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  باستعمال نظم المعلومات الجغرافیة للحوض النھري لواد سوسالخصائص المرفومتریة  دراسة

  ھشام بردكي   

  

 ملخص

تھ���دف الدراس���ة إل���ى أھمی���ة اس���تخدام التقنی���ات الحدیث���ة كاالستش���عار ع���ن بع���د و نظ���م المعلوم���ات       

، ف����ي تحدی����د ودراس����ة الخص����ائص المرفومتری����ة للح����وض النھ����ري ل����واد س����وس، SIGالجغرافی����ة 

والمتمثل����ة ف����ي الخص����ائص المس����احیة والش����كلیة والتضاریس����یة، فض����ال ع����ن التع����رف عل����ى أش����كال 

وأنم���اط ش���بكة التص���ریف الم���ائي، والمتغی���رات المرتبط���ة بھ���ا وداللتھ���ا اإلحص���ائیة، وم���دى تأثیرھ���ا 

لی���ل س���یوفر لن���ا قاع���دة بیان���ات جغرافی���ة مھم���ة أكث���ر عل���ى س���طح وتض���اریس ح���وض س���وس، ھ���ذا التح

دق����ة مقارن����ة باألس����الیب التقلیدی����ة الت����ي تأخ����ذ وق����ت وجھ����د، باإلض����افة إل����ى إنت����اج خ����رائط رقمی����ة 

  . للحوض

Abstract: 
 

The study aims at identifying the importance of the use of modern technologies 

such as remote sensing and geographic information systems (GIS) in the 

detection of the Morphometric features of the Sous basin in terms of 

morphological and terrain characteristics.  It also targets to identify the forms and 

patterns of water drainage system, and this latter associated variable and 

statistical significance as well as its impact on the surface and topography of the 

Sous Basin .Through this overall study, an accurate geographic database will be 

provided and sophisticated digital maps of the basin will be afforded, too. 
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  :تقدیم 

لق���د أض���حت نظ���م المعلوم���ات الجغرافی���ة وس���یلة مھم���ة وأساس���یة للتعام���ل م���ع مختل���ف البیان���ات ف���ي مش���ارب     

 المعطی���اتعلمی���ة متع���ددة، أھمھ���ا الدراس���ات الجغرافی���ة، لم���ا ت���وفره م���ن نت���ائج دقیق���ة ف���ي تحلی���ل ومعالج���ة 

المكانی���ة وربطھ���ا بالبیان���ات الوص���فیة، األم���ر ال���ذي یس���ھل علین���ا دراس���ة الخص���ائص المرفومتری���ة للح���وض 

بغی���ة ، (DEM,12m)س���وس بتقنی���ات متط���ورة، وذل���ك باالس���تعانة بنم���وذج االرتف���اع الرقم���ي ل���واد  النھ���ري

  .دقیقة لوصول إلى نتائج سریعة ودقیقة عكس الطرق التقلیدیة التي تأخذ وقت وجھد ونتائج غیرا

م�ن ب�ین العناص�ر  بواسطة نظم المعلومات الجغرافی�ة، النھریة المورفومتریة لألحواضالخصائص إن دراسة       

، الھدف منھ�ا ھ�و مقارن�ة األح�واض فیم�ا بینھ�ا، وذل�ك  آلیة تطور األحواض النھریةالتي تساعد على فھم  األساسیة

مس��احة الح��وض، ش��كل، ( الودی��انط��ور مورفولوجی��ة م��دى تباالعتم��اد عل��ى حس��اب ع��دة مؤش��رات تس��مح بتحدی��د 

بعض��ھا ببع��ض المج��اري المائی��ة م��دى ارتب��اط إیض��اح و ،...)المح��یط، درج��ة االنح��دار، ط��ول وع��رض المج��رى

  .األخر، تبعا الختالف أشكالھا وأطوالھا في األحواض المائیة

  الموقع الجغرافي لمجال الدراسة

حوض����ا واس����عا یمت���د ب����ین أع����راف األطل����س الكبی����ر ش����ماال واألطل����س  ل����واد س����وس یش���كل الح����وض النھ����ري

درج���ة  30، ب���ین خط���ي ع���رض 2كل���م 17278الص���غیر جنوب���ا، والس���احل األطلنت���ي غرب���ا بمس���احة تص���ل إل���ى 

ویمت����از ھ����ذا الح����وض . درج����ة غرب����ا، وخ����ط غ����رینتش ش����رقا  9و 8درج����ة ش����ماال، وخط����ي ط����ول  31و 

كل����م، داخ����ل ھ����ذا  40ألطلنت����ي بواجھ����ة عرض����یة تق����در ب بانغالق����ھ ف����ي ال����داخل وبانفتاح����ھ عل����ى المح����یط ا

الح��وض یمت��د س��ھل س��وس بش��كلھ الش��بھ مثل��ث م��ن الش��رق والش��مال الش��رقي نح��و الغ��رب والجن��وب الغرب���ي 

كل���م تقریب���ا، عموم���ا ھ���و س���ھل منبس���ط  یض���یق ش���رقا، ویتس���ع كلم���ا اتجھن���ا نح���و الغ���رب،  150عل���ى مس���افة 

توج���د   د ماس���ة جنوب���ا وواد تانس���یفت ش���ماال وف���ي الش���رقیح���د ب���وا، و 2كل���م 4400ویش���غل مس���احة تص���ل إل���ى 

  . مجموعة من المسیالت التي تشكل روافد لواد سوس كأسیف إمیركن، وواد أرغن

  

  

  

  

  

  

  

  

  موقع مجال الدراسة: 1شكل 
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  مورفومتریة الشبكة المائیة بالحوض النھري لواد سوس .1

   Classification du réseau hydrographique  الرتب النھریة 1.1

الت�����درج الرقم�����ي لمجموع�����ة الرواف�����د الت�����ي یتك�����ون منھ�����ا ال�����واد أو النھ�����ر  النھری�����ة،یقص�����د بالرت�����ب       

طریق����ة  : أھمھ����ا  النھ����ري ھن����اك العدی����د م����ن الط����رق المس����تعملة ف����ي دراس����ة الترتی����ب ،)2003محس����وب،(

وتعتب���������������ر طریق���������������ة ). Shreveت���������������راف، (، )Strahlerس���������������ترایلر،( و ) Hortonھورث���������������ون، (

Strahler,1957)(  ف���ي قی���اس الرت���ب النھری���ة م���ن أكث���ر الط���رق ش���یوعا واس���تعماال، نض���را لبس���اطة تطبیقھ���ا

  .وسھولة إجراء مقارنات بواسطتھا لألحواض النھریة

، حس����ب )واد س����وس(مج����راه الرئیس����ي ش����كل المرتب����ة السادس����ة ف����ي  الح����وض النھ����ري ل����واد س����وسیتخ����ذ 

