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 المحاضرة الثامنة 

 الخصائص التضاريسية 

Geomorphology of river basins 

 ا.م.د احمد فليح فياض

 
 درجة التضرس:-1

 وتستخرج وفق المعادلة التالية :
 

 الفرق بين اعلي واخفض نقطة في الحوض/م                         
                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            درجة التضرس = 

 طول الحوض /كم                                 
 

الطبوغرافية للحوض المائي لن حيث تنوع  إن لقيمة درجة التضــرس لولو م لةمة لفةم الو ــ 
 اإلشكال األر ية ولعو م التعرية والترسيب وتخمين حجم الرواسب المنقولة .

 المقاط  الطولية لألودية :-2
يمثل المقط  الطولي القوس الذي يحود انحوار المجرى الرئيسي على طول التواده لن المنب  

لولو م لةمة كما إن شــــكل المقط  الطولي للنةر إلى المصــــب . إن لاــــكل المقط  الطولي 
 يرتبط بعوة عوالل هي:

 نوع الصخور ودرجة صالبتةا -1
 كام األر يةر الح-2
 الفعل التعروي للمياه الجارية -3
 المرحلة الجيولورفولوجية -4
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وتختلف اشــــــكا لمقاط  الطولية تبعا للمرحلة التي يمر بةا والوا ــــــا.إ ــــــافة إلى ال رو  
 الجيولوجية 

 تمتاز المقاط  الطولية في لرحلة الاباب بانحوارها الحاد والوا ا .-1
حوار.ز المقاط  -2 ما ن حوار ال با نت ام ا ن ية في لرحلة النضـــــــــم  تمتاز المقاط  الطول

 الطولية في لرحلة الايخوخة بكونةا لقعرة قليلة ا نحوار .
 = :( Hypsometric Indexالمعالل الةبسولتري )  -3

 ا رتفاع النسبي ) النسبة يين ارتفاع أي خط كنتوري                                                         
                                                            (لختار إلى أقصى ارتفاع في الحوض.                                                                    

                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المعالل الةبسولتري  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
 محصورة الالمساحة النسبية ) النسبة بين المساحة                                                                 

 نفس الحوض(لولحيط الحوض إلى المساحة الكلية  بين أي خط كنتوري                                                         
 
 
 
 الابكة المائية:خصائص   -ج
 (= Drainage Density. الكثافة التصريفية )1
 طول المجاري المائية بجمي  رتبةا / كم                              

                   الكثافة التصريفية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2لساحة الحوض / كم                             
 

 :( Stream Frequencyالتكرار النةري ) .1
 عود المجاري المائية بجمي  رتبةات                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتكرار النةري = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
  2لساحة الحوض / كم                                       

 (.   Stream Order. رتبة النةر ) 3
وتعني لركز النةر أو المســيل المائي بالنســبة لبقية المجاري المائية في نفس الحوض س وحســب 

تســـمى المجاري التي   تصـــب فيةا أية لجاري لائية بمجاري الرتبة األولى س في  لنةاج ســـتريلر
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حين تنتمي الى الرتبــة الثــانيــة المجــاري النــاتجــة عن التقــاث لجريين أو أكثر لن الرتبــة األولى 
 وهكذا 

 
 

 =  (Bifurcation ratio )نسبة التاعب النةري . 4
 عود األنةار لن رتبة لعينة                                              
   نسبة التاعب =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

 اليةعود األنةار في الر تبة الت                                             
 
 ( = Texture Ratio. لعول النسيم الحو ي ) 5

   النتوثام البارزة في أي خط كنتوري في الخوض المائي لجموع                                    
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعول النسيم الحو ي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 طول لحيط الحوض نفسه                                                   
 
 ( = The Weighted mean value. لعول النسيم اإلقليمي )6

 لعو م النسيم ألحو ي   (× لجموع ) المساحام الحو ية                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعو النسيم ا قليمي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لجموع المساحام الحو ية                                         
 سبعو أن أكملنا الخصــائص المورفولتريه نعود ا ن إلى تصــنين األنةار حســب رتبتةاو           

حودم الابكام المائية بجمي  رتبةا حسب لنةاج كل لن هورتون وشوم وستريلر. بحيث  بحيث
وصل بين التعرجام المتتابعة في خطوط ا رتفاعام المتساوية باتجاه المناب س ثم صنف المجاري 

   .المائية المتاكلة حسب الرتبة وفقا لمنةاج ستريلر
 

 لراتب األنةار بموجب دليل هورتون 
 مرتبة األولىس وهي األنةار التي ليست لةا أية روافو.انةار ال -1
 انةار المرتبة الثانيةس وهي األنةار التي تصب فيةا انةار المرتبة األولى فقط. -2
انةار المرتبة الثالثة: وتناــــــــن هذه األنةار لن ارتباط األنةار التي تعود إلى المرتبة الثانية.  -3

