩	ر����&¦��ل��ه�ات ا	�� �����.�  

         ��.�«  ٠، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر  وا	�0م ا	�
  الوراق للنشر ،، الطبعة األوىل ، مؤسسة   ��� ا	�����ت ا	���ا���،  )م ٢٠٠١ (حممد ، صباح حممود ،  -٤٠

  ٠عمان األردن        
  مطابع العال ،،   ��� ا	�����ت ا	���ا��� ، )هـ١٤٢٦(،  املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين -٤١

  ٠الرياض ، اململكة العربية السعودية        
  ا	ـ��ــ�م ا	�ـ�� 	�.ـ�#ـ�  ، )هـ١٤٢٦(،  املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين -٤٢

   ٠، مطابع العال ، الرياض ، اململكة العربية السعودية  ا	�ا!�       
  مطابع إدارة، األوىل  ، الطبعة ا	;�ود �� ا	����� ا	����� ا	;�د#�،  ) م٢٠٠٦ (ياه والكهرباء ، وزارة امل -٤٣ 

  ٠تنفيذ املشروعات بالوزارة ، الرياض ، اململكة العربية السعودية         
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  وا	�ـ�#ـ�نو 5!�§ـ� ��&�/ـ�ر  ���ـ�ات ا	.�ـ	ـ� ا	��,ـ�،  )م٢٠٠٠(بوروبة ، حممد بن فضيل ،  - ١

  ،   ا	�²ا=� –)) ا	�;�/��� ا	�ـ� (( ا	;/ـ.ـ� ��	.ـض ا	�§ـ�رو±ــ�ا�ــ� 	ـادي ا	�,ـ�ـ� ا	��ـ�ل     

  ٠الرياض ، اململكة العربية السعودية ،  )٤٤(اجلمعية اجلغرافية السعودية ، جامعة امللك سعود ،  العدد     

     � �� �� �� �



  
��� �/,��ـ�ت �� ا	�ـ��0ـ�ت ا	�ر����#ـ� ،  ) هـ١٤٢٢ (د بن فـضيل ، بوروبـة ، حمم - ٢   وا	§��رو	
  ٠حبوث تعليمية ، جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية السعودية     
   ـ�آ�ن وواديا	¢ـ��=ـ¡ ا	�ـر�ـ��ـ�#ـ� 	.ـ»� وادي ،   )م٢٠٠٢(بوروبة ، حممد بن فضيل ،  - ٣

��	����ـ� ا	����ـ� ا	;�د#ـ� #¢ـ�ف را�     ´��  اجلمعية اجلغرافية ، �/,���� ���ر��درا�0 : �ي وادي 

   ٠السعودية ، الرياض ، اململكة العربيـة  )٥٣(السعودية ، العـدد     
ع <�ص �� ا	¢�ا=>  ،  )هـ١٤٢٥ (بوروبـة ، حممد بن فضيل ،  - ٤«  ملقـرر موضوع ، متارين عملية �
  ٠السعودية رائط غري منشورة ، جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية خاص يف اخل    
اض� ��#ـ�ة 	��ـ#ـ� ا	.�	� ذات ا	� �� ـ��#� ،   )م٢٠٠٤(بوروبة ، حممد بن فضيل ،  - ٥(¶�  ا	��,ـ� 

  ، ا	����� ا	����� ا	;�د#�درا�0 )�	� أ)اض ا	�وا�� ا	����ـ� 	ادي )���� : ا	���#�       
  ٠، الكويت )٤(، العدد  )٣٢(جملة العلوم االجتماعية، الد       
ض ،   )م٢٠٠٥(بوروبة ، حممد بن فضيل ،  - ٦.�   وادي ا	�,�����#� ا	�,�� ا	��� ا&!�� 	�;�ل 

  عربيـة ، الرياض ، اململكة ال )٧٣(، اجلمعية اجلغرافية السعودية ، العدد) ا	�²ا=�  –ا	�� ا	��!� ( ا	���ل     
  ٠السعودية      