، ویعتب���ر األطل���س الكبی���ر نقط���ة انط���الق رواف���ده األساس���یة، ابت���داء م���ن كتل���ة  (Strahler)تص���نیف س���ترایلر

م ع���ن طری���ق اس���یف ن اوزی���وة ال���ذي ھ���و أص���ل واد س���وس، ویتص���ل بالس���ھل  3500توبق���ال عل���ى ارتف���اع 

م لیك���ون بع����د ذل���ك مج���رى واس����ع یتخ���ذ ش���كال خطی����ا ومس���تقیما ف���ي اتج����اه  700عن���د اول���وز عل����ى ارتف���اع 

المی���اه تتس���رب  أنم، وم���ا یمی���زه  15 إل���ىاقت���رب م���ن المص���ب لیص���ل عرض���ھ المح���یط، بحی���ث یض���یق كلم���ا 

ح بالبح���ر ف��ان واد س���وس یص��� إل���ىربیع��ة  أوالدف���ي س��افلة اول���وز داخ���ل الغ��رین، لكن���ھ ابت���داء م��ن كتل���ة  جزئی��ا

ف��واد س��وس غی��ر من��تظم، وھ��ذا م��ا یتمث��ل  الجاف��ة وش��بھ الجاف��ةذو جری��ان تح��ت غ��رین، وعل��ى غ��رار األودی��ة 

  .المباغتة والفجائیة في الفیضانات

  بالحوض النھري لواد سوسخریطة الرتبة النھریة :  2شكل 

  Nombre du cours d’eau أعداد الروافد النھریة 2.1

ھ���ي ع���دد الرواف���د النھری���ة لمجم���وع الجری���ان الم���ائي ف���ي الح���وض، كیفم���ا ك���ان حجم���ھ أو مك���ان تواج���ده      

  .)2010سالمة،(في الحوض النھري 
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  النھریة في كل رتبة عدد الروافد: 1جدول

 المجموع 6 5 4 3 2 1 الرتب النھریة

 3801 87 145 249 494 919 1907 عدد الروافد

  
م����ا مجموع����ھ  ب����الحوض النھ����ري ل����واد س����وسإجم����الي ع����دد الرواف����د  یبل����غحس����ب النت����ائج المحص����ل علیھ����ا، 

 إجم���الي ع���دد الرواف���د، م���ن %74راف���د، ومعظ���م الرواف���د تق���ع ض���من الرتب���ة األول���ى والثانی���ة بنس���بة  3801

، وھ���ذا ن���اتج ع���ن قل���ة الغط���اء النب���اتي بح���وض واد س���وس، مم���ا ین���تج عن���ھ نش���اط عملی���ة التجوی���ة ب���الحوض

 .ومركزةوالنحت، وتكوین روافد مائیة عدیدة عندما تتھاطل أمطار غزیرة 

  Longueur du flux   أطوال الروافد النھریة 3.1

 سوسأطوال الروافد في كل رتبة بحوض واد : 2جدول 

 المجموع 6 5 4 3 2 1 الرتب النھریة

 10293 195 190 627 1360 2805 5116 بالكلم أطوال الروافد

 
رواف���د الرتب���ة األول���ى  أنكل���م، بحی���ث  10293وص���ل إجم���الي ط���ول الرواف���د بح���وض س���وس م���ا مجموع���ھ   

م����ن إجم����الي  %77، وبالت����الي تح����تالن مع����ا ح����والي %27و %50والثانی����ة تش����كل عل����ى الت����والي م����ا نس����بتھ 

بینم���ا ال یتج���اوز  أط���وال رواف���د الح���وض، وذل���ك بس���بب زی���ادة ع���دد المج���اري ف���ي ال���رتبتین األول���ى والثانی���ة،

  .كلما زاد عدد المجاري زادت أطوالھاكلم، مما یبین أنھ  195سوى  6طول الروافد بالرتبة 

   Densité de drainage كثافة الجریان المائي 4.1

یقص����د بھ����ا كثاف����ة الص����رف العددی����ة م����ن مجم����وع ع����دد األودی����ة والرواف����د النھری����ة ف����ي وح����دة مس����احة      

مقیاس���ا أساس���یا ف���ي الدراس���ة الجیومورفولوجی���ة، ذل���ك ألنھ���ا تعتب���ر مؤش���را ) كثاف���ة الجری���ان(الح���وض، وتع���د 

طة لم����دى تع����رض س����طح األرض لعملی����ات النح����ت والتقط����ع، ونوعی����ة الص����خور ومق����دار نفاذیتھ����ا، بواس����

  :، ویعبر عنھا بالصیغة الریاضیة التالیة )2003ادم،(المجاري المائیة 

Dd = ∑Li /A (Horton,1932)  

:Dd 2كلم/كثافة التصریف كلم∑Li / : مجموع أطوال المجاري المائیة /: A2مساحة الحوض ب كلم . 

یعني  مما ، 2كلم/كلم 0.57 كثافة التصریف بلغت ،النھري لواد سوس من خالل تطبیق ھذه المعادلة على الحوض

، وھي قیمة منخفضة 2كلم 1.02كلم من أطوال مجاري شبكة الجریان بالحوض تحتل مساحة قدرھا  0.57لكل  أن

 یمكن أنف قیمة كثافة التصریلإلشارة فحوض سوس،  إلیھ ینتميترجع باألساس للمناخ الجاف وشبھ الجاف الذي 

  .زةومرك عنیفة ترتفع كلما شھد الحوض أمطار
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  بالحوض النھري لواد سوسخریطة توزیع كثافة الجریان :  3شكل 

  Bifurcation Ratio نسبة التشعب 5.1

ت���أتي أھمی���ة دراس���ة التش���عب باعتبارھ���ا اح���د أھ���م العوام���ل الت���ي ت���تحكم ف���ي مع���دل التص���ریف، ویمك���ن       

خاللھ���ا تق���دیر الفیض���ان، فكلم���ا قل���ت نس���بة التش���عب ف���ي األح���واض قل���ت كثاف���ة التص���ریف، وبالت���الي ف���إن می���اه 

ت نس���بة التش���عب األمط���ار تتجم���ع ف���ي مج���اري قلیل���ة ومح���دودة مم���ا یزی���د م���ن خط���ر الفیض���ان، بعك���س إذا زاد

ف���ي األح���واض، ف���إن كثاف���ة التص���ریف تزی���د وبالت���الي تت���وزع المی���اه عل���ى ع���دد اكب���ر م���ن المج���اري المائی���ة، 

فتص����ل للمج����رى الرئیس����ي وھ����ي مش����تتة فیق����ل خط����ر فیض����انھا، كم����ا یعتب����ر التش����عب انعكاس����ا للتركی����ب 

ل عل�����ى ، وللحص�����و(Horton,1945)الجیول�����وجي ولنوعی�����ة الص�����خر ف�����ي الح�����وض والظ�����روف المناخی�����ة 

  :نسبة التشعب نطبق المعادلة التالیة 

Rb= Nu / Nu+1 (Horton,1945)  
  

Rb  :نسبة التشعب/Nu  : عدد روافد رتبة ما /Nu+1  :عدد روافد الرتبة التي تلیھا. 

