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ةالخالص

ى  وي عل ة تحت ات جغرافی لقد ھدفت ھذه الدراسة بصورة عامة إلى إظھار إمكانیة برامج نظم المعلومات في بناء قاعدة بیان

تخراج  ة الس نظم المختلف ات ال ن تطبیق تفادة م فل ، واالس زاب األس وض ال ن ح فل م زء األس ة للج رات مورفومتری متغی

ل المعامالت المورفومتریة المحددة في ھذه الدراس ن أج ك م تخلصة ، وذل نال بةم یمنس يالتعم انيالت اتع اتمنھ القیاس

اني باستخدامالتقلیدیةبالطرقالمورفومتریة وح مك ة وض ة ذات درج الخرائط الطبوغرافیة واالستعاضة عنھا  ببیانات دقیق

ة  ھ اDigital Elevation Modelعالیة متمثلة في نموذج االرتفاعات الرقمی ایطلق علی اراً (أو م ذي DEMختص ) وال

ذلك  وفرة ب ومتري م ل المورف ائج التحلی یساعدنا في رسم شبكة التصریف المائیة بصورة دقیقة وواضحة مما ینعكس على نت

٠الجھد والوقت 

ك  مل تل ادالت وتش ك المع ن تل وبة م تم تطبیق المعادالت المورفومتریة الریاضیة وذلك للحصول على قیم المتغیرات المحس

تدارة ، الصیغ  دل االس وض ، مع كل الح ي ،ش یط الحوض ي، المح ول الحوض الریاضیة ما یلي : ( المساحة الحوضیة ، الط

ت  ریف ، ثاب ة التص رس، كثاف ة التض ورة ،كثاف ة الوع معامل الشكل، معدل االستطالة ، نسبة التضرس ،معدل النسیج ، قیم

ومتري اري النھریة، نسبة لمجرى المائي،  أعداد ورتب المجبقاء ا ل الھبس ى المعام افة إل اً التشعب ،إض ر مقیاس ذي یعتب وال

) . زمنیا یعبر عن المرحلة الحتیة التي یمر بھا الحوض المائي

الخواص المورفومتریة . الزاب األسفل .تقنیات الـ جي أي أس . نموذج االرتفاعات الرقمیة:الكلمات المفتاحیة
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المقدمة

ة  ین الطبوغرافی ربط ب ي ت یة الت ة الریاض اد العالق كل األرض وإیج ددي لش ل الع ي التحلی ة تعن ات المورفومتری إن الدراس

ة  رات مورفومتری ي إال متغی ا ھ ار م واض األنھ ة ألح ات الكمی ذه الدراس ى وشبكات التصریف المائیة .ھ نیفھا إل ن تص ممك

.)Morisawa,1968) (Relief) والتضرس ( Shape) والشكل ( Areaثالثة مجامیع ھي المساحة (

ین  ة ب ا إن العالق ة . كم ة األھمی ي غای ة ف إن التحلیل الكمي والتحلیل النوعي لشبكات التصریف یوفر معلومات ھیدرولوجی

ریفیة شبكات التصریف والموارد المائیة ال تكون مثالیة د ة التص ائماً، والعوامل التي یجب أن تؤخذ بنظر االعتبار ھي الكثاف

انس  ك وتج ریف والتفك بكات التص ى ش ة عل یطرة الجیولوجی دى الس ى م خور وعل ة الص ى نفاذی والتي لھا انعكاس أیضا عل

Schumm,1972الشبكات( in Verstappen,1983 ة فاتھا أھمی درات ومواص ة )، إضافة إلى ذلك فان للمنح مورفولوجی

ارجي  كل الخ ول، الش درج ، الط مل الت درات تش ي المنح ائي ف ت الم ات ألح ى عملی ؤثرة عل ل الم ث إن العوام رة ،حی كبی

).Verstappen,1983والتضرس الدقیق (

رادار  ات ال ى بیان ة عل ذه الدراس م SRTM(Shuttle Radar Topography Mission)اعتمد في ھ د أھ و اح وھ

وحات الفض ة مس ن وكال ل م ا ك ت بھ ي قام ألرض الت NASA)(National Aeronautics and Spaceاء ل

Administration ة ة National Geospatial intelligence Agency(NGA)ووكال DLR)(Germanووكال

Aerospace Centerة ة  ISA)(Italian Space Agencyووكال ات راداری اج بیان Radio Detection)إلنت

Ranging ) 2008ملم (الجاف،56ذات الطول الموجي .(

ي  ة ف ن 2000-2-11انطلقت ھذه البعث ر م تمرت أكث وم 11واس ات ،ی دة بیان اج قاع ة إلنت ات كافی ا بیان ت خاللھ جمع

رض%99.97من الكتلة األرضیة وحوالي  %80ثالثیة األبعاد ألكثر من  ي ع ماال 60من المناطق الواقعة بین دائرت و ش

اط وھوEndeavourحمل ھذا القمر على متن مكوك الفضاء (Fatale, 2004) .جنوبا56 ة االلتق ل أنظم (SIR-C)یحم

Spaceborne Imaging Radar-Cذلك -X(x-SAR)وك Band synthetic Aperture Radar2003)

(Labrecque, et.al.،

وع بیا ن ن ي م رادار ھ ذا ال ن ھ ة م ات الناتج ةإن البیان ات الرقمی اذج االرتفاع ات نم Digital Elevation Modelن

(DEM) اط 90والتي تكون بدقة ن النق ة م ن مجموع ارة ع ي عب ي متر وھ ا ف ین موقعھ م تعی طح األرض ت ن س ة م منطق

اور  Zوارتفاعاتھا ((x,y)المستوي ة مح ى ثالث یم عل ائي بق راغ الفض ذه الx,y,z() وتكون كل نقطة معرفة في الف یم ) وھ ق