 وادي )ـضدرا�0 ه��رو�ر����#� 	��ـ�#ـ� )�� �0ل ،   )م٢٠٠٧( بوروبة ، حممد بن فضيل ، - ٧

  العدد العربية ، جامعة الكويت ،مركز دراسات اخلليج واجلزيرة ،   �ـد ��	����� ا	����ـ� ا	;�ـد#ـ�        
    ٠، الكويت  )٢١(       

  ا	�����ت� ـ� و��ـ�ـ+ �ـ�ر  ـ��ـ�ام ا��0ــا�0¢،  )هـ ١٤٢٣ (م حممد علي ، بـدوي ، إبراهـي - ٨

ب ¦�ق ��0�ء     �� ���	ر����  أقسام ، الندوة السابعة ،، حبوث جغرافية  ا	���ا��� �� درا�0 
  ٠اجلغرافيا جبامعات اململكة العربية السعودية ، اململكة العربية السعودية      
  و��� ا	�����ت� ـ�ر �+ ��ـ���ت ا����0ـ� 	��ـ�� �����ـ��،  )م ٢٠٠٧ (عساف بن علي ، احلواس ،  - ٩

اض    (& �#���  اجلمعية ، ا	���#� ا	�.�او#�  ا	���ا��� 	�.�#� و�.��� ا	¢��=¡ ا	§��رو�ر�

  ٠كة العربية السعودية ، الرياض ، اململ )م٢٠٠٠(،  )٨١(اجلغرافية السعودية ، جامعة امللك سعود ،  العدد     
   –األوسط ، جريدة الشرق  وادي 	,+ ���� �0�)� �§�د ��	����ـ�،  )هـ١٤٠٢ ( اخلريف ، بدر ، -١٠

  ٠ ) ٩٦٧٨(حمليات ، العدد        
  اجلمعيـة اجلغرافيـة ،ا&ود#� ا	�ا<�� إ	� ��/�� ا	.ـ�م ��	��#�� ا	��رة  الدوعان ، حممود بن إبراهيـم ،  -١١

    ٠اململكة العربية السعودية ، الرياض ،  )م١٩٩٩(،  )٣٨(السعوديـة ، جامعة امللك سعود ، العدد       
���� ــ§ــ� ود���ـ��ـ�ــ¡ ا	�ــ�=ـ�ــا	¢،  )هـ١٤٠٢(سالمة ، حسن رمضان ،  -١٢	  ،   ا	���ـر�

  يت ، اجلمعية اجلغرافية الكويتية ، الكو) ٤٣(حبوث جغرافية ، العدد        
�� 	�¢ـ��=¡ ،  )م١٩٨٠(سالمة ، حسن رمضان ،  -١٣	ر�ـ�اضا	ـ�.��� ا	�ـ�(·	 �#���  ا	�ر�

  ٠، عمـان األردن ) ١(العدد ،  )٧(، دراسات العلوم اإلنسانيـة ، جملد  ا	��=�� �� ا&ردن        
         

  



  وا&0�	��  + �������0�ر �/,���ت ����� ا،  )هـ ١٤٢٣ (آل سعـود ، مشاعل بنت حممد ،  -١٤

  جغرافية ، الندوة السابعة ،، حبوث  � ا	د#�ن ا	����ـ� �ر����#ـ� ا	��/رة �� درا0ـا	��د#;�      
         ٠السعودية أقسام اجلغرافيا جبامعات اململكة العربية السعودية ، اململكة العربية        
  اجلمعية ،  �;�ح��ـ¸�ـ� ا	�.��ـ� ا	�ر���ـ�ي 	���� ،  )م٢٠٠٠ ( آل سعود ، مشاعل بنت حممد ، -١٥

  ٠الرياض ، اململكة العربية السعودية ،  )م٢٠٠٠(،  )٤٥(اجلغرافية السعودية ، جامعة امللك سعود ، العدد       
���ـ�ـ+ �ـ�ر  ـ� ا����0ـ�ـ��=،   )م ١٩٩٢ (الصاحل ، حممد عبداهللا ،  -١٦  �  §������  الطبعة ، و�.���§�� ــ

