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  الشكروالتقدیر
 الخلق اكرم على والسالم والصالة, مزیده ویكافئ نعمھ یوافي حمدًا, العالمین رب هللا الحمد

 نالطاھری الطیبین واصحابھ آلھ وعلى وسلم علیھ اهللا صلى محمد وحبیبنا سیدنا والمرسلین،
  . الدین یوم الى بإحسان تبعھم ومن أجمعین،

 اتقدم أن بالجمیل، والعرفان الوفاء دواعي من فإن العمل، ھذا وبحمده، تعالى اهللا بإذن أتم وأنا
 االستاذ السیما العمل ھذا انجاز في المساعدة ید لي قدم من كل الى واالمتنان الشكر بجزیل

  . الرسالة ھذه على إلشرافا ھلقبول الھرام أحمد فتحي الدكتور المشرف

 لي ومساعدتھ الكبیرة لجھوده الجیالني الصادق صالح الصید للدكتور والتقدیر بالشكر أتقدم كما
  . البحث مدة طیلة المستمرة ومتابعتھ البحث، مراحل كافة في

 جامعة اآلداب بكلیة الجغرافیة قسمھیأة التدریس ب أعضاء جمیع إلى والتقدیر بالشكر وأتوجھ
  .البحث ھذا إعداد أثناءفي  صادق عون من لي قدموه لما المختار عمر

 اآلداب كلیة في الجغرافیة قسمب التدریس ھیأة أعضاء إلى الجزیل بالشكر تقدمأ نأ ویسرني
 في السدیدة العلمیة وتوجیھاتھم برعایتھم حظیت الذین القسم في ساتذتيأ وجمیع بنغازي، جامعة

  . التمھیدیة المرحلة

 كل أزالت التي أسرتي أفراد جمیع إلى بالجمیل والعرفان واالحترام الود بعمیق أتوجھ اكم
 الجزاء خیر اهللا جزاھم, البحث ھذا إنجاز أجل من والرعایة األمان سبل لي ووفرت العقبات
  .ظنھم حسن عند وجعلني

  . ثالبح مرحلة في رفیق وخیر عون خیر لي كان الذي زوجي لىإ وتقدیري شكري واسجل

  ... التوفیق اهللا ومن

  .... طالبةال
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  الملخص
 وھیمن,  جبارة بن – األثرون– المھبول لألودیة المورفومتریة بخصائص الدراسة ھذه اھتمت
 لیبیا شرق شمال األخضر بالجبل ودرنة یسوسة ةمدین بین ما في الواقعة ةاألودی أحوض ضمن

  . دراسةال لھذه وضعت التي العلمیة الفروض ثباتأل الكمي المنھج الدراسة اتبعت وقد, 

,  دروجيھی االرك وخاصیة GIS9.3الجغرافیا المعلومات نظم برنامج تطبیق خالل من
 األحواض وخصائص,  التصریفیة وشبكاتھا ألحواض متریةالمورفو الخصائص تاستخرج
 أن تبین وقد,  لألحواض یةوالتضاریس الشكلیة الخصائص إلى باإلضافة ومساحتھا وأبعادھا
 من%  51.6 المھبول وادي ةمساح وشكل  2كم117.02 انتك للمنطقة اإلجمالیة المساحة
  .  الدراسة أحواض مساحة إجمالي

 للجبل الشمالیة بالمنحدرات المنطقة األحواض تأثر إلى یعزى المورفومتریة الخصائص تباین
  .  وحافات مدرجات من یكتلفھا وما األخضر

 ما إلى السبب ویرجع وكثافتھا المجاري اعداد في تباین كھنا التصریف شبكة دراسة خالل ومن
  . البحرین وانحسار غمر من الرابع لزمنا خالل حدث وما جیولوجیة خصائص من ذكره تم

 نشأت التي وتلك واإلرسابیة الحثیة النھریة رضیةاأل لاالشكا برصد أیضا الدراسة ھذه اھتمت
 يواد حوض من ونشأتھا أشكالھا في تباین اكنھ أن لوحظ وقد البحر سطح مستوي تغیر بسبب

  . الواحد الحوض وداخل,  أخر ليإ
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  :تمھید : أوًال 

ضمن الدراسات المھمة في دراسة ) المورفومتریة(مورفولوجیة تعتبر الدراسة الجی            

إذ یعد حوض التصریف المائي وحدة مساحیة یتحدد فیھا خصائص , أحواض األودیة الجافة 

  .لغرض التحلیل والتصنیف  ومعطیات یمكن قیاسھا كمیًا

معرفة العالقة بین أشكال سطح األرض وبین ھو استخدام التحلیل المورفومتري  إن الھدف من

في  التطبیقیة عمالوتعتبر دراسة األحواض المائیة من أھم اال ,أحواض الصرف وقنواتھا المائیة 

استخدام نظم المعلومات الجغرافیة الستخالص وساعد في ذلك , الدراسات الجیمورفولوجیة

شكال األرضیة والتصریف المائي وعالقتھ بطبوغرافیة ھم في تفسیر نمط األومات التي تساالمعل

المرئیات الفضائیة وخصائصھا الرقمیة والسیما نموذج  من خالل استخدام وتحلیل سطح األرض

مثل استخراج خطوط االرتفاع . واستخدامھا في الدراسات التطبیقیةDEMاالرتفاع الرقمي 

منطقة دراسة أحواض  ت فيوتمثل) األحواض المائیة(الشبكة المائیة و ,واتجاه االنحدار ,الكنتوري

 . البحر المتوسط  الشمالي للجبل األخضر إلي سفحلتنبع من المدرج الثاني ل التي  الدراسة

  :موقع المنطقة : ثانیًا

تعد منطقة الدراسة جزء من الجبل األخضر ، وتمثلھا أودیة المھبول واالثرون وبن جبارة وھي 

األودیة الشمالیة للجبل األخضر أي التي تنحدر بمجاریھا من الحافة الشمالیة لتصب في  ضمن

البحر المتوسط ، وقد تأثرت ھذه األودیة بالحركات التكتونیة التي تعرض لھا الجبل األخضر، 

زیادة في عملیات  ابتغیر مستوى سطح البحر بسبب التذبذبات المناخیة ، مما نتج عنھأیضًا تأثرت و

  .النحت الرأسي والتعمیق 

یتمثل في وادیي بن جبارة واالثرون ، فھما یمثالن شرق : األول  :ینأجزتتألف منطقة الدراسة من 

منطقة الدراسة ، یحدھما من جھة الشرق والجنوب الشرقي حوض وادي الطیرة ، أما من جھة 

مع خطوط  لجنوبیةحیة االغرب فیحدھما حوض وادي الضبع ، ویتطابق خط تقسیم میاھھما من النا

والشعرایة والوسیطة ، ویمتد الجزء الشرقي من  تقسیم میاه أودیة مالیھ وبوتوني ، والقریاطة

شماًال وبین   32ْ.52َ.28ًو  32ْ. 47َ. 55ًعرض  بین دائرتي) ن جبارة واالثرونحوضا ب(المنطقة 

ي من منطقة الدراسة في حوض ویتمثل الجزء الثان ,شرقًا  22ْ.22َ.52ًو  22ْ.13َ.23ًخطي طول 

وادي المھبول ، وھو یمثل غرب المنطقة ، ویحده من جھة الشرق حوض وادي القلعة ، أما من 

ناحیة الشمال فتحده أحواض أودیة أدرلة والمشایخ ، والوطیة والجرفة ، ویحده من جھة الغرب 
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میاھھ من الناحیة الجنوبیة أحواض أودیة الفال والحصین ، والمالح والھیرة ، ویتطابق خط تقسیم 

حوض وادي (الغربیة مع خط تقسیم میاه حوض وادي البطوم ، ویمتد الجزء الغربي من المنطقة 

و  22ْ.05َ.19ًشماًال ، وبین خطي طول   32ْ.55َ.22ًو 32ْ.48َ.20ًبین دائرتي عرض  ) المھبول 

  .شرقًا   22ْ.10َ.00

ریة الساحلیة وھي سوسة ورأس الھالل لمراكز الحضمن ا عدد إلى الشمال من منطقة الدراسةقعی

المراكز  ھذهویربط بین برق ولملودة والقبة وعین مارة األ من الجنوبوواألثرون وكرسھ 

بلغ مساحة توالحضاریة مجموعة من الطرق الرئیسیة المعبدة والفرعیة وكذلك الطرق الترابیة ،

  ).1( الشكل.*2كم117.02 الدراسة بجزأیھا منطقة 

  :الدراسة مشكلة:  الثًاث

 قائمة الدراسة، منطقة أودیة ألحواض المورفومتریة للحسابات رقمیة معلومات قاعدة بناء كیفیة

(  مثل الیدویةالتقلیدیة  الطرائق وبخالف)) GIS(( الجغرافیة المعلومات نظم تقنیة استخدام على

 المساحات لقیاس بالنومیترال وجھاز -المسافات لقیاس القیاس عجلة وجھاز -الحاسبة اآللة

 مشكلة صیاغة یمكن اإلیضاح من ولمزید.  أقل وبتكلفة وسلیمة دقیقة نتائج علي ،للحصول)

  : اآلتیة األسئلة في الدراسة

 أودیة ألحواض مورفومتریة متغیرات على تحتوي جغرافیة بیانات قاعدة بناء یمكن كیف  )1

  الدراسة؟ منطقة

 المعلومات نظم باستخدام األرض لسطح المكاني التحلیل إجراء نم المتوقعة النتائج ھي ما  )2

  الجغرافیة؟

 نظم تقنیة طریق عن المورفومتري للتحلیل الریاضیة المنھجیة األسس تطبیق یمكن ھل  )3

  الجغرافیة؟ المعلومات

 المعلومات نظم باستخدام دقیقة جیومورفولوجیة رقمیة خرائط وتصمیم إنشاء یمكن كیف  )4

  یة؟الجغراف

  

  GIS.9.3حسبت المساحة من قبل الباحثة عن طریق برنامج نظم معلومات الجغرافیة *
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  موقع منطقة الدراسة بالنسبة للجبل األخضر) 1(الشكل 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1:250000 مقیاس الجیولوجیة البیضاء لوحة إلي بالرجوع من عمل الطالبة:المصدر 
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  : الدراسة فرضیات: رابعًا

ت الجغرافیة بین الشكل الرسومى المتمثل في البیانات المكانیة وبین البیانات تربط المعلوما )1

 .التي تصف الظاھرة قید الدراسة بھدف انشاء قاعدة بیانات جغرافیة  الوصفیة

علي نموذج  ًایقوم نظام المعلومات الجغرافي بإجراء التحلیل المكاني لسطح االرض معتمد )2

 .ط الطبوغرافیةاالرتفاع الرقمي المعد من الخرائ

وإنتاج خرائط التصریف المائي وأحواض , یھتم نظام المعلومات الجغرافي بتحلیل الشبكات )3

 .وتحدید مصبات االودیة , األودیة ومناطق تجمع المیاه 

وتحویل , یقوم نظام المعلومات الجغرافي بتصحیح االخطاء الناتجة عن تغییر مساقط الخرائط )4

إلى نظام المعلومات االتجاھي  Rasterنظام المعلومات الخلويوالتحویل من  خصائص الطبقات

Vector  وبالعكس بغیة الوصول إلى نتائج دقیقة فیما یتعلق بقاعدة البیانات الجغرافیة الخاصة

 . بأحواض األودیة وشبكاتھا التصریفیة 

  :أھداف الدراسة :  ًاخامس

   -:تھدف ھذه الدراسة إلي تحقیق ما یلي

مورفومتریة  متغیرات على تحتوي جغرافیة بیانات قاعدة لبناء الجغرافیة معلوماتال نظم توظیفـ1

 .    ألحواض أودیة منطقة الدراسة

 . المورفومتریة الخصائص دراسة في الجغرافیة المعلومات نظم بتقنیة الستعانةاـ 2

 لجغرافیةا المعلومات نظم برامج باستخدام دقیقة مورفومتریة رقمیة خرائط وتصمیم إنشاءـ3

  . الدراسة لمنطقة

 المعلومات نظم برامج تقنیة طریق عن المورفومتري للتحلیل الریاضیة المنھجیة األسس تطبیقـ4

 المتغیرات لبعض بالنسبة نجاًحا أكثر نتائج إلى الوصول حالة في المساعدة والبرامج الجغرافیة

 ٠المورفومتریة

الحاسوبیة المتخصصة في دراسة نمذجة  ـ استخدام نماذج التضرس الرقمي والبرمجیات 5

املة عن الخصائص الخصائص المورفومتریة ألحواض األودیة الحتوائھا علي قاعدة بیانات متك
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الخروج بمجموعة من الخرائط ومن ثم  ةالتي یشتق منھا الخصائص المورفومتری الجیمورفولوجیة

  . تعبر عن واقع المنطقة ةواألشكال المورفومتری

  .  وخصائصھا وأبعادھا, أھم األشكال األرضیة باألحواض دراسة  ـ 6

  :أھمیة الدراسة :  سًاساد

الجافة أھمیة خاصة حیث یٌبنى علیھ دراسات أخرى في  لألودیة یكتسب التحلیل المورفومتري

مجال المصادر المائیة والتربة والھندسة الجیولوجیة ومشروعات االستثمار الزراعي والتنمیة 

 –الخصائص المائیة ( ھة واالستقراء واالستدالل لقیاسات الخصائص المورفومتریة المدنیة من ج

من جھة ) والخصائص التضاریسیة للشبكة  –خصائص الكثافة النھریة  -والخصائص الشكلیة 

  .أخرى 

العربیة، حظ ندرتھا في المنطقة لونھ فإالجافة لألودیة  المورفومتریةالرغم من أھمیة الدراسة وب

نھا تستوجب دقة متناھیة في القیاسات المیدانیة المورفومتریة خاصة وإن ھذه الندرة ألوتعزى 

 . ومشقة مضنیة ال تخلو من أخطاء بشریة  كبیرًا جھدًا الباحثونكانت بطرق تقلیدیة یعاني منھا 

تقنیة وھي القیاس ب ،وھذه الطرق لم تعد تجدي نفعا أمام آخر التقنیات الحدیثة التي توصل لھا العلم

ستخدام فبا ،وھو عنصر الوقت وكذلك العنصر اآلخر المھم جدًا.   GISنظم المعلومات الجغرافیة 

  .       لخصائص المورفومتریة بسرعة فائقةمكن استخالص ایھذه التقنیة الحدیثة 

  :منھجیة الدراسة :  ًابعسا

بع األسلوب ت المتوفرة حیث اتوذلك نظرا لقلة البیانا, علي أكثر من أسلوب في البحث  تم االعتماد

لمعالجة البیانات وتحلیل الخرائط الطبوغرافیة وتم التركیز علي استخدام برنامج نظم  المورفومتري

برنامج األتوكاد في استخراج بعض وكذلك  في التحلیل 9.3GISالمعلومات الجغرافیة 

  :علي المصادر األتیة  معتمدًا,البیانات

 .وغرافیة والصور الجویة والمرئیات الفضائیة الطبالخرائط الجیولوجیة و -1

 .الوطني لألرصاد الجوي مركزالبیانات المناخیة الصادرة عن ال -2

 .طالبةبھا ال تقام تيالدراسة المیدانیة ال -3

  : قد مرت الدراسة بثالث مراحل تمت  بشكل متكامل كاآلتي ھذا و
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 .مرحلة جمع المادة العلمیة -1

 .المعلوماتالدراسة المیدانیة وجمع مرحلة  -2

 .الخرائط إعداد مرحلة -3
 

 : العلمیة المادة جمع مرحلة -1

ي حوض وادي المھبول وقد تضمنت تحدید منطقة الدراسة والتي تتمثل ف, ھیدیة وھي المرحلة التم

وتجھیز الخرائط , وجمع الدراسات ذات العالقة, ثرون وحوض وادي بن جبارةوحوض وادي األ

ثم جمع البیانات المناخیة الخاصة بمنطقة الدراسة , الفضائیة والصور الطبوغرافیة والجیولوجیة

من المركز الوطني والریاح , والرطوبة النسبیة, ودرجات الحرارة , قیاسات األمطار والتي شملت 

إضافة إلي تجمیع سجالت قیاس المطر من المحطات المحلیة مثل , لألرصاد الجویة طرابلس 

بتدقیقھا ومعالجتھا حسب ما تتطلبھ  تثم قام, واألبرقھ المحطة المطریة رأس الھالل وسوس

و 1:250000الدراسة من  معلومات مناخیة وقد استخدمت لوحة البیضاء الجیولوجیة مقیاس 

  .الخرائط الطبوغرافیة لوحتي رأس الھالل وكرسة

 : الدراسة المیدانیة وجمع المعلومات وتسجیلھا مرحلة -2

حیث تعجز الخرائط والمرئیات , در البحث الجیومورفولوجيتمثل الدراسة المیدانیة أھم مصا 

ثالث فترات ھي  انیة علىتمت الدراسة المیدلذلك , الفضائیة  عن إیضاح بعض الظاھرات 

تكوینات الصخریة  الو معالم المنطقة  التعرف علىزیارة استكشاف لمعرفة النباتات الطبیعیة و*؛

  .2012-1-29وتمت ھذه الدراسة في 

وقیاس القطاعات  ,ناء الدراسة الثانیة تم دراسة األودیة من حیث؛ خصائصھا المورفومتریة في أث*

 - 10 -20وتمت ھذه الدراسة في , وكذلك اتجاه الفواصل,ودراسة نقاط التجدید , العرضیة لھا 

2012.  

  . الفواصل  اتجاهقیاس باقي  والغرض منھا ھو تكملة  2013-1-4كانت الدراسة الثالثة في *

جیولوجیة والكلینومیتر البوصلة ال: باستخدام وسائل المسح المیداني مثل  وقد تمت القیاسات السابقة

  .وقد تم تسجیل نتائج تلك القیاسات علي دفتر العمل المیداني لحظة إجرائھا, وشریط القیاس 

ت معاینتھا التقاط مجموعة من الصور الفوتوغرافیة للعدید من الظواھر الجیومورفولوجیة التي تم*

  .في المیدان وتوثیقھا في الدراسة دعما للتفسیر العلمي للظاھرات المدروسة

  : الخرائط إعداد مرحلة -3

 للمناسیب وأخرى جیولوجیة خریطة إعداد تم حیثBase mapsاألساس خرائط إعداد مرحلة وھي

, ARCGIS 9.3برنامج وباستخدام الجیولوجیة لوحةعلى ال باالعتماد الدراسة منطقة ألحواض
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 المشروع في طبقة كل تمثل بحیث Layers الطبقات نظام علي یقومprojectإعداد تم حیث

 لوحةال من الجیولوجیة للتكوینات طبقات عدة عمل تم فقد, الدراسة احتیاجات حسب موضوعا

 الخرائط من طبقات عمل وتم, باإلحداثیات وربطھا GISنظام إلي إدخالھا بعد السابقة الجیولوجیة

 البیانات استخرجت حیث برنامجال إلىArc Hydroخاصیة إضافة تم كما,  المناسیب فئات ثلیم

 العمل من المستخرجة الخرائط وسھلت, الخاصیة ھذه خالل من الدراسة بأحواض المورفومتریة

 وخرائط الجیولوجیة الخرائط:  وھي الدراسة تضمنتھا التي النھائیة الخرائط إعدادمثل  المكتبي

 النھریة الرتب وخریطة, ]االنحدرات اتجاه -االنحدارات -االرتفاعات[األرض سطح تحلیل

 .للبحث النھائي واإلعدادالحوض  في المائیة للمجاري

  :الدراسات السابقة : ًاثامن

  ـ    :ھذه الدراسة على ما توفر لدینا من دراسات سابقة في المواضیع التالیة تعتمدإ

  .  فولوجیةالدراسات الجیمورنظم المعلومات الجغرافیة ،و  

  :الدراسات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافیة  - 1

" نظم المعلومات الجغرافیة نظریًة وتطبیقًا"بعنوان  2003دراسة سابقھ للباحث  قاسم الدویكات في 

و إدخال البیانات المكانیة  ,وقاعدة البیانات,حیث درس برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة  ,

  .وبناء نظام معلومات جغرافي,ق منھا وتصحیحھا وتخزینھا، كذلك تعدیل الخرائط وتحدیثھا والتحق

أساسیات نظم المعلومات الجغرافیة و  تطبیقاتھا في " بدراسة بعنوان 2005سمیح أحمد عودة قام و

وكیفیة  ,ونماذج تطبیقاتھا,حیث تطرق إلي نظریات نظم المعلومات الجغرافیة ,"رؤیة جغرافیة

الجة البیانات الجغرافیة وكیفیة إدارة قواعد البیانات في نظام المعلومات الجغرافیة، وقام محمد مع

درس كیفیة التعرف على " نظم المعلومات الجغرافیة" بدراسة بعنوان 2008عبد الرحیم الرجال    

  .وكیفیة تعلم تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة,نظم المعلومات الجغرافیة

الخصائص المناخیة "بدراسة بعنوان  2008قامت في التي غادة محمد علي ھویدي  ثةالباحأما 

فیة باستخدام نظم اوھي دراسة كارتوغر,)الجغبوب  –درنة  –شحات (لمحطات الرصد الجوي 

 حیث توصلت إلي دراسة وتحلیل عناصر المناخ وتمثیلھا كارتوغرافیآ"المعلومات الجغرافیة 

توغرافیة ، ورسمت خرائط مناخ تحلیلیة إلقلیم الدراسة باستخدام رلكابأحدث الطرق والوسائل ا

وساعد ذلك في التحلیل الكمي المكاني الدقیق  ,وبرامج نظم المعلومات الجغرافیة ,الحاسب اآللي
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كما أنشأت قواعد بیانات لھذه  ,وبین الفرو قات المناخیة التي تكونت نتیجة ظروف عامة أو محلیة

وإعادة ,وإدخال التعدیالت علیھا ،فرصة لحفظھا والتعامل معھا بصورة رقمیةالعناصر تتیح ال

  .استخدامھا عند الحاجة 

تحدیث الخرائط الطبوغرافیة " بعنوان  2009وأیضا دراسة سمیة سلیمان عبد اهللا السویحلي 

ث حیث توصلت إلي تحدی,"وتحلیلھا باستخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة,لمنطقة البیضاء

كذلك حدثت قاعدة البیانات لبعض الخرائط الموضوعیة ,الخریطة الطبوغرافیة لمنطقة الدراسة

وأعدت مجموعة من الخرائط الموضوعیة الطبیعیة ,خطوط الكنتوریة والمیاه السطحیة وغیرھاالك

 ,الرقمیة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة الخرائط الموضوعیة البشریة ومجموعة من,الرقمیة

  .وأنتجت خریطة طبوغرافیة مستحدثة لمنطقة الدراسة 

توظیف تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة "ونشرت كذلك  حنان عبد اللطیف الغیالن دراسة  بعنوان 

لبناء قاعدة بیانات جغرافیة ذات متغیرات مورفومتریة ألحواض األودیة الجافة،دراسة تطبیقیة 

اعدة بیانات جغرافیة ذات متغیرات مورفومتریة بناء ق ىتوصلت إلحیث " لحوض وادي لبن

ونموذج  ثة متمثلة في المرئیات الفضائیة واعتمدت على مصادر بیانات رقمیة حدی,لحوض الوادي

  .وتوصلت إلي إنشاء وتصمیم خرائط مورفومتریة رقمیة  DEMاالرتفاعات الرقمیة 

  :الدراسات الخاصة بالجیومورفولوجیا  - 2

حوض وادي الرمیمین "ف بعنوان 1990م تودراسة صبري محمد محمود ال تتضمن ھذه الدراسات

حیث قام الباحث بدراسة الخصائص المورفومتریة لحوض وادي " ،دراسة جیومورفولوجیة 

وكذلك تصنیف األحواض المائیة في الرواتب  النھریة المختلفة داخل الحوض، وتبین من ,الرمیمین

االنحدار، : ، أن المتغیرات تكثفت حول عدة عوامل وھي  خالل تطبیق أسلوب التحلیل العاملي

  .درجة االنتظام ، األبعاد أو الحجم ، الشكل ، االنحدار العكسي

حول التطور الجیومورفولوجي لبعض "ف1992من  فتحي الھرام ومجدي تراب  وكذلك دراسة ُكلٍّ

راسة التاریخ ،حیث تمت د"األودیة بالجبل األخضر باستخدام التحلیل المورفومتري 

الجیومورفولوجي لألودیة منذ نشأتھا حتى الوقت الراھن من خالل القیاسات باستخدام بعض 

المعامالت المورفومتریة ،أي القیام بدراسة التطور الجیومورفولوجي لألودیة بداللة أشكالھا 

  .المؤثرة بھا 

" یة حافة رأس النقبجیومورفولوج"بعنوان ) 1998علي سعید سالم البلوشي (وتناولت دراسة 

 والخصائص,حیث قام الباحث بدراسة الخصائص المورفومتریة لشبكة التصریف المائي
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وتوصل إلي أن العملیات الجیومورفولوجیة التي ,المورفولوجیة للمنحدرات واألشكال األرضیة

لكیمیائیة تنشط علي المنحدرات  تتم بصورة بطیئة عادة، كذلك تلعب عملیات التجویة المیكانیكیة وا

وكذلك الخصائص االنحداریة للحواف الصدعیة تؤكد ,دورا كبیرا في تطور منحدرات النحت

تعرضھا إلي حت مائي شدید بفعل األودیة الجانبیة التي أسھمت في تطویرھا إلي حافة صدعیھ 

  .حتیة 

التطور الجیومورفولوجي لحوض وادي "بدراسة بعنوان  2003كما قام علي محمد الفیتورى 

 ،فیھا بدراسة تطور الجیومورفولوجي لحوض الوادي الباحث  قام" القطارة دراسة مورفومتریة 

لر، وبلغ إجمالي المجاري المائیة ھترأشوض یضم سبع رتب تبعا لتصنیف فقد وجد أن الح

وتتباین أعدادھا في كل رتبة ، فقد استخدم التحلیل الكمي في دراسة  ،5035بالحوض حوالي 

مورفومتریة رفومتریة للحوض واألحواض الرافدیة ، وتبین من نتائج المعامالت الالخصائص المو

شارة لحدوث نمو نسبي لعدد الودیان ولیس ھناك ِإ, ا في الوقت الحاضرنیللحوض أنھ مستقر تكتو

تبین أن األحواض األكبر مساحة غالبا ما تزید فیھا  )شكل الحوض(في الحوض ، ومن دراستھ 

وأن الحوض  ،من االستطالة ، ولھذا فھي أقل انتظاما وتناسقا من حیث شكلھاتقترب واألبعاد 

واألحواض الرافدیة تقترب من الشكل الدائري إلي حد ما ، وھو مؤشر علي أن األحواض  الرئیسي

 .    قطعت شوطا كبیرًا إلي حد ما من مرحلة دورة التعریة قبل أن تدركھا ظروف المناخ الجاف

الصدوع والفواصل ونوع  أثر"بعنوان  2004محمود الصدیق بالقاسم التواتيلك قامت دراسة كذ

الصخور في توجیھ خط الساحل الحالي في المنطقة الممتدة من رأس الھالل حتى منطقة الحمامة 

فقد قسم الباحث الساحل إلي ثمانیة قطاعات ،حیث "  بالجبل األخضر،دراسة جیومورفولوجیة 

لوجیة في المنطقة الساحلیة والخصائص المورفومتریة للفواصل تناول الخصائص الجیومورفو

ن اتجاھات الفواصل واتجاھات ن ھناك عالقة بیوذكر الباحث أالمنتشرة علي خط الساحل ،

نالحظ ذلك في , كثافة الفواصل تزداد كلما اقتربنا من المناطق المتأثرة بالصد وعالصدوع، و

ھا باالتجاه یعطي انطباعا علي مدي تأثیر الفواصل علي القطاع الرابع ،وأطوال الفواصل وعالقت

فقد لوحظ تباینھا في منطقة الدراسة من جھة ،وتأثرھا بالفواصل المواجھة لألمواج , خط الشاطئ

اإلعصاریة من جھة أخري ،كذلك نالحظ أن النسب المئویة ألطوال الفواصل تختلف حسب 

شمال غرب ـ جنوب (و%" 33" نسبتھ ما التي تشكل) شمال شرق ـ جنوب غرب( اتجاھاتھا 

ا ل في المنطقة موضوع الدراسة ،كممن مجموع نسب الفواص%" 28" التي تشكل ما نسبتھ) شرق

أھمیة  بینما تزدادشاطئ واتجاھات الصدوع والفواصل ،تبین عدم وجود عالقة بین اتجاھات خط ال

 .              صخر العالقة بینھا حسب نوع ال
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التعریة المائیة األخدودیة "بدراسة بعنوان  2009قام الباحث مفتاح موسي سعد  خرىأوفي دراسة 

،توصلت الدراسة إلي بعض الخصائص "في حوض وادي تناملو بجنوب الجبل األخضر

  .وتبین أن الحوض یمر بمرحلة شباب متقدمة  ,المورفومتریة للحوض

جیومورفولوجیة أودیة "بعنوان  قام عوض عبد الواحد عوض بدراسة أیضًا السنة نفسھاوفي 

،حیث سلطت الدراسة الضوء علي " المنطقة الوسطي من السفح الجنوبي للجبل األخضر

وتوصل من دراستھ  ,ودیة للمنطقة الوسطي من السفح الجنوبي للجبل األخضرألجیومورفولوجیة ا

  .    سطحھا وأنھا  تتسم بقلة تضرس أ ,إلي أن األحواض تمیل في أشكالھا إلى االستطالة

توزیع المدرجات الساحلیة وأصلھا في المنطقة الممتدة "بعنوان   1990دراسة محمد علي العرفي 

مقطعا  68، حیث تناولت الدراسة التحلیل المكتبي لعدد "بین سوسة وكرسھ بالجبل األخضر

د من المدرجات و تبین أن ھناك العدی , المذكورة آنفآ مقطعا طولیا لألودیة للمنطقة 33طبوغرافیا و

نظرا ألھمیة التحدید الدقیق الرتفاعات وامتدادات ھذه و,التي تظھر علي ارتفاعات متعددة ومختلفة

المدرجات فقد أجریت العدید من القیاسات المیدانیة ، وقد تبین أن ھناك مدرجات ذات منشأ بحري 

  .متر  فوق مستوي البحر 200وخاصة تلك الواقعة علي ارتفاعات أقل من 

العالقة بین  أنماط التصریف والتراكیب "بعنوان   1990وكذلك  دراسة عابد محمد طاھر  

ونوع الصخور من جھة أخرى في المنطقة  ،الجیولوجیة المتمثلة في الفواصل والصدوع من جھة

عن طریق تحلیل بیانات الدراسة  الباحث حیث توصل" الممتدة بین سوسة وكرسة بالجبل األخضر

عالقة بین جاه الرئیسي للمجاري في المنطقة ھو شمال شرق ـ جنوب غرب ،وأن ھناك إلى أن االت

وع في المنطقة ،وتزداد قیمة ھذه العالقة تدریجیا من المرتبة األولى حتى اتجاھات الفواصل والصد

  . المرتبة الخامسة 

بالجبل خط الساحل المحصور بین سوسة ودرنة "بعنوان  2001لك دراسة الصید الجیالني وكذ

 ،حیث تناول" األخضر دراسة أثر األمواج علي الظاھرات الجیومورفولوجیة والمنشآت الساحلیة

في دراستھ أثر األمواج علي الظاھرات في اثني عشر نقطة قیاس ، تم اختیارھا علي خط  الباحث 

منشآت توصل  إلي أن تأثیر األمواج علي الوالساحل المحصور بین سوسة ودرنة بالجبل األخضر، 

  .      الساحلیة یختلف باختالف مواضعھا عن خط الشاطئ وباختالف قوة وارتفاع األمواج 

الكارست في المنطقة الممتدة من درنة إلى  مورفولوجیة"بعنوان 2003الشحومى  خلیفھدراسة 

،حیث درس خصائص الكارست في جزء من النطاق "سوسة بالجبل األخضر شمال شرق لیبیا 

ل األخضر من خالل استنباط العالقة بین الظاھرات الكارستیة والتكوینات الصخریة الشمالي للجب

وقد  ،والتراكیب الجیولوجیة ،كذلك درس بعض الكھوف والممرات الجیریة الموجودة في درنة

  . وصف ھذه الكھوف بأنھا طبقیة وداخلیة المنشأ
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  : الصعوبات والمشكالت التي واجھت الدراسة : تاسعًا 

  :مجموعة من الصعوبات منھا  لقد واجھت الطالبة      

ودیة ة من دراسة األطالبلك لم تتمكن اللذ ,مان في أودیة منطقة الدراسةواأل نعدم توفر األم -1

 .كاملة 

 .لغة العربیة العدم توفر المراجع الخاصة بالبحث ب -2

 .خاصة بنظم المعلومات الجغرافیة عدم توفر مراكز -3

  : دراسةتبویب ال: عاشرًا

  : اآلتيك فصل لك لمحتوى عرض یلي وفیما

 أھدافھا وأھمیتھا ومنھجیتھاتناول دراسة موقع منطقة الدراسة وكذلك : اإلطار النظري   

  .ھاوالدراسات السابقة والصعوبات التي واجھت

: محاور ھي ةحیث تناول ثالث, یدرس دراسة الخصائص الجیولوجیة للمنطقة : الفصل األول 

تكوین , تكوین درنة , أبولونیةتكوین , األثرون والتي انقسمت إلي تكوین , لوجیة التكوینات الجیو

ثم دراسة التطور التركیبي , وكذلك رواسب الزمن الرابع, تكوین الفایدیة , تكوین األبرق, البیضاء 

ودراسة التراكیب الجیولوجیة في أحواض , والوضع التكتوني للجبل األخضر ومنطقة الدراسة 

وكذلك األنظمة التركیبیة , ثم دراسة دورات الترسیب والتاریخ التكتوني للجبل األخضر, ة الدراس

  .الوضع الجیوتكتوني ونشأة الجبل األخضر, للجبل األخضر 

یدرس الخصائص الجغرافیة ألحواض أودیة منطقة الدراسة وھي تشمل دراسة : الفصل الثاني 

انحدارات , نموذج االرتفاع الرقمي ألحواض األودیة؛ والذي ینقسم إلي رضالشكل العام لسطح األ