).2006(المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المھني ، تمثل تضاریس األرض على نحو مستمر

الھدف من الدراسة

فل یھدف البحث إلى دراسة زاب األس ة الخواص المورفومتریة للجزء األسفل من حوض نھر ال ور الراداری تخدام الص باس

)Digital Elevation Model(أو ما یطلق علیھا) ًاختصاراDEM() ى 90*90وبقدرة تمییز ة عل ذه الدراس ) اشتملت ھ
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ة  بكة المائی ھ للش ائص المورفولوجی یة والخص ائص التضاریس یة والخص اد حوض یط وأبع احة ومح ن مس الخواص الشكلیة م

ح ا ذي والمتضمنة أعداد ورتب المجاري النھریة ونسب تشعبھا إضافة إلى دراسة المعامل الھبسومتري والذي یوض ور ال لط

) مما یضمن الدقة في النتائج التي نحصل علیھا GISوصل إلیھ الحوض من حیث مرحلة النضوج.وذلك باستخدام تقنیات إل(

ة  رائط الطبوغرافی تخدام الخ د اس ا عن ل أحیان ذي یحص ة وال ة الدراس وعدم حصول فقدان في نتائج أي جزء من أجزاء منطق

.والتي تحتاج إلى وقت اكبر في دراستھا

موقع منطقة الدراسة

وھي تمثل الجزء األسفل 35°55ʹو35°15ʹودائرتي عرض44°11ʹو 43°23ʹتقع منطقة الدراسة بین خطي طول 

ن  وض م اذي الح ل ،یح وك و اربی ة كرك ن محافظ زاء م من حوض نھر الزاب األسفل.إن الحدود اإلداریة للمنطقة تشمل أج

ة الشمال حوض نھر الزاب األعلى وم ر دجل وض نھ رب ح ن الغ ة وم ھل الحویج یم وس ر العظ ن الجنوب الغربي حوض نھ

) یوضح حدود منطقة الدراسة1،والشكل (
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) خارطة حدود منطقة الدراسة1شكل (
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جیولوجیة منطقة الدراسة

راق ( وني للع یم التكت ى التقس تنادا إل ة اس ة الدراس ع منطق ةBuday &Jassim ,1987تق ي المنطق ة ذات ) ف االلتوائی

ى  ود إل ة تع ي المنطق ودة ف ات الموج وبي وان التكوین االلتواءات الواطئة ضمن الرصیف غیر المستقر من الدرع العربي الن

حقبة الحیاة المتوسطة و الحدیثة وھي :

) Quaternary Deposits- وھي تشمل: )ترسبات العصر الرباعي

River Terraces-1 ة اطب النھری دملكات أو ( المص ن الم ات م كل مرتفع ى ش ون عل ر  وتك انبي النھ ى ج ر عل ): وتكث

حصى ورمل غیر متماسك مع الطین ویكون جید االستدارة .

) Flood Plain ي2- ھل الفیض بات الس بات ):ترس ذه الترس از ھ ین وتمت رین والط ل والغ ى والرم ن الحص ون م وتتك

) .1995ز وذات زوایا حادة (المفرجي ،بكونھا غیر متجانسة ومتفاوتة في درجة الفر

Polygenetic-3-)Holocene-Pleistocene) ترسبات الـ :(polygenetic زاء ) أو المتعددة المنشأ وھي تغطي أج

ع  ى والقط ض الحص ى بع افة إل بس إض ال والج ان والرم رین واألطی ن الغ یط م ن خل ون م ة تتك ة الدراس ن منطق عة م واس

متر 10متر تصل في بعض األماكن إلى 3-2لترسبات یتراوح بین الصخریة ، سمك ھذه ا

(Pliocene )Bi Hassan- ر باي حسن : یتألف من تعاقب المدملكات والحجر الطیني مع الحجر الرملي والغریني وتظھ

.)Buday,1980ھذه االختالفات تغایر جانبي وعمودي(

Mukdadiyah-)Late Miocene -Early  Pliocene( ي الحجر الرمل ادة ب وین ع ذا التك دأ ھ ة :  ویب تكوین المقدادی

وین ,إن  ذا التك زة لھ یة ممی الحصوي ,إن الطبقات المتعاقبة  السمیكة من الحجر الرملي والحجر الغریني والطیني ھي خاص

)  Buday,1980(االتجاه العام لتناقص الحجم الحبیبي یمكن أن یرى بصورة جزئیة على طول محور منطقة الترسیب 

Injana-Late Miocene) ر ي والحج ) انجانة (الفارس األعلى ): ویتكون من ترسبات متعاقبة من الحجر الطیني الغرین

وائي ( ر القھ و األحم وبیات ھ ي للرس ون الرئیس ي والل ر الرمل ي والحج ) Al-sammarai&Al-Mubarak,1978الغرین

)Barwary,1979. (

-FathaMiddle Miocene)( فل زاب األس وض ال ن ح ددة م اطق متع الفتحة (الفارس األسفل) :ویغطي ھذا التكوین من

ابق  ري متط ر الجی ین والحج ر الط رین وحج ن الغ ة م بات دوری ن ترس ون م رى ویتك فھو یظھر في مناطق ویختفي في أخ

ر  ع الحج ح م داخل المل ح) ویت درات والمل رات(الجبس واالنھی خور المتبخ وص

).Sissakian&Youkhanna,1978()Barwary,1979الجیري.(

-EuphratesEarly  Miocene) :  داف ) تكوین الفرات د األص ع تواج ور م اد التبل ق ومع ري متطب یتكون من حجر جی

) . Buday,1980والحجر الطباشیري (
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Tarjil ,Baba ,Bajwan-Middle Oligocene) المدملت ) تارجیل ، بابا ، باجوان : وتتألف من الحجر الجیري