  .Rb= 2,07إذا نسبة التشعب بحوض واد سوس ھي 

وھ����ي نس����بة  2.07م����ن خ����الل النتیج����ة المحص����ل علیھ����ا یتض����ح أن النس����بة اإلجمالی����ة للتش����عب بلغ����ت      

وھ����ي النس����بة الت����ي  5-3منخفض����ة، خرج����ت ع����ن المع����دل الطبیع����ي لألح����واض الت����ي تت����راوح نس����بتھا ب����ین 

، مم���ا ی���دل عل���ى قل���ة تقط���ع الح���وض بفع���ل مجاری���ھ، وعلی���ھ ف���إن می���اه األمط���ار (Strahler,1964)ح���ددھا 

ب���الحوض النھ���ري اطل���ة س���تتجمع ف���ي مج���اري قلیل���ة لتعط���ي جری���ان س���طحي س���ریع فیزی���د خط���ر فیض���انھا الھ

  .لواد سوس
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  de fluxréquence F التكرار النھري 6.1

، ویش����كل ھ����ذا المؤش����ر )2كل����م( ف����ي مس����احیة للح����وضالوح����دة الیقص����د ب����ھ ع����دد الرواف����د النھری����ة ف����ي        

، ویعب���ر التك���رار النھ���ري ع���ن العالق���ة النس���بیة ب���ین )2007ری���ة،اب���و (ص���ورة أخ���رى لقی���اس كثاف���ة الجری���ان

، ولق���د أش���ار )1997،محس���وب(ع���دد المج���اري المائی���ة والمس���احة بغ���ض النظ���ر ع���ن أط���وال ھ���ذه المج���اري

(Schumm,1977)  إل����ى أن أودی����ة المن�����اطق الجاف����ة تتس�����م بانخف����اض تكراری����ة رواف�����دھا النھری����ة، حی�����ث

  :التالیة  بالمعادلةتقاس ، و)2كلم/رافد 1-0.1(تتراوح ما بین 

DF= N/A (Horton,1945)  

DF التكرار النھري /Nعدد روافد الحوض /A 2كلم(مساحة الحوض( 

، وتعتب����ر ھ����ذه القیم����ة 2كل����م/راف����د 0.22 ب����الحوض النھ����ري ل����واد س����وسبلغ����ت قیم����ة التك����رار النھ����ري       

منخفض���ة، وتؤك����د م���ا ت����م التوص���ل إلی����ھ ف���ي قیم����ة كثاف���ة الجری����ان، ویرج���ع س����بب انخف���اض قیم����ة التك����رار 

كب���ر مس���احة الح���وض، بحی���ث تفتق���د كمی���ات كبی���رة م���ن محت���وى موادھ���ا الص���خریة ذات القابلی���ة  إل���ىالنھ���ري 

، )1980س�����المة،(ي للح�����وض الش�����دیدة للتعری�����ة المائی�����ة، وبالت�����الي تق�����ل بھ�����ا اتجاھ�����ات التص�����ریف الم�����ائ

  .باإلضافة إلى نسبة مھمة من الصخور النافذة التي تنتشر بالحوض النھري لواد سوس

 Indice de Rapport d'allongement  معدل ثابت بقاء المجرى    7.1

ح���د القیاس���ات المرفومتری���ة الت���ي ی���تم اس���تعمالھا للدالل���ة عل���ى م���دى كثاف���ة الجری���ان ب���الحوض، أیعتب���ر        

الطولی����ة  لتغذی����ة الوح����دةویعب����ر مع����دل بق����اء المج����اري المائی����ة ع����ن النس����بة ب����ین الوح����دة المس����احیة الالزم����ة 

كلم���ا ، بمعن���ى ان���ھ كلم���ا زادت قیم���ة ھ���ذا العام���ل (Schumm,1977)الواح���دة م���ن مج���اري الش���بكة المائی���ة 

دل ذل���ك عل���ى اتس���اع مس���احة الح���وض عل���ى حس���اب مج���اري مائی���ة مح���ددة الط���ول، وی���تم حس���اب مع���دل ثاب���ت 

  :بقاء المجرى من خالل المعادلة الریاضیة التالیة 

C = 1/Dd (Schumm,1956)  

C عامل ثابت 1/ ثابت بقاء المجرىمعدل /Dd كثافة الجریان  

، مم����ا 2كل����م/كل����م 1.69 ب����الحوض النھ����ري ل����واد س����وس، وص����لت ل بدراس����ة مع����دل بق����اء ثاب����ت المج����رى     

لك���ل مج���رى  2كل���م 1.69یؤش���ر عل���ى وج���ود مس���احة كبی���رة أم���ام الح���وض المت���داد الش���بكة النھری���ة بمع���دل 

كل����م، وھ����و م����ا یتواف����ق م����ع النت����ائج المحص���ل علیھ����ا ف����ي ك����ل م����ن كثاف����ة الجری����ان و نس����بة  1م���ائي بط����ول 

 .التشعب

  Coefficient de corrélation du cours d’eauمعامل التعرج النھري       8.1

یقص��د ب��ھ النس���بة ب��ین ط���ول المج��رى النھ���ري وط��ول الخ���ط المس��تقیم الواص���ل ب��ین نقط���ة المنب��ع ونقط���ة        

عل���ى كمی���ة وم���ا ل���ذلك م���ن ت���أثیر  ،ویجس���د ھ���ذا المعام���ل م���دى انعط���اف المج���رى (Chorlay,1977)المص���ب 

كلم����ا ازدادت درج����ة انعط����اف ال����واد إال وازدادت احتم����االت ، بحی����ث الرئیس����ي للح����وض المی����اه ف����ي المج����رى

التبخ��ر، بینم��ا یح��دث العك��س عن��دما تك��ون درج��ة االنعط��اف ض��عیفة، كم��ا یع��د مؤش��را جیولوجی��ا یس��تدل من��ھ 

عل����ى نوعی����ة التركی����ب الص����خري ف����ي الح����وض، ویعب����ر ع����ن معام����ل التع����رج النھ����ري بالص����یغة الریاض����یة 

  :  التالیة
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Si=CI/Xy (Miller,1968) 

Siالتعرج النھري  /CIطول المجرى النھري  /Xyالمسافة األفقیة  

  :الروافد حسب قیمة التعرج النھري كالتالي ) Schumm,1963(ولقد صنف 

 (Schumm)قیمة التعرج النھري حسب تصنیف :  3جدول 

 متعرج غیر منتظم منتظم انتقالي مستقیم المجرى

 Si 1 1.2 1.5 1.7 2.5قیمة 

 

حس���ب  1.36، ف���إن قیم���ة التع���رج النھ���ري تس���اوي الح���وض النھ���ري ل���واد س���وسبتطبی���ق المعادل���ة عل���ى     

