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 المحاضرة السابعة

 جيومورفولوجية احواض االنهار

The seventh lecture 

Geomorphology of river basins 

 ا.م.د احمد فليح فياض

 
هي مساحة اليابس التي تغذي أقنية أو أودية محددة بالماء الالزم لجريانها.وتشمل جميع     

السطحية إلى الجريانات المائية السطحية القنوية الفرعية أو الروافد التي تنقل مياهها  الشبكة
 الرئيسية.  القنوية

 حدود الحوض النهري تشمل على مجموع المساحات الحوضية الفرعية التي تنتمي إليها جميع
قسيم ت أجزاء هذه الشبكة القنوية وروافدها. ويغطي ذلك المساحة التي تحدها وتحيط بها خطوط

تلتقي ل ناطق المنابع وتجري على سطحها المياه السطحيةالمياه من جميع الجوانب التي تمثل م
 جخار  في مجرى مائي رئيسي يصب في بيئة المصب التي تقع عند مستوى أساس محلي أو

 شكل االحـــــــــــــــواض المائـــــــــــــية

 
 

 الخصائص المورفومترية لألحواض المائية:
تمثل دراســــــة ااحواض المائية جانبا منيرا من اهتمام الجومورفولوجيينل لما لهذه ااحواض      

لمورفومترية لألحواض المائية عامة ترتبط ارتباطا مباشـــرا امن دالالت بيئية عديدة. فالخصـــائص 
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ي وأية ( والمناخ والغطاء النبات Structureبالعوامل الطنيعيةل خاصــــــــة الننية الجيولوجية      
عليها مما تلقي دراســـــة تلك الخصـــــائص الدـــــوء على هيدرولوجية المجاري المائية أ تغيرات تطر 

(. ودورها في تطوير ااشكال االرسابية والحتية  Sediment Yield          وإنتاجها الرسوبي
ك لالمختلفة. يدــاإ إلى ذلك. إه هذه الدراســة تمثل قاعدة ضــرورية الهتمامات علمية أخرىل مت

 تحدد العوامل الطنيعية الســـائدة في المتعلقة بالمصـــادر المائيةل والتربةل والهندســـة الجيولوجية.
بيئات ااحواض المائية خصـــائصـــها المورفومترية إلى حد منير. إذ تتفاعل هذه العوامل لتســـاهمل 

ض احوالتلك ااحواضل ولما مانت ا ةفي النهايةل في تطوير الســـــــــمات الجيومورفولوجية المميز 
المائية حســــــاســــــة جدا بالنســــــبة للتغييرات التي تتعرض لها العوامل الطنيعيةل بحي  تتمكن من 

 استيعابها بواسطة.   
غرافية للحصول على مختلف القياسات المورفومترية التيل بطنيعتهال و الخرائط الطن وتستعمل    

 لى: ، وتقسم هذه الخصائص إايمكن حسابها مباشرةل أو بتطنيق الطرق الرياضية المتعارإ عليه
 
 
 
 :يةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواض المائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية ااحــــــــــــــــــــــــــــــأهم
 
 ااهمية الهايدرلوجية: •

د ال يجوز أه تكوه أي دراسة للموار  المتاحة لذلكترتبط ااحواض المائية بالموارد المائية المختلفة 
ة االعتبار التي عندها ال تحقق أهدافها النظرية أو التطنيقي المائية ال تأخذ الدورة الهايدرلوجية بعين

 وتحديد الطاقة التخزينية وتخطيط استعماالت الموارد المائية. مثل تحديد الموازنة المائية
تنوعة م احواض المائية لإلنساه مصدر ثروة طنيعية واقتصاديةاانشطة البشرية: تعتنر ا -ب

  والمصرية والعراقية حي حي  قامت الحدارات القديمة عند ااحواض المائية مالحدارة الصينية
 إذ ماه لهذا االرتباط عدة أسباب هي: ارتبطت اانشطة البشرية بمواقع اانهار أو عند مصباتها

 المختلفة (منزلية ،ري وما يرتبط من أنشطة صيد ،مالحة. وفرة الماء الالزم لألغراض-1
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 ما ترسبه اانهار من ترب فيدية خصبة تتجمع على طول المجرى الحوضي على شكل-2
 مصاطب رسوبية أو فيدية أو عند المصب على شكل دلتا أو مروحة فيدية.

 غابات ومراعيتوليد الطاقة الكهربائية من خالل الشالالت المائية أو مصدر أخشاب من ال-3
 إضافة إلى الجذب السياحي.

