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 يبيااخلصائص ادلورفومرتية حلوض وادي طربقاية ابجلبل األخضرـ مشال شرق لالرقمي لبعض تحليل ال
 ابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية

 ـ ادللخص:
الواقع إبقليم اجلبل األخضر شرق ليبيا، حيث اعتمدت ىذه التحليل ادلورفومًتي حلوض وادي طربقاية تناولت ىذه الدراسة 

يعية حلوض الوادي، وىدفت الدراسة إىل التعرف على اخلصائص الطب DEMالدراسة على ربليل دنوذج االرتفاع الرقمي 
، ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة إن طول وخصائص شبكة التصريف النهري  للحوض  واخلصائص ادلورفومًتية

وزليطو ، ²كم  62.1972، أما ادلساحة اإلمجالية للحوض بلغت كم   7.34، وأقصى عرض لو بلغ كم   13.59احلوض بلغ 
ملم، أما العجز  732.74اانت ادلناخية أن الفائض ادلائي دبنطقة احلوض بلغ ، كما اُستنتج من خالل ربليل البيكم  45.50

من خالل ربليل دنوذج االرتفاع كما أوضحت الدراسة ملم، حسب البياانت ادلناخية دلنطقة الدراسة،   26.12ادلائي فقد بلغ 
حيث تباينت كم،   120.2وع أطواذلا بلغ رلمرلرى مائي، ب 222تتكون من  طربقايةأن شبكة التصريف يف حوض وادي الرقمي 

 26ورلرى يف الرتبة الثالثة  31، والثانيةرلرى مائي للرتبة  51، واالوىلرلرى للرتبة  113 أعداد اجملاري حسب كل رتبة، فبلغت
 يزال ال وضاحلشلا يدل أن  0.74نسبة التفلطح اخلامسة، كما اوضحت الدراسة أن ورلرى مائي واحد للرتبة رلرى للرتبة الرابعة، 

وىي نسبة عالية تدل على صغر مساحة احلوض وكثافة عملية  28.1تبني أن ادلعدل العام للتضرس بلغ  ، كماالنضج مرحلة يف
 .التعرية العاملة على منحدرات احلوض

 نظم ادلعلومات اجلغرافية.ادلورفومًتي، حوض، : ـ الكلمات ادلفتاحية
Abstract: 

This study deals with the morphometric analysis of Wadi Tabarkia basin, located in the Jabal 

Al Akhdar region in eastern Libya, as this study relied on the analysis of the digital elevation 

model DEM of the valley basin, and the study aimed to identify the natural characteristics of 

the basin and the morphometric characteristics and characteristics of the river drainage 

network, and among the most important findings of these The study found that the length of 

the basin reached 13.59 km, and its maximum width was 7.34 km, while the total area of the 

basin was 62.1972 km², and its circumference was 45.50 km. It was also concluded through 

the analysis of climate data that the water surplus in the basin region reached 732.74 mm, 

while the water deficit reached 26.12 mm. According to the climatic data of the study area, 

and the study showed through analyzing the digital elevation model that the drainage network 

in the Wadi Tabarka basin consists of 222 waterways, with a total length of 120.2 km, where 

the number of sewers varied according to each rank, reaching 113 streams of the first rank, 

and 51 A water course for the second order, 31 streams for the third order, 26 for the fourth 

order, and one water course for the fifth order. The study also showed that the rate of 

flocculation is 0.74, which indicates that the basin is still in the leaching stage. C, It was also 

found that the general rate of decay reached 28.1, which is a high percentage indicating the 

small area of the basin and the intensity of the erosion process working on the slopes of the 

basin. 
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 ـ مقدمة:
يعد ربليل اخلصائص ادلورفومًتية لألحواض ادلائية من ادلواضيع ادلهمة يف أحباث اجليومورفولوجيا التطبيقية احلديثة، حيث ميثل كل 

 .[7] .ة ميكن قياسها ومقارنتها مع األحواض األخرىحوض هنري وحدة طبيعية ذلا خصائص كمية شليز 
حيث ترتبط اخلصائص ادلورفومًتية لألحواض ادلائية ارتباطًا مباشرًا ابلعوامل الطبيعية أذنها ادلصادر ادلائية اليت تغذي تلك 

 األحواض، ودراستها تعد ذات أذنية تتعلق بدالئل بيئية عديدة.
ة ألحواض األودية ذات أذنية يف ربليل الضغوط وادلؤثرات على موارد ادلياه، ويف فهم العمليات كما أن دراسة اخلصائص ادلورفومًتي

اجليومورفولوجية بشكل عام خاصة حيث أن شبكات التصريف السطحي تعكس ظروف ما يؤثر يف تشكيلها من عوامل ادلناخ 
 .[4] والتضاريس والًتبة والًتكيب الصخري والغطاء النبايت.

أحواض التصريف ادلائي من أىم الدراسات اجليومورفولوجية خصوصا يف ادلناطق اجلافة وشبو اجلافة، وربظى ابىتمام  إن دراسة 
كبري من قبل الباحثني، وابلرغم من ذلك اليزال  ىناك فقر يف الدراسات ادلتعلقة أبنظمة أحواض التصريف، وقد سهل من تلك 

 .[7] .قاعدة بياانت ضخمة لألحواض ادلائية عن طريق توظيف نظم ادلعلومات اجلغرافيةالعملية قدرة الربرليات احلديثة على بناء 
 ـ موقع منطقة الدراسة:

يقع حوض طربقاية يف إقليم اجلبل األخضر مشال شرق ليبيا، وىو ميتد ما بني احلافة األوىل للجبل األخضر والسهل الساحلي، 
، زنده مشااًل البحر ادلتوسط، وجنواًب سهل ادلرج، أما شرقًا فيحده وادي تريه، كيلو مًت  3.47ويقع غرب منطقة بوترابة حبوايل 

كيلو   13.59كيلو مًت مربع، أما طولو يصل إىل   62.1972وغرابً وادي العصرة وتبلغ ادلساحة اإلمجالية حلوض وادي طربقاية 
و  32.38.49قع بني دائريت عرض كيلومًت، أما فلكيًا ي  45.50كيلو مًت ، أما زليطو فبلغ  7.34مًت، وعرضو 
 ( منطقة الدراسة.1،2شكل ) [1].شرقاً  20.46.18و  20.51.18مشااًل، وخطي طول 32.33.51

