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 الملخص:

نظم األود�ة الموسم�ة في الشمال الغر�ي للیب�ا وتجري ف�ه الم�اه في فترات  أحد�عد حوض وادي تماسلة 

و�لتقي بوادي المعمورة في حوضه األدنى و�صب في وادي ال�الد عند نقطة  األمطار،قصیرة عند هطول 

التقاءه مع الجزء الذي �سمى بوادي المردوم. و�عتبر هذا الوادي من األود�ة التي �عتمد علیها سكان 

 �ار الزراع�ة.النهر الصناعي وحفر العدید من اآلالمنطقة في الرعي والزراعة خاصة �عد وصول م�اه 

التصر�ف المائي لحوض وادي  لش�كةالدراسة الى تحلیل الخصائص المورفومتر�ة والهیدرولوج�ة  وتهدف

 المائي،والتي من أهمها الخصائص التضار�س�ة والشكل�ة والطول�ة والمساح�ة وش�كة التصر�ف  تماسلة،

و�الرغم من وجود العدید من الصعو�ات في الحصول على  الهیدرولوج�ة،ومعرفة �عض المتغیرات 

ولكن �عد  المعلومات،وذلك لقلة  الدراسة،المعلومات الهیدرولوج�ة والس�ما المتعلقة �الود�ان الجافة �منطقة 

ان برز دور نظم المعلومات الجغراف�ة كوسیلة للتعامل مع الب�انات في جم�ع المجاالت العلم�ة ومن أهمها 

ت الجغراف�ة. لذلك قد تم استخدام نظم المعلومات الجغراف�ة لتحلیل خصائص ش�كة التصر�ف الدراسا

  .) لمنطقة الحوضDEMالرقمي ( االرتفاعالمائي �الحوض واعتمدت الدراسة على تحلیل نموذج 

راف�ة وذلك ألن نظم المعلومات الجغ التقلید�ة،وخلصت الدراسة الى نتائج سر�عة ودق�قة مقارنة مع الطرق 

 تقدم أسالیب علم�ة معتمدة على الق�اس والتحلیل والتفسیر لش�كة الحوض النهري.

 الثانيواحتوى  الجغراف�ة،على التعر�ف �الخصائص  األولركز  محاور،وقد اشتملت الدراسة على ثالثة 

. وتوصلت الدراسة الى الهیدرولوج�ةاشتمل على �عض المتغیرات  والثالث المورفومتر�ة،على الخصائص 
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 االرت�اط ما بینوذلك من خالل دراسة  للحوض،للخصائص المورفومتر�ة والهیدرولوج�ة  ب�اناتبناء قاعدة 

 و�عض المتغیرات الهیدرولوج�ة. المورفومتر�ةالخصائص 

Abstract: 

The basin of Wadi Tamasla is one of the seasonal valley systems in the 
northwest of Libya, in which water flows in short periods of time when it rains, 
and it meets Wadi Al Mamoura in its lower basin and flows into the Valley of 
Bani Waled at its meeting point with the part called Wadi Al Mardom. This 
valley is considered one of the valleys on which the inhabitants of the region 
depend on grazing and agriculture, especially after the arrival of the artificial 
river water and digging many agricultural wells. 

The study aims to analyze the morphometric and hydrological characteristics of 
the water drainage network of the Wadi Tamasla basin. The most important of 
which are the morphological, hydrological, longitudinal and surveying 
characteristics of the water drainage network, and the knowledge of some 
hydrological variables, despite the existence of many difficulties in obtaining 
hydrological information, especially related to the dry valleys in the study area, 
and that lack of information. However, after the role of geographic information 
systems emerged as a way to deal with data in all scientific fields, the most 
important of which is geographical studies. Therefore, geographic information 
systems was used to analyze the characteristics of the basin water drainage 
network, and the study relied on a digital elevation model (DEM) analysis for 
the basin area. 

The study concluded quick and accurate results compared to traditional 
methods, because geographic information systems provide scientific methods 
based on the measurement, analysis and interpretation of the river basin 
network. 
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The study included three axes, the first focused on the definition of 
geographical characteristics, the second contained morphometric 
characteristics, and the third included some hydrological variables. The study 
reached to build a database of morphometric and hydrological characteristics of 
the basin, by studying the correlation between morphometric and some 
hydrological variables. 

المورفومتر�ة، الخصائص الهیدرولوج�ة، نظم المعلومات وادي تماسلة، الخصائص كلمات مفتاح�ة: 

 الجغراف�ة.

 المقدمة:

�عد تحلیل الخصائص المورفومتر�ة من أهم التطب�قات الجیومورفولوج�ة في دراسة المتغیرات 

 الهیدرولوج�ة و�عتبر تمث�ال لطبوغراف�ة المنطقة.

مصادر الب�انات المستعملة في نظم المعلومات  أهممن  )DEM(عتبر نماذج االرتفاع الرقمي تو 

الق�اسات المورفومتر�ة  علىللحصول  األرض،لسطح  الطب�ع�ةمنها الخصائص  والتي تشتق الجغراف�ة،

 التصر�ف.  ألنظمة

ش�ه األود�ة  أهمالذي �عد أحد  تماسلةائص المورفومتر�ة لوادي یتناول هذا ال�حث دراسة الخص

وان دراسة الخصائص المورفومتر�ة لحوض وادي تماسلة قدمت مؤشرات جیدة الجافة �منطقة بني ولید، 

 وادارتها،و�ساعد ذلك على تقی�م إمكان�ات الم�اه الجوف�ة والسطح�ة  للحوض،لفهم المتغیرات الهیدرولوج�ة 

 إضافة .من هذه الم�اه ةاالستفادمن أجل العمل على  المائي،ومعرفة الجر�ان السطحي ونظم التصر�ف 

في فصل الشتاء المصدر الرئ�س للم�اه  تهطلمطار التي وتعتبر األ المنطقة،ألهل  االقتصاد�ة ألهمیته

 علىوالتي تعتبر المغذي الوحید للخزان الجوفي �المنطقة الذي �عتمد ، الوادي السطح�ة الجار�ة في حوض

 .الم�اه المتسر�ة من الجر�ان السطحي
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 مشكلة ال�حث: 

نتیجة لعدم وجود نموذج جیومورفولوجي �فسر الخصائص المورفومتر�ة والهیدرولوج�ة  

ى بدراسة جیومورفولوج�ة �المنطقة، ولم �حظلحوض وادي تماسلة والذي �عتبر من األود�ة المهمة 

 شاملة وعل�ه فإن مشكلة ال�حث تكمن في التساؤالت األت�ة:

 المورفومتر�ة والهیدرولوج�ة لحوض وادي تماسلة. ما هي العالقة بین الخصائص -1

 تموزجهل �مكن تحدید الخصائص المورفومتر�ة والهیدرولوج�ة لوادي تماسلة من خالل  -2

 االرتفاع الرقمي ونظم المعلومات الجغراف�ة.

