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الملخص
يعد منخفض

مالمنيمن مالدد مالز ا مالما د د د د د دلدجيمالفي غنغ مغفغظمداممبمر

نغ مغفغظمامالفنخفض

منهدجمهدا مالمدردج مبراد

م د مالفد ال د د د د د دداممز الام

مفنجمفاجمن مال نماممبمره ي مالفكمفمامالفتبميتممزاجمالم د د ددتضجذامن م المالفنخفض

مبخجص د د ددامالد ميقعممبم

نخطقامصه البيامرعجدبمن مالفيضج
خصد د د د ددجئك مالفنخفض
الفنخفض

مبق مال تف نتمع امنخج جممبم

مالف ال امفتهق قمالكب ممجئ امننلخاممبمرضس مبرهل لم

موجفنخاجمالفغصد د د د ددضب مالفكنبمبالفتهل لب بق مالرلد د د د ددو مالفمركغي مالف لامالفي غفغظبميسد د د د ددغذممبمنخطقام

مبالف يممبمرجفب ت ميتكغفمن مصددفغ موج نغدجرمامنلفددغمامعلسمالفسددطو مةجملددجمامالفسم بال ددرمالفعص د مالف نجعب م

دغعمنخجخمالفنخطقامالفسد ددجئ م غمدج مظج ممبمنينل ميهنلمصد ددضجلمنخجخمالفصد دده الم مالفماد ددللمالفنخفض

مذالئ يمرق يرجمبربل م

نس د ددجدت مدهغ 5 72كم )²مال غيمقط مف ميبل مدهغ 2.9كم)مةجريج ما د ددنجفب-ظخغنب مالنجمالقصد د د مقط مف مم بل مدهغ 2.5كم)م
ةجريج ما د د د قبمر نب مبيت الب معنق مز
الفنخفض

 38-28م)منقج د د ددجمن مالفهجمجل مالففد د ددنجفمامبالفيخغنمامعلسمالفتغالفب مبالعلسمال رضجعممبم

معخ مدجمجر مالفيخغنمامبنل مدهغ 862م)مغقمنسد د د د د ددتغ م د د د د د ددطومالفره مقمنجموجفمالذدسمال رضجعممبمقجعمالفنخفض

دهغ 820م)ممغقمنس د ددتغ م د ددطومالفره مالفم د ددبرمركغفمالفنخفض
الفنخفض

م

ميعغذمفتال مالفكج د ددتم مبالف يمالذ مالفسمالدامج م د ددق م

معلسمالفقجع .م

الكلمات المفتاح:منخفض

مالفع الق منغ مغفغظما مالمنيمن

-1تمهيد:
رع مالفهجظامالفسمالفنمج ممبمالفنخج قمالفص د د د دده البيا مالن الممبمرجيامالم نمامفنجمفاجمن مرال ممبمدمجامالمدس د د د ددجفمبالفكجئخجلمالفهمام
المخ م الفخرجلمبالفه غالف) مبينل مالفمرلعرمالفنخفضلد د د ددجلمالفصد د د دده البيامذب الممبمرغم مدسد د د ددرامن مالفنمج مبرقل لمالفا
المن مي ررطمةفد د د د د ددللمالبمةجخ مةنغ مغفغظ تاج مبالفتبم د د د د د ددختط قمالف اجممبمةه خجمع منخفض
الفصه البيامر

مب الم

مالمنيمن مالد مالفنخفضلد د د د د ددجلم

مالفع الق .م

 -1-1مشكلة الدراسة:
مالمنيمن مالفصه البيممبمنخطقامر

مممممرتنهغ منفللامالف ال اممبمزمجفمنغ مغفغظمامنخفض

منهجمهامالمدرج مالفع القمام م

بنخاجمينل مالاتقجقمالفتسجؤملمالمرما:م م
 -1نجفعغالنلمالفطبمعمامالفنؤل اممبمرفل لمالفنخفض
 -2نجم بمنغ مغفغظمامالفنخفض
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 -2-1فرضية الدراسة:
مذب المنانجممبمره ي مال ن ت مةجفخسدرامفلنخطقامالفتبميقعمم اج مبن مخليمالفض لدما مالف ئمسدام

ممممممم رلعرمنغ مغفغظمامالفنخفض

ينل مالاتقجقمالفض لمجل مالف جدغيامبرتن لمةجمرب :م
 -1رؤذيمالفه ب مالفي غفغظمامبالفنخجخمذب المنؤل الممبمعنلمامرفل لمنخفض
 -2يغلرمعلسمنخفضلد د د د د ددجلمر

مالمنيمن .

