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 التصرٌف ألحواض المورفومترٌة الخصائص

 :تمهٌد 

 فً األهمٌة من كبٌر بقدر المائٌة لألحواض المورفومترٌة الخصائص دراسة تحظى
 تتمثل هٌدرولوجٌة، دالالت من لها لما والهٌدرولوجٌة، الجٌومورفولوجٌة الدراسات
 المختلفة الجٌومورفولوجٌة العملٌات نشاط فً بدوره ٌإثر الذي المائً الصرف بخصائص

 المٌاه كمٌة وعلى جهة، من تكوٌنها فً المتحكمة بالعوامل وعالقتها المائً، الحوض فً
 األحواض عن متكاملة صوره تعطً وهً أخرى، جهة من الجٌومورفولوجً وتؤثٌرها

 تحدٌد فً وتسهم الرٌاضٌة، والمعادالت القوانٌن تطبٌق خالل من تفاصٌلها، بؤدق المائٌة
 التصرٌف بذروات وعالقتها بالماء الرئٌس المائً المجرى ترفد التً المائٌة التغذٌة كمٌة

 اهتمام محور هو وهذا الحوض، فً المائٌة التعرٌة شدة إبراز ثم ومن التلكإ، وفترات
 لتلك واإلٌجابً السلبً التؤثٌر إبراز لغرض المائٌة بالدراسات المهتمٌن الباحثٌن

 كصٌانة تطبٌقٌة، علمٌة اهتمامات فً الدراسات هذه من االستفادة وإمكانٌة الخصائص
 . الهندسٌة المنشآت من الكثٌر وفً المائٌة والموارد التربة

 :  River Basin النهر حوض -1

 عن بالمٌاه تزودهما والتً بهما المحٌطة األراضً جمٌع الوادي أو النهر حوض ٌعنً
 تمثل مرتفعة أراض بعضها عن األحواض وٌفصل، الجوفً أو السطحً الجرٌان طرٌق
 خط بٌنها الفاصلة الحدود على وٌطلق األحواض بٌن المٌاه تقسٌم منطقة فٌها نقطة أعلى
 الحد لٌمثل به المحٌطة المرتفعة النقاط بؤعلى مارا بالحوض ٌحٌط خط وهو، المٌاه تقسٌم

 بتلك الخاصة الطوبوغرافٌة الخرائط فً واضحا وٌظهر، وأخر حوض بٌن الفاصل
 أو والكمثري والمستطٌل والبٌضوي كالدائري مختلفة بؤشكال فٌها تظهر والتً األحواض

 جمٌع على موزعة واألودٌة كبٌرا الحوض كان كلما التصرٌف وٌزداد .المخروطً
 المتعلقة التطبٌقات تناول سٌتم اإلٌضاح زٌادة ولغرض. الحوض كل ٌغطً بشكل مساحته

 :ٌؤتً وكما باألحواض

   Area Characteristics: المساحٌة الخصائصاوالً: 

 :اآلتٌة المتغٌرات وتحلٌل دراسة خاللها من سٌتم

 :Basin Area الحوضٌة المساحة  -أ

 تإثر التً الظروف لتباٌن نتٌجة طبٌعً أمر وهو مساحتها، فً المائٌة األحواض تتباٌن
 األرضٌة والحركات والجٌولوجٌة، المناخٌة بالظروف وتتمثل تشكٌلها، فً وتسهم فٌها،

 حوض مساحة بٌن طردٌة عالقة وتوجد. البشري العامل عن فضالا  الزمن وعامل
 الحوض ٌستقبله ما كمٌة زادت الحوض مساحة كبرت فكلما التساقط، وكمٌة التصرٌف

 الشبكة وأطوال أعداد وزٌادة المائٌة، التعرٌة نشاط على ذلك ٌنعكس وما أمطار، من
 .المائً التصرٌف وحجم المنقولة، الرواسب حجم على ذلك واثر النهرٌة،
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 نتائج ٌعطً والذي البالنٌمٌتر استخدام ابسطها من وسائل بعدة الحوض مساحة تقاس 