رواف���ده انتقالی���ة،  الح���وض النھ���ري ل���واد س���وس، وبالت���الي ف���إن Schumm,1963)(التص���نیف ال���ذي وض���عھ 

االلت����واء ، وھ����و بھ����ذا یك����ون قلی����ل 1.5ن���ھ س����ینتقل إل����ى المج����اري المنتظم����ة الت����ي یبل����غ مؤش����ر تعرجھ����ا أأي 

إل����ى ك����ون الح����وض یم����ر ف����ي بدای����ة دورت����ھ الحتی����ة ومرحل����ة التوس����ع  ذل����ك یع����ودوق����رب إل����ى االعت����دال، أو

الج��انبي، وھ��ذا م��ا یقل��ل م��ن احتم��االت التس��رب والتبخ��ر، إذ أن المی��اه تس��یل ف��ي المج��رى بس��رعة لقل��ة تع��رج 

تم����االت ح����دوث المج����رى الرئیس����ي، لتص����ل إل����ى المص����ب ف����ي فت����رة زمنی����ة قص����یرة، وبالت����الي ترتف����ع اح

  .الفیضانات خصوصا إذا تھاطلت أمطار عاصفیة وقویة

  :الخصائص المساحیة والشكلیة للحوض النھري لواد سوس  .2
 

  La surface et le périmètreالمساحة والمحیط    1.2  

ھ����ي المس����احة الت����ي یح����دھا خ����ط تقس����یم المی����اه، وتق����اس بع����دة ط����رق منھ����ا اس����تخدام جھ����از البالنمیمت����ر      

PLANIEMTRE  عل������ى الخریط������ة الطبوغرافی������ة، أو ع������ن طری������ق الص������ور الجوی������ة وص������ور األقم������ار

أھمی����ة كبی����رة، ألنھ����ا ت����ؤثر  وتعتب����ر مس����احة الح����وض النھ����ري ذات). 1986محم����د عاش����ور، (االص����طناعیة 

 .بشكل مباشر في حجم الجریان المائي

حص���لنا علیھ���ا م���ن ، والت���ي 2كل���م 17278تص���ل مس���احتھ إل���ى  الح���وض النھ���ري ل���واد س���وسبخص���وص    

، أم���ا مح���یط الح���وض فیص���ل إل���ى )ArcGis(خ���الل االعتم���اد عل���ى برمجی���ات نظ���م المعلوم���ات الجغرافی���ة 

ویتض����ح م����ن النتیج����ة المحص���ل علیھ����ا أن ھن����اك عالق����ة وطی���دة ب����ین المس����احة والمح����یط، فكلم����ا  كل���م،1065

  .كانت المساحة كبیرة كان المحیط كبیرا أیضا، أو العكس صحیح

  Rectangle Equivalent:المعادلالمستطیل   2.2

بع����د حس����اب المس����احة والمح����یط الب����د م����ن حس����اب الط����ول والع����رض، باعتبارھم����ا أح����د المتغی����رات       

 .المرفومتریة المھمة التي ترتبط بالعدید من الخصائص األخرى الخاصة بالحوض النھري

ض���من منطق���ة  یقص���د ب���ھ ط���ول مس���احة الخ���ط المس���تقیم ال���ذي یرس���م ب���ین أعل���ى نقط���ة: ط���ول الح���وض -

  ،  )Horton,1945(ونقطة المصب النھري،  بعالیة الحوضتقسیم المیاه 

 .طول الحوض/ مساحة الحوض: أما عرض الحوض فیتم حسابھ بالصیغة التالیة -

 .كلم 103.53:عرض الحوض / كلم  227.37: إذا طول الحوض
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یتمی����ز بط����ول مھ����م یص����ل إل����ى  ف����الحوض النھ����ري ل����واد س����وسانطالق����ا م����ن النت����ائج المحص����ل علیھ����ا،     

  .    كلم،أي أن الطول یفوق العرض مرتین تقریبا 103.53كلم، وعرض یبلغ  227.37

  L’indice de compacitéمؤشر التماسك  3.2

، وھ����و یعك����س م����دى تق����ارب الح����وض م����ن الش����كل "مع����دل االس����تدارة"ویص����طلح علی����ھ أیض����ا ب����ـ       

یك���ون تماس���ك الح���وض " 1"مع���دل التماس���ك م���ن  فعن���دما یق���ارب ،ال���دائري وانتظ���ام خ���ط تقس���یم المی���اه

یتج���ھ الح���وض نح���و االس���تطالة، وبالت���الي " 1"قریب���ا م���ن الش���كل ال���دائري، وكلم���ا زاد ھ���ذا المع���دل ع���ن 

وی���تم حس���اب ھ���ذا  abdullah,2011 (Hamed(تك���ون رواف���ده قص���یرة وتمت���د عل���ى مس���افات مس���تطیلة 

خاص�����یة مؤش�����ر التماس�����ك بالص�����یغة ، وتكت�����ب )Gravelius,1914(المؤش�����ر باالعتم�����اد عل�����ى معادل�����ة

 :الریاضیة التالیة 

kG  : مؤشر التماسك/P  :محیط الحوض النھري بالكلم/ A : مساحة الحوض النھري

.� /2بالكلم √�  .معامل ثابث×

kG = 0.28: إذا
كلم ����

√�����
 = 1.33  

، مم���ا یعن���ي ابتع���اد ش���كل الح���وض ع���ن الش���كل 1.33ھ���و وبالت���الي فمع���دل التماس���ك لح���وض واد س���وس 

  .الدائري وعدم تجانسھ

  L’indice de formeمعامل الشكل   4.2

مؤش��ر یعط��ي فك��رة ع��ن م��دى تناس��ق الش��كل الع��ام ألج��زاء الح��وض، وتنحص��ر قیم��ة معام��ل الش��كل       

، فانخف����اض القیم����ة ت����دل عل����ى اقت����راب ش����كل الح����وض م����ن المثل����ث، وارتفاعھ����ا ی����دل عل����ى )1-0(ب����ین 

  :التالیةاالبتعاد عن الشكل المثلث، ویتم حساب معامل الشكل بالصیغة الریاضیة 

F = 
�

��
  

F  :مل الشكل معا /A  : :2مساحة الحوض بالكلم  /L2  :طول الحوض 

 0.33  =F = 
�����

���.�� �
  

ش���كل الح���وض ع���ن أطراف���ھ وأن طول���ھ  ابتع���اد، 0.33نس���تنتج م���ن خ���الل ھ���ذا المؤش���ر المحص���ل علی���ھ            

 .أكبر من عرضھ، مما ینعكس على التصریف المائي الذي یبلغ ذروتھ مباشرة مع سقوط األمطار

  تضاریس معقدة ومتنوعة بالحوض النھري لواد سوس. 3

ذات أھمی���ة كبی���رة ف���ي دراس���ة األح���واض النھری���ة م���ن الناحی���ة  تع���د دراس���ة الخص���ائص التضاریس���یة        