) .Buday,1980والمسامي والحاوي على المتحجرات (

Avana – Jaddala-Lower – Upper Eocene) یري ي و طباش ري طفل ر جی ن حج ) جدالة , افانا: ویتكون جدالة م

ور( اد التبل ة (Buday,1980وطفل ،  أما افانة  من حجر جیري مدلمت ومع ي الخارط ران ف ان الیظھ بب 2)، والتكوین ) بس

) .out of scaleكونھما (

Shiranish-)Late Cretaceous ي ري الطفل ر الجی ن الحج ى وم ھ األعل ي جزئ ) شیرانش: یتكون من الطفل األزرق ف

فل ( ھ األس ي جزئ ق ف كل () .  Buday,1980الرقی ة2والش ة الدراس ة لمنطق ة الجیولوجی ر الخارط Sissakian) یظھ

,1993)((Zwaid  ,1993)امج والتي ت تخدام برن وحGISم رسمھا باس ن ل وكتيم ارةو-sheet NI-38)2(كرك القی

)1(sheet NI-38-بمقیاس).( 000 1:250
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)(Sissakian  ,1993 )(Zwaid  ,1993) الخارطة الجیولوجیة لمنطقة الدراسة  2الشكل(
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المنــاخ

الموقع  ل ب دائمي إن العوامل المسیطرة على مناخ أي منطقة تتمث ریح أل اه ال ة واتج ي للمنطق طحات ،الجغراف ن المس د ع البع

ؤثر   ا ت ة ،أیض دورة الھایدرولوجی ي ال یة ف ل األساس ن العوام ر م ار والتبخ ر األمط المائیة وارتفاع التضاریس .في حین تعتب

ر درجة الحرارة بشكل مباشر على كمیة الساقط المطري بسبب كونھا تعمل على زیادة التبخر، وللمناخ ة اث بعناصره المختلف

كبیر في تشكیل الظواھر الجیومورفولوجیة على سطح األرض.

ل  الل اللی نة، وخ تقع منطقة الدراسة ضمن مناخ البحر األبیض المتوسط الذي یمتاز بتباین حراري واضح خالل فصول الس

) .2005-1970،ئة العامة لألنواء الجویةالھی() یبین درجات الحرارة والساقط المطري لمنطقة الدراسة1الجدول (والنھار،

)2005-1970،الھیئة العامة لألنواء الجویة() یبین درجات الحرارة والساقط المطري لمنطقة الدراسة1الجدول (

Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Type

1971-

2002 13.9 15.7 19.8 26.2 33.7 39.7 43.24 42.72 38.74 31.7 22.47 15.6

Max

Temp

1971-

2002 4.6 5.7 9.1 14.2 20.0 24.9 28.0 27.4 23.7 18.4 11.2 6.4

Min

temp

1970-

2005 70.0 63.4 61.9 44.8 13.5 0.2 0.3 0.1 0.9 14.0 41.1 62.3 Rainfall

) Semiaridبان مناخ المنطقة ھو شبھ جاف() یتضح لنا3) شكل (Peltierومن إسقاط المعامالت المناخیة على مخطط (
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)Peltier ,1950) الحدود المناخیة لمنطقة الدراسة (3شكل (

الخصائص الشكلیة للحوض

ض إن شكل الحوض لھ تأثیر واضح على التصریف المائي للنھر .  راء بع وألجل استخراج الخصائص الشكلیة البد من إج

تخالص القیاسات المساحیة والتي تعد األسا یة الس رات أساس ات متغی ذه القیاس ر ھ كلیة ،وتعتب ائص الش ة الخص س في دراس

-المعادالت الریاضیة المورفومتریة األخرى وھي تشمل :

ل المساحة الحوضیة-1 ائي داخ ریف الم م التص ى حج ا عل ي تأثیرھ : تتمثل أھمیة مساحة الحوض كمتغیر مورفومتري ف

امج 2) كم3045.96جزء األسفل من حوض الزاب األسفل  ( الحوض ، بلغت المساحة الحوضیة لل والتي تم حسابھا من برن

ق(Spatial Analyst tool-Hydrology) بواسطة إیعاز GISالـ (  ن تطبی ي Arc Tool boxم ي ھ ن ) . والت ارة ع عب

ادر مجموعة من األدوات الخاصة بالتحلیالت والتطبیقات الجغرافیة، الذي یمكن من خاللھ التعامل  مع البیانات مختلفة المص

).2008فیعمل على تنظیمھا كي تستخدم في عملیات التحلیل الجغرافي المختلفة (الجاف ،

األبعاد الحوضیة -2
زء الطول الحوضي : 2-1 ي للج ول الحوض غ الط د بل ھ. وق ي محیط ة ف ى نقط بھ وأقص طول الحوض ھو المسافة بین مص

كم .81.518األسفل من حوض الزاب األسفل = 
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ي : 2-2 یط الحوض واض .المح ن أح اوره م ا یج وض وم ین الح اه ب یم المی ط تقس ي خ یط الحوض ل المح ر أول یمث ویعتب

ل رى مث وض المتغیرات األساسیة المورفومتریة للحوض الرتباطھ بالعدید من الخصائص المورفومتریة األخ احة الح ( مس

ة  ،شكل الحوض ،عرض الحوض ، طول الحوض ، استدارة وض منطق یط ح اب مح م حس وض ) ت تطالة الح الحوض ، اس

یغة shape file( ـ تحویل العن طریق (GIS)الدراسة بواسطة برنامج  ى ص الحوض إل ـ) الخاص ب ) Geodatabase(ال

كم . 306.261یساويلكي نستخلص محیط الحوض، وقد وجد أن محیط الحوض 

دة األشكل الحوض :  -3 ریف الوح ل یعد حوض التص اس تحلی ھ أس ة ألن ة والھیدرولوجی ة الجیومورفولوجی یة للدراس ساس