 متوسط وٌإخذ مرات عدة الخرٌطة تقاس حٌث صحٌحة بصورة استخدامه تم ما إذا دقٌقة

) اإللكترونً المتتبع قلم المجال هذا فً المستخدمة الحدٌثة األجهزة ومن، القٌاسات

Digitiser  )التقلٌدٌة الوسائل عن فضال، ودقة سرعة القٌاس وسائل اكثر من ٌعد والذي 

 واحد كل مساحة وتحسب مثلثات أو مربعات إلى الخرٌطة على الحوض منطقة تقسٌم مثل

 .الحوض مساحة ٌساوي فالناتج تجمع ثم منها

 :ٌأتً كما العرضً والبعد الطولً البعد على تشتمل: الحوضٌة األبعاد -ب

 المورفومترٌة المتغٌرات أحد الحوض طول ٌمثل:  Basins Lengthالحوض أطوال:  1

 المناخٌة، والظروف الصخرٌة، الطبٌعة: منها الخصائص، من بالكثٌر ترتبط التً المهمة
 لقٌاس طرق عدة تستخدم. الحوض فً السائدة والبنٌوٌة الجٌومورفولوجٌة، والعملٌات

 وبموجب ،( Walling and Geogory) اقترحه الذي األسلوب اُتبع األحواض، أطوال

 إلى المصب من ابتداءا  مستقٌم بخط المسافة بقٌاس األحواض أطول تحسب الطرٌقة هذه
 . محٌطه فً نقطة أبعد

 المسافة هو الحوض بعرض المقصود: Basins  Width  األحواض عرض:  2

 التصرٌف أحواض فً إن إال الحوض، محٌط على نقطتٌن أبعد بٌن ما العرضٌة المستقٌمة

 أشكال اختالف بسبب وذلك الحوض؛ عرض لقٌاس واحد بعد على االعتماد ٌمكن ال

 اآلتٌة الرٌاضٌة العالقة على أعتمد لذا المحٌطٌة؛ تعرجاتها وكثرة المائٌة، األحواض

 : العرض متوسط الستخراج

    2كم/ الحوض مساحة                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= العرض متوسط   

   كم/ الحوض طول                           

 األحواض عن تفصله التً للحوض الخارجٌة الحدود قٌاس وٌعنً: الحوض : محٌط 3

                                                                                                                           (.Divider) قٌاس عجلة بواسطة تقاس والتً المٌاه تقسٌم بخط والمتمثلة األخرى

  Form Characteristics:  الشكلٌة الخصائص ثانٌاً :

 واضحة داللة إعطاء فً الخارجٌة أشكالها انتظام حٌث من الحوض شكل دراسة تفٌد

 أحواض تتخذ إذ التحاتً، وتطورها تشكلها فً ساهمت التً الجٌومورفولوجٌة للعملٌات

 فٌه تتحكم التً ونمطها، الصرف شبكة انتشار على ذلك ٌعتمد مختلفة أشكاالا  التصرٌف

 لشكل إن. المناخٌة والمتغٌرات والتضارٌس، الجٌولوجٌة، البنٌة منها ة،ّّعد عوامل

 التً المٌاه كمٌة فً ٌتحكم فهو المورفومترٌة، الدراسات فً كبٌرة أهمٌة الحوض
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 تمر التً الجٌومورفولوجٌة المرحلة تقدٌر فً دوره عن فضالا  الرئٌس، للوادي تنصرف

