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 الملخص

يعد منخفض مالمنيمن مالدد مالز امالماددددددددددددلدجيمالفي غنغ مغفغظمداممبمر  منهدجمهدامالمدردج  مبراد  م د  مالفد  ال ددددددددددددداممز الام
يقعممبممنخفض  مبخجصدددددددامالد نغ مغفغظمامالفنخفض مفنجمفاجمن مال نماممبمره ي مالفكمفمامالفتبميتممزاجمالم دددددددتضجذامن م  المالف

نخطقامصه البيامرعجدبمن مالفيضج  مبق مال تف نتمع امنخج جممبم   مالف  ال امفتهق قمالكب ممجئ امننلخاممبمرضس  مبرهل لم
خصددددددددددجئكمالفنخفض موجفنخاجمالفغصددددددددددضب مالفكنبمبالفتهل لب بق مالرلددددددددددومالفمركغي مالف  لامالفي غفغظبميسددددددددددغذممبمنخطقام

غفمن مصددفغ موج نغدجرمامنلفددغمامعلسمالفسددطو مةجملددجمامالفسم بال ددرمالفعصدد مالف نجعب مالفنخفض  مبالف يممبمرجفب ت ميتك
دغعمنخجخمالفنخطقامالفسددددجئ م غمدج مظج ممبمنينل ميهنلمصددددضجلمنخجخمالفصدددده الم مالفماددددللمالفنخفض مذالئ يمرق يرجمبربل م

كم(م2.5 مف مم بل مدهغ ظخغنب مالنجمالقصددددد مقط-كم(مةجريج مادددددنجفب2.9( مال غيمقط مف ميبل مدهغ ²كم72 5نسدددددجدت مدهغ 
م(منقج ددددددجمن مالفهجمجلمالففددددددنجفمامبالفيخغنمامعلسمالفتغالفب مبالعلسمال رضجعممبم38-28ةجريج مادددددد قبمر نب مبيت الب معنق مز   

م(مغقمنسددددددددددددتغ م ددددددددددددطومالفره  مقمنجموجفمالذدسمال رضجعممبمقجعمالفنخفض م862الفنخفض معخ مدجمجر مالفيخغنمامبنل مدهغ 
ه  مالفم دددددبرمركغفمالفنخفض ميعغذمفتال  مالفكج  دددددتم مبالف يمالذ مالفسمالدامج م دددددق مم(ممغقمنسدددددتغ م دددددطومالفر820دهغ 

مالفنخفض معلسمالفقجع.

 :منخفض  مالفع الق منغ مغفغظما مالمنيمن الكلمات المفتاح

 تمهيد:-1

رع مالفهجظامالفسمالفنمج ممبمالفنخج قمالفصددددددددده البيامالن الممبمرجيامالم نمامفنجمفاجمن مرال  ممبمدمجامالمدسدددددددددجفمبالفكجئخجلمالفهمام
المخ  م الفخرجلمبالفه غالف( مبينل مالفمرلعرمالفنخفضلددددددددجلمالفصدددددددده البيامذب الممبمرغم  مدسددددددددرامن مالفنمج مبرقل لمالفا   مب  الم

نغ مغفغظ تاج مبالفتبم ددددددددددددختط قمالف اجممبمةه خجمع منخفض مالمنيمن مالد مالفنخفضلددددددددددددجلمخ مةجالمن مي ررطمةفددددددددددددللمالبمة
مالفصه البيامر  مالفع الق.

 مشكلة الدراسة:  -1-1

رتنهغ منفللامالف  ال اممبمزمجفمنغ مغفغظمامنخفض مالمنيمن مالفصه البيممبمنخطقامر  منهجمهامالمدرج مالفع القمام مممممم
مبنخاجمينل مالاتقجقمالفتسجؤملمالمرما:م

 نجفعغالنلمالفطبمعمامالفنؤل اممبمرفل لمالفنخفض ؟ -1
 نجم بمنغ مغفغظمامالفنخفض ؟ -2
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 فرضية الدراسة:  -1-2

رلعرمنغ مغفغظمامالفنخفض مذب المنانجممبمره ي مال ن ت مةجفخسدرامفلنخطقامالفتبميقعمم اج مبن مخليمالفض لدمامالف ئمسدامممممممم
مينل مالاتقجقمالفض لمجلمالف جدغيامبرتن لمةجمرب:

 الفه ب مالفي غفغظمامبالفنخجخمذب المنؤل الممبمعنلمامرفل لمنخفض مالمنيمن .رؤذيم -1
يغلرمعلسمنخفضلددددددددددددجلمر  مالمدرج مبنخاجمنخفض مالمنيمن مالففددددددددددددللماددددددددددددر مالف الئ ي مررجي مال رضجعجلمدجمجلم -2

 الفنخفضلجلم مبو فكمررجي مالعنجقاجم مدتميامفعغالنلمنفتلضا.