 :ال�حث أهداف

 :اآلت�ةاألهداف إلى تحقیق  الدراسةهدف ت

والهیدرولوج�ة لحوض وادي تماسلة من خالل نظم اشتقاق ب�انات الخصائص المورفومتر�ة  -1
 المعلومات الجغراف�ة.

 معرفة ش�كة التصر�ف المائي لحوض وادي تماسلة. -2
 إنشاء خرائط رقم�ة مورفومتر�ة لحوض وادي تماسلة من خالل نظم المعلومات الجغراف�ة. -3
 السطحي.دراسة العالقة بین متغیرات الحوض لفهم هیدرولوج�ة الحوض وخاصة الجر�ان  -4

 :الفروض العلم�ة
 البد من وضع �عض الفروض العلم�ة:كان ق أهداف الدراسة من أجل تحقی

بین الخصائص المورفومتر�ة (الشكل�ة والطول�ة والتضار�س�ة) والمتغیرات  هناك عالقة ما -1

 الهیدرولوج�ة لحوض الوادي.

 منهج�ة ال�حث:

 من أجل الوصول الى المعلومات من خالل:تعتمد الدراسة على المنهج التحلیلي واالستنتاجي 

استخدام نظم المعلومات الجغراف�ة في تحلیل خصائص ش�كة التصر�ف المائي وق�اس  -1

 الخصائص المورفومتر�ة.

استخدام مجموعة من المعادالت الر�اض�ة لمعرفة الخصائص المورفومتر�ة والهیدرولوج�ة  -2

 للحوض.
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 منطقة الدراسة:

 الموقع:-1

وادي ال�قع و  األمطار،�عد وادي تماسلة من األود�ة الموسم�ة والتي تجري بها الم�اه عند هطول 

 32.27.00- 31.50.29( ودائرتي عرض شرقا) 14.10.02- 13.21.23بین خطي طول (

) و�صل طوله ²كم 2123(وتبلغ مساحته حوالي  طرابلس،ضمن الجزء الجنو�ي من إقل�م  ،شماال)

م) فوق مستوى سطح  882كم) واقصى ارتفاع له ( 23و�لغ متوسط عرضه (كم)  100حوالي (

 منا�عه. و�الرغم من أنه داخل الحدود اإلدار�ة لبلد�ة بني ولید اال أن بدایته أو )1الخر�طة (ال�حر 

. كما �عتبر وادي تماسلة من األود�ة ذات ا�حتل الجزء الجنو�ي منه في بلد�ة ترهونة الذي

التصر�ف الداخلي حیث تصب م�اهه في وادي بني ولید في الجزء الذي �شكالن معا ف�ه وادي 

 ولكن ال المتوسط،المردوم والذي ینتهي عند السهل الرسو�ي المعروف �قرارة القطف ثم الى ال�حر 

  �حدث هذا إال إذا كان الهطل المطري غز�ر جدا.

الممتد من الجبل الغر�ي تماسلة تشمل الحدود المكان�ة لمنطقة الدراسة كامل حوض وادي       

معا  شرقا ل�كونا بني ولیدالتقائه بوادي  إلىحیت خط تقس�م الم�اه ألود�ة شمال غرب لیب�ا وصوال 

 وادي المردوم.
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ونموذج  2006لیب�ا،  األقال�م،خر�طة  إلىستنادا ا ال�احثین،من عمل  ،الدراسة) موقع منطقة 1الخر�طة (

  )DEMالرقم�ة ( االرتفاعات

 :التركیب الجیولوجي-2

لمعرفة الخصائص الجیولوج�ة لحوض الوادي البد من التعرف على أنواع الصخور و�نیتها ألنها المسرح 

�اإلضافة الى دورها في تشكیل  سطحه،الذي تمارس عل�ه عمل�ات التعر�ة والتجو�ة نشاطها في تشكیل 

و�دأت الدراسة الجیولوج�ة للیب�ا مع بدا�ة  السطحي،�عض الخزانات الجوف�ة أو في عمل�ة الجر�ان 

 ]1[م.  1955اكتشاف النفط عام 

 – تغرنه ومن خالل تحلیل ب�انات الجیولوج�ة لحوض الوادي نجد أن تكو�نات الزمن الثاني (تكو�ن

والس�ما في  الوادي،الكر�تاسي األعلى) تظهر صخوره في حزام ضیق في األجزاء الشمال�ة من حوض 

أضافة الى ظهورها  األعلى،األود�ة الصغیرة أو الروافد التي تصب م�اهها في وادي تماسلة في حوضه 

شیري وتتكون صخور هذا التكو�ن من (الحجر الجیري الط�ا األدنى،في �عض المناطق في حوضه 

  ]2[) والتي عادة توجد في �طن الوادي.تغرنهوالحجر الجیري المارلي ورسو��ات تكو�ن 
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وكذلك ینتشر في حوض الوادي صخور تكو�ن مزدة الذي ینتمي الى العصر الكر�تاسى األعلى و أغل�ه 

ن أغلب یتكون من (الحجر المارلي والحجر الطیني والحجر الجیري الط�اشیري) وتغطي صخور هذا التكو�

 أجزاء منطقة الدراسة وخاصة في األجزاء الشمال�ة والشمال�ة الشرق�ة والغر��ة، أما تكو�نات الزمن الثالث

المیوسین) �عتبر أنتشار صخور هذا التكو�ن محدودة في حوض الوادي وتتكون من  –(تكو�ن الشرفة 

وتظهر هذه الصخور في  ]3[(حجر جیري مارلي ط�اشیري أب�ض) وفي �عض األجزاء مارلي ج�سي،

األجزاء الغر��ة من حوض الوادي، أما تكو�نات الزمن الرا�ع تتمثل في الرواسب المائ�ة والتي تكونت �فعل 

الم�اه وتتألف هذه الرسو��ات من الزلط والرمال الر�ح�ة والغر�ن وفتات الصخور. أما الرواسب الحدیثة 

ي الرئ�سي مع اتجاه االنحدار العام وتتكون من الحصى فهي تظهر في قاع الوادي وتنتشر في مجرى الواد

 والرمال والطفل الرملي والصلصال.