 
 ( حوض وادي طربقاية2شكل )                               ( نطاق منطقة الدراسة          1شكل )

 ـ أهداف الدراسة:
 على االستخدام ادلتكامل لتقنية نظم ادلعلومات اجلغرافية. ـ التحليل ادلورفومًتي للحوض ادلبين

 ـ ربديد ادلتغريات اليت ربتويها كل خاصية من اخلصائص ادلؤثرة يف اجملاري ادلائية وأحواض التصريف.
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 ـ حساب قيم العوامل ادلورفومًتية ادلتعلقة ابخلصائص ادلساحية والشكلية والشبكية والتضاريسية.
 .DEMالرقمية للحوض اعتماداً على دنوذج االرتفاع الرقمي ـ انتاج اخلرائط 

 ـ مصادر الدراسة:
 مًت. ᵡ 30 30بدقة  DEMـ دنوذج االرتفاع الرقمي 

 .2020عام  8ـ ادلرئية الفضائية للقمر الصناعي الند سات
 .250.000:1ـ اخلريطة اجليولوجية لليبيا، لوحة بنغازي الصادرة عن مركز البحوث الصناعية، دبقياس رسم 

 .1945ـ اخلريطة الطبوغرافية الصادرة عن سالح اجليش األمريكي لوحة طلميثة 
 ـ منهجية الدراسة:

من خالل االعتماد على مرئية   Arc Gis10.5اعتمد الباحث ادلنهج التحليلي ابستخدام بررليات نظم ادلعلومات اجلغرافية 
 Globalو  Arc Mapمًت ابستخدام برانرلي  30 دلنطقة الدراسة بدقة سبيزية DEM Land Sat8فضائية 

Mapper ومن مث استخالص البياانت ادلورفومًتية واستخدام اساليب التحليل االحصائي الستخالص النتائج ادلساحية ،
 واذلندسية والتضاريسية وشبكة التصريف وربط ذلك ابخلصائص اذليدرولوجية للحوض. 

 ـ الدراسات السابقة:
(، "التحليل الرايضي اجليومورفومًتي لبعض األودية الساحلية دبنطقة اجلبل األخضر" استهدفت ىذه 2005،)ـ دراسة العلواين

الدراسة اخلصائص اجليومورفومًتية لثالث أودية ساحلية مت اختيارىا يف السفح الشمايل للجبل األخضر وادلتمثلة يف وادي 
، ووادي ابلعارض ²كم56.65ديد والذي كانت مساحة حوضو ووادي اجل ²كم73.25بومسافر، والذي بلغت مساحة حوضو 

، أما من حيث األبعاد فصنف حوض وادي ابلعارض أوذلا ²كم125.2فكانت مساحتو أكرب من مساحة سابقيها حيث بلغت 
من حيث الطول والعرض واحمليط مث وادي بومسافر ووادي اجلديد، ومن دراسة خصائص أسطح األحواض وجد اخنفاض يف 

س األحواض بشكل عام و أثبتت قيم التكامل اذلبسومًتي بتقدم حوض وادي ابلعارض يف دورتو التحاتية عن حوض وادي تضر 
 .[11] . بومسافر وحوض وادي اجلديد اللذان يعتربان يف مراحل مبكرة من مراحل الدورة التحاتية.

_ ليبيا ابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية" ىدفت (، "ربليل اخلصائص ادلورفومًتية حلوض وادي كعام2016ـ دراسة سليم، )
الدراسة إىل رسم صورة رئيسية حلوض وادي كعام من خالل ربليل ادلتغريات ادلورفومًتية )ادلساحة، والشكل، والتضرس( اعتمادا 

ادلورفومًتية لتحديد  يف استخراج تلك ادلتغريات، ابإلضافة لتطبيق ادلعادالت GIS( وتقنية DEMعلى دنوذج االرتفاع الرقمي )
اخلصائص الشكلية، واخلصائص ادلورفومًتية للشبكة ادلائية حلوض وادي كعام. ىذا التحليل يوفر قاعدة بياانت مهمة لوضع 
 اخلطط التنموية، وإدارة واستغالل ادلوارد الطبيعية يف بيئة األحواض ادلائية، واالستفادة منها يف احلصاد ادلائي، وإقامة السدود، ويف

 .[7] اإلنتاج الزراعي، وتوصلت الدراسة إىل بناء قاعدة بياانت للخصائص ادلورفومًتية حلوض وادي كعام، وإنتاج خرائط رقمية.
( يف ربليل ادلتغريات ادلورفومًتية حلوض وادي DEM(،"استخدام دنوذج االرتفاع الرقمي )2020ـ دراسة لشهب وآخرون،)

بيا"، تناولت ىذه الدراسة حوض وادي ادللكة الواقع إبقليم اجلبل األخضر شرق ليبيا، حيث ادللكة ابجلبل األخضر مشال شرق لي
حلوض الوادي، وىدفت الدراسة إىل التعرف على اخلصائص  DEMاعتمدت ىذه الدراسة على ربليل دنوذج االرتفاع الرقمي 
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كم،   9.618يها ىذه الدراسة إن طول احلوض بلغ الطبيعية للحوض  واخلصائص ادلورفومًتية، ومن أىم النتائج اليت توصلت إل
، كما أوضح ربليل دنوذج االرتفاع ²كم  25.2358كم، أما ادلساحة اإلمجالية للحوض بلغت   4.245وأقصى عرض لو بلغ 

د حنو %، وىو ما يتفق مع  اذباه االحندار السائ16.66الرقمي إن اذباه سراين ادلياه السائد يف احلوض ىو اذباه الغرب بنسبة 
رلرى مائي،  326%، كما أوضحت الدراسة أن شبكة التصريف يف حوض وادي ادللكة تتكون من 16.25الغرب بنسبة 

رلرى يف كل من  47رلرى مائي للرتبة الرابعة، و 60رلرى للرتبة اخلامسة، و 171كم، إبمجايل   78.22أبمجايل طول وصل إىل  
شلا يدلل على ان شكل احلوض بعيد  0.42للرتبة األوىل، وبلغت نسبة استدارة احلوض الرتبة الثالثة والثانية، ورلرى مائي واحد 

م/كم، أما مؤشر التآكل أو التعمق الرأسي يف حوض وادي ادللكة  1.27عن الشكل الدائري، وبلغت قيمة التضرس النسيب 
 .[5] شلا يدل على أن عمليات النحت الراسي عالية يف ىذا احلوض. 0.9