 أهمية الدراسة ومبرراتها:-1-3

ال نمام   مالف  ال دددددددددددددامن موغداجمررهوممبمالد  مالفنغلددددددددددددغعجلمالفناناممبمنيجيمالفي غنغ مغفغظمجم مب بمراربم         
الفنخفضلددجلمالفصدده البيا مبالفتبمرتن لمال ن تاجمةفددللمباللددومن مخليمرال   جممبمخهفمالفنمج مبرهبي مالمبذيامزاجممبمنخطقام

م امنتن لامةنجميارب:ظخغ مر  من يخامالف  را مبوجدتمالفنب  اللمالفتبمذعتمالفسم   مالف  ال

 الفتي ي مةجفكتجةامنعمالفرهغثمالفتبمرط قتمفنخطقامالف  ال اممبمن لم ل المنغلغعجل. -1
رال   جمبمال تن ال مذ ال امالفتغ  اللمالفتبمره ثمفلنخفضلجلمالفصه البيامةفللمعجممبنخفض مالمنيمن مةفللمخجصم -2

 علسمالفنخطقا.
جصدددددددد معلسمنغ مغفغظمامنخفض مالمنيمن ممبمنخطقامنتجةعامالفتغ  اللمالفنخجخمامبعخجصدددددددد  جمبن  مرال  مرلكمالفعخ -3

 الف  ال ا.

 اهداف الدراسة :-1-4

مرا  مالف  ال امالفسمرهق قمالم  ال مالمرما:

 ره ي مالفعغالنلمالفطبمعمامالفنؤل اممبمركغي منخفض مالمنيمن . -1
 نغ مغفغظمامنخفض مالمنيمن .مزمجف -2

 منهجية الدراسة:-1-5

مه مامدسرمالفهجظامالف اجممبم مجقمالف  ال امالفهجفمامب بموجمرب:مرلنختمالف  ال امال تف الممةع مالفنخج جمالفر

مالفنخاجمالفغصضبمبيتن لممبمبص منغ مغفغظمامالفنخفض مالفصه ال بيممبمالمنيمن -1
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 نخفض م.فلةع مالفهقجئقمالفطغفمامبالفنسجدمامبمالفهسجزمامالفنخاجمالفكنبمبالمدصجئبمبالف يمن مخلف مرممالفتع  معلسم-2

 من لممبمرهل لمالفنتغ  اللمبرضس   جمبالف نطمقمنجمز خاجمبالم تخرجطمبالم تختججمفق المامركغفمنخفضالفنخاجمالفتهل لبمبيت-3
مالمنيمن مبنغ مغفغظ ت .

 هيكلية الدراسة:-1-6

من مالظلمالفتغصلمالفسمرهق قمال  ال مالف  ال ا ممق مظجملم   مالف  ال امةا نعامالقسجممرن لتمةنجميارب:     

الفخه يمز ممن منغلددددددددغعمالف  ال ددددددددامبم لددددددددمجراجمبال  الماجم من ب المةج ن تاجمبنخاي تاجمالفقسددددددددممالمبيمرخجبيمالم ج م -1
 بهملل تاج مبالدتاجممةه بذمالف  ال ا.

الفقسدددددممالف جدبمرلدددددن مذ ال دددددامالفعغالنلمالفطبمعمامالفنؤل اممبمركغي منخفض مالمنيمن  منتن لمةي غفغظمجمالفنخطقام م -2
  طهاجبمنخجخاج.

 ض مالمنيمن .الفقسممالف جفومرلن منغ مغفغظمامنخف -3

 الدراسات السابقة: -1-7

الظ يتمذ ال دددددددددجلم دددددددددجةقام وهلمعلسمالفيغالدرمالفي غفغظمامالفنفتلضامبع ذمنه بذمظ المن مالف  ال دددددددددجلمالفيغ القمامبالفتبمر ررطم
مةط يقامنرجا امالبمر  منرجا امنعمالف  ال امالفهجفمام مبن مرلكمالف  ال جلم ب:

نع مامالصدددددلمدفدددددغممالفنخفض  مبق ممسددددد لمدفدددددغممبوجدتمع مم (Marriam, and Holwerda,1957)ذ ال دددددام -1
 الفنخفض مةسبرم قغطمد هك.

   مالف  ال ددام وهلمعلسمالصددلمدفددغممالفنخفض م مبق ممسدد لمدفددغممنخفض مالمنيمن م (Mitchel,1958)ذ ال ددام -2
 ةاد مةسبرمالدضيج مز وجف.

يقعملدددنخاجمدض لم   مالف  ال دددامنسدددهجمالادددعجقمجمفلنخطقامالفتبم (Matvee, and Podgornov,1962) ذ ال دددامم -3
 نخفض مالمنيمن  مفغ ضمره ي مالفطرقجلمالفغالع امالفتبمرهنلمالفضغ ضجل.

 مبق مم   مالف  ال ددددامال ددددتكنجيمفل  ال ددددجلمالفتبمررهومع مالصددددلمنخفض مالمنيمن م (Al-Naqib,1967)ذ ال ددددام -4
 مس لمدفغممالفنخفض مةاد ميعغذمالفسمالدضيج مز وجدب.