 الظروف المناخ�ة:-3

�الرغم من وقوع حوض وادي تماسلة في الجزء الشمالي الغر�ي من لیب�ا إال انه مناخ�ا یت�ع المناخ 

من سلسلة الجبل  الى الجنوب ولوقوعهوذلك �سبب �عده عن المؤثرات ال�حر�ة  الجاف،ش�ه 

 الغر�ي التي شكلت فاصال طب�ع�ا �منع وصول المؤثرات ال�حر�ة.

 الحرارة: درجة-3-1

و�عدها  الجغرافي و الفلكي هاأهمها موقع من تتأثر الحرارة في منطقة الدراسة �عدة عوامل       

وتأثرها �الر�اح المحل�ة (القبلي) عند هبو�ها والتي  الغطاء الن�اتي وقلة ،عن المؤثرات ال�حر�ة

تسبب في سوء األحوال الجو�ة، وترفع في درجات الحرارة، ونتیجة لوقوع منطقة الدراسة في 

ما بین مناخ ال�حر المتوسط والمناخ الصحراوي جعلها ضمن المناخ ش�ه  االنتقال�ةالمنطقة 

وادي تماسلة  ل�ال، و�اعت�ار حوض وانخفاضهانهارا درجة الحرارة  �ارتفاعالجاف، والذي یتمیز 

منا�عة تقع في منطقة ترهونة والذي �مثل نصف مجراه العلوي ونصف مجراه األدنى ومص�ه في 

  بني ولید كان البد من أخد المتوسطات من محطة ارصاد ترهونة ومحطة ارصاد بني ولید.
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 درجة الحرارة ل المعدل الشهري والسنوي  )1الجدول (

قة
نط

الم
ایر 
ین

یر 
فبرا

س 
مار

ر�ل 
اب

یو 
ما

یو 
یون

یو 
یول

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
و�ر 

اكت
مبر 

نوف
مبر 

�س
د

دل 
مع

ال
وات 
سن

 ال
عدد

 

ونة
تره

 

9.9 11.1 13.1 16.3 20.4 24.6 25.7 26.0 24.2 19.9 15.5 11.2 18.2 27 

لید
 و

ني
ب

 

11.6 13.4 16.2 19.6 24.6 29.2 30.0 30.2 27.6 23.1 17.9 13.0 21.4 30 

 المركز الوطني لألرصاد الجو�ة  المصدر:           

حیث یزداد معدل  وزمان�ا،من خالل تحلیل الجدول السابق نالحظ أن معدالت الحرارة مت�اینة مكان�ا 

) بینما �صل 18.2ºاذ نجد متوسط الحرارة السنوي في محطة ترهونة ( الجنوب،الحرارة من الشمال الي 

) في محطة بني ولید الواقعة في جنوب الحوض. وفي فصل الشتاء 21.4ºالمتوسط السنوي الى (

الشهور حیث بلغ في محطة ترهونة  أبردتنخفض درجات الحرارة على منطقة الدراسة و�عد شهر ینایر من 

)9.9º) 11.6) وفي محطة بني ولیدº ( بینما نجد اشد الشهور حرارة شهر أغسطس اذ وصلت درجة

) في 16.1ºغ المدى السنوي () و�ل30.2º) وفي محطة بني ولید (26.0º(الحرارة في محطة ترهونة 

 ) في محطة بني ولید.18.6ºمحطة ترهونة و (

 :األمطار-3-2

والجر�ان  واالنتقالالتي تتألف من التبخر والهطول  الهیدرولوج�ة�عد الهطول من العناصر الرئ�س�ة في الدورة 

وامطار منطقة الدراسة من النوع االعصاري التي تهطل عند مرور المنخفضات الجو�ة التي تنشأ  ]4[السطحي. 

الثان�ة قطب�ة �حر�ة أو والصفات، احداهما كتلة هوائ�ة مدار�ة قار�ة و كتلتین هوائیتین مختلفتي المنشأ عن تقابل 

�ة للیب�ا خالل فصل على األجزاء الشمال وتتأثر المنطقة �الر�اح الغر��ة العكس�ة التي تهب ]5[قار�ة. قطب�ة 

 �منطقة الدراسة. لألمطار) یبین المعدالت الشهر�ة والسنو�ة 2ول رقم (دجالشتاء، وال
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 (ملم)ألمطار �منطقة الدراسة ل المعدالت الشهر�ة والسنو�ة) 2الجدول (

قة
نط

الم
ایر 
ین

یر 
فبرا

س 
مار

ر�ل 
اب

یو 
ما

یو 
یون

یو 
یول

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
و�ر 

اكت
مبر 

نوف
مبر 

�س
د

دل 
مع

ال
وات 
سن

 ال
عدد

 

ونة
تره

 

56.0 37.2 33.6 23.3 6.3 2.3 0.2 0.2 15.2 28.9 10.9 51.9 273.4 30 

لید
 و

ني
ب

 

7.97 8.0 7.95 1.82 1.82 2.29 0.79 0.0 4.49 9.06 9.2 8.23 61.62 30 

 المركز الوطني لألرصاد الجو�ة  المصدر:

فقد  المحطات،) عدم وجود توافق في متوسطات األمطار الهاطلة على 2و�الحظ من خالل الجدول (

ملم / السنة)  273.4سجلت محطة ترهونة الواقعة شمال الحوض أعلى معدل أمطار حیت بلغ حوالي (

لك ي ذملم / السنة) و�عز  61.62یتجاوز ( معدل أمطار والذي ال أدنيفي حین سجلت محطة بني ولید 

 الى وقوع منطقة بني ولید في ظل المطر �النس�ة للجبل الغر�ي.

 التحلیل المورفومتري:

األرقام  على�قصد �التحلیل المورفومتري ذلك التحلیل الجیومورفولوجي لسطح األرض الذي �عتمد 

والفضائ�ة بجانب ما �ستمد من الدراسات  والصور الجو�ةمن الخر�طة الكنتور�ة  والب�انات المأخوذة

حوض التصر�ف النهري لقطاع �ساحل ما  ودراستها مثللألشكال المراد تحلیلها  والق�اسات الحقل�ة

أو حافة جبل�ة أو مجموعة من الكث�ان الرمل�ة أو ثالجات جلید�ة وغیر ذلك من أشكال أرض�ة 

 ]6[ متنوعة.