 جانب من باهتمام األحواض أشكال حظٌت لذلك ونتٌجة المائٌة، األحواض بها

 تلك أدت وقد، وغٌرهم الهٌدرولوجٌٌن أو المائٌة بالتعرٌة المهتمٌن الجٌومورفولوجٌٌن

 شكل لقٌاس استخدمت التً المقاٌٌس أهم ومن. دراستها مقاٌٌس تعدد إلى المحاوالت

 :هً الحوض

   Circulation Ratio):)  (االستدارة معامل) المساحة تماسك نسبة -1

 ابتعاد أو اقتراب مدى وٌبٌن(. 1-صفر) بٌن قٌمته تتراوح كمٌاا، معٌاراا  النسبة هذه تمثل

 شكل اقتراب إلى المساحة تماسك لنسبة المرتفعة القٌم وتشٌر الدائري، الشكل من الحوض

 ودرجة نوعٌتها حٌث من متجانسة صخور ضمن ووقوعه الدائري، الشكل من الحوض

 وصول سرعة فً المتمثلة الهٌدرولوجٌة دالالتها عن فضالا  هذا للتعرٌة، مقاومتها

 من الحوض شكل ابتعاد حالة فً أما المصب، إلى المطرٌة العاصفة أثناء المائٌة الموجات

 وعدم الحتٌة دورتـه بـداٌة فـً مازال الحـوض كون على مإشر فؤنه الدائري الشكل

. وتباعدها أطوالها نسب بزٌادة المائٌة المجاري تمتاز كما. فٌه المٌاه تقسٌم خطوط انتظام

 : اآلتٌة للمعادلة وفقاا  االستدارة معامل وٌقاس

 2كم الحوض مساحة                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  االستدارة معامل

 كم  الحوض محٌط محٌطها ٌساوي دائرة مساحة                      

كم 2533 ومساحته كم333 محٌطه ٌبلغ مائً لحوض االستدارة معامل أوجد :1 مثال
2

. 

 الثابتة النسبة* القطر= الدائر محٌط -

 3,14/ 333= ق          3,14* ق= 333

 2203,1= 2نق  47,75=     2/ 55,5=  نق      55,5= ق

 .الثابتة النسبة*  تربٌع القطر نصف=  الدائرة مساحة

 7155,5=  3,14*  2203,1=  الدائرة مساحة

 3,34=  7155,5/ 2533=  المساحة تماسك نسبة

 .كم03 ومحٌطه 2كم 253 مساحته مائً لحوض المساحة تماسك نسبة أوجد: 2 مثال

 162,6= 2نق  12,75=  2/ 25,5=  نق   25,5=  03/3,14= ق   3,14* ق= 03

 513,6=  3,14*  162,6+  الدائرة مس

 3,45=   513,6/ 253=  المساحة تماسك نسبة
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 :Elongation Ratio االستطالة معدل -2

 المستطٌل، شكل عن ابتعاده أو الحوض شكل اقتراب مدى إلى االستطالة معدل ٌشٌر

 القٌم تشٌر إذ، المساحة تماسك نسبة عكس النسبة وهذه ،(1-صفر) بٌن نسبته وتتراوح

 المنخفضة القٌم تشٌر حٌن فً الدائري، الشكل من الحوض شكل اقتراب إلى لها، المرتفعة

 وفق على االستطالة معدل وٌستخرج المستطٌل، شكل من الحوض شكل اقتراب إلى لها

 :اآلتٌة المعادلة

  2كم/الحوض مساحة مساحتها فً مكافئة دائرة قطر                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  االستطالة معدل

   كم/  الحوض طول اقصى                                

     

  Basin Form Factor:  الحوض شكل معامل  -3

 العام الشكل تناسق مدى عن فكرة تعطً التً المستخدمة المورفومترٌة المقاٌٌس أحد هو
 من الحوض شكل اقتراب أو ابتعاد مدى على خالله من وٌستدل المختلفة، الحوض ألجزاء
 الذروة، إلى المائٌة الموجات وصول سرعة مدى معرفة فً أهمٌته وتكمن المثلث الشكل
 ارتفاع تشٌر حٌن فً المثلث، شكل من الحوض شكل اقتراب إلى تشٌر المنخفضة فالقٌم
 على المعامل هذا قٌم وٌستخرج المثلث، الشكل عن الحوض شكل ابتعاد إلى المعامل قٌمة
 : اآلتٌة المعادلة وفق