مالمنيمن مالففد د د د د ددللماد د د د د ددر مالف الئ ي مررجي مال رضجعجلمدجمجلم

مالمدرج مبنخاجمنخفض

الفنخفضلجلم مبو فكمررجي مالعنجقاجم مدتميامفعغالنلمنفتلضا.
-3-1أهمية الدراسة ومبرراتها:
راربم ال نمام

مالف ال د د د د د ددامن موغداجمررهوممبمالد

مالفنغلد د د د د ددغعجلمالفناناممبمنيجي مالفي غنغ مغفغظمجم مب بم

الفنخفضلددجل مالفصدده البيا مبالفتبمرتن لمال ن تاجمةفددللمباللددومن مخليمرال جممبمخهفمالفنمج مبرهبي مالمبذيامزاجممبمنخطقام
ظخغ مر

من يخامالف را مبوجدتمالفنب اللمالفتبمذعتمالفسم

مالف ال امنتن لامةنجميارب :م

 -1الفتي ي مةجفكتجةامنعمالفرهغثمالفتبمرط قتمفنخطقامالف ال اممبمن لم ل المنغلغعجل.
 -2ال تن ال مذ ال امالفتغ اللمالفتبمره ثمفلنخفضلجل مالفصه البيامةفللمعجممبنخفض

مالمنيمن مةفللمخجصم مبرال جم

علسمالفنخطقا.
 -3نتجةعامالفتغ اللمالفنخجخمامبعخجص د د د د جمبن مرال مرلكمالفعخجص د د د د معلسمنغ مغفغظمامنخفض

مالمنيمن ممبمنخطقام

الف ال ا.
-4-1اهداف الدراسة :
را

مالف ال امالفسمرهق قمالم ال مالمرما :م
 -1ره ي مالفعغالنلمالفطبمعمامالفنؤل اممبمركغي منخفض
 -2زمجفمنغ مغفغظمامنخفض

مالمنيمن .

مالمنيمن .

-5-1منهجية الدراسة:
رلنختمالف ال امال تف الممةع

مالفنخج جمالفره مامدسرمالفهجظامالف اجممبم مجقمالف ال امالفهجفمامب بموجمرب:م م

-1الفنخاجمالفغصضبمبيتن لممبمبص منغ مغفغظمامالفنخفض
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-2الفنخاجمالفكنبمبالمدصجئبمبالف يمن مخلف مرممالفتع

معلسمةع

مالفهقجئق مالفطغفمامبالفنسجدمامبمالفهسجزمامفلنخفض

م.

-3الفنخاجمالفتهل لبمبيتن لممبمرهل لمالفنتغ اللمبرضس جمبالف نطمقمنجمز خاجمبالم تخرجطمبالم تختججمفق المامركغفمنخفض

م

المنيمن مبنغ مغفغظ ت  .م
-6-1هيكلية الدراسة:
ن مالظلمالفتغصل مالفسمرهق قمال ال مالف ال ا ممق مظجملم

مالف ال امةا نعامالقسجممرن لتمةنجميارب :م

 -1الفقس د د ددممالمبيمرخجبيمالم ج مالفخه يمز ممن منغلدد د ددغعمالف ال د د ددامبم لدد د ددمجراجمبال الماجم من ب المةج ن تاجمبنخاي تاجم
بهملل تاج مبالدتاجممةه بذمالف ال ا.
 -2الفقس د ددممالف جدبمرل د ددن مذ ال د ددامالفعغالنلمالفطبمعمامالفنؤل اممبمركغي منخفض

مالمنيمن منتن لمةي غفغظمج مالفنخطقام م

طهاجبمنخجخاج.
 -3الفقسممالف جفومرلن منغ مغفغظمامنخفض

مالمنيمن .

 -7-1الدراسات السابقة:
الظ يتمذ ال د د د ددجلم د د د ددجةقام وهلمعلسمالفيغالدرمالفي غفغظمامالفنفتلضامبع ذمنه بذمظ المن مالف ال د د د ددجلمالفيغ القمامبالفتبمر ررطم
ةط يقامنرجا امالبمر منرجا امنعمالف ال امالفهجفمام مبن مرلكمالف ال جلم ب :م
 -1ذ ال د ددام )(Marriam, and Holwerda,1957مبوجدتمع م نع مامالصد ددلمدفد ددغممالفنخفض
الفنخفض

مبق ممس د د لمدفد ددغمم

مةسبرم قغطمد هك.

 -2ذ ال ددام )(Mitchel,1958

مالف ال ددام وهلمعلسمالصددلمدفددغممالفنخفض

م مبق ممس د لمدفددغممنخفض

مالمنيمن م

ةاد مةسبرمالدضيج مز وجف.
 -3مذ ال ددام ) (Matvee, and Podgornov,1962دض لم
نخفض

مالف ال ددامنس ددهجمالا ددعجقمجمفلنخطقامالفتبميقعمل ددنخاجم

مالمنيمن مفغ ضمره ي مالفطرقجلمالفغالع امالفتبمرهنلمالفضغ ضجل.