 خطوات العمل:

لتحدید منطقة الدراسة واستخالص ش�كة  )ArcGIS 10.3( الدراسة على استخدام برنامج اعتمدت

 علىالتحلیل المورفومتري، وكانت  وٕاجراءالتصر�ف للوادي واستخراج الق�اسات المورفومتر�ة، 

 النحو التالي:

  إلى وٕادخالهاجمع الب�انات ArcGIS: 

 موقع()  DEM-Digital Elevation Modelsاالرتفاعات الرقم�ة ( جتم الحصول على نموذ

Satellite Facility Alaska(7  م، تم تحو�ل ص�غة ملف نموذج  12.5تصل إلى  مكان�ةبدقة
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لكي تتضح الب�انات الموجودة بداخله ونتمكن  Gridإلى امتداد  Tiffاالرتفاعات الرقمي من امتداد 
 من اشتقاق الب�انات المطلو�ة. 

  التصر�ف:اشتقاق ش�كة 

تم اشتقاق ش�كة التصر�ف لمنطقة الدراسة من خالل معالجة النموذج عن طر�ق تطب�قات 

 التوالي:  علىحیث تم تنفیذ عدة خطوات  )(Hydrologyالتحلیل الهیدرولوجي 

 Flow() ثم تحدید اتجاهات الجر�ان Fill Sinks(بدا�ة بتعدیل ق�م االرتفاعات الشاذة 

Direction تاله تحدید مناطق تجم�ع الم�اه في ( الحوضFlow) Accumulation( 

حیث استخرجت رتب  (Stream Definition) وذلك لتحدید قنوات جر�ان الروافد �الوادي

خرائط خط�ة  إلى) وأخیرا تحو�ل النتائج Strahler(طر�قة � ((Stream Orderال روافد

)(Vector وهي خصائص حوض  لها،التحلیل اإلحصائي  إجراءل�سهل  :لش�كة الروافد

الوادي الرئ�سي واألحواض الفرع�ة المتمثلة في المساحة، والمح�ط، طول الحوض أعلى 

 منسوب، أدنى منسوب في الحوض.

  :المرحلة التال�ة 

تطبیق المعادالت المورفومتر�ة واستخراج الخصائص المورفومتر�ة الشكل�ة والتضار�س�ة 

) وأمر Calculate Geometryل جداول الط�قات �التطبیق (لحوض الوادي من خال

)Field calculator .( 
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نموذج االرتفاعات الرقم�ة  إلىستنادا ا ال�احثین،من عمل ، خطوات استخراج ش�كة تصر�ف الحوض) 3الخر�طة (

)DEM(  

 
  )DEMاالرتفاعات الرقم�ة (نموذج  إلىستنادا ا ال�احثین،من عمل الدراسة، ) تضار�س منطقة 4الخر�طة (
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 أوًال: الخصائص المساح�ة:

) DEMوادي من الخر�طة المأخوذة من المرئ�ة الفضائ�ة (التم ق�اس مساحة حوض  -1

 ).²لمك 2.123() وقد بلغت المساحة الكل�ة للحوض Arc GIS�استخدام برنامج (

 ةالحوض والذي �مثل خط تقس�م الم�اه بین حوض الوادي وأحواض األود�ة المجاور  مح�ط -2

والذي �عتبر طو�ل قل�ال �النس�ة لمساحته وذلك �سبب كثرة  كلم)، 339(إذ بلغ طوله  له،

 للمنطقة اختالف تضار�س إلىتعرجات خط تقس�م الم�اه الذي �عود 

طول الحوض: یتأثر طول الحوض �العوامل الجیولوج�ة والتضار�س�ة وعمل�ات النحت  -3

وقد تم ق�اسه برسم خط موازي للمجري الرئ�سي للوادي. حیت بلغ  منا�عه،التراجعي عند 

 كم). 100(

عرض الحوض: من خالل ق�اس عرض الحوض من مواقع مختلفة وجد أن  متوسط -4

كم) وأقصى  3عرضة عند المصب حوالي (كم). حیت بلغ  23معدل عرضه بلغ (

حوض  اتساعكم). حیت �عود  48كم) وعند منا�عه ( 20( إلىاتساع له عند المنتصف 

 المتمثل في الحافة الشرق�ة للجبل الغر�ي الم�اهطول خط تقس�م  إلىالوادي عند منا�عه 

  المنطقة.بین منا�ع أود�ة 
 ) الخصائص المساح�ة للحوض3الجدول (

 متوسط العرض الطول المح�ط المساحة

 كم 23 كم 100 . كم339 ²كم 2.123

 

  )Form Characteristicsثان�ًا: الخصائص الشكل�ة (

تفید دراسة الخصائص الشكل�ة للحوض في معرفة التطور الجیومورفولوجي والعمل�ات التي       

شكلته، إلى جانب معرفة تأثیر الشكل على حجم التصر�ف النهري مما �ساهم في تحدید درجة 

كما تسهم في إمكان�ة ق�اس معدالت التعر�ة المائ�ة، ومقدار كم�ة التصر�ف  الف�ضانات.مخاطر 

 .]8[ي الرئ�سى المجرى الواصلة إل
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تعكس أشكال األحواض النهر�ة في معظم األح�ان خصائص تكو�نها الجیولوجي في مرحلة      

ة، و�ؤثر الشكل الذي �أخذه الحوض على خصائص كرة، وعوامل أخرى في مرحلة متأخر م�

 .]9[ يثالحتصر�ف الم�اه، ومن ثم العمل 

 نس�ة االستدارة: -1

وهي توضح درجة التشا�ه بین  الدائري.تشیر نس�ة االستدارة إلى مدى اقتراب الحوض من الشكل 

الطر�قة، ضوء هذه  منتظم وعلىحدود الحوض الخارج�ة والدائرة �اعت�ارها أفضل شكل هندسي 

 .]10[ الدائري اقترب الحوض من الشكل  الصح�ح، كلمااقترب الرقم من الواحد  كلما

وعل�ه فإن  الصح�ح،وهي نس�ة �عیدة عن الواحد  )0.23االستدارة لحوض الوادي (بلغت نس�ة 

الشكل فإن م�اه الف�ضان تصل  ونتیجة لهذاا�عد عن الشكل الدائري.  تماسلةشكل حوض وادي 