وكذلك دراسة , اتجاه انحدار سطح األرض بأحواض األودیة , سطح األرض بأحواض األودیة

ویحتوي الفصل أیضا علي , األمطار, الرطوبة النسبیة , الریاح, المناخ حیث یشمل درجة الحرارة 

نوبر والعرعر البلوط والزیتون البري والخروب النبات الطبیعي وتشمل نبات العنصل وغابات الص

  .والشماري وأحراج البطوم 

  التصریفیة وشبكاتھا األودیة ألحواض المورفومتریة الخصائص اسةرد یتناول: الفصل الثالث

 األودیة ألحواض الشكلیة الخصائص,) المحیط,العرض,الطول(األودیة أحواض أبعاد مساحةو,

 الخصائصكذلك دراسة  الحوض شكل معامل,بةاالستدارةنس,االستطالة نسبةوھي تشمل؛

 الوعورة درجة ,النسبیة التضاریس,التضرس معدلوھي تشمل؛ األودیة ألحواض التضاریسیة

 الخصائصكما یشمل الفصل الثالث علي دراسة  الھبسومتري التكامل,الحوض نسیج معدل

 التشعب معدلو, المائیة مجاريال ورتب أعدادوھي تحتوي علي  ,التصریف لشبكات المورفومتریة
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 معدلو المجاري اتجاھاتو ,المجاري بین المسافات ,المائیة المجاري أطوالو ,المرجح والتشعب

  .التصریف كثافةو المجاري بقاء معدلو,المجاري تكرار

 :الرابع الفصلدرس : الفصل الرابع

 أشكالوكذلك  والطولیة ةالعرضی القطاعات أشكال, األودیة بأحواض المرتبطة األرضیة األشكال

 وواجھات حافاتدراسة و, الغطس بركو الوعائیة لحفراو الجبلیة المسیالتوھي  النھري النحت

 ,التجدید نقط ؛القاعدة مستوى بتغیر المتأثرة األرضیة أشكالو األودیة جوانب منحدرات جروف

 ؛النھري اإلرساب أشكال إضافة إلي دراسة ,المجرى من الدنیا باألجزاء الصخریة المصاطب

 .الفیضیة المراوح, التوأمیة غیر االرسابیة النھریة المصاطب
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  الفصل األول

  .في منطقة الدراسة الخصائص الجیولوجیة ألحواض األودیة -  1

  .تمھید        

  .التكوینات الصخریة  -  1 - 1

  .راسةالتطور التركیبي والوضع التكتوني للجبل األخضر ومنطقة    الد - 2 - 1

  .التراكیب الجیولوجیة ألحواض األودیة  -  3 - 1

  .دورات الترسیب والتاریخ التكتوني للجبل األخضر  -  4 - 1

  .األنظمة التركیبیة للجبل األخضر  -  5 - 1

  .نشأة الجبل األخضر والوضع الجیوتكتوني  - 6 - 1
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  الفصل األول 

  الدراسة منطقة في األودیة ألحواض الجیولوجیة الخصائص

  :تمھید

فالتكوینات , عد الدراسة الجیولوجیة أحد األسس التي تعتمد علیھا الدراسة الجیومورفولوجیة ت 

وما من ظاھرة , والبنیة الجیولوجیة من أھم العوامل التي تؤثر في تشكیل سطح األرض 

جیومورفولوجیة  إال وھي نتاج العالقة بین البیئة الجیولوجیة من نوع الصخر ونظامھ وتركیبة من 

  .وعوامل التعریة من جھة أخر,  جھة

, التطور التكتوني للجبل األخضر ومنطقة الدراسة, التكوینات الصخریة  : ولقد تناول ھذا الفصل

والتاریخ التكتوني للجبل  ودورات الترسیب, والتراكیب الجیولوجیة في أحواض منطقة الدراسة 

  .الوضع الجیوتكتوني ونشأة الجبل األخضر , األخضر

  :یولوجیة أحواض األودیة ج - 1- 1

  :التكوینات الصخریة - 1ـ  1- 1

  :)الكریتاسى العلوى(تكوین األثرون  - 1- 1- 1- 1

بدأ ترسیب ھذا التكوین مع بدایة الكونیاسیان واستمر حتى الماسترخیان ، وكان أول من استخدم 

كما ,یرى الج وھو یعتبر مرادفًا لحجر األثرون)  p70.Rohlich 1974(مصطلح تكوین األثرون 

وھو یمثل الحجر الجیري الطباشیري األبیض للكریتاسى )1971بار و حموده عام(قدمھ وحدده 

 ،المنطقة س الھالل في شمال غربأوالمنطقة الشاطیئة لمرسى ر, األعلى في وادي األثرون

في منطقة و ،وینكشف ھذا التكوین في الحافات البحریة الشاطئیة شمال شرق منطقة الجبل األخضر

ویتألف من طبقات رقیقة من الحجر الجیري , س الھالل وفي بعض األودیة العمیقة أاألثرون ور

 Barr and Hahhuda 1971(.لى البیاض وضعیفة الصالبةإلونھا ضارب , الطباشیري

p27).1-1(صورة.(  
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  .األثرون الجانب األیمن لوادىب,تكوین األثرون )1-1(صورة

  ).29.1.2012(  الحقلیة الدراسة :المصدر

  :ویمثل من األیوسین السفلي إلي األوسط ) :سوسة(تكوین ابولونیة  –2- 1- 1- 1

بولونیة الجیري وھو یعتبر واحدًا أقد أطلق علیھ حجر ف ,أول من استخدم ھذا االسم كان جریجورى

والتي , لنطة ویتكشف في كل من درنة وجنوب غرب اس,من أقدم ثالثة تكوینات في الجبل األخضر

بعد ذلك pp572-615.(Gregory,1911(األیوسین في شمال برقة  جریجورى إلي صخور نسبھا

بولونیة وحدد موضعھ النموذجي في أقام بیترش باستخدام مصطلح تكوین 

.                                                                                   (Pietersz,1986pp.125-130)جنوبقریةسوسة

وحجر  ،ویتألف ھذا التكوین من طبقات أفقیة من حجر جیري ناعم الحبیبات وسیلیكاتي أحیانًا

  )2-1(صورة.جیري سلیكات ونادرا ما یحتوى في بعض األماكن على عقد من الصوان
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  .یمنصورة للجانب األ, دي األثرون تكوین أبولونیا بوا)  2-1(صورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)29.1.2012 (الحقلیة الدراسة: المصدر

  : )األیوسین األوسط والعلوى (تكوین درنة  ـ - 3- 1- 1- 1

أول من أطلق مصطلح تكوین درنة على وحدة الحجر الجیري البارزة والمنكشفة  كانجریجورى

ھذا التكوین یحتل نسبة كبیرة من صخور الجبل و,على طول الحافة الشاطئیة بالقرب من مدینة درنة

  .  (Gregory , 1911pp572-615) األخضر

وھي عبارة عن حجر جیري , حبیباتھا ناعمة, ویتألف ھذا التكوین من طبقة أساسیة صلبة متماسكة 

بلغ ،وقد باإلضافة إلى حجر جیري مرجاني, بیض داكن إلى رمادي یحتوى على نیمولیتأذي لون 

مترا، وبلغ سمكھ في منطقة البیضاء حوالي  140لھذا التكوین في منطقة درنة  جمالياإلالسمك 

تدریجیا بتكوین البیضاء  یغطيو مترًا، وینھي تكوین درنة دورة الترسیب األیوسینیة 270

إن تكوین درنة غني بالحفریات المتمثلة في  ,األولیجوسینى أو األبرق أو تكوین الرجمة المیوسینى

  ).3-1(صورة. الرئیسي للتكوین النیمولیت الذي یعد الممیز نیفراو الفورام
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  .منطقة درنة صورة رأسیة, حجر جیري من تكوین درنة)3- 1(صورة

  

  

  

  

  

  

  

  ).29.1.2012(  الحقلیة الدراسة :المصدر

  ) :  األولیجوسین السفلى (ـ تكوین البیضاء   4- 1- 1- 1

حیث اشتق االسم من ) دم مصطلح تكوین البیضاءأول من استخRohlich,1974 p,70 (ُیعد رولیخ

  :وتشكل ھذا التكوین من عضوین ،مدینة البیضاء في الجبل األخضر

ویعتقد ،   في األسفل وعضو الحجر الجیري الطحلبي في األعلى مارل عضو شحات

لوجود ھذا التكوین ھو توافقھ مع دورة  الرئیسيبأن السبب  )(Rohlich,1974 p,70رولیخ

ویمكن تمییز , إذ یفصلھما سطح عدم التوافق عن الطبقات التحتیة والعلویة , ب المنفصلة الترسی

بین قریة البیاضة مارلویوجد عضو شحات , العضوین المكونین لتكوین البیضاء في بعض األماكن 

في حین تطور الحجر الجیري الطحلبي على شكل نموذجي في ,ولملودة علیطول المصطبة الثانیة 

ر الشمالي الغربي للجبل األخضر في الجزء األوسط من الجبل األخضر ممتدا شرقا إلى ما المنحد

  .بعد لملودة 

 Kleinsmeid and Vanأول من وضع االسم كالینمید وفان دیر برج :  مارل عضو شحات -1

Der Berg,1968.pp.115-130 ) ( ویشتمل على نسبة عالیة , كعضو من تكوین وادى الكوف

، في اللون باإلضافة إلى الحجر  يلى رمادإات وجلوكونایت ناعم ومارل مصفر من الحفری
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مترًا 20أما السمك فغالبا  ,ویشتمل أحیانا على طبقتین أو ثالث طبقات مارلیة, الجیري المارلى 

ھذه الطبقات المارلیة ذات النفاذیة . مترًا في منطقة غرب وادي الكوف  40وأقصى سمك للطبقات 

تمنع رشح المیاه السطحیة إلى أسفل المیاه الجوفیة ، مما أدى إلى تكوین عدد من  ,االضعیفة جد

  .كبر ھذه الینابیع عین شحات أو,الینابیع علي طول الوجھة العلیا لھذا العضو

ستخدم ھذا المصطلح اأول من : عضو الحجر الجیري الطحلبي  ـ2

بوصفھ عضو ) ( Kleinsmeid and Van Der Berg,1968.pp.115-130كالینمیدوفاندنبرج

وتشكل عضو الحجر الجیري الطحلبي من تطبق سمیك ومتماسك لونھ  ,من تكوین وادي الكوف

وصلب قرب  ،أبیض مصفر بھ حفریات الكالكارینایت الطحلبي  حبیبي متوسط إلى مجھري التبلور

  .مترًا  28لى إ 20أما السمك فغالبًا ما یتراوح بین  ,وتدل خصائصھ على تطحلب واسع ,القمة

وتحتوى دورة الترسیب ھذه على كالكارینایت في , مترًا70یبلغ السمك األقصى لتكوین البیضاء 

, على بیئة بحریة شاطئیة ضحلة  ،كما تدل نوعیة المحتوى الصخري والحفریات,الجزء األعلى منھ

الدورة بطبقة واضحة  وانتھت ھذه ،ولم یالحظ أي توافق بین ھذا التكوین وتكوین درنة الواقع أسفلھ

) 1-1الشكل (.من الحجر الجیري الرخوي وبعدم توافق مع الطبقات التي تعلوه وھى تكوین األبرق 

.  

  : )العلوى الى األوسط وسین األولیج(األبرق ـتكوین 1-1-5-  1

 األبرق عضو مع یتوافق وھو 1974 األبرقرولیخفیعام تكوین مصطلح استخدم من أول ُیعد

 تشكل التكوین ھذا شحات، لتكوین الكالكارینایتى والعضو, الكوف وادى لتكوین تىالكالكارینای

 حدد الذى السمك ویبلغ, الصخریة خصائصھا حیث من مختلفة منفصلة ترسیبیة دورة خالل

 السفلي األولیجوسین بدایة وحدات یحد عریضًا حزامًا ویشكل مترًا، 36 حوالى 1974 ھرولیخفي

 والجنوبیة الشمالیة المنحدرات على یتكشف كما ,العبید لجردس الغربیة األجزاء و الجنوب في

  .                                                                                         األخضر للجبل

  ) :السفلى المیوسین العلوىـ األولیجوسین( الفایدیة ـتكوین6  -1- 1-1

 قریة من االسم واشتق)) Pietersz,1986 p125-130الفایدیة مصطلح استخدم لمن أو بیترزد یع

 ما التكوین ھذا عمر بیترز حدد وقد, شحات مدینة جنوب متر كیلو 16 مسافة على تقع التى الفایدیة

                                           :                                                      عضوین إلى التكوین ھذا وقسم, واألوسط السفلى األولیجوسین بین
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 جیري حجر من ویتكون, الحبیبات وخشن رمادى ًلونھ مترا 40سمكھ یبلغ: الجیرى الفائدیة ـحجر

  . تداخل نسبة بینھما مارلى جیرى وحجر,

 متفحم أخضر صلصال مع أصفر إلى بنى ناعم صلصال من یتألف: الصلصالي الفائدیة ـعضو

  .مترًا 360 حوالى العضو ذا سمكھ ویبلغ

  :الرابع الزمن رواسب -2- 1-1

  : النھریة الرواسب-2-1- 1-1

 الرابع الجیولوجي الزمن رواسب أكثر یمن النھر والحصى) الطینیة الرملیة التربة( الغرین یعد

 من النوع بھذا المغطاة المناطق أكثر من األخضر الجبل جنوب ویعتبر البیضاء، تكوین على شیوعا

 والقنوات الفیضیة، الرواسب عن تكشف التي األودیة تقطعات في وجودھا یكثر كما سب،الروا

 من سلسلة وتظھر, لنھریة ا السھول رواسب في محفورة الواسعة الودیان بعض في الرئیسیة

 وسمك الطبقات، بین الغرین من مكون وحصى غرین مع والناعمة الخشنة الحبیبات ذو الحصى

 الجنوب ناحیة المسطحة المنخفضة األراضي م،وفي 10 یتجاوز المنطقة ھذه في النھریة الرواسب

 غرین نجد) بیرمازق غرب وجنوب غرب( األخضر للجبل الشرقي الجنوبي المنحدر على الغربي

 متصل حصى یعلوھا محجوبة قاعدة مع مكشوف م  20 حوالي سمكھ یبلغ الذي الكلسي الحجر

 إلى النھري الغرین یصل األخضر للجبل الغربي الشمالي المنحدر م،وعلى 4 – 2 سمكھ بیبلغ

 مشي، بشكلھا إال البیضاء تكوین امتداده في یتجاوز ال الذي المرج، منخفض في لھ سمك أقصى

 Mc Burney( واألحدث األقدم بالحصى یعرف فیما تتجسد الرواسب نجد الساحلیة المنطقة وفي

and Hey, 1955,P400-316 :(ھضاب یشكل واألخیر األعلى البحریة ابالھض یغطي األول 

  .الساحلي السھل في مخروطیة وقواعد األودیة في تجمع
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1:250000بیضاء الجیولوجیة مقیاس من عمل الطالبة بالرجوع إلي لوحة ال: المصدر
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  :الرواسب الساحلیة - 2- 2- 1- 1

  :ورمال الشاطئ ,السبخةورواسب  ,كثبان الرملیة المتصلبةھذه المجموعة تضم ثالثة  أنواع ھي ال

غلب أطینیة یمیل لونھا للبني، وھي في تتكون رواسب الكثبان المتصلبة أساسا من صخور مارل 

وكائنات  ,السواحل تتألف في معظمھا من قطع أو شظایا أصداف ذات حبیبات متوسطة الحجم

الرخویات  وصدف ,، والطبقات األساسیة المائلة)رمال شاطئیة متحولة(وغیرھابحریة دقیقة 

تعتبر معالم نموذجیة لھذه الرواسب  ،المحفوظة بشكل جید) Helix(مسطحات األقدام األرضیة 

الطباشیریة، كما أن رواسب الرمل والغبار الذي تجلبھ الریاح من السفوح والتالل المنتشرة ممتدة 

م بین  60- 50على طول الشریط الساحلي، وھذه الكثبان االحفوریة یصل ارتفاعھا إلى حوالي 

الحنیة والحمامة، وتقوم عادة الكثبان المتصلبة مباشرة على صخور متكونة ما قبل العصر الرباعي 

، واألجزاء السفلى من ھذه )في أغلب األحوال على صخور كلسیة تعود إلى العصر الثالثي(

یعرف التكتالت الصخریة یمكن أن تمثل جزئیا رمال شاطئیة متصلبة، وتتكون المخروطات مما 

ولكن  ,غلبھ على صخور مارل طینیة لرواسب جلبتھا الریاحأبالحصى األصغر الذي یقع في 

، وفي نواحي الحنیة والحمامة صخور المارل )غرب سوسة مثال(تتداخل معھا بشكل متناوب 

مناطق للكثبان المتصلبة ھناك، وأقدم منطقة تقع  ویمكن مشاھدة ثالث ,ھرة بشكل أفضلالطینیة ظا

م  179وترتفع قمتھا إلى  ,وتتجاوز السفح السفلي ،سافة بعیدة جدا من الشریط الساحليعلى م

حفوریة متآكلة بشكل كبیر بفعل ، والمنطقة الساحلیة للكثبان األ)جنوب وجنوب غرب الحمامة(

من صخور ارتطام األمواج وھبوب الریاح، والجزر الصغیرة بالقرب من سوسة مكونة أیضا 

  .الریاح طباشیریة جلبتھا

التي تجفف بشكل دوري تمتد بین المناطق الوسطى ) السباخ(المنطقة الضیقة جدا للشواطئ 

بشكل متكرر بمیاه  ئلتوالساحلیة من الكثبان المتصلبة بجوار الحنیة، وھذه األھوار أو الوھاد تم

حجر  م، وھي تحتوي علىومیاھھا الجوفیة متصلة بالبحر بشكل دائ ,البحر عند ھبوب العواصف

حمر مع منطقة تداخل رقیقة من الرمل الناعم، وخالل موسم الجفاف تتكون طبقة أطیني كلسي 

ول كیمیائي من الطین األحمر لولكن یظل محتواھا یغلب علیھ مح ،رفیعة من الملح على السطح

قل أوسمك محتواھا من الراسب قد یكون  ,م 200، وعرض ھذه الوھاد ال یتجاوز بشكل قلیل نسبیا 
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من المنطقة  م، والمنطقة التالیة لھا مباشرة من الوھاد موجودة في الجانب الجنوبي الشرقي 10من 

  .واآلن تتمیز بانخفاض مسطح بسیط تعلوه تربة حمراء ,حفوریةالمركزیة للكثبان األ

نشأ بشكل بسیط على تكوین البیضاء الصخریة، وفي أغلب :  الشاطئ الرملي األخیر -2-3- 1-1

یظھر في خلجان صغیرة یمتد طولھا إلى بضع مئات من األمتار التي تتخلل الشریط األحوال 

ویتكون في معظمھ  ,الساحلي الصخري، والرمل في ھذه المنطقة ذو حبیبات متوسطة ودقیقة الحجم

وتشكل أماكن غیر  ،من قطع األصداف والحجر الكلسي، وبعض منھا تترسب مجددا بفعل الریاح

  .)2-1(الشكل.ت السفوح الصخریة أو الجروف المكونة من الحجر الكلسيمنتظمة على منحدرا

  

  

  

  



  العام للجبل األخضر) االستراتجرافي

  .لوحة البیضاء  1:250000

االستراتجرافي(العمود الطبقي ) 2-1(الشكل 

1:250000مقیاس  خریطة لیبیا الجیولوجیة, مركز البحوث الصناعیة: المصدر

  

المصدر
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  جبل األخضر و منطقة الدراسةالتطور التركیبى والوضع التكتونى لل - 3- 1- 1

  : التراكیب الجیولوجیة في منطقة الدراسة - 1- 3- 1- 1

ولكن تم وصف عدة , إن منطقة الدراسة جزء صغیر من الجھة الشمالیة الشرقیة للجبل األخضر

ومنھا ما ھو  ,منھا ما ھو تركیب أولى لتكوین وتشكل أثناء عملیات الترسیب :تراكیب جیولوجیة

  .د ترسیب الطبقات وعملیات التصخرثانوي تكون بع

 ,وھو السمة الممیزة لصخور المنطقة Beddingالتطبقومن التراكیب األولیة في صخور المنطقة 

عدم و. لكل طبقة مایمیزھا من لون ومحتوى صخري وحفري  ,في شكل طبقات تتراكمحیث 

 ھناك وكذلك،لصخرھو من التراكیب التي تتكون في أثناء تكون ا (Disconformity)التوافق 

 ھولكن ,وھو لیس من التراكیب األولیة أو الثانویة DisdipositionSlampالترسیب أثناء تشویة

ومنھا الحركات التكتونیة ومنھا عوامل التعریة وانقطاع , ینتج مع عملیات عدیدة منھا الترسیب

السفلى الذي یفصلھ  یمیزه الحدو,و یتواجد سطح عدم التوافق واضح تحت تكوین األبرق ,الترسیب 

 ,والحد العلوي الذي یفصلھ عن تكوین الفائدیة ,)عضو الحجر الجیري الطحلبي(عن تكوین البیضاء

خور والحفریات التي تمثل كل ویتمیز بوجود طبقة واضحة من الكونجلومیرات الغنیة بأنواع الص

مكشف الذي یقع علي جانبي جانبي ال ىوتتضح ھذه الطبقة عل  ،السابقة لتكوین الفایدیة اتوینالتك

ومن  ,الحافة الثانیة ىكیلو متر فقط من مدینة شحات عل 2.5بعد  ىوعل ,طریق شحات ـ سوسھ

 ضمن,عن الوضع األفقي Dip of beddingالتراكیب الجیولوجیة الثانویة ھو میل الطبقات 

ت تكتونیة ھو نتیجة لعملیافي وضع أفقي وما حدث لھا من میل المعروف أن الطبقات تترسب 

كما ھو موضح علي الخریطة .لخفض وكذلك عملیات الطي المتكررأھمھا عملیات الرفع وا

تفقد میل الطبقات في الحافة األولى نجد أنھ عكس میل الطبقات  ماعندف) 1- 1(الجیولوجیة في شكل 

ویتغیر  ,في مكشف طریق سوسھ ـ درنة أي أن الطبقات تمیل في بدایة الحافة األولى ناحیة الشمال

اختالف اتجاه المیل و.لیصبح ناحیة الجنوب عند مواجھة الحافة األولى للبحر المتوسط  ه؛ھذا االتجا

) 1- 1..راجع شكل (من الجنوب في مكشف طریق سوسة ـ درنة إلي الشمال مع بدایة الحافة األولي 

وھو ما یتفق  ،یتجھ محورھا ناحیة الشرق Open anticlineنھ طیة محدبة مفتوحة أقد یفسر علي 

تم قیاس مجموعة فواصل بین الصخور المنكشفة في  وقد ,مع الوضع التكتوني العام للجبل األخضر

حیث قیست عینة  ,صخور األصلیة لمجرى األودیةالأراضي ما بین أحواض األودیة وكذلك من 

واتجاه توضح العالقة بین الفواصل  5-1إلي  3-1فاصًال في كل حوض واألشكال من  50بمقدار 

  .مجاري األودیة 
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  -:بن جبارة  التراكیب الجیولوجیة في حوض وادي

  : اآلتي یتضح 3- 1 الشكلخالل ومن 

  ،جنوب غرب –كبر عدد من الفواصل في حوض بن جبارة وفق االتجاه شمال شرق أإن  -1

كما  ,ھذا على العكس من وادي األثرون% 76نسبھ وصلتوب,فاصل 38عددھا في العینة  یصل

 .أثر الفواصل في ھذا الحوض بالمد والجزر لوحظ ت

 . من العینة المدروسة% 24فاصًال بنسبة 12أما الفواصل باالتجاه شمال غرب عددھا  -2

 الشكل بن جبارةعند مقارنة وردة اتجاھات المجاري بوردة اتجاھات الفواصل لحوض وادي  -3

 :اآلتيلوحظ ) 1-3(

ي المائیة خصوصا في اتجاھي شمال شرق ھناك تماثل كبیر بین اتجاھات الفواصل والمجار

وھذا  ،ءعینة الفواصل والمجاري على السواغرب وھما یمثالن النسبة المئویة األكبر من  جنوبو

ن المجاري المائیة تعتبر أخر أل، التماثل یدل على مدى تأثیر الفواصل على اتجاھات المجاري

، فوجود الفواصل كمناطق كلھا  ةوتعكس األحداث السابق ،حدث جیولوجي في منطقة الدراسة

لذلك یمكن  ,تسھل فعل التعریة فیما بعد لنشأة المجاري المائیة ,ومستویات ضعف في الصخور

بن جبارة توضحان مدى تأثیر التراكیب  لحوض تجاھات الفواصل والمجاريالقول بأن وردتي ا

ن المجاري أیبرز ھذا جلیًا في و ,اري المائیةر شبكة المجفي نشأة وتطوالكبیر  ودورھاالجیولوجیة 

ولذلك یكون تأثیر الفواصل  ،بسیطة انحناءاتدو مستقیمة إلى حد كبیر مع المتأثرة بالفواصل تب

  .على ھذه المجاري ھو العامل الرئیسي الممھد لتأثیر التعریة في رسم أشكال المجاري فیما بعد

  - :التراكیب الجیولوجیة في حوض وادي األثرون 

  -:یلي  بین ماتت) 4-1( ومن الشكل 

اصًال من ف 29تصل إلى  و جنوب شرق –كبر عدد من الفواصل تأخذ االتجاه شمال غرب أإن  -1

  .جنوب غرب –شمال شرق  )% 58(,العینة المدروسة

  %.42فاصًال أي بنسبة 21ن عددھا إف جنوب غرب  –أما  بحسب االتجاه شمال شرق -2

 .الجنوب - متجھھ نحو الشمال واصل عدم وجود ف) 4-1(لوحظ من الشكل  -3
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في  أن :لوحظ)  4-1(عند مطابقة وردة الفواصل مع وردة اتجاه المجاري كما في الشكل  -4

شمال توافق كبیر بین اتجاھات الفواصل واتجاھات المجاري وفق اتجاه   ثرونألوادي احوض 

جنوب شرق كما ھو  –واالتجاه شمال غرب  غربجنوب  –شرق واتجاه شمال , الشمال الشرقي

وھذه الفواصل تمثل , وھو من أھم االتجاھات السائدة في منطقة الجبل األخضر, واضح من الرسم 

ثم یلي  ,المكونة للجبل األخضر الثالدرجات الثنھا ذات ارتباط وثیق في أیعتقد ,انزیاحیة ًاصدوع

ف على نشأة شبكة حیث إن تأثیرھا ضعی, ذلك في التأثیر اتجاھي الشمال شرق والشمال غرب

میاه عریة علي التكوینات الصخریة في منطقة خط تقسیم ویطغي تأثیر عوامل الت, المجاري

نتیجة لعملیات التعریة  ,لذلك تكثر فیھا أعداد المجاري,  حیث تكون االنحدارات ھنا شدیدة ,الحوض

  .رة الطول وكثیرة العددغالبًا ما تكون قصیوالشدیدة واألودیة في ھذه المنطقة  اتعلى ھذه المنحدر

  - : التراكیب الجیولوجیة في حوض وادي المھبول

  -:یلي  ما یتبین) 3(حق رقمالملومن خالل 

حیث وصل عددھا إلي , جنوب شرق -سجل أكبر قیاس للفواصل حسب االتجاه شمال غرب -1

 %.54دل نسبة امن العینة المدروسة أي ما یع فاصًال 27

فاصل من العینة المدروسة  بنسبة  23غرب فقد سجل  جنوب –أما  االتجاه شمال شرق  -2

46.% 

 .جنوب  –التجاھین السابقین یالحظ وجود بعض الفواصل وفق االتجاه شمال إلى اباإلضافة  -3

أن  الحظن)5-1(تجاه في الحوض الظاھرة في الشكلمن خالل مقارنة وردتي الفواصل واال -4

ي المائیة في ثالثة اتجاھات وھي شمال الفواصل تؤثر تأثیرًا واضحًا على اتجاھات المجار

مرتبة حسب فعالیة كل  ،جنوب –وشمال , جنوب شرق - وشمال غرب ,جنوب غرب  -شرق 

جنوب  -حیث نجد أن منطقة المنابع یسود بھا اتجاه المجاري الشمال , فئة منھا وبحسب سیادتھا

 ،للتكوینات الجیولوجیةباإلضافة لعملیات التعریة , جنوب -نتیجة الفواصل ذات اتجاه شمال 

سود بھا مجاري الرتبة تصطبة الثانیة للجبل األخضر التي وكذلك االنحدار الشدید لواجھة الم

 -جنوب غربي وشمال غربي  –شمال شرقي  تجاهالا فیھفیسود  ،أما في باقي الحوض ,األولى

رئیسیة تجاه الصدوع والفوالق الإفقان اجنوب شرقي وھذان االتجاھان من الفواصل یو

ن التراكیب الجیولوجیة والتعریة أكما یالحظ أیضا  ,االنزیاحیة التي تصعد علیھا حافات الجبل 

  .لشكل الذي وصل إلیھلحوض وادي المھبول ھي المحددة أثرت على التي 



  .طرق قیاس الفواصل) 4 - 1( صورة 

  م2013-1- 4دراسة الحقلیة : المصدر  

  

  

صورة 
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  :دورات الترسیب والتاریخ التكتوني للجبل األخضر  - 2- 3- 1- 1

دورات الترسیب التي تم استنتاجھا من خالل عملیة المسح الجیولوجى لمنطقة الجبل األخضر التي 

دراسة التاریخ التكتونى  يلھا أھمیة خاصة ف)  -1980Rohlich- 1978 - 1974(قام بھا رولیخ 

سجلت بوضوح في  ،ین الدورات الترسیبیة المنفصلةحدثت ب ىالت األحداث التكتونیة،فللمنطقة

 جل آخرِس، الترسیبیھ التالیة ةت تحت الدورتبعھا من نحت وتعریة للطبقات التي دفن التشوھات وما

یات للرسوب ًاھذه األحداث التكتونیة یكمن في عملیات إحالل الترسیب في المناطق التى كانت مصدر

  .كل الحالى لمستویات تركیبیة حالیة الش ىاألقدم والتي وصلت أخیرًا إل

التى یمكن استنباطھا في منطقة الجبل ) دورة الترسیب األولى(أن أقدم دورات الترسیب ویعتقد 

تكوین قصر العبید ، تكوین (تتكون من رواسب عصري السینومینیان إلي الكونیكیان  ،األخضر

  .) Rohlich-1980,pp.923-931()البنیة 

أیضا إلى ھذه  قد تنتمى ،التي تخص الكریتاسى السفلى منھا وغیر المنكشفھ بقات األقدمالطإن 

ھذا الحدث و؛ السانتونیان التى حدثت فىیتوقف الترسیب بواسطة حقبة الط، والدورة الترسبیة

رواسب األقل الالتى تقع أسفل لتكوین البنیة   التكتونى تم رصده في الطبقات المطویة والمنحوتة

  .نتمى لعصر الكامبنیان توالتي تشوھًا 

، طي بالحركات التكتونیة التالیةالنیان إلي طى أشد من انتدأدت الحركة التكتونیة في عصرالس

الذي ظھرت منھ السلسلة الجبلیة المقوسة ألعلي ممثلة في نھوض وتحدب الجبل األخضر  و

uparched  ھذا و، )10 -1وشكل,6-1شكل (ب غرب غرب جنو –في اتجاه شرق شمال شرق

جزیرة تعرض   ھیأةالتقوس المعقد والواسع الذي كون نواة الجبل األخضر الذي ظھرت علي 

لى الشمال إإلى عدة مئات من األمتار وصلت الجزء األوسط منھا إلى عملیات نحت عمیقة ومتتالیة 

حریة استمرت الترسیبات البحریة وبدون انقطاع ؛ھذه البیئة الترسیبیة الب ,من جزیرة السینونیان

منیفرا الھائمة  األستدالل علیھا عن طریق التتابع الكامل من متحجرات الفورا تّم وقد,المتواصلة

في منطقة  (Barr and Hammuda,1971,pp.27-40)للكریتاسى العلوى التي درسھا  الممیز

  .س الھالل أر
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  السانتونیان طورالطي الداخلي في الجبل األخضر خالل عصر) 6-1(شكل 

  (afterRohich,1980p.p923-931)  :المصدر

ن البیئة الترسیبیة في أثناء عصر إ,ندنیانأللى اإبدأت دورة الترسیب الثانیة في عصر الكامبنیان

فقط . مترَا 150طى لذلك لم یتعَد السمك الكلى للرواسب في المنطقة الوس ,السینونیان كانت ضحلة

كدلیل على استمراریة وعمق المیاه البحریة في أثناء مازالت باقیة بقایا  تعریة من طبقات البالیوسین

 الحاوى الطباشیرى البالیوسین، ھذا االستنتاج تم معرفتھ عن طریق وجود الحجر الجیرى

  :لبالیوسینلبقایا الحفریات الدقیقة الممثلة ھناك نوعان محفوظان من و, الھائمة راللفورامنیف

بار  سھاممثلة لعصر الدانیان در ـ شرق العویلیة  حیث وصفت مجموعة حفریات 1

Barr1968.pp.131-147)(.                                                                                    

ندنیان درسھا  الجرارى وھي تدل علي مجموعة حفریات ممثلة لعصر األ قرب جردس -2

Hanzlikova,1974.pp923-931)Rohlich (,  ھذه الدورة من الترسیب انتھت فإن ومع ذلك

 ،جنوب غرب –الذي یتجھ شمال شرق ،نیة للمنطقة في األیوسین المبكر مع عملیات الرفع التكتو

وارتفع مما أدى إلى تعریة طبقات دورة الترسیب  ,وانبثق جزء كبیر من شمال شرق لیبیا الحالي

شدة الطى في األیوسین المبكر كانت  وقد زاء العلیا لھذا القوس التكتونىھذه بالكامل من األج

التي أثرت علي مناطق  حدثت في أثناء عصر السانتونیان ضعیفة إذا ما قورنت بتلك التي
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الجنوب والشرق قد ومن المفترض أن كل منطقة تحت الدراسة والمناطق المجاورة ناحیة ,كبیرة