         ٠سعود ، الرياض ، اململكة العربية السعودية جامعة امللك  -، مركز البحوث  )٢٧( داألوىل ، حبوث جغرافية ، العد        
  حبوث ، ا	���#� ��ــº �ـ�ق !ـ�ـ�س ا	���ـ�ـ�ات �ـ� أ)اض،   )م ١٩٩٢ (الصاحل ، حممد عبداهللا ،  -١٧

  ٠اململكة العربية السعودية جامعة امللك سعود ، الرياض ،  - كز البحوث ، مر )٢٥(جغرافية ، العدد       
  ا	�.;�� وا	¢�ا=>� ـ ــ»ـ£ ا	�ــ�0ـر ا	�ــ�ام �ـ¢ـ�ـا0،   ) م١٩٩٩ (الصاحل ، حممد بن عبداهللا ،  -١٨

       �0>�ن ووادي ـ�ي 	ادي  �ـر���ـ� ا	�ـ��ـ�� 	��.ـ�ا�ـ±ـا	/����ا	����� ا	� ��#² � �  
                                                                                         ٠، الرياض ، اململكة العربية السعودية  )٢(اآلداب  )١١(، جملـة جامعـة امللك سعـود ، جملد   ا	;�د#�       

�ـ�ت ا	������ و�����تا	,����ت وا	���،   ) هـ١٤٢٣( العمري ، حممد بن عـوض ،  -١٩   

  ، حبوث جغرافيـة ، الندوة السابعـة ، أقسام اجلغرافيا جبامعـات �.#�§� إ	� ه�°� ر!�ـ��      
   ٠اململكة العربية السعودية ، اململكة العربية السعودية       
  ��ة �+ـ� ���/ر ا	¢�#/� ا	²را �� �� ¦��ل ��0�ء ،  )هـ١٤٢٠(عبدالاله ،عبدالفتاح صديق ،  -٢٠

      )١٩٩٨-١٩٨٢  (¢�0��  ، حبوث بيئيـة  ،  + ����ر ـ�ا��� وا����0ـ�ام ��� ا	�����ت ا	��ـ
  اململكة الرياض ، البيئة واملياه والصحراء ،املؤمتر الثالث ، دراسات التصحر والبيئة مركز األمري سلطان ألحباث      
  ٠العربية السعودية      
 � 	¢�ا=>وا	����� ��� ا	�����ت ا	���ا��� ، ) هـ ١٤٢٤ (ديـن طه ، عـثمان ، بـدر ال -٢١«  ا	�

       	��ـا	�����ات ا�#�  العدد  ، حبوث جغرافية ، ا	����� ا	;�د#�#� �� ا	����� ـ� ا	²را �� وا	� ـ

        ٠السعودية  العربيـة، اجلمعية اجلغرافية  السعودية ، اململكة  )٥٨(      
  متارين عملية ، وإ����§� ـ»ـع <ـ�ص �ـ� ��ـ��ـ� ا	¢ـ�ا=> �،  ) هـ ١٤٢٦ (ثمان ، بدر الدين طه ، ع -٢٢

  جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية ملقرر موضوع خاص يف تصميم اخلرائط وإنتاجها غري منشورة ،        
  ٠السعودية       

  عملية ملقرر املعلومات متارين،  ـ§�رات ���� ������ �� ا	¢�ا=> �،   )هـ ١٤٢٥ (عثمان ، بدر الدين طه ،  -٢٣

    ٠السعودية اجلغرافية غري منشورة، جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية        
    ا	�����ت ا	���ا�ـ��ا	���� ا	�ـ��� ا	�/,��� 	��ـ� ،  ) هـ ١٤٢٥ (الغيالن ، حنان بنت عبداللطيف ،  -٢٤ 

�ـ����ـ«        V.9 –ARCGIS   جامعة امللك ، املعلومات اجلغرافية غري منشورة ،  متارين عملية ملقرر نظم   
     ٠سعود ، الرياض ، اململكة العربية السعودية         

  �ـ�����0�ل ا	���	�ا�0¢5ص ¦,�� ا	���#� ا	;/.� 	����¯ ،  ) م٢٠٠٤ (الغامدي ، سعد أبو راس ،  -٢٥ 

  للعلوم ، جملة جامعة أم القرى����ن �ل ـدرا�0  �� ��/�� �,: � ـ��ر ا	��� �ـا9	�� 	,����ت ا&!        