الجیومورفولوجی����ة والمورفومتری����ة، الن م����ن خ����الل نتائجھ����ا یمك����ن فھ����م طبوغرافی����ة الح����وض وخصائص����ھ 

 .الجیومورفولوجیة التي یمر بھا الحوض، وكذا فھم تطور الشبكة المائیةالبنیویة، ثم تحدید المرحلة 

  



 

مت���ر كأقص���ى ارتف���اع عن���د  4165بارتفاع���ات مطلق���ة تص���ل إل���ى 

مت���ر، كم���ا یالح���ظ أن المن���اطق األكث���ر ارتفاع���ا تتواج���د ف���ي 

الح���وض ، م���ا یب���ین أن ف���ي الض���فة الیس���رى للح���وض

  

 مبیان توزیع الفئات االرتفاعیة بالحوض النھري لواد سوس

أن الفئات االرتفاعیة داخل الحوض تتوزع بشكل متفاوت، بحیث تبرز لنا كل من 

 1000الفئة المھیمنة بشكل كبیر داخل الحوض ھي الفئة االرتفاعیة التي توجد بین 

في تغذیة المجاري المائیة   ، مما یعني أن ھذه لفئة ھي التي تساھم بكمیة مھمة

  بالحوض النھري لواد سوس
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  بالحوض النھري لواد سوستوزیع االرتفاعات 

بارتفاع���ات مطلق���ة تص���ل إل���ى  الح���وض النھ���ري ل���واد س���وس

مت���ر، كم���ا یالح���ظ أن المن���اطق األكث���ر ارتفاع���ا تتواج���د ف���ي  1075قم���ة جب���ل توبق���ال، وبمتوس���ط ارتف���اع یبل���غ 

ف���ي الض���فة الیس���رى للح���وضللح���وض، ف���ي ح���ین تس���ود األق���ل ارتفاع���ا 

  . رافیة وعرة انطالقا من ھذه االرتفاعاتیتمیز بطبوغ

مبیان توزیع الفئات االرتفاعیة بالحوض النھري لواد سوس: 4 شكل

أن الفئات االرتفاعیة داخل الحوض تتوزع بشكل متفاوت، بحیث تبرز لنا كل من  ،4یتضح لنا من خالل الشكل 

الفئة المھیمنة بشكل كبیر داخل الحوض ھي الفئة االرتفاعیة التي توجد بین  المئویة أن

، مما یعني أن ھذه لفئة ھي التي تساھم بكمیة مھمة30.31

  .بالحوض، مقارنة مع باقي الفئات االرتفاعیة االخرى

بالحوض النھري لواد سوس خریطة االرتفاعات :  5شكل 

الفئات االرتفاعیة

9 

توزیع االرتفاعات   1.3

الح���وض النھ���ري ل���واد س���وسیتمی���ز         

قم���ة جب���ل توبق���ال، وبمتوس���ط ارتف���اع یبل���غ 

للح���وض، ف���ي ح���ین تس���ود األق���ل ارتفاع���ا  الض���فة الیمن���ى

یتمیز بطبوغ النھري لواد سوس

یتضح لنا من خالل الشكل 

المئویة أنالمساحة والنسب 

30.31%متر بنسبة  1500و

بالحوض، مقارنة مع باقي الفئات االرتفاعیة االخرى
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 Indice de reliefمعامل التضرس 3.2

یعتب���ر معام���ل التض���رس مقیاس���ا مھم���ا لمعرف���ة م���دى ش���دة تض���رس س���طح الح���وض طبق���ا لطول���ھ، بحی���ث     

ت����رتبط قیم����ة معام����ل التض����رس بمن����اخ وجیولوجی����ة الص����خور الس����ائدة ب����الحوض، وی����تم حس����ابھ بالص����یغة 

  :الریاضیة التالیة 

Rc = (Hmax-Hmin)/Lb (Shumm,1956)  

Rc معامل التضرس /(Hmax-Hmin)/ منسوب أدنى نقطة في الحوض  –منسوب أعلى ارتفاع في الحوض /

Lb كلم(طول الحوض.( 

كلم، وتعد قیمة مرتفعة، مما / م 18.31وبتطبیق ھذه المعادلة على حوض واد سوس، فإن قیمة التضرس تساوي 

  .منسوب أعلى نقطة وأدنى نقطة بالحوض، وكذا نشاط الحوض جیومورفولوجیایفسر بزیادة الفارق بین 

   Relief relativeالتضاریس النسبیة   3.3    

یقص���د بھ���ا العالق���ة ب���ین قیم���ة التض���رس النس���بي ومح���یط الح���وض، ویعتب���ر ھ���ذا القی���اس مؤش���را ھام���ا ف���ي 

وت����دل الق����یم . م����ن خالل����ھ یمك����ن معرف����ة الخص����ائص التضاریس����یة للح����وض إذالمتغی����رات المورفومتری����ة، 

اب����و (المنخفض����ة للتض����اریس النس����بیة عل����ى ض����عف مقاوم����ة الص����خر ونش����اط عملی����ة التعری����ة ف����ي الح����وض 

  :، ویتم قیاس ھذا المؤشر بالصیغة الریاضیة التالیة )2007ریة،

Rhp = (h/p)*100 (Melton,1957)  

Rhp  مؤشر التضاریس النسبیة /h منسوب أدنى نقطة في الحوض –منسوب أعلى ارتفاع في الحوض /p  محیط

 .مؤشر ثابت100/الحوض

على وھي قیمة مرتفعة تدل ، 3.91تساوي Rhpفإن قیمة  الحوض النھري لواد سوسوبتطبیق ھذه المعادلة على 

ة إلى تباین التكوینات ، وذلك لكبر فرق االرتفاع بالنسبة لمحیط الحوض، كما تشیر ھذه القیمالحوضتضرس  شدة

  .الصخریة وبنیة الحوض الجیولوجي

  Rapport de circularitéقیمة الوعورة 4.3

تعد من القیاسات المورفومتریة التي تقیس العالقة بین تضرس الحوض وكثافة الجریان، وتزداد قیمة الوعورة 

كلما زادت نسبة تضرس الحوض إلى جانب زیادة أطوال الروافد المائیة على حساب المساحة، والعكس صحیح، 

الحوض كلما زادت قیمة الوعورة،  انھ كلما زادت كثافة الجریان والتضرس في (Strahler,1964)ولقد أوضح 

  :ویتم حساب ھذا المؤشر من خالل الصیغة الریاضیة التالیة 

Rn = (Dd*H)/p (Strahler,1964)  

Rn قیمة الوعورة /Dd كثافة الجریان /h منسوب أدنى نقطة في الحوض –منسوب أعلى ارتفاع في الحوض /p 

  .محیط الحوض

وھي قیمة مرتفعة، تدل على شدة تضرس الحوض،  2.30فقد بلغت  بتطبیق ھذه المعادلة على حوض واد سوس