لى تكوین سطح عدم توافق إ دىأ,وما تاله من عملیات نحت وتعریة ھذا الطيمن  انبثقت وارتفعت

، التعریة ھو والسبب في عدم وجود طبقات البالیوسین,یفصل بین صخور الكریتاسي والحقب الثالث

  )                                                                         7-1(شكل 

  بل األخضر في أثناء عصر األیوسینلقدیمة للجالجغرافیة ا) 7- 1(شكل 

  (after Rohlich, 1980p.p923-931): المصدر

في الفترة من )    ,p923-931Rohlich , 1980(أما دورة الترسیب الثالثة فقد حدثت كما ذكر 

قد  تقدم البحرفي أثناء عصري و,Ypresian to Priabonianالیابرزیان إلي بریابونیان

أكبر  ، حیث بدأت لمرتفع األسیون المتأخرلشمالیة الیابرزیان المتأخر و الیوتیتیان وغطى الحافة ا

ولكن منطقة كبیرة وواسعة من أطراف  ,عملیات غمر وإغراق في األیوسین من عصر بریابویان

العالقات و,)  7 -1شكل (جافة لم تصلھا میاه البحر  ىخضر الجنوبیة الشرقیة بقیت أراضالجبل األ

المزید من الحركات التكتونیة العنیفة ، جلت سبین رواسب األیوسین وما فوقھا من رواسب الثالثي 

 ،األولیجوسین تنطبق نسبیًا مع الحد الفاصل بین عصري األیوسینو التكتونیة ھذه الحركات وكانت

الغمر  ، وجاء بل األخضر لفترة قصیرة من الزمنحتمال أن یكون البحر تراجع من كل الجاوھناك 

في دورة  التي ولكن المنطقة المغمورة تختلف عن تلك ،الجدید للبحر من الشمال أثناء األولیجوسین

من أبرز الظواھر في إعادة تشكیل منطقة الترسیب في و,) 8-1شكل( الترسیب السابقة 
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، وحدث الجزء الغربي من الجبل األخضر منطقة كبیرة في وانبثاق ارتفاع ھو األولیجوسین المبكر

  .  ترسیب األولیجوسین المبكر  مزید من التغییرات في منطقة الترسیب بعد دورة

  )تكوین البیضاء(أثناء عصر األولیجوسین السفلي  الجغرافیة القدیمة للجبل األخضر) 8-1(شكل 

  (after Rohlich,1980p.p923-931): المصدر 

األولیجوسین األوسط ( ممثلة بتكوین األبرق) دورة الترسیب الرابعة ( الدورة التالیة  أظھرتو   

وھي تمثل ظھر التكوینات  ،توزیع ھذا التكوین ظاھرة طبوغرافیة جدیدة أن) . يإلي العلو

).                                                                                   9-1(في شكل  ة التي یرمز لھا بالحرف أعلسلسة الجبلیة المرتفلالسطحیة 
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یمة للجبل األخضر في أثناء عصر األولیجوسین المتوسط والعلوي الجغرافیة القد) 9-1(الشكل 

  )تكوین األبرق(

  (after Klen, 1974, Rohlich ,1974,Rohlich,19801980p.p923-931): المصدر 

 بینما, األخضر الجبل ھضبة من الجبلي الحزام ھذا من جزء في مفقود األبرق تكوین إن

 أثناء حدث ما تماما وھذا األبرق، تكوین وأسفل أعلي تقع التي االولیجوسین تكوینات تواجدی

 في التي األرتفاع قلیلة الجبلیة السلسلة وكونت األولیجوسین، في حدثت التي التكتونیة الحركة

 البارزة لیةبالج السلسلة في أما, الحالي التقوس لمحور الشرقي الشمالي الجزء مع تتوافق الغالب

 رواسب توجد بینما األولیجوسین، رواسب توجد الف) 9 -1(كلالش في  بالحرف إلیھا والمشار

 فیھا زاد التي المنطقة ویماثل, أساسین صدعین بین الجبلي الحزام ھذا ویقع, المتوسط المیوسین

 یعتبر الحزام ھذا تاریخ إن.)  AL Marj depressionالمرج منخفض(  األیوسین طبقات سمك

 بدایة حتى األولیجوسین من مرتفع األیوسین، في فضمنخ:  التضاریس إنعكاس لتكرار مثاال

 الجبل منطقة من للبحر راجع حدثت ولقد, الرباعي في أخرى مرة ومنخفض األوسط، المیوسین

 بین یفصل الذي التوافق عدم سطح طریق عن العلیھ االستدل تم المتأخر، األولیجوسین في األخضر

 یمكن وبالتالي, النحت أثار ھذا التوافق عدم سطح غالبال في وتحمل. الفائدیة وتكوین األبرق تكوین

 من سجل الفائدیة تكوین أنتج الذي البحر غمرو,  بسیط محلي توافق عدم سطح مالحظة

 إلي وظھرت أرتفعت التي المنطقة غمر تم وأخیرًا,  المبكر المیوسین إلي المتأخر األولیجوسین

  الشمالیة الجبلیة السلسلة عدا فیما المنطقة كل غطى الغمر ،ھذا)  9-1( جفیشكل عند الجنوب
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مرات 10المبالغة الرأسیة "قطاعات عرضیة تبین التطور التكتوني للجبل األخضر ) 10-1(الشكل 

  ) "المقیاس األفقي

  

  ).(After Rohlich, 1980p.p923-931: المصدر
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مكن تقدیرھا من الرواسب التقدم األخیر للبحر في العصر الثالثي كمیات یورسب ,الغربیة القدیمة 

وجاء ھذا التقدم للبحر من الجنوب الغربي من خلیج سرت الجدید في  ,في منطقة الجبل األخضر

المناطق  في تلك اُألثناءمیاه البحر الضحلة  وغطت,) تكوین الرجمة ( أثناء المیوسین المتوسط 

سطى والشرقیة من قوس الجبل ویبدو أن المناطق الو ،الغربیة والجنوبیة للجبل األخضرالحدودیة 

تماما فقط لیة القدیمة في الشمال الغربي سلسلة األولیجوسین الجبوتم تغطیة ,األخضر بقیت مكشوفة 

التقوس النھائي لتحدب الجبل وحدث ,أثناء الطور المتأخر من دورة ترسیب المیوسین األوسط 

ن طبقات األولیجوسین السطح المكشوف مكون األخضر المركب بعد المیوسین األوسط ، و

وبالتزامن  وتصدعت وھبطت  أنقسم إلي قباب وأحواض بینیة ، ،والمیوسین تقوس مسطح طویل

شكل ھذا التقوس المعقد نسبیا  وینطبقمع ھذا الرفع التكتوني بعض المناطق مثل منخفض المرج ، 

یتألف الجبل األخضر من و                  . الشكل الجیومورفولوجي العام الحالي للجبل األخضر مع

ھذه الصخور وتكونت , مع صخور مارلیھ طباشیریة وصخور طینیة, ریة في غالبیتھایصخور ج

 وتبدو تكشفات ھذه الصخور واضحة ابتداء من الكریتاسي, خالل عصور الحقبتین الثانیة والثالثة

وسین الذي ینھي دورة واالولیجوسین وأخیرًا المی ثم األیوسین, األعلي مرورا بعصر البالیوسین

ملیة وتتمثل رسوبیات الحقب الرابع في الرسوبیات الساحلیة الر, الترسیب البحریة في الحقب الثالث

لومیرات الصخریة المتماسكة التي رسبتھا األودیة في مراوحھا والصخور التجمیعیة أو الكون

أو في  ،صاطب الجبل األخضرعلي الساحل في الشمال أو عند أقدام الحافات علي م ءاألرسابیة سوا

بیات الزمن الرابع المفككة في كل ھذه سورة لباإلضاف, جنوب وشرق وغرب الجبل األخضر

عوامل التجویة الكیمیائیة  بسببالمناطق والترب الحالیة التي تغطي سطح صخور الجبل األخضر 

  .والمیكانیكیة

  األنظمة التركیبیة للجبل األخضر- 3- 3- 1- 1

تاج تطور طویل األمد سبق عرضھ أن البنیة التركیبیة  للجبل األخضر كانت نیبدو واضحا مما 

ستنباطھا في ھذا التطور التركیبي الذي یمیل إلى أن یقل ااألطوار یمكن  من ًان عددأكما  ,ومعقد

ومع ذلك فقط عدة إضطرابات وحركات أرضیة تم معرفة أنھا دفنت  ,عامة في شدة التشوھات 

ویبدو ھذا في ,ھا تجدید أو إعادة نشاط مرة أخرىسیب التالیة بدون أن یحدث لبواسطة دورات التر

  .  لفترة من النشاط التكتوني  لصدوع ولكن حتى الطیات األساسیة أظھرت تكرارًا واضحًا وطویًالا

وكذلك القباب التي  ,ومحاور طیات السینونیان الرئیسیة تنطبق تقریبا مع محاور طیات األیوسین

.                                                                                                         نفسھ خرا وجمیع ھذه المحاور تكونت في النطاقتكونت مؤ
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الجنوبیة الشرقیة جدا یمتد بطول الحافة  ًاواضح ًامعلومات شكل األرض علي أن ھناك فالقتدل 

یتمثل في  ،صدع ھذا لھ أھمیة عظیمة في التطور الجیولوجي للمنطقةوخط الت، لمنخفض المرج

تكوین الحواف التي نتجت من حركة االنزیاح التفاضلیة الصاعدة التي أنتجت الحواف الجبلیة، 

الفالق نطاق الخسف السریع المتمثل في منخفض المرج  عن الجزء الجنوبي الشرقي وفصل ھذا 

ا بسبب عملیات التوازن زء الجنوبي الشرقي بمیاه البحر تدریجیالجغمر بینما  ,الذي ھبط ببطء

نطاق المرج بالماء فقط أثناء الطور المتأخر من دورة ترسیب المیوسین غمر عندئذ  ،التكتوني

  .الرباعي منخفض المرج علي الجانب الشمالي الغربي لخط التصدع  كوناألوسط  

وھناك دالئل یمكن مالحظتھا  ،الجبل األخضر یوجد تصدع أقل وضوحا في األجزاء الداخلیة من

جد مجموعة من تو كما شمال غرب منطقة المخیلي ,علي تكرار النشاط التكتوني في نطاقات معینة 

التي تنطبق نسبیا مع حافة سلسلة الجبال غرب شمال غربي ـ شرق جنوب شرقي  الصدوع تتجھ

ط الساحل الحالي مع مسارات التصدع تطابق خ و,رواسب األیوسین وجودتتمیز بعدم و القدیمة

 وتغیر,من ناحیة لتطور الجغرافي القدیم للمنطقةامناطق المجاورة یعكس أھمیةتصدع السائدة بال

  . من ناحیة أخرى خطوط الساحل كثیرا بتأثیر عوامل النحت البحریة الالحقة
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  الجیوتكتوني الوضع و األخضر الجبل نشأة - 4- 1- 1

  ة الجبل األخضرنشأ - 1- 4- 1- 1

وتتمشى  ,خصوصا المیوسین ،یتكون الجبل األخضر من صخور ینتمي أغلبھا للزمن الثالث

ویمكننا أن نعتبر  ,الدرجات الثالثة الممیزة لشكل الجبل األخضر في اتجاھھا العام مع الساحل تقریبًا

سم الدرجة اعلیھا ھذه الدرجات یمكن أن یطلق السھل الساحلي نفسھ بمثابة درجة غیر ظاھرة من 

مع الحافة إذ تختفي تحت میاه البحر في بعض المواضع ، بحیث تتالطم األمواج مباشرة  ،الساحلیة

وبغض النظر عن الدرجة  ,سم الحافة األولى أو السفلياعرف بالتي تالتي تحدھا من الداخل 

متر مابین العقوریة  300و  250فإن الدرجة األولى التي تعلوھا یتراوح ارتفاعھا بین  ،الساحلیة

فھ الواقعة متر في قمة الشفشا554ورأس الھالل بنحو  ةبین كرسوشرق درنة ویزداد ارتفاعھا ما

رتفاع ة صاعدة من البحر مباشرًة حتي االإذا تبدو الحافة في ھذه المنطق ،جنوب شرق رأس الھالل

قطاع تقریبا ما بین اندون ن مالمذكور مابین منطقة التربة وشالل رأس الھالل، وتمتد ھذه الدرجة 

ھا مدن الرجمة واألبیار وھذه ھي الدرجة التي توجد علی ،سوسة في الغرب ودرنة في الشرق

وتشرف علي ھذه الدرجة من الداخل حافة أخرى ال تختلف اختالفا واضحا عن الحافة ، والمرج

ا الحافة الثانیة أو لیھطلق عوھى ما یسواء في تركیبھا الجیولوجي أو في مظھرھا العام  ،األولى

ولكنھ  ,متر فوق سطح البحر 600،  450التي تقع علیھا مدینة شحات ویتراوح ارتفاعھا بین العلیا 

متر في منطقة سیدي محمد الحمري التي تمثل أعلى أجزاء الجبل  800یصل إلي أكثر من 

لتي توجد علیھا مدینة ویرتفع سطح األرض نحوھا من الدرجة الثانیة ا ,)الدرجة الثالثة(األخضر 

وتعتبر الدرجات  ,لذلك من الممكن اعتبارھا درجة قائمة بذاتھا  ،شحات بشكل حافة قلیلة االرتفاع

التي تتمیز بھا الحافة الشمالیة للجبل األخضر من أھم المظاھر التي ترتبط إرتباطا وثیقا بالتطور 

  .في الشرق رقة ما بین خلیج سرت وخلیج بمبھ بالجیولوجي لشبة جزیرة 
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تعتبرمن )p316 1955,and HeyMcBurney,( إن األبحاث التي قام بھا ماكبیرني وھي 

ذه في ھف, ي للجبل األخضراألبحاث المھمة التي ألقت كثیرا من الضوء على التطور الجیولوج

األبحاث یؤید الباحثان الرأي القائل بأن الحافة السفلى للجبل األخضر قد تكونت بفعل التعریة 

الدرجات عنھا نتجت حدث على عدة مراحل  وءنھوض السریع  ، وأن ھذا النشلجة لنتی ؛البحریة

الدرجات الرئیسیة والدرجات الثانویة لكتل الجبل األخضر، و خالل ھذه  ،الممیزة لجبل األخضر

ا مم ,الفترات كانت التعریة البحریة تنشط في نحت الساحل عند المستوى الذي ثبت عنده سطح الماء

من الجبل ) الثالثة ( وال تختلف الحافة التي تحدد الدرجة العلیا .كون مصاطب الجبل األخضر  

عن الحافة السفلى ، فقد تكونت ھي األخرى بفعل التعریة البحریة المرافقة  ًاركثیاألخضر اختالفا 

لثانیة من نھوض التكتوني للجبل التي استطاعت أن تزیل التكوینات التي كانت تغطى الدرجة الل

فأظھرت بذلك الحافة العلیا ، وعلي الرغم من أن بعض أقسام ھذه الحافة مثل القسم الواقع  ،الھضبة

عند المرج ، والقسم الممتد إلي الشرق من درنة تتماشى مع التصدعات، ھذه التصدعات كانت 

بین قمم الحافات نتجت فروق المناسیب االحركة األنزیاحیة الرأسیة التي تلعب دورًا رئیسیًا في 

مما منع توغل النحت البحري كثیرا نحو الداخل ، كما حدث تماما بالنسبة للحافة  ,والمصاطب

  .) pp.1-14  ,1956 ,Hey.(السفلى 

وعلى الرغم من أن الرأي السائد في الوقت الحاضر ھو أن حافة الجبل ودرجاتھا قد نشأت بفعل 

الحركات التكتونیة التي تعرض لھا الجبل ساھمت في  أنیمكن إغفال  التعریة البحریة ، فإنھ ال

ولكنھم مع ذلك یختلفون في تقدیر الدور الذي  ,تكوین البنیات الرئیسیة المكونة للجبل كالتصدعات

أن الحافة )  Desio,  1939( أدتھ ھذه الحركات في تكوین الحافة الجبلیة ، فبینما یرى دیزیو 

وأن النحت البحري  ،ات جانب واحدذوث إنكسارات وطیات الھضبیة نشأت في األصل نتیجة لحد

)  1955(  لم یكن في رأیھ إال عامال مســـــاعدا علي تكوین الحافة ، فإن ماكبیرني وھي 

McBurney and Hey   یؤكدان أن التصدعات التي ثبت وجودھا في المنطقة ترجع إلى عصر

وھى ذلك لم تكن عامال أساسیا في ظھورھا ، ل الذي تكونت فیھ الحافة نفسھا ، أقدم من العصر 

ا تفسیر ذبمثابة خطوط مقاومة حالت دون توغل التعریة البحریة لمسافة كبیرة في الداخل ، وفي ھ

  .حافة الھضبة في أغلب المواضع الشمالیة من الجبل  ةالمتدادھا بموازا
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-Hey,1956,pp1)إال أن ھیى ,ءوینطبق ھذا علي الحافة السفلى والحافة العلیا للجبل على حد سوا

 ,رتفاع مستوى سطح البحراحدة من یعتقد أن الحافة العلیا قد تكونت بأكملھا خالل فترة وا (14

وتعتبر التصدعات  ,نھا تختلف في ھذه الناحیة عن الحافة السفلى التي تكونت على عدة مراحلأو

لمھمة، التي لھا عالقة بموارد التي ثبت وجودھا في بعض المناطق من الظاھرات الفیزیوغرافیة ا

  .المیاه والمواصالت في المنطقة 

لى وجود ھذه التصدعات في منطقة الجبل األخضر ھو  إولعل أول من أشار 

أن ھضبة  Spratt،فقد ذكر اسبرت(Gregorg,1911)،ثم جریجوري(Spratt,1885)اسبرت

دعات الطویلة التي یدل برقة اللیبیة تعرضت لحركات من الرفع والخفض فیما بین بعض التص

نھ شاھد خمسة انكسارات أ ىكد جریجورأكما علیھا امتداد الحافات القائمة في الوقت الحاضر، 

 pp273-286) ،1934,ذكر ماركیتى 1934وفي سنة  ،تتماشى مع حافات جبلیة ظاھرة

Marchetti ( ار انھ الحظ في القسم الشرقي من الجبل األخضر صدعین من التصدعات التي أش

 ,ویسیر مع الحافة السفلى للجبل حتى طلمیثة , یبدأ أحدھما في شمال شرق بنینة ،إلیھا جریجورى

ویسیر مع الحافة العلیا  ,ویبدأ الثاني في منطقة المرج, حیث یتحول إلى طیھ محدبة راسیة الجانب 

تین من ن ھناك مجموعأكما ذكر  ،تقریبا نحو الجنوب الغربي ًاكیلومتر 30للھضبة لمسافة 

بمبة والثانیة بین شحات ھما بین درنة وخلیج الاحدأالتصدعات في القسم الغربي من الجبل 

  .واألثرون

  الوضع الجیوتكتونى للجبل األخضر - 2- 4- 1- 1

ھي فى الغالب  ،یتكون منھا الجبل األخضر يالتالكریتاسى العلوى والثالثى رواسب عصرى

أى رواسب بحریة ضحلة إلي ،اري القدیمترسبت علي المنحدر الق ,رواسب رصیف بحرى

 ،الشمالى یتمیز بوجود رواسب بحریة عمیقة نسبیا متوسطة العمق، ومع ذلك فإن النطاق الساحلى

بولونیا الذى ینتمى أوتكوین  ,س الھاللألوى في منطقة رعلى سبیل المثال رواسب الكریتاسى الع

من الحافة قریبة العضویة والحفریة لعصر األیوسین ، حیث نجد السحنة الصخریة والسحنات 

منطقة المنحدر  يرجح االعتقاد باحتمالیة تكونھا فالقاریة الحالیة ی

  )(Rohlich,19801980p.p923-931.القارى
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خذ الظواھر التكتونیة في االعتبار فإن الجبل األخضر یوصف بأنھ حالة انتقالیة بین سلسلة أعند 

 ما (المرحلة التركیبیة السفلى  يطة الشدة فالطى المتوس ةومنطقة الرصیف المستوی ,جبلیة مطویة

بسیطة ثم أخیرًا عملیة  هقد تبعتھا عملیات تشو ,لسة الجبالفي الجزء األوسط من س) قبل الكامبنیان

  .للمنطقة رفع تكتونیة

إن ف,من ناحیة جبلیة مطویة بالمفھوم التقلیدى نھا سلسلةأحقائق كافیة لتصنیف المنطقة علي ھذه ال

وھى مفصولة بالكامل عن  ,الجبل األخضر ھو جزء صغیر من الحافة القاریة للشمال األفریقى

  .السالسل الجبلیة التابعة للنظام األلبى

واسع وجود مرتفع قدیم ذي امتداد  ،أظھرت الدراسات الحدیثة على منطقة جنوب الجبل األخضرو

 ALاسم مرتفع المخیلى علیھأطلق ،فى اتجاه شرق الجنوب الشرقى من منتصف الجبل 

Makhayli uplift ,التابعین لعصر  ،والدلومیت ھذا المرتفع یتمیز بتكشف طبقات الحجر الجیرى

 Oligo-Miocene ALالسینونیان یعلوھا تكوین الفائدیة التابع للفترة بین األولیجوسین والمیوسین 

Faidiyah Formation, لیمى یمر بھذا المرتفع قأتصدع  وجودنھ لیس من المرجح أ ویبدو

بواسطة نطاق من  تثحدقد  ,ن تكون الحافة الشمالیة المحتملة لھذا المرتفع القدیمأویقترح  ,التركیبى

ومن المحتمل ان . یتجھ من مركز الجبل األخضر ناحیة شرق الجنوب الشرقى ،التصدع الخفیف

 Over ALلى البردى إم دالعالممتد من فوق یكون نطاق التصدع ھذا متصًال بنطاق التصدع 

Adam to Burdi.  

بالقرب ) Schiettecate, 1972,pp,59-64(وصفت بواسطة  التي) الكامبنیان( نطبقات السینونیا

لطبقیة تطابق مع الظاھرة ات رواسب األیوسین توجد حیث ال ھنا یتوجب الحدیث عنھامن البردى 

یمتد من الجبل األخضر إلى البردي لكان طولھ  ذا كان ھذا المرتفع القدیمفإ الرئیسیة لمرتفع المخیلى

مواصفات الحافات الجنوبیة من مرتفع المخیلى غیر واضحة من البیانات لكن  ,كم على األقل 400

  .السطحیة

 العلوى الكریتاسى عصري رصیف من كبیرًا جزءًا أن المحتمل من فإنھ ذلك، من بالرغمو        

 pp11-36،Desio,1971( سرت حوض من الشرقي لجزءا نمتضم المرتفع جنوب یمتد,  الثالثى

’ 1972,p179،(Barr, المبكر األیوسین فى المنطقة ارتفاع منذ المخیلى مرتفع وجود تتبع یمكنو 

  .خفیفة طي بعملیات اقترن والذى, األخضر للجبل األول العام االرتفاع مع یتزامن الذى
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ترسبت على مرتفع المخیلى في أثناء  ,حلةمن رواسب الكربونات البحریة الض فقط سمك بسیط

 300سمكھ بین  یتراوح بعد األیوسین بینما تتابع من رواسب ما ،والمیوسین األولیجوسین عصرى

 Wright and( 26ْو 30ْلى الجنوب بین خطى عرض إمتر ترسب بعیدا  1000ـ 

Edmunds1971,pp459-481.(  

  :مرتفع المخیلى لھا سمتان مھمتان ھماوجد أن عالقة تقوس الجبل األخضر ووقد        

  .ـ محور تقوس الجبل األخضر یمتد منحرفا بالنسب التجاه امتداد مرتفع المخیلى1

  .ـ تقوس الجبل األخضر ومرتفع المخیلى یتداخالن ویتشابكان جزئیا2

لیس من و, وارتفاع لوسط الجبل األخضر حدثت في عصر السانتونیان يأول عملیة ط إن   

یھما تكلن الوحدتین إو,لیھ ھذا الطى ناحیة الجنوب الشرقىإھو االمتداد الذى وصل  ما الواضح

والذى أصبح المكون األساسي للحاجز  ,التحمتا منذ االرتفاع الذى حدث في عصر األیوسین المبكر

وحوض بحر تیش  ,القدیم الذى تكون بین حوض الرصیف القارى لشمال شرق لیبیا

  . )(Rohlich,19801980p.p923-931.العمیق
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  الثاني الفصل

  األودیة ألحواض الجغرافیة الخصائص

  :تمھید 

حیث تھدف الدراسة إلي التعرف علي , ودیة یتناول ھذا الفصل الخصائص الجغرافیة ألحواض األ

وكذلك التعرف علي  ,من نموذج االرتفاع الرقمي ألحواض األودیة, الشكل العام لسطح األرض

, واتجاه سطح ھذه االنحدارات داخل األحواض ,انحدارات سطح األرض بأحواض الدراسة

فوقوع منطقة  ,حواض الدراسةقة الدراسة لما لھ من تأثیر علي أباإلضافة إلي دراسة مناخ منط

مما , البحریة القادمة من الشمالجعلھا تتأثر بالمؤثرات  , الدراسة إلى الجنوب من البحر المتوسط

وفیما  ,كما عالج ھذا الفصل النبات الطبیعي في المنطقة,یعني وقوعھا ضمن إقلیم البحر المتوسط 

  : یلي دراسة الخصائص الجغرافیة ألحواض الدراسة 

  الشكل العام لسطح األرض- 2-1

  : عام بشكل المنطقة تضاریس-1- 2-1

 في سرت خلیج من تمتد ھضبة عن عبارة وھو,  األخضر الجبل من جزء الدراسة منطقة تعتبر

 یفصلھ ًاشدید انحدارًا الشمال نحو األخضر الجبل ینحدرو,  الشرق في البمبة خلیجحتي و الغرب

 انحدار یكون بینما,  خرآ إلى مكان من اتساعھ في نیتبای, ساحلي شریط المتوسط البحر عن

 ھیئة علىفینحدر  الشمالأما ناحیة ,   البلط منطقة إلي یصل حتي تدریجیا وینحدر ًاھین الجنوب

  . الساحلي سھللل موازیة أي الشرق إلي الغرب من یكون امتدادھا طولیة مدرجات

 في الثالث الحافات وتتابین, الثالثة رجاتالد ھابین یفصل حافات ثالث من األخضر الجبل ویتكون

  .انحدارھا وشدة ارتفاعھا

 - م250 بین ما ارتفاعھا یتراوح حیث ,األخضر الجبل حافات أطول من ولياأل الحافة وتعتبر

 اتجاه تأخذ أي طولي امتدادھا یكون الدرجة وھذه, األولي الدرجة نجد األولي الحافة وبعد,   م300

 مدینة عند لھا اتساع أكثر ویكون ,أخر إلي مكان من اتساعھا ویتباین,  شرقوال الغرب بین العام

  .  كم 20 حوالي اتساعھا یصل إذ ,بیارواأل المرج
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 الحافة نجد الدرجة ھذه أعلى إلى صعدنا وإذ ,تدریجیًا تضیق درجةال ھذه تبدأ الشرقومن اتجاه 

 ,ولياأل الحافة عن وامتدادًا ارتفاعًا أقل ھانأ إال كثیرًا ولياأل الحافة عن تختلف ال التي الثانیة

 م600 – م420 بین ما ارتفاعھا یتراوح الذي خضراأل الجبل درجات من الثانیة الدرجة نجد وبعدھا

 یلیھا ثم,  سابقتیھا عن وامتداد انحدارًا لأق تبدو إذ ,الثالثة الحافة وھي األخیرة الحافة نجد ثم, 

  .الحمرى سیدي منطقة عند م 860 فاعھاارت یبلغ التي الثالثة الدرجة

 جوانبھا ,ةمتسع أودیة وھي,  األودیة من كبیر عدد االخضر الجبل ودرجات الحافات ھذه وتقطع

 درنة واديو, مسافربو ووادي,  المھبول ووادي, الكوف وادي ودیةاأل ھذه ومن, االنحدار شدیدة

  . وغیرھا

 الجبل جنوب وھي, البلط منطقة إلي تصل حتي ھینًا انحدار خضراأل للجبل الجنوبیة الجھة وتنحدر

 ومن, وعرة نجدھا وأحیانا, واسعة تموجات ذات المنحدرات ھذه أسطح أغلب ویكون, األخضر

 إذ ,وغیرھا الرملة ووادي,تاناملو ووادي, سمالوس وادي األخضر للجبل الجنوبیة الجھة أودیة

  )113-111 ص ص,1995,  الھرام فتحي(  الجبل جنوب البلط منطقة في ودیةاأل ھذه تنتھي

  :نموذج االرتفاع الرقمي ألحواض األودیة -2- 2-1

والقاعدة التي , یعد ھذا النموذج الرقمي من أھم المكونات األساسیة ألنظمة المعلومات الجغرافیة   

 ،بیقیةالدراسات العلمیة والتط من یدالعد فيالستنتاج خصائص السطح ألى منطقة تفید ؛ یعتمد علیھا

  .وھذا النموذج یعبر عن ارتفاعات سطح األرض ,ومنھا الدراسات الجیومورفولوجیة

مترفي  692 -0ت االرتفاعات في المنطقة إلي فئات تتراوح ما بین مسق) 1-2(ففي الشكل رقم  

وقد تبین وجود تباین واضح في االرتفاعات بین مناطق المنبع والمصب في , األحواض الثالثة 

  :  وصنفت ھذه االرتفاعات إلي عدة فئات كاآلتي  ،الثالثةاألحواض 

 :بن جبارة  وادي حوض -1

وھي أقل مساحة من إجمالي مساحة حوض بن %  14 م شكلت مساحتھا225- 0الفئة من  •

  .جبارة 

 إجمالي مناستحوذت ھذه الفئة علي أكبر مساحة % 65شكلت  م450 -226الفئة من  •
  . جبارة بن حوض مساحة
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  %.21سجلت  م692 -451الفئة من  •

 :األثرون وادي حوض  -2

  .الحوض مساحة إجمالي من مساحة أقل وھي%8 مساحة شكلت 225- 0 من الفئة •

وھي الفئة المتوسطة واالنتقالیة بین االرتفاعات الدنیا  %32شكلت 450 - 226 من الفئة •

  .والعلیا في الحوض

  %.60سجلت  692 -451 من الفئة •

 :حوض وادي المھبول  -3

  % .7 مساحة شكلت 225- 0 من الفئة •

  % .13سجلت 450 -226 من الفئة •

  % .80بلغت  692 -451 من الفئة •

وھذه الفئة تتركز في , أقل مساحة من مساحات األحواض الثالثة) م225 – 0(شكلت فئة االرتفاع  

ثل رواسب العصر مراوح مصبات األودیة التي تمونطاق ,الساحلي لمجاري األودیة  نطاق السھل

  .التي تتمیز باالستواء  عي المفككة الربا

بوجود أودیة مستقیمة ذات كثافة قلیلة نتیجة االنحدار  ھذه مساحة تتمیز) م 450_ 226(الفئة  

  .الشدید لألودیة ویغطي ھذه المساحة تكوین أبولونیا ودرنة

 .تكوینات درنة والبیضاء والفائدیة ھذه الفئة مساحة  یشغل)692 -451( الفئة

التي ول الحافة الثانیة للجبل األخضر یز ھذه األحواض بتغیر كبیر في قیمة االنحدارات حوتتم    

وكذلك كثافة األودیة  ،أثبتت الدراسات  السابقة أنھا توازي فالق كبیر یتجھ من الشرق إلي الغرب

  .خصوصًا أودیة الرتبة األولي 
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  GIS9.3الجغرافیا المعلومات نظم امجبرن إلى بالرجوع

 

بالرجوعالطالبة  عملمن :  المصدر
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  :انحدارات سطح األرض بأحواض األودیة  - 3- 1- 2

 Arc Gis برنامج باستخدام)2 - 2شكل(تم استخالص ھذه الخریطة من خریطة االرتفاع الرقمي 

وھذا  ,األرض عن المستوي األفقيوالجدیر بالذكر أن االنحدار یعرف علي أنھ درجة انحدار سطح 

وتحرك المواد على منحدرات جوانب األودیة  ؤثر علي عملیات التعریة والنقل والترسیبنحدار یاال

المتمثل في تساقط الكتل الصخریة والمفتتات وانھیار الرواسب النھریة المفككة وتكوین مخاریط 

 وما ، وفھم ھذه المناطق یساعد في فھم تلك العملیات الجیومورفولوجیة ورواسب التیالسالھشیمة 

 9ویتبین من الشكل أن منطقة الدراسة قد تم تقسیمھا إلي ,ةج عنھا من ظاھرات جیومورفولوجینتی

  .درجات تقریبًا للفئة الواحد 5بمعدل  ,فئات لالنحدار



49 

  GIS9.3الجغرافیا المعلومات نظم برنامج إلى بالرجوع

 

بالرجوعالطالبة  عملمن :  المصدر
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  :  یتضح أن) 2-2(من خالل الشكل

أي تقع الفئة  5ْ -0في درجات االنحدار من  ًابسیط ًاع العلیا نجد ھناك تغیرمنطقة المناب يف -1

وتحویل تلك المناطق من  ,إلي التدخالت البشریة یرجع ھذاوقد  ,ضمن منطقة مستویة 

 .    ثرونفي حوضي وادي المھبول و وادي األ أحواض األودیة إلي مزارع خاصَة

أحواض األودیة مما یجعلھا  بباقي مساحات ارنةمقمساحة مناطق المنبع تستحوذ علي أكبر  -2

 ساعد المزارعین علي استغاللھا واالستفادة منھا ت التيتستقبل كمیات كبیرة من میاه األمطار 

وھذا  ،30ْزید انحدارھا عن یو,من األحواض أكثر تضرسًا ووعورة القطاعات الوسطى  -3

كما لوحظ أن عملیات , ودیة الخانقیة األ ةوكثر ، القطاع شھد عملیات النحت الرأسي والجانبي

 .الفیضیة والمصاطب الرسوبیة النحت تخترق وتنحت المراوح 

الجرفیة في القطاع  والمناطق,ن التقویض السفلي ینشط أحیانا في المناطق شدیدة االنحدارإ -4