نقطة في المصب الرئ�سي لطول المسافة  أقرب�صورة متعاق�ة من ا�عد نقطة في الحوض إلى 

 اضافة الي ارتفاع نس�ة التبخر والتسرب. تقطعها،التي 

 نس�ة االستطالة:-2

مما �ساعد على إعطاء فكرة عن  الحوض،نس�ة االستطالة هي مؤشر مهم في تحلیل شكل 

شكل  أن علىوهي تدل  )،15.0(فقد بلغت النس�ة  ]11[ الصرفالخصائص الهیدرولوج�ة لحوض 

 الشكل الب�ضاوي. إلى أقربالحوض �عید عن الشكل الدائري والمستطیل حیث انه 

 معامل شكل الحوض:-3

طول امتداده من منطقة المنا�ع  علىو�صف هذا المعامل مدى انتظام عرض الحوض المائي 

 على. ألن طول الحوض �كون ثابت لكن عرضه یختلف من منطقة ألخرى 12وحتى بیئة المصب

 .واالستطالةامتداد الحوض وهو الذي یتحكم في شكل الحوض من حیت االستدارة 

صغیر  تماسلةأن حوض وادي  علىوهذا یدل  )0.21( إلىوقد بلغ معامل شكل الحوض 

وهذا الشكل  االستطالة �سبب ابتعاد معامله عن الواحد الصح�ح. إلىالمساحة نسب�ا وشكله أقرب 

الجر�ان الي المصب �سرعة مما یز�د كم�ة التبخر والتسرب في  م�اهوصول  علىال �ساعد 

  الحوض.
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 )Topological Characteristicsثالثًا: الخصائص التضار�س�ة (

تبرز أهم�ة تضرس الحوض النهري �اعت�ار ذلك �مثل انعكاسا لز�ادة فعال�ة ونشاط عمل�ات 

ما �عد انعكاسا ألثر أنواع الصخور ك الحوض،التعر�ة وأثرها في تشكیل سطح األرض داخل حدود 

 .]13[ واللیثولوج�ةوخصائصها البنیو�ة 

 تضرس الحوض:-1

قل منسوب الرتفاع أعلي منسوب و أ تم ق�اس شدة تضرس الحوض والذي �مثل الفرق بین 

حیث بلغ ارتفاع اعلي  )م 696( بلغتماسلة ظهر الق�اس أن تضرس حوض وادي أوقد  الحوض،

 م. 186م وادني ارتفاع  882نقطة �الحوض 

 نس�ة التضرس:-2

تق�س شدة االنحدار العام لحوض التصر�ف ومؤشرا لكثافة عمل�ة النحت على  التضرسنس�ة 

 . ]14[منحدرات الحوض

إذ بلغت نس�ة تضرس حوض  الحوض،وتقاس نس�ة التضرس �قسمة تضرس الحوض علي طول 

 ( تماسلةوادي 
696
100

متر  6.96حیث تشیر الي ان سطح الوادي یرتفع �معدل  )، م/كم 6.96 = 

وعل�ه فإن ق�مة التضار�س النسب�ة لحوض الوادي تعد مرتفعة، وارتفاع ق�مة . في كل كیلومتر

 إلىو�عزى ذلك  الحوض،التضار�س النسب�ة في الحوض �شیر إلى شدة تضرس ووعورة سطح 

دني أوأ�ضا فرق االرتفاع للحوض بین  �مساحته،كثرة تعرجاته مما جعل مح�طه طو�ل مقارنة 

  .م) 696وأقصى ارتفاع والذي بلغ (

 النسیج الطبوغرافي:-3

النسیج الحوضي مع�ار آخر لب�ان طب�عة تضرس سطح األرض ومدى تقطعها ومؤشرًا لمدى 

كثافة الصرف. إذ أن األود�ة التي تتقارب مع �عضها وتزداد أعدادها تدل على شدة تقطع األرض 

)، 4(قل من أوارتفاع معدالت الحث والتعر�ة فیها. �عد نسیج الحوض خشن إذا كان معدل النسیج 

و�ستخرج النسیج للحوض �قسمة عدد  ]15[ ).10(من إذا كان أكثر  ) وناعم10- 4( ومتوسط
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(  تماسلة وادي بلغ النسیج الحوضي في حوضاذ  الحوض،الروافد علي مح�ط 
24725
339

  =

 الحوض.)  وهو بذلك �عد نسیج ناعم. یدل على شدة تقطع تضار�س   72.9

 ق�مة الوعورة:-4

 التصر�فتدرس ق�مة الوعورة العالقة بین تضرس األرض داخل الحوض وأطوال مجاري ش�كة 

و�تم الحصول علیها من خالل ضرب تضار�س الحوض في كثافة التصر�ف مقسومة علي . ]16[

 تماسلة (فقد بلغت ق�مة الوعورة في حوض وادي  ،1000
3.31×696
1000

)، وهي نس�ة 2.30=  

 إلي ارتفاع عدد المجاري �الحوض، والي ارتفاع كثافته التصر�ف�ة. ذلك�رجع و مرتفعة 

 را�عًا: خصائص ش�كة التصر�ف

 الرتب النهر�ة: -1

دأ حیث تب ألخرى،تتوزع المجاري المائ�ة في الحوض �شكل رتب تقل عددا وتزداد سعة من رت�ة 

�ة األولى وهي تلتقي مع �عضها لتكون المرت�ة الثان�ة التي تكون ت�مجار صغیرة وكثیرة تمثل المر 

اعتمدت حیث  الرئ�سي،وهكذا حتى المرت�ة األخیرة التي تمثل المجرى  سعة،أقل عددا وأكثر 

یتم استخراجها تلقائ�ا بواسطة برنامج  والتي )5الخر�طة ( طر�قة ستر�لر في حساب الرتب

)ARCGIS.(  جوانب متنوعة لها أهم�ة في  علىو�ستفاد من دراسة رتب المجاري في التعرف

إنشاء والهیدرولوج�ة ذات العالقة �المشار�ع واألنشطة المختلفة مثل  الجیومرفولوج�ةالمجاالت 

 .]17[ األرض�ة والتخز�ن�ة والخزاناتالتعو�ق�ة  السدود
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  )DEMنموذج االرتفاعات الرقم�ة ( إلىستنادا ا ال�احثین،من عمل ، رتب المجاري �الوادي) 5الخر�طة (    