ع معنلمامقمج جلمنغخج مسمامبظجذزمام مبفمميتممالفع غ ممكجدتم   مالف  ال ا (Al-Din,and et al,1970)ذ ال ام -5
 علسماليما بذمظ غم هيجئب مبمس بالمركغفمالفنخفض مةافمالفنمج مالفيغقمام بمالفنسؤبفامع مركغد .
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كجدتمذ ال دددامظ غفغظمامع مالصدددلمالفنخفض  مبرغصدددلتمالفسمالفمالصدددلمالفنخفض مي ررطم (jassim,1980)ذ ال دددام -6
 ةجدضيج مرجاي.

(مرخجبفتمالنلجدمامدصددددجذمالفنمج ممبمالفنخفضلددددجلمالفصدددده البياممبمنخطقامالفهنجذم مبالنلجدمام2011ذ ال ددددام الفين لب  -7
مال ت نج مرلكمالفنمج  مبوجدتمنخطقامالف  ال امظهممنخاج.

 حدود الدراسة: -1-8

م34 32 ¯رقعمنخطقامالف  ال دددددددددددددامملكمجمز  مذالئ ربمع ضممممممممم م36 32¯م–° م24 39 ¯اددددددددددددنجم(مبخطبم غيم° مم–°
كم(مظخغ مر  م95اددددددد قج(م مبظغ القمجملدددددددن منهجمهامالمدرج مالفع القماممبمر  مةغ الذ مبره ي المعلسمةع مدهغ °م27 39¯

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

م

م

م

م
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مالعوامل الطبيعية المساعدة في تكوين منخفض االمجيمن  -2

 جيولوجية منطقة الدراسة:-2-1

رع مذ ال ددامظ غفغظمامالفنخطقامنانامفلتع  معلسمالم ددجتمالفتكغيخبمالم لددب ممن مالفخجدمامالفبخ غيامرقعمنخطقامالف  ال دداممممممم
ف فكمركغفمالفطرقجلمرجفرجمالمقمامنعمن لمم (Al-Kadimi, and et al,1996)لدددن مالف صدددمتمالفنسدددتق مفلصدددفمهامالفع نمام

ر نبميقطعجفمالفنخطقا مالد  نجمال غيم-(مذ ظجل مونجميغظ ممجفقجفمالعتمجذيجفممبمالريج مادددددددددددد قب4-2القلمنبمر نبمالقلمن م 
كم(مالفسمالففددددنجيمن م12كم(مب غمالمةع مع مالفنخفض مالذميقعمعلسمةع م 27ن مالمخ  مالذميصددددلم غيمالفضجفقمالم غيمدهغ 

مكم(مانجيمنخطقامالف  ال ا.5كم(مبيقعمعلسمةع م 13الفنخفض  مالنجمالمخ مقمصلم غف مدهغ 

رلكمالفضغالفقمالف ئمسدددددامرسدددددج مممبمرطغ مالفكج  دددددتممبمالفنخطقامببمقجمفلبمجدجلمالفهفهالفمامفمميتممرسدددددي لماليمدفدددددجطمافهالفبممبممم
ذ ظجل(مدسددددرمنقمجتم يفت  مم5-4م(مادددد قمالفنخفض  مبنقمجت ك120الفنخطقا مبيقعمالق  من وهمفلهمايمعلسمةع مدهغ م

م. (White,and White,2006)وم(م33بعنقمزؤ ر مالقلمن  م

 الميغ ددددد خب(م الف يمم(Ratga)النجمن مالفخجدمامالفطرجقما ممتعغذمالفصدددددفغ مالفنتكفدددددضاممبمنخطقامالف  ال دددددامالفسمركغي مالف  لامم
ت مالفنج يمبالففددددد  ل مبيبل م دددددنكم  المالفتكغي ممبمنخطقامالف  ال ددددداميتاف من مرطبقمظ  مفصدددددفغ مالفكلي الفي  ي( الف بفغنجي

م(مبيها مالفكج  تممبم  المالفتكغي مةفللموب  .1 ماللم م(Hagopian, 1979)م(م40دهغ 

م(ن مالفصفغ مالفكلسمام10-1الفصفغ مالفنتكفضامعلسمدجمجلمالفنخفض من مالمعلسمالفسمالم ضلموجفمرطرقاجم 
م(من مالفصفغ مالفكلسمامالفبلغ يامالفففخام مبعلسم غيمالفيهمم20-2الفس لملمامنت الخلامنعمالفصفغ مالفكلسمامالف بفغنجيتمام مب 

مم1امةجديجممنفتلضامنفتلطامنعمالفت نامةعلاجميصلمدهغمم(من مالفهجمامرلمممتجلمالفصفغ مالفنتكس م2الفعلغيمن مالفسطو م
م.(Jassim, 1980)البمالك  م

الفاغفغ   (ممتغظ ممبمنخفض مالمنيمن مالدغالعمنفتلضامن م   مالف بال رمالفتبمم–النجم بال رمالفعص مالف نجعبم الفبليستغ   م
ف يهب م غممبنغالذمر يخمامدجريامع مالفت  دد رمالري ماجمنمج مالمنطج مالفم م مبرتكغفمن منغالذم نلمامب  خمامرخمامةاكج دد  مالمفنخ