 .األوسط والسفلي في الحوض 

االنحدار ھینة اطق حیث تصنف ضمن المن قلة انحدارھا بتتمیز لوحظ أن مناطق المصب  -5

  .  ترسیب حمولة األودیة  على ویساعد ذلك
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  :اتجاه انحدار سطح األرض بأحواض األودیة - 4- 1- 2

اتجاه التدفق المائي والرسوبي  وھو اتجاه االنحدار ویعني  Aspect ھذا الشكل وما یطلق علیھ ب

و المفتتات فق الرواسب فالمیاه تتدفق في اتجاه المنحدرات من أعالیھا إلى أسافلھا كذلك تتد

فاتجاه االنحدار مھم جدًا في تحدید خطورة المنحدرات . الصخریة والكتل الضخمة المتساقطة 

وأماكن تجمع المیاه وعالقة كل ذلك بكثافة النبات والتربة ومواجھة الریاح الممطرة واالشعاع 

  :أھمھاھر المظھذا ھناك العدید من الفوائد المستوحاه من و,الشمسي وما إلیھا 

 .التي تستخدم في إقامة المشاریع المختلفة  الھینمعرفة المناطق ذات االنحدار  -1

 .التنبؤ باتجاه انزال قات التربة أو الصخور والفیضانات   -2

ویظھر المناطق التي تكون  ،وكذلك التعریة ,یؤثر اتجاه االنحدار في تباین كثافة الغطاء النباتيو

  . الرطوبة لدرجات الحرارة و ةر عرضأكث

عملیة الربط بین تلك المناطق وزاویة  فإن,منطقة الدراسة ىعند معرفة اتجاھات سطوع الشمس عل

وبالتالي تؤثر  ،حدث لھا عملیات جفاف بسرعةتواتجاه سطوع الشمس مھم في تحدید المناطق التي 

  .علي محتواھا من المادة العضویة

  :نجد أن) 3-2(رقم  شكلوعند تفسیر ال

یكون ھذا نتیجة  و قد,تویات لمنطقة المنابع وخصوصًا في حوض وادي المھبول ھناك مس -1

 . وعملیات الزراعة المختلفة ,لھذه المنطقة من عملیات تسویة  ىاالستخدام البشر

ویتخللھا اتجاھات  ,حدار حافة الجبل األخضر الثانیة تأخذ اتجاه الشمال -لوحظ أن منطقة ان -2

اإلنحدار الشدید  بسبباألودیة الصغیرة علي ھذه الحافة  نتیجة تكوین ,شمال شرق وشرق

 .والتعریة 

أن االتجاه العام للمیل في ،بسبب نجد أن اتجاھات االنحدارات التي تمثل الجنوب صغیرة  - 3

  .دراسة نحو الشمال والشمال الغربيمنطقة ال
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بالرجوع الطالبة عملمن :  المصدر
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  : المناخ - 2- 2

السائدة في أي إقلیم،  یمثل المناخ الدور األساسي والفعال في تشكیل الظواھر الجیومورفولوجیة

ھي أھم اھتمامات التي  عالقة بین المناخ والظواھر الجیومورفولوجیةتوجد حیث 

مورفولوجیة المناخیة التي تطمح الجیومورفولوجیین، ونتج عن ھذا االھتمام ظھور المدارس الجیو

وتوضح شخصیتھ  ،إلى إظھار التضاریس التي تمیز كل إقلیم مناخي عن أخر في الوقت الراھن

  ) .95ـ94،ص 1996,لعینین حسن أبو(المورفومناخیة 

الھماالیا وال تمر على وبشكل عام لوحظ أن البالد ال توجد بھا سالسل جبلیة عالیة مثل األلب و 

باردة ،وعمومًا نجد أن درجة الحرارة مرتفعة جدًا في الصیف عدا الشریط  ةارات بحریسواحلھا تی

أما ارتفاع الساحلي والجبل األخضر، والجبل الغربي فھي معتدلة إلي مائلة للبرودة في الشتاء، 

الریاح السائدة فھي  و. الرطوبة في المنطقة الساحلیة فبسبب ھبوب الریاح الرطبة من جھة البحر 

فصل الشتاء فمعظم الریاح في وفي فصل الصیف، رقیة ثم جنوبیة شرقیة ثم شمالیة غربیة ش

  ).       148ـ147(، ص1995,مقلي  محمد عیاد(ثم غربیة وجنوبیة  ھالسائدة ھي شمالیة وشمالیة غربی

  ـ  :فیما یلي دراسة أھم عناصر المناخ في المنطقة  

  :    األمطار-1- 2-2

ھم في تشكیل األودیة خالل واأل ,ھم العناصر المناخیة التي لھا الدور الكبیرتعتبر األمطار من أ

  .واضح من خالل األودیة التي تقطع الجبل األخضر  وھذا,األزمنة الجیولوجیة الماضیة

حیث تعمل على إذابة مكّونات  ,مطار دورًا كبیرًا وفّعاًال في عملیة التجویة الكیمائیةتؤدي األ

ثم ترسبھا  ,و تقوم األمطار بنقل المفتتات من أعلى المناطق وجرفھا ,وحفرھاالصخور الجیریة  

نھریة المترسبة بعد ولوحظ أثر األمطار واضحًا على الرواسب الفیضیة ال,في المناطق المنخفضة 

ولكن ھذه الرواسب ال تظھر  ،رواسب المراوح الفیضیةانھیار الوادي ،بمعني  عنقخروجھا من 

نما في شكل رواسب متراكمة لیس لھا شكل محدد على جانبي إو,وذجیة في شكل مروحة نم

  )  .1-2(كما ھو موضح في الصورة ,الطریق الواصل بین سوسھ ودرنھ
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  .درنة -على الرواسب الفیضیة على جانبي طریق سوسة  أثر األمطار) 1-2(صورة              

  

  

  

  

  

  

  )2012 -1 -29(تاریخ الدراسة الحقلیة ب: المصدر 

لوحظ أن كمیة األمطار تختلف من منطقة إلى أخرى اختالفًا كبیرًا ) 1-2(ومن خالل الجدول

  .                  وواضحًا بین شھور السنة 
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  ف)2003-2002) (1971-1970(المتوسطات الشھریة لكمیة األمطار بالملیمترات في منطقة الدراسة خالل الفترة ) 1-2(الجدول 

المجموع   ـــــــــــشــــــــــھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورالـــ  المحطات

  اغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس  فبرایر  ینایر  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  السنوي

  542  1.17  0.38  0.5  7.08  28.2  69.23  86.6  111.4  111.6  69.95  47.2  9.23  شحات

  262.5  0.04  0  1  4.62  9.07  24.18  40.06  58.6  60.35  31.08  28.2  4.37  درنة

  384  0  0  0  1  13.99  33.78  75.05  84.05  82.34  49.08  36.09  8.51  رأس الھالل

  349  0  0  4.29  1.71  12.39  34  59.54  82.3  60.46  38.76  44.62  11.3  سوسھ

  414  0  0  0.8  3.1  18.9  45.5  57.4  91.4  72.2  51.6  63.7  9.2  األبرق

  . طرابلس حسبت من بیانات المركز الوطني لألرصاد الجویة: المصدر 
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 ملم

 سبببوذلك ) ملم111.56(كانت ف,محطة شحات في شھر دیسمبربحیث سجلت أعلى كمیاتھا 

أما رأس الھالل ,) ملم60.35(كانت الشھر نفسھویلیھا في درنة في  ،مواجھتھا للریاح الممطرة

) ملم84.05(حیث سجلت على التوالي  ,فكانت أعلى كمیاتھا في شھر ینایر ,وسوسة واألبرق

كما لوحظ تدریجیًا باتجاه الشرق من محطة  ,وتنخفض كمیة األمطار) ملم91.40) (ملم82.30(

وكانت أقل كمیاتھا في شھر  ,درنة تقع في منطقة ظل المطر بالنسبة لشحاتنة حیث مدی  ,شحات

لوحظ تسجیل كمیات قلیلة في معظم المحطات، فكانت في محطة إذ  ,یونیو ویولیو وأغسطس

 ,أما محطات رأس الھالل وسوسة واألبرق ودرنة ,على التوالي) ملم0.5،0.38،1.17(شحات

  ) .4-2(الشكل  ).ملم4.29ـ0(فكانت كمیة األمطار مابین 

ل الفترة المتوسطات الشھریة لكمیة األمطار بالملیمترات في منطقة الدراسة خال) 4-2(شكل

  .ف) 2003ـ2002) (1971ـ  1970(

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1- 2(الجدول : المصدر 

تتركز في شھور نوفمبر  ,وكما لوحظ من الشكل أن األمطار تسقط خالل شھور معینة من السنة

تسقط قل بھا سقوط األمطار وفي بعضھا الأما باقي الشھور فی ,ودیسمبر وینایر وفبرایر ومارس

  .ولعدم ھبوب الریاح الممطرة  ,أشھر الصیف األمطار لوقوعھا ضمن
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  :    الرطوبة النسبیة  - 2- 2- 2

وبین  ,ھي عبارة عن النسبة المئویة بین كمیة بخار الماء الموجود في وحدة حجم معینة من الھواء

  نفسھ وفي الضغط ,نفسھا لتشبع ھذا الحجم من الھواء في درجة الحرارة ,كمیة بخار الماء الالزمة

وھناك عدة عوامل تؤثر على الرطوبة النسبیة أھمھا ) 187ص , 1980,اللي ھاللي فھمي ھ(

فكلما ارتفعت  ,فھناك عالقة عكسیة بین درجة الحرارة والرطوبة النسبیة ,ارتفاع درجة الحرارة

ففي الصیف الحرارة  ,فتشذ القاعدة ,عدا في المدن الساحلیة،درجة الحرارة قلت الرطوبة والعكس

فكلما زاد  ,أما عالقتھا مع بخار الماء فھي طردیة ,بسبب تأثیر البحر  ,رطوبة مرتفعةوال مرتفعة

یتأثران بعدة  ،وھذان العامالن درجة الحرارة و بخار الماء ,بخار الماء زادت الرطوبة والعكس

ثر كلھا عوامل تؤ فھذه ,وكثافة الغطاء النباتي ,وكذلك القرب من البحر ,عوامل أخرى منھا االرتفاع

 ,باإلضافة إلى عامل مھم وھو الریاح إذا كانت مشبعة ببخار الماء أو جافة ،في الرطوبة النسبیة

فلكل منطقة ظروفھا المحلیة  ,وھذه العوامل جمیعھا تختلف من مكان إلى آخر في منطقة الدراسة

  )2-2(التي تؤثر على نسبة الرطوبة الجدول 

 سجل حیث, شحات محطة في آخر إلى شھر من ةالرطوب نسبة اختالف لوحظ الجدول خالل من

 من الشھر ھذا في األمطار لغزارة%)  77.53( كانت ینایر في شحات محطة في لھا معدل أعلى

 العوامل ھذه وأھم, شحات منطقة في الرطوبة ارتفاع علي مساعدة كلھا الظروف أن أي السنة،

 شحات، لمحطة نسبة أقل وسجلت,  نةالس من الفترة ھذه خالل الحرارة درجة انخفاض ھو جمیعھا

 وتندر الحرارة درجة ترتفع الشھر ھذا وفي,%) 54.97( نسبتھا وصلت حیث یونیو شھر في

 في كما فیھا النسبیة الرطوبة انخفاض إلى أدى مما البحریة، المؤثرات عن المنطقة لبعد األمطار،

   ) .                              5-2( الشكل
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  . 2003 /2002 ـ1971/ 1970المتوسط الشھري للرطوبة النسبیة في محطتي شحات ودرنة خالل الفترة من ) 2-2(جدول 
 

  المحطات

  

    الـــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  ولیوی  یونیو  مایو  أبریل  مارس  فبرایر  ینایر  المتوسط السنوي

 67.63  76.47 73.15  69.88  66.82  69.65  65.32  54.97  55.82  61.44  68.18  72.41  77.5  شحات

 71.76  70.56  68.62  70.65  73.24  76.09  76.24  72.74  71.59  69.06  69.06  70.47  72.8 درنة

  

  .طرابلس جويال لألرصاد الوطني المركزحسبت من بیانات :  المصدر
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ـ  1970المتوسط الشھري للرطوبة النسبیة في محطتي شحات ودرنة خالل الفترة من ) 5- 2(شكل 

  ف    2003

  

  .    )2-2(الجدول :المصدر

لقرب المنطقة ) %76.24(حیث وصلت  ,بینما ترتفع نسبة الرطوبة في محطة درنة في شھر یولیو 

  .    من المؤثرات البحریة

قلة الغطاء بسبب ,) %68.62(ر كانت رطوبة سجلت لھذه المنطقة في شھر نوفمب أقل نسبةأما 

حظ على منطقة درنة عدم وجود فارق كبیر بین نسب الرطوبة لواتي مقارنة بمنطقة شحات والنب

الفرق الواضح بین البیانات التي سجلت في   جدلقربھا من البحر، وبمجرد النظر إلى الشكل ن

وكذلك , الداخلیة ھا في المناطقأكثر من الساحلیةلرطوبة مرتفعة في المناطق فا امھیتكلالمحطتین 

ومحطة درنة )%67.63(ھناك فرق بین متوسط كل من المحطتین حیث كان في محطة شحات 

)71.76% (.  

نھا تزید من فاعلیة التجویة الكیمیائیة بفعل ألیمكن ذكر الدور الجیومورفولوجي لزیادة الرطوبة 

مكونات إذ أن ھذه العملیة تحتاج إلي أكسجین ورطوبة حتى تؤدى عملھا في التفاعل مع األكسدة ، 

  .الصخور 
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الـــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

شحات

درنة



                                                                                                                            :

القرب والبعد من  سطح البحر والكتل الھوائیة،و

ضافة إلي أن درجة الحرارة تؤثر علي العوامل المناخیة 

).  117ري ص یسري الجوھ( الجویة  واالضطرابات

 27.29(, أغسطس شھر في سجلت عظمى

 أما, شحات لمحطة بالنسبة)  ْم12.5(, ینایر

متوسط  أقل) ْم 31.08(, یولیو شھر في

  ).                             6- 2(الشكل انظر

 خالل ودرنة شحات محطتي في والصغرى

  

 وأعلى) ْم 6.33(,ینایر شھر في سجلت

 سجلت فقد درنة لمحطة بالنسبة أم, أغسطس

 شھر في صغرى حرارة درجة وأعلى

منطقة ارتفاع إلى راجع شحات محطة

:                                                                                                                            درجة الحرارة  - 3- 2- 

سطح البحر والكتل الھوائیة،ودرجة العرض واالرتفاع عن تتأثر درجة الحرارة ب

ضافة إلي أن درجة الحرارة تؤثر علي العوامل المناخیة إالمسطحات المائیة وتوزیعھا الشھري 

واالضطراباتكالضغط الجوي والریاح واألمطار  ،األخرى

  ) . 3- 2( الجدول 

عظمى حرارة درجة متوسط أعلى أن تبین)  3-2( الجدول 

ینایر شھر في سجلت عظمى حرارة درجة متوسط وأقل) 

في عظمى حرارة درجة متوسط أعلي سجل فقد درنة محطة

انظر) ْم 17.3(, ینایر شھر في سجلت عظمى حرارة درجة

والصغرى العظمى الحرارة لدرجات الشھري المعدل) 6-2( شكل

  ف 1997 ـ 1950الفترة

  ).3-2( الجدول: المصدر

سجلت, شحات لمحطة غرىص حرارة درجةمتوسط  أدنى 

أغسطس شھر في)ْم 18.45( صغرى حرارة درجة متوسط

وأعلى) ْم 10.87(, ینایر شھر في صغرى حرارة درجة أدنى

محطة في الحرارة درجة وانخفاض)ْم 23.27( أغسطس

2 -

تتأثر درجة الحرارة ب

المسطحات المائیة وتوزیعھا الشھري 

األخرى

الجدول 

 من

) ْم

محطة

درجة

شكل

الفترة

المصدر

 أما

متوسط

أدنى

أغسطس
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  .ف 1997ـ  1950والصغرى في محطتي شحات ودرنة خالل الفترة ىالمتوسط الشھري لدرجات الحرارة العظم) 3-2(الجدول
  

المتوسط   ــــــــــــــــــــــــورالـــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  درجات  المحطات
  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو أبریل  مارس  فبرایر  ینایر  السنوي

  20.77  14.23  18.3  22.78  26.14  27.29  27.81  27.67  23.97  19.62  15.55  13.42  12.5  العظمي  شحات
  12.24  7.86  11.2  14.62  16.19  18.45  17.99  16.82  13.16  9.85  8.11  6.35  6.33  الصغرى

  23.61  19.04  22.6  26.11  28.19  28.88  31.08  27.24  24.12  21.68  19.22  17.89  17.3  العظمى  درنة
  16.6  12.43  15.6  19.07  21.96  23.27  22.55  20.11  16.46  13.94  11.91  10.99  10.87  الصغرى

  

  .طرابلس الجوي لألرصاد الوطني المركزحسبت من بیانات :  المصدر
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كما تتأثر محطة درنة الواقعة على  ,وكذلك وجود غطاء نباتي كثیف مقارنة بمنطقة درنةشحات 

ھذا وسجل المدى الحرارى ,  على تعدیل درجات الحرارة ورفعھا خط الساحل بالبحر الذى یعمل

ورغم أن ھذا , ْم1.5والفرق بین المحطتین . ْم 12بینما سجل في درنة , ْم 13.5السنوي في شحات 

الفرق طفیفًا غیر أنھ یكون لھ تأثیر علي زیادة فعل التجویة المیكانیكیة في المناطق العلیا من 

  . األحواض عنھ في المناطق الدنیا

   -:ویمكن توضیح أثر الحرارة علي الصخور في النقاط التالیة 

  :الصخور األكثر تأثرا بالحرارة  

تؤثر الحرارة في الصخور المنكشفة :  ول لإلشعاع الشمسيالتي تتعرض لفترة أطـ الصخور  1

في الجروف والحافات الصخریة  ًاویكون تأثیر الحرارة واضح ,التي یقل فیھا الغطاء النباتي

  .   المعرضة أكثر لسطوع عدد كبیر من ساعات الشمس خالل النھار   

و تكون سھلة  ,ب الجیولوجيیتكون ضعیفة الترك ,الشقوق والفواصل ر بھاـ الصخور التي تكث2

  .                                      التفكك

الرواسب حدیثة النشأة التي ترسبت في فترات حدیثة وخاصة إذا كانت طبیعة المادة الالحمة  -3

كما ھو الحال في الصخور الجیریة  ,تتأثر ھي األخرى بعملیة التمدد واالنكماش الحراري , ضعیفة

  .من الكوارتز مع مادة الحمة من كربونات الكالسیوم التي تتألف 

وعند  ,وقد تتأثر الصخور في منطقة الدراسة خاصة تلك الواقعة في واجھات الحافات الصخریة

تعرضًا لدرجة  ھابوصفھا أقل كثافة نباتیة ،وأكثر ,خطوط تقسیم المیاه بین األحواض المائیة

باإلضافة إلي عملیة التجفیف  ،ري المتوالي والتشققاالنكماش الحرابالتمدد و تأثرفتالحرارة؛ 

  . الصخري للصخور التي تتأثر بالرطوبة أكثر من غیرھا

  :الریاح - 4- 2- 2

 وتختلف,  الھواء المتحرك أفقیًا نتیجة الختالف الضغط الجوي   ھي الریاح أن المعروف من

 المنطقة، في السائد الجوي طالضغ لنوع تبعا, آخر إلى شھر من وسرعتھا وشدتھا الریاح اتجاھات

 كما الریاح، نشأة مناطق علي اعتمادا باردة أو حارة أورطبة، ھیجافة حیث من الریاح تختلف كما

  علي أحیانًا تعمل فقد علیھا، تھب التي المناطق على وواضٍح كبیر بشكل تؤثر الریاح أن
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واألھم من ذلك  ,رارة  المنطقة وأحیانًا أخرى تعمل على ارتفاع درجة ح, للمنطقة  الجويالتلطیف 

و إضعاف المادة  ,كلھ ھو دورھا الجیومورفولوجي حیث تعمل الریاح على تجفیف الصخور

خاصة تلك الخالیة من الغطاء النباتي والمعرضة بشكل مباشر إلى  ،الالحمة بین أجزاء الصخر

شقوق ّلھا الالتي تتخلوخاصة الصخور الضعیفة  ،ھبوب الریاح علیھا بشكل قوي ومستمر

وترسیبھا في مناطق , الجويوتفكیكھا ثم نقلھا مع الھواء  ھاتفتیتمما یؤدي إلي تكسرھا و ,والفواصل

  .أخرى 

حظ أن الریاح السائدة في محطة شحات ھي الریاح الجنوبیة في لو)4 -  2( ومن خالل الجدول

أما ,سائدة شمالیة غربیةون الریاح الففي األول تك ,عدا شھري یولیو وأغسطس ،معظم شھور السنة

  .الثاني تكون شمالیة في 

عدا  ،أما بالنسبة إلى محطة درنة فتكون الریاح السائدة في معظم شھور السنة ھي الشمالیة الغربیة

وتختلف اتجاھات الریاح تبعًا  ،تكون الریاح السائدة ھي جنوبیة غربیة ,شھري نوفمبر ودیسمبر

فمناطق الضغط المنخفضة تكون مناطق جذب الریاح , لریاح فھو الذي یتحكم في ا ،الجويللضغط 

.  
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  ف  1996ـ  1956في محطتي شحات ودرنة خالل الفترة ) ساعة / كم (سرعة للریاح  ىالنسبة المئویة التجاه أقص)4-2(الجدول 
اتجاه 

  الریاح

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس یولیو  یونیو  مایو أبریل  مارس  فبرایر  ینایر

  درنة  شحات  درنة  شحات  درنة  شحات  درنة  شحات  درنة  شحات  درنة  شحات  درنة  شحات  درنة  شحات  شحات  درنة  شحات  درنة  شحات  درنة  شحات

  5  --   20  _  15  2.44  17.5  7.31  7.5  29.26  10  22.5  5  2.56  --   --   --   7.5  --   20  2.5  7.5  --   شمالیة

شمالیة 

  شرقیة

 --  2.5   --   --   --  2.5   --   --   --   --   --  7.5   --  2.44   --  2.44   --   -  2.5  _  2.5   --   --  

  --   --   --   --   _  --   --   4.88  --   --   --   --   --   2.56  2.5  2.5  --   --   --   --   --   --   2.44  شرقیة 

جنوبیة 

  شرقیة

 

24.39  

5  27   --  45  2.5  30  45  7.5  41.02  2.5  7.5   --  14.63   --  21.95   --  31.71  2.5  36.58  5  32.5  5  

  30  65  15  58.54  32.5  60.97  10  48.78  5  21.95  --   22.5  30  51.58  17.5  50  60  37.5  50  20  65  22.5  60.97  جنوبیة

جنوبیة 

  غربیة 

2.44  20  5  20  5  15  2.5   --  22.5  2.56  10   --   --  4.88  5  2.44  7.5  _  27.5   --  35   --  30  

  7.5  2.5  --   4.88  _  _  --   2.44  _  2.44  2.5  5  2.5  --     5  2.5  2.5  2.5  --   2.5  --   2.5  4.88  غربیة

شمالیة 

  غربیة

4.88  40   --  40   --  32.5  5   --  45   ---  50  35  87.5  24.4  82.5  9.76  65  _  20   --  22.5   --  22.5  

  

, غیر منشورة)لة ماجستیررسا(دراسة ألثر األمواج علي الظاھرات الجیومورفولوجیة والمنشآت الساحلیة "خط الساحل المحصور بین سوسة ودرنة بالجبل األخضر , الصید صالح الجیالني : المصدر
  . 60ص ,2001, جامعة بنغازي

  



حیاة نباتیة غنیة مكونة في تجمعات من غابات وأحراج ونباتات بحریة 

 حواف الجبل األخضر المواجھة للبحر حشائش غنیة في جملتھا

لعزیز طریح عبدا(الخضرة دائمةباإلضافة إلي الغابات واألحراج 

  

  

  

  

  

  

لكي تعیش  ,تظھر أنواع أخرى من النباتات في الجبل األخضر التي تتحایل علي الجفاف

وغیرھا من ) 2 -2(صل الصورةرق مختلفة منھا ما تحول جذورھا إلي درنیة أو بصلیھ مثل العن

و  ,والزیتون خري مثل تقلیل األوراق كما ھو الحال في نبات الشعرة و الزعتر والسدر

  ).    137-136ص  1996

و  ,)الماكي(من نوع  ةأحراج وغابات دائمة الخضر

وتكثر النباتات على طول , نباتات سائدة على طول الساحل من نوع الحشائش واالستبس البحري 

حیث تختفي لكي تظھر مرة أخرى على جوانب األودیة وبعض 

138 (  

بسبب كثرة أمطاره ومن أمثال أحراج الجبل 

أحراج األكلیل والزعتر، حیث یشكل من 

  :النبات الطبیعي  - 3- 

حیاة نباتیة غنیة مكونة في تجمعات من غابات وأحراج ونباتات بحریة بتمیز الجبل األخضر 

حواف الجبل األخضر المواجھة للبحر حشائش غنیة في جملتھافي تنمو علي الشریط الساحلي ، و 

باإلضافة إلي الغابات واألحراج  ,قوط األمطاركثرة س ببسب

  .)  139ص  1996,شرف

 نبات العنصل)2-2(صورة

  )  2012ـ  1ـ29(تاریخ دراسة الحقلیة بال: المصدر

تظھر أنواع أخرى من النباتات في الجبل األخضر التي تتحایل علي الجفافو           

رق مختلفة منھا ما تحول جذورھا إلي درنیة أو بصلیھ مثل العن

خري مثل تقلیل األوراق كما ھو الحال في نبات الشعرة و الزعتر والسدراأل الطرق

1996,عبدا لعزیز طریح شرف. ( للحیاة كل نوع منھا لھ طریقتھ

أحراج وغابات دائمة الخضر إلىم نباتات الجبل األخضر تنقسو        

نباتات سائدة على طول الساحل من نوع الحشائش واالستبس البحري 

حیث تختفي لكي تظھر مرة أخرى على جوانب األودیة وبعض  وتقل كلما اتجھنا جنوبًا ,الساحل

138ص 1996,العزیز طربح شرف عبد(منحدرات الجبل 

بسبب كثرة أمطاره ومن أمثال أحراج الجبل  ,ویعد الجبل األخضر من أغنى أقالیم لیبیا في غاباتھ

من  ةدر واألثل والجداري وتجمعات قلیلاألخضر البطوم والس

2 -

تمیز الجبل األخضر ی 

تنمو علي الشریط الساحلي ، و ,

بسب ,

شرف

صورة

المصدر

           

رق مختلفة منھا ما تحول جذورھا إلي درنیة أو بصلیھ مثل العنبط

الطرق

كل نوع منھا لھ طریقتھ

        

نباتات سائدة على طول الساحل من نوع الحشائش واالستبس البحري 

الساحل

منحدرات الجبل 

ویعد الجبل األخضر من أغنى أقالیم لیبیا في غاباتھ

األخضر البطوم والس
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 E.A.Radford, G. Catullo and B. de)من النباتات اللیبیة %  80ـ 75نبات الجبل األخضر 

Montmollin ,2011,p36)  

  :  یلي  ما ومن غابات وأحراج الجبل األخضر

ینمو على سفوح األودیة خاصة في مناطق  : Aleppo Pineـ غابات الصنوبر الحلبي 2-3-1  

وتقدر  ,من خط تقسیم المیاه حتى الساحل, وسوسة كرسھ بین شمال شرق الجبل األخضر ما

وأصلح المناطق لنموھا ھي األماكن   ,متر20إلي  ارتفاعھاھكتار، ویصل  3100ھ بحوالي مساحت

والبد أن تكون المنطقة محمیة من الریاح،وھي أشجار بطیئة , التي تكثر فیھا المیاه والتربة الجیریة 

 عبدالعزیز طریح(سنة  80ـ60لكي یكتمل نموھا قد تصل مابین  ,النمو وتحتاج إلي فترة طویلة

  ).145شرف ص 

ویوجد متفرقا  ,یعتبر أكثر الغابات انتشارا على الجبل األخضر): الشعارة(ـ غابات العرعر2- 2-3

ع االرتفاعات ومعروف على غابات العرعر أنھا تنمو على جمی ,في المنطقة مع النباتات األخرى

ویعیش لفترة طویلة      ,مترا 12ـ  4وبجمیع البیئات ویتراوح ارتفاعھا بین , جمیع أنواع التربفي و

إضافة  ،نباتي للجبل األخضرمن الغطاء ال% 70كما یشكل حوالي  ,سنة 1000تصل تقریبا إلي 

ص ,2006,عبدالقادر الزنى ومحمد عباس محمدالسنوسي (یتحمل الجفاف بشكل جید ھإلي أن

 ).                                 3-2( الصورةكما في )84

  : رعرعنبات ال)3-2(صورة

  

  

  

  

  

  )  2012 ـ 1ـ29( بتاریخ الحقلیة دراسةال: المصدر
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نمو بكثرة في األودیة خاصة على تھي أشجار ذات أوراق عریضة : ـ غابات البلوط  3-3 -2

ـ  160بوادي المھبول وتحتاج مابین  هفي عین  أستو اانتشار لھ وأكثر ,السفوح ومصاطب األودیة 

    .أمتار في المواقع المالئمة  10ارتفاعھا  إلى  ویصل ,لكي تكمل نموھا ,سنة 200

وینمو على  ,یوجد في تجمعات عدیدة ومختلفة من الجبل األخضر: الزیتون البري  - 4 – 3 - 2

 ارتفاعھومتوسط  ,"المناطق المرتفعة بین أحواض األودیة أي"خط تقسیم المیاه  بین األودیة 

باإلضافة إلى أنھ مقاوم , الحرارة والبرودة إلى حد ما  درجة ارتفاعأمتار كما أنھ یتحمل  10حوالي 

  .وینمو علي الترب الجیریة  ,للجفاف 

وھو ینمو في جمیع  ,یوجد متفرقًا في منطقة الجبل األخضر وفي بعض األودیة :ـ الخروب  5- 2-3

مو على وین  ،وھو ینمو على ارتفاعات مختلفة  ,مترا 20ـ  10مابین  ارتفاعھویتراوح  االرتفاعات

ترب الحمراء والترب الثقیلة والصخریة كما في بطون األودیة الالترب الجیریة و الكثبان الرملیة و

                                   .  

التي تكثر فیھا األمطار طن االموینمو بكثرة في منطقة الجبل األخضر خاصة  :ـ الشماري 3-6 -2

تراوح ارتفاعھا ییكثر في منطقة الزردة وھي أشجار و ,اهبالمناطق الواقعة على خط تقسیم المی

 ھوكذلك شبھ الجافة باإلضافة أن,ي الظروف الرطبة وشبھ الرطبة وھو ینمو ف ,أمتار 5ـ 2مابین 

كما ینمو في أنواع  ،لسھول ذات الترب الصخریة الكلسیةینمو في بطون األودیة والمنحدرات وا

السنوسي عبدالقادر الزنى ومحمد عباس محمد (الحمراء  أخرى من الترب مثل الجیریة والترب

  )                    13ص ,2006,

  نبات الشماري) 4 -2(صورة

  

  

  

  

  

  )  2012 ـ 1ـ29( بتاریخ الحقلیة دراسةال: المصدر
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 وھي عبارة عن شجیرات لھا ,توجد في معظم مناطق الجبل األخضر: ـ أحراج البطوم  3-7- 2 

 ,وأوراقھ جلدیة خضراء داكنة ,)149ص ,1996, ح شرفیعبدالعزیز طر( فروع خشبیة كثیرة

وأخشابھ تدخل في صناعة  ,ویحمل ثمارا تتحول إلي اللون األسود عند النضج,ةذات رائحة زكی

وأكثر انتشار لھ  ,كما ینمو في جمیع البیئات ,) 319ص , 1995, أبریك عبد العزیز بوخشیم(الفحم

وھو عدید السیقان وینمو في  ,أمتار 5ـ 4إلي حوالي  ارتفاعھاویصل  ,في مناطق  سھول األودیة

السنوسي عبدالقادر الزنى ومحمد عباس (یتحمل الجفاف الشدید   وال ,طینیةالالترب الجیریة و

  ). 5- 2(الصورةكما في )8ص,2006, محمد

  نبات البطوم) 5- 2( صورة 

.  