 -4ذ ال د ددام )(Al-Naqib,1967م
مس لمدفغممالفنخفض

مالف ال د ددامال د ددتكنجيمفل ال د ددجلمالفتبمررهومع مالصد ددلمنخفض

مةاد ميعغذمالفسمالدضيج مز وجدب.

 -5ذ ال ام )(Al-Din,and et al,1970كجدتم
علسماليما بذمظ غم هيجئب مبمس بالمركغفمالفنخفض
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 -6ذ ال ددام ) (jassim,1980كجدتمذ ال ددامظ غفغظمامع مالصددلمالفنخفض

مبرغصددلتمالفسمالفمالصددلمالفنخفض

مي ررطم

ةجدضيج مرجاي.
 -7ذ ال ددام الفين لب ) 2011مرخجبفتمالنلجدمامدص ددجذمالفنمج ممبمالفنخفضل ددجل مالفص دده البياممبمنخطقامالفهنجذم مبالنلجدمام
ال ت نج مرلكمالفنمج مبوجدتمنخطقامالف ال امظهممنخاج .م
-8-1حدود الدراسة:
مممممممم رقعمنخطقامالف ال د د د د د ددامملكمجمز مذالئ ربمع ضم ¯ °32 34م– م¯ °32 36م اد د د د د ددنجم)مبخطبم غيم ¯ °39 24م–م
¯ °39 27م ا د د د قج)م مبظغ القمجملد د ددن منهجمهامالمدرج مالفع القماممبمر

مةغ الذ مبره ي المعلسمةع مدهغ 95كم)مظخغ مر

م

ن يخامالف راملن مقلجممالف رامالد مالقلمامنهجمهامالمدرج مخ يطام  .)1م

م
م
م
م
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 -2العوامل الطبيعية المساعدة في تكوين منخفض االمجيمن م
-1-2جيولوجية منطقة الدراسة:
مممممم رع مذ ال ددامظ غفغظمامالفنخطقامنانامفلتع

معلسمالم ددجتمالفتكغيخب مالم لددب ممن مالفخجدمامالفبخ غيامرقعمنخطقامالف ال ددام

لددن مالف صددمتمالفنسددتق مفلصددفمهامالفع نمام )(Al-Kadimi, and et al,1996مف فكمركغفمالفطرقجلمرجفرج مالمقمامنعمن لم
القلمنبمر نبمالقلمن م ) 4-2مذ ظجل مونجميغظ ممجفقجف مالعتمجذيجفممبمالريج ما د د د د د د قب-ر نبميقطعجفمالفنخطقا مالد نجمال غيم
ن مالمخ مالذميصد ددلم غيمالفضجفقمالم غيمدهغ 27كم)مب غمالمةع مع مالفنخفض
الفنخفض

مالذميقعمعلسمةع م 12كم)مالفسمالففد ددنجيمن م

مالنجمالمخ مقمصلم غف مدهغ 13كم)مبيقعمعلسمةع م 5كم)مانجيمنخطقامالف ال ا .م

مم رلكمالفضغالفقمالف ئمس د ددامرس د ددج مممبمرطغ مالفكج د ددتممبمالفنخطقامببمقجمفلبمجدجل مالفهفهالفمامفمميتممرس د ددي لماليمدف د ددجطمافهالفبممبم
الفنخطقا مبيقعمالق

من وهمفلهمايمعلسمةع مدهغ م120كم)ما د د قمالفنخفض

مبنقمجت  5-4مذ ظجل)مدسد ددرمنقمجتم يفت م

بعنقمزؤ ر مالقلمن م33موم) ) .(White,and White,2006م
م النجمن مالفخجدما مالفطرجقما ممتعغذمالفص د ددفغ مالفنتكف د ددضاممبمنخطقامالف ال د ددامالفسمركغي مالف لام)(Ratgaم الميغ د د د خب)م الف يم
يتاف من مرطبقمظ مفص د ددفغ مالفكلي الفي ي) الف بفغنجي ت مالفنج يمبالففد د د ل مبيبل م د ددنكم المالفتكغي ممبمنخطقامالف ال د ددام
دهغ 40م)م)(Hagopian, 1979م ماللم )1مبيها مالفكج تممبم المالفتكغي مةفللموب  .م
الفصفغ مالفنتكفضامعلسمدجمجلمالفنخفض

من مالمعلسمالفسمالم ضلموجفمرطرقاجم 10-1م)ن مالفصفغ مالفكلسمام

الفس لملمامنت الخلامنعمالفصفغ مالفكلسمامالف بفغنجيتمام مب  20-2م)من مالفصفغ مالفكلسمامالفبلغ يامالفففخام مبعلسم غيمالفيهمم
الفعلغيمن مالفسطو م2م)من مالفهجمامرلمممتجلمالفصفغ مالفنتكسمامةجديجممنفتلضامنفتلطامنعمالفت نامةعلاجميصلمدهغم1مم
البمالك م) .(Jassim, 1980م
النجم بال رمالفعص مالف نجعبم الفبليستغ