  ٠، مكة ، اململكة العربية السعودية  )٢( ، العدد )١٦(التربوية واالجتماعية واإلنسانية ، الد        



  ٥٠.٠٠٠:  ١ـ> ا	/,±ـ�ا��� �����س �.�آـ�ة أ¥� ��اآـ� أ</�ء ا	¢�ا=الغامدي ، علي بن معاضة ،  -٢٦

  العدد السعودية ، جامعة امللك سعود ،اجلمعية اجلغرافية ،    ـ�ـ� ا	�.��ـ� �� ��ـ� ا	����ـ�ت ا	���ا��ـ�       
       ٠السعودية ، الرياض ، اململكـة العربيـة  )م٢٠٠٣(،  )٥٧(      
  ا	�,��� و��#��ا<ـ�ـ²ال ا	¢5#� �� ��ـ��ـ� ا	¢ـ�ا=>  ـ�ـا=�ـ� ��#�ـ� الغامدي ، علي بن معاضة ،  -٢٧

  الرياض ، ، )م٢٠٠٣(،  )٥٨(العدد اجلمعية اجلغرافية السعودية ، جامعة امللك سعود ، ،  ����)� ��#�ة      
  ٠اململكة العربيـة السعودية       

رـا	�/,�،  )هـ١٤٠٠(فرحان ، حيىي عيسى ،  -٢٨ ����ª ا	§���0 	�¢�ا=> ا	��	  ، )١٣(العدد  �
  ٠اجلمعية اجلغرافية الكويتية ، الكويت         

   جامعـة امللك فيصل ، ،  �ا���ـ�� ا	�����ت ا	��ـدورة ������ �� �،  )م ٢٠٠٣ (كبارة ، فوزي سعيد ،  -٢٩
  ٠السعوديةكلية العمارة والتخطيط  احلضري واإلقليمي ، الدمام ، اململكة العربية        

  ا	����� ا	���ل ����#� ا����0�ر  + ��� �� ���ل درا0�ت ،  ) هـ١٤١٠ (اهلنائي ، خطاب غالب ،  -٣٠

        ��  ٠العربية السعودية ، مركـز دراسات الصحراء ، الرياض ، اململكة  �ـ� ا	;�د#ـا	��
  اململكة الرياض ،،   )�����م  + وادي ـ�����ت وأر!،  ) هـ١٤٢٧ (اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،  -٣١

  ٠العربية السعودية        
#� وادي )���� ،  ) هـ١٤٢٧ (اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،  -٣٢/� »�����  للنشر واإلعالم ، ، طارق 

  ٠الرياض اململكة العربية السعودية        
،  )هـ١٤١٣(اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،  -٣٣/� »�����  ا	,����« ا&و	� �+#� وادي )���� ا	��)�� 

  ٠اململكة العربية السعودية ، طارق للنشر واإلعالم ، الرياض  هـ ١٤١٣ا	����¸ي 	;�� ا	���       
  ا��0ا���ـ�ـ��ـ��ــ��ـ« �/ــ#ــ� وادي )ـ��ـ�ـ� ،  ) هـ١٤١٥ (اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،  -٣٤

      ٠اململكة العربية السعودية  ،  ، طارق للنشر واإلعالم ، الرياض هـ ��١٤١٥ـ� 	��م �/ـ#ـ� وادي )�ـ      
ادي )�����ـ�ـ�وع ا	�ـ¶هـ�ـ� ا	,�°� ا	���ـ� ،  ) هـ١٤٢٦ (اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،  -٣٥	   