 ااخطار النيئية: -ج
 كثيرًا من ااخطار النيئية تندأ نشأتها داخل حدود الحوض المائي مثل التلوث وانجراإ التربة

 واالنهيارات اارضية والفيدانات.
 هناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوث اضطراب في التوازه النيئي داخل الحوض المائي منها

  ء استعمال أراضي الحوض. سو 
 .قطع الغابات 
  .الرعي الجائر 
 .أما أعمال المحافظة داخل الحوض المائي هي. أعمال التحجير والتعدين 
  .بناء مصاطب وجدراه استنادية 
 .تحريج أراضي الحوض 
 .ضبط الرعي 
 ااهمية الجيومورفولوجية: -د

 تشكل مما يجعل أه أي مساحة منيتكوه سطح اارض من مجموعة من ااحواض المائية التي 
يشكل الحوض المائي  والتي تدم مختلف أشكال اارض. السطح تنتمي احد ااحواض المائية

ض يستقنل الحو  نظامًا مفتوحًا مستقاًل يتكوه من ُمدخالت ومخرجات والعالقات القائمة بينهما
 التبخر 1خالل(  الطاقة فيتم من القوى الباطنية أما فقداه 2 المناخ ومن ( 1المائي الطاقة من ( 

يتكوه النظام الحوضي من أنظمة فرعية   خروج الرواسب والماء عند المصب.3 النتح و( 2و( 
ية خصوصية نظام ويشكل الحوض المائي تتمثل بالمنحدرات التلية والوحدات الجيومورفولوجية

سة اقع المختلفة فال يغني دراااحواض المائية في المو  تميزه عن غيرة لذا ماه من الدروري دراسة
تعتنر ااحواض المائية مكانًا لتطنيق القياسات وأخذ العينات والعمل ألمخنري  أي منها عن اآلخر.
راسة د معالجات إحصائية مما ساهم في مثير من الدراسات الجيومورفولوجية. وغيرها وما يتبع من
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عرضت لها ت عن التغيرات النيئية التي ااحواض من الناحية الجيومورفولوجية يعطي صورة واضحة
الجيومورفولوجي  وخاصة التغيرات المناخية والننائية من خالل تحديد مدخالت ومخرجات النظام

شرة ااشكال اارضية والمنت مثل ارتفاع الكثافة التصريفية أو شدة االنحدار واستدارة وغيرها من
 مناخية رطبةفي ااقاليم الجافة والتي قد تكونت في ظروإ 

دراسة أي شكل أرضي أو عملية جيومورفولوجية ال يمكن أه تحقق هدفها بمعزل عن  ماضية.
 المنتمية لها حي  أه تطور ااحواض المائية يؤثر في نوعية وخصائص ااشكال الحوضية النيئة

غيرات تالم اارضية مثاًل تكوه المروحة الفيدية عند المصب ال يمكن تفسير أبعادها بمعزل عن
 الحوضية الماضية مما يزيد من تعقيد العالقة المكانية بين الشكل والعملية.

 
 بناء النظام الحوضي الجيومورفولوجي: -ب

مناطق تقسيم المياه وشبكة ااقنية والوادي الرئيس والسفوح أهم مكونات الحوض المائي من 
 ام تختلف من دارس آلخرعناصر ومتغيرات وقد تتباين نوعية وطرق تحديد عناصر النظ ضمن

مجموعة  حسب الدراسة أو الهدإ حي  يمكن وضع الخصائص في مجموعات محددة ومميزة مثل
ر فيما يلي شرحًا اهم العناص الخصائص الشكلية والمساحية والتداريسية والعوامل النيئية.

 والمتغيرات الحوضية.
 حوضية ترفده بالتصريف مساحة الحوض: لكل مجرى مائي مساحة تغذية مائية أو مساحة-1

 المائي بغض النظر عن حجم المجرى ويمكن تحديد مساحة الحوض المائي من خالل خطوط
إما على الخريطة الكنتورية أو الطنوغرافية أو الصور الجوية ويتم قياس مساحة  تقسيم المياه
 خالل. الحوض من

 . (  المربعات3(   جهاز النالنيميتر الرقمي. 2  جهاز النالنيميتر العادي. ( 1
 . (  الحاسوب4
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 خريطة منتورية يتم من خاللها رسم خطوط تقسيم المياه
 

 
 جدول ينين اهم الخصائص المورفومترية لالحواض النهرية

 الخصائص الحوضية ت الخصائص الحوضية ت
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 معدل النسيج الحوضي 11 2مساحة الحوض / مم 1
 المعامل الهبسومتري  11 نسبة استدارة لحوض % 2
 منسوب بيئة المصب 11 نسبة استطالة الحوض 3
 طول الشبكة المائية 22 طول الحوض / مم 4
 الكثافة التصريفية 21 عرض الحوض 5
 رتب النهر 22 محيط الحوض 6
 رتبة الحوض 23 معامل شكل الحوض 1
 عدد المجاري المائية 24 اقصى ارتفاع للحوض 1
 التكرار النهري  25 نسبة التدرس 1
 طول مجاري مل رتبة نهرية 26 تدرس الحوض 12
 معدل التشعب النهري  21 متوسط انحدار الحوض 11
 متوسط انحدار مجاري الرتب 21 متوسط انحار المجرى  12
 نسبة التعرج/ االنعطاإ 21 نسبة الوعورة 13
 نمط الشبكة النهرية 32 تجزء / انتظام المنحدر 14
  31 المنحدرشكل  15
   اتجاه المنحدر 16

 
 
 
 الخصائص المساحية والشكلية وتشمل: -أ
 : 2الحوض/ مم مساحة-1

يتم قياس مســــــاحة ااحواض المائية من الخرائط الطوبوغرافية أو المرئيات الفدــــــائية بطرق 
عدة منها بســـيطة وأخرى معقدة . حي  تحدد ااحواض المائية بخطوط تقســـيم المياه ومن ثم 
تقاس مســـاحاتها من الخرائط الطنوغرافية إما باســـتخدام جهاز النالنوميتر أو من خالل لوحة 
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أو  باستخدام الطريقة البسيطة التقليدية  طريقة المربعات (  (Digitizer)كترونية الترقيم االل
في حال عدم توفر االجهزه الســــابقة . مما ويمكن قياس جميع عناصــــر ااحواض المائية من 

من المرئيات الفدائية مثل برنامج  (GIS)خالل استخدام برامجيات نظم المعلومات الجغرافية 
(watershed) . 