ریف  بكة التص ن ش ل م وض ك كل الح ي ش ؤثر ف المجاري المائیة وتصنیفھا وبیان أوجھ المقارنة بین أحواض التصریف . ی

ة  ا ائص التالی ى الخص تناداً إل وض اس كل الح ة ش م معرف وادي . ت ا ال ري فیھ ابھا وطبوغرافیة المنطقة التي یج م  حس ي ت لت

.)1989(السالوي ،(ھورتون و شوم ) اعتمادا" على

اه معدل استدارة الحوض : 3-1 یم المی ط تقس ام خ دائري وانتظ كل ال ن الش وض م ارب الح دى تق تدارة م دل االس یعكس مع

دائري ، ،عند تقارب قیم معدل االستدارة من الواحد الصحیح  كل ال ن الش دم یعني أن شكل الحوض یقترب م ك تق س ذل وبعك

ي  ت الت ات النح اط عملی زمن ونش ل ال ول عام ى ط ارفتالدورة الحتیة في الحوض ویدل عل ھ . ش دورة الحتی اء ال ى إنھ عل

ات  اوي عملی دم تس اه وع یم المی وتشیر القیم المنخفضة لمعدل االستدارة والتي تقترب من الصفر الى عدم انتظام خطوط تقس

دورة الحتتألح دورھا . والتعریة وان ال وم ب ت تق ة مازال ة وی ة التالی الل المعادل ن خ تدارة م دل االس ب مع ,Reddy)یحس

et.al, 2004):

مساحة الحوض

ــــــــــــــــــــــــــمعدل االستدارة =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حة دائرة یساوي محیطھا محیط الحوض نفسھ مسا

بتطبیق ھذه المعادلة بلغ معدل االستدارة في الحوض كما یلي : 

2) كم3045.96المساحة الحوضیة لحوض منطقة الدراسة  ( -

x3.14= ق xл306.261محیط الدائرة = محیط الحوض                محیط الدائرة = ق -

48.767نق =  97.535= ق

2كم2xл) =48.767(2x3.14 =7467.827مساحة الدائرة = ( نق)  
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3045.96

0.4078ـــــــــــــــــ   =   معدل االستدارة لحوض منطقة الدراسة =   ــــــ

7467.827

الي نستنتج من ة وبالت اخ المنطق ة من ون لطبیع ن أن یك ذلك أن شكل حوض منطقة الدراسة  یبتعد عن الشكل الدائري .ویمك

د الشكل عن الشكل الدائري (الباحث) .قلة التصریف سبباً في قلة نشاط الحت وبالتالي ابتعا

دل معدل االستطالة : 3-2 ة مع اد قیم د ابتع تطیل . عن كل المس وض والش كل الح ین ش ابھ ب دى التش ى م دل عل ذا المع یدل ھ

حیح1االستطالة عن ( س ص تطیل والعك ن المس وض م كل الح د ) صحیح اقترب ش د (. وق بة )Schumm,1956وج إن نس

ھ 1.0–0.6(االستطالة تتراوح بین  ي تركیب اخ وف ي المن ع ف تالف شاس ا اخ وق أجزائھ د ف ) ألحواض التصریف التي یوج

د. ـجاوز واح تطالة التت تخرجالصخري ، وان أقصى قیمة لالس اليو یس و الت ى النح تطالة عل دل االس ,Reddy, et.al)مع

2004):

لحوض قطر دائرة مكافئة في مساحتھا مساحة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل االستطالة = ـــــــــــــــــــــــــ

أقصى طول للحوض 

2x3.14= نق 2xл3045.96مساحة الدائرة = نق 

كم62.291ق = كم  31.145= نق 

62.291

0.764معدل االستطالة لوادي منطقة الدراسة  = ـــــــــــــــ  = 

81.518

ماتم التوصل الیھ من قیم معدل االستدارة . وھذا یدل على أن الشكل اقرب إلى المستطیل وھو یتطابق مع 

ق یستدلیبین معامل الشكل مدى العالقة بین كل من المساحة الحوضیة والطول ومن خاللھ : معامل الشكل 3-3 ن تناس ع

اط أجزاء الحوض ومدى انتظام الشكل العام  ، فكلما قل معامل الشكل دل على عدم تناسقھ وانتظامھ والعكس صـحیح ( المش

1995( .
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) فقد ذكر انھ في حالة زیادة قیمة المعامل على الواحد الصحیح یدل ذلك على أن عرض الحوض اكبر 1989أما (السالوي ،

د  تالف اح ث واخ ن المثل من طولھ بقلیل والفرق بینھما قلیل . أما انخفاض المعامل فذلك مؤشر على اقتراب شكل الحوض م

باب م ر ألس اب األخ ى حس دین عل یالن ،البع رت (الغ ین ذك ي ح ات  . ف ود الطی یة أو وج ات األرض ا الحرك إن ) 2008نھ

یول . تخرج ارتفاع قیمة معامل الشكل تدل على الشكل الدائري الذي لھ الدور في سرعة تحویل میاه األمطار إلى میاه س ویس

معامل الشكل من المعادلة التالیة 

2كم 3045.96مساحة الحوض

0.458معامل الشكل  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 

2كم6645.221مربع طول الحوض

دائريبالتالي استطالة الحوض وابتعاده نستنتج من ذلك أن طول الحوض اكبر من عرضھ  كل ال ن الش ى ع دل عل ا ی ، مم

إن التصریف المائي یبلغ الذروة مباشرة مع سقوط األمطار وان فترة الوصول إلى المنفذ تكون قصیرة  .