م–مالفاغفغ

)ممتغظ ممبمنخفض

مالمنيمن مالدغالعمنفتلضامن م

مالف بال رمالفتبم

ري ماجمنمج مالمنطج مالفم م مبرتكغفمن منغالذم نلمامب خمامرخمامةاكج د مالمفنخ غممبنغالذمر يخمامدجريامع مالفت د رمالف يهب م
ب نلاجميت الب مز

م1 5-0 5م)م) .(Buday, and Jassim,1985م

م ينل مالفقغيمالفمركغي مالف لامينتجاممزتال مص ددفغ مةجفتيغيامالفكمنمجئمامعخ مرغم مالفنمج مالفهجنل ددما ممد ومالذالةامالفص ددفغ م
بركغي مالفهض مبالفرجفغعجلمبالفنضتتجلمالفصف يا مالمن مالف يميؤذيمالفسمايجذامالفض الرجلمبايجذامرغ معاجمةج تن ال معنلمامالمذالةا م
بنخجممعلسمذفكممس مةع
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م
م-2-2مناخ منطقة الدراسةم :م
ممممممم يع مالفنخجخمعجنلمنانجممبمرفد ددل لمنها مالم ضمطيمنخطقاموجدتممن مخليمعخجص د د م مده المفنجمفا مالفعخجصد د د م
ن مذب ممبمالفتال معلسم

مالفعنلمجلمالفي غنغ مغفغظمامبركغي مالمالجيمالم لمام من مخليمالذبال منرجا امالبمر منرجا ام

فاج مبن مالفعخجص مالفنخجخما مالفنؤل اممبمنخطقامالف ال ا :م
 -1-2-2مذ ظجلمالفه ال ا:مرع مذ ظجلمالفه ال امعجنلمنانجممبمالفتال معلسم الماد د د د ددلجيمالم لد د د د ددماممةفد د د د ددللمعجممبنخفض

م

المنيمن مةفللمخجصم من مخليمالفتال مر مالفنرجا مبالف يمي ررطمةج رضجعمذ ظجل مالفه ال امبالدفجلاجمصمضجمباتجم مبداج الم
بف ل مالذمالفمالفتط مجلمالفنخجخمامفاجمرال معلسمنفتل مالفعنلمجلمالفي غنغ مغفغظما ممن مخليمالفي بي )1مدلدظمالفمذ ظجلم
الفه ال امرص ددلمالعلسمنع مراجممبممص ددلمالفص ددمتممبما ددا مال مالذمرص ددلمدهغم °32 8مم) مالنجمالذدسمذ ظامد ال اممكجدتممبم
مصددلمالففددتجمممبماددا وجدغفمالف جدب مالذمرصددلمدهغ °7 5م) مونجمالفمذ ظجلمالفه ال امخليمالف غممالفغالد مركغفمنفتلضامبالفن م
الفه ال يموب مز مذ ظامالفه ال امةجفصددغ مبذ ظامالفه ال ا مالفعهنس مالذمربل ميت الب مز م )16-10مخليمادداغ مالفسددخا مالمن م
ISSN: 2663-5798
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الف يمييعلمالفتيغيامالفض هيجئماممدفد ددطاممبمالفنخطقا مملد ددلمع مالفمال رضجعمذ ظجلمالفه ال اميؤذيمالفسمظضج مالفت نامننجيسد ددجع م
علسمايجذامعنلمالفتع يامالف يهماممبمنخطقامالف ال ا .م
مالفمال رضجعمذ ظجلمالفه ال اميؤذيمالفسمال رضجعمدسد د د ددرمالفترف مبنجفتجفبميخفد د د ددامالفخنغمالفبلغ يمفلنل مبالف يميغف ملد د د ددغطجمعلسم
ظغالدرمالفصف ممتؤل ممبم ممنلنومنخفض

منخطقامالف ال ا.م م

-2-2-2االمطار:
مممم رن ددل مالمنطددج ملددجدب مال ممعخص د د د د د د من معخددجص د د د د د د مالفنخددجخمةع د مذ ظددجل مالفه ال ا مبيها مرددال مالمنطددج معلس مالفعنلمددجلم
الفي غنغ مغفغظمامةفددللمباللددوممبمنخطقامالف ال ددا مفكغداجمنص د المنانجمفلي يجف مالفسددطهب مبرت وهمالمنطج ممبمالفنخطقاممبم
مص د ددلمالفف د ددتجممبالف نمعمبالبالخ مالفف يتممبمالفس د ددخام منعمر ز