  

  

  

  

  )  2012 ـ 1ـ29( بتاریخ الحقلیة دراسة: المصدر

  . وھذا الغطاء النباتي بصفة عامة یساعد على تماسك التربة وعدم انجرافھا

صنفًا یتكرر بعضھا بین المناطق ، )  46(وقد بینت بعض الدراسات أن الھكتار یحتوي على نحو 

 ,شجرة في الھكتار) 700(أشجار البطوم إلي وصلت كثافة , وكانت كثافة الغطاء النباتي جیدة 

) 70(والصنوبر )  250(والشماري ) 300(شجرة ثم السرو بكثافة ) 500(عرعر ویأتي بعدھا ال

ص 2008عمر رمضان الساعدي وأخرون (وعلى العموم یتمیز الجبل األخضر بتنوعھ الحیوي 

  ). 85 – 84ص

مدى تأثیر معرفة الغرض من دراسة النبات الطبیعي لیس معرفة النباتات في حد ذاتھا وإنما 

علي تفكك الصخور  تأثیر النباتات الواضح ورفولوجیة المنطقة حیث تبین الدراسة النباتات  في جیم

بوادي )   6 -2(وخاصة الصخور المتأثرة بالشقوق والفواصل كما ُیالحظ في الصورة  ,وتكسرھا
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المھبول باإلضافة إلى أن نمو النباتات على السفوح الصخریة لألودیة یعمل على تفككھا مما یساعد 

  .وامل المناخیة األخرى على نقل المفتتات كاألمطار مثالباقي الع

  .عمل النباتات في السفوح الصخریة) 6 -2(صورة

  )  2012 ـ 1ـ29( بتاریخ الحقلیة دراسة: المصدر

  )  2012 ـ 1ـ29( بتاریخ الحقلیة دراسة: المصدر
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نباتات تكون عائقا أمام حیث أن كثافة ال , في مناطق أخرى تؤدي النباتات دورًا كبیرًا ومختلفَاو

و تعیق حركة  ,وعدم انجرافھا بواسطة المیاه الجاریة ,ت التربةیو تعمل على تثب ,الظروف المناخیة

وبالتالي  ,ونالحظ ذلك عند المقارنة بین السفوح المكشوفة والسفوح التي توجد بھا نباتات ,الریاح

  .، أمّا في السفح الثاني فأقّل تأثیرًا )7-2(یكون تأثیره في السفح األول واضحَا كما في الصورة

  .سفوح خالیة من النباتات ) 7 – 2(الصورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )  2012 ـ 1ـ29( بتاریخ الحقلیة دراسة: المصدر
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  : دور النبات المیكانیكي 

  .   فتؤدى إلى تحطیمھا وتكسرھا, تضرب بجذورھا في الصخور الضعیفة جیولوجیا  – 1

تسببھ  فھي تعمل على توسع الشقوق من خالل ما ,لھوائیة والمائیة على عملھاتساعد العملیات ا - 2

  .من إجھادات للصخور 

  .االنجرافتحمي التربة من  -3

فتقلل من  ,تحجب اشعة الشمس عن المنحدرات الجبلیة المواجھة لفترة طویلة لتلك األشعة -4

 .ثناء اللیلأ نمو البلوريثناء النھار والأفاعلیات عملیات التجویة بالتمدد الحراري 

وبالتالي تقلل من  ,تضعف من فعل المیاه الجاریة في مجاري األودیة خالل موسم األمطار - 5

 .عملیات النحت المائي

تقوم بحجب كمیات كبیرة من الرواسب و تمنعھا من النقل ، كما تضعف حركة نقل الرواسب  - 6

  .                المائيوالمفتتات الصخریة التي تكون مصاحبة للجریان 

  : ائيیدور النبات الكیم 

 حماض العضویة التي تفرزھا النباتات على التفاعل مع مكونات الصخر ومعادنھ تعمل األ -1

 بفعل التكربن اإلذابةتقلل النباتات الموجود في المیاه الشاطئیة عند مصبات األودیة من عملیات  -2

Carponation وم بھ من عملیات التمثیل الضوئي ثناء النھار لما تقأفي.  

من أوراق متساقطة  تغیر النباتات من تركیب المفتتات الصخریة والتربة الحیویة بما تضیفھ -  3

  .وتندمج مع المكونات التربة  ,التي تتخللوجذور متعفنة 
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  الفصل الثالث

  - :الخصائص المورفومتریة ألحواض األودیة وشبكاتھا التصریفیة 

  :ھاوأبعاد األودیة أحواض مساحة - 3-1

  المساحة -1- 3-1

  :أبعاد أحواض األودیة  -2- 3-1

 المحیط -العرض ج -الطول  ب  - أ

  :الخصائص الشكلیة ألحواض األودیة  - 3-2

نسبة االستدارة                                                                                 - 2-2-3نسبة االستطالة  -1- 3-2

 معامل شكل الحوض -3- 3-2

  :الخصائص التضاریسیة ألحواض األودیة  - 3-3

درجة الوعورة   -3- 3-3التضاریس النسبیة          - 2-3-3 معدل التضرس -1- 3-3

  التكامل  الھبسومتري -5- 3-3    معدل نسیج الحوض   -4- 3-3

  :الخصائص المورفومتریة لشبكات التصریف   - 3-4

 -3- 4-3معدل التشعب والتشعب المرجح   -2-4-3المجاري المائیة    أعداد ورتب - 1- 4- 3

اتجاھات  -5-4- 3المسافات بین المجاري 4-4-3أطوال المجاري المائیة           

 -8- 4-3المجاري   معدل بقاء - 7-4-3معدل تكرار المجاري   -6-4-3المجاري   

 .كثافة التصریف 

  

  

  

  



73 
 

  الثالث الفصل

  التصریفیة وشبكاتھا األودیة ألحواض ةالمورفومتری الخصائص

  :تمھید 

من األسس المھمة في , دراسة الخصائص المورفومتریة ألحواض األودیة وشبكاتھا التصریفیة  تعد

مورفولوجیة ، و یرجع ھذا إلى ما تقدمھ من قیاسات كمیة تعطى تصورًا واضحًا الدراسة الجی

یة موضوع البحث ، ومن المعروف أن لتطور األحواض النھر ,فولوجیةرللخصائص الجیمو

مثل تكوین  ,توحي بتشابھ العوامل التي سببت في نشأتھا األحواض متشابھة األبعاد مورفومتریًا

ولعل أول من أھتم بالدراسة المورفومتریة ألحواض التصریف ,الصخر وبنیتھ والظروف المناخیة 

 Leopold&Miller1956میلر لیبولد وStrahler,1952استرھلیرHorton,1945ھورتن   :ھم 

 وموریساوا Milton,1958ومیلتون  Chorley,1957تشورليSchumm,1956شوم 

Morisawa,1962وكارلستونCarliston 1963 ھوارد وHaward,1967كنج ودورنكامب

Doornkamp&King,1971 جریجوریووالنجGregory&Walling,1973  وسمات

Smart,1973 40ص ,1991, وى عاطف عبدالھادي القیشا.(وغیرھم .(  

  : اآلتيویساعد استخدام التحلیل المورفومترى على 

 .دراسة العالقات بین المتغیرات المورفومتریة ألحواض التصریف -1

من ودراسة العالقات بین المتغیرات المورفومتریة من جھة والخصائص الجیولوجیة لألودیة  -2

 .نوع الصخر وبنائھ وحجم التصریف المائي: جھة أخرى مثل 

وقد اعتمدت دراسة الخصائص المورفومتریة ألحواض منطقة الدراسة على استخراج شبكة 

بغرض دراسة , والمرئیة الفضائیة ،التصریف النھري من الخرائط الطبوغرافیة لمنطقة الدراسة

  .تصریف أودیة الدراسة  الخصائص المختلفة  لشبكة



74 
 

: وأبعادھا حواض األودیةمساحة أ -1- 3  

  :وتشمل اآلتي 

  :المساحة الحوضیة  - 1- 1- 3

عن تغذیة تلك المجاري  المسؤولةھي تلك المساحة التي یمتد فیھا مجرى أو مجاري مائیة كما أنھا 

یمكن التعامل معھا بسھولة ووضوح من حیث  ,واحدة ةوھي تمثل وحدة جیومورفولوجی,بالمیاه 

المناخیة ومدى تأثیرھا خاصة وكذلك تحدید العناصر  ،العوامل الجیومورفولوجیة التي تسود بھا

التالي یبین مساحة وأبعاد  )1- 3(والجدول,)1-3(الشكل،)Leopoid,et-al,1964,P131(األمطار

  .أحواض منطقة الدراسة

  ھاوأبعاد الدراسة أحواض مساحة) 1-3(الجدول 

مساحة   الحوض

  )2كم/(الحوض

طول الحوض 

  )كم/(

محیط   )كم /(العرض 

  )كم/(الحوض

  المھبول
60.47  18.39  7.11  63.09  

  األثرون
31.92  10.26  6.68  37.26  

  بن جبارة
24.63  10.89  4.57  35.02  

  .طالبةُحسب من قبل ال: المصدر
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  :مساحة أحواض أودیة منطقة الدراسة ) 1 – 3(الشكل 

).1-3(والجدول   GIS9.3  الجغرافیا المعلومات نظم برنامج إلى بالرجوع الطالبة عمل من:  المصدر
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  :الجدول السابق ما یلي حظ من لو

أخذت األحواض اشكالھا وفقًا لطبیعة التكوین الصخري ونظام بناء الطبقات من ناحیة ولطبیعة  -1

التصریف المائي داخل الحوض ومقدار ما تعرض لھ خالل تطوره من تغیرات من ناحیة 

 .أخرى

 ،وشدة انحدارھاإن وجود أحواض األودیة علي الحافة األولي للجبل األخضر المقابلة للبحر  -2

إضافة إلي أن األودیة الرئیسة في ھذه األحواض  ،جعلت مساحات ھذه األحواض صغیرة

 .تتمركز علي شبكة البنیات الصدعیة للحافة الجبلیة

وھذه  ،كلما كانت الطبوغرافیة ممھدة وقلیلة االنحدار تكون مساحات أحواض األودیة كبیرة -3

راسة لتواجدھا علي الحافة الجبلیة شدیدة االنحدار الحاالت ال تنطبق علي أحواض منطقة الد

 .المواجھة للبحر كما سبق ذكره

 2كم60.47في حوض وادي بن جبارة و  2 كم24.63تفاوت مساحات أحواض األودیة ما بین ت -4

راجع إلي التكوینات ،وھذا صغیرة مساحات تعتبر في مجملھا و في حوض وادي المھبولو

وكذلك انقطاع التغذیة المائیة لألودیة للفترة بعد المطیرة , تعریة الصخریة الصلبة المقاومة لل

, سطة النحت الجانبي والتراجعيطالتھا بواإقبل أن تتمكن تلك األودیة من توسیع مجاریھا و

 .مر الذى انعكس علي مساحة أحواضھا األ

  ) .المحیط/العرض / الطول :( أبعاد الحوض  - 2- 1- 3

 : الحوضي الطول  -  أ

ض التصریف أحد األبعاد الرئیسة التي یتم قیاسھا بھدف حساب بعض المعامالت یعد طول حو

وتوضیح خصائصھا  ,حواضالمورفومتریة األخرى لدراسة أشكال ھذه األ

  )291-290ص ص ,1991,وعاشور,جودة.(التضاریسیة

  :وقد وضحھا تشورلى كما یلي  ,وھناك عدة طرق لقیاس طول حوض التصریف

 .قیاس طول المجري الرئیسي ویعرف بطول الشبكة تتم في ھذه الطریقة  -1

تقع علي  أنویشترط في ھذه النقطة  ,تحدید نقطة علي الخط الذي یقسم المساحة إلي نصفین -2

والمسافة المحصورة بین نقطة المصب والنقطة المحددة ھي نصف , المجري الرئیسي للحوض

المسافة المحصورة × 2= وضطول الح:  ویمكن توضیحھا بالمعادلة التالیة  ,طول الحوض
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 ولكن ھذه,لي طول المجري الرئیسي بین نقطة المصب والنقطة المنصفة لمساحة الحوض ع

تستغرق وقتَا طویًال باإلضافة إلي صعوبة قیاس المسافة نھا أالطریقة تحتوي علي عیوب منھا 

الة دقة علي الرغم من دقة ھذه الطریقة في ح, (Gregory&Walling,1973,P56)المطلوبة 

  .القیاس 

وھذه ,تقاس في ھذه الطریقة أقصي مسافة بین نقطة المصب وأبعد نقطة تقع علي المحیط  -3

 . (Chorley,1969,P38)  الطریقة لھا أھمیتھا في تحدید شكل الحوض 

  .الحوض وقد اتبعت الدراسة الطریقة األخیرة في قیاس طول

أقصي طول لحوض وادي األثرون و,كم  18.39وقد بلغ أقصي طول لحوض وادي المھبول 

فكلھا تبدأ من المدرج , كم 10.89أما حوض وادي بن جبارة فكان أقصي طول لھ ,كم  10.26

مساحة االحواض تقع أغلب  على الرغمو, الثاني وتنحدر من الحافة الثانیة صوب المدرج األول 

ع من المدرج الثاني مرورًا حواض الدراسة تنبأن ھناك منابع علیا في كل إال أ, ولضمن المدرج األ

  )2-3(الشكل. ثم تنحدر المیاه من المجاري علي المدرج األول  ,بالحافة الثانیة
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 : الدراسة منطقة أحواض طول)  2 – 3( الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

).1- 3( والجدولGIS9.3الجغرافیا المعلومات نظم برنامج إلى بالرجوع الطالبة عمل من:  المصدر
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 : الحوضيالعرض   -  ب

  : توجد عدة طرق لقیاس العرض منھا 

وأخذ متوسطھا ویمثل الناتج  ,أخذ مجموعة قیاسات لعرض األحواض علي مسافات متساویة -1

 .عرض الحوض متوسط 

،وقد ) 293ص ,1991,وعاشور,جودة(إیجاد أقصي عرض بین نقطتین علي محیط الحوض  -2

 .      اعتمدت الدراسة علي الطریقة األخیرة

   -:یلي  الذي یوضح أبعاد الحوض یتبین ما) 1-3(ول ومن خالل الجد  

كم  علي  4.57,6.68,7.11‘بن جبارة‘األثرون , یبلغ أقصي عرض لألحواض المھبول §

ومن , التي تتمیز غالبا بزیادة طولھا علي عرضھا ظم األحواض وھذا یتفق مع مع,التوالي 

ل المیاه إلي المجرى المعروف أن األحواض التي یزید طولھا علي عرضھا تتمیز بوصو

 ).66ص ,1990الشیخ،(الرئیس في أوقات مختلفة 

أحواض عرض عند المقارنة بین األحواض الثالثة لوحظ عدم وجود فارق كبیر جدَا بین قیم  §

 وویعزى ذلك لنشأة ھذه األودیة في ظل نفس الظروف المناخیة , أودیة منطقة الدراسة

 ).3- 3(الشكل  .الجیولوجیة
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  :أحواض منطقة الدراسة عرض )  3 – 3(شكل ال

  

  

  ).1- 3( والجدولGIS9.3الجغرافیا المعلومات نظم برنامج إلى بالرجوع الطالبة عمل من:  المصدر
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  : الحوضيالمحیط  - ج

من المعروف أن محیط الحوض  لھ أھمیة في حساب العدید من المعامالت المورفومتریة التي 

  .یتھا شكال تلك األحواض ومائأتعكس 

الذي یفصل بینھ وبین خط تقسیم المیاه المحیط بالحوض  ومحیط حوض التصریف عبارة عن طول

  .األحواض األخرى 

ویعزي ذلك  63.09فقد بلغ  یعد أطول محیطات أحواض الدراسةومحیط حوض المھبول           

تفق مع االنحرافات وی, إلي شكل الحوض الذي یمیل إلي االستطالة الناتجة عن الزیادة في الطول

  .التي تعرض لھا الحوض نتیجة وجود أنظمة الصدوع 

وھذا المثال یوضح أنھ  ,كم 31.26كم ومساحتھ  37.26أما محیط  حوض وادي  األثرون فقد بلغ 

نھا عالقة طردیة موجبة بین طول المحیط أأي  ,كلما زادت المساحة زاد معھ طول المحیط 

  .والمساحة الحوضیة 

وھذه القیمة إذا ما قورنت بمساحة  ,كم 35.05وادي بن جبارة فقد بلغ طول محیطھ أما حوض  

ویعزى  ذلك إلي كثرة تعرجات حوض الوادي بسبب ,كم فھي كبیرة  24.63الحوض التي تبلغ 

  . كثرة األحواض الصغیرة منخفضة الرتبة التي یضمھا

  : الخصائص الشكلیة ألحواض األودیة  - 2- 3

عامالت معرفة اقتراب أو ابتعاد شكل الحوض من أحد األشكال الھندسیة مثل یمكن من خالل الم

من خالل مجموعة من , دون اآلخر  ًاواتخاذ حوض التصریف شكال معین ,الدائرة والمستطیل

ن أھم عامل یؤثر علي شكل الحوض ھو العامل الجیولوجي من حیث أومن المعروف ,المعامالت 

ل الحوض ما یعرف بالكفاءة الكامنة للحوض باإلضافة إلى أّن شكل ویحدد شك, نوع الصخر وبنیتھ 

وأھم  (Gregory,&Walling,1973,P.51).    الحوض یؤثر علي الجریان السطحي 

  :المعامالت ھي
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 :نسبة االستطالة  - 1- 2- 3

حیث  ,یعد ھذا العامل من  المعامالت المورفومتریة المستخدمة في قیاس أشكال أحواض التصریف

ص ,1991,وعاشور,جودة(وشكل المستطیل ,ة االستطالة بین شكل حوض التصریفتقارن نسب

  :ویتم قیاس ھذا المعامل من خالل العالقة التالیة    Morisawa,1958,P.589)نقال   316

كم=نسبة االستطالة    قطر الدائرة المساویة في مساحتھا مساحة الحوض
   أقصي طول للحوض

  Schumm,s,1956,P,612)قال عن ن 316ص ,1991,وعاشور,جودة(

فكلما قلت قیمة النسبة ,وینتج من ھذه العالقة النسبة التي تتراوح بین صفر والواحد صحیح 

حیث ینخفض بسط  ,ذلك علي اقتراب الحوض من الشكل المستطیل دّل ,واقتربت من الصفر

ذلك دلیًال على ابتعاد  كان ,وكلما ابتعدت عنھ واقتربت من الواحد صحیح ,العالقة ھو قطر الدائرة

  ) 71ص,1988,تراب.(و اقترابھ من الشكل الدائري  ,الحوض عن الشكل المستطیل

ویتضح أن األحواض التي تكونت ضمن مناطق ذات تكوینات جیولوجیة متنوعة وغیر متجانسة و 

تأثرت بعملیات التصدع واإللتواء و تأخذ الشكل المستطیل أو الطولي 

(Smith,K.G,1950,P661)  , كلما  ھحیث أن,ویؤثر ھذا الشكل علي جریان المیاه في األودیة

 ,وكلما قصر طول الوادي الرئیسي , كلما مال الحوض إلي االستطالة ,زاد طول المجري الرئیسي

وكذلك تؤثر نسبة االستطالة علي عدد وأطوال الرتب الدنیا ففي , كلما مال الحوض نحو االستدارة 

فتتّجھ  ,أما إذا انخفضت نسبة االستطالة,ویقل من أطوالھا  ,عدد الرتبأن حالة زیادتھا یزید م

مما یؤدي إلي نقص كمیة التصریف ,مجاري الرتب الدنیا إلي زیادة أطوالھا وتقلل من عددھا 

حسن رمضان (,بسبب طول المسافة التي یقطعھا  ,المائي عن طریق  التبخر والتسرب الجوفي

  ) . 6ص,1982سالمة 
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  . نسبة االستطالة واالستدارة ومعامل الشكل ألحواض الدراسة ) 2-3(جدولال

  

  

  

  

  
  GIS9.3وبرنامجArc Hydroبرنامج من المستخرجة البیانات إلي  وعبالرج طالبةال قبل من حسب: المصدر

  : ما یلي) 2-3(ویتضح من الجدول

وھو بذلك أكثر استطالة من باقي  0.47تصل نسبة االستطالة في حوض وادي المھبول   -1

 .أحواض منطقة الدراسة

, عن االستطالة ن الحوض بعیدًاأإلي  ,یشیر ارتفاع قیم االستطالة واقترابھا من الواحد صحیح -2

وھذه النسبة , 0.62كما ھو الحال في حوض وادي األثرون الذى سجل معدل استطالة بلغ 

 )4-3(الشكل .عن متوسط المنطقة  رتفعت

   

  معامل الشكل  نسبة االستدارة  نسبة االستطالة  الحوض

  المھبول
0.47  0.19  0.17  

  األثرون
0.62  0.28  0.30  

  بن جبارة
0.51  0.25  0.20  

  متوسط المنطقة
0.53  0.24  0.22  



84 
 

)4 – 3( نسبة االستطالة في احواض نطقة االستطالة  شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المصدر
).2- 3( والجدولGIS9.3غرافیاالج المعلومات نظم برنامج إلى بالرجوع الطالبة عمل من: 
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 : نسبة االستدارة - 2- 2- 3

ن األحواض قدیمة العھد بعملیات النحت المائي أصحیح تدل علي  واحد من ارتفاع قیم االستدارة واقترابھا

تبین النسبة  قدر اقتراب الحوض من الشكل ,  ویفترض أنھا احرزت مراحل متقدمة من دورة التعریة, 

كلما اقترب ناتج المعادلة من ,) 492ص,2004,سالمة رمضان حسن(لشكل الدائري أو ابتعاده عن ھذا ا

إذا ابتعد الناتج من الواحد ابتعد  ,ذلك علي اقتراب الحوض من الشكل الدائري والعكس دّل ,الواحد

مما یؤثر  ,الحوض من الشكل الدائري مما یؤدي إلي زیادة في تعرج خطوط تقسیم المیاه وعدم انتظامھا

وتحسب من خالل نسبة  ,)6ص , 1982, سالمةحسن رمضان (لمجاري ذات الرتب الدنیا طوال اأعلي 

نقال   319ص ,1991,وعاشور,جودة( نفسھ محیط الحوضساحة الحوض إلي مساحة دائرة لھا م

(Cooke&Doomkamp,1974,P11  . وتستخرج ھذه النسبة من العالقة التالیة:  

كم=ة االستدارة بنس مساحة الحوض
كم مساحة الدائرة لھا نفس محیط الحوض

  

یجاوره من األحواض  ماتدل استدارة الحوض علي مدي تعرج و تداخل خطوط تقسیم المیاه للحوض مع 

ویتطابق  ,ویصل الحوض إلي مرحلة الكھولة أو الشیخوخة عندما تختفي تعرجات الحوض ,األخرى 

 ,%100وتصل حین ذاك نسبة االستدارة   ,ةمحیط الحوض مع محیط الدائرة التي تساویھ في المساح

وبھذا یعرف الحوض ,ثم تبدأ بعد ذلك في توسیعھا ,ریھاحیث أن األنھار عادة ما تقوم بحفر وتعمیق مجا

 حسن.(خالل حدود تقسیم المیاه  ھبأنھ وصل نھایة التطور في التوسیع الجانبي وكذلك التراجعي من

  ).20ص,2004,سالمة رمضان

خالل عملیة األسر النھري في المناطق المتجاورة والمتداخلة بین مجاري حوض  كما یحدث ذلك من

  ) .6ص,1982,سالمة .(التصریف نفسھ أو بینھ وما یجاوره من أحواض تصریف  

  :یتبین االتي ) 2- 3جدول(وبدراسة نسبة االستدارة في أحواض الدراسة  

زیادة تعرج خط  نخفضة تدل عليوھذه النسبة م 0.19تصل نسبة االستدارة في حوض المھبول  -1

  .تقسیم المیاه مقارنة بالحوضین األخرین

, 0.62االستطالة  ولكن, وھى نسبة منخفضة قلیًال 0.28تصل نسبة االستدارة في حوض األثرون  -2

  .ورغم أن االستدارة منخفضة فالحوض بعیدًا عن االستطالة واقرب إلى االستدارة
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وھي نسبة متوسطة بین الحوضین تقریبًا بما  0.25ن جبارة سجلت نسبة االستدارة في حوض وادي ب -3

یشیر إلى تجانس نشأة أحواض األودیة بالمنطقة وتقارب التكوینات الصخریة والتراكیب الجیولوجیة 

 )5-3(الشكل .  المكونة الحواضھا

  :معامل الشكل - 3- 2- 3

ساب نسبة مساحة الحوض إلي من خالل ح, یمثل ھذا العامل مقیاسًا للعالقة بین عرض الحوض وطولھ

  ).100,ص,1980,سالمة رمضان حسن(مربع طولھ 

ھذا المعامل الذي یعطي داللة لمدى تناسق أجزاء الحوض ومدى انتظام  (Hurton,1932)حیث اقترح 

  :ویمكن حساب ھذا المعامل من خالل المعادلة التالي,الشكل العام لھ 

مساحة الحوض كم=معامل شكل الحوض
ضالحو كم مربع طول 

   .  

  Horton,1932,p.353)وأخرون نقًال عن  ,جودة حسنین جودة (            

یتضح أن القیم المنخفضة  لھذا العامل تدل علي عدم تناسق شكل الحوض واتخاذه شكًال یقارب شكل 

 ىامل إللھذا الع ةبینما تشیر القیم المرتفع  ,المثلث من خالل صغر حجم مساحة الحوض بالنسبة لطولھ

مجدي تراب (وض وذلك یتحقق بكبر حجم المساحة بالنسبة لطول الح  ,اقترابھ من شكل المربع

  ).72-71ص ص ,1988,

 بما, الخصائص أغلب علي وواضح كبیر أثر لھا التي المھمة المقاییس من التصریف حوض شكل یعد

 ونمطھ التصریف وضح ویتأثر,) 33 ص, ھـ 1428, الحواس علي( الھیدرولوجیة الخصائص فیھا

 المناخیة والظروف, االنحدار ودرجة, الصخر نوع مثل, العوامل من بمجموعة یحتویھا التي والشبكة

 شبكة خاصة الجیومورفولوجیة العملیات علي یؤثر الحوض شكل أن المعروف ومن, األمطار خاصة

  )  29 ص, 2001,محسوب صبري محمد( بھ المائي التصریف
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  : الدراسة منطقة أحواض في االستدارة نسبة)  5 – 3( الشكل

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

)2- 3( والجدولGIS9.3الجغرافیا المعلومات نظم برنامج إلى بالرجوع الطالبة عمل من:  المصدر
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  :اآلتي ) 2- 3(جدول الیتضح من دراسة معامل الشكل ألحواض منطقة الدراسة 

وھي  0.17وض وادي المھبول بلغ معامل الشكل لح, خرآل حوض من الشكل معامل یختلف -1

ویدل ذلك , بع ورأسھ في المصب لحوض یشبھ المثلث قاعدتھ في المنن اأنسبة منخفضة جدا و

 .وضعف البنیة الصخریة ,علي كثرة الصد وع

وتشیر ھذه النسبة المتدنیة إلي زیادة النحت الرأسى  ,0.20حیث بلغ في حوض وادي بن جبارة  -2

 . وتوسیع المجرى يوالتعمیق علي النحت الجانب

حیث بلغت  ,سجل حوض األثرون أعلي قیمة لمعامل الشكل مقارنة بأحواض منطقة الدراسة -3

أیضا و,وھو بذلك أكثر أحواض األودیة تناسقًا وبعدًا عن األستطالة, وھي نسبة منخفضة  0.30

تدل علي انخفاض المساحة بالنسبة للطول من منطقة منابع الحوض حتى المصب حیث یجري 

 .لوادي خالل صدع الجنوب إلي الشمالا

بحیث تبدو عریضة عند ,نجد أحواض أودیة منطقة الدراسة الثالثة بأنماط شكلیة متشابھ تقریبًا 

بسبب جریان خالل  ,غرب وتضیق كلما اتجھنا شماًال نحو المصب -المنابع بسبب الصدوع شرق

  .الشكل الكمثريقرب إلي أ األحواض كونتصدوع تتجھ من الجنوب إلي الشمال و

  :الخصائص التضاریسیة  - 3- 3

ومن المعروف أن ھناك عالقة طردیة بین كل من ,تؤثر خصائص السطح علي الجریان السطحي 

كلما قل االنحدار وكان السطح ھینًا قلل ذلك من كمیة  إذ, السطح وكمیة الجریان السطحيانحدار 

ن أفي حین  ،یتي التبخر والتسربالجریان السطحي  وتزداد فرصة ضیاع المیاه بسبب عمل

وبالتالي تقلل من فاقد المیاه عن طریق  ،األحواض ذات االنحدار الشدید تساعد علي سرعة الجریان

لحاق األضرار إولكن قد تسبب في فیضان بعض المناطق و بثبات باقي العوامل، التبخر والتسرب

  . بھا 

وتبین ,   یة لنشاط عملیات التعریة ئوالنھاكما أّن تضرس حوض التصریف یمثل النتائج األخیرة 

دراسة تضرس الحوض المائي المرحلة الجیومورفولوجیة التي وصل إلیھا الحوض 

  ) 323-322ص ص ,1991,وعاشور,جودة(

 ,وتضرس حوض التصریف ھو محصلة تفاعل بین كل من العملیات الجیومورفولوجیة

نقال  322ص ,1991,وعاشور,جودةوقد بین , ضوالخصائص اللیثولوجیة والبنیویة والمناخیة للحو
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علي  ؤثرن ما سماه بقوة الجذب التي تأن تضاریس الحوض  تبی (Schumm,1977,P.2)عن 

ومن ثم فإن درجة نشاط عملیات التعریة التي تحدث ضمن حدود , المنحدرات ومجارى األودیة

الحوض علي قوة حركة باإلضافة إلي تأثیر تضرس ض ض تتحدد بواسطة انحدار سطح الحوالحو

وجود عالقة بین  (Schumm,1977,P.21-22)وقد وضح , المیاه والرواسب داخل الحوض

ن قلة تضرس الحوض مع مرور الزمن تعمل علي أل, ودرجة قوة التعریة ,انحدار سطح الحوض

  .نقص حجم الرواسب في حوض التصریف 

واد المكونة لھا، وما یترتب علیھا ویعمل سطح الحوض علي تباین سمك التربة ونوعیة وحجم الم

ویقصد بھ الوقت المحصور بین توالد  ,بل إنھا تؤثر علي معامل التباطؤ,من معدل نفاذیة التربة 

یكون مرتفعًا في األحواض ذات االنحدارات الخفیفة  الذى,الجریان ووصولھ لبدایات المجاري 

وبالتالي  ,وقلة زمن التباطؤ ,الفاقد حیث تؤدي إلي نقص معدل ,والعكس في االنحدارات الشدیدة

  )37-36ص ص ,1989,صالح(ارتفاع سرعة وحجم التصریف 

  :كاآلتي  المورفومتریة خصائصمجموعة من الولتوضیح تضرس حوض التصریف تم دراسة  

 : معدل التضرس  1- 3- 3

مدي تأثیر العملیات الجیومرفولوجیة علي تضرس سطح ودراسة معدل تضرس الحوض التوضح 

, ویقل معدل تضرس الحوض في األحواض ذات المساحات الكبیرة والواسعة والعكس, األحواض 

مرزا (شدة النحت والجریان في الحوض ىتبین مد ,والمعدالت المرتفعة لمعدل التضرس

  ).217ھـ ،ص 1426,والبارودي

یة والقوة كما تعمل زیادة التضرس علي زیادة الكثافة التصریفیة وعمق وتكرار المجاري المائ

مما یؤدي إلى زیادة وعورة السطح ومعدل التشعب والرتب  ،النحتّیة والناتج الرسوبي لألنھار

وترتفع قیمة التضرس بزیادة الفرق بیت أعلي وأدني نقطة .,)184ص ,ھـ 1425,سالمة (النھریة 

  . أي أنھا تتناسب طردیًا مع درجة تضرس الحوض ,في الحوض

  : ن خالل المعادلة التالیةویمكن حساب معدل التضرس م

  )كم(طول الحوض ÷)متر(تضاریس الحوض = معدل التضرس 

   Schumm,s,1956,P,612) عن نقال332ص ,1991,وعاشور,جودة(
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السابق بین تضاریس الحوض اعلى وادنى نقطھ في الحوض وبین طول في القانون العالقة       

  .الحوض

وكانت أكبر من , ھر معدل تضاریس الحوض مرتفعًاكلما زاد الفرق بین ادنى واعلى ارتفاع وظ

  .طول الحوض بأضعاف كانت قیمة معدل التضرس مرتفعة والعكس صحیح

ھي إلى الشكل الدائري اقرب وھذا یشیر أن األحواض التي ترتفع فیھا قیمة معدالت التضرس 

بغیرھا وخیر وأخرى منخفض جدًا مقارنة  بسبب قصر طولھا كما أنھا تضم نطاقات مرتفعة جدًا

كم طولي على امتداد المحور  1متر ارتفاع لكل  58.38مثال على ذلك حوض وادي األثرون 

  .  األطول للحوض

  :االتي) 3-3(یتبین من جدول

تدل على  أن الوادي وھي قیمة منخفضة  ,كم/م36.86بلغ معدل التضرس في حوض المھبول  -1

 . باقي منطقة الدراسة أكثر انبساطَا من أراضي أودیة  ىیمتد في أراض

على  51.24و 58.38كانت قیمة معدل التضرس في حوضي وادي األثرون ووادي بن جبارة  -2

وقد تبین  ،لحوضینجوانب ا ن دلت علي شيء فھي تدل على وعورةإوھي قیمة مرتفعة و ,التوالي

لى طول مجرى باإلضافة إلي وجود العدید من نقاط التجدید ع,ذلك من خالل الدراسة المیدانیة 

إلى ارتفاع المعدل على شدة انحدار جوانب األودیة بمختلف رتبھا داخل  ةاضاف, الحوضین

 .الحوض

ارتفاع معدل التضرس في كل من حوضي وادي األثرون ووادي بن جبارة یشیر إلى  تالزم  -4

 .خطوط تقسیم میاھھا ألراضي أقل استواًء وأكثر تضرسًا

  :ریسیة ألحواض منطقة الدراسة المتغیرات التضا) 3-3(جدول رقم

  اسم
  الحوض

معدل التضرس 
  )كم/م(

التضاریس 
  )كم/م(النسبیة 

التكامل   قیمة الوعورة
  الھبسومتري

النسیج     معدل
 الطبوغرافي

 18.38  0.089  4.101  0.949  36.86  المھبول
 16.26  0.053  3.67  1.607  58.38  األثرون

 13.33  0.044  3.52  1.593  51.24  بن جبارة
 15.99  0.062  3.68  1.383  48.79  متوسط المنطقة

  . GIS9.3و برنامج Arc Hydroخاصیةبالرجوع إلي البیانات المستخرجة من  طالبةحسب من قبل ال: المصدر
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  :التضاریس النسبیة  - 2- 3- 3

نسیج الطبوغرافي بعین االعتبار الخذ أمعرفة قیمة التضرس النسبي للحوض مع عدم على تساعد و

یدل علي نشاط عملیة النحت  كما ,انخفاض قیم التضرس على كبر المساحة الحوضیةویدل ,

تكون صغیرة  ,وعلي العكس من ذلك فإن األحواض العالیة في نسبة تضرسھا,) الرأسي( ىالتراجع

نھا مازالت في أوھذا یدل علي , المساحة ونشطة في عملیة النحت ضمن ظروف تضرس عالیة 

  ).25ص ,ھـ 1428,الحرابي(ورة التحاتیة للتعریة النھریة دالالمراحل األولى من 

الفرق بین أعلى وأدنى نقطة داخل حوض (تبین ھذه النسبة العالقة بین كل من المدى التضاریسي 

 .في صورة نسبة تشیر إلى درجة تضرس الحوض,ومقدار محیط حوض التصریف  ,)التصریف

فقد توصل ابراھام إلى أنھ تزداد قیمة التضاریس  ,حوضا في المملكة المتحدة 39وبدراسة لحوالي 