ة الخصائص التضاریسیة :-4 ل التعری ة وعوام واض النھری ور األح ع تط ا م تأتي أھمیة ھذه الخصائص من خالل عالقتھ

.والخصائص المساحیة 

بھذا المعامل الفرق بین ویعتبر ھذا المعامل من أكثر عوامل طوبغرافیة الحوض أھمیة، ویقصد: ة التضرس نسب4-1

منسوبي أعلى وأدنى نقطة في الحوض وعالقتھ مع طول الحوض ، وھي توثر على الظروف الھیدرولوجیة من خالل 

نسبة التضرس تعكس درجة انحدار ونقولة . سیطرتھا على سرعة النھر، والتصریف وكمیة التساقط وكمیة الرواسب الم

) وكالتالي: Schumm, et.al ,1987وفقا" للمعادلة الریاضیة لـ(السطح

128-852االرتفاع (م) فرق 

م /كم 8.881ــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــ = ــــنسبة التضرس = ــــــــــ

81.518طول الحوض (كم )

یدل ذلك على قلة كمیة الرواسب وسرعة الجریان 

ن ویمثل النسیج شدة ومقمعدل النسیج ( المتقطع ): 4-2 ة م دل بمجموع ذا المع أثر ھ ري ،یت وض النھ دار التعریة على الح

ا المناخ والتركیب الصخري وطبیعة الغطاء النباتي .ھالعوامل لعل أھم
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Layer of)الخاص بـ Attribute)من الـ ()Grid code(ویتم الحصول علیھ من بعض المعامالت اإلحصائیة للجدول 

Stream to feature) الـ (في برنامجGIS المعادلة اآلتیة :) ثم نطبق

168354عدد األودیة                             

وادي/  كم549.707= معدل النسیج  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =   ــــــــــــــــــــــ 

306.261محیط الحوض( كم) 

ي عبرتقیمة الوعورة : 4-3 ورلي ف ح (ش ھذه القیمة عن العالقة بین تضاریس الحوض وكثافة شبكة التصریف . وقد أوض

) أن قیمة الوعورة تنخفض من والى مراحل الدورة التحاتیة للحوض ثم تبدأ في التزاید حتى تصل الى حدھا 1986عاشور،

ورة .مرحلة النضج ومن ثم تبدأ قیمتھا باالنخفاض مرة أخرى عند نھایة الدورة التحاتیةاألقصى عند بدایة  ة الوع اي أن قیم

الي  رى . بالت ة أخ ن ناحی ي م رس الحوض ادة التض ع زی ة وم ن ناحی وض م تزداد قیمتھا مع زیادة الكثافة التصریفیة في الح

زیادة عملیات الحت المائي وعملیات نقل الترسبات .

) :1986ج قیمة الوعورة وفقا" للمعادلة التالیة (عاشور ،وتستخر

ریف الطولیة صكثافة الت×تضاریس الحوض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقیمة الوعورة =   ـــــــــــــــــــــ

1000

ول  ا ط ریف بأنھ ل (وتعرف كثافة التص ن قب رة م ھ ألول م م تعریف ذي ت احة . وال دة المس ي وح ریفي ف نمط التص 1932ال

Horton,) والذي عبر عنھا بالعالقة التالیة (,and et. al,2009Rai(

38180.782مجموع الطول الكلي للمجاري التصریفیة    

12.534ـــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =كثافة التصریف =   ـــــــــــــ

3045.96مساحة حوض التصریف

ة .كم من المجاري النھریة12أي یوجد مایقارب من  ة الدراس وض منطق احة ح ن مس ع م ىلكل كیلو متر مرب تناداً إل (واس

(Strahler,1957،وري ي ( الجب ن ()1991ف ل م ي اق ریفیة الت ة التص ة الكثاف ان قیم ین (5.0ف نة وب ) 13.7-5.0) خش

یف ھنا) فوق الناعمة ،ووفق ھذا التصنیف تكون كثافة التصر155.3) ناعمة وأكثر من (155.3-13.7متوسطة وبین ( 
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8.881×12.534

0.1113قیمة الوعورة لحوض منطقة الدراسة  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 

1000

ري4-4 رى النھ اء المج تمثابت بق م : وی ائي (ك وض الم احة الح مة مس ن قس ابھ م وال احس وع أط ى مجم اري لمج)2 عل

):2008لجمیع رتب الحوض وذلك وفقًا للمعادلة التالیة  ( الغیالن ،

21مساحة الحوض المائي كم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ــــــــــــــــــــــــــــ ثابت بقاء المجرى النھري = ــــ

كثافة التصریفمجموع أطوال المجاري لجمیع رتب الحوض      

3045.96

0.0797ـــــــــــــــــ = = ــــــــــ

38180.78

رى أنھ لم یتبقى من مساحة الحوض سوى نسبة قلیلة لالمتداد الشبكة المائیةلمجویدل معامل ثابت بقاء ا

٠كم  ) 1) لكل مجرى بطول ( ٢كم 0.0797في المستقبل بمعدل ( 

ب الخصائص المورفولوجیة للشبكات المائیة : -5 ة التركی ین طبیع ة ب ة للعالق لة النھائی تعد شبكة التصریف المائي المحص

خور اناخیة من جھة أخرى . كممالصخري ونظام بناءه من جھة والظروف ال ة ص دى نفاذی ى  م یتوقف شكل التصریف عل

ر  ى تغی ام وتربة الحوض وطبیعة انحدار سفوحھ واثر الحركات األرضیة وما ینتج عنھا من تكسر یعمل عل ر الع ي المظھ ف

لشكل الشبكة ، وتنحصر دراسة شبكة التصریف فیما یأتي :

ب 90*90) بقدرة تمییز (DEM: تم استعمال الصور الراداریة(أعداد ورتب المجاري5-1 داد ورت اب أع م وحس ) في رس

ل المجاري لحوض الدراسة المورفومتریة . تمت الطریقة كما یلي : أعطیت المجاري األولیة الرتب ى . وتتص ة النھریة األول

ل  ى نحص ھذه المجاري مع بعضھا البعض مكونة الرتبة الثانیة . وتتجمع جداول الرتبة الثانیة مكونة الرتبة الثالثة وھكذا حت