معظم  رافد وأن )24,725الحوض بلغ ( منطقة روافد عدد إجمالي ) أن4( الجدول من �تضحو 

انحدار  إلى ذلك و�رجع الروافد، إجمالي من )%50( بنس�ة األولى الرت�ة ضمن تقع النهر�ة الروافد

 عنه نتج مما لسنوات،تمر بها  التي الجفاف�سبب دورات  المنطقة في الن�اتي الغطاء قلةالسطح و 

 لعمل�ات النحت تعرضاً  أكثر جعلهو  التجو�ة، عمل�ة نشاط من الالزمة لسطح الحوض الحما�ةقلة 

 الروافد أعداد أن یتضح كما .هطول األمطار الغز�رة عقب جدیدة وأتساع الموجودة روافد وظهور

الت�این في  نتیجةت�این أعداد األود�ة وت�این مراتبها  �اإلضافة إلي الرتب، تتناقص �ازد�اد النهر�ة

 الصخر�ة.الطب�عة 

 الروافد:  أطوال-2

 )،4الجدول (� كما مبینتوزعت بین الرتب و  كم) 7,044(بلغ إجمالي طول روافد منطقة الحوض 

، وروافد تماسلة من إجمالي أطوال روافد حوض وادي )%51(حیث أن روافد الرت�ة األولى تشكل 

 ) من%75(حوالي  ما نسبتهالرت�ة األولى والثان�ة  تحتل و�هذا )%24(الرت�ة الثان�ة تشكل 
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ن ز�ادة أعداد المجاري إ ز�ادة عدد روافد كلتا الرتبتین.لذلك �عزى إجمالي أطوال روافد الحوض و 

رفع كفاءة الش�كة المائ�ة، وز�ادة قدرتها على  تساعد فيوكذلك أطوالها،  الوادي المائ�ة في حوض

 ها.نقل م�اهه وحمولت
 ) خصائص ش�كة التصر�ف4الجدول (

النس�ة من  عدد المجاري  الرت�ة

 اإلجمالي

أطوال المجاري 

 (كم)

النس�ة من 

 اإلجمالي

1 12465 50% 3643 51% 

2 5795 23% 1712 24% 

3 2978 12% 807 12% 

4 1820 7% 462 7% 

5 890 4% 217 3% 

6 364 2% 95 1% 

7 413 2% 104 2% 

 %100 7,044 %100 24,725 المجموع

 

    التشعب: نس�ة-3

�قصد �ه النس�ة بین عدد القنوات المائ�ة لرت�ة ما و�ین عدد القنوات المائ�ة للرت�ة التي 

و�عد معدل التشعب من المقای�س المورفومتر�ة الهامة نظرا ألنه �عتبر أحد العوامل  م�اشرة،تلیها 

  .]18[ الف�ضانجانب أنه كلما زاد معدل التشعب زاد خطر  إلىالتي تتحكم في معدل التصر�ف 

. كما بین (سترایلر وأجزاء الحوض) اعتبر نس�ة التشعب كدلیل لتضار�س 1945(هورتون 

) إن نس�ة التشعب تظهر فقط اختالفات صغیرة للمناطق المختلفة �البیئات المختلفة ماعدا 1957

األماكن التي تكون العوامل الجیولوج�ة قو�ة بها. وتمثل نس�ة التشعب القلیلة أن خصائص وتركی�ة 

 .]19[ ر�فالتصالحوض اقل تقطعا وتشوها. نس�ة التشعب تتعلق بنمط تفرع ش�كة 
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 رتب المجاري �الحوض تشعب) 5الجدول (

 متوسط التشعب 6/7 5/6 4/5 3/4 2/3 1/2 الرت�ة

 1.84 0.88 2.44 2.04 1.63 1.94 2.15 نس�ة التشعب

 

 كثافة التصر�ف:-4

فعندما تزداد أعداد وأطوال  ألحواضها،تمثل العالقة بین أطوال القنوات النهر�ة والمساحة التجم�ع�ة 

و�مكننا من خالل هذا المعامل أن نتفهم  الحوض،القنوات تقل درجة انحدار سطح األرض داخل 

 .]20[ �الحوضجیدا نمو وتطور نظم التصر�ف 

 الحوض�ة،المساحة  علىوتقاس الكثافة التصر�ف�ة للحوض عن طر�ق قسمة مجموع أطوال الش�كة 

كم من  2.56 على �حتوي  ²كم1ان كل  أي ).²كم / كم 3.31( تماسلةحیث بلغت في وادي 

 �الحوض و�ذلك قلة التصر�ف. األود�ةقلة  علىحیث یدل ذلك  األود�ة،مجاري 

 معدل �قاء المجرى:-5

�شیر معدل �قاء المجرى إلى متوسط الوحدة المساح�ة التي تغذي الوحدة الطول�ة الواحدة ضمن 

إن ز�ادة هذه الق�مة تدل على ابتعاد المجاري عن �عضها ال�عض اآلخر.  الصرف.ش�كة حوض 

 ]21[ اآلت�ة:و�قاس من خالل العالقة 

 مجموع أطوال المجاري كم علىمقسوم  ²معدل �قاء المجرى= المساحة كم

كم من اطوال 1النتیجة الي أن كل  هذهوتشیر  )0.30(بلغ معدل �قاء المجرى في حوض الوادي 

و�ظهر هذا المعدل أ�ضا أن األود�ة تتقارب من  ،²كم 0.30تغذ�ة مساحة تقدر بنحو مجاري ال

�عضها ال�عض، وتتقلص المساحات الفاصلة بینها، حیث تصل ق�مة معدل �قاء المجرى إلى 

 .حدها األدنى �سبب تقارب المجاري من �عضها

 المنحنى اله�سومتري:-6

في  الحث�ةالمرحلة الزمن�ة التي قطعتها الدورة  لمورفولوج�ا�عد من الوسائل الكم�ة التي تقدم وصفا 

حیث �مكن التعبیر  ،الحث�ةحیث تتناقص ق�مة المعامل اله�سومتري مع استمرار الدورة  الحوض،

 :]22[ یليعنة ر�اض�ا كما 
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مل اله�سومتري = اعمال
 النس�ة بین ارتفاع خط كنتور الي اقصى ارتفاع في االحوض

 النس�ة بین المساحة المحصورة بین خطوط الكنتور الي المساخة الكل�ة للحوض
 

تم احتساب  )،م 70( كنتوري الخر�طة الكنتور�ة لحوض الوادي والتي قسمت �فاصل  إعداد�عد 