, متوسط أطوالھا بارتفاعوتتمیز المجاري بصفة عامة , النسبیة بزیادة أعداد مجاري الرتبة األولى 

المجاري المائیة إلى  وتمیل ,بإنخفاض قیمة التضاریس النسبیةو

  .  (KnightonM,1984,P32)اإلرساب

سجلتھ ا ھذا م ,والتضاریس النسبیة ,ن مساحة حوض التصریفن ھناك عالقة عكسیة بیأكما تبین 

ومن , في جنوب شرق دیفون ببریطانیا  ًاحوض76وولنج على نحو  دراسة كًال من جریجورى

وجود عالقة عكسیة بین التضاریس النسبیة ودرجة الدراسة أوضحت  ,خالل دراسة قام بھا شوم

  .دث عند ثبات الظروف المناخیةوھذا یح, مقاومة مكونات الصخر لعوامل التعریة

×=   التضاریس النسبیة الحوضتضاریس (م  )          
كم الحوضمحیط

  

  Muller,1954,p195)نقال عن  324ص ,1991,وعاشور,جودة(

  :تبین من خالل دراسة التضاریس النسبیة ألحواض منطقة الدراسة اآلتي  

أما حوض بن  ,1.607وحوض األثرون  1.074ول بلغت قیمة التضاریس النسبیة لحوض المھب -1

 ).3-3(الجدول  1.593إلىفیھ نسبة الجبارة فقد وصلت 

وتقارب قیمتي فرق  ،ضرس األحواضیدل انخفاض قیمة التضاریس النسبیة على قلة قیمة ت -3

  .رتفاع ومحیط الحوضاال
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  :قیمة الوعورة  3- 3- 3

وأطوال مجاري شبكة التصریف الخاصة ,یدرس ھذا المعامل العالقة بین كل من تضرس الحوض 

  .والكثافة التصریفیة  ,ویوضح العالقة بین تضرس الحوض,بالحوض 

, وترتفع قیمة الوعورة عند زیادة التضرس إلى جانب زیادة أطوال المجاري على حساب المساحة

 وقد أوضح سترالر عند دراستھ لقیم درجات الوعورة لمجموعة من أحواض الوالیات المتحدة

صحیح لألحواض شدید  1وأكثر من  ,لألحواض قلیلة التضرس 0.06األمریكیة أنھا تتفاوت ما بین 

  ) .88ص,1988,تراب(التضرس 

  :ویحسب ھذا المعامل كاآلتي 

  تضاریس الحوض بالمتر×كثافة التصریفیة الكم/كم= درجة الوعورة 

  )Strahler,1958,p.289عن نقَال,1991, جودة حسین جودة وآخرون(

  :تضح من دراسة قیم الوعورة ألحواض منطقة الدراسة اآلتي ی

ویرجع ھذا االرتفاع إلى أطوال  ,4.101ترتفع درجة الوعورة في حوض وادي المھبول  -1

 .مجاري الحوض على حساب مساحتھ 

وھي , 3.52وحوض وادي بن جبارة , 3.67بلغت درجة الوعورة في حوض وادي األثرون  -2

 .قل عن متوسط المنطقةبذلك ت

  :ذلك إلي  ویرجع,ترتفع درجة الوعورة في منطقة الدراسة عموما في كل األحواض الثالثة  

تنوع التكوینات الصخریة إذ لوحظ أن منطقة الدراسة تتكون من تكوینات شدیدة الصالبة مقاومة * 

فة ھشة تكثر فیھا وتكوینات أخري ضعی ،لعوامل التعریة في بعض المناطق من أحواض الدراسة

 .الشقوق والفواصل وغیر مقاومة لعملیات التعریة 

  .االقتراب من الحافات المتأثرة بالفواصل والصدوع في أجزاء أحواض منطقة الدراسة * 
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  )  : طبوغرافيمعدل النسیج ال(نسبة التقطع  - 4- 3- 3

من أھمھا دة عوامل ویتأثر ھذا العامل بع, یوضح ھذا المعامل درجة تقطع الحوض بالمجاري 

  .والمراحل التي یمر بھا الحوض ,والنبات الطبیعي ,تكوینات الجیولوجیا و ,المناخ خاصة األمطار

  :ویمكن الحصول على ھذا المعدل من خالل المعادلة التالیة 

أعداد المجاري في حوض التصریف=معدل النسیج الطبوغرافي 
   طول محیط الحوض

  )  Smith ,1950,P.657نقال عن  33ص ,1991,وعاشور,جودة(  

إلى أربع فئات یقسم تصنیف األودیة أن ,  (Morisawa,1968,p.160)ساوا موري أوضحتوقد 

  :بحسب معدل نسیجھا الطبوغرافي كما یلي 

  تصنیف األودیة حسب معدل النسیج الطبوغرافي )   4-3(جدول  

  
  الفئة

نوع 
  النسیج

معدل النسیج 
  الطبوغرافي

  خصائص الحوض            

صخور ذات نفاذیة عالیة مع وفرة في النبات   كم/مجري 8اقل من   الخشن  األولي  
  الطبیعي

نفاذیة عالیة مع وفرة في النبات الطبیعي   كم/مجري 20-8  متوسط  الثانیة  
  وتساقط المطر

صخور غیر منفذه مع كمیة مطر كبیرة وقلة   كم/مجري200 -20  ناعم  الثالثة 
  طبیعيفي النبات ال

ناعم   الرابعة
  جدا

صخور غیر منفذه وعدم وجود نبات طبیعي   كم/مجري200أكثرمن
  مع وابل من المطر

وكثافة  ,من جھة بین معدل النسیج الطبوغرافي (Strahler,1957,p.916)وقد دمج سترایلر

  ،وقد بین أن األحواض تتمیز بانخفاض قیم معدل النسیج الطبوغرافي ،التصریف من جھة أخري

ألنھا تمتد فوق صخور الحجر الرملي ، إذ أن المجاري تكون علي مسافات متباعدة فیما بینھا 

وتوجد ھذه الفئة في أحواض األبالش بوالیة بنسلفانیا التي تتألف من صخور الحجر  ،الصلبة

وقد أطلق سترایلر علي أودیة ھذه ,كم /مجري 8وبلغ فیھا معدل النسیج الطبوغرافي أقل , الرملي

  .لمجموعة أودیة ذات نسیج خشن ا

الذي وصفھا سترایلر بذات لصخور الناریة والمتحولة أما المجموعة الثانیة فتتكون صخورھا من ا

  .كم /مجري20- 8وتتراوح نسبة النسیج الطبوغرافي ما بین  ,نسیج متوسط 
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وكان متوسط  ,وتشمل المجموعة الثالثة المجاري التي تجري فوق الرواسب المفككة البلیستوسینیة

  .وصنفت ھذه األودیة علي أساس أنھا ذات نسیج ناعم,كم /مجري200-20النسیج الطبوغرافي 

الطبوغرافي  وقد بلغ متوسط النسیج,المجموعة األخیرة التي تجري أودیتھا فوق األراضي الوعرة  

  .یطلق علیھا أودیة ذات نسیج ناعم جداكم /مجرى200أكثر من 

نجد أن أحواض أودیة منطقة الدراسة تقع ضمن المجموعة ) 3-3(ولومن خالل مالحظة الجد 

وقد كان لنوع الصخر وبنیتھ ودرجة االنحدار والنبات الطبیعي ,الثانیة ذات النسیج المتوسط 

  .    والمرحلة الجیومورفولوجیة التي یمر بھا الوادي األثر الواضح في ھذه النسب

  : التكامل الھبسومتري  - 5- 3- 3

ذا العامل بأنھ یقیس درجة تضرس سطح الحوض إلي جانب اعتباره مقیاسا زمنیا یعبر عن یتمیز ھ

حیث یشیر إلي كمیة المواد الصخریة التي لم , تیة التي یمر بھا الحوض المائياالمرحلة التح

  )182ص ,1984,تراب.(یة الحتیة بعدتتعرض للعمل

   :ویحسب التكامل الھبسومتري من خالل المعادلة التالیة

)= التكامل الھبسومتري  المدى التضاریس(بالمتر)مساحة حوض التصریف( بالكم
  

  )217،ص1982أحمد أحمد مصطفي ،(                                          

وزیادة مساحة أحواض  ،وتشیر القیم المرتفعة لھذا المعامل إلي انخفاض المدى التضاریسي لھا

بمعني أن ھناك عالقة موجبة بین قیم  ؛ى التقدم العمري لھذه األحواضكما یشیر ذلك إل, التصریف

دورة التعریة التحاتیة والعكس ة الزمنیة التي قطعھا الحوض من والفتر ,معامل التكامل الھبسومتري

  .بالعكس 

  :وتبین من خالل قیم معامل الھبسومتري  ما یأتي 

في حوض األثرون  بلغت  بینما ,0.089بلغت قیمة التكامل الھبسومتري لحوض المھبول  -1

 ).3-3(جدول  0.044بن جبارة فقد بلغت القیمة في وادي إما , 0.053

ر ثأمما یقلل من  ,ھا الصدوع والفوالقتكثر فی ,إن منطقة الدراسة تمتد فوق صخور ھشة -2

 .طوالھا أعداد المجاري وأكما تقل فیھا ,التعریة المائیة 
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  :ات التصریف  الخصائص المورفومتریة لشبك - 4- 3

  : مقدمة 

تعد شبكة التصریف ھي المحصلة النھائیة للظروف الصخریة والبنیویة والمناخیة ألي حوض 

, من حیث بنیتھ ,كما یعتمد شكل شبكة التصریف والعالقات فیما بینھا علي نوع الصخر, تصریف

تواءات وأیضا تعتمد شبكة التصریف علي نظام بنیة الصخر من حیث االنكسارات و االل

كما أن ,وللتاریخ الجیولوجي لإلقلیم دور مھم من حیث حركات الرفع و االلتواءات , والفواصل

  )456ص,1976,أبو العینین.(شبكة التصریف تتأثر بالظروف المناخیة خاصة المطر 

التي تمكن لمائي في الحوض كات التصریف ابوتدرس ھنا عدد من المتغیرات المھمة المرتبطة بش

 وإبراز العدید من الخصائص المورفومتریة ,وعالقاتھا ببعضھا البعض, صائصھا من فھم خ

  .والمورفولوجیة للشبكة

 عداد المجاري حسب الرتبة أ 1- 4- 3

 أطوال المجاري حسب الرتبة  •

ة عن نظام شبكة التصریف في تعطي دراسة وتحلیل رتب المجاري المائیة صورة واضح

في تصنیف مجاري شبكة  (Strahler,1971,p483)لریترسا ةطریق موقد تم استخدا,الحوض

  . من ناحیة أخرى وشیوع استخدامھا لدي الباحثین ,من ناحیة لسھولتھا,التصریف 

 (Strahler,1957,p.914)لریترسكما حددھا ا ,وتم تحدید الرتب النھریة بناًء علي عدد من األسس

  :وھي

التي لھا جوانب واضحة ،قطعة الجریانتشمل شبكة التصریف كل المجاري دائمة الجریان أو مت  - أ

 .ومن المعروف أن شبكة التصریف أحواض جافة ,

 .من الرتبة األولي  يأخري تعتبر مجار المجاري الصغیرة التي ال یصب فیھا أیة مجاٍر  - ب

 .یكونان مجري من الرتبة الثانیة ,التقاء مجریین من الرتبة األولي -ج 

المیاه والرواسب من بقیة مجاري  ھحیث تصل إلی ،نھریةیمثل المجري الرئیسي أعلي رتبة  - د 

 ).5-3(الجدول . الشبكة
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 أعداد المجاري حسب الرتبة في أحواض أودیة الدراسة ) 5-3(الجدول

  المجموع  )6(الرتبة  )5(الرتبة  )4(الرتبة  )3(الرتبة  )2(الرتبة  )1(الرتبة  الحوض

  1160  1  2  9  36  157  955  المھبول

  606  _  1  3  14  80  508  األثرون

  467  _  1  3  9  60  394  بن جبارة

  .GIS9.3وبرنامجArc Hydroخاصیة برجوع إلي البیانات التي تم الحصول علیھا من الطالبةمن عمل : المصدر 

 .:ُیستخلص اآلتي ) 3-3(والشكل )  5 -3(ومن خالل دراسة الجدول 

من , %82.32بة مجري بنس955الرتبة األولي في حوض وادي المھبول  ىبلغ عدد مجار -1

مجري بنسبة 508ویلیھ حوض وادي األثرون بلغ , إجمالي عدد المجاري في الحوض

 %. 84.36مجري بنسبة 394أما بن جبارة فقد سجلت الرتبة األولى حوالي , 83.83%

أما , %13.10مجري بنسبة 157حوض وادي المھبول نحو الیبلغ عدد مجاري الرتبة الثانیة  -2

حوض بن جبارة فقد  أما,%13.20بنسبة  80فقد سجلت الرتبة الثانیة  بالنسبة لحوض األثرون

 %.12.84كانت النسبة الرتبة الثانیة 

ھذا % 95.86مجري بنسبة1112یبلغ إجمالي أعداد مجاري الرتبتین األولي والثانیة معا نحو  -3

في حوض األثرون علي حوالي الرتبتین واستحوذ إجمالي ,بالنسبة لحوض وادي المھبول 

مجري بنسبة 454في حوض وادي بن جبارة  الرتبتانوسجلت ,%97.02مجري بنسبة 588

بینما تبلغ نسبة بقیة الرتب من الثالثة  ,من إجمالي أعداد مجاري حوض التصریف97.21%

و حوض وادي األثرون بلغت النسبة  ,%4.13وحتى السادسة في حوض وادي المھبول نحو

وحوض وادي بن جبارة فكانت النسبة نحو  ,%2.97ليالرتب من الثالثة وحتى الخامسة حوا

ھي ضعف البنیة  ,الرتبتین األولي والثانیة يوالسبب في زیادة أعداد المجاري ف,تقریبًا2.78%

سبب في نحت مما ت ,غزیرةالقلة الغطاء النباتي وكذلك طبیعة األمطار ل باإلضافة,الجیولوجیة 

ومع  ،دة فاعلیة المواد المفككة في أعلي الحوض الرتبة األولي ویساعدھا في ذلك زیا ىمجار

 .  تكرار العملیة وانحدار المنطقة تتكون عندئذ  الرتب الدنیا 

ن المجاري المائیة بمختلف رتبھا تعمل علي زیادة مساحة أحواضھا عن طریق النحت المائي إ -4

الرتب االولى  الذي یزداد مع زیادة أطوال تلك المجاري وزیادة أعدادھا خاصة تلك التي في

 . والثانیة 
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صخور المنطقة ھشة فكلما كانت  ،كما تساعد البنیة الجیولوجیة علي زیادة عدد الرتب وأطوالھا -5

والعكس كلما زادت صالبة  ،ساعد ذلك علي تكون عدد كبیر من المجاري المائیة ,وضعیفة

الرتب الدنیا  مما یقلل من عدد الرتب خاصة ,تلك المنطقةفي الصخور زادت صعوبة النحت 

 )8-3والشكل )7-3(والشكل)6-3(الشكل .

 : المھبول وادي حوض في التصریف شبكة رتب) 6-3(الشكل

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .GIS9.3وبرنامجArc Hydroخاصیة من الجغرافیة المعلومات نظم برنامج طریق عن الطالبة عمل من:  المصدر
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  : وناألثر وادي حوض في التصریف شبكة رتب) 7-3(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .GIS9.3وبرنامجArc Hydroخاصیة من عن طریق برنامج نظم المعلومات الجغرافیة طالبةمن عمل ال:  المصدر

  :بن جبارة وادي حوض في التصریف شبكة رتب) 8-3(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.GIS9.3وبرنامجArc Hydroخاصیة من عن طریق برنامج نظم المعلومات الجغرافیة طالبةمن عمل ال: المصدر 
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 : معدل التشعب والتشعب المرجح - 2- 4- 3

الستكمال العالقة بین الرتبة النھریة  (Horton,1945,Pp.38-39)اقترح ھورتن ھذا المعامل 

ویقصد بھذا المعدل نسبة عدد المجاري لرتبة ما منسوبا إلي عدد مجاري الرتبة ,وأعداد المجاري 

فة عامة نتیجة لالختالفات اللیثولوجیة والبنیویة وتتغیر ھذه النسبة بص,التي تلیھا مباشرة 

وتحسب معدل التشعب للحوض بإیجاد متوسط ,وكذلك التربة والنبات الطبیعي , والھیدرولوجیة

وترجع أھمیة دراسة معدل التفرع إلي تأكید العالقة الھندسیة بین ,التشعب داخل الحوض ككل 

رة الزمنیة لحدوث قمة الفیضانات في أحوض األودیة الرتب وأعداد المجاري ،إلي جانب التنبؤ بالفت

  .) 462ص , مرجع سابق, عاشور(ضاناتفكلما قلت نسب التشعب زاد خطر الفی ,المختلفة

 ,بین كل رتبة ن متوسط معدل التشعب ثابتأإلي  (Strahler,1957,p.914)وأشار اشترھلر 

الرتبة األولي تزید عن مجاري الرتبة أي أن مجاري  3.5وھذه النسبة تساوي  ,والرتبة التي تلیھا

وأضاف , وھكذا مع بقیة الرتب أیضا لتشكیل عالقة ھندسیة عكسیة  ،الثانیة بثالثة أضعاف ونصف

وكذلك من بیئة  ،اشترھلر بأنھ ال توجد اختالفات كبیرة في قیم معدل التشعب من منطقة ألخرى

إلي جانب بعض العوامل األخرى مثل ,  ألخرى إال إذا كان دور العوامل الجیولوجیة ھو السائد

  ) .10ص,1985, صالح(المصدر الذي اعتمدت علیھ الدراسة لرسم شبكة التصریف ودقة الباحث

فقد اقترح  ,لوجود تفاوت في قیم معدل التشعب بین الرتب ولكن نظرًا

ویتم حسابھ بضرب ، ما یعرف بمعدل التشعب المرجح  (Strahler,1952,p.1127)اشترھلر

دل التشعب لكل رتبتین في مجاري ھاتین الرتبتین ،ثم جمع حاصل الضرب لكل رتبة وقسمتھ مع

  .علي عدد المجاري المحسوبة

  :یحسب معدل التشعب  ومعدل التشعب المرجح وفقا للمعادالت األتیة        

عدد المجاري المائیة لرتبة معینة=معدل التشعب 
  عدد المجاري للرتبة التي یلیھا

معدل التشعب لكل رتبتین×عدد المجاري لكل رتبتین متتالیتین بالحوضالتشعب المرجح  معدل مجموع
مجموع أعدد المجاري لكل رتبتین متتالیتین بالحوض

=  

  )337,338ص ص ,1991, جودة حسین جودة وآخرون(

في  3.5بلغ یإلي أن معدل التشعب  (Leopold,et-al,1964,p138)كذلك أشار لیوبولد وزمالؤه

  . معظم أحواض تصریف الوالیات المتحدة
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والتشعب المرجح في أحواض ,یوضح معدل التشعب علي مستوى الرتب المختلفة ) 6-3(والجدول 

  .أودیة الدراسة

  معدل التشعب حسب الرتب المختلفة في أحواض أودیة منطقة الدراسة) 6-3(جدول

  

  الحوض

نســــــــــــــــــــب              

  ـــــــــــــعبالتشـــ

متوسط 

معدل 

  التشعب

معدل 

التشعب 

  5/6  4/5  3/4  2/3  1/2  المرجح

  5.74  4.18  2  4.5  4  4.36  6.08  المھبول

  6.20  4.93    3  4.66  5.71  6.35  األثرون

  6.47  4.80    3  3  6.66  6.56  بن جبارة

  . )5- 3(لجدول ابالرجوع إلي البیانات التي تم الحصول علیھا من  طالبةمن عمل ال: المصدر

  :اآلتي)6-3(یتضح من دراسة معدل التشعب في أحواض أودیة الدراسة من خالل الجدول 

أحواض أودیة في  4.80و 4.93و  4.18معدل التشعب في أحواض أودیة منطقة الدراسة  بلغ -1

 .المھبول األثرون بن جبارة علي التوالي  

علي  مما یدل ,اض أودیة الدراسةمعدل التشعب في الرتب العلیا منخفضة علي مستوي أحو -2

 .وبالتالي زیادة نسب تكرار المجاري المائیة  ,زیادة خطر الفیضانات

وربما یرجع  ,تام بین معدل التشعب علي مستوي أحواض أودیة الدراسة ھلوحظ تقارب شب -3

 .والظروف المناخیة المتشابھة,االختالف اللیثولوجي  قلةذلك 

والسبب   ،معدل التشعب في جمیع أحواض أودیة الدراسة ارتفاع معدل التشعب المرجح عن -4

 .ھو زیادة أعداد مجاري الرتب الدنیا األولي والثانیة

كما أن غالبیة مساحات األحواض  ,تتمیز أحواض منطقة الدراسة باالنحدار التدریجي الخفیف -5

 .تغطیھا الرواسب المفتتة 

  :ـ أطوال المجاري المائیة 3- 4- 3

 یةاري أھمیة كبیرة خاصة عند دراسة شبكة التصریف وتحدید الكثافة التصریفلدراسة أطوال المج

كلما زادت  ، إذكما أن ألطوال المجاري عالقة عكسیة مع كثافة التصریف ,واالستطالة واالستدارة 

كما لوحظ أن لھا عالقة ,وبذلك قلت نسبة كثافة التصریف  ,المساحة تبعھا زیادة في أطوال المجاري
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عادل (وھناك عالقة عكسیة بین أطوال المجاري ودرجة االنحدار,متوسط المساحة  طردیة مع

  ) 7- 3(الجدول ,)  347ص ,2005,السعدني

  أعداد مجاري أحواض األودیة حسب أطوالھا والرتبة) 7 -3(جدول

علیھا من نظم المعلومات عمل الطالبة برجوع إلي البیانات التي تم الحصول من : المصدر 

  .Arc Hydroوخاصیة GIS9.3الجغرافیة

  :اآلتي ) 7 -3(یبین الجدول 

تمثل مجاري الرتبة التي كم ،365.87بلغ إجمالي أطوال المجاري في حوض وادي المھبول  -1

والثالثة % 15.6بینما تمثل الرتبة الثانیة نحو ,من إجمالي أطوال المجاري%63.9األولي نحو

وبالنسبة لحوض وادي % 6.69والخامسة والسادسة حوالي % 4.84بعة والرا% 8.90

بینما تمثل , % 82.1كم سجل الرتبة األولي والثانیة نحو 196.08فقد بلغ إجمالي ,األثرون

  ,كم155.68أما حوض وادي بن جبارة فكان مجموع أطوال المجاري % 17.9النسب الباقیة 

وباقي الرتب فكانت نسبتھا  ,%83.1 حصلت الرتبة األولي والثانیة علي حوالي

عدد   الرتبة  الحوض
  المجاري

مجموع 
أطوال 

  )كم(المجاري

  
%  

متوسط أطوال 
  )كم(المجاري

معدل أطوال 
  )كم(اريالمج

متوسط الطول 
التجمعي للرتب 

  المتتالیة
  0.401  0.244  63.9  233.86  955  1  المھبول

0.402  
0.434  
0.356  
0.448  

  
0.608  
1.512  
3.479  
9.715  

21.721  

2  157  57.20  15.6  0.364  
3  36  32.57  8.90  0.904  
4  9  17.71  4.84  1.967  
5  2  12.54  3.42  6.272  
6  1  11.97  3.27  11.97  

          365.87  1160    المجموع
  0.380  0.252  65.4  128.37  508  1  األثرون

0.400  
0.215  
0.731  

  
0.663  
1.657  
7.679  

10.495  

2  80  32.90  16.7  0.411  
3  14  13.92  7.09  0.994  
4  3  18.06  9.21  6.022  
5  1  2.81  1.43  2.816  

          196.08  606    المجموع
  0.367  0.260  65.9  102.65  394  1  بن جبارة

0.413  
0.370  
0.356  

  
0.708  
1.712  
4.619  

12.973  

2  60  26.91  17.2  0.448  
3  9  9.03  5.80  1.004  
4  3  8.72  5.60  2.907  
5  1  8.35  5.36  8.354  

          155.68  467    المجموع
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وترجع زیادة النسبة في الرتب الدنیا نتیجة الرتفاع أعدادھا مقارنة بمجاري الرتب ,16.9%

 .األعلى قلیلة العدد نسبیا

كما یتباین إجمالي , یتباین إجمالي أطوال المجاري داخل الحوض الواحد من رتبة ألخري    -2

 .النھریةاألطوال من حوض ألخر لنفس الرتبة 

  : ـ المسافات بین المجاري 4- 4- 3

توجد عوامل كثیرة تتحكم في المسافات بین المجاري من أھمھا التكوینات الجیولوجیة وخصائصھا 

دورًا  ةة إلي أن لعامل البنیة الجیولوجیمثل درجة الصالبة ودرجة النفاذیة باإلضاف :اللیثولوجیة

, حدیدا التصدع ومدى انتشار الفواصل في الصخورتوكبیرًا في تحدید المسافات بین المجاري 

، لمناخیة وكثافة النبات الطبیعي منھا الظروف او,إن كانت أقل تأثیرًاوباإلضافة إلي عوامل أخري 

  :ف وفقا للمعادلة األتیةوتقاس المسافات بین مجاري شبكة التصری

×ل=المسافة بین المجاري  جا 
ق

  )137ص , 2005,فتحى عبدالعزیز أبوراضي (   

  .المسافات بین مجاري شبكة التصریف ألحواض أودیة الدراسة ) 8- 3(یوضح الجدول 

  )باألمتار(المسافات بین المجاري في أحواض منطقة الدراسة  متوسط )8 -3(جدول 

  )5(الرتبة  )4(الرتبة  )3(الرتبة  )2(الرتبة  )1(الرتبة  الحوض

 2455.42 1227.89 665.35 386.74 112.47  المھبول

   979.77 755.71 394.09 99.51  األثرون

  1196.09 644.51 251.81 127.16  بن جبارة 

  .GIS9.3بالرجوع إلي البیانات التي تم الحصول علیھا من برنامج نظم المعلومات الجغرافیةطالبة عمل المن : المصدر   

  :سة الجدول السابق یتبین ما یلي ومن درا

المجاري تناسبا طردیا مع الرتبة النھریة بصفة عامة حیث تقل المسافات تتناسب المسافات بین  -1

 .وتزید ھذه المسافات بین مجاري الرتب العلیا  ,بین مجاري الرتب الدنیا

فقد قلت المسافات بین ,كان لنوع الصخر وبنیتھ أثر كبیر في تباین المسافات بین الرتب النھریة  -2

, في األودیة التي تجري فوق الصخور الصلبة) تبة األوليخاصة مجاري الر(المجاري النھریة
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یرجع ذلك إلي أن الصخور الرسوبیة الصلبة تمیل إلي تكوین المسیالت الصغیرة نتیجة لشدة  وربما

وتقل المسافات  ,وبالتالي تزید أعداد مجاري الرتبة األقل ,االنحدار وانتشار الصد وع والفواصل

خر الصخور الرسوبیة األقل صالبة تتمیز بنوع من وعلي الجانب اآل ,ة بالرتب األعلىبینھا مقارن

 .في حالة ثبات العوامل األخرى, التجانس في شبكات تصریفھا

  :ـ اتجاھات المجاري  5- 4- 3

الشك أن اتجاھات مجاري شبكة التصریف ذات داللة مھمة علي تصنیف الشبكة إلي مجموعات 

في تحدید  صلت المجاري في تبیان أثر الصدوع والفواكما یمكن االستدالل باتجاھا,متباینة 

ص ,1996,عاشور,جودة(,وھناك عدة طرق لقیاس اتجاھات المجاري ,اتجاھات مجاري الشبكة

  ,)298 -297ص 

  :عالقة اتجاه األودیة بالتراكیب الجیولوجیة •

 كلھا الرئیسیة دیةاألو تظھر انحیازا تاما التجاه انحدار سطح لألودیة الثالثة ن شبكة التصریفأ - 1

مما  ,وحتى الروافد من النوع العادي تتبع اتجاه االنحدار العام ,مع اتجاه االنحدار العام  تقریبا

وخصوصا في  ,شكل وتوزیع شبكة التصریف ثر كبیر علىأیرسخ بأن الوضع الطبوغرافي لھ 

ة في ھذه المنطقة تتمیز فاألودی ,منطقة المنابع التي تبدأ من نھایة المصطبة الثانیة للجبل األخضر

  .بأنھا قصیرة الطول ومستقیمة إلى حد ما ومعظمھا تأخذ اتجاه شمال جنوب

فاألودیة في منطقة المنابع كما ھي  ؛اما بالنسبة لتأثیر التراكیب الجیولوجیة فھو واضح وجلي - 2

لذي ذكره شرق امتأثرة بالطبوغرافیا فكذلك متأثرة بعملیة الطي اإلقلیمي الذي یأخذ محوره شمال 

لى ذلك فھناك منطقة الجبل األخضر متأثر باتجاھین إباإلضافة  ,خرونآومن بعده ) 1974(رولیخ 

ن لھما تأثیر واضح في اوھذان االتجاھ ,وب واألخر شرق غربمن الصدوع واحد اتجاه شمال جن

بع والمنطقة تطور شبكة حوض وادي المھبول، فالشبكة تأخذ الشكل تحت المتوازي في مناطق المنا

في وھذا یتضح في الوادي الرئیسي، كما أن زوایا الدخول للروافد تقترب ,الوسطى من الحوض

مما یدلل على تأثیر الصدوع الرئیسیة والصغیرة في شبكة التصریف  ,من الزاویة القائمة معظمھا

  .في ھذا الحوض

الجیولوجیة یأتي في ثیر التراكیب إن تأثرون ففي حوض وادي األ من ذلك على العكسو - 3

الشكل الشجري البسیط وزوایا الدخول للروافد حادة  تأخذفالشبكة  ،المرتبة الثانیة بعد الطبوغرافیا
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فتأثیر الصدوع الصغیرة ربما یكون ھو األكثر تأثیرا على تطور  ,واالنحناءات في األودیة واضحة

  .الشبكة في ھذا الحوض

تقترب في شكلھا من شبكة التصریف لحوض ف,ن جبارةما شبكة التصریف في حوض وادي بأ - 4 

 ،خر یأخذ شرق غربتأخذ اتجاه شمال جنوب والبعض اآل فالروافد في منطقة المنابع ،المھبول

یدلل على االرتباط الوثیق باتجاھات التراكیب  ،مماوبعض زوایا الدخول تقترب من الزاویة القائمة

نفًا یتماثل تمامًا مع النتائج التي تم استنتاجھا آن ما ذكر أول بوھنا یمكن الق ,الجیولوجیة بتلك المنطقة

  ).   6-2,   4 -2(من شكل وردة االتجاھات شكل 

  :تكرار المجاري - 6- 4- 3

 بالنسبة لمساحة الحوض بغض النظر یستخدم ھذا العامل لقیاس النسبة بین أعداد المجاري النھریة

  )34,ص,1991,عاشور,جودة(عن أطوال ھذه المجاري 

 منوبالرغم , ولھذا فإن مساحة الحوض تلعب دورًا كبیرًا في ارتفاع وانخفاض  تكراریة المجاري 

ولیس بمجموع  ,تأثر بأعداد المجاريیإال أن تكرار المجاري  ,ة التصریفالتشابھ بینھا وبین كثاف

  :ویمكن استخراجھا من المعادلة التالیة  ,كثافةالأطوالھا كما في 

مجموع أعداد المجاري تكرار المجاري
المساحة الحوضیة

=  

  Chorley,1967,pp.146)147نقًال عن , 1991,وعاشور,جودة( 

إحداث  ولتجمع المیاه داخل حوض التصریف  القیم المرتفعة لھذا العامل إلي القدرة العالیة شیروت

ن حجم باإلضافة إلى أن معدل تكرار المجاري ال یعطي مؤشرًا ع, جریان سطحي بشكل أكبر

   Kamal,et,-at,1980,p,824)نقًال عن, 1991,وعاشور,جودة( .   ان السطحيالجری

  

  :تكراریة المجاري في أحواض أودیة الدراسة ) 9-3(یبن الجدول

ألحواض أودیة المھبول األثرون  2كم/مجرى 18.95- 18.98 - 19.18بلغت تكراریة المجاري  -1

لقول بأن تكراریة المجاري مرتفعة بأحواض أودیة یمكن ا ,بن جبارة علي التوالي وبصفة عامة

قد یرجع ذلك إلي شدة تأثر األحواض و,الدراسةإذ انھا تقترب من المتوسط العام للمنطقة  ,الدراسة

 .    إلي زیادة أعداد المجاري ؤديیبعملیات التصدع والفواصل مما 
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على وجود  مما یدل2كم/رىمج 0.23 المجاري بین أحواض منطقة الدراسةیبلغ مدى تكراریة  -2

ظروف تكوین األحواض إلي درجة  ھربما یعود إلي تشاب ،نوع من التجانس بین أحواض األودیة

 .   كبیرة

حة  مما یدل علي أن عامل المساحة ال تأثیر لھ اراریة المجاري مقارنة بالمسارتفاع معدل تك -3

ما بین أن النسبة متساویة ك, (Horton,1945,p.286)في تكراریة المجاري كما أشار ھورتون

  . وكذلك األحواض كبیرة المساحة ,في األحواض صغیرة المساحة

  

 المجاري حسب معدل تكرارھا ألحواض األودیة) 9-3(جدول

تكراریة   الحوض

المجاري 

  2كم/مجري

معدل بقاء 

  المجاري

كثافة 

التصریف 

  2كم/كم

  6.05  0.165  19.18  المھبول

  6.14  0.162  18.98  األثرون

  6.31  0.158  18.95  ن جبارةب

 المتوسط العام للمنطقة

  الدراسة

19.03  

  

0.161  6.167  

  . GIS9.3الجغرافیة المعلومات نظم برنامج من علیھا الحصول تم التي البیانات إلي بالرجوع  طالبةال عملمن : المصدر

  :معدل بقاء المجاري - 7- 4- 3

لتعبیر عن مقدار المساحة الالزمة إلمداد ھذا المعامل ل (Schumm,S,1956,p.607)استخدم شوم 