 2كم الحوض مساحة                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الحوض شكل معامل      

 كم الحوض طول مربع                                

 

 : التضارٌسٌة الخصائص: ثالثاً 

 نتٌجة المورفومترٌة، الدراسات فً كبٌرة أهمٌة ذات التضارٌسٌة الخصائص دراسة تعد

 حجم وتخمٌن المائٌة، للمجاري الحتٌة القدرات معرفة فً مهمة مدلوالت من لها لما

 فضالا  هذا التضرس، درجة زٌادة مع تزداد التً المائٌة، المجاري بفعل المنقولة الرواسب

 الجٌومورفولوجٌة والمرحلة بها، المرتبطة األرضٌة األشكال ونوعٌة طبٌعة معرفة عن

 المتمثلة األخرى الحوضٌة بالخصائص ذلك وعالقة المائٌة األحواض تلك بها تمر التً

 دراسة أهمٌة تظهر هنا ومن. والشكلٌة المساحٌة والخصائص حوض لكل المائٌة بالشبكة

 : ٌؤتً ما تشمل والتً التضارٌسٌة الخصائص
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  Relief Ratio: التضرس نسبة -1

 حوض وألي منطقة ألي الطبوغرافٌة الطبٌعة لمعرفة مهماا  مقٌاساا  التضرس نسبة تعد

 كمٌة وعلى الجرٌان، سرعة على مباشراا  تؤثٌراا  وانخفاضها بارتفاعها تإثر فهً مائً،

ٌُعرف انخفاضها، أو المائٌة التعرٌة معدل ارتفاع وعلى المنقولة المواد  الحوض تضرس و

 : اآلتٌة للمعادلة وفقاا  وتقاس. الحوض فً نقطة وأدنى نقطة أعلى بٌن الفرق بؤنه
 

 (الحوض فً نقطة وأدنى أعلى بٌن الفرق) الحوض تضارٌس                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    التضرس نسبة

 (كم) الحوض طول                                        

 

  Texture Ratio: النسٌج معدل -2

 األودٌة شبكة بمجاري تقطعه ومدى الحوض، سطح تضرس مدى المعامل هذا ٌوضح

 البعض، بعضها من األودٌة اقتراب زاد فكلما. فٌها الصرف كثافة لمدى ومإشراا 

 دل أطوالها الحسبان فً األخذ دون من األودٌة بؤعداد الصرف شبكة خطوط وتزاحمت

 : اآلتٌة المعادلة وفق على قٌاسه وٌتم تقطعها، شدة على ذلك

 األودٌة عدد                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = النسٌج معدل           

 كم/الحوض محٌط                                

 

 Hypsometric Integral:  الهبسومتري التكامل -3

 الحوض مساحة بٌن العالقة إلى ٌشٌر إذ الراهنة، الحوض لحالة حسابً وصف هو

 وتضارٌس الحوضٌة، المساحة بٌن العالقة، تكامل خالل من ٌقاس فهو وتضارٌسه،

 حساب على الحوضٌة المساحة زٌادة إلى الحوض تكامل فً المرتفعة القٌم تشٌر. الحوض

 عنه التعبٌر وٌمكن. للحوض العمرٌة المرحلة تقدم على ٌدل وهذا الحوضٌة، تضارٌسها

 : ٌلً كما رٌاضٌاا 

 2كم/الحوضٌة المساحة                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = الهبسومتري التكامل                  

 الحوض تضارٌس                                              
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 : Ruggedness Number الوعورة درجة -4