مبالل د ددوممبمونمجراج مقمنجمرخقطعممبممص د ددلمالفص د ددمتمبنطلعم

الفف يتمظ بيم )1مبيبل منينغعمالمنطج مالفسخغيامدهغ 111 5نلم) .م
مالفمقسددنجمن مونمامالمنطج ميتس د

مالفسمظغ مالم ضمع م يقمالففددقغقمبالفضغالصددلمبيلغفمنص د المفتغ يامالفنمج مالفيغقما م

المن مالف يميخفد ددطمعنلمالفتيغيا مالفكمنمجئماممبمال فنخطقامبره ي المنخفض

مالمنيمن م مفغظغذمالفصد ددفغ مالفكلسد ددمامالفتبمرتضجعلم

نعمالفنجممفتفد د د ددللمالفهض مالفكج د د د ددتمامبالفكاغ مبنجفتجفبمركغفمالفنخفضلد د د ددجل مالذالمنجدصد د د ددلمالدامج مفرع

مالفسد د د ددطغ مفتكغفم

نخفضلجلموج تما.
جدول( )1البيانات المناخية لمحطة الرطبة ( )2017-1990قرب منطقة الدراسة
الشهر

درجات الحرارة°م

االمطططططططططططار الرطوبة %الطططتطططبطططخطططر سططططرعة الرياح تكرار العواصططططططططط

العظمى الصغرى ملم

ملم

م/ثا

الغبارية

 13.5م  2.6م

 12.7م

 68.5م

 61.6م

 2.5م

 10م

ارجط م

 9.8م

 15.6م  4.5م

 12.2م

 62.5م

 92.8م

 3.2م

 21م

الذال م

 12.7م  19.9م  8.3م

 17.1م

 54.8م

 170.2م

 3.3م

 27م

دمسجف م

 14.6م  25.7م  12.9م  16.0م

 44.5م

 260.9م

 3.2م

 21م

نجيي م

 24.9م  32.2م  16.9م  14.3م

 35.8م

 364.6م

 2.7م

 44م

دهي الف م  29.5م  36.6م  22.5م  0م

 31.7م

 469.9م

 3.2م

 17م

رنغا م

31.7م م  38.8م  23.6م  0م

 29.7م

 556.0م

 3.5م

 03م

ال م

 32.8م  39.3م  23.5م  0م

 28.8م

 507.4م

 2.8م

 09م

اليلغي م

 28.4م  36.0م  20.2م  0م

 33.6م

 366.5م

 1.9م

 06م

المعدل
كجدغفم 2م 7.5
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 44.7م

 236.0م

 1.9م

 12م

رف ي  1م  23.3م  30.8م  17.2م  6.7م
رف ي  2م  14.4م  21.4م  9.8م

 14.7م

 57.6م

 115.3م

 1.7م

 06م

 14.3م  4.1م

 16.8م

 68.9م

 62.2م

 2.3م

 09م

 111.5م

م

 2971.9م م

م

 46.7م

كجدغفم 1م  9.5م
الفنينغع م م

م

م

الفنع ي م  20.4م  27.0م  13.8م

م

 185م

 2.6م

م

الفنص :من معنلمالفرجدومالعتنجذالمعلسم ئامالمدغالممالفيغيامالفع القما مزمجدجلمر منخفغ ام 2018م م
-3-2-2التبخر :
ممممميع من معخجص د د د مالف ب امالفا بفغظما مالم د د ددج د د ددمامب بمعنلمامنعجكسد د ددامفلتسد د ددجقطمةجف رممن موغفمولمنخانجمركنلم
المخ

مبيؤل مقم منق ال مالمادعجعمالففدنسدبمبذ ظامالفه ال امبالختل م د عامالف يج مبيبل مالعلسمنع يمفلترف مخليمالفصدمتم

دهغ م556.0نلم)مممبماا مرنغا مبالذدسمنع يمخليمالففتجممدهغ م58.7نلم)ممبماا موجدغفمالمبي ظ بيم  )1مالفمال رضجعم
نع ملمالفترف ميؤو مظضج منخطقامالف ال د ددا مب د ددمجذامدف د ددجطمالفترف مم اج مننجميؤذيمالفسمرال مالفنخفض

مزا المالفخف د ددجطمبق م

الدعليمعلسمنغ مغفغظ ت  .م
-4-2-2الرطوبة النسبية :
مممممرع مالف غنامن مالفعخجصد د مالفنخجخما مالفتبمر تن همةجفتط