أي أن ارتفاع قیمة ھذا المعامل یدل علي كبر مساحة الحوض علي حساب , مجاري الشبكة بالمیاه

یع حسابھ من المعادلة ونستط,ویمكن حساب ھذا المعامل من مقلوب كثافة التصریف , أطوال مجاریة

  : التالیة 

ةالمساح الحوضیة=معدل بقاء المجاري 
مجموع أطوال المجاري

 =
كثافة التصریفیة

  نقالعن 341ص ,1991,وعاشور,جودة(

(Schumm,1956,p.607      

  :تبین ما یلي ) 9-3(ودیة األأحواض ومن خالل  دراسة  
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لحوضي المھبول  2كم/كم 0.16منطقة الدراسة ببلغ معدل بقاء المجاري ألحواض أودیة  -1

یعني أن كل كیلو متر واحد  ومما,  2كم/كم 0.15سجل نسبة ما حوض بن جبارة فقد أ,واألثرون

 ,لوحظ من خالل القیم التجانس بین األحواض)  2كم0.165-0.158(مساحة تقدر بنحو ةتغذی

والسبب تشابھ ظروف تكوینھا من حیث نوع الصخور وتكوینھا وكذلك الظروف المناخیة 

 .السائدة في المنطقة 

 .ألحواض لم تكتمل في صورتھا النھائیة تدل القیم  على أن شبكة ھذه ا -2

فالصخور  ؛ؤدى دورًا في ارتفاع القیم وانخفاضھاتوتراكیبھا  رالصخو لیثولوجیة  أن كما -3

  . المجاري علي حساب مساحة األحواض وبالتالي تقلل من أعداد ,الناریة الصلبة  یصعب نحتھا

  :كثافة التصریف  - 8- 4- 3

ة التي توضح خصائص حوض التصریف، ألنھا تعكس یلمورفومترتعد الكثافة من أھم المعامالت ا

والتضاریس وخاصة درجة انحدار , ونوع الصخر ونظامھ , تأثیر كل من المناخ خاصة األمطار 

كما تستخدم كثافة التصریف لفھم , وكذلك التربة والغطاء النباتي علي حوض التصریف,السطح 

حیث تعتبر دلیًال واضحًا لمدى تعرض  ,التصریف العملیات الجیومورفولوجیة السائدة في حوض

كما یمكن عن طریقھا معرفة ما سیحدث علي حوض  ,سطح الحوض لعملیات النحت والتقطع

التصریف من تغیرات في سطح الحوض  في المرحلة القادمة التي یمكن التنبؤ بھا مع ثبات 

  .الظروف واستمرارھا 

  :آلتي ویمكن الحصول علیھا من خالل المعادلة ا

مجموع أطوال المجاري بالكم=كثافة التصریف 
مساحة الحوض بالكم

  

  )Horton,R.E,1945,p.283نقال عن,1991,وعاشور,جودة( 

  

  :تبین اآلتي ) 9 -3(ومن خالل الجدول 

وإن التباینات  ,بصفة عامة یمكن القول إن كثافة التصریف منخفضة في أحواض أودیة الدراسة -1

 2كم/كم6.14و  2كم/كم6.05فقد وصلت في حوض وادي المھبول إلي  ,واضبین األح ةطفیف

 .في حوضي األثرون وبن جبارة عل التوالي  2كم/كم 6.31و
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وسیادة تكوینات الحجر اإلیوسیني الذي یتمیز بضعف صالبتھ وقلة , ضعف االنحدار قد أدى  -2

 .  الكثافة نسبة انخفاضإلي  تماسكھ

لم تكتمل بعد شبكتھا التصریفیة في الشكل النھائي وسبب ذلك الجفاف  ن األودیةإیمكن القول  -3

  .انخفاض كثافة التصریف في األحواض الثالث لوحظو,الذي یسود المنطقة في الوقت الحاضر
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  :الفصل الرابع

  :األشكال األرضیة المرتبطة بأحواض األودیة 

  :یة أشكال القطاعات العرضیة والطول - 4-1

 .أشكال القطاعات العرضیة -1- 4-1

 .أشكال القطاعات الطولیة -2- 4-1

  :أشكال النحت النھري  - 4-2

 .المسیالت الجبلیة  -1- 4-2

 .الحفر الوعائیة -2- 4-2

  .برك الغطس  - 3- 4-2

  .حافات وواجھات جروف منحدرات جوانب األودیة  -4- 4-2

  :قاعدةشكال األرضیة المتأثرة بتغیر مستوى الاأل - 4-3

  .نقط التجدید  -1- 4-3

  .المصاطب الصخریة باألجزاء الدنیا من المجرى -2- 4-3

  :أشكال اإلرساب النھري  -4 -4

 .المصاطب النھریة االرسابیة غیر التوأمیة -1- 4-4

 .المراوح الفیضیة -2- 4-4
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  الرابع الفصل

  األودیة بأحواض المرتبطة األرضیة األشكال

  :تمھید 

مرتبطة بأحواض أودیة الدراسة من أشكال القطاعات العرضیة ھذا الفصل األشكال ال تناول

دراسة أشكال النحت من مسیالت جبلیة وحفر وعائیة  و, والطولیة بالمجاري الرئیسیة لألودیة

كما تناول , وبرك الغطس باإلضافة إلى حافات وواجھات جروف منحدرات جوانب األودیة 

عدة من نقاط التجدید والمصاطب الصخریة باألجزاء األشكال األرضیة المتأثرة بتغیر مستوى القا

ودراسة أشكال اإلرساب النھري من المصاطب النھریة االرسابیة غیر التوأمیة , الدنیا من المجرى 

  .والمراوح الفیضیة

  :األشكال األرضیة المرتبطة بأحواض أودیة الدراسة 

  :أشكال القطاعات العرضیة والطولیة  - 1- 4

  : طاعات العرضیة بالمجاري الرئیسیة لألودیةأشكال الق - 1- 1- 4

  -: حوض وادي المھبول -1

م عدم التناظر بین 224یبدو من المقطع البالغ عرضة  -أ  -أ)  1-4(المقطع العرضي الشكل - أ

یسر أكثر في حین یكون الجانب األ ,الجانب األیمن للوادي بانحدار ھینیتمیزحیث  ،جانبي الوادي

من خالل الشكل یتضح أن الجانب و, م 10د جرف صخري بارتفاع حوالي لوجو, وعورة نسبیًا

  .یمن للوادي قد تعرض للنحت الشدید  األ

ویبدو أن , م 48ویقع عند ارتفاع طبوغرافي مقداره  -ب  -ب) 1-4(المقطع العرضي الشكل  - ب

في حین نجد أن  ًاإذ نجد أن االنحدار بالجانب األیمن یكون منتظم ،المقطع شبھ متناظر الجانبین

وبفوارق ارتفاع ما بین جوانب , م 128ویبلغ عرضھ , الجانب األیسر یعاني من فوارق في النحت 

  . م 30الوادي 

ویبدو المقطع العرضي   للوادي , م 70یقع عند ارتفاع  -ج-ج) 1-4(المقطع العرضي  الشكل- ج

ثم , م 14ي بارتفاع قدره م أنھ في الجھة الیمنى یتمیز بوجود جرف صخر144البالغ عرضھ 
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ویبلغ , م 7ینحدر بانتظام نحو قاع الوادي لیتصل بالوادي عن طریق درجة یبلغ ارتفاعھا حوالي 

یسر من االنحدار منتظمًا علي الجانب األ ثم یكون, م 40عرض قاع الوادي المتساوي حوالي 

  . م 40م بفرق ارتفاع قدره 110الوادي حتي ارتفاع 

  -:ونحوض وادي األثر- 2

ویكون  ,م 180یبدو أن الوادي ھنا یتسع عرضة بمسافة  -أ  -أ) 1-4(المقطع العرضي الشكل - أ

وقاع الوادي قریب من الشكل , نتیجة لتذبذب في مستوي سطح البحر ,شبھ متناظر الجانبین 

  . م10بحیث ترتفع جوانب الوادي عن القاع بما یصل إلي , م  150المستوي بطول حوالي 

 88لوحظ تقلص في عرض المجرى الرئیسي إلى حد  -ب  –ب )1-4(طع العرضي الشكلالمق- ب

وھو مقعر , ویظھر تشابھ كبیر بین جانبي الوادي، أن مقطع المجرى یكون شبھ متناظر كما, م 

  .م مع انحدار ھین لجانبي الوادي  12الشكل بفارق ارتفاع بین الجانب و القاع 

لوحظ من خالل الشكل ,م  200یقع المجرى على ارتفاع  -ج-ج) 1-4(المقطع العرضي  الشكل -ج

ویعزي ذلك لتغیر مجري الوادي من اتجاه الشرق نحو  ,یسر للواديأن النحت ینشط في الجانب األ

  . والسبب في ذلك ھو انطباع الوادي علي أحد الصدوع البنیویة العرضیة للجبل ,اتجاه الشمال
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  :طاعات العرضیة بالمجاري الرئیسة أشكال الق) 1-4(الشكل 

  .242ص ,2010, الجیالني  صالحالصید : المصدر 
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   -:حوض وادي بن جبارة - 3

قطع أن الوادي غیر ویبدو من الم, عند مصب الوادي   -أ  -أ) 1-4(المقطع العرضي الشكل - أ

یمن عن الجانب األ یسرإذ یرتفع الجانب األ ,لالختالف في انحدار جانبي الوادي ینمتناظر الجانب

  .م 34ویكون قاع الوادي مستویا بعرض  ,م  6في الوادي بمقدار

من الواضح من الشكل عدم تناظر جانبي الوادي  -ب  –ب )1-4(المقطع العرضي الشكل - ب

یسر تعرض إلي م حیث أن الجانب األ 80ا یصل إلى یسر بمنب األالرتفاع الجانب األیمن عن الجا

إذ یتضح , الرسابیةالمقطع أن النحت یتم في الصخور الجیریة والمصاطب ا إذ یبدو من,النحت 

یمن شكل تطور ھذا الجانب علي الرسوبیات الرباعیة وبتعمیق قاع الوادي في علي الجانب األ

  .م 10الصخور الجیریة بمقدار 

  :أشكال القطاعات الطولیة  - 2- 1- 4

ر المجري الرئیسي من نقطة المنبع إلي القطاع الطولي عبارة عن قطاع تضاریسي یظھر انحدا

ویؤثر في القطاع مجموعة من ", Arc mapوقد تم قیاس القطاع الطولي عن طریق , المصب 

ودرجة تركیز الحمولة ومساحة حوض التصریف إلي جانب  ,المتغیرات مثل حجم التصریف

اع الطولي في صورة وترتبط جمیع المتغیرات السابقة مع انحدار القط ,المدى التضاریسي للحوض

  " عدد من العالقات الریاضیة

إذ ترتبط ,المختلفة من المنبع للمصب  تفید دراسة القطاعات الطولیة في إیضاح درجات االنحدار"

وكذلك  ,مثل قدرة النھر علي النحت واإلرساب ,درجات االنحدار بعوامل جیومورفولوجیة مختلفة

دید ھذا باإلضافة إلي أنھ یمكن تح,التحاتیة ھ ف في دورتتي یمر بھا الوادي الجاإیضاح المرحلة ال

ص ,1995,محسوب )".(شیخوخة  –نضج  –شباب ( طول خط القطاعالعمریة المختلفة ل المراحل

231(  
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  :شكل القطاع الطولي لوادي المھبول  -1

من  یتكونأن الوادي ) 1-4(ثبت من الجدول  قدة القطاع الطولي لوادي المھبول فمن خالل دراس

وقد لوحظ ,م 120أي بفارق ارتفاع قدرة  360- 240القطاع األعلى یبدأ من ارتفاع ,ات  قطاع ثالث

  . األولى من دورتھ التحاتیة   تھمرحللحوض وادي المھبول في أن القطاع األعلى 

 .م  وبمعدل انحدار140أي بفارق قدرة  100 – 240القطاع األوسط یبدأ من ارتفاع و           
-0والقطاع األسفل یبدأ من ارتفاع , مترًا أفقي26.4أي أن سطح األرض ینحدر مترًا واحدًا كل 

مترًا 38أي أن سطح األرض ینحدر مترًا واحدًا كل  ,انحدارم و بمعدل 100بفارق ارتفاع  100

ظ أن القطاع كلھ في كما لوح, حیث یمكن اعتبار القطاع األوسط واألسفل امتداد لقطاع واحد ,أفقي 

  .مراحل مبكرة من الدورة التحاتیة 

ألنھ یخترق  ،ومن خالل الدراسة لوحظ أن الوادي ال یحتوي علي دلتا رسوبیة عند المصب

  ) 2-4(الشكل. الصخور األصلیة عند مصبھ في البحر
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  :القطاع الطولي للمجري الرئیسي لوادي المھبول) 2-4(الشكل 
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  )1-4(الجدول : المصدر

  

  :توزیع المسافات ومعدل االنحدار بین خطوط الكنتور علي مستوي أجزاء المجري الرئیسي ألودیة منطقة الدراسة ) 1 – 4(الجدول 

  أجزاء
  

  المجري

  إجمالي القطاع  األجزاء الدنیا  األجزاء الوسطي  األجزاء العلیا

الطول   منسوب
  )م(

معدل 
  االنحدار

الطول   منسوب
  )م(

معدل 
  االنحدار

الطول   منسوب
  )م(

معدل 
  االنحدار

الطول   منسوب
  )م(

معدل 
  االنحدار

1128  360  3288  100-0  3046  240– 100  4950  360 -240  المھبول
4  

0.030  

  0.0029  2845  120  555  40-0  993  80-40  1297  120 -80  األثرون

  0.017  8435  240  1983  80-0  4123  240 – 80  2329  240 -310  بن جبار

  

)5( الملحق: المصدر
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  :شكل القطاع الطولي  لوادي األثرون  - 1

مما  ,0.0029عام دي األثرون یتمیز بمعدل انحدار لوحظ أن حوض وا) 1-4(من خالل الجدول 

یتمیز الوادي ) 3-4(مرحلة مبكرة من الدورة التحاتیة ، ومن خالل الشكل نھ مازال في أیدل علي 

أي أن سطح األرض ینحدر مترًا  .القطاع األعلى ومعدل انحدارھا حوالي  :بثالث قطاعات

مما یدل علي أن القطاع مازال في مرحلة األولى من الدورة التحاتیة  ,مترًا أفقي 126.5واحدًا كل 

والقطاع األدنى , مترًا أفقي 121أي أن سطح األرض ینحدر مترًا واحدًا كل   ع األوسط والقطا

  . مترًا أفقي 112.7أي أن سطح األرض ینحدر مترًا واحدًا كل  .معدل نحداره
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  :القطاع الطولي للمجري الرئیسي لوادي األثرون ) 3-4(الشكل 

  

  )1-4( الجدول: المصدر
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  : شكل القطاع الطولي لوادي بن جبارة  - 2

والوادي في , 0.017نحدار العام لوادي بن جبارة حوالي االتبین أن معدل ) 1-4(من خالل الجدول 

  . جود المنابع عند قمم الجبال لمجملھ في مرحلة مبكرة من الدورة التحاتیة  و

مترًا 52األرض ینحدر مترًا واحدًا كل  أي أن سطح القطاع األعلى للوادي معدل انحداره نحو 

یبدو و .القطاع األوسط للوادي معدل انحداره و,وھو في مرحلة مبكرة من الدورة التحاتیة , ًاأفقی

و ضعیف بسبب البنیة التي ینطبع علیھا الوادي الرئیسي والمتجھة شمال أن انحدار الوادي ھین أ

  .ة الجبلیةشرق مما یجعل الوادي یخترق الحاف

مترًا 70أي أن سطح األرض ینحدر مترًا واحدًا كل  معدل انحداره  ویبلغالقطاع األدنى و

  .)4-4(الشكل . نھ في بدایة الدورة التحاتیة من بدایة القطاع حتي المصب في البحر أیدل ,أفقي 
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  :القطاع الطولي للمجري الرئیسي لوادي بن جبارة ) 4-4(الشكل

  
  )1-4( الجدول: درالمص
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  :أشكال النحت  - 2- 4

 :المسیالت الجبلیة  - 1- 2- 4

تظھر المسیالت علي الحافات مباشرة إلي أقدام الحافة ومنھا ما ھو علي جوانب األودیة الشدیدة 

وتعتبر ھذه المسیالت المغذي المباشر لألودیة والرتب النھریة في , االنحدار أو الھینة االنحدار 

-2(. صورةأیضا وجود المسیالت في المناطق التي تتمیز بقلة االنحدار كما في ولوحظ  ,الشبكة

 ،، وتكون المسیالت في بعض المناطق واضحة علي ھیئة خطوط تنمو بھا النباتات والشجیرات.)1

وھي تسھم في تشكیل سطح أرض  ,علي الحافات والمنحدرات ًاثر المسیالت واضحأویكون 

وقد  ،لكنھا غالبًا ما تتصل بمجاري الرتب العلیا مباشرة, الرتب الدنیاوتمثل عادة  ,الحوض المائي

  .خاصة تلك التي تتصل مباشرة بالمجرى الرئیس كلھا لوحظت ھذه الظاھرة في أودیة الدراسة

  : الحفر الوعائیة  - 2- 2- 4

المیاه تعتبر الحفر الوعائیة إحدى أشكال النحت النھري بفعل الدوامات المائیة في المجاري ذات 

وقد نشأت ھذه الحفر نتیجة تحرك المواد  ,)3ص ,2001, كیلد (المضطربة والسریعة الجریان 

وتتمیز ھذه الحفر بأنھا تكون  ,كالحصى المختلف الحجم مع الحركة الدورانیة للدوامات المائیة

ثم  ,ريبسبب اإلذابة والتحلل الكیمیائي علي سطوح الحجر الجی ,صغیرة الحجم في بدایة تكوینھا

بسبب وجود حصى مختلف األحجام المنقول بواسطة الجریان السطحي في  ,تزداد في االتساع

وقد لوحظ عدد من الحفر الوعائیة أثناء الدراسة المیدانیة لألودیة في القطاع األوسط  , الوادي  

ة صور)1-4(صورة. وفي القطاع األدني لحوض وادي بن جبارة  ,بقاع وادي المھبول واألثرون

)4-2.(  
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  .حفرة وعائیة في مجري وادي المھبول)1-4(صورة

  

  

  

  

  

  

  

  .)2012-10- 20( دراسةحقلیةبتاریخ: المصدر

  .حفروعائیة في مجري وادي بن جبارة ):  2-4(صورة 

  .)2012-10- 20( بتاریخ حقلیة دراسة: المصدر

  

  

  



122 
 

 :برك الغطس  - 3- 2- 4

وقد لوحظ وجود بركة , نقاط التجدید  لتوجد أسف وقد تكون أحیانا عمیقة ةھي عبارة عن حفر كبیر

المجري الرئیسي بتغیر لتغیر مستوي وذلك  ,التجدید بحوض وادي األثرون نقط إحدغطس أسفل 

كما توجد برك غطس أسفل نقاط التجدید , ) 3-4(مستوى سطح البحر خالل البلیستوسین صورة 

وھي مالزمة تمامًا ,عمیقة وكبیرة وقد تكون بركة الغطس  ,)4-4(في حوض بن جبارة صورة 

أنھا تمتلئ بالمیاه خالل كما  ،رض الواديأنقطة التجدید عن  بارتفاعویزداد عمقھا  ,لنقط التجدید

وبرك الغطس التي لوحظت , مما یصعب معھ عبور الوادي وتسلق نقطة التجدید  ,مطارموسم األ

وقد حفرت في , ھا شكل شبھ دائريول ,متر2وعمقھا , أمتار3في المنطقة ال یزید قطرھا عن 

  .الصخر األصلي لقاع مجرى الوادي

  :حافات وواجھات جروف منحدرات جوانب األودیة  - 4- 2- 4

, فھناك األودیة العریضة , شكالھا وارتفاعاتھا وانحداراتھا من واٍد إلى آخرأتتباین ھذه الحافات في 

 كل ھذه األشكال,  Uمن الحرف واألخرى التي یقترب شكلھا , Vوتلك التي على شكل حرف 

وما یتعرض لھ جوانبھ من تأثیرات , عن مدى تقدم الوادي في الدورة التحاتیة من ناحیة ةناتج

وبسبب  ,من ناحیة أخرىبسبب التجویة وتحرك المواد والكتل على منحدرات تلك الجوانب  ,مختلفة

على  بھا فلفت حافاتھا التي تشرفقد اخت ,تباین تلك األودیة وتباین خصائصھا الجیومورفولوجیة

  .آخر ومن واٍد إلى آخر ىأرض الوادي من مكان إل

  :حافات وواجھات جروف منحدرات جوانب األودیة ) 2-4(جدول 

  .حقلیةال دراسةال: المصدر

  نسبة تعمق سطح البحر  )م(االرتفاع عن سطح البحر   )م(االرتفاع عن أرض الوادي  الرتبة النھریة  األودیة
  %2  75  1.5  5  المھبول
  %2.84  88  2.5  5  المھبول
  %17.54  57  10  4  األثرون
  %6.89  87  6  4  األثرون
  %4.58  109  5  4  األثرون
  %0.93  161  1.5  4  األثرون
  %18.42  19  3.5  5  بن جبارة
  %11.76  51  6  5  بن جبارة
  %44  5  2.2  5  بن جبارة
  %140  14  10  5  بن جبارة
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  : ھذه الخصائص ومنھ یتضح ما یلي  یوضح مدى تباین) 2-4(والجدول 

للمجاري الرئیسیة بأحواض األودیة بوصفھا أكثر , قیست حافات واجھات جوانب األودیة  -1

 . وضوحًا من حیث االرتفاع ودرجة االنحدار

فأعلى ارتفاع سجلتھ حافات , یتباین ارتفاع ھذه الحافات عن أرض الوادي من واٍد إلى آخر -2

وأقلھا كان في وادي , متر  10ادي بن جبارة ووادي األثرون وكان واجھات جوانب األودیة بو

 .متر 1.5ووادي األثرون , المھبول 

متر في وادي 161فأعلى قمة , اختلف ارتفاع قمم ھذه الحافات عن مستوى سطح البحر  -3

ویعزى ھذا التباین إلي اختالف الخصائص  ,متر5دناھا كان في وادي بن جبارة أو, األثرون

) المائیة(واختالف الخصائص الھیدرولوجیة , جیة والتركیبیة لصخور حوض كل وادواللیثول

 . للحوض وشبكتھ التصریفیة

التي تمثلھا عملیات الحفر القنوى من خالل قسمة االرتفاع , حسبت نسبة تعمیق سطح االرض  -4

ھذه وقد اختلف , 100ب الناتج في الرقم رض, على االرتفاع عن سطح البحر الواديرض أعن 

  . فھي تخضع لضوابط جیولوجیة ومناخیة ونباتیة  ,القیم كما ھو واضح من الجدول

  : متأثرة بتغیر مستوي القاعدة الاألشكال  - 3- 4

 :نقط التجدید  - 1- 3- 4

كما لوحظ أن نقاط التجدید , من خالل الدراسة المیدانیة للمنطقة تبین وجود نقاط تجدید متعددة  

وقد تم تسجیل عدد من نقط التجدید في , ن حوضي بن جبارة واألثرون م األدنىتوجد في القطاع 

ومن خالل الدراسة المیدانیة للمنطقة تبین وجود , وبن جبارة, األثرون  بحوضيالمجاري الرئیسة 

نتیجة  ,نقطالكما لوحظ وجود كتل وجالمید ورواسب حصویة أسفل تلك , نقط تجدید متعددة 

إلضافة إلي وجود عملیة التقویض السفلي أسفل بعض نقط التجدید في با, لتساقطھا من أعلي النقط

  .منطقة الدراسة
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  :خصائص نقط التجدید بمنطقة الدراسة ) 3-4(الجدول

االرتفاع عن مستوي    االرتفاع عن ارض الوادي  الرتبة النھریة  األودیة

  سطح البحر

  المھبول

  

5  1.5  75  

5  2.5  88  

  

  األثرون

  

  

4  10  57  

4  6  87  

4  5  109  

4  1.5  161  

  

  

  بن جبارة

5  3.5  19  

5  6  51  

5  2.2  5  

5  10  14  

  .حقلیة دراسة: المصدر

  :تبین ما یلي ) 3-4(من خالل الجدول 

حیث , ودیة الدراسة أارتفاعھا عن مستوى قاع الوادي فیما بین  في نقط التجدید ختلف ت -1

في المقابل , مترًا 10ى ارتفاع إذ بلغ علأسجلت نقط التجدید بوادي األثرون وبن جبارة 

ویعزى ھذا  ,متر1.5الذى وصل إلى رض الوادي أدنى ارتفاع عن أبول سجل وادي المھ

التباین إلى اختالف التركیب الصخري وخصائصھ اللیثولوجیة من جھة وإلى طبیعة انحدار 

من  اء الدنیا منھجزالمیاه المتدفقة من أعاله صوب األلكونھ یؤثر في حركة  ؛مجرى الوادي

 .جھة أخرى 

فقد سجل , اختلف ارتفاع نقط التجدید عن مستوى سطح البحر من مجرى واٍد إلى آخر -2

متر  5دناھا أمترًا و) 161,109(وادى األثرون أعلى ارتفاع لنقط التجدید عن سطح البحر 

یة النحت ثرون تأثرت نقط التجدید بھ بعملن وادى األأوھذا یشیر إلى , في وادى بن جبارة

عن , وما نتج عنھ من إطالة للمجرى وارتفاع لنقط التجدید ,)النحت الصاعد(التراجعي 

عكس الحال مع نقط , ُبعدت عن منطقة المصب  نفسھ  نھا في الوقتأكما , سطح البحر



بسبب تأثره  ,الذى تتدرج فیھ نقط التجدید على ارتفاعات متباینة

وما ینتج عنھ من ضیق ,تعد نقط التجدید ظواھر یصاحبھا تعمیق رأسي للمجرى المائي

للمجرى وشدة النحدار جوانبھ كما ان كل نقط تجدید تنتھي إلى ارض الوادي ببركة 

  .نقطة تجدید في الرتبة الرابعة في حوض وادي األثرون

  

الذى تتدرج فیھ نقط التجدید على ارتفاعات متباینة, التجدید بمجري بن جبارة

 .یر مستوى سطح البحر وتذبذبھالشدید بتغ

تعد نقط التجدید ظواھر یصاحبھا تعمیق رأسي للمجرى المائي -3

للمجرى وشدة النحدار جوانبھ كما ان كل نقط تجدید تنتھي إلى ارض الوادي ببركة 

  )3-4(صورة . غطس

نقطة تجدید في الرتبة الرابعة في حوض وادي األثرون) 3-4(صورة

لمصدرا  .)2012-10- 20( بتاریخ حقلیة دراسة: لمصدر



كرسھ وفي مصب  –فل طریق رأس الھالل 

تطور النحت الرأسي  نتیجةتظھر فیھا الفواصل الطباقیة للحجر الجیري لجدران الوادي 

  : المصاطب الصخریة باألجزاء الدنیا من المجرى

ان اختالف الظروف المناخیة في فترة البلیستوسین سواء في المناطق المعتدلة أو حتي في المناطق 

بصفة خاصة علي شكل و،الجافة الصحراویة یترك آثاره على سطح األرض في األودیة النھریة

ففترة البلیستوسین تنقسم في المناطق الجافة وشبة الجافة إلى 

ففي أثناء الفترات الجلیدیة في المناطق المعتدلة ینخفض مستوى سطح 

, فتتأثر األجزاء الدنیا لمجاري األودیة الرئیسیة 

) إعادة تجدید الشباب( تنشط عملیات النحت الرأسي من جدید 

كما ھو الحال في وادى بن جبارة , الصخریتین أو الرسوبیتین في صورة مصاطب

حیث تظھر بوضوح شدید بجانبھا على أرض المجرى تلك العتبات الصخریة المتمثلة في نقط 

وتظھر ھذه المصاطب أیضًا بالقرب  ,تي نشأت بفعل انخفاض مستوى سطح البحر

فل طریق رأس الھالل طة تجدید في وادي بن جبارة في أسنق):4-4(صورة 

تظھر فیھا الفواصل الطباقیة للحجر الجیري لجدران الوادي , الوادي

  .في قاع وجوانب الوادي التراجعي 

  .)2012-10- 20( بتاریخ حقلیة دراسة: المصدر

المصاطب الصخریة باألجزاء الدنیا من المجرى - 2- 3- 

ان اختالف الظروف المناخیة في فترة البلیستوسین سواء في المناطق المعتدلة أو حتي في المناطق 

الجافة الصحراویة یترك آثاره على سطح األرض في األودیة النھریة

ففترة البلیستوسین تنقسم في المناطق الجافة وشبة الجافة إلى , انب ھذه األودیة مصاطب على جو

ففي أثناء الفترات الجلیدیة في المناطق المعتدلة ینخفض مستوى سطح , جافة ىفترات مطیرة وأخر

فتتأثر األجزاء الدنیا لمجاري األودیة الرئیسیة , البحر بسبب احتباس المیاه في صورة جلید

تنشط عملیات النحت الرأسي من جدید وبة النخفاض مستوى القاعدة استجا

الصخریتین أو الرسوبیتین في صورة مصاطب ضفتیھویترك 

حیث تظھر بوضوح شدید بجانبھا على أرض المجرى تلك العتبات الصخریة المتمثلة في نقط 

تي نشأت بفعل انخفاض مستوى سطح البحرتجدید الشباب ال

صورة 

الوادي

التراجعي 

المصدر

4 -

ان اختالف الظروف المناخیة في فترة البلیستوسین سواء في المناطق المعتدلة أو حتي في المناطق 

الجافة الصحراویة یترك آثاره على سطح األرض في األودیة النھریة

مصاطب على جوال

فترات مطیرة وأخر

البحر بسبب احتباس المیاه في صورة جلید

استجاك

ویترك 

حیث تظھر بوضوح شدید بجانبھا على أرض المجرى تلك العتبات الصخریة المتمثلة في نقط 

تجدید الشباب ال



127 
 

ین ارتفاعھا وتدرجھا إلى نشأتھا في مراحل متعاقبة من اویدل تب, من مصب وادي األثرون 

وھى بشكل عام متباینة أیضًا في اتساعھا وانحدارھا  ,االرتفاع واالنخفاض في مستوى سطح البحر 

 .  لصخور ودرجة تقطعھا بفعل الفواصل والشقوق تباین صالبة انتیجة 

  :أشكال اإلرساب النھري  - 4 - 4

 :المصاطب النھریة االرسابیة غیر التوأمیة  - 1 - 4 - 3

وتتكون من رواسب حصویة ورملیة وطنیة , ھي تمثل البقیة المتبقیة من السھول الفیضیة القدیمة 

نتیجة لتغیر قدرة األنھار علي  ھذه المصاطب تونشأ, ) 227ص ,1971,ي الدینمحمد صف(,

  .الحت والنقل والترسیب ؛ نظرا لھبوط مناسیبھا 

ویمكن إرجاع أسباب ھبوط منسوب األنھار إلي مجموعة من العوامل مثل تغیر مستوى القاعدة لبعض 

األنھار؛ حیث أنھ إذا انخفض مستوى البحر بالنسبة للیابس أدى ذلك إلي زیادة فاعلیة النحت الرأسى 

األمر الذي , كما أن التغیرات المناخیة تؤدي إلي زیادة التصریف النھري , نھار وتعمیق مجاریھا لأل

وارتفاع منطقة الحوض نتیجة لعوامل تكتونیة یؤدي كذلك إلي , یؤدي إلي تغیر مجاري بعض األنھار 

في أودیة منطقة و , زیادة عملیات الحت الرأسي مما یؤدي إلي تعمیق مجاري األنھار وتغییر مجاریھا

  :ومن خالل الدراسة المیدانیة فقد لوحظ ما یلي,  الدراسة المھبول األثرون بن جبارة

وھي مختلطة الرواسب وغیر منتظمة  ,یمن لحوض المھبولوجود مصطبة إرسابیة في الجانب األ -1

 .لك لتكونھا خالل الفترة المطیرة ویعزي ذ ,ترسیبال

ھریة اإلرسابیة في حوض األثرون من ضمنھا مصطبة إرسابیة وجود مجموعة من المصاطب الن -2

أمتار 3سم و70یتراوح سمكھا طبقاتھا ما بین  ةواضح نموذجیة تتكون من خمس طبقات ارسابیة

 .ویعزي وضوح طبقاتھا إلي تكونھا خالل الفترات الجلیدیة

عكس من حوض تتمیز المصاطب النھریة االرسابیة لحوض األثرون بوضوح درجاتھا علي ال -3

 .المھبول

  .وجود المصاطب التوأمیة بحوض بن جبارة -4

  



الحظ , الجانب األیمن المصطبة االرسابیة في وادي األثرون في أعالي قریة األثرون 

انحدار القطاع ألودیة بسبب التغیر المفاجئ في 

وفي المناطق التي تتوفر , وھي تتشكل في المناطق الجافة وشبة الجافة أو المناطق فصلیة الجفاف 

لتي تمتد علي طول المناطق الصدعیة أو المناطق 

مراوح الفیضیة واضحة المعالم وإن كانت 

رواسبھا منتشرة بوضوح علي أجزاء من السھل الساحلي الضیق الذي حفرتھ مجاري تلك األودیة 

سطح البحر ؛لذلك لم یتم التمكن من إجراء القیاس المباشر لتلك المراوح 

واندماج ,لعدم وجود مروحة نموذجیة في المنطقة 

یمكن تقسیم المراوح  ھغیر أن, ة فرشة إرسابیة فوق السھل الساحلي 

الجانب األیمن المصطبة االرسابیة في وادي األثرون في أعالي قریة األثرون ): 5-4(صورة

  كیفیة تعمیق المجرى في الرسوبیات المصطبة 

  .)2012-10- 20( بتاریخ حقلیة دراسة: المصدر

 :المراوح الفیضیة   - 2- 4- 

ألودیة بسبب التغیر المفاجئ في ھي عبارة عن رسوبیات تتجمع عند مصبات ا

  )126ص ,2000,التركماني(.لتلك األودیةالطولي 

وھي تتشكل في المناطق الجافة وشبة الجافة أو المناطق فصلیة الجفاف 

لتي تمتد علي طول المناطق الصدعیة أو المناطق فیھا مصادر التزود بالرسوبیات كتلك المناطق ا

