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  :المقدمة

ة من الناتجـ) اء النباتيـالماء، التربة، الغط(تتميز البيئات الجافة بمحدودية الموارد الطبيعية المتجددة      
الخصـبة وارتفاع معـدالت التبخر ووجود حي والمياه الجوفية والتربات قلة األمطار ومصادر الجريان السطـ

كس بدوره على نوع وآثافة الغطاء النباتي واستخدام األرض والنشاطات ـوازن مائي والذي ينعـعجز في الت
دام األرض ــالقة بين استخـلمرتبطة بطبيــعة العوظهور العديد من اآلثار البيئية ا. البشرية لسكان هذه المناطق

  .للنشاط المعين ومدي توفر المورد الطبيعي
وعمومًا يستخدم مصطلح البيئات الجافة وشبه الجافة لإلشارة إلى  المناطق التي يسـودها المناخ الجاف       

 المناطق المدارية، ووفقًا والحشائش القصيرة وتشمل االستبس في المناطق المعتدلة والسافنا القصيرة في
  .من مساحة اليابس% 