م.(Buday, and Jassim,1985)م(م5 1-5 0ب نلاجميت الب مز   م

ينل مالفقغيمالفمركغي مالف  لامينتجاممزتال مصددددفغ  مةجفتيغيامالفكمنمجئمامعخ مرغم مالفنمج مالفهجنلددددما ممد ومالذالةامالفصددددفغ مم
مالف يميؤذيمالفسمايجذامالفض الرجلمبايجذامرغ معاجمةج تن ال معنلمامالمذالةا مبركغي مالفهض مبالفرجفغعجلمبالفنضتتجلمالفصف يا مالمن 

مبنخجممعلسمذفكممس مةع مالفرجد   مدفاامالفنخفض مةسقغطم قض منتال المةجمذالةامالفكج  تما.
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م

م:ممناخ منطقة الدراسة-2-2م

  م مده المفنجمفا  مالفعخجصددددد ميع مالفنخجخمعجنلمنانجممبمرفدددددل لمنها مالم ضمطيمنخطقاموجدتممن مخليمعخجصدددددممممممم
ن مذب ممبمالفتال  معلسم   مالفعنلمجلمالفي غنغ مغفغظمامبركغي مالمالجيمالم لمام من مخليمالذبال منرجا امالبمر  منرجا ام

مفاج مبن مالفعخجص مالفنخجخمامالفنؤل اممبمنخطقامالف  ال ا:

الماددددددددددلجيمالم لددددددددددماممةفددددددددددللمعجممبنخفض مع مذ ظجلمالفه ال امعجنلمنانجممبمالفتال  معلسمذ ظجلمالفه ال ا:مرم-2-2-1
المنيمن مةفللمخجصم من مخليمالفتال  مر  مالفنرجا مبالف يمي ررطمةج رضجعمذ ظجلمالفه ال امبالدفجلاجمصمضجمباتجم مبداج الم

(مدلدظمالفمذ ظجلم1بف ل مالذمالفمالفتط مجلمالفنخجخمامفاجمرال  معلسمنفتل مالفعنلمجلمالفي غنغ مغفغظما ممن مخليمالفي بي 
 مالنجمالذدسمذ ظامد ال اممكجدتممبمم(م°8 32 مالذمرصدددلمدهغم ه ال امرصدددلمالعلسمنع مراجممبممصدددلمالفصدددمتممبمادددا مال الف

م( مونجمالفمذ ظجلمالفه ال امخليمالف غممالفغالد مركغفمنفتلضامبالفن  م°5 7مصدددلمالففدددتجمممبمادددا وجدغفمالف جدب مالذمرصدددلمدهغ 
(مخليمادداغ مالفسددخا مالمن م16-10 امالفعهنس مالذمربل ميت الب مز  م الفه ال يموب  مز  مذ ظامالفه ال امةجفصددغ  مبذ ظامالفه ال
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الف يمييعلمالفتيغيامالفض هيجئماممدفددددطاممبمالفنخطقا مملددددلمع مالفمال رضجعمذ ظجلمالفه ال اميؤذيمالفسمظضج مالفت نامننجيسددددجع م
معلسمايجذامعنلمالفتع يامالف يهماممبمنخطقامالف  ال ا.

جعمدسدددددددددرمالفترف مبنجفتجفبميخفدددددددددامالفخنغمالفبلغ يمفلنل مبالف يميغف ملدددددددددغطجمعلسمالفمال رضجعمذ ظجلمالفه ال اميؤذيمالفسمال رضم
مظغالدرمالفصف ممتؤل ممبم  ممنلنومنخفض منخطقامالف  ال ا.م

 االمطار: -2-2-2

رن ددلمالمنطددج ملددجدبمال ممعخصدددددددددددد من معخددجصدددددددددددد مالفنخددجخمةعدد مذ ظددجلمالفه ال ا مبيها مرددال  مالمنطددج معلسمالفعنلمددجلممممم
الفي غنغ مغفغظمامةفددللمباللددوممبمنخطقامالف  ال ددا مفكغداجمنصدد  المنانجمفلي يجفمالفسددطهب مبرت وهمالمنطج ممبمالفنخطقاممبم

  مباللدددددوممبمونمجراج مقمنجمرخقطعممبممصدددددلمالفصدددددمتمبنطلعممصدددددلمالففدددددتجممبالف نمعمبالبالخ مالفف يتممبمالفسدددددخام منعمر ز
منلم(.5 111(مبيبل منينغعمالمنطج مالفسخغيامدهغ 1الفف يتمظ بيم 

الفمقسددنجمن مونمامالمنطج ميتسدد  مالفسمظغ مالم ضمع م  يقمالففددقغقمبالفضغالصددلمبيلغفمنصدد  المفتغ يامالفنمج مالفيغقما مم
فنخطقامبره ي المنخفض مالمنيمن م مفغظغذمالفصددددفغ مالفكلسددددمامالفتبمرتضجعلمالمن مالف يميخفددددطمعنلمالفتيغيامالفكمنمجئماممبمال

نعمالفنجممفتفدددددددددللمالفهض مالفكج  دددددددددتمامبالفكاغ  مبنجفتجفبمركغفمالفنخفضلدددددددددجلمالذالمنجدصدددددددددلمالدامج مفرع مالفسدددددددددطغ مفتكغفم
 نخفضلجلموج  تما.