       ٠اململكة العربية السعودية  ، الرياض ،ا	��)��           

  ا	/,���� 	ادي����� ا&»�ار ا	ا!��  �� ا	���در ،  )هـ١٤١٢(لعليا لتطوير مدينة الرياض ، اهليئة ا -٣٦

   ٠، الرياض اململكة العربية السعودية �¶¥�� ا	����� وا	�;�رات –� )���       
  ���ت �� واديا	�¢�ــ�ـ�#ـ�  ـ+ أ ــ�ـ�ل ا	ـ�دم ور�ـ� ،   )هـ١٤١٧ (اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،  -٣٧

  ٠، الرياض اململكة العربية السعودية)����         
���� ــــ� درا0ــــ�ر وا&ود#ـــ�ج ا&�§ــ�ـ�،   ) م١٩٩٢ (الوليعـي ، عبداهللا بن ناصر ،  -٣٨	ر����  

  اجلمعية ، )١٢( حبوث جغـرافية ، العدد �ـد#ـ� ا	;�ـ���ـ�/,���� 	,�º ا&ود#� ا	���� �� ا	����� ا	�        
  ٠اجلغرافية السعودية ، اململكة العربية السعودية         
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  �ادـإ  � ��ـ���ر  + ـ��ـا���0�ت ـدور ��=،  )هـ ١٤١٨ (اجلعيدي ، فرحان بن حسيـن بن صاحل ،  - ١

��ـ	ـر�ـ�ـ� ا	��ـا	¢�#/        عمادة الدراسات غري منشورة ، ماجستري، رسالة   �ـض وادي ا	.����ـ� 	.ـ
  ٠العربية السعودية العليا ، جامعـة امللك سعـود ، الرياض ، اململكـة       

  ، ا	����� ا	;�د#� � ـ�ـ� ��	���ـ�#ـض وادي �§ـ)،  )هـ ١٤٢٣ (اخلريـجي ، وفاء بنت صاحل بن علي ،  - ٢
  ٠اململكة العربية السعودية لبنات ، الرياض ، رسالة ماجستري غري منشورة ، الرئاسة العامـة لتعليم ا    
  �ـ� �.ـ�#ـ� �ا!���ـذج 	��05��ـ� ا	;�#�ـ� ،  )هـ ١٤٢٤ (العسريي ، فايز حممد مشبب آل سليمان ،  - ٣

  رسالة ،ا	���� �� ��#�� ا	�#�ض ��� ا	����ـ�ت ا	��ـ�ا��ـ� 	��اآـ² ا	��ـ�ع  ا	.ـ�دث ���0¢�ام       

  ٠امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية السعودية  منشورة ، عمادة الدراسات العليا ، جامعة دكتوراه غري      
  )�»� �.���ا	���ا��� �� دور ��� ا	�����ت ،  )هـ ١٤٢٨ (القرادي ، مفرح بن ضامي بن حممد ،  - ٤

��زان      ��/���  العليا ، جامعة امللك سعود ،الدراسات ، رسالة ماجستري غري منشورة ، عمادة  و�;��,� ا	;��)� 
  ٠الرياض ، اململكة العربية السعودية       
  ا	�;£ ا	�ي �+ ����تإ���ج ا	¢�ا=> ا	/,±�ا��� ،  )هـ١٤٢٥(املسن ، مبارك بن حممد بن ناصر ،  - ٥

  ا ،منشورة ، عمادة الدراسات العليرسالـة ماجستيـر غري  ٠ �,�¦�ة ���0¢�ام ��� ا	�����ت ا	���ا���     
  ٠جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية السعودية      
  درا�0)ض وادي 	�ـ� ��	����� ا	�ـ���� ا	;�د#ـ� ،  )م ١٩٩٥ (املشاط ، هند عبدالرمحن ،  - ٦

      ���	ر����  ٠العربية السعودية  ، رسالـة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ، جدة ، اململكـة 
ا	����� ا	;�د#� درا�0   )ض وادي )���� ��	�����،   )م١٩٨٢(أمحد بن أمحد ، مصطفى ،  - ٧