  .الجبلیة ذات النشأة التكتونیة

مراوح الفیضیة واضحة المعالم وإن كانت  بھا توجدألودیة ما بین سوسة وكرسھ ال إن أغلب ا

رواسبھا منتشرة بوضوح علي أجزاء من السھل الساحلي الضیق الذي حفرتھ مجاري تلك األودیة 

سطح البحر ؛لذلك لم یتم التمكن من إجراء القیاس المباشر لتلك المراوح  إثر انخفاض مستوي

لعدم وجود مروحة نموذجیة في المنطقة , لمعرفة خصائصھا المورفومتریة والشكلیة 

ة فرشة إرسابیة فوق السھل الساحلي أالرواسب الفیضیة علي ھی

  :الفیضیة إلي نوعین 

صورة

كیفیة تعمیق المجرى في الرسوبیات المصطبة 

4 -

ھي عبارة عن رسوبیات تتجمع عند مصبات او

الطولي 

وھي تتشكل في المناطق الجافة وشبة الجافة أو المناطق فصلیة الجفاف 

فیھا مصادر التزود بالرسوبیات كتلك المناطق ا

الجبلیة ذات النشأة التكتونیة

إن أغلب ا

رواسبھا منتشرة بوضوح علي أجزاء من السھل الساحلي الضیق الذي حفرتھ مجاري تلك األودیة 

إثر انخفاض مستوي

لمعرفة خصائصھا المورفومتریة والشكلیة 

الرواسب الفیضیة علي ھی

الفیضیة إلي نوعین 
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 :النوع األول  -1

جزاء التي ابتعدت فیھا الحافة واسبھا علي السھل الساحلي علي األأودیة استطاعت أن تفرش ر

وتبدو ھذه ,وتضم األودیة الواقعة إلي الشرق من وادي بن جبارة , الشمالیة من خط الشاطئ 

  .ولیس لھا أي شكل ممیز بینھاوال حدود فاصلة , الرواسب متساویة ومتداخلة 

 : النوع الثاني  -2

أو داخل البحر في المنطقة أودیة ألقت برواسبھا إما علي الشاطئ مباشرة فوق الجروف البحریة 

وتتخللھ بعض , ذا تركیب صخري , وھذه األودیة تشق سھَال ساحلیَا ضیقًا , ة الضحلة ئیالشاط

- 261ص ص ,2010,الصید الجیالني .(المواضع المنخفضة التي استقرت فیھا الرواسب الفیضیة

262.(  
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  ئجانتال

  :توصلت ھذه الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في اآلتي 

وھو یمثل الكریتاسى   ,من تكوین األثرون أالدراسة مجموعة من التكوینات تبدیغطي سطح منطقة  -1

یوسین السفلي إلي وھو حجر جیري طباشیري ثم تكوین أبولونیة الذي یتمثل من األ  ,األعلى

ویتمثل في  ,وھو یتألف من طبقات أفقیة من حجر جیري ناعم الحبیبات یلیھ تكوین درنة ,األوسط

بیض داكن إلي رمادي وھو یحتل نسبة أوھو عبارة عن حجر جیري  ,األیوسین األوسط والعلوى

عضو  ومارلثم تكوین البیضاء وھو یتكون من عضو شحات  ,كبیرة من صخور الجبل األخضر

وتكوین األبرق الذي یمثل األولیجوسین األوسط الى العلوى  ،الحجر الجیري الطحلبي في األعلى

كما توجد في المنطقة رواسب , والمیوسین السفلى  ،وتكوین الفایدیة تمثل في األولیجوسین العلوى

الرملیة  وھي من رواسب الزمن الجیولوجي الرابع والرواسب الساحلیة وھي تضم الكثبان ,نھریة

  .ل الشاطئ ورواسب السبخة  ورما

حیث أن أكبر عدد  من الفواصل   ،تتخلل منطقة الدراسة مجموعة كبیرة من الفواصل والشقوق -2

ما بالنسبة لحوض وادي جنوب غرب  أ –ة في حوض بن جبارة تأخذ اتجاه شمال شرق یالعین

حوض  أما ,جنوب شرق   –مال غرب ن النسبة األكبر للفواصل  من العینة تأخذ اتجاه شإاألثرون ف

  .جنوب غرب  –وادي المھبول فكانت النسبة األكبر من العینة تأخذ اتجاه شمال شرق 

نموذج االرتفاع الرقمي ألحواض األودیة ھو من أھم المكونات األساسیة ألنظمة المعلومات  -3

الثالثة وقد شكلت فئة م لألحواض  692-0ولقد قیست االرتفاعات التي تتراوح ما بین , الجغرافیة 

في % 14أقل مساحة من مساحات األحواض الثالثة حیث شكلت نسبة) م225 – 0(االرتفاع  

حوض األثرون أما المھبول فكانت مساحة ھذه الفئة تشكل من مساحة % 8وض بن جبارة ونسبة ح

حوالي  اوالعلی الفئة المتوسطة واالنتقالیة بین االرتفاعات الدنیا) م 450_ 226(تشكل الفئة , 7%

وتشكل الفئة ,من حوض المھبول % 13من حوض األثرون و% 32من حوض بن جبارة و% 65

واألخیرة المناطق المرتفعة في األحواض الثالثة وتشكل منابع معظم األودیة ) م 692_ 451(

وكذلك خط تقسیم المیاه الرئیسي لألحواض والمنابع العلیا لحوض بن جبارة واألثرون تبدأ من 

  .م680م وفي حوض المھبول 600االرتفاع 

ولقد تبین أن المناطق األقل  ،فئات لالنحدار 9من ناحیة االنحدار فقد تم تقسیم منطقة الدراسة إلي  -4

كذلك تتمیز منطقة  ،انحدار أو المناطق المستویة توجد في المنابع العلیا ألحواض منطقة الدراسة
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من الحوض خاصة جوانب األحواض  حیث تمیزت  ىأقل انحدار عنھ في المناطق الوسطالمصب ب

  .بأنھا شدیدة االنحدار وفي بعض األماكن خانقیھ 

انحدار سطح األرض بأحواض األودیة تأخذ اتجاه الشمال ویتخللھا اتجاه شمال معظم اتجاھات  -5

  .شرق والشرق

نوفمبر ودیسمبر وینایر  مطار تسقط خالل شھور معینة من السنة ھي شھورن األأنجد  -6

أما باقي الشھور فیقل بھا سقوط األمطار وفي بعضھا ألتسقط األمطار لوقوعھا  ،وفبرایر ومارس

في الصیف  نجد أن درجة الحرارة مرتفعة  ,ولعدم ھبوب الریاح الممطرة  ,ضمن أشھر الصیف

 عدا الشریط الساحلي والجبل األخضر، فھي معتدلة إلي مائلة للبرودة في الشتاء، والتأثیر الكبیر

للبحر على المناطق الساحلیة لذلك نجد ارتفاعًا كبیرًا في نسبة الرطوبة لھبوب الریاح الرطبة من 

أما الریاح السائدة فھي شرقیة ثم جنوبیة شرقیة ثم شمالیة غربیة في فصل الصیف ،  ,جھة البحر 

  .ة وجنوبیةأما بالنسبة لفصل الشتاء فمعظم الریاح السائدة ھي شمالیة وشمالیة غربیة ثم غربی

تبین من خالل دراسة الخصائص الشكلیة ألحواض الدراسة أن متوسط لنسبة اإلستطالة كان  -7

ومن ثم   0.22سبة لمعامل الشكل وكانت الن, 0.24بالنسبة لنسبة اإلستدارة فكانت  أما,0.53

  .واض الدراسة بعیدة عن التناسق حن شكل أإف

بلغت التضاریس النسبیة لمتوسط أحواض و و,كم/م48.79بلغ معدل تضرس متوسط المنطقة  -8

وكانت قیمة ,   3.68وسجلت قیمة الوعورة لمتوسط أحواض المنطقة ,  1.383المنطقة 

ومن خالل المعامالت السابقة تبین أن منطقة الدراسة ,  0.062التكامل الھبسومتري للمنطقة 

تسمح بالنحت وذلك من المناطق شدیدة التضرس والتقطع الن منطقة تتكون من صخور جیریة 

  .مع وجود انحدار في سطح االودیة وتیار المائي 

فھي تزداد في التكوینات الجیولوجیة  ،انعكست االختالفات اللیثولوجیة علي أعداد المجاري -9

الھشة الضعیفة حیث بلغ إجمالي عدد المجاري التي تقطع أحواض منطقة الدراسة 

یزداد طول  ،إذجیة أیضا علي طول المجريكما انعكست االختالفات اللیثولو,مجري 2233

المجري في المناطق ضعیفة التكوین وقلیلة الصالبة حیث كانت طول مجاري أحواض منطقة 

  .كم  717.63الدراسة برتبھا المخلفة  

یضا االختالفات الجیولوجیة للمنطقة بصفة عامة علي كثافة التصریف في أانعكست  -10

  .علي معدل تكرار المجاري النھریة كما انعكست  ،أحواض منطقة الدراسة

بول ھتبین من خالل دراسة القطاعات العرضیة ألحواض الدراسة أن عرض حوض الم -11

كما لوحظ عدم التناظر بین جوانب األودیة في وادي , م لحوض وادي األثرون 180و, م  224

  .ن المھبول ووادي بن جبارة بینما یكون شبھ متناظر الجانبین في حوض وادي األثرو
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من خالل دراسة القطاعات الطولیة تبین أن المجري الرئیسي لوادي المھبول یتكون من  -12

 ةأما وادي األثرون یتكون من ثالث, وھو الزال في بدایة الدورة التحاتیة  اتقطاعثالث 

ما وادي بن جبارة فتوجد بھ ثالث قطاعات كما توجد بھ عدد من نقاط التجدید في أ, قطاعات 

  .یسيالمجري الرئ

 ,كما تظھر أشكال النحت واضحة في أحواض الدراسة المتمثلة في المسیالت الجبلیة -13

كما تم دراسة حافات وواجھات جروف منحدرات جوانب  ,وكذلك الحفر الوعائیة وبرك الغطس

فأعلى ارتفاع   ،األودیة حیث یتابین ارتفاع ھذه الحافات عن أرض الوادي من واٍد إلى آخر

وأقلھا , متر  10كان ون ة بوادي بن جبارة ووادي األثرھات جوانب األودیسجلتھ حافات واج

  .متر1.5ووادي األثرون , كان في وادي المھبول 

في نقاط التجدید وكانت  والمتمثلةباإلضافة إلى األشكال المتأثرة بتغیر مستوي القاعدة  -14

صاطب الصخریة كذلك الم,م  10أعلى ارتفاع بوادي بن جبارة و وادي األثرون إذ بلغ 

وھى بشكل عام متباینة أیضًا في اتساعھا وانحدارھا تباین صالبة  ،باألجزاء الدنیا من المجرى

  .الصخور ودرجة تقطعھا بفعل الفواصل والشقوق 
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  )1(ملحق رقم 

  

  الدراسة أحواض في المئویة والنسبة لكلفئة والمجاري الفواصل عدد
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  :لكل فئة والنسبة المئویة لھا في حوض وادي بن جبارة  والمجاري یوضح عدد الفواصل)1(الجدول 

  شمال شرق                                         شمال غرب 

  

  الفئات

    المجاري  صلالفوا

  الفئات

  المجاري  الفواصل

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

0-10  1  2      0-10  1  2  6  12  

11-20  2  4      11-20  2  4      

21-30  4  8      21-30  -  -      

31-40  3  6      31-40  1  2  5  10  

41-50  5  10  25  50  41-50  -  -      

51-60  6  12      51-60  -  -      

61-70  5  10      61-70  -  -      

71-80  4  8      71-80  2  4      

81-90  8  16  14  28  81-90  6  12      

  % 22  11  % 24  12  المجموع  %78  39  %76  38  المجموع

  .اما المجاري المائیة فقد قیست عن طریق برنامج األتوكاد, بالنسبة للفواصل 2012الدراسة المیدانیة: المصدر
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  :ة المئویة لھا في حوض وادي األثرونلكل فئة والنسب والمجاري یوضح عدد الفواصل)2(الجدول 

  شمال غرب                                            شمال شرق 

  المجاري  الفواصل  الفئات  المجاري  الفواصل  الفئات

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

0-10  -  -  2  4  0-10  -  -      

11-20  -  -      11-20  -  -      

21-30  -  -      21-30  -  -      

31-40  1  2      31-40  2  4      

41-50  2  4  29  58  41-50  5  10  7  14  

51-60  1  2      51-60  7  14      

61-70  3  6      61-70  4  8      

71-80  7  14      71-80  7  14      

81-90  7  14  12  24  81-90  4  8      

58  29  المجموع  %86  43  %42  21  المجموع

%  

7  14%  

  ..ما المجاري المائیة فقد قیست عن طریق برنامج األتوكادا, بالنسبة للفواصل  2012الدراسة المیدانیة: المصدر
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  :لكل فئة والنسبة المئویة لھا في حوض المھبول والمجاري عدد الفواصل) 3(الجدول 

  شمال شرق                                      شمال غرب

  المجاري  الفواصل  الفئات  المجاري  الفواصل  الفئات

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

0-10  3  6      0-10  2  4  5  10  

11-20  1  2      11-20  1  2      

21-30  4  8      21-30  -  -      

31-40  1  2      31-40  1  2      

41-50  7  14  20  40  41-50  2  4      

51-60  3  6      51-60  5  10  19  38  

61-70  2  4      61-70  5  10      

71-80  2  4      71-80  7  14      

81-90  -  -  6  12  81-90  4  8      

  %48  24  %54  27  المجموع  %52  26  %46  23  موعالمج

  .اما المجاري المائیة فقد قیست عن طریق برنامج األتوكاد, بالنسبة للفواصل  2012الدراسة المیدانیة: المصدر
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  )2(ملحق رقم 

  العملیات الحسابیة للخصائص الشكلیة

 ألحواض التصریف المدروسة
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  ة العملیات الحسابیة للخصائص الشكلی

  ألحواض التصریف المدروسة

  

 Elongation ratioنسبة االستطالة  .1

كم=نسبة االستطالة    قطر الدائرة المساویة في مساحتھا مساحة الحوض
  أقصي طول للحوض

  

  طول قطر دائرة مساحتھا تساوي مساحة الحوض : حیث أن 

  3.14÷ مساحة الحوض    2= 

  طول قطر دائرة مساحتھا تساوي مساحة الحوض ∵  :معدل االستطالة في حوض وادي المھبول   . أ

 =2   60.4746  ÷3.14    =8.77  

  كم  18.39= أقصى طول للحوض ∵

.=معدل االستطالة  ∴
  0.47=  .كم

  طول قطر دائرة مساحتھا تساوي مساحة الحوض  ∵  :معدل االستطالة في حوض وادي األثرون   . ب

 =2   31.9221 ÷3.14    =6.3740  

  كم 10.26= أقصى طول للحوض ∵
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.=معدل االستطالة ∴
  0.62= .كم

  طول قطر دائرة مساحتھا تساوي مساحة الحوض  ∵  :معدل االستطالة في حوض وادي بن جبارة . ج

 =2   24.6362  ÷3.14    =5.59  

  كم10.89= أقصى طول للحوض  ∵

.=معدل االستطالة∴
  0.51= .كم

 : Cirularity ratioمعدل االستدارة  .2

كم=نسیة االستدارة  مساحة الحوض
كم مساحة الدائرة لھا نفس محیط الحوض

  

  3.14ط النسبة التقریبیة وتساوي : حیث أن 

  ×محیط الحوض )=2كم(طول قطر دائرة مساحتھا تساوي محیط الحوض: حیث أن 

2كم∵  2كم 60.4746= مساحة الحوض  ∵  :مھبول نسبة االستدارة في حوض وادي ال.أ    316.66=  مساحة الدائرة لھا نفس محیط الحوض

=معدل االستدارة 
..=0.19   

  0.19=  المھبول وادي لحوض االستدارة معدل∴
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2كم∵  2كم 31.92= مساحة الحوض  ∵  :معدل االستدارة في حوض وادي األثرون . ب   110.43= مساحة الدائرة لھا نفس محیط الحوض

= معدل االستدارة 
.. =0.28  

  0.28=  دل االستدارة لحوض وادي األثرونمع ∴

2كم∵  2كم  24.63= مساحة الحوض  ∵  :معدل االستدارة في حوض وادي بن جبارة . ج   97.58=مساحة الدائرة لھا نفس محیط الحوض

=معدل االستدارة 
..  =0.25  

  0.25= دل االستدارة لحوض وادي بن جبارة مع ∴

 :  Form factorمعامل شكل الحوض  .3

=  الحوض شكل معدل
مساحة الحوض كم

مربع طول الحوض كم
 

  كم 18.39= طول الحوض  ∵  2كم 60.47= مساحة الحوض  ∵  :ل شكل الحوض في حوض وادي المھبول اممع. أ

=  الحوض شكل معدل∴
.. × .   =0.17  
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  كم 10.26= طول الحوض  ∵  2كم 31.92= مساحة الحوض  ∵  :معدل شكل الحوض في حوض وادي األثرون  . ب

..= معدل شكل الحوض  ∴ × . =0.30  

  كم 10.89= طول الحوض  ∵  2كم 24.63= مساحة الحوض  ∵  :معدل شكل الحوض في حوض وادي بن جبارة . ج

..=معدل شكل الحوض  ∴ × . =0.20  
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  )3(ملحق رقم 

  العملیات الحسابیة للخصائص التضاریسیة

  ألحواض التصریف المدروسة
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  العملیات الحسابیة للخصائص التضاریسیة

  ألحواض التصریف المدروسة

  

 : Relief ratioمعدل التضرس .1

=  التضرس معدل
م تضاریس الحوض الفرق بین أعلى و أدنى نقطة في الحوض

طول الحوض كم
 كم/ م =  

  كم 18.39= طول الحوض  ∵  م 678=  م  2 –م  680= تضاریس الحوض  ∵  :معدل التضرس في حوض وادي المھبول . أ

م= التضرس معدل∴
  كم /م 36.86=  . كم

  

  كم 10.26= طول الحوض  ∵  م 599= م  1 –م  600= اریس الحوض تض ∵  :معدل التضرس في حوض وادي األثرون . ب

م= التضرس معدل∴
  كم /م 58.38=  .كم

  كم 10.89= طول الحوض  ∵  م 558=  م  2 –م  560= تضاریس الحوض  ∵  :معدل التضرس في حوض وادي بن جبارة . ج

م= التضرس معدل∴
  كم/م 51.24=  .كم
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 :تضاریس النسبیة ال .2

100=التضاریس النسبیة  × م ×الحوضتضاریس كم الحوضمحیط
 

  كم  63.09= محیط الحوض ∵  م 678=  م  2 –م  680= تضاریس الحوض  ∵  : التضاریس النسبیة في حوض المھبول

×= التضاریس النسبیة∴   م
كم   كم/ م  1.074= .

  

  كم  37.26= محیط الحوض ∵  م 599=  م  1 –م  600= تضاریس الحوض  ∵  : ي حوض األثرونالتضاریس النسبیة ف

×=   التضاریس النسبیة  ∴  م
كم . =1.607  

  

  35.024= محیط الحوض ∵  م 558=  م  2 –م  560= تضاریس الحوض  ∵  :التضاریس النسبیة في حوض بن جبارة

==التضاریس النسبیة ∴    × (م  )          
كم . 1.593  
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 :درجة الوعورة  .3

  تضاریس الحوض بالمتر×كثافة التصریفیة الكم/كم=  درجة الوعورة

  2كم/كم  6.05= كثافة التصریف  ∵  م 678=  تضاریس الحوض  ∵  :درجة الوعورة في حوض وادي المھبول . أ

. الكم/كم= درجة الوعورة  ∴   4.162=  م×

  2كم/كم  6.14= كثافة التصریف  ∵  م 599=  تضاریس الحوض  ∵  :درجة الوعورة في حوض وادي األثرون . ب

. الكم/كم= درجة الوعورة  ∴   3.677=  م×

  2كم/كم  6.31= كثافة التصریف  ∵  م 558=  تضاریس الحوض  ∵  :درجة الوعورة في حوض وادي بن جبارة . ج

. الكم/كم= درجة الوعورة  ∴ ×   =3.520  

  : Texture ratio) معدل النسیج الطبوغرافي(نسبة التقطع  -5

=نسبة التقطیع 
مجموع إعداد المجاري في لحوض التصریف

  كم/مجرى= طول محیط الحوض كم
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  كم 63.09= محیط الحوض  ∵  مجرى  1160مجموع أعداد المجاري في الحوض بلغ  ∵  :دي المھبول نسبة التقطع في حوض وا. أ

 مجرى= التقطع نسبة∴
  كم/مجرى 18.38= . كم

  كم 37.26= محیط الحوض  ∵  مجرى  606مجموع إعداد المجاري في الحوض بلغ  ∵  :نسبة التقطع في حوض وادي األثرون . ب

 مجري= تقطع نسبة ال ∴
  كم/مجرى 16.26= . كم

  كم 35.024= محیط الحوض  ∵  مجرى  467مجموع إعداد المجاري في الحوض بلغ  ∵  :نسبة التقطع في حوض وادي بن جبارة . ج

مجري= نسبة التقطع  ∴
  كم/مجرى13.33= . كم

  : Hypsometric integralالتكامل الھبسومتري

= الھبسومتري التكامل
الحوضكم مساحة 

   تضاریس الحوض م

  م 678= تضاریس الحوض  ∵  2كم 60.47= مساحة الحوض  ∵  :التكامل الھبسومتري في حوض وادي المھبول   . أ
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.=الھبسومتري التكامل∴
  =0.089  

  م 599= تضاریس الحوض  ∵  2كم 31.92= مساحة الحوض  ∵  :التكامل الھبسومتري في حوض وادي األثرون   . ب

.=الھبسومتري التكامل∴
  =0.053  

  م 625= تضاریس الحوض  ∵  2كم 353.5= مساحة الحوض  ∵  :التكامل الھبسومتري في حوض وادي بن جبارة   . ج

.=الھبسومتري التكامل∴
  =0.044  
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  )4(ملحق رقم 

  شبكات التصریفالعملیات الحسابیة لخصائص 

  في األحواض المدروسة
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  العملیات الحسابیة لخصائص شبكات التصریف

  في األحواض المدروسة

  

 : Bifurcation ratioمعدل التشعب  .1

= التشعب معدل
 عدد المجاري في مرتبة ما

 عدد المجاري في المرتبة التي تلیھا

 :معدل التشعب في حوض وادي المھبول   . أ

  6.082= = والثانیة األولى رتبةلل التشعب معدل

   4.36=  = والثالثة الثانیة للرتبة التشعب معدل

   4== والرابعة الثالثة للرتبة التشعب معدل

  4.5== والخامسة الرابعة للرتبة التشعب معدل

  2== والسادسة الخامسة للرتبة التشعب معدل

 :لتشعب في حوض وادي األثرون معدل ا  . ب

  6.35= = والثانیة األولى للرتبة التشعب معدل

  5.714=  = والثالثة الثانیة للرتبة التشعب معدل

   4.666== والرابعة الثالثة للرتبة التشعب معدل

  3== والخامسة الرابعة للرتبة التشعب معدل
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  :ي حوض وادي بن جبارة معدل التشعب ف

 6.566= = معدل التشعب للرتبة األولى والثانیة

  6.666=  =معدل التشعب للرتبة الثانیة والثالثة 

  3==معدل التشعب للرتبة الثالثة والرابعة 

  3==معدل التشعب للرتبة الرابعة والخامسة 

معدل التشعب المرجح   -2
حوضبال معدل التشعب لكل رتبتین×عدد المجاري لكل رتبتین متتالیتین  مجموع

مجموع أعدد المجاري لكل رتبتین متتالیتین بالحوض
=              

  :معدل التشعب المرجح في حوض وادي المھبول .  أ

  معدل التشعب  عدد المجاري  الرتبة
  لكل رتبتین

عدد المجاري 
لكل رتبتین 
  متتالیتین

 لكل رتبتین بمعدل التشع
عدد المجاري لكل ×

  رتبتین متتالیتین
1  
2  
3  
4  
5  
6  

955  
157  
36  
9  
2  
1  

6.0828  
4.361  

4  
4.5  

2  

1112  
193  
45  
11  

3  

6764.0736  
841.6942  

180  
49.5  

6  

  7841.26783  1364  20.9439  1160  المجموع

  5.7487=    .=معدل التشعب المرجح 
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  :ل التشعب المرجح في حوض وادي األثرون معد. ب

  

  6.205212404= .=معدل التشعب المرجح 

  

  :معدل التشعب المرجح في حوض وادي بن جبارة. ج

  

  معدل التشعب  عدد المجاري  الرتبة
  لكل رتبتین

عدد المجاري 
لكل رتبتین 
  متتالیتین

عدد ×معدل التشعب 
المجاري لكل رتبتین 

  متتالیتین
1  
2  
3  
4  
5  

394  
60  
9  
3  
1  

6.5666  
6.66  

3  
3  

454  
69  
12  

4  

2981.2364  
459.9954  

36  
12  

  3489.2318  539  19.2326  467  المجموع

  6.473528=  .= معدل التشعب المرجح

  

  

  معدل التشعب  عدد المجاري  الرتبة
  لكل رتبتین

عدد المجاري 
لكل رتبتین 
  متتالیتین

عدد ×معدل التشعب 
المجاري لكل رتبتین 

  متتالیتین
1  
2  
3  
4  
5  

508  
80  
14  

3  
1  

6.35  
5.71 
4.66  

3  

588  
94  
17  
4  

3733.8  
537.14232  

79.322  
12  

  4362.26432  703  19.7308  606  المجموع
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  :المسافات بین المجاري -2

بكات علي خریطة ش) ل(برسم خط  ذي طول معین , تم قیاس المسافة بین المجاري 

  :وتحسب من المعادلة التالیة) ق(ثم حصر عدد المجاري التي تتقاطع مع الخط , التصریف 

×ل=المسافة بین المجاري  جا 
ق

  

  ) :باألمتار(المسافات بین المجاري في حوض وادي المھبول . أ

. م=المسافات بین المجاري الرتبة األولى في الحوض × .  =112.477  

.م= سافات بین المجاري الرتبة الثانیة في الحوضالم × .=386.745  

== المسافات بین المجاري الرتبة الثالثة في الحوض .م × .665.358  

. م=المسافات بین المجاري الرتبة الرابعة في الحوض × . =1227.893  

.م=ة في الحوضالمسافات بین المجاري الرتبة الخامس × .=2455.42  

.م=المسافات بین المجاري الرتبة السادسة في الحوض × .=1306.257  

  :المسافات بین المجاري في حوض وادي األثرون .ب 

.م=المسافات بین المجاري الرتبة األولى في الحوض × .=99.516  

.م=بة الثانیة في الحوضالمسافات بین المجاري الرت × .=394.092  

.م=المسافات بین المجاري الرتبة الثالثة في الحوض × .=755.714  

.م=المسافات بین المجاري الرتبة الرابعة في الحوض × .=979.77  

.م=المسافات بین المجاري الرتبة الخامسة في الحوض × .=521.92  

  :ن المجاري في حوض وادي بن جبارةالمسافات بی.ج
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.مالمسافات بین المجاري الرتبة األولى في الحوض × .=127.165  

.مالمسافات بین المجاري الرتبة الثانیة في الحوض × .=251.812  

.مالمسافات بین المجاري الرتبة الثالثة في الحوض × .=644.515  

.مالمسافات بین المجاري الرتبة الرابعة في الحوض × .=1196.095  

.مالمسافات بین المجاري الرتبة الخامسة في الحوض × .=1408.377  

 : Streamتكرار المجاري  .4

=  المجاري تكرار  
مجموع أعداد المجاري في الحوض

مساحة الحوض كم
  2كم/مجرى= 

 

  2كم 60.4746= مساحة الحوض  ∵  مجرى 1160= مجموع أعداد المجاري في الحوض  ∵  :تكرار المجاري في حوض وادي المھبول   . أ

=  تكرار المجاري∴
 مجري

  2كم/مجرى19.183= . كم

  2كم 31.9221= حة الحوض مسا ∵  مجرى 606= مجموع أعداد المجاري في الحوض  ∵  :تكرار المجاري في حوض وادي األثرون   . ب

=  تكرار المجاري∴
 مجري
  2كم/مجرى9838.1= . كم
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  2كم 24.6362= مساحة الحوض  ∵  مجرى 467= مجموع أعداد المجاري في الحوض  ∵  :تكرار المجاري في حوض وادي بن جبارة   . ج

  2كم/مجري18.955=  .= تكرار المجاري  ∴

 :معدل بقاء المجاري  .5

=   معدل بقاء المجاري     
المساحة الحوضیة

مجموع أطوال المجاري
  =

كثافة التصریفیة
  

  

 0.165=  .=معدل بقاء المجاري ∴  6.050072= كثافة التصریفیة  ∵ :معدل بقاء المجاري في حوض وادي المھبول   . أ

 0.162=  .=معدل بقاء المجاري ∴  6.142756= كثافة التصریفیة  ∵ :األثرون معدل بقاء المجاري في حوض وادي   . ب

   6.319344=كثافة التصریفیة  ∵  :معدل بقاء المجاري في حوض وادي بن جبارة . ج 

  0.158= .=معدل بقاء المجاري ∴
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 Drainage densityكثافة التصریف  .6

=  یفكثافة التصر
مجموع أطوال المجاري في الحوض كم

مساحة الحوض كم
  2كم/ كم =

  2كم60.4746= مساحة الحوض  ∵  كم 365.87572= مجموع أطوال المجاري في الحوض  ∵  :كثافة التصریف في حوض وادي المھبول   . أ

.كم= التصریف كثافة∴
  2كم/كم  6.05 = . كم

  2كم 31.9221= مساحة الحوض  ∵  كم 196.089692= مجموع أطوال المجاري في الحوض  ∵  :وادي األثرون  كثافة التصریف في حوض  . ب

.كم= التصریف كثافة∴
  2كم/كم  6.14 = . كم

  2كم 24.6362= مساحة الحوض  ∵  كم 155.6846= مجموع أطوال المجاري في الحوض  ∵  :كثافة التصریف في حوض وادي بن جبارة   . ج

.كم= التصریف كثافة∴
  2كم/كم  6.31 = . كم
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  )5( رقم الملحق

  الدراسة منطقة ألحواض الطولیة القطاعات
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الترتیب الصاعد لالرتفاعالترتیب الصاعد للمسافةالنسبة المئویة لألرتفاعالنسبة المئویة للمسافةاالرتفاع (م)المسافة بین خطوط الكنتور 
000000

399103.540.153.540.15
184201.640.35.180.45
486304.30.459.480.9
325402.880.612.361.5
224501.980.7514.342.25
195601.730.916.073.15
82700.731.0516.84.2

450803.991.2120.795.41
943908.361.3529.156.76
1251001.111.530.268.26
4201103.721.6533.989.91
621200.551.834.5311.71

1041300.921.9535.4513.66
2101401.862.137.3115.76
661500.582.337.8918.06
921600.822.438.7120.46

1891701.672.5540.3823.01
3491803.092.743.4725.71
4621904.092.8547.5628.56
962000.85348.4131.56

6802106.033.1554.4434.71
1912201.693.356.1338.01
2512302.223.4558.3541.46
4302403.813.662.1645.06
4312503.823.7565.9848.81
1062600.943.966.9252.71
3942703.494.0670.4156.77
1442801.284.271.6960.97
2582902.294.3573.9865.32
4163003.694.577.6769.82
4533104.014.6581.6874.47
1083200.964.882.6479.27
6513305.774.9588.4184.22
6483405.745.1194.1589.33
2053501.825.2695.9794.59
4553604.035.41100100

112846660100100

  

  

    :المھبول لحوض وادي الطولي قطاع
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الترتیب الصاعد لالرتفاعالترتیب الصاعد للمسافةالنبة المئویة لالرتفاعالنسبة المئویة للمسافةاإلرتفاع (م)المسافة بین خطوط الكنتوریة 
000-                            00

265109.311.30                          9.311.3
163205.732.56                          15.043.86                          
127304.463.85                          19.57.71                          
3474012.25.13                          31.712.84                        
137504.826.41                          36.5219.25                        
4166014.627.69                          51.1426.94                        
93703.278.97                          54.4135.91                        

100803.5110.26                        57.9246.17                        
235908.2611.54                        66.1857.71                        
50510017.7512.81                        83.9370.52                        
2031107.1414.10                        91.0784.62                        
2541208.9315.38                        100100.00                      

2845780100100.00                      

الترتیب الصاعد لالرتفاعالترتیب الصاعد للمسافةالنبة المئویة لالرتفاعالنسبة المئویة للمسافةاالرتفاع (م)المسافة بین خطوط الكنتور
000000

121101.44               0.21.44                         0.2
264203.12               0.44.56                         0.6
335304.18               0.68.74                         1.2
314403.72               0.812.46                       2
213502.52               114.98                       3
241602.86               1.217.84                       4.2
356704.22               1.422.06                       5.6
139801.64               1.623.70                       7.2
397904.70               1.928.40                       9.1
2911003.45               231.85                       11.1
2531102.90               2.334.75                       13.4
2241202.65               2.437.40                       15.8
2301302.73               2.640.12                       18.4
3101403.67               2.843.79                       21.2
2151502.54               346.33                       24.2
2831603.35               3.349.68                       27.5
3331703.94               3.453.62                       30.9
3941804.67               3.658.30                       34.5
1471901.71               3.860.01                       38.3
3072003.64               463.64                       42.3
2692103.19               4.366.83                       46.6
1642201.94               4.468.77                       51
3062303.63               4.672.40                       55.6
3172403.76               4.876.16                       60.4
3842504.56               580.72                       65.4
4322605.13               5.385.85                       70.7
2522702.98               5.588.83                       76.2
2182802.58               5.691.41                       81.8
982901.16               5.892.57                       87.6

2213002.60               695.17                       93.6
4073104.83               6.4100.00                     100

8435100100

  

  

  : األثرون وادي لحوض الطولي قطاع

  : بن جبارة وادي لحوض الطولي قطاع

  

  

  

  

  

  

  

  

  