واحتساب المسافة النسب�ة لكل مساحة بین  الرأسي،المحور  علىالنسبي لكل خط وتوق�عه  االرتفاع

كذلك تم احتساب  اله�سومتري،المحور األفقي إلنشاء المنحني  علىوتوق�عها  كتنوركل خطي 

 إنالنتائج  أظهرت. فقد )36.1والمساحة النسب�ة حیث بلغ ( االرتفاعاتالتكامل اله�سومتري من 

صخور الحوض واقترب من  ثلثث أزال أكثر من یمتقدمة ح حث�هفي مراحل  تماسلةوادي 

  .الش�ابالدخول في مرحلة 

 الخصائص التضار�س�ة للحوض) 6الجدول (

 التكامل اله�سومتري  المساحة النسب�ة االرتفاع النسبي خط الكنتور

210 0.23 0.01 23 

280 0.31 0.05 6.2 

350 0.39 0.24 1.6 

420 0.47 0.65 0.7 

490 0.55 0.85 0.6 

560 0.63 0.92 0.7 

630 0.71 0.95 0.7 

700 0.79 0.98 0.8 

770 0.87 0.98 0.9 

840 0.95 0.99 0.9 

 36.1 المجـــــــــــــــــموع
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 ) المنحنى اله�سومتري للحوض1الشكل (

 خامسًا: أنماط ش�كة المجاري المائ�ة:

تخضع الش�كة المائ�ة في تطورها ل�عض المعط�ات البنائ�ة والصخر�ة والطبوغراف�ة والمناخ�ة 

أنماط �حیث تعكس في أنماط انتشارها مدي تأثرها بهذه المعط�ات. و�التالي �مكن أن تختلف 

الخصائص األخرى  علىمما ینعكس  أخرى، إلىالمائ�ة في األحواض المائ�ة من منطقة  الش�كة

 .]23[ القنو�ة للش�كة

�قصد بنمط التصر�ف النهري: الشكل العام الذي تأخذه الروافد برتبها المختلفة عندما تلتقي 

و�رجع اختالف أنماط التصر�ف  سفحه،أو فوق  النهري ال�عض داخل حوض التصر�ف  ها�عضب

للصخور التي تجري فوقها  الجیولوج�ةارت�اطها الوثیق �الصور التركیب�ة والخصائص  إلى النهري 

 ]24[ .األرضجانب تأثرها �انحدار سطح  إلى

 ):(المتفرعالنمط الشجري 

و�عد أكثر  النهري یتمیز هذا النمط �التفرع غیر المنتظم لرتب األود�ة داخل حوض التصر�ف  

كما أنه كثیرا ما یرت�ط �صخور  أفق�ا،األنماط انتشارا وعادة ما یرت�ط �الصخور الرسو��ة المتطا�قة 
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الواقعة بین األود�ة الرئ�س�ة والروافد في شكل  األراضيوتبدو  �التجانسنار�ة أو متحولة تتمیز 

 ]25[ الم�اه.حافات ونتوءات �ارزة تمثل قممها مناطق لتقس�م 

) �الحظ انتشار النمط الشجري للش�كة في مناطق وسط الحوض �سبب 3ومن خالل الخر�طة (

 .خطوط الكنتور بها استواء المنطقة وقلة الت�این في ارتفاعها وت�اعد

 النمط المتوازي:

و�ظهر هذا النوع  متقار�ة،وهو ع�ارة عن مجار طول�ة تجري �شكل متواز وتفصل بینها مسافات 

 .�سبب ضیق الحوض المصب�ظهر هذا النمط في مناطق  .]26[ الصحراو�ةفي المناطق 

 الهیدرولوج�ة:المتغیرات 
 زمن الوصول:-1

وتتأثر ق�مة  المصب،�عرف �أنه الزمن الالزم لجر�ان قطرة الماء من نقطة المن�ع في الحوض الى نقطة 

 زمن الوصول بخصائص الحوض المورفومتر�ة.

 ]27[األت�ة: و�تم حسا�ه من خالل تطبیق المعادلة 

T𝑃𝑃 = 0.74 𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿𝐶𝐶) ³·º  

 حیث ان:

TP: (ساعة) زمن وصول الجر�ان من المن�ع الى المصب 

LC: (كم) طول الحوض من مركز الحوض الى نقطة المصب 

L: (كم) طول الحوض 

Ct:  1.8-2.2بین ( ق�متهمعامل �عتمد على خصائص الحوض وتتراوح( 

 .)7و�عد تطبیق المعادلة السا�قة كانت النتائج كما هي مبینة في الجدول رقم (
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 / ثان�ة ³زمن وصول الجر�ان من المن�ع الى المصب / ساعة واقصى معدل جر�ان م) 7جدول (

الطول من مركز الحوض  طول الحوض (كم)
 الى المصب (كم)

مساحة الحوض 
 )²(كم

زمن الوصول 
 (ساعة)

اقصى معدل جر�ان 
 /ث)³(م

100 50 2123 14.35 247.06 

 

 كم�ة التدفق المائي:-2

و�قصد بها معدل الجر�ان �المتر المكعب في الثان�ة ولتقدیر أقصى معدل جر�ان في حوض وادي 
 ]28[التال�ة: تماسلة تم استخدام المعادلة 

QP= 2.78 CP * (A/TP) 

 حیث أن:

QP: ثان�ة) ³أقصى معدالت الجر�ان (م / 

CP) 0.69 -0.56: معامل الخزن وتتراوح ق�مته بین( 

A²: مساحة الحوض (كم( 

TP(ساعة) زمن وصول الجر�ان : 

) تبین أن زمن وصول الجر�ان السطحي من المن�ع الى المصب 7من خالل تحلیل ب�انات الجدول (
للوادي حوالي ساعة في حین كانت معدالت أقصى جر�ان  14.35�حوض وادي تماسلة بلغ حوالي 

 متر مكعب في الثان�ة. 247.06

 زمن الت�اطؤ:-3

الجر�ان في الحوض المائي وأنه �مثل الفترة الزمن�ة الفاصلة بین ذروة هطول  و�قصد �ه سرعة تولد
 ]29[الت�اطؤ: وقد تم استخدام المعادلة التال�ة لحساب زمن  التدفق،األمطار وذروة 

TL= K (A 0.3) / (SA / Dd) x 0.6 

 حیت أن:

TL             زمن الت�اطؤ :                A ²(كم: مساحة حوض التصر�ف( 
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SAوسط انحدار حوض التصر�ف           : متDdكثافة التصر�ف : 

K و�كون الناتج �الدق�قة1.6( ق�مته: معامل ثابت ( 

اتضح أن زمن الت�اطؤ لحوض وادي  الدراسة،ومن خالل تطبیق المعادلة السا�قة على حوض منطقة 
 8.07�صل الى  ²كم / كم 3.31الى  تصر�فهوتصل كثافة  ²كم 2123 مساحتهتماسلة الذي تبلغ 

 دق�قة.