ممبمنخطقامالف ال دداموغداجمرترجي مز مالفص ددمتممبالفف ددتجممبالفل لم

بالفخاج مالذميفا ممصلمالفصمتمالدفضجلجممبمنع ملمالف غناممالفخسبماميصلمالفسم )%28.8ممبماا مال مبي رضعممالفنع يم
الفسم )%68.9ممبماد ددا موجدغفمالمبي مالذمرؤل مالف غناممبمالفعنلمجلمالفي غنغ مغفغظما مالفنفد ددللامفنخفض

مالمنيمن مد وم

رفددا منخطقامالف ال ددامدفددج جمفلتيغيا مبره ي المالفتيغيا مالفكمنمجئمام ميسددجع جممبمذفكمال رضجعمذ ظجلمالفه ال ا مببظغذمصددفغ م
كلسددمامرتضجعلمنعمالفنجممبرتع ضمفلذالةا مةجملددجمامالفسمقلامرنج ددكمالفت نامةضعلمالفيضج
مبمنخفض

مولمذفكمالذ مالفسمالفتال مالفغاللددوم

مالم نيمن من مخليمدجمجر مالفنهمطامة مب غمنجيعها مالفض لد ددمامالفتبممس د د لمدفد دداامالفنخفض

مةاد مالدامج مةضعلم

المذالةامالفتبمرع لتمفاجمالفصفغ مالفكلسما معلمالفكج ت).
-5-2-2الرياح :
مرع مالف يج معجنلمنانجمبنؤل الممبمركغفمالماددلجيمالم لددماممبمنخطقامالف ال ددامالفتبمرتص د مةجفيضج م مالمن مالف يميسددجع م
الف يج معلسمالفقمجممةعنلاجمةفللمباللو مالفمالف يج مالفسجئ اممبمالفنخطقام بمالف يج مالففنجفمامالفغ نماملممرل اجمالف يج مالفغ نمامن م
د ومالفسمجذا مبرصلمنع ملم عامالف يج مالفسم 3.5م/لج)ممبماا مرنغا مب 1.7م/لج)ممبماا مرف ي مالف جدب مظ بي  )1م
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الفم د د عامالف يج مبالريج جراجم ددجع لممبم ددممنلنومالفهجمجل مالفنهمطامةنخفض
ةضعلمالفيضج

مالمنيمن مبالفنخطقامالفنهمطامةجفنخفض

م

مالف يميلع مرنج كمالفت نامبالفتجيم مجذامعنلمامالفت يا .م

-3مورفولوجية منخفض االمجيمن :
م-1-3رنا  :م
ممم يتع ضم دطومالم ضممبمنخطقامالف ال دامالفسمدفدجطمباللدومفلتيغيامالفكمنمجئما م دجع لممبم دممنلنومادللمالفنخفض

م

فتغم مالفه ب مالفنلئنامن مصفغ مولسمامبنمج م ممد الثمالفتضجعلمبالمذالةامفلصفغ مالفكلسما .م
مم الفمال نمامنغ مغفغظمامالفنخفض

مركن ممبمدغع تاجمبنن هاللماد د د ددلل مالفتبمرلعرمذب المال د د د ددج د د د ددمجممبمره ي مال نمامالفنخفض

ةفللمعجمم مبالنلجدمامالم تضجذامن مالفنخفض
م ينل مالفمدغلد د د د د ددومنغ مغفغظمامنخفض

م

مبال ت نج ممر الضمنفتلضا .م
مالمنيمن م من مخليمره ي منغ مغفغظ ت مالفعجنامبنن هالر مبنس د د د د د ددجدت مبمزمجفم

نغ مغفغظمامالظهالم موجمرب :م
 -1-3المورفولوجية العامة لمنخفض االمجيمن :م
يع مالفنخفض

ماد د د ددللمظ غنغ مغفغظمجمةج االممبمر

منهجمهامالمدرج ب غمقرج امع منخفض

الفما ددلل مالف الئ يمبعهفت مالفغالل ددهامن مالفن هاللمالفسدددطهمامالفتبمظعلتمالفرع

مف مدجمامذالئ يامالفف د د د دللمرق يرجم

ميعتب ما ددللمدجريجمع م دددقغطمد هك ماد دللم

 )3مقط ميبل مدهغم 2.9كم)مب غمقط مالم غي مالنجمقط مالمقص د د د د مم بل مدهغ م2.5كم)ممبمالريج ما د د د د قب-ر نب مبيت الب م
عنق مز

38-28م )منقج د د د ددجمن مالفهجمجل مالفف د د د ددنجفمامبالفيخغنمامعلسمالفتغالفب مبالفنخطقامالفنهمطامة منس د د د ددتغيامرق يرجمةج رضجعم

-850م860مم)ممغقمنسد ددتغ م د ددطومالفره مف فكميلجذميلغفمنففمجمرق يرجمبمينل منفد ددج ر مالممن منسد ددجمامدغالفبمةلد ددعم
عف د د د اللمن مالمنتج من مالفنخفض