 ( قرب منطقة الدراسة2017-1990( البيانات المناخية لمحطة الرطبة )1جدول)

االمطططططططططططار  م°درجات الحرارة الشهر
 ملم

الطططتطططبطططخطططر  الرطوبة%
 ملم

سططططرعة الرياح 
 م/ثا

تكرار العواصططططططططط  
 الصغرى  العظمى المعدل الغبارية

م10م2.5م61.6م68.5م12.7م2.6م13.5 7.5م2كجدغفم
م21م3.2م92.8م62.5م12.2م4.5م15.6م9.8مارجط
م27م3.3م170.2م54.8م17.1م8.3م19.9م12.7مالذال 

م21م3.2م260.9م44.5م16.0م12.9م25.7م14.6مدمسجف
م44م2.7م364.6م35.8م14.3م16.9م32.2م24.9منجيي

م17م3.2م469.9م31.7م0م22.5م36.6م29.5مدهي الف
م03م3.5م556.0م29.7م0م23.6م38.8مم31.7مرنغا

م09م2.8م507.4م28.8م0م23.5م39.3م32.8مال 
م06م1.9م366.5م33.6م0م20.2م36.0م28.4ماليلغي
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م12م1.9م236.0م44.7م6.7م17.2م30.8م23.3م1رف ي 
م06م1.7م115.3م57.6م14.7م9.8م21.4م14.4م2رف ي 
م09م2.3م62.2م68.9م16.8م4.1م14.3م9.5م1كجدغفم

م185مم2971.9مم111.5ممممالفنينغع
مم2.6مم46.7مم13.8م27.0م20.4مالفنع ي

مم2018الفنص  :من معنلمالفرجدومالعتنجذالمعلسم  ئامالمدغالممالفيغيامالفع القما مزمجدجلمر  منخفغ ام 

 التبخر :-2-2-3

يع من معخجصدددددد مالف ب امالفا   بفغظمامالم ددددددج ددددددمامب بمعنلمامنعجكسددددددامفلتسددددددجقطمةجف رممن موغفمولمنخانجمركنلمممممم   
المخ   مبيؤل مقم منق ال مالمادعجعمالففدنسدبمبذ ظامالفه ال امبالختل م د عامالف يج  مبيبل مالعلسمنع يمفلترف مخليمالفصدمتم

( مالفمال رضجعم1نلم(ممبماا موجدغفمالمبي ظ بيم 58.7تجممدهغ منلم(مممبماا مرنغا مبالذدسمنع يمخليمالفف556.0دهغ م
نع ملمالفترف ميؤو مظضج منخطقامالف  ال ددددددا مب ددددددمجذامدفددددددجطمالفترف  مم اج مننجميؤذيمالفسمرال مالفنخفض مزا المالفخفددددددجطمبق م

مالدعليمعلسمنغ مغفغظ ت .

  : الرطوبة النسبية -2-2-4

تن همةجفتط  ممبمنخطقامالف  ال ددداموغداجمرترجي مز  مالفصدددمتممبالففدددتجممبالفل لمرع مالف  غنامن مالفعخجصددد مالفنخجخمامالفتبمرممممم
(ممبماا مال  مبي رضعممالفنع يم%28.8بالفخاج  مالذميفا ممصلمالفصمتمالدفضجلجممبمنع ملمالف  غناممالفخسبماميصلمالفسم 

 ومفنخفض مالمنيمن  مدم(ممبماددددا موجدغفمالمبي مالذمرؤل مالف  غناممبمالفعنلمجلمالفي غنغ مغفغظمامالفنفددددللا%68.9الفسم 
رفددا منخطقامالف  ال ددامدفددج جمفلتيغيا مبره ي المالفتيغيامالفكمنمجئمام ميسددجع  جممبمذفكمال رضجعمذ ظجلمالفه ال ا مببظغذمصددفغ م
كلسدددمامرتضجعلمنعمالفنجممبرتع ضمفلذالةا مةجملدددجمامالفسمقلامرنج دددكمالفت نامةضعلمالفيضج  مولمذفكمالذ مالفسمالفتال  مالفغاللدددوم

نيمن من مخليمدجمجر مالفنهمطامة  مب غمنجيعهامالفض لددددمامالفتبممسدددد لمدفدددداامالفنخفض مةاد مالدامج مةضعلممبمنخفض مالم
 المذالةامالفتبمرع لتمفاجمالفصفغ مالفكلسما معلمالفكج  ت(.