  .وعدم تجانس التكوینات الصخریة للحوض

  



 

یعتب���ر م���ن ب���ین أفض���ل المتغی���رات الكمی���ة لفھ���م العالق���ة م���ا ب���ین طبوغرافی���ة الح���وض، وتعری���ة المج���اري 

المائی���ة للس���طح بواس���طة الجری���ان الس���طحي، ونحص���ل عل���ى توزی���ع االرتفاع���ات بنس���بة المس���احة الموج���ودة 

  

  لھیبسومتري للحوض النھري واد سوس

مت���ر ك���أدنى نقط���ة باعتب���ار  0مت���ر بجب���ل توبق���ال، مقاب���ل 

ینتھ��ي مص��بھ ف��ي اتج��اه الغ��رب المط��ل عل��ى المح��یط األطلنت��ي، وم��ن خ��الل 

مبی���ان المنحن����ى االرتف����اعي یتض����ح أن متوس���ط االرتفاع����ات بمس����احة الح����وض تنتم���ي إل����ى الفئ����ة االرتفاعی����ة 

یس����تقبل إت����اوات مائی����ة مھم����ة س����واء 

یعتب��ر عام��ل االنح��دار أح��د أھ��م الخص��ائص الھندس��یة الت��ي یج��ب معرفتھ��ا ف��ي ح��وض نھ��ري مع��ین، ذل��ك 

الجری���ان  وتی���رة فاالنح���دار یس���اھم ف���ي تس���ریع

ثم���ا ك���ان قوی���ا، والعك���س إذا ك���ان ض���عیفا فاس���تجابتھ للتس���اقطات ت���أتي مت���أخرة ع���ن س���ابقتھا، ولمعرف���ة دور 

  .بالحوض النھري لواد سوس

 ھ�����������و مؤش�����������ر لفھ�����������م خاص�����������یة ك�����������ل ح�����������وض م�����������ائي عل�����������ى ح�����������دة، وب�����������ھ یمكنن�����������ا

 تك�����وین فك�����رة ح�����ول طبوغرافی�����ة الح�����وض الھی�����درولوجي، وللحص�����ول عل�����ى ھ�����ذا المؤش�����ر یج�����ب أوال

للح���وض،  (AT Min)و االرتف���اع األدن���ى

Courbe Hypsométrique( وی����تم حس����اب ھ����ذا المؤش����ر ،
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  Le courbe Hypsométriqueالمنحنى االرتفاعي 
یعتب���ر م���ن ب���ین أفض���ل المتغی���رات الكمی���ة لفھ���م العالق���ة م���ا ب���ین طبوغرافی���ة الح���وض، وتعری���ة المج���اري 

المائی���ة للس���طح بواس���طة الجری���ان الس���طحي، ونحص���ل عل���ى توزی���ع االرتفاع���ات بنس���بة المس���احة الموج���ودة 

  ).Strahler, 1957(بین خطي تسویة المساحة الكلیة للحوض 

لھیبسومتري للحوض النھري واد سوسمبیان المنحنى ا: 6شكل 

مت���ر بجب���ل توبق���ال، مقاب���ل  4165یص���ل أعل���ى ارتف���اع بمج���ال الدراس���ة إل���ى 

ینتھ��ي مص��بھ ف��ي اتج��اه الغ��رب المط��ل عل��ى المح��یط األطلنت��ي، وم��ن خ��الل  ل��واد س��وس

مبی���ان المنحن����ى االرتف����اعي یتض����ح أن متوس���ط االرتفاع����ات بمس����احة الح����وض تنتم���ي إل����ى الفئ����ة االرتفاعی����ة 

یس����تقبل إت����اوات مائی����ة مھم����ة س����واء  ل����واد س����وسوھ����ذا م����ا یجع����ل الح����وض النھ����ري  

  .لمائیة، مما یغذي الفرشات المائیة للحوض

  االنحدارات بالحوض النھري لواد سوس

یعتب��ر عام��ل االنح��دار أح��د أھ��م الخص��ائص الھندس��یة الت��ي یج��ب معرفتھ��ا ف��ي ح��وض نھ��ري مع��ین، ذل��ك 

فاالنح���دار یس���اھم ف���ي تس���ریع ،أن س���رعة وطبیع���ة الجری���ان وحرك���ة الم���واد م���رتبط بحدت���ھ

ثم���ا ك���ان قوی���ا، والعك���س إذا ك���ان ض���عیفا فاس���تجابتھ للتس���اقطات ت���أتي مت���أخرة ع���ن س���ابقتھا، ولمعرف���ة دور 

بالحوض النھري لواد سوساالنحدارات في وثیرة الجریان السطحي سنعمد إلى فھم بعض المؤشرات 

  La pente Moyenne: متوسط االنحدار

ھ�����������و مؤش�����������ر لفھ�����������م خاص�����������یة ك�����������ل ح�����������وض م�����������ائي عل�����������ى ح�����������دة، وب�����������ھ یمكنن�����������ا

تك�����وین فك�����رة ح�����ول طبوغرافی�����ة الح�����وض الھی�����درولوجي، وللحص�����ول عل�����ى ھ�����ذا المؤش�����ر یج�����ب أوال

و االرتف���اع األدن���ى" AT Max)"(االرتف���اع األقص���ى" تحدی���د معام���ل التض���اریس 

ourbe Hypsométrique(وذل����ك بع����د تحدی����د منحن����ى الفئ����ات االرتفاعی����ة

  :الریاضیة التالیة 

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
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المنحنى االرتفاعي  5.3
یعتب���ر م���ن ب���ین أفض���ل المتغی���رات الكمی���ة لفھ���م العالق���ة م���ا ب���ین طبوغرافی���ة الح���وض، وتعری���ة المج���اري      

المائی���ة للس���طح بواس���طة الجری���ان الس���طحي، ونحص���ل عل���ى توزی���ع االرتفاع���ات بنس���بة المس���احة الموج���ودة 

بین خطي تسویة المساحة الكلیة للحوض 

یص���ل أعل���ى ارتف���اع بمج���ال الدراس���ة إل���ى      

ل��واد س��وسأن الح��وض النھ��ري 

مبی���ان المنحن����ى االرتف����اعي یتض����ح أن متوس���ط االرتفاع����ات بمس����احة الح����وض تنتم���ي إل����ى الفئ����ة االرتفاعی����ة 

 ،مت����ر 2000و  1000

لمائیة، مما یغذي الفرشات المائیة للحوضالتساقطات الثلجیة أو ا

االنحدارات بالحوض النھري لواد سوس 6.3

یعتب��ر عام��ل االنح��دار أح��د أھ��م الخص��ائص الھندس��یة الت��ي یج��ب معرفتھ��ا ف��ي ح��وض نھ��ري مع��ین، ذل��ك     