مبربل منسد د ددجدامالفنخفض

مالفنقج د د ددامن مالعلسموختغ منغلقمدهغ 850م)مدسد د ددرمز دجنجمم

Arc Gisزلغتمدهغ 5 72كم )²م
م بينل مالفقغيمالفمالفعنقمالمصددلبمفلنخفض
الخت القاجمن مخليمدض مزئ ممبمقجعمالفنخفض
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م
-2-3مورفولوجية حافات المنخفض:
رع مدجمجلمالفنخفض
الفنخفض

مبنخفض

مدنغذظجمنغ مغفغظمجمنانجممبمره ي ما ددللمالفنخفض

مبنس ددجدت مبركغفمظهمالمن مرضسد د م ب مدف دداام

مالمنيمن مينتددجامةهددجمددجلمنترددجيخدداممب مالم رضددجع مالذميبل مال رضددجع مالفهددجمددامالفف د د د د د دنددجفمددامدهغ 852م)ممغقمم

نس د د د د ددتغ م دد د د د ددطومالفره مبال رضجعمالفهجمامالفيخغنماميبل مدهغ  862م) مب المالمختل مز مالفهجمجل مالفف د د د د ددنجفمامبالفيخغنماممبم
الم رضجع مب غمنجميعخبمنسجبالر منعمالفت جمالفعجممفغالذيمالفغفجمالف يميقعمر

مالفنخفض

مبمبمذاللمالفغقتممينل مبص م

م

الفهجمجلمةجفن رضعا م برع مالفهجما مالفيخغنما مالماد د د د د د د مالده ال الم مد وميبل مالده ال جدهغ  )1:10مز خنجممبمدجمجل مالمريج جلم
المخ ممابمرت الب مز

 )1:40-1:30مالفمر الظعمال رضجع مالفهجمجل مالفف د د د ددنجفمامبالفيهممالففدد د د ددنجفبمفلنخفض

الفنجممالف يميت مقمالفسمالفنخفض

م ميعه مالفسمبافم

من مخليمقخجامالصد د د ددطخجقمامن مبالذيمال فغفجمةع مزخجمم د د د د امال لد د د ددما مةجملد د د ددجمامالفسمنمج م

المنطج مبعلسم غيمنخه اللمالفنخفض

مرتف ددللمالفن الب مالفغ يخمامالفنتيجدس دداممبما ددللمةجظجذال ) (bajadaبممرهاليمدف ددطا م

برختابمةجفره ا مالفيجمامالفتبمرفللمال لمامقجعمالفنخفض

م مبرغط اجمر نام خمامر يخمامذاللمالصلمدا ي .م

م
 -3-3مورفولوجية قاع البحيرة الجافة:
رن ل مال ضمالفنخفض

قجع مالفره ا مالفيجما) مالفنلجف مالف يمرتينعمقم مالفنمج ماللخجممد وتاجمةجريج من وهمالفنخفض

د ددضغ من رضعجلمدجمجر مبرن لمال ضمالفنخفض

مةع مالظتمجام

مةه امظجمامذاللماد ددللمزملد ددغي ماد ددلل  )4منغالايامرق يرجمفغالذيمالفغفج ميبل م

قط جمالم غيمدهغ 1.8كم)مةجريج ما د د د د ددنجفب-ظخغنب مبقط جمالمقصد د د د د د مدهغ 1كم)مةجريج ماد د د د د د قب-ر نب مبيبل مال رضجعاجم
ISSN: 2663-5798

)Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP

العدد العاشر
تاريخ اإلصدار2019 – 8 – 2 :
www.ajsp.net

ISSN: 2663-5798

دهغ 820م)ممغقمنسددتغ م ددطومالفره مبينل منلدهامنؤادد اللمعلسمقجعمالفنخفض

مب مالفنؤا د اللمباللددهامع م بغطم

ال لبمد يومالفسمالف الخلمفل بال رمالفه ي امبالفتبمرفللمالفره ا مالفيجما مب بممبماللم لرامنيهمامبنخه اللمةجمرضجع -1
2م) .م

م
نخفض

مالمنيمن مقمس د د ددغذمدنطمالفتصد د د د يتمالفن وهي مبيتكغفمن مع ذمن مالفنيج ي مالفنجئمامالفتبمرخه مةجريج مأ ضم

دغلد د ددمامالففد د ددلل مبرتي مدهغمالفن وهم جةطامن مالمماللد د ددب مالفن رضعامالفنهمطا مبرعتن مونمامالفنمج مالفنخقغفامعلسمق ام
الفنس للمالفنجئمامبونمامالمنطج مالفسجقطا الل  .)5م
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االستنتاجات:
 -1الفمالفطرقجلمالفصف يامالفنتكفضاممبمنخفض