 التصرٌف شبكة مجاري أطوال ومدى الحوض تضرس مدى إلى المعامل هذا ٌشٌر

 التعرٌة وسٌادة التضرس شدة إلى تشٌر المعامل لهذا المرتفعة القٌم أن إذ وانحدارها،

 من المنخفضة المناطق إلى العلٌا المنابع من الصخرٌة المفتتات نقل على تعمل التً المائٌة

 : اآلتٌة للمعادلة وفقا الوعورة قٌمة وتستخرج. الحوض

 العددٌة التصرٌف كثافة×  الحوض تضارٌس                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الوعورة قٌمة

                                     1111 

 

 Longitudinal Profiles:  الطولٌة المقاطع -5

 كونها المهمة الهٌدرومورفومترٌة الدراسات من للودٌان الطولٌة المقاطع دراسة تعد

 هو الذي الشكل ٌتخذ وجعلته المجرى، تكوٌن إلى أدت التً والعملٌات العوامل  توضح

 التدرج بدقة ٌحدد الذي القوس هو الطولً بالمقطع وٌقصد. الحالً الوقت فً علٌه

 فهو لذا مصبه؛ إلى منبعه من امتداده طول على الرئٌس الوادي مجرى فً باالنحدار

 بعوامل القطاع شكل وٌتؤثر للوادي، التضارٌسٌة الخصائص وتفسٌر بٌان على ٌساعد

 عن فضالا  المنطقة، فً السائد والمناخ الصخور، ونوعٌة البنائٌة، الحركات منها مختلفة

 الطولً المقطع انسٌابٌة مدى فً تؤثٌر لها العوامل هذه أن إذ الجارٌة، للمٌاه الحتً الفعل

 ذات المناطق فً وٌقل الصلبة، الصخور ذات المناطق فً انحداره ٌشتد الذي للوادي،

 من مرحلة كل ٌرافق وما الوادي، على حدثت التً المراحل تبٌن وكذلك. اللٌنة الصخور

 تتمز التً الشباب مرحلة على تدل المقعرة فالمقاطع بها، مرتبطة جٌومورفولوجٌة مظاهر

 األسفل نحو مقعر خط شكل على فتكون المنتظمة المقاطع أما فٌها، الحتٌة المظاهر بسٌادة

 مرحلة على وتدل المصب، عند المجرى امتداد مع أفقٌاا  وٌستوي المجرى بداٌة عند

 الطولٌة المقاطع تمثل حٌن فً واإلرساب، النحت عوامل بتوازن تتمٌز التً النضج

 . فٌها اإلرسابٌة المظاهر بسٌادة تتسم التً الشٌخوخة مرحلة المستقٌمة أو المستوٌة

 Transverse Profiles:  العرضٌة المقاطع -6

 على تساعد فهً لألودٌة، الطولٌة المقاطع لدراسة مكملة العرضٌة المقاطع دراسة تعد

 فضالا  المختارة، للمقاطع العام التضارٌسً الشكل بٌان خالل من، لها واضحة صوره رسم

 الدورة ضمن تطورها معرفة وبالتالً واألحواض، للودٌان العام االنحدار معرفة عن

 كمٌة وتقدٌر األحواض لتلك السطحً الصرف ومقدار طبٌعة فً ذلك وتؤثٌر الحتٌة
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 وطبٌعة القناة فً المائً الجرٌان قوة مع ٌتناسب معٌناا  شكالا  الوادي قناة تتخذ. الرسوبٌات

 السائدة المناخٌة وظروفها للمنطقة العام االنحدار عن فضالا  الصخور

  Hypsometric Factor: الهبسومتري المعامل -7

 وصل التً الحتٌة والمرحلة الحوض مورفولوجٌة توضح التً الكمٌة الطرق أحد ٌمثل

 فرع أي أو الرئٌس الحوض إلٌها وصل التً المرحلة ٌبٌن محلً ارتفاع مقٌاس فهو إلٌها،

 حدد الذي للوادي، الحتٌة الدورة وتقدم استمرار مع قٌمته تتناقص والذي فروعه، من

 :ٌلً بما مراحلها( دٌفز)