 ت اجليولوجية مبنطقة الدراسةـ التكوينا
 ـ الرتسيبات النهرية:  

تتألف ىذه الرواسب من طفل رملي وحصى وغرين وحصى متماسك، وتظهر ىذه الرواسب يف نطاق السهل الساحلي ابجلزء 
زء مًت، كما تظهر رواسب الغرين يف مواضع متفرقة يف اجل 350األدىن من احلوض يف شكل شواطئ رملية يصل اتساعها حنو 

 األعلى من احلوض.   
 ـ تكوين أبولونيا: 

يتألف من االحجار اجلريية النوميوليتية يف أجزائو السفلية، واحلجر اجلريي الطحليب يف أجزائو العلوية ويغطي ىذا التكوين كامل 
 .[12] .احلوض ماعدا اجزاء صغرية يف جزئو الغريب

لتطابق ذلا لون فاتح ونسيج صخري دقيق يف الغالب، كما تتميز طبقاهتا وتتكون طبقات تكوين أبولونيا من صخور جريية جيدة ا
 [6].بتواجد رقائق وكتل صوانية بنية إيل رمادية اللون وذات أحجام وأشكال سلتلفة

 وتغطي صخور ىذا التكوين معظم اجلزء األعلى من احلوض والواقع على احلافة األوىل.
 ـ تكوين درنة: 

ور جريية بيضاء مصفرة ذلا نسيج يًتاوح بني الدقيق وادلتوسط وربتوي علي حفرايت رلهرية وغري تتألف رلمل طبقاتو من صخ
رلهرية، كما تتواجد بو أنواع عديدة من جبس النوميوليت التابع لرتبة ادلنخرابت القاعية الكبرية بكثرة، شلا رنعل ىذا التكوين شليزا 

القاعية الكبرية، ويظهر يف  عديدة من جبس النوميوليت التابع لرتبة ادلنخرايت عن ابقي التكوينات األخرى كما تتواجد بو أنواع
 .[12] .مواضع زلدودة دبنطقة الدراسة يف اجلزء الغريب من احلوض

 (.3، شكل )ويظهر ىذا التكوين مالصقا  وأحياان متداخال مع التكوين األقدم منو أبولونيا 
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 الدراسة دبنطقة اجليولوجية التكوينات( 3) شكل

 ،250.000:1ادلصدر: خريطة ليبيا اجليولوجية، لوحة البيضاء، مقياس رسم 
 ـ اخلصائص الطبوغرافية:

 ـ االرتفاع عن مستوى سطح البحر:
 ( االرتفاع عن مستوى سطح البحر1جدول )

 النسبة% ²ادلساحة/ كم فئات االرتفاع
 17.53 11.0226 63ـ  0
 5.5 3.4872 154ـ  63
 9.53 5.9957 257ـ  154
 53.41 32.6000 327ـ  257
 14.03 8.7317 385ـ  327

 %100 62.1972 اجملموع
 .DEMادلصدر: اعداد الباحث اعتمادا على ربليل دنوذج االرتفاع الرقمي 

( واستحوذت فئة 5،4) نشكالال( و 1فئات، جدول ) 5قسمت منطقة الدراسة حسب االرتفاع عن مستوى سطح البحر إىل 
، وبنسبة ²كم  32.60000( مًت فوق مستوى سطح البحر على ادلساحة األكرب حيث بلغت 327ـ  257ع )االرتفا 

( مًت، وىي االراضي من احلوض الواقعو يف السهل الساحلي شغلت مساحة قدرىا 63ـ  0%(، أما فئة االرتفاع )53.41)
 %(. (17.53، بنسبة مئوية ²كم  11.0226
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 ( ارتفاعات سطح األرض دبنطقة الدراسة5شكل )        ات سطح األرض دبنطقة الدراسة           ( ارتفاع4شكل )

( مًت، حيث تتقارب خطوط الكنتور يف اجلزء األوسط من احلوض تقارابً 350ـ  0وينحصر احلوض ما بني خطي كنتور )
احلوض تتباعد فيو خطوط الكنتور نظرًا لسهولة السطح  شديداً، نتيجة لالحندارات الشديدة يف ىذا اجلزء، أما اجلزء األدىن من

 (.7،6) نشكالالووقوع معظم أراضي ىذا اجلزء من احلوض ضمن السهل الساحلي، 

 
 حوض وادي طربقاية يف الكنتور خطوط( 7) ( خطوط الكنتور يف نطاق منطقة الدراسة            شكل6شكل )

 ـ فئات االحندار لسطح االرض:
 احندارات سطح األرض مبنطقة الدراسة( 2جدول )

 النسبة% ²ادلساحة/ كم درجة االحندار
 51.84 32.208 2ـ  0
 21.3 13.21 4ـ  2
 9.76 6.1163 8ـ  4
 5.6 3.474 12ـ  8
 4.84 3.0379 17ـ  12
 3.94 2.4635 22ـ  17
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 2.72 1.6875 34ـ  22
 %100 62.1972 اجملموع

 .DEMدا على ربليل دنوذج االرتفاع الرقمي ادلصدر: اعداد الباحث اعتما

ـ  22وأكثرىا احنداراً الفئة السابعة )( 2جدول ) Young وقد قسمت منطقة الدراسة إىل سبعة فئات احندار حسب تصنيف 
%( وتًتكز ىذه االحندارات على طول رلرى الوادي 2.72، أي ما نسبتو )²كم  1.6875(، وقد شغلت أقل مساحة قدرىا 34
(، وىي أقلها احنداراً لوقوعها ضمن السهل الساحلي، وىي األوسع من 4ـ  0فات احمليطو بو، أما الفئة األوىل الواقعة مابني )واحلا

%(، من مساحة احلوض الكلية أما فئات االحندار 51.84، بنسبة بلغت )²كم  32.208حيث ادلساحة حيث شغلت 
 (.8( و)7، شكل )حيث توزيعها ادلكاين داخل احلوض تشغلها مناألخرى فأهنا تتباين يف االحندار وادلساحة اليت 

 
 ( احندارات السطح يف حوض وادي طربقاية8( احندارات السطح يف نطاق منطقة الدراسة    شكل )7شكل )

 ـ اجتاه احندار السطح مبنطقة الدراسة:
 ( اجتاه ادليل لسطح االرض مبنطقة الدراسة3جدول )