مالمنيمن مرعغذممبمرجفب تاج مالفسمركغي مالف لا مبالف مينتجامةصفغ م

كلسددماكجفلينسددتغدغالف بفغنجيتمبالفنج يمبالفف د ل مبيبل م ددنكمالفتكغي ممبمنخطقامالف ال ددامدهغ 40م)م ددجع معلسم
دفجطمالفكج تممبمالفنخطقا
 -2م الل معلسمالفنخفض

مبظغذممجفقجف مالعتمجذيجفميقعجفماد د ددنجيمالفنخفض

ةع  12كم)من مالفنخفض

مالفضجفقمالم غيميبل م غف مدهغ 27كم)معلسم

بالفضجفقمالمقصد د د ميبل م غف مدهغ 13كم)ميرع مدهغ 5كم)ما د ددنجيمالفنخفض

معيلمن م

ذبنجفمالفصفغ
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 -3ينتجامنخجخمالفنخطقامةلغد مدج مظج
بقلامالف غنا م جع لم
 -4الفنخفض

مينتجامةج رضجعمذ ظجلمالفه ال امبقلامونمجلمالمنطج م مبال رضجعمدسد ددرمالفترف م

مالفه ب معلسمدفجطمالفكج تم.

مف ما د ددللمذالئ يمرق يرج منس د ددجدت مربل مدهغ 5 72كم )²مال غيمقط ميبل مدهغ 2.9كم)مةجريج ما د ددنجفب-

ظخغنب مبالقص د د د د مقط ميبل م غف مدهغ 2.5كم)ةجريج ما د د د د قب-ر نب مبيت الب معنق مز

38-28م)ممبمالفهجمجلم

الففد د د ددنجفمامبالفيخغنمامعلسمالفتغالفب مبرن لمالفهجمامالما د د د د مالده ال الممبمالفيخغ مةنع يمالده ال ميبل )1:10مز خنجممبم
المريج جلمالمخ مرت الب مز
 -5ديممالفنخفض
 -6الفنخفض

.)1:40-1:30

مالفنقجتميبل مدهغ 109525000م)³

مرع ضمفابغطم مالدامج )م طه معلسمالفقجعمةسبرممعلمالفكج ت مظعل ميها مزا مالفنغ مغفغظما.

التوصيات:
 -1الفغجمممك امال د د د د ددتف الممالفنخفض

مونغقعمفطن مالفخضجيجل مفنجمفاجمن مرال م د د د د ددلببمعلسمالفب ئاممبمالفنخطقا مرضجعلم

الفنمج منعمالفص ددفغ مالفكج ددتمامق يؤذيمالفسمرسد د

مدضجيجلمخط امالفس مالفنمج مالفيغقما ممف ددللمالفنخفض

مالفهغلد ددبم

ميعخبمالد مينل مال تف الن مفطن مرلكمالفخضجيجل.
 -2الم ددت نج المن لمفلنخفض

من مخليمنفددج يعمصددغ اممذال امالفنمج مركغفمالك مرطغ المن مالم ددلغ مالفب الئب مالفهجفبم

الفنستف مممبمالم تضجذامنخ مبذفكمفنسجع امنغال خبمالفنخطقاممبمرقل لمالفصعغنجلمالفتبمرغالظااممم اج.
 -3ال تف الممالفت قخمجل مالفه ي امن لمدهممالفنعلغنجلمالفيغ القمامبالم تفعج مع مةع مفلهصغيمعلسمزمجدجلمالك مانغفمام
بذقاممر الضمالفنسجع اممبمالفتهل ل مالفيغ المب.
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˝Morphology Of Al-Imchaimin Depression West of the Iraqi
Governorate of Al-Anbar˝

Abstract
El-Imchaimin Depression is One of the most prominent
geomorphological forms in the west of Al- Anbar province, This
study aims to showing the morphology of Depression because it is
important in determining how to benefit from Depression,
Because it is located in a desert region suffering from drought,
Several approaches were used in this study to achieve the greatest
benefit in interpreting and analyzing the characteristics of
depression such as descriptive, quantitative and analytical
methods, Geological ratga formation in the study area, which is
mostly composed of exposed carbonate rocks on the surface, In
addition to the quaternary sediments, the climate of the study
area is hot and dry and has desert climate characteristics, It has a
circular shape with an area of about 5.72 km². Its longest diameter
is about 2.9 km in the north-south direction. Its shortest diameter
is about 2.5 km in the east-west direction. Its depth ranges
between 28-38 km. Measured from the northern and southern
edges respectively, the highest rise in Depression at the southern
edges was about (862 m) above sea level, while the lowest rise in
the bottom of Depression (820 m) above sea level, The cause of
Depression is due to the impact of the karst, which led to the
collapse of Depression ceiling on the bottom.
Keywords: Depression, Morphologic, Iraq, El-imchaimin
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