ر������ـ	  ٠، رسالة دكتوراه غري منشورة  ، جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية  مصر  �ـ
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  0/ـ£ ا&رض¦��ل ا&��� ا	��;� وا	��ن &،  )م ١٩٨٦ (سعادة ، جودت أمحد وعباس حدادين ،   - ١

     ٠العربية السعودية ، الطبعـة األوىل ، مطابع جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة  ا	�ـ�ـر      
�ـ��ت �،   )م ١٩٩٠ (شرف ، حممد عبدالغين و الطاهر عثمان إدريس ،  - ٢  ، الطبعة ا	��ر�/�.ـ�ت ا	�0ـ

  ٠ض ، اململكة العربية السعودية األوىل ، مطابع جامعة امللك سعود ، الريا      
  دار الطبعة األوىل ،،  �ـ�ا��ـ�ت ا	��ـ���� ��/�.�ت ��� ا	����،   )م ١٩٩٢ (عزيز ، حممد اخلزامى ،   - ٣

  ٠احلقيقة لإلعالم الدويل ، القاهرة ، مصر     
  ، ا&رض 0/£ �لـ���� &¦�ـ+ ا	��/�.�ت ا	�ـ�ت �ـ���¢,،  )هـ١٤٠٤ (الغنيم ، عبداهللا يوسف ،  - ٤

  ٠الطبعة األوىل ، شركة املطبعة العصرية ومكتباا ، الكويت        
      



    الطبعة األوىل ، ،  ا	���س ا	���ا�� ا	�ا�� ا	/,���� وا	,�°��،  )م٢٠٠٣(حمسوب ، حممد صربي ،  - ٥
  ٠مطبعة اإلسراء ، القاهرة ، مصر      

  اهليئة العليا لتطوير ، الطبعة األوىل ، أ��� ��#�� ا	�#�ض،  )هـ١٤١٩(اهليئة العليا لتطوير مدينة  الرياض ،  - ٦
  ٠مدينة الرياض وجامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة العربية السعودية       
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ب ±�بخريطة طبوغرافية ،   - ١��  ٥٠.٠٠٠ : ١ ، مقياس الرسـم ) 13-4624 (،  رقم لوحة  ا	�#�ض 

  ٠هـ ١٤٠٢األوىل ، اإلدارة العامة للمساحة العسكرية ، وزارة الدفاع واملفتشية العامـة ، الطبعـة       
  ٥٠.٠٠٠ : ١،  مقـياس الرسـم  ) 42-4624 (،  رقـم لوحـة  وادي 	ــــ,ــــ+خريطة طبوغرافية ،   - ٢

  ٠هـ ١٤٠٢األوىل ، واملفتشية العامـة ، الطبعـة اإلدارة العامة للمساحة العسكرية ، وزارة الدفاع      
  وزارة الدفاع  واملفتشية  ، اإلدارة العامة للمساحة العسكرية ١٠.٠٠٠ : ١، مقياس الرسم �ض ـ�#ـا	مرئية فضائية ،  - ٣

  درجة وضوح مكاين  ) Spot (الفرنسي  مدمج مع القمر ) Landsat5 (العامة ،  القمر الصناعي األمريكي      
     ٠هـ ١٤١٨،  )متر ١٠(     

  العسكرية ، وزارة الدفـاع، اإلدارة العامة للمساحة  ٦.٠٠٠ : ١، مقياس الرسم  �ضـ�#ـا	 �بـ±مرئية فضائية ،   - ٤
        ٠م ١٩٩٩،  )متر ١(درجة وضوح مكاين  )  Ikonos(واملفتشية العامـة ، القمر الصناعي األمريكي       
  للمساحة العسكرية ، ، اإلدارة العامة ١٠.٠٠٠ : ١مقياس الرسم   ،  	�#�ض ا	�²ء ا	����امرئية فضائية  ،   -٥

     ٠م  ٢٠٠٣،  )م ١٠(درجة الوضوح مكاين  ) Spot (وزارة الدفاع والطريان واملفتشية العامة ،  القمر الصناعي       
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