 النسبة% ²ة/ كمادلساح اذباه االحندار
 0.76 0.4828 مستوي
 10.47 6.5203 مشال

 12.15 7.5852 مشال شرق
 6.47 4.0423 شرق

 5.26 3.2876 جنوب شرق
 7.11 4.4241 جنوب

 9.44 5.8848 جنوب غرب
 13.45 8.43 غرب

 25.06 15.5992 مشال غرب
 9.83 5.9409 مشال

 100% 62.1972 اجملموع
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 .DEMاعتمادا على ربليل دنوذج االرتفاع الرقمي  ادلصدر: اعداد الباحث
( اذباه احندارات سطح األرض، ومن  ربليل دنوذج االرتفاع الرقمي للحوض مت استخالص 10،9) ن( والشكال3يبني اجلدول )

ىو ما %(، و 25.06اذباىات االحندار لسطح األرض حيث يتضح أن اذباه االحندار السائد ىو اذباه الشمال الغريب بنسبة )
%(، وإن أقل االحندارات اذباىًا حنو اجلنوب الشرقي 13.45يتفق مع اذباه االحندار العام حنو الشمال يليو اذباه الغرب بنسبة )

 %(.5.26بنسبة )

 
 ( اذباه ميل السطح يف حوض وادي طربقاية10( اذباه ميل السطح يف نطاق منطقة الدراسة        شكل )9شكل )

 دلياه:ـ اجتاه سراين ا
 ( اجتاه سراين ادلياه4جدول )

 النسبة% اذباه سراين ادلياه النسبة% اذباه سراين ادلياه
 19.41 غرب 6.29 شرق

 21.24 مشال غرب 3.98 جنوب شرق
 23.03 مشال 7.39 جنوب

 10.15 مشال شرق 8.51 جنوب غرب
 .DEMادلصدر: اعداد الباحث اعتمادا على ربليل دنوذج االرتفاع الرقمي 

(، اذباه سراين ادلياه داخل حوض الوادي، حيث أن اذباه احلركة السائد للمياه ابذباه 12،11) ن(، والشكال4يوضح اجلدول )
%( من 21.24%(، حنو ادلصب، وىو ما يتوافق مع اذباه االحندار العام، وحنو الشمال الغريب بنسبة )23.03الشمال بنسبة )

%( من إمجايل مساحة احلوض، وتتباين بقية النسب حسب التوزيع 19.41غرب بنسبة )مساحة احلوض الكلية، ويف اذباه ال
 ادلكاين الذباىات سراين ادلياه داخل احلوض.
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 حوض وادي طربقاية( اذباه تدفق ادلياه يف 12شكل )          ( اذباه تدفق ادلياه يف نطاق منطقة الدراسة11شكل )
 ـ اخلصائص ادلناخية:

 
ُ
ناخ القدًن على تشكيل وتطور األحواض النهرية، من خالل أتثريه يف العمليات اجليومورفية، فقد أثر يف معدالت التجوية عمل ادل

 .واحلت وتراجع ادلنحدرات وتغري القنوات النهرية وتطورىا إىل مراتب أعلى كما كان لو أتثري يف عمليات التعرية واإلرساب النهري
[4]. 

(، فأن دوره قد اقتصر على حنت وتعميق اجملاري الصغرية من خالل عملية اجلراين السطحي دلياه 5ل )أما ادلناخ احلايل جدو 
 األمطار اليت تنساب على سطح احلوض يف شكل سيول .

 (2118ـ 1985( ادلعدالت الشهرية للخصائص ادلناخية حملطة طلميثة للفرتة )5جدول )
متوسط األمطار/  الشهر

 ملم
درجة احلرارة 

 مىالعظ
درجة احلرارة 

 الصغرى
الرطوبة النسبية 

% 
سرعة الرايح 

 ابلعقدة
 التبخر*

 112.6 7.1 72.02 7.8 15.3 45.32 يناير
 149.1 7.7 %71.33 8.2 16.2 43.02 فرباير
 182.5 7.5 %65.84 9.4 19.0 26.52 مارس
 267.8 7.5 %57.17 11.9 23.0 7.26 ابريل
 294.4 6.9 %52.54 15.4 27.2 6.41 مايو
 305.0 6.9 %50.16 18.9 31.1 1.34 يونيو
 221.1 7.3 %55.50 21.3 32.2 0 يوليو

 220.4 7.1 %58.21 21.6 32.4 0 اغسطس
 224.5 6.8 %57.73 20.4 30.7 6.09 سبتمرب
 222.2 6.4 %61.41 17.3 26.5 22.39 اكتوبر
 169.7 6.8 %66.04 13.4 21.4 30.42 نوفمرب
 127.2 7.3 %72.05 10.2 17.0 62.89 ديسمرب

 .*بياانت التبخر عن زلطة أرصاد بنينا ،ادلصدر: ادلركز الوطين لألرصاد اجلوية، زلطة طلميثة، بياانت غري منشورة
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 الفائض والعجز ادلائي يف حوض طربقاية اعتمادا على بياانت حمطيت طلميثة وبنينا( 6جدول )
 **لعجز ادلائيا **يالفائض ادلائ االمطار التبخر٭ رالشه
 ـــ 67.28 45.32 112.6 يناير
 ـــ 106.08 43.02 149.1 فرباير
 ـــ 155.98 26.52 182.5 مارس
 260.54 ـــ 7.26 267.8 ابريل
 242.99 ـــ 6.41 294.4 مايو
 303.66 ـــ 1.34 305.0 يونيو
 6.90 0 0 221.1 يوليو

 6.76 0 0 220.4 اغسطس
 0.92 ـــ 6.09 224.5 سبتمرب
 ـــ 199.81 22.39 222.2 اكتوبر
 ـــ 139.28 30.42 169.7 نوفمرب
 ـــ 64.31 62.89 127.2 ديسمرب

 26.12 732.74 251.66 2496.5 اجملموع السنوي
 .زلطة ارصاد طلميثةبياانت ادلركز الوطين لألرصاد اجلوية، ادلصدر: 

 عن زلطة ارصاد بنينا.٭
 بياانت احملطات ادلناخية طلميثة وبنينا. من حساب الباحث اعتمادا على **

من رلموع األمطار الساقطة، وميثل ذلك حجم  نسبةملم، وتشكل ىذه الكمية الزايدة ادلائية  732.74بلغ رلموع الفائض ادلائي 
يتسرب اىل ابطن ( حيث إن اجلزء األكرب من ادلياه السطحية 6التغذية للمياه اجلوفية مضافاً إليو حجم اجلراين السطحي جدول )