نســبة تماســك المســاحة :تشــير هذه النســبة الى مدى اقتراب أو ابتعاد شــكل الحوض من -1
 الشكل الدائري ، من خالل مقارنة الحوض بمساحة دائرة يساوي محيطها محيط الحوض :   

 2مساحة الحوض /كم                                      
 نسبة تماسك المساحة= 

 2مساحة دائرة يساوي محيطها محيط أحوض/كم                                
 

 3.14×نق2المحيط =            
 3.14÷ نق مربعا = المساحة  •
 ( 3.14÷ نق = جذر مربع نصف االلصحيح.مساحة  •

  
وملما اقتربت النسبة من الواحد دل ذلك من اقتراب شكل  (0-1)تكوه قيمة هذه النسبة بين 

الحوض من الشـــــــكل الدائري والعكس هو الصـــــــحيح . ولكال الحالتين دالالت جيومورفولوجية 
 مهمة :

 إه اقتراب شكل الحوض من الشكل الدائري مؤشر إلى: -
 وقوع الحوض ضمن تكوينات صخرية متجانسة من حي  نوعيتها ودرجة صالبتها .-1
 الحوض في دورته الجيومورفولوجية . تقدم-2
دالالت هيدرولوجية مهمة تتمثل بســـــــــرعة وصـــــــــول الموجات المائية من الروافد إلى -3

 المجرى الرئيسي في وقت واحد وهذا ما يجعل داللة خطر الفيداه مرتفعة . 
 إما في حالة ابتعاد شكل الحوض عن الشكل الدائري مؤشر -

 الجيومورفولوجية .إه الحوض في بداية دورته -1
 عدم انتظام  خطوط تقسيم المياه .-2



DR.AHMED. FLAYYAH.F.AL-LAHIBI              APPLID GEOMORPHLOGY المرحلة الثانية 

 

ن منخفدـــة بســـنب تأخر وصـــول الموجات المائية من الروافد إه داللة خطر الفيدـــان-3
 إلى المجاري الرئيسية  بسنب طول المجاري المائية وتباعدها.

 نسبة تماسك المحيط:-2
دائرة ل ها مســـاحة  تســـتخرج هذه النســـبة عن طريق مقارنة محيط الحوض بمحيط          

 الحوض نفسها وعن طريق استخدام المعادلة التالية:
 
 
 

                                                1    
 نسبة تماسك المساحة    نسبة تماسك المحيط=               

 
 

 الصـــحيح دل ذلكتكوه قيمة المعادلة أكثر من الواحد الصـــحيح، وملما ارتفعت قيمته عن الواحد 
على ابتعاد شكل الحوض من الدائري المنتظم وهذا يعني ضعف الترابط بين أجزاء الحوض وتعرج 

 خطوط تقسيم المياه فيه.
 

 ( = Elongation Ratioنسبة االستطالة  -3
هو مؤشـــــر إلى مدى اقتراب أو ابتعاد شـــــكل الحوض من الشـــــكل المســـــتطيل إذ تقع هذه 

وملما اقترب هذا المؤشــــــر من الصــــــفر دل ذلك على اقتراب شــــــكل  (0-1)النســــــبة بين 
 الحوض من الشكل المستطيل والعكس هو الصحيح. وتستخاالستطالة =ة المعادلة التالية:

 
 طول قطر دائرة بنفس مساحة الحوض / مم     نسبة االستطالة  =                       

 أقصى طول الحوض / مم                                                     
 

 ( 3.14ثابت النسبة التقرينية   X* مساحة الدائرة = نق مربعا 
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إه اقتراب شـــكل الحوض من الشـــكل المســـتطيل يشـــير إلى  انخفاض داللة خطر الفيدـــاه اله 
 الحوض المستطيلة تأتي الموجات المائية من الروافد إلى المجرى الرئيسي بشكل متدرج زمنيا. 

 
 2مساحة الحوض / مم                    ( =  Circularityاستدارة الحوض    -3

                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دائرة يساوي محيطها محيط الحوض  مساحة                                                     
 2نفسه / مم

 
  

 3.14×نق2 المحيط =  •
 3.14÷ نق مربعا = المساحة  •
 ( 3.14÷ نق = جذر مربع نصف القطر   المساحة  •

 2مساحة الحوض/ مم                                             
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    = ( From Factor)معامل شكل الحوض 
 2مربع طول الحوض/كم                                                 

                       

 