أن س���رعة وطبیع���ة الجری���ان وحرك���ة الم���واد م���رتبط بحدت���ھ

ثم���ا ك���ان قوی���ا، والعك���س إذا ك���ان ض���عیفا فاس���تجابتھ للتس���اقطات ت���أتي مت���أخرة ع���ن س���ابقتھا، ولمعرف���ة دور حی

االنحدارات في وثیرة الجریان السطحي سنعمد إلى فھم بعض المؤشرات 

  
متوسط االنحدار 1.6.3

ھ�����������و مؤش�����������ر لفھ�����������م خاص�����������یة ك�����������ل ح�����������وض م�����������ائي عل�����������ى ح�����������دة، وب�����������ھ یمكنن�����������ا       

تك�����وین فك�����رة ح�����ول طبوغرافی�����ة الح�����وض الھی�����درولوجي، وللحص�����ول عل�����ى ھ�����ذا المؤش�����ر یج�����ب أوال

تحدی���د معام���ل التض���اریس 

وذل����ك بع����د تحدی����د منحن����ى الفئ����ات االرتفاعی����ة

الریاضیة التالیة  المعادلة باالعتماد على

% 85% 90% 95%100%
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 / طول المستطیل المعادل بالمتر:  L/  متوسط االنحدار:  ����

  داخل الحوض النھري  أدنىفارق :   ���/  نقطة داخل الحوض النھري أعلىفارق :   ����

����كلم  L  :227.37إذا  − ����   /          :4167-0 = 4167  

  18.333 م /كلم  = 4167/227.37  ����

إل����ى  ل����واد س����وسداخ����ل الح����وض النھ����ري  االنح����دار یص����لم����ن خ����الل النتیج����ة نخل����ص إل����ى أن متوس����ط   

م ، وھ���و رق���م یوض���ح أن االنح���دار ب���الحوض متوس���ط، مم���ا یب���رز أن ھ���ذه النتیج���ة تس���اھم بش���كل /كل���م 18.33

  .كبیر في سرعة جریان المیاه السطحیة التي تعمل على تغذیة المجرى الرئیسي

  

  

   

  االنحدارات بالحوض النھري لواد سوس: 7شكل

  La dénivelée spécifique:االشراف النوعي   7.3

تكم����ن أھمی����ة ھ����ذا المؤش����ر ف����ي مقارن����ة األح����واض النھری����ة ببعض����ھا ال����بعض، وی����تم حس����ابھ م����ن خ����الل    

  : الصیغة الریاضیة التالیة

Ds = Ig ×√A  

Ds :اإلشراف النوعي بالمتر /A كلم/ معامل االنحدار العام ب م/Ig ²مساحة الحوض النھري بالكلم 

  :المؤشرین في الجدول التالي ویمكن إجمال النتائج المحصل علیھا لھذین 

Ds = 1167.23  

متر، وبذلك فان تضاریس حوض واد  500تتعدى  Dsیتضح من خالل النتیجة المحصل علیھا أن معدل قیمة   

  .سوس تنتمي لفئة التضاریس القویة، مما سیساھم في نشاط عملیة التعریة



 

یلعب عامل توجیھ السفوح دورا مھما في دراسة األحواض النھریة، خصوصا في دینامیة التعریة، فلقد أكدت 

العدید من الدراسات أن السفوح الموجھة نحو الشمال والشمال الغربي، تكون سفوح رطبة وتربتھا سمیكة، مما 

تتمثل في االنزالقات األرضیة وفة، 

واألخادید المتعمقة، عكس السفوح الموجھة إلى الجنوب والجنوب الشرقي، فھي سفوح شمسیة وجافة، تتمیز 

بانحدارات ضعیفة، مما یجعل تطور تكوینات سطحیة أمر غیر ممكن، ووجود غطاء نباتي ضعیف، وتھیمن فوق 

  ).2009أبھرور،(أنواعھا، مما یرفع من حجم االقتالع وغسل التربة 

  مبیان توزیع توجیھ السفوح بالحوض النھري لواد سوس

بش��كل من��تظم، بحی��ث نالح��ظ  ل��واد س��وس

ث�م الس�فوح  %24، تلیھ�ا الس�فوح الجنوبی�ة ب 

كبی�رة م�ن أش�عة  لزاوی�ة، ونستنتج من خالل ھذا التوزیع أن السفوح الشمالیة والغربیة ال تتعرض 

عض الودیان تتعرض لفترة تضلیل تبدأ ف�ي وق�ت مبك�ر مس�اءا وتمت�د حت�ى 

وق��ت مت��أخر ج��دا ص��باحا، ف��ي ح��ین تفق��د الودی��ان المتعمق��ة ألش��عة الش��مس لبض��عة أس��ابیع ف��ي فص��ل الش��تاء، ھ��ذا 

التخفیف من التعرض اإلشعاعي للشمس یسمح للتربة لالحتفاظ بالرطوب�ة لفت�رة طویل�ة ویقل�ل م�ن ق�درة الھ�واء ف�ي 

ملیة التبخ�ر، بینم�ا تبق�ى الس�فوح الجنوبی�ة محجوب�ة نس�بیا ع�ن التی�ارات الش�مالیة الغربی�ة الرطب�ة، مم�ا ین�تج عن�ھ 

تساقطات مطریة ضعیفة، إضافة لتعرض�ھا لفت�رات تش�میس طویل�ة الش�يء ال�ذي یزی�د م�ن ح�دة تجفی�ف الترب�ة م�ن 

  L’exposition des versantsتوجیھ السفوح

یلعب عامل توجیھ السفوح دورا مھما في دراسة األحواض النھریة، خصوصا في دینامیة التعریة، فلقد أكدت 

العدید من الدراسات أن السفوح الموجھة نحو الشمال والشمال الغربي، تكون سفوح رطبة وتربتھا سمیكة، مما 

فة، یسمح بتطور تكونات سطحیة سمیكة تساعد على انتشار آلیات تعریة مختل

واألخادید المتعمقة، عكس السفوح الموجھة إلى الجنوب والجنوب الشرقي، فھي سفوح شمسیة وجافة، تتمیز 

بانحدارات ضعیفة، مما یجعل تطور تكوینات سطحیة أمر غیر ممكن، ووجود غطاء نباتي ضعیف، وتھیمن فوق 

أنواعھا، مما یرفع من حجم االقتالع وغسل التربة ھذه السفوح أشكال التعریة الخطیة بكل 

مبیان توزیع توجیھ السفوح بالحوض النھري لواد سوس:  8شكل 

ل��واد س��وستت��وزع فئ��ات توجی��ھ الس��فوح ب��الحوض النھ��ري  8

، تلیھ�ا الس�فوح الجنوبی�ة ب %27و  %28ھیمنة السفوح الش�مالیة والغربی�ة عل�ى الت�والي بنس�بة 

، ونستنتج من خالل ھذا التوزیع أن السفوح الشمالیة والغربیة ال تتعرض 

عض الودیان تتعرض لفترة تضلیل تبدأ ف�ي وق�ت مبك�ر مس�اءا وتمت�د حت�ى الشمس بدرجة كبیرة، إضافة إلى كون ب