 االرض بينما يتبخر اجلزء اآلخر خالل أشهر العجز ادلائي اليت تعقب فًتة الفائض ادلائي.
ئية، فالتساقط ادلطري والغطاء النبايت مع طبيعة ادلناخ السائد يف منطقة الدراسة عوامل ذلا دور يف عمق أو ضحولة اجملاري ادلا

حيث يبقى اتساع الرتب النهرية زلدودًا يف الوقت الذي يزداد فيو عمقها بصورة ملحوظة، ويعود ذلك اىل تصاعد نشاط احلت 
الرأسي ابلنسبة للحت اجلانيب يف حالة استمرار تزايد ىطول األمطار، وىذا ما نالحظو يف العديد من ادلراتب  النهرية، وعكس 

 .[10] ذلك يف حالة تناقصو.
 ـ اخلصائص ادلساحية للحوض:

تفيد دراسة اخلصائص الشكلية للحوض يف معرفة التطور اجليومورفولوجي والعمليات اليت شكلتو إىل جانب معرفة أتثري الشكل 
على حجم التصريف النهري شلا يساىم يف ربديد درجة سلاطر الفيضاانت، كما تسهم يف إمكانية قياس معدالت التعرية ادلائية، 

 .[4] ار كمية التصريف اليت تصل إىل اجملرى الرئيسي.ومقد
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 ( اخلصائص ادلساحية للحوض7جدول )
 ادىن نقطة/ م اعلى نقطة/ م العرض/ كم الطول/ كم احمليط/ كم ²ادلساحة/ كم
 2 385 كم  7.34 كم  13.59 كم  45.50 ²كم  62.1972

 ادلصدر: ربليل دنوذج االرتفاع الرقمي.
 يف:ـ مساحة حوض التصر  

تعرف مساحة حوض التصريف أبهنا كامل ادلساحة اليت زندىا خط تقسيم ادلياه ويصرفها النهر، وتعرف أبهنا ادلساحة الكلية 
 .ادلوقعة على مستوى أفقي حبيث إن اجلراين على ىذه ادلساحة يتجو كلو ابذباه اجلدول ذي الرتبة األعلى وادلسمى احلوض ابمسو

[10]. 
ة؛ تبعا لتباين العوامل ورفولوجية ادلهمة لتأثريىا على التصريف ادلائي للحوض، وتتباين مساحة األحواض ادلائيوىي من ادلتغريات ادل

  .[10] . .الطبيعية
 .²كم  62.1972وتبلغ مساحة احلوض االمجالية 

 ـ طول احلوض:
مستقيم من ادلصب إىل ابعد نقطة  كم، ومت ربديدىا خبط13.59يبلغ طول ادلسافة بني مصب وادي وأبعد نقطة على زليطو حنو 

 على زليطو.
 ـ عرض احلوض:

كم، ودبا أن احلوض متباين يف اتساعو، فقد مت ربديد ادلنطقة األكثر اتساعاً، وحساب   7.34بلغ عرض حوض وادي طربقاية 
 ادلسافة بني أقصى نقطتني فيها.

 ـ حميط احلوض:
يط إىل صغر ادلساحة احلوضية وميل اجملاري ادلائية لتعميق رلراىا كم، ويرجع صغر احمل  45.50بلغ زليط حوض وادي طربقاية 

على حساب النحت اجلانيب والًتاجعي واطالة اجملاري، وأن احلوض مازال يقوم بدورتو احلتية، ويتم ربديد احلوض بناءاً على خط 
 تقسيم ادلياه الفاصل بينو وبني االحواض اليت ذباوره.

 ـ متوسط عرض احلوض:
 كم، وميكن احلصول عليو من قسمة مساحة احلوض على طول احلوض.  4.57توسط عرض احلوض يبلغ م

 ـ النسيج احلوضي:
النسيج احلوضي معيار لبيان طبيعة تضرس سطح األرض ومدى تقطعها ومؤشرًا دلدى كثافة الصرف، إذ أن األودية اليت تتقارب 

 .[8] فاع معدالت احلت والتعرية فيها.مع بعضها وتزداد أعدادىا تدل على شدة تقطع االرض وارت

    [3]. 
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ويعد ىذا النسيج من النوع ادلتوسط، إي أن حوض وادي طربقاية ليس شديد التضرس، حيث  4.8بلغ معدل النسيج احلوضي 
  (. 10(، وانعم إذا كان أكثر من )10ـ  4( ومتوسط  )4يعد نسيج احلوض خشن إذا كان معدل النسيج اقل من )

 ـ خصائص احلوض الشكلية:
 ـ معامل الشكل: 

 شكل اقًتاب إىل تشري فالقيم ادلنخفضة ، ادلختلفة احلوض ألجزاء العام الشكل تناسق مدى إىل يشري احلوض شكل معامل
 عديب أحد زايدة بسبب ، ادلصب إىل ادلنبع من ادلائية عرض األحواض يف تغري من انتج وىذا، الثالثي الشكل من احلوض
 .[8] .اآلخر البعد على احلوض

، حيث تدل القيم ادلنخفضة 0.8ــــــ  0.1( أن قيم عامل الشكل تًتاوح يف أغلب األحواض الدائية ما بني 1932وأشار ىورتن )
 .[5] .لو على استطالة احلوض

                      : اآلتية ادلعادلة وفق ويستخرج

     [3]. 

اقًتاب وىي قيمة منخفضة تدل على  0.33 طربقايةبلغت قيمة معامل الشكل حلوض وادي تطبيق ادلعادلة السابقة ومن خالل 
 .، وامتداده على حساب مساحتواحلوض من الشكل ادلستطيل
                    معامل التفلطح )االنبعاج(:

كل احلوض من الشكل الكمثري أو ادلخروطي، ( معادلة حساب ىذا ادلتغري لتحديد مدى اقًتاب ش1957وضع شوريل  )
وترتبط قيمة ىذا ادلتغري عكسيِّا مع درجة تفلطح احلوض، حيث تدّل القيم ادلرتفعة لنسبة التفلطح على قلة تفلطحو واقًتابو من 

حني تدّل القيم  الشكل ادلستطيل، وأن احلوض يف مرحلة الشباب من دورتو احلتية وعمليات التعرية ادلائية نشطة على طولو، يف
ادلخفضة لنسبة التفلطح على تفلطح احلوض واقًًتابو من الشكل الكمثري أو ادلخروطي  شلا يعين َميلو إىل االستدارة، ويستخرج 

 .[3] . .دلعامل عن طريق ادلعادلة التاليةىذا ا

    [3]. 