 والتً الحوض، من االنحدار شدٌدة األجزاء فً المرحلة هذه وتتمثل: الشباب مرحلة -أ

 الحوض ٌعتبر لذلك فٌها؛ الترسٌب وقلة التعرٌة، عملٌات ونشاط االتزان، بعدم تتصف

 ٪(.75) من اكثر إلى ٌصل متعر غٌر منه األكبر القسم وإن الحت دورة بداٌة فً مازال

 الحت عملٌتً بٌن باالتزان فٌها المجرى ٌبدأ التً المرحلة هً :النضج مرحلة -ب

 .متعرٌة الحوض مساحة من٪( 45) ٌكون بحٌث واإلرساب،

 فً ممثله تكون والتً المجرى، حٌاة من األخٌرة المرحلة هً :الشٌخوخة مرحلة -ج

 ٌصبح بحٌث التعرٌة عملٌة من اكبر الترسٌب عملٌة تكون وبذلك االنحدار القلٌلة األجزاء

 الٌها وصلت متقدمة مرحلة على وتدل. متعرٌة الحوض مساحة من٪( 55) من أكثر

 .الحتٌة الدورة من المنطقة

 العالقة إلى ٌشٌر إذ الراهنة، الحوض لحالة حسابً وصف هو الهبسومتري المعامل إن

 فً استعماله باإلمكان حسابً وصف إنه أخرى وبعبارة وتضارٌسه، الحوض مساحة بٌن

 كما رٌاضٌاا  عنه التعبٌر ٌمكن إذ، األرض سطح أشكال أنواع مختلف ومقارنة تصنٌف

 :ٌؤتً

  النسبً االرتفاع                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الهبسومتري المعامل 

 النسبٌة المساحة                              
 

 Degrees Slope:  االنحدار درجات -8

 الجٌومورفولوجٌة الدراسات فً المهمة األمور من االنحدار درجات دراسة تعد

 عن األرض سطح انحراف به ٌعنً جٌومورفولوجً مصطلح فالمنحدر.  والهٌدرولوجٌة

 التً العوامل تحدٌد فً كبٌر دور االنحدار لدرجات ٌبرز لذلك ونتٌجة. األفقً المستوى
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 حٌث من السطح طبٌعة تبٌن فهً مائً، حوض ألي األرضٌة المظاهر تشكٌل فً أسهمت

 والنبات المناخ، وعناصر األرضٌة، الجاذبٌة من كل مع تفاعله ودرجة صخوره، نوعٌة

 األرضٌة، الجاذبٌة بمساعدة السطحٌة المٌاه جرٌان زٌادة فً تسهم أنها كما الطبٌعً،

 األحواض بها تمر التً الحتٌة المرحلة لنا توضح االنحدار ودرجة شكل إن على فضالا 

 وزحف والتجوٌة، المائٌة التعرٌة إلى تتعرض الشدٌدة المنحدرات ذات فالمناطق. المائٌة

 منحدرات فتتكون تغطٌها كانت التً الترب من الصخور تعرٌة إلى ٌإدي مما المواد،

 انحدارات مكونة المنحدرات من المنخفضة األجزاء فً الرواسب تتجمع حٌن فً محدبة،

 تحمً التربة من بطبقة تغطى والتً البسٌط باالنحدار تتمٌز التً المناطق أما مقعرة،

 فٌكون اإلمطار بمٌاه المتمثل بالمٌاه تتشبع عندما ولكن المٌكانٌكٌة، التجوٌة من الصخر