وق��ت مت��أخر ج��دا ص��باحا، ف��ي ح��ین تفق��د الودی��ان المتعمق��ة ألش��عة الش��مس لبض��عة أس��ابیع ف��ي فص��ل الش��تاء، ھ��ذا 

التخفیف من التعرض اإلشعاعي للشمس یسمح للتربة لالحتفاظ بالرطوب�ة لفت�رة طویل�ة ویقل�ل م�ن ق�درة الھ�واء ف�ي 

ملیة التبخ�ر، بینم�ا تبق�ى الس�فوح الجنوبی�ة محجوب�ة نس�بیا ع�ن التی�ارات الش�مالیة الغربی�ة الرطب�ة، مم�ا ین�تج عن�ھ 

تساقطات مطریة ضعیفة، إضافة لتعرض�ھا لفت�رات تش�میس طویل�ة الش�يء ال�ذي یزی�د م�ن ح�دة تجفی�ف الترب�ة م�ن 

28%

24%21%

27%

السفوح الشمالیة  السفوح الجنوبیة

السفوح الشرقیة السفوح الغربیة

13 

توجیھ السفوح  8.3

یلعب عامل توجیھ السفوح دورا مھما في دراسة األحواض النھریة، خصوصا في دینامیة التعریة، فلقد أكدت 

العدید من الدراسات أن السفوح الموجھة نحو الشمال والشمال الغربي، تكون سفوح رطبة وتربتھا سمیكة، مما 

یسمح بتطور تكونات سطحیة سمیكة تساعد على انتشار آلیات تعریة مختل

واألخادید المتعمقة، عكس السفوح الموجھة إلى الجنوب والجنوب الشرقي، فھي سفوح شمسیة وجافة، تتمیز 

بانحدارات ضعیفة، مما یجعل تطور تكوینات سطحیة أمر غیر ممكن، ووجود غطاء نباتي ضعیف، وتھیمن فوق 

ھذه السفوح أشكال التعریة الخطیة بكل 

 

 

 

 

 

8ش��كلالم�ن خ��الل        

ھیمنة السفوح الش�مالیة والغربی�ة عل�ى الت�والي بنس�بة 

، ونستنتج من خالل ھذا التوزیع أن السفوح الشمالیة والغربیة ال تتعرض %21الشرقیة ب

الشمس بدرجة كبیرة، إضافة إلى كون ب

وق��ت مت��أخر ج��دا ص��باحا، ف��ي ح��ین تفق��د الودی��ان المتعمق��ة ألش��عة الش��مس لبض��عة أس��ابیع ف��ي فص��ل الش��تاء، ھ��ذا 

التخفیف من التعرض اإلشعاعي للشمس یسمح للتربة لالحتفاظ بالرطوب�ة لفت�رة طویل�ة ویقل�ل م�ن ق�درة الھ�واء ف�ي 

ملیة التبخ�ر، بینم�ا تبق�ى الس�فوح الجنوبی�ة محجوب�ة نس�بیا ع�ن التی�ارات الش�مالیة الغربی�ة الرطب�ة، مم�ا ین�تج عن�ھ ع

تساقطات مطریة ضعیفة، إضافة لتعرض�ھا لفت�رات تش�میس طویل�ة الش�يء ال�ذي یزی�د م�ن ح�دة تجفی�ف الترب�ة م�ن 

 . الرطوبة
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  سوسلواد توجیھ السفوح بالحوض النھري خریطة : 9شكل 

  :خاتمة 

نموذج���ا تطبیقی���ا الس���تخدام نظ���م المعلوم���ات  للح���وض النھ���ري ل���واد س���وس،ش���كلت الدراس���ة المرفومتری���ة     

الجغرافی���ة، ف���ي بن���اء قاع���دة بیان���ات جغرافی���ة للمتغی���رات المرفومتری���ة، باالعتم���اد عل���ى نم���اذج االرتفاع���ات 

ة والھیدرولوجی���ة للح���وض باإلض���افة ، بحی���ث  ت���م الحص���ول عل���ى ج���ل القیاس���ات المرفومتری���DEMالرقمی���ة 

إل���ى اس���تخالص أنم���اط ش���بكات التص���ریف الم���ائي وتحلیلھ���ا، ولق���د خلص���ت الدراس���ة إل���ى أھمی���ة اس���تعمال ھ���ذه 

  .التطبیقات لما توفره من نتائج دقیقة وذات جدوى في المشاریع التي تتعلق بالتنمیة والتھیئة

  :لحوض واد سوس إلى استخالص النتائج التالیة ولقد سمحت الدراسة التحلیلیة للخصائص المرفومتریة 

  ینتھي حوض واد سوس عند الرتبة السادسة حسب تصنیف(Strahler) ویعد من األحواض الكبیرة، إذ ،

  .كلم، ویمیل إلى االستطالة 1065بینما یصل حوضھ إلى  ،2كلم 17278بلغت مساحتھ 

 یصنف الحوض ضمن الفئات التضاریسیة القویة والوعرة.  

 دة فئة االنحدارات الضعیفة في القسم الجنوبي للحوض، الشيء الذي یؤثر على تناقص الجریان سیا

السطحي، عكس القسم الشمالي حیث االنحدارات قویة، مما یساھم في تسریع وتیرة الجریان السطحي 

  .والتعریة

 تخترق الحوض شبكة ھیدروغرافیة سطحیة في الجنوب، كثیفة ومتعمقة في الشمال.  

 اس كل من نفاذیة البنیة الصخریة السائدة في الحوض وتنوع التضاریس، إلى انخفاض كل من كثافة انعك

 .الجریان وتكرار المجاري

  ولقد خلصت الدراسة أن الخصائص الشكلیة والمرفومتریة لحوض واد سوس، ھي انعكاس طبیعي

العوامل التي تحكمت في تحدید لخصائص البنیة الجیولوجیة، بحیث تعتبر االلتواءات  والصدوع أكثر 

 .الشكل العام للحوض
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  المراجع باللغة العربیة
المنطق�����ة الممت�����دة فیم�����ا ب�����ین القصـــــ�����ـیر ومرســـــ�����ـى أم غ�����یج  .)2007( ،أب����و ری�����ة أحم�����د محم�����د أحم�����د

  .بحث لنیل شھادة الدكتوراه، جامعة اإلسكندریة، مصر ،جیومورفولوجیة دراســــــة

جیومورفولوجی���ة ال���ركن الجن���وبي الش���ـرقي لمص���ـر دراس���ـة للمنطق���ة  .) 2003( ،آدم س���ـمیرة حس���ـن أحم���د

حوضـ����ـین والح����دود المص����ـریة السـ����ـودانیة، منش����ورات معھ����د البح����وث والدراس����ات األفریقی����ة،  وادي ب����ین
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