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  Abstractالمستخلص 

 

 –ّفزخ ٕزٓ اىرجشتح في ٍخرثش صياّح اىرشتح ٗاىَيآ في قسٌ اىرشتح ٗاىَ٘اسد اىَائيح  

ٗ قياط ٍؤشش قاتييح ذعشيح اىرشتح  اىٕٚزٓ اىذساسح  ذٖذف .جاٍعح تغذاد –مييح اىضساعح 

ٍعشفح اىعالقح ٗ  ظإشج اىرعشيح اىشيحيح ٍِ حذشغ٘تح اىرشتح اىري ذاىحشجح ىحذٗد اىٍعشفح 

ٍٗحر٘ٙ ٍِ اىر٘صيع اىحجَي ىيذقائق  تيِ قاتييح اىرشب اىَذسٗسح عيٚ اىرعشيح اىشيحيح ٗمو  

 ذصَيٌ جٖاص اىْفق اىشيحي ذٌ .ىريل اىرشب ٗماستّ٘اخ اىناىسيً٘ اىَادج اىعع٘يح اىرشتح ٍِ

 ٗتَسر٘ياخ سغ٘تيح ٍخريفح ٗتياُ ذأثيش اىشغ٘تح فيٖاىغشض دساسح عرثح سشعح اإلحرناك 

  ىحاىَحر٘ٙ اىشغ٘تي تئسرخذاً ٍعاد ٍعشفح، تاإلظافح اىٚ ىرشب ٍحشٗثح ٗغيش ٍحشٗثح

van Genchten  سٍو  ،اىَرعذد ىرسعح ٍرغيشاخ )سٍو خشِ جذاٍٗعادالخ اإلّحذاس ٗ

 ،ٍٗادج عع٘يح ،ٗغيِ ،ٗغشيِ ،ٗسٍو ّاعٌ جذا ،ٗسٍو ّاعٌ ،ٗسٍو ٍر٘سػ ،خشِ

 في اىرشب اىَحشٗثح ٗغيش اىَحشٗثح. ٗماستّ٘اخ اىناىسيً٘( 

 :رائج اىري ذٌ اىر٘صو اىيٖا تَا يأذيٗيَنِ ذيخيص إٌ اىْ 

1-  ُّ راخ اىْسجح اىشٍييح  أعيٚ قيَح ىَؤشش قاتييح ذعشيح اىرشتح اىَقاسح ماّد في اىرشبإ

ٍيناغشاً . ٕـ 331 – 121تيِ  إر ذشاٗحد
-1

أٍا في اىْسجح اىشٍييح اىَضيجح فقذ  ، 

ٍيناغشاً . ٕـ 75 – 5 ذعشيح اىرشتح اىٚاّخفعد قيٌ ٍؤشش قاتييح 
-1

. 

 

ىرأثيش مو ٍفص٘ه ٍِ ٍفص٘الخ ذشتح اىذساسح  اإلسذثاغذثايْد ٍعادالخ ٍٗعاٍالخ  -2

 اىشٍو اىَر٘سػ  ٍحر٘ٙتيِ ؤشش قاتييح ذعشيح اىرشتح، إر ٗجذ إسذثاغ ٍ٘جة في قيٌ ٍ

 ،r))0.16   ،1.11ٍعاٍو اإلسذثاغ تيغ  جذا ٍٗؤشش قاتييح ذعشيح اىرشتح ٗٗاىْاعٌ 

ٍحر٘ٙ اىشٍو اىْاعٌ ٗ  تيِٗإُ ْٕاىل اسذثاغا ٍ٘جة عاىي اىَعْ٘يح  عيٚ اىرشذية

أٍا اسذثاغ مو ٍِ  ،1.45 ٍؤشش قاتييح اىرعشيح اىشيحيح إر تيغ ٍعاٍو األسذثاغ 

يِ ماُ ساىثا ٗماُ ٍعاٍو اىخشِ جذا ٗاىشٍو اىخشِ ٗاىغشيِ ٗاىطاىشٍو ٍحر٘ٙ 

   عيٚ اىرشذية. 1.32،  1.25،  1.28،  1.16  اإلسذثاغ

  

 :تشنو امثش ٗفق اىرشذية اآلذي  شٍواى دقائقذُفقذ  -3

ْاعٌ جذا < اىشٍو اىْاعٌ < اىشٍو اىَر٘سػ < اىشٍو اىخشِ < اىشٍو اىخشِ اىشٍو اى

          .جذا

  

 331.2أظٖشخ اىرشب اىَحشٗثح أعيٚ قيَح ىَؤشش قاتييح اىرشتح ىيرعشيح إر تيغد  -4

ٍيناغشاً . ٕـ
-1 

غٌ. مغٌ 36.8غيْي ٍحر٘ٙ عْذ  
-1

تيغد ادّٚ قيَح  ذشتح، في حيِ 

ٕـٍيناغشاً .  5ىٔ 
-1 

غٌ.مغٌ 213.3عْذ ٍحر٘ٙ غيْي 
-1 

ذشتح في اىرشتح غيش 

 اىَحشٗثح.