 الرياح :-2-2-5

يميسدددجع مالف رع مالف يج معجنلمنانجمبنؤل الممبمركغفمالمادددلجيمالم لدددماممبمنخطقامالف  ال دددامالفتبمرتصددد مةجفيضج م مالمن مم
الف يج معلسمالفقمجممةعنلاجمةفللمباللو مالفمالف يج مالفسجئ اممبمالفنخطقام بمالف يج مالففنجفمامالفغ نماملممرل اجمالف يج مالفغ نمامن م

( م1م/لج(ممبماا مرف ي مالف جدب مظ بي 1.7م/لج(ممبماا مرنغا مب 3.5د ومالفسمجذا مبرصلمنع ملم  عامالف يج مالفسم 
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جراجم دددجع لممبم  دددممنلنومالفهجمجلمالفنهمطامةنخفض مالمنيمن  مبالفنخطقامالفنهمطامةجفنخفض مالفم ددد عامالف يج مبالريج 
مةضعلمالفيضج  مالف يميلع مرنج كمالفت نامبالفتجيم مجذامعنلمامالفت  يا.

 مورفولوجية منخفض االمجيمن :-3

مرنا  :-1-3م

ما م دجع لممبم  دممنلنومادللمالفنخفض يتع ضم دطومالم ضممبمنخطقامالف  ال دامالفسمدفدجطمباللدومفلتيغيامالفكمنمجئمممم
مفتغم مالفه ب مالفنلئنامن مصفغ مولسمامبنمج م ممد الثمالفتضجعلمبالمذالةامفلصفغ مالفكلسما.

الفمال نمامنغ مغفغظمامالفنخفض مركن ممبمدغع تاجمبنن هاللماددددددددلل مالفتبمرلعرمذب المال ددددددددج ددددددددمجممبمره ي مال نمامالفنخفض ممم
مفنخفض مبال ت نج  ممر الضمنفتلضا.ةفللمعجمم مبالنلجدمامالم تضجذامن مال

ينل مالفمدغلددددددددددددومنغ مغفغظمامنخفض مالمنيمن م من مخليمره ي منغ مغفغظ ت مالفعجنامبنن هالر مبنسدددددددددددددجدت  مبمزمجفمم
منغ مغفغظمامالظهالم موجمرب:

م:المورفولوجية العامة لمنخفض االمجيمن -3-1

للمرق يرجمالففددددددددماذالئ يف مدجماميع مالفنخفض ماددددددددللمظ غنغ مغفغظمجمةج االممبمر  منهجمهامالمدرج  ب غمقرج امع منخفض م
للماددددمالفماددددلل مالف الئ يمبعهفت مالفغاللددددهامن مالفن هاللمالفسددددطهمامالفتبمظعلتمالفرع ميعتب  ماددددللمدجريجمع م ددددقغطمد هك  
يت الب مبمر نب -كم(ممبمالريج ماددددددددد قب2.5قط  مالمقصددددددددد مم بل مدهغ ممالنج مب غمقط  مالم غيم(كم2.9 مقط  ميبل مدهغ( م3 

 مبالفنخطقامالفنهمطامة منسدددددددددتغيامرق يرجمةج رضجعم(منقج دددددددددجمن مالفهجمجلمالففدددددددددنجفمامبالفيخغنمامعلسمالفتغالفبم38-28 مز   عنق
لددددعمةدغالفبممم(ممغقمنسددددتغ م ددددطومالفره  مف فكميلجذميلغفمنففمجمرق يرجمبمينل منفددددج  ر مالممن منسددددجمام860م-850 

م(مدسددددددرمز دجنجمم850 مبربل منسددددددجدامالفنخفض مالفنقج ددددددامن مالعلسموختغ منغلقمدهغ عفدددددد اللمن مالمنتج من مالفنخفض 
Arc Gis م(²كم72 5زلغتمدهغ

م(مونجم غمنب  من م دددنكمالف بال دددرمالفغ يخمامبالفب يفدددمج مالفتبمرمم130بينل مالفقغيمالفمالفعنقمالمصدددلبمفلنخفض موجفمدهغ م
م.(Jassim,1980)دض مزئ ممبمقجعمالفنخفض مالخت القاجمن مخلي
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م

 مورفولوجية حافات المنخفض:-3-2

رع مدجمجلمالفنخفض مدنغذظجمنغ مغفغظمجمنانجممبمره ي مادددللمالفنخفض مبنسدددجدت  مبركغفمظهمالمن مرضسددد  م  ب مدفددداام
م(ممغقمم852الففددددددددددددنددجفمددامدهغ الفنخفض  مبنخفض مالمنيمن مينتددجامةهددجمددجلمنترددجيخدداممبمالم رضددجع مالذميبل مال رضددجعمالفهددجمددام

م( مب  المالمختل مز  مالفهجمجلمالففددددددددددددنجفمامبالفيخغنماممبم862نسددددددددددددتغ م ددددددددددددطومالفره  مبال رضجعمالفهجمامالفيخغنماميبل مدهغ 
الم رضجع مب غمنجميعخبمنسجبالر منعمالفت  جمالفعجممفغالذيمالفغفجمالف يميقعمر  مالفنخفض  مبمبمذاللمالفغقتممينل مبص م   م