 ) زمن الت�اطؤ �حوض منطقة الدراسة8جدول (

 زمن الت�اطؤ �الدق�قة كثافة التصر�ف متوسط انحدار الحوض ²مساحة الحوض كم
2123 696 3.31 8.07 

 

 زمن التركیز:-4

الى  المطر نقطة من حوض�عرف زمن التركیز �أنه القترة الزمن�ة الالزمة للماء لالنتقال من أ�عد 
 ]30[التال�ة: مخرج الحوض و�مكن التعبیر عنه �المعادلة 

TC= (0.305 L)1.15 / 7700 (0.305 H)0.38 

 حیث أن:

TCزمن التركیز �الساعات : 

L األمتار: طول المجرى الرئ�سي في حوض المطر� 

H على طول المجرى الرئ�سي حتى المخرج �األمتار االرتفاع: الفرق في 

 ) زمن التركیز في حوض منطقة الدراسة9جدول (

 زمن التركیز �الساعات الفارق الرأسي بین أعلى وأدنى نقطة �المتر طول المجرى �المتر
100.000 696 2.43 

 

ساعة وهو  2.43 كانت) یتضح أن مدة زمن التركیز لحوض وادي تماسلة 9من دراسة الجدول (
 معدل یدل على أن حوض منطقة الدراسة ذو درجات خطورة عال�ة.
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 سرعة الجر�ان:-6

استغرق لقطع هذه  الذيو�تم حسابها من قانون حساب السرعة وذلك عند معرفة المسافة المقطوعة والزمن 
 وتقاس سرعة الجر�ان من خالل قسمة طول الحوض على زمن التركیز المسافة،

 سرعة الجر�ان �حوض منطقة الدراسة )10جدول (

 / الثان�ة ³سرعة الم�اه م زمن التركیز �الساعة طول المجرى كم
100 2.43 41.15 

 

 / ساعة ³م 41.15) تبین أن سرعة الم�اه �حوض منطقة الدراسة تصل الى 10من الجدول (

 

  :الخاتمة

استن�طت تماسلة لحوض وادي  والمتغیرات الهیدرولوج�ة �عد دراسة الخصائص المورفومتر�ة

 :اآلت�ةالنتائج والتوص�ات 

 النتائج: أوال

أنواع  إلىو�عزى ذلك  أكثر من الشكل الدائري، ة�میل شكل الحوض إلى االستطال  .1

 ر وطب�عة سطح الوادي.الصخو 

حیث �غلب النمط المتوازي  أساسیین،شكلین  إلىینتمي نمط ش�كة المجاري �الحوض  .2

أما النمط الشجري فیوجد في  ،ضیق الواديمن الوادي �سبب  الدن�ااألحواض  على

 الرسو��ة. صخورهالسطح وطب�عة  الستواءالمناطق الوسطي من الوادي 

والتي  )،6.96( إلىأظهرت الدراسة أن نس�ة تضرس الحوض مرتفعة حیث وصلت  .3

وأ�ضا فرق االرتفاع  تعرجاته، وذلك لكثرة الحوض،إلى شدة تضرس ووعورة سطح  تشیر

 .م) 696للحوض بین ادني وأقصى ارتفاع والذي بلغ (

فئات لأنه ینتمي اتضح �) 72.09) ونسیج الحوض (2.30ق�مة الوعورة ( من خالل .4

شدة تقطع تضار�س الحوض �سبب ارتفاع  علىالناعم الذي یدل  النسیجاألحواض ذات 

 عدد المجاري �الحوض. 
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كم من المجاري 1لكل  ²كم 0.30(ن معدل �قاء المجرى في حوض الوادي بلغ إ .5

التكو�نات  ثلثل الوادي أزا إننتائج العامل اله�سومتري  أوضحتحیث  )،�الوادي

أ�ضا �ظهر هذا المعدل أن األود�ة تتقارب من �عضها ال�عض،  تقر��ا،�الحوض 

 وتتقلص المساحات الفاصلة بینها. 

الخصائص المورفومتر�ة لحوض وادي تماسلة والمتغیرات الهیدرولوج�ة  هناك ارت�اط بین .6

 لحوضه، وتأثیرها على الجر�ان السطحي.

 

 التوص�ات:ثان�ا 

االهتمام بدراسة الخصائص المورفومتر�ة لألود�ة الجافة الرت�اطها �المتغیرات  .1

 الهیدرولوج�ة.

برمج�ات نظم  علىاالعتماد  علىن �الدراسات المورفومتر�ة و والمختص ال�احثون حث  .2

وش�ه األود�ة الجافة  ألحواضالمعلومات الجغراف�ة في دراسة الخصائص المورفومتر�ة 

شرایین الح�اة بها. فهي توفر الوقت والجهد وتخرج �أدق  �اعت�ارها�المنطقة الجافة 

 النتائج.

العمل المیداني لدراسة أعمق للتكو�نات الجیولوج�ة �المنطقة وتقی�م حالة  على التأكید .3

 شمل للتغیرات الحاصلة �حوض الوادي. أنتائج  علىل و الغطاء الن�اتي للحص

اجراء المز�د من الدراسات لحوض وادي تماسلة واحواض المنطقة وذلك من اجل  .4

 ن ض�اعها.استغالل الم�اه الجار�ة بها واالستفادة منها بدال م

ة لاطهلا األمطارالوادي للتقلیل من مخاطر الف�ضان وخاصة وأن  قناةإقامة السدود في  .5

وكذلك  األح�ان،شكل رخات شدیدة في �عض  علىالحوض غیر منتظمة وتأتي  على

واالستفادة منها في ري األراضي الزراع�ة وز�ادة منسوب  �الوادي،ة �التر  انجرافلمنع 

 الم�اه الجوف�ة.
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