 ب
 

ب راخ اىَحر٘ٙ ىَؤشش قاتييح ذعشيح اىرشتح ماّد في اىرشأُ أعيٚ قيَح أمذخ اىْرائج  -5

ٍيناغشاً . ٕـ 331.2 – 211.2تيِ  اىشغ٘تي اىَْخفط ٗ ذشاٗحد 
-1

عْذ ٍحر٘ٙ  

سٌ 1.14 –  1.13سغ٘تي اترذائي
3
. سٌ 

-3
ُ اىرشب راخ اىَحر٘ٙ في حيِ أ  

سٌ 1.18 – 1.15اىشغ٘تي اىعاىي  
3
. سٌ 

 -3
ٍيناغشاً .  187.5 – 5ماّد قيَرٔ   

ٕـ
-1

.          

          

سٌ 1.18 – 1.16عْذ صيادج اىَحر٘ٙ اىشغ٘تي ىيرشتح ٍا تيِ  -6
3
. سٌ 

-3
فئّٔ يقيو ٍِ  

ٍيناغشاً . ٕـ 71ٍشامو اىرعشيح اىشيحيح تشنو مثيش قذ يصو اىٚ اقو ٍِ 
-1

 . 

 

ٍيناغشاً . ٕـ 331.2تيغد أعيٚ قيَح ىَؤشش قاتييح ذعشيح اىرشتح   -7
-1

عْذ ٍحر٘ٙ  

سٌ 1.13سغ٘تي 
3
. سٌ 

-3 
 5في اىرشتح اىَحشٗثح في حيِ تيغد أدّٚ قيَح ىٔ   

ٍيناغشاً . ٕـ
-1

سٌ 1.18عْذ ٍحر٘ٙ سغ٘تي   
3
. سٌ  

-3
في اىرشتح غيش اىَحشٗثح. 

  

ماّد أعيٚ قيَح ىَؤشش قاتييح ذعشيح اىرشتح في اىرشب راخ اىَحر٘ٙ اىَْخفط ٍِ  -8

ٍيناغشاً  233.7ٗ  237.5ٗ  217.5ٗ  331.2ٗ 312.5اىَادج اىعع٘يح إر تيغد 

. ٕـ
-1

% ٍِ اىَادج اىعع٘يح عيٚ  1.15ٗ  1.19ٗ  1.17ٗ  1.13ٗ  1.15عْذ  

أظٖشخ اىْرائج اّخفاظا في قيٌ ٍؤشش قاتييح ذعشيح اىرشتح عْذ اىرشذية، في حيِ 

ٕـٍيناغشاً . 5ٗ  22.7ٗ  45تيغد قيَرٔ   حر٘ٙ اىعاىي ٍِ اىَادج اىعع٘يح ٗاىَ
-1

 

تيغد أعيٚ  ، ٗ% ٍِ اىَادج اىعع٘يح عيٚ اىرشذية 1.93ٗ  1.53ٗ  1.65عْذ 

ٍيناغشاً . ٕـ 331.2قيَح ىَؤشش قاتييح ذعشيح اىرشتح 
-1

عْذ ٍحر٘ٙ ٍادج عع٘يح  

ٍيناغشاً . ٕـ 5% في اىرشتح اىَحشٗثح ، في حيِ ماّد أدّٚ قيَح ىٔ  1.13
-1

عْذ  

 % في اىرشتح غيش اىَحشٗثح. 1.93

 

أُ أعيٚ قيَح ىَؤشش قاتييح ذعشيح اىرشتح ماّد في اىرشب راخ أظٖشخ اىْرائج  -9

تيغد أعيٚ قيَح ىَؤشش قاتييح ذعشيح ، إر اىَحر٘ٙ اىعاىي ٍِ ماستّ٘اخ اىناىسيً٘

ٍيناغشاً . ٕـ 331.2اىرشتح 
-1

% ٍِ ماستّ٘اخ اىناىسيً٘ في  25.3عْذ اىَحر٘ٙ  

ٍيناغشاً . ٕـ 5ح ىٔ اىرشتح اىَحشٗثح، في حيِ تيغد أدّٚ قيَ
-1

عْذ اىَحر٘ٙ  

      .% في اىرشتح غيش اىَحشٗثح 5.66

        

اىعالقح تيِ اىَحر٘ٙ اىشغ٘تي ىيرشتح ٗعرثح سشعح األحرناك ىعيْاخ اىرشب  -11

.1.99 – 1.94عاىي اىَعْ٘يح ذشاٗح تيِ  اىَذسٗسح ماّد راخ اسذثاٍغ ٍ٘جةٍ 

  

يجضء اىقاتو اىقيٌ اىَرْثأ عْٖا ٗاىَقاسح ىأظٖشخ اىْرائج تأّٔ الي٘جذ ذطاتق تيِ  -11

 .رعشيح ىي



 ت
 

 

 

   

 