ومرتفعة إذا كانت  1ـ  0.51، ومتوسطة من 0.50ـــــ  0.1وميكن اعتبار قيمة نسبة التفلطح منخفضة إذا كانت تًتاوح من 
وىي نسبة متوسطة تدل على أن احلوض ما بني الشكل  0.74، ويف حوض وادي طربقاية بلغت نسبة التفلطح 1أكثر من 

 ادلستطيل والكمثري وإن احلوض ال يزال يف مرحلة النضج.
 : ) ادلساحة متاسك نسبة( احلوض استدارة نسبة
 اخلارجية احلوض بني حدود التشابو درجة توضح وىي الدائري،  الشكل من احلوض اقًتاب مدى إىل االستدارة نسبة تشري

 اقًتب الصحيح، كلما الواحد من الرقم اقًتب الطريقة كلما ىذه ضوء منتظم، وعلى ىندسي شكل أفضل ابعتبارىا والدائرة
 .[10] . .الدائري الشكل من احلوض
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أذنية كبرية يف معرفة خصائص الشبكة ادلائية يف احلوض ادلائي، فكلما اقًًتب شكل احلوض من الشكل ادلستطيل قلة وذلذا ادلتغري 
، أطوال اجملاري ادلائية يف الرتب الدنيا، وزاد عددىا، و زاد طول اجملرى الرئيسي، لذا يؤدي إىل زايدة ادلدة الزمنية الالزمة للتصريف

 .[8]ب، فيتضاءل خطر التعرض للفيضاانتاه بسبب التبخر والتسر وزايدة نسبة الفاقد من ادل
  :اآلتية الطريقة وفق على تقاس وىي

   [3]. 

 ويستخرج ىذا القانون من خالل استخدام ادلعادلة االتية:
   [3]. 

وىو بذلك يصنف من االحواض  0.3طربقاية بلغت  ومن خالل تطبيق ادلعادلة السابقة تبني أن نسبة االستدارة يف حوض وادي
، وىو يف مرحلة الشباب من دورتو احلتية، وىو بذلك يعد من األحواض اليت Schumm1956األكثر استطالة، وفق تصنيف 

 ال تشكل خطراً يف فًتات حدوث الفيضاانت.  
 ـ اخلصائص التضاريسية:

يف دراسة األحواض ادلائية  وخصائصها ادلورفومًتية كوهنا تشري إىل العديد من  تعترب دراسة اخلصائص التضاريسية ذات أذنية كبرية
 .[4] .العمليات اجليومورفولوجية كاحلت والًتسيب، كما تساىم يف فهم الدورة احلتية لألحواض ادلائية وتطور الشبكة اذليدرولوجية

 ومن أىم اخلصائص التضاريسية اليت مت دراستها ما يلي:
 رس:ـ نسبة التض

تدل نسبة التضرس على العالقة ادلتبادلة بني تضرس احلوض وطولو ويؤثر على درجة االحندار العام وفهم الوضع الطبوغرايف لو، 
وأثرىا يف تشكيل ادلظاىر األرضية فضاًل عن زبمني حجم الرواسب ادلنقولة كماً ونوعاً، كما أن أتثريىا قد ميتد إىل مسافات بعيدة 

 .[10]  .عنها 
 ستخرج معدل التضرس من خالل ادلعادلة التالية:وي

     [3]. 

وىي نسبة عالية تدل على صغر مساحة احلوض وكثافة عملية  28.1وقد تبني أن ادلعدل العام للتضرس حبوض وادي طربقاية بلغ 
ي واحلافة األوىل، وتعترب ىذه القيمة عالية التعرية العاملة على منحدرات احلوض، نتيجة لتباين االرتفاعات ما بني السهل الساحل

 ابلنسبة للصخور اجلريية اليت تظهر يف منطقة احلوض.
 ـ التضاريس النسبية:

تساعد على معرفة قيمة التضرس النسيب للحوض مع عدم أخذ النسيج الطبوغرايف بعني االعتبار ويدل اخنفاض قيم التضرس على  
فإن األحواض العالية يف نسبة شاط عملية النحت الرأسي، وعلي العكس من ذلك كرب ادلساحة احلوضية، كما يدل علي ن

 .[9] تكون صغرية ادلساحة ونشطة يف عملية النحت ضمن ظروف تضرس عالية. سهاتضر 
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      [3]. 

 ، شلا يدل على نشاط عمليات النحت بو.0.6بلغت قيمة التضرس النسيب يف حوض وادي طربقاية 
 يج الطبوغرايف: )نسبة التقطع(ـ النس
 كثافة الليثولوجية، وصفاهتا الصخرية ادلكاشف أذنها ادلناخ، ومن السطحي ابجلراين عوامل تتحكم بعدة التقطع نسبة معدل يتأثر

 التحايت، ورىاتط ودرجة ادلائية، اجملاري شبكة أوضاع على مؤشراً  التقطع نسبة الوادي، وتعد هبا مير اليت وادلرحلة الغطاء النبايت،
 .[8]السطح. نوعية طبوغرافية وعلى

   [3]. 

( لألحواض النهرية  حسب النسيج الطبوغرايف، فأن نسبة النسيج الطبوغرايف حبوض وادي طربقاية 1950وحسب تقسيم مسيث )
( بني 1985(، يف حني ربطت موريساو )10توسط جدول )وىو بذلك ينتمي لألحواض ذات النسيج الطبوغرايف ادل 4.8بلغت 

معدل النسيج احلوضي وكثافة التصريف وقسمتها إىل أربعة فئات، ىي اخلشن وادلتوسط والناعم والناعم جداً، وبذلك يندرج 
 .[10] احلوض ربت النسيج اخلشن حسب تصنيف موريساو.