( مز خنجممبمدجمجلمالمريج جلم1:10برع مالفهجمامالفيخغنمامالماددددددددددددد مالده ال الم مد وميبل مالده ال  جدهغ مالفهجمجلمةجفن رضعا 
( مالفمر الظعمال رضجعمالفهجمجلمالففددددددددددنجفمامبالفيهممالففددددددددددنجفبمفلنخفض م ميعه مالفسمبافم1:40-1:30المخ  ممابمرت الب مز   

فغفجمةع مزخجمم دددددددد امال لددددددددما مةجملددددددددجمامالفسمنمج مالفنجممالف يميت مقمالفسمالفنخفض من مخليمقخجامالصددددددددطخجقمامن مبالذيمال
بممرهاليمدفدددطا م (bajada) المنطج  مبعلسم غيمنخه  اللمالفنخفض  مرتفدددللمالفن الب مالفغ يخمامالفنتيجدسددداممبمادددللمةجظجذال

مبرختابمةجفره  امالفيجمامالفتبمرفللمال لمامقجعمالفنخفض م مبرغط اجمر نام  خمامر يخمامذاللمالصلمدا ي.

م

 ة قاع البحيرة الجافة:مورفولوجي -3-3

 قجعمالفره  امالفيجما(مالفنلجفمالف يمرتينعمقم مالفنمج ماللخجممد وتاجمةجريج من وهمالفنخفض مةع مالظتمجامالفنخفض مال ضمرن ل
( منغالايامرق يرجمفغالذيمالفغفج ميبل م4 ددددضغ من رضعجلمدجمجر  مبرن لمال ضمالفنخفض مةه  امظجمامذاللماددددللمزملددددغي ماددددلل 

ر نب مبيبل مال رضجعاجم-كم(مةجريج ماددددددددددد قب1ظخغنب مبقط  جمالمقصددددددددددد مدهغ -كم(مةجريج مادددددددددددنجفب1.8قط  جمالم غيمدهغ 
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م(ممغقمنسدددتغ م دددطومالفره  مبينل منلدهامنؤاددد اللمعلسمقجعمالفنخفض  مب   مالفنؤاددد اللمباللدددهامع م بغطم820دهغ 
-1رضجع نيهمامبنخه  اللمةج ممال لبمد يومالفسمالف الخلمفل بال رمالفه ي امبالفتبمرفللمالفره  امالفيجما مب بممبماللم لرا

مم(.2

م

 ضمأمالفتبمرخه  مةجريج يتكغفمن مع ذمن مالفنيج يمالفنجئمامبم نخفض مالمنيمن مقمسددددددددغذمدنطمالفتصدددددددد يتمالفن وهي 
 مبرعتن مونمامالفنمج مالفنخقغفامعلسمق  املددددددبمالفن رضعامالفنهمطاال جةطامن مالم ممالفن وهدغلددددددمامالففددددددلل مبرتي مدهغم

م(.5المنطج مالفسجقطا الل الفنس للمالفنجئمامبونمام
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 االستنتاجات:
مرعغذممبمرجفب تاجمالفسمركغي مالف  لا مبالف مينتجامةصفغ منخفض مالمنيمن الفصف يامالفنتكفضاممبممالفطرقجلالفم -1

م(م دددجع معلسم40كلسدددماكجفلينسدددتغدغالف بفغنجيتمبالفنج يمبالففددد  ل مبيبل م دددنكمالفتكغي ممبمنخطقامالف  ال دددامدهغ 
 الفنخطقادفجطمالفكج  تممبم

كم(معلسم27الل معلسمالفنخفض مبظغذممجفقجفمالعتمجذيجفميقعجفماددددددنجيمالفنخفض  مالفضجفقمالم غيميبل م غف مدهغ م -2
كم(مادددددنجيمالفنخفض  معيلمن م5كم(ميرع مدهغ 13كم(من مالفنخفض  بالفضجفقمالمقصددددد ميبل م غف مدهغ 12ةع  

 ذبنجفمالفصفغ 
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رف م مبال رضجعمدسددددرمالفتجلمالمنطج معمذ ظجلمالفه ال امبقلامونمظج  مينتجامةج رضجمدج م ينتجامنخجخمالفنخطقامةلغد -3
 بقلامالف  غنا م جع لم   مالفه ب معلسمدفجطمالفكج  تم.