 . المناطق هذه فً المإثر هو الكٌمائٌة التجوٌة عامل

 : التصرٌف شبكة خصائص: رابعاً 

 من المائً، الحوض منطقة خواص معرفة فً التصرٌف شبكة خصائص دراسة تسهم

 الصرف شبكة وبٌن جهة، من صرفها ومنطقة الودٌان مراتب بٌن العالقة إٌجاد خالل

 من( والتربة االنحدار، المناخ، الجٌولوجٌة،) الطبٌعٌة وخواصه الحوض بؤبعاد وعالقتها

 حوض من المائً التصرٌف كمٌة فً للتباٌن صحٌح فهم فً تساعد كما أخرى، جهة

 : اآلتً النحو على دراستها وتم. آلخر

  Stream Orders: النهرٌة المراتب -1

 الجرٌان، سرعة وتقدٌر المائً، التصرٌف حجم معرفة فً النهرٌة، المراتب دراسة تفٌد
 الحوض فً والترسٌب النحت حجم بزٌادة ذلك وارتباط الفٌضان، بمخاطر التنبإ وإمكانٌة

 من ألنها التصرٌف؛ شبكة تحلٌل فً( Strahlar) سترٌلر طرٌقة على االعتماد تم. المائً

 المناطق فً المائٌة لألحواض النهرٌة المراتب تحدٌد فً واستخداماا  شٌوعاا  الطرق أكثر
 روافد أٌة فٌها تصب ال التً المائٌة المجاري الطرٌقة هذه وتصنف الجافة، وشبه الجافة
 من رافدٌن التقاء من الثانٌة المرتبة مجاري وتتكون األولى، المرتبة مجاري من ثانوٌة

 حتى وهكذا الثانٌة، المرتبة ودٌان فٌها تصب التً فهً الثالثة المرتبة أما األولى، المرتبة
 انه الطرٌقة هذه ٌعٌب ما أن إال. العلٌا المرتبة صفة ٌحمل الذي الرئٌس المجرى إلى تصل

 .النهر مرتبة زٌادة إلى ٌإدي ال النهر إلى اقل مرتبة من روافد دخول حالة فً

 Stream Length:  المجاري أطوال -2

 خاصة األطول، زٌادة مع تقل التً الجرٌان سرعة تحدٌد فً المجاري أطوال دراسة تفٌد
 طرٌق عن الضائعة المٌاه كمٌة نسبة من تزٌد إذ باالتساع، مقرونة األطوال هذه كانت اذا

 للوادي، الفٌضٌة المروحة إلى تصل التً الرواسب كمٌة من ٌقلل مما الترشٌح، أو التبخر
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 رسم فً كبٌراا  أثراا  المجاري ألطوال فان وبالتالً المجاري، أطوال قلة فً العكس وٌحدث
 مما مجارٌها، قٌعان فً أو خارج، وترسٌبها المفتتات حمل خالل من الحوض، شكل
 . التصرٌف حوض مساحة فً والزٌادة الوادي توسٌع إلى ٌإدي

 :Bifurcation Ratio  التشعب معدل -3

 من ٌعد فهو متتالٌتٌن، لمرتبتٌن المائٌة المجاري أعداد بٌن العالقة التشعب معدل ٌمثل
. المائً التصرٌف بمعدل المتحكمة العوامل أحد كونه الصرف لشبكة المهمة الخصائص

 فً زٌادة إلى ٌإدي فهو التصرٌف، كثافة ارتفاع على التشعب معدل قٌم ارتفاع وٌدل
 المٌاه كمٌة ورفع الدنٌا المراتب عند الحت عملٌات اشتداد وزٌادة الجرٌان مدة طول

 هذه فً الرواسب حمولة نقل إمكانٌة من ٌزٌد مما العلٌا المراتب فً والسٌما الجارٌة،
. االنحدار لقلة القاع فً حمولتها ترسب الرئٌس، المجرى إلى تصل أن ما التً المجاري

 :اآلتٌة بالمعادلة التشعب معدل عن وٌعبر

 معٌنة لمرتبة التابعة المجاري عدد                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = التشعب معدل      