 وموريساو مسيث حسب الطبوغرايف النسيج ( فئات11جدول )
 موريساو مسيث

النسيج 
 الطبوغرايف

وعورة 
 السطح

النسيج  كثافة التصريف
 الطبوغرايف

 الظروف

 صخور مقاومة أو منفذة + غطاء نبايت جيد خشن رلرى/ كم 8أقل من  خشن 4أقل من 
 صخور منفذة+ تساقط كبري+ نبات جيد متوسط رلرى/ كم 20ـ 8من  متوسط 10ـ  4

 سطح غري منفذ+ تساقط شديد+ قلة نبات انعم رلرى/ كم 200ـ  20من  انعم 10أكثر من 
 سطح غري منفذ+ تساقط شديد صخور ضعيفة+ قلة نبات انعم جداً  رلرى/ كم 200أكثر من   

 والدراسات العلمي البحث شؤونغزة  – اإلسالمية اجلغرافيا، اجلامعة اآلداب، قسم جيومورفولوجية، كلية دراسة األردن  زقالب وادي حوض تيم، دمحم كامل ادلصدر: فريوز
 .77،صالعليا

 ـ قيمة الوعورة: 
تشري قيمة الوعورة إىل مدى تضرس احلوض، مث مدى احندار اجملرى ادلائي فيو، ابالعتماد على كثافة الصرف الطولية للحوض، 

، [4]عليا لألحواض إىل أسفل ادلنحدرات. وارتفاع ىذه القيمة يعين شدة التضرس وسيادة التعرية ادلائية ونقل الرواسب يف ادلنابع ال
 وتستخرج قيمة الوعورة من خالل تطبيق ادلعادلة التالية:

                       

     [3]. 
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وىي قيمة مرتفعة تدل على أن احلوض وصل إىل مرحلة متقدمة جدا من دورتو  4.3وبلغت قيمة الوعورة يف حوض طربقاية 
 وابلتايل تزايد تضرس احلوض. التحاتية،

 ـ نسبة التضرس:
ولوجية واخلصائص البنيوية وىو متغري يدل على ظروف احلوض اجليالفرق بني أعلى نقطة وأقل نقطة على طول احلوض،  وىيب 

 لة التالية:لصخوره، حيث يعد عامال مؤثرا يف كثافة التصريف والتكرار النهري ادلؤثران يف عملية التعرية ويستخرج من ادلعاد

    [3]. 

 م/كم، وىي نسبة تضرس عالية شلا أدى إىل زايدة قيمة التصريف.  8.1وقد بلغت نسبة التضرس حبوض وادي طربقاية 
 :التصريف ألنظمة ادلورفومرتي ـ التحليل

 ـ الرتب النهرية واعدادها:
وذلك  Strahlerتكون منها الوادي أو النهر، وقد مت اعتماد طريقة يقصد ابلرتب النهرية التدرج الرقمي جملموع الروافد اليت ي

لسهولتها وبساطتها وفاعليتها يف حساب الرتب، وتطلق ىذه الطريقة رلاري الرتبة األوىل على اجملاري اليت ال يتصل هبا أي رلرى 
ال رلريني من الرتبة الثانية يتكون رلرى الرتبة سابق، وعندما يتصل رلراين من الرتبة األوىل يتكون رلرى الرتبة الثانية، وعند اتص

 . [7] الثالثة، وىكذا حىت تصل إىل اجملرى الرئيسي الذي زنمل صفة ادلرتبة العليا.
 ( اعداد اجملاري يف الرتب ادلائية حلوض طربقاية8جدول )

 الطول/ كم عدد اجملاري الرتبة
 2.2 1 اخلامسة

 17.6 26 الرابعة

 11.4 31 الثالثة

 24.5 51 الثانية

 64.7 113 األوىل

 120.2 222 اجملموع
 ادلصدر: عمل الباحث اعتماداً على ربليل دنوذج االرتفاع الرقمي.

رلرى تتسم بقصر أطواذلا وكثرة عددىا كما بلغ  113رلرى ، وتشمل الرتبة األوىل  222بلغ رلموع اجملاري ادلائية يف احلوض إىل 
كم، وبلغ رلموع اعداد   24.4رلرى، وبطول  51ما الرتبة الثانية فبلغ رلموع اجملاري ادلائية هبا إىل كم، أ  64.7أمجايل أطواذلا 

رلرى، وامجايل أطوال  26كم، اما الرتبة الرابعة فبلغ عدد رلاريها   11.4رلرى مائي، وامجايل أطوال رتبها  31رلاري الرتبة الثالثة 
(، 8كم جدول )  2.2وىي الرتبة الرئيسية تتمثل دبجرى مائي واحد بطول امجايل بلغ  كم ، اما الرتبة اخلامسة17.6رلاريها بلغ 

( أن دنط التصريف السائد يف حوض وادي طربقاية ىو النمط الشجري ويتميز ىذا النمط ابلتفرع 14،13) نويتضح من الشكال
 غري ادلنتظم لرتب األودية داخل حوض التصريف النهري.
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 ( شبكة التصريف النهري يف حوض وادي طربقاية14ة التصريف النهري يف نطاق منطقة الدراسة   شكل )( شبك13شكل )
 ـ نسبة التشعب:

تعد نسبة التشعب من اخلصائص ادلهمة لشبكة الصرف كوهنا احد العوامل ادلتحكمة دبعدل التصريف ادلائي لألهنار، حيث انو  
ودالالت حدوث الفيضان، ويعود سبب ذلك اىل زايدة حجم ادلوجات ادلائية كلما قلت معدل نسبة التشعب ارتفعت مؤشرات 

 ، ويتم حسابو ابدلعادلة التالية:[4] بعد العاصفة ادلطرية.

     [3]. 

ي الرتبة وىي النسبة ما بني رلاري الرتبة األوىل ورلاري الرتبة الثانية، أي أن رلار  2.2وبلغت نسبة التشعب حبوض وادي طربقاية 
 األوىل تزيد عن رلاري الرتبة الثانية بضعفني.

 ـ التشعب ادلرجح:
( ما يعرف دبعدل التشعب ادلرجح، جدول Strahler،1952نظراً لوجود تفاوت يف قيم معدل التشعب بني الرتب، فقد اقًتح ) 

صل الضرب لكل رتبة وقسمتو علي الرتبتني مث مجع حا اتنيھ(، ويتم حسابو بضرب معدل التشعب لكل رتبتني يف رلاري 9)
 .[4] . عدد اجملاري احملسوبة.

 [3]. 