 سلسل.وتنتي بعو ذلك بقية المراتب باكل لت
 

  Drainage Patternتصنين األنةار تبعا لنمط التصرين  –رابعا 
تنخذ شـــبكة التصـــرين النةري ألية لنطقة شـــكال خاصـــا يعر  بنمط التصـــرين وهو الذي        

تبوو فيه لجاري ووديان األنةار عنولا ترســـــــــم على خارطة تلك المنطقة. ولن الطبيعي أن   
عتباطيا بل انه يكون نتيجة للعالقام بين نوعية المناخ الســائو يكون و ــ  الاــبكة النةرية هذا ا

لنةرية االتصــرين وطبيعة التضــاريس وكذلك نوعية الصــخور وبنيتةا. وبذلك ألكن تقســيم أنماط 
 إلى:

 
  Dendriticنمط التصرين النةري الاجري  -1

تجانســـة وتكون يرتبط وجود هذا النمط لن التصـــرين بالمناطق التي تكون صـــخورها ل          
أفقية ا لتواد أو تميل ليال بسيطا. كما ويتصف السطا فيةا  على األغلب ذوام طبقام صخرية

تبوو األنةار في هذا النمط وكننةا و  بننه ذو تضــاريس واط ة كنن يكون ســةال أو ســطا هضــبة.
بة تفرعام أغصــــان األشــــجار. وتختلف كثافة التفر  النةري في هذا التصــــرين تبعا لورجة صــــال

الصخور ولساليتةا وكذلك لنوعية المناخ إذ تزداد كثافة التفر  كلما كانت الصخور ذوام صالبة 
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في لناطق الصــــــخور النارية  عقليلة كما هي الحال في الصــــــخور الرســــــوبية في حين يقل التفر 
 ..أيضا ل  زيادة كمية التساقط وتقل بقلته عالصلبة المقاولة. وتزيو درجة التفر 

 : Rectangularنمط التصرين المستطيل  -2
تعتبر المفاصل لناطق  عف في التكوين الصخري ألية لنطقة لن المناطق حيث تحاول         

ويحوث أن تنخذ المفاصــــــــل في  ،الوديان النةرية أن تثبت التواداتةا فوق لناطق الضــــــــعف تلك
ة لتقي األنةار ل  بعضــةا بزاويالمنطقة ن الا لتعالوا ينعكس بووره على شــكل التصــرين حيث ت

 .قائمة تقريبا
 : Trellisنمط التصرين التكعيبي  -3

يتطور نمط التصــرين النةري التكعيبي فوق المناطق ذوام البنيام ا لتوائية التي تكون          
حيث تثبت الوديان النةرية الرئيسية نفسةا فوق  ،في لرحلة النضم لن الوورة الجيولورفولوجية

اطق الصـــخرية اللينة. وتتصـــل بةذه الوديان روافو عويوة باـــكل لتعالو تقريبا يكون بعضـــةا المن
لوافقا في اتجاهه ل  اتجاه الميل األصـــــلي للصـــــخور ويكون البعض األخر لعاكســـــا  تجاه ذلك 

 .الميل
 
 : Annular )الوائري(نمط التصرين الموور-1

يرتبط وجود هذا النمط فوق الجةام التي تكون بنيانةا قبابية وفي لرحلة النضـــــــــم لن        
الوورة الجيمورفية حيث تتعاقب الطبقام الصـــــــــخرية المختلفة في درجة الصـــــــــالبة وتحيط كلةا 
بالمركز الذي يتكون لن صـــــــــخور نارية لتبلورة. تثبت األنةار الرئيســـــــــية وديانةا فوق لناطق 

ينة الوائرية ا لتواد وتلتقي بةا روافو تنب  لن الحافام المرتفعة التي تمثل الصــخور الصــخور الل
 .األكثر صالبة

 : Radialنمط التصرين النةري اإلشعاعي 
إذ ي ةر فوق المخاريط  يمثل هذا النمط لن التصـــــرين فوق أنواع لختلفة لن التضـــــاريس     

اـــــباب وكذلك على الولتا وام والوا م المروحية. البركانية وفوق القباب التي تكون في لرحلة ال
 وتتباعو خطوط التصرين عن بعضةا كلما ابتعونا عن نقطة لركزية لرتفعة. 
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توجو باإل ــــافة إلى لا تقوم لن أنماط التصــــرين أنماط أخرى ذوام صــــب ة لحليه على و  
زي كما لركاألغلب لثل التصــرين المركزي حيث تلتقي خطوط التصــرين ل  بعضــةا في لنخفض 

ن ونمط التصـــــــري، في لناطق الحفر البالوعيه والفوهام ألبركانيه و بقية األشـــــــكال الحو ـــــــية
طق التي تمتو فيةا المجاري على شـــكل لســـافام لنت مة االمتوازي الذي يوجو في العادة في المن

 أو باكل لتوازي كما في لناطق الركام الجليوي.
 
 
 
 
 