 منها اعلى لمرتبة التابعة المجاري عدد                           
 

  Drainage Density: التصرٌف كثافة -4

 المجاري تقطٌع مدى توضح كونها الجٌومورفولوجٌة، الدراسات فً مهماا  معامالا  تمثل
 ة،ّعد بعوامل الصرف كثافة وتتؤثر الحمولة، وكمٌة الجرٌان حجم وتحدٌد الحوض لسطح

 الطبٌعً النبات عن فضال التربة، وغطاء والتساقط، الصخرٌة، التكوٌنات منها
 : نوعٌن إلى التصرٌف كثافة وتقسم. األخرى األرض واستعماالت

 :الطولٌة الصرف كثافة -أ

 البٌئٌة للظروف انعكاس وهً أحواضها، مساحة إلى األودٌة أطوال مجموع بها وٌقصد
 الساقطة األمطار كمٌة سٌما وال المناخ، بعناصر مباشراا  ارتباطاا  ترتبط إذ الجغرافٌة،
 فوقها تجري التً المجاري أطوال زٌادة على الصلبة الصخور وتعمل الحرارة، ودرجات

 : اآلتٌة بالمعادلة عنها وٌعبر أعدادها، حساب على

 كم/المجاري أطوال مجموع                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الطولٌة الصرف كثافة

 2كم/التصرٌف حوض مساحة                              
 

 (:Stream Frequency النهري التكرار) العددٌة الصرف كثافة -ب

 أحواضها، مساحة إلى المجاري أعداد بٌن النسبة هً العددٌة الصرف بكثافة ٌقصد

 على التعرف بواسطتها وٌمكن مربع، كٌلومتر لكل المائٌة المجاري وفرة مدى وتعكس
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 النهري التكرار قٌم ترتبط إذ والجٌومورفولوجٌة، الهٌدرولوجٌة الخصائص من الكثٌر

. الطبٌعً النبات ووجود وفرة ومدى التضارٌسً، والعامل والمناخ، الصخرٌة، بالطبٌعة

 :                              اآلتٌة للمعادلة وفقاا  العددٌة الصرف كثافة وتستخرج

 مراتبها بجمٌع المجاري أعداد مجموع                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  العددٌة الصرف كثافة       

 2كم/التصرٌف حوض مساحة                                     

  Sinuosity Factor: االنعطاف معامل -5

 وٌقصد المثالً، الطول إلى وادي أو نهر أي لمجرى الحقٌقً الطول بٌن النسبة به ٌقصد

 الٌابسة، على مصبه إلى منبعه من المجرى ذلك ٌقطعها التً المسافة هو الحقٌقً بالطول

 وغالباا  والمصب، المنبع بٌن ما المجرى ٌسلكها مسافة اقصر ٌمثل فهو المثالً الطول أما

 : اآلتٌة المعادلة وفق على وٌستخرج المثالً، من أكبر الحقٌقً الطول ٌكون ما

 الحقٌقً المجرى طول                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= االنعطاف معامل           

 المثالً المجرى طول                                   

 على واألودٌة لألنهار الجٌومورفولوجٌة الدراسات فً كبٌرة أهمٌة االنعطاف لمعامل إن
 معرفة عن فضالا  الجٌومورفولوجٌة، المرحلة تحدٌد فً األهمٌة، هذه تكمن سواء، حد

 فً المٌاه كمٌة تحدٌد خالل من الجانبً والحت اإلزاحة على الوادي أو النهر قدرة
 طرٌق عن المفقودة المٌاه كمٌة زادت االنعطاف معامل نسبة زادت كلما إذ المجرى،

 إلى المٌاه ووصول الجرٌان لسرعة وذلك االنعطاف؛ معامل بقلة وتقل الترشٌح، أو التبخر
 .المختلفة األرض استعماالت فً تؤثره ومدى زمنٌة، مدة بؤسرع المصب
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