 1.28حيث بلغ معدل التشعب ادلرجح للرتب النهرية حبوض وادي طربقاية 
 ( معدل التشعب ادلرجح للرتب النهرية حبوض وادي طربقاية9جدول )

عدد اجملاري يف رتبتني  نسبة التشعب عدد اجملاري الرتب
 اليتنيمتت

عدد رلاري  ᵡنسبة التشعب 
 رتبتني متتاليتني

 معدل التشعب 

1 113 2.2 164 360.8  
 
 

2 51 1.6 82 131.2 
3 31 1.1 57 62.7 
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4 26 26 27 702 330÷256.7 ˭1.28  
 ــ ـ ــ 1 5 

 256.7 330 30.9 222 مج
 رقمي.ادلصدر: من حساب الباحث اعتمادا على ربليل دنوذج االرتفاع ال

 ـ الكثافة التصريفية:
وتعين مدى انتشار الشبكة النهرية وتفرعها ضمن مساحة احلوض، وتزداد الكثافة التصريفية  بزايدة أطوال اجملاري، وىي من 
ادلقاييس ادلورفومًتية اذلامة يف الدراسة اجليومورفولوجية ألهنا تعد مؤشر دلدى تعرض سطح األرض لعمليات النحت والتقطع 

حيث تدل القيمة ادلرتفعة لكثافة التصريف على شدة أتثر احلوض بعوامل التعرية وشدة تقطع احلوض، أي  طة اجملاري ادلائيةبواس
 .[10] بناء على تقسيم مسيث. 10أن نسيجو الطبوغرايف انعم إذا كان أكثر من 

العكس سبامًا أي أن احلوض يكون قليل التأثر كما تدل على زايدة أطوال وأعداد اجملاري يف احلوض، أما القيمة ادلنخفضة على 
 .[10] بعوامل التعرية وابلتايل قلة تقطعو، أي أن نسيجو الطبوغرايف خشن إضافة إىل قلة أعداد وأطوال اجملاري يف احلوض.

 

  ²كم/ كم  1.93ومن خالل تطبيق ادلعادلة تبني أن الكثافة التصريفية يف حوض وادي طربقاية بلغت 
 ـ معدل بقاء اجملاري: 

وىو متوسط الوحدة ادلساحية الالزمة لتغذية الوحدة الطولية الواحدة )كم( من رلاري شبكة التصريف ابدلياه، ويدل ارتفاعو       
  [10] .التالية ويتم معرفتو من تطبيق ادلعادلة  على اتساع ادلساحة احلوضية على حساب اجملاري ادلائية احملددة للطول

        [3]. 

/ كم، وىي قيمة منخفضة، شلا يعين إن كثافة تصريف احلوض منخفضة، وذلك ²( كم0.51بلغ معدل بقاء اجملاري يف احلوض )
 لقلة األمطار الساقطة عليو.

 :االستنتاجات ـ
 .احلوض يف اجليولوجي لبناءوا ادلناخ خلصائص انعكاسا والتضاريسية وادلساحية الشكلية ادلورفومًتية اخلصائص تعد ـ1
 إىل ذلك ويرجح الفيضان، خلطر التعرض من يقلل شلا ،شلتد الشكل مستطيلطربقاية  وادي حوض أن الدراسة من تبني ـ 2

 .ادلائي واحلت التجوية لعمليات الصخور مقاومة تفاوت
 . الشجريي التصريف دنط إىل طربقاية وادي حلوض ادلائية اجملاري شبكة تنتمي ـ 3
 .النهري التكرار وقيمة التصريف كثافة قيمة ارتفاع بسبب احلوض، يف التصريف شدة قيمة ارتفاع ـ 4
، 1950حسب تقسيم مسيث  ادلتوسط الطبوغرايف النسيج ذات لألحواض طربقاية  وادي حلوض الطبوغرايف النسيج يندرج ـ 5

 .1985 موريساو تصنيف حسب اخلشن النسيجاالحواض ذات  ربتويندرج 
 تصنيف وفق استطالة، األكثر االحواض من يصنف بذلك وىو 0.3 بلغت طربقاية وادي حوض يف االستدارة نسبة أن تبنيـ 6

Schumm1956، احلتية دورتو من الشباب مرحلة يف وىو. 
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 ـ قائمة ادلصادر وادلراجع:
، 1:100.000 ، مقياس رسمSHEET6 (،1942)يكي،سالح اجليش األمر  اخلريطة الطبوغرافية دلنطقة طلميثة،ـ 1

 .واشنطن

 زلطة أرصاد طلميثة، بياانت غري منشورة.(،2018ــ 1985)ادلركز الوطين لألرصاد اجلوية، طرابلس، ـ  2

 االوىل الطبعة، اجليومورفولوجي التحليل وسائل(،  1991،)  عاشور دمحم وزلمود،  جودة حسني جودة-3

 ابدية - اجلنوبية رق ا الع ابدية يف الثماد قرين وادي حلوض واذليدرولوجية ادلورفومًتية اخلصائص، اخلفاجي نعيم سرحانـ 4
 .26العدد  2016/  نيسان اببل جامعة/  واإلنسانية الًتبوية للعلوم األساسية الًتبية كلية رللة، النجف

يف ربليل ادلتغريات ادلورفومًتية حلوض وادي  (DEMـ سعد رجب محدو لشهب، وآخرون، استخدام دنوذج االرتفاع الرقمي )5
 يوسف عاشور.6، العدد 2020ادللكة ابجلبل االخضر مشال شرق ليبيا، رللة السالم الدولية للعلوم  االنسانية والتطبيقية، 

 العمارة تبمك منشور، غري تقرير بنغازي، احمللي للنطاق جيولوجية دراسة ، وآخرون  ، الريشي عبدالسالم اىويدي  الزوكي،
 .9ص ،2005بنغازي، اذلندسية، لالستشارات

 وادلعرض ادلؤسبر، اجلغرافية ادلعلومات نظم ابستخدام ليبيا_ كعام وادي حلوض ادلورفومًتية اخلصائص ربليل ،سليم مصطفى عليـ 7
 2016، ليبيا، طرابلس، 2 ليبياجيوتك – اجليومكانية للتقنيات الدويل

(، ربليل اخلصائص ادلورفومًتية حلوض وادي ساسو ابستخدام تقنية نظم ادلعلومات اجلغرافية، 2018عنيبة، ) عمر ادمحم عليـ 8
 12، كلية اآلداب، جامعة سرت، العددرللة احباث

 سوسة إىل درنة من ادلمتدة ادلنطقة يف األخضر اجلبل أودية لبعض ادلورفومًتي التحليلحسني،  العايل عبد عثمان فجريةـ 9
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، GIS"اجلغرافية ادلعلومات نظم تقنية ابستخدام ( جبارة بن– األثرون – هبولادل)
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