-كم(مةجريج مادددددنجفب2.9( مال غيمقط ميبل مدهغ ²كم72 5الفنخفض مف مادددددللمذالئ يمرق يرج منسدددددجدت مربل مدهغ  -4
م(ممبمالفهجمجلم38-28ت الب معنق مز   ر نب مبي-كم(ةجريج مادددددددد قب2.5ظخغنب مبالقصدددددددد مقط ميبل م غف مدهغ 

(مز خنجممبم1:10الففدددددددددنجفمامبالفيخغنمامعلسمالفتغالفب مبرن لمالفهجمامالماددددددددد مالده ال الممبمالفيخغ مةنع يمالده ال ميبل  
 (.1:40-1:30المريج جلمالمخ  مرت الب مز   

 (³م109525000ديممالفنخفض مالفنقجتميبل مدهغ  -5
 .الفقجعمةسبرممعلمالفكج  ت مظعل ميها مزا  مالفنغ مغفغظماالفنخفض مرع ضمفابغطم مالدامج (م طه معلسم -6

 التوصيات:

الفغجمممك امال دددددددددددتف الممالفنخفض مونغقعمفطن مالفخضجيجل مفنجمفاجمن مرال  م دددددددددددلببمعلسمالفب ئاممبمالفنخطقا مرضجعلم -1
فهغلددددبمالالفنمج منعمالفصددددفغ مالفكج  ددددتمامق يؤذيمالفسمرسدددد  مدضجيجلمخط امالفسمالفنمج مالفيغقما ممفددددللمالفنخفض م

 ميعخبمالد مينل مال تف الن مفطن مرلكمالفخضجيجل.
الم ددت نج المن لمفلنخفض من مخليمنفددج يعمصددغ  اممذال امالفنمج  مركغفمالك  مرطغ المن مالم ددلغ مالفب الئبمالفهجفبم -2

 .الفنستف مممبمالم تضجذامنخ  مبذفكمفنسجع امنغال خبمالفنخطقاممبمرقل لمالفصعغنجلمالفتبمرغالظااممم اج
قخمجلمالفه ي امن لمدهممالفنعلغنجلمالفيغ القمامبالم تفعج مع مةع مفلهصغيمعلسمزمجدجلمالك  مانغفمامال تف الممالفت -3

 بذقاممر الضمالفنسجع اممبمالفتهل لمالفيغ المب.
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 :المصادر
 اوال: المصادر العربية
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 .1 مالفع ذ3ال ت نج  جممبمدصجذمالفنمج  مالفنيلامالفع القمامف  ال جلمالفصه الم مالفنيل 

 .افغظمظناغ يامالفع الق باال امالفصخجعا مالفاماامالفعجنامفلنسومالفي غفغظبمبالفتع ي  مخ يطامالفع القمالفي غم -2
 .ظناغ يامالفع الق باال امالفنغال ذمالفنجئما مالفاماامالفعجنامفلنسجدا مخ يطامالفع القمالمذال يا -3
 .ظناغ يامالفع الق باال امالفخقلمبالفنغالصلل مالفاماامالفعجنامفلدغالممالفيغيا مزمجدجلمنهطامالف  رامالفنخجخما -4

 
 ثانيا : المصادر االنجليزية

1-Al-Ansari,N.,Pusch,R.,Knutsson,S.,Suggested landfill sites for hazardous 
waste in Iraq, semantic scholar. م
2-Al-Din, T.S., Al-Sanawi, S.A. and Matolin, M., 1970. Al-Umm Chaimin 
Depression, Western Iraq. Not an Astrobleme. Jour. Geol .Soc. Iraq, Vol.III, 
No.1. 
3- Al-Kadimi, J.A.M., Sissakian, V.K., Fattah, A.S. and Deikran, D.B., 1996. 

Tectonic Map of Iraq, scale 1:1000000, 2nd edit., GEOSURV, Baghdad, Iraq. 
4- Al-Naqib, K.M., 1967. Geology of the Arabian Peninsula. USGS 
Professional paper No.560-g 

5- Buday , T.,and Jassim,1985.The regional geology of Iraq, stratigraphy and 

paleogeography,state organization mhneral , Dar Al-kutib House, Baghdad . 

6- Hagopian, D.H., 1979. Regional geological mapping of Nahidain – Tinif area. 

GEOSURV, int. rep. no. 983. 

7- Jassim, S.Z., 1980. Umm Chaimin Depression, Western Desert. GEOSURV, manuscript 

report. 

8- Jassim, S.Z., 1981. Excursion guide to the Western Desert of Iraq. Sixth Iraqi Geol. 

Congr., 28 – 31 December, 

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 عاشرالعدد ال     

  2019 – 8 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 
 

9- Mitchell, R.C., 1958. The Al-Umchaimin crater, Western Iraq, Geog. Jour., Vol. 124, 

10- Matveev, V.S. and Podgornov, V.M., 1962. Report on geophysical exploration carried 
out in the Iraqi Republic in 1960 – 61, Technoexport. GEOSURV, manuscript reportم

11- Mitchell, R.C., 1958. The Al-Umchaimin crater, Western Iraq, Geog. Jour., Vol. 124 

12- White, W.B and White, E.L., 2006. Size scales for closed depressions landforms, the 

place of tiankengs. Speleologenesis and Evolution of Karst Aquifers. The Online Scientific 

Journal, Internet Data. 
م

م

م

 لتطبيقاتثالثا:البرامج وا

 Arc Gis10.2برنامج  -1
 Soviet Military Maps.apk 5.6.1تطبيق  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 عاشرالعدد ال     

  2019 – 8 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 
 

˝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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