ار 1957على أعلى الرتب النھریة التي تمثل المجرى الرئیسي للحوض (حسب طریقة ستراھلر، ). التي تنص على أن األنھ

ع األولیة تمتلك ن تجم ة م ة الثالث ون الرتب ى وتتك ة األول ن الرتب رعین م ع ف ن تجم ون م ة فتتك ة الثانی الرتبة األولى أما الرتب

ب  ع الرت ن جمی تالم م ھ االس ة ویمكن ب قیم ى الرت فرعین من الرتبة الثانیة وھكذا في بقیة الرتب .ویحمل النھر الرئیسي أعل

داولفيالقاعدةبیاناتتنظمالجغرافیةالمعلوماتنظمأنوبمااألقل بصورة مباشرة . ةج نفةمفھرس اومص قفیم يیتعل ف

حیث توفر ٠اري وأطوالھا في كل رتبة فإن ذلك یسھل عملیة االستعالم عن أعدادھا وأطوالھا في كل رتبة لمجالرتب وعدد ا

امج  ( Selectionعملیة أوامر( ي برن دادGIS) ف ة أع د ومعرف ل الرواف ول لك ھولة الوص ھلة ) س ورة س ا بص ھا وأطوالھ
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دادھا ودقیقة وسریعة دون الحاجة لآللة الحاسبة التي تستغرق ون أع دما تك ة عن وقتًا طویال في حساب روافد كل رتبة خاص

ي كبیرة جدًا  ا ف ة أو مجموعھ ة معین ي رتب د ف داد الرواف اب أع ي حس ة ف ات الجغرافی م المعلوم . وتتعدى ممیزات برامج نظ

د شبكة التصریف إلى  دد الرواف ثال ( ع یم م ك الق ق تل د وتتعل بعض القیم اإلحصائیة بنفس النافذة موفرة بذلك الكثیر من الجھ

ط  ة ، المتوس ك الرتب د تل وال رواف وع أط ة ، مجم ك الرتب ي تل د ف ول راف ة ، أط ك الرتب ي تل د ف ر راف ة ، أقص في رتبة معین

اري  راف المعی ة ، االنح وال الرتب ابي ألط والمجالحس وع أط ادالت م ة المع راء بقی ة إج ھل عملی ا یس ة ) مم د الرتب ل رواف

).GIS) في برنامج  ( Selectionعملیة أوامر( ) یوضح 4المورفومتریة، الشكل(

)GIS) في برنامج  ( Selectionعملیة أوامر( ) یوضح 4الشكل (

دول ( ا2الج الي أطوالھ ة وإجم داول النھری ب الج داد ورت ح أع وذج ) یوض ات نم ن بیان ابھ م اتم حس ب م وض حس ي الح ف

).DEMاالرتفاعات الرقمیة (

عدد ورتب المجاري النھریة للجزء األسفل من حوض الزاب األسفل )2(جدول

اسم 
الحوض

أعداد المجاري في كل رتبھ

إجمالي 
عدد 

المجاري

إجمالي 
أطوال 

المجاري 
(كم)

الجزء 

األسفل من 
حوض 
الزاب 
األسفل

123456789

16835438180.78

140340225734297891190461421

مجموع أطوال المجاري في كل مرتبة بالكیلومتر

24323.17223.93309.51753.7953.3341.9133.768.173.10
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ولى والثانیة وتكون بنسبة یوضح الجدول أیضا" إن معظم مجاري شبكة تصریف حوض منطقة الدراسة تقع في الرتبتین األ

ومن المعروف أن مجاري الرتبة للرتبة الثانیة ) ،%13للرتبة األولى و %83من إجمالي عدد المجاري (وبواقع 96%

اري كلما ازدادت روافدھا طوال وقلت عددھا وھذا لمجاألولى ھي أقصر المجاري طوالً وأكثرھا عددًا وكلما تقدمت رتبة ا

) مع مالحظة  ھنا في الجدول أن الطول لكل رتبة یمثل مجموع اطوال كل الروافد التابعة لھذه 2الجدول(ما نستدل علیھ من

.فیمكن مالحظة طول الرافد لوحده الن عدد روافد المرتبة التاسعة ھو واحد9الرتبة أما في الرتبة 

نموذج االرتفاعات الرقمیة لمنطقة الدراسة–) أ 5الشكل (
استخراج الرتب النھریة من نموذج االرتفاعات الرقمیة- ب

دد نسب التشعب : 5-2 ى ع ا إل ة م ي رتب اري ف دد المج ین ع ا ، یقصد بھذه النسبة العالقة ب ي تلیھ ة الت ي الرتب اري ف المج

ل  ة األق د للمرتب دد الرواف ي ع ة تعط ة معین د لمرتب دد الرواف ع ع ربھا م د ض ي عن ة الت ا القیم ى إنھ ا عل ن تعریفھ ویمك

)Verstappen,1983 : وتستخرج نسبة التشعب وفقا" للصیغة اآلتیة . (

عدد المجاري التابعة لرتبة معینة 

نسب التشعب = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد المجاري التابعة للرتبة التي تلیھا 

خور  ون الص تتأثر نسبة التشعب بالبنیة والتركیب الجیولوجي والظروف المناخیة فإذا كانت قیمة النسبة واطئة فھذا یعكس ك

ا" 5-3في حین إذا اقتربت نسبة التشعب بین مجاري مراتب الحوض من ( غیر نفاذه وض مناخی ابھ الح ) فھذا دلیل على تش

ب أ
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یولخطرمعھازادكلماالتشعبنسبةقیمةزادتوكلما) . 1995( أبو العینین ،وبنیویا" بالس قوطعق ارس ةاألمط بكثاف

ایجب مالحظتھ انھ كلما قلت نسبة التشعب زادت كمیة التصریف .) ،أیضا م1999،الدوعان(العلیاالتجمیعمنطقةفي

ي  عة الت ة التاس ویتم تطبیق صیغة معادلة ( نسبة التشعب ) لكافة رتب حوض الجزء األسفل من الزاب األسفل فیما عدا الرتب

رتب .9لیس لدیھا رتبة أعلى منھا والمتمثلة في الرتبة العاشرة وذلك ألن عدد رتب الحوض

140340المرتبة األولى         

6.217=  ــــــــــــــــــــــ    = ـــــــــــــــــــــ   = 1نسبة التشعب  

22573المرتبة الثانیة          

22573المرتبة الثانیة        

5.253=  ــــــــــــــــــــــ    = ـــــــــــــــــــ    = 2نسبة التشعب 

4297المرتبة الثالثة          

4297المرتبة الثالثة         

4.822= ــــــــــــــــ     =  =  ـــــــــــــــــــــــ  3نسبة التشعب

891المرتبة الرابعة        

891المرتبة الرابعة         

4.689=  ــــــــــــــــــــــــــ    = ــــــــــــــ     = 4نسبة التشعب

190المرتبة الخامسة         

190الخامسةالمرتبة 

4.130=  ــــــــــــــــــــــــــ    = ـــــــــــــــ     = 5نسبة التشعب

46السادسةالمرتبة 

46المرتبة السادسة           

3.285=  ــــــــــــــــــــــــــ    = ـــــــــــــــ     = 6نسبة التشعب

14المرتبة السابعة            
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14المرتبة السابعة            

7ــــــــــــــــــــ      = ــــــــــــــ     = =  ــــ7نسبة التشعب

2المرتبة الثامنة             

2المرتبة الثامنة              

2=  ـــــــــــــــــــــــــ     = ــــــــــــــ     = 8نسبة التشعب

1المرتبة التاسعة            

ً (وھو واضح من المعطیات المناخیة) 7-2نالحظ إن نسبة التشعب تكون بین ( )مما یدل على اختالف الحوض مناخیا

)6وكذلك اختالفھ بنیویاً. وفیما یخص العالقة بین الرتب النھریة مع أعداد وأطوال المجاري النھریة فھي موضحة بالشكل (

رتب النھریة مع أعداد المجاري-برتب نھریة مع أطوال المجاري                          - أ

رتب نھریة مع أطوال المجاري-وأطوال المجاري  أ) العالقة بین الرتب النھریة مع أعداد 6الشكل (
رتب النھریة مع أعداد المجاري- ب

الرتبة النھریةالرتبة النھریة

وال
أط

ي 
جار
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) أن العالقة بین المراتب النھریة وأطوال المجاري النھریة عالقة عكسیة إذ كلما كانت المرتبة النھریة 6نالحظ من الشكل (

ري طوالً لمجا، وأن مجاري الرتبة األولى ھي أكبر اأقل كلما كان مجموع أطول المجاري ( للمرتبة النھریة الواحدة ) اكبر

اري كلما قل عدد المجاري .لمجبصورة مجتمعة (واألقصر بصورة منفردة ) وأكثرھا عددًا وكلما تقدمت رتبة ا

ائيالمعامل الھبسومتري وض الم ا الح ا : یعتبر المعامل الھبسومتري مقیاساً زمنیا یعبر عن المرحلة الحتیة التي یمر بھ كم

) .2007(سالمة ،یشیر إلى كمیة المواد الصخریة التي التزال تنتظر دورھا في العملیة الحتیة 

h/ Hاالرتفاع النسبي          

) 1989(السالوي ،= ـــــــــــ  ــــــــــــ ومتري =بسالمعامل الھ

a/ Aالمساحة النسبیة         

حیث أن :

h =فرق االرتفاع بین أعلى و أوطأ نقطة في الجزء

H=االرتفاع الكلي للجزء المراد وقیاسھ

a =مساحة الجزء المعین

= Aالمساحة الكلیة للجزء المراد قیاس

رتفاع النسبي ، حیث یمثل االحداثي السیني في أالالنسبیة وتساب المساحةحومتري بأبسیمكن رسم المنحني الھ

) یوضح تقسیم الحوض إلى عدة 7المنحنى الھبسومتري المساحة النسبیة واالحداثي الصادي االرتفاع النسبي .والشكل (

.لغرض احتساب المساحة النسبیة  واالرتفاع النسبي )GISباستخدام برنامج (أجزاء وذلك حسب االرتفاعات

GIAR) عن GIS) تقسیم  الحوض إلى أجزاء حسب ارتفاع المنطقة باستخدام برنامج (7شكل (
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وتتم عملیة أیجاد المعامل الھبسومتري كالتالي :

ة DEMنسقط الحوض على نموذج االرتفاعات الرقمیة أو الـ (-1 أ نقط وض وأوط ي الح ة ف ى نقط ) و نقوم باحتساب أعل

متر.128متر و أوطأ نقطة ھي   852حوض منطقة الدراسة ھي  فیھ ، أعلى نقطة في

) في ھذا الحوض فیكون فرق 100نقسم الحوض إلى عدة أجزاء اعتمادا" على الفترة الكنتوریة ، وقد تم اختبار الفترة (-2

ون ثابت100االرتفاع ثابت ( ترط أن یك ال یش ر ف زء األول واألخی دا الج زاء ماع ل األج وض لك ذا الح ك الن ) لھ ا" وذل

وري  ط كنت ین خ ورة ب احات المحص رقم المس م ن ن ث رورة م أعلى نقطة وأوطأ نقطة في الحوض التكون منتظمة بالض

)7، كما في شكل (یم ھذا الحوض إلى ثمانیة أجزاءسوأخر،تم تق

نقوم بحساب االرتفاع الكلي للحوض بواسطة المعادلة التالیة :-3

( أوطأ ارتفاع في –لى ارتفاع في الجزء المراد قیاس االرتفاع النسبي لھ ) االرتفاع الكلي للحوض = ( أع

الحوض الكلي ) 

) pixel) وذلك عن طریق حساب عدد الوحدات الصوریة (GISنحسب مساحة كل جزء عن طریق برنامج (-4

ل إلى وحدات الكیلومتر) ثم تحو90*90حجم الوحدة ()وھنا cell sizeلكل جزء مضروباً في حجم الوحدة(

المربع

نحسب المساحة الكلیة للحوض = ( مجموع مساحات األجزاء التي تكون أوطأ من الجزء المراد احتساب -5

المساحة النسبیة لھ ) + ( مساحة الجزء المراد احتساب المساحة النسبیة لھ ) .

نحسب االرتفاع النسبي بواسطة المعادلة التالیة :-6

فرق االرتفاع بین أعلى و أوطأ نقطة في الجزء 

االرتفاع النسبي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االرتفاع الكلي للجزء المراد قیاسھ 

بیة بواسطة المعادلة التالیة :تحسب المساحة النس-7

مساحة الجزء المعین

المساحة النسبیة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المساحة الكلیة للجزء المراد قیاسھ

كل () یبین المساحة النسبیة واالرتفا3والجدول ( ح الش ومتري 8ع النسبي لحوض منطقة الدراسة فیما یوض ى الھبس ) المنحن

لحوض منطقة الدراسة
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) یبین المساحة النسبیة واالرتفاع النسبي لحوض منطقة الدراسة3جدول رقم (

اسم 

الجزء

االرتفاع الموضعياالرتفاع الكلي

)(الفترة الكنتوریة

مساحة بياالرتفاع النس

الجزء

المساحة 

الكلیة (كم2)

المساحة النسبیة كم2

A72721973.79973.791

B1721000.5811514.722488.520.6086

C2721000.367447.082935.610.1522

D3721000.26873.133008.740.0243

E4721000.21112.443021.190.0041

F5721000.17413.313034.510.0043

G6721000.1489.203043.720.0030

H724520.0712.243045.960.0007

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

) یوضح المنحي الھبسومتري لحوض منطقة الدراسة8شكل (

ي 
نسب

ع ال
رتفا

اال

ة المساحة النسب

المتعر
ي
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د ذكر8یبین الشكل ( ج .وق المة،)  أن الحوض في طور النض الیم المنأن )2007(س ي األق ة ف واض المائی ة األح ة الجاف اخی

ین بصورة عامةتكون ي ح ب . ف اخ الرط ي المن ا ف أعلى تضرساً واشد انحداراً وذات معامل ھبسومتري أعلى من نظیراتھ

ـرف ( أ) یوضح مقطع للنھر في بدایة منطقة الدراسة-8نالحظ أن الشكل ( كل حــ ع بش كل المقط ین Vویكون ش ي ح ) ف

ب)-8ظ في المناطق التي یقترب فیھا من المصب والموضحة في الشكل ( یستمر النھر بتعریض مجراه كماھو مالح

نھایة حوض منطقة الدراسـة-بدایة حوض منطقة الدراسة ب-) یوضح مقاطع حوض النھر أ8شكل (

االستنتاجات

ة ائص الجیومورفولوجی ن الخص د م ة تع ائص المورفومتری ة إن الخص امالكمی ا الع الیب بمفھومھ ي أس ةوھ اول تحلیلی تتن

ةظاھرات سطح األرض  وقد تم في ھذه الدراسة اعتماد البیانات المأخوذة ات الرقمی وذج االرتفاع ن نم ا م م تحلیلھ ي ت والت

توى  تخدام المس Toolbox)باس – Spatial Analyst Tools – Hydrology ) ة ات الجغرافی م المعلوم ة نظ ن تقنی م

ة  ان .أوضحت الدراس ي   ( ب فل ھ زاب األس وض ال ن ح فل م زء األس یة للج احة الحوض م3045.96المس دل 2) ك وان مع

ي إن 0.4078االستدارة  ھو  دائريمما یعن كل ال ن الش د ع ة  یبتع ة الدراس وض منطق كل ح ن ش وض م رب الح ا یقت ، بینم

غ (  ذي بل تطالة وال دل االس ب مع تطیل حس كل المس اوي 0.764الش كل یس ل الش ول 0.458( ) وان معام الي أن ط ) بالت

دل ،مما یدل على استطالة الحوض وابتعاده عن الشكل الدائريالحوض اكبر من عرضھ  رس ومع بة التض وفیما یخص نس

أ

ب
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ت ( والي ، 549.707، 8.881النسیج فقد كان ى الت م ) عل ن  وادي/  ك ارب م ود مایق ة وج ت الدراس د بین ن 12وق م  م ك

ورة المجاري النھریة لكل كیلو م ة وع طة وقیم ریف متوس ة تص .0.11تر مربع من مساحة حوض منطقة الدراسة أي كثاف

دل           لمجویدل معامل ثابت بقاء ا تقبل بمع رى أنھ لم یتبقى من مساحة الحوض سوى نسبة قلیلة لالمتداد الشبكة المائیة في المس

م 0.0797(  ول ( ٢ك رى بط ل مج ب النھری1) لك ا الرت م  ) . أم ى ك لت إل د وص ب و9ة فق بكة رت اري ش م مج إن معظ

بة  ون بنس ة وتك ى والثانی رتبتین األول ي ال ع %96تصریف حوض منطقة الدراسة تقع ف اري (وبواق دد المج الي ع ن إجم م

ى و 83% ة )%13للرتبة األول ة الثانی ین (.للرتب ون ب عب تك ب التش بة لنس وض 7-2وبالنس تالف الح ى اخ دل عل ا ی )مم

ً مناخیاً  أن الحوض في طور النضج ..في حین بین المعامل الھبسومتري وكذلك اختالفھ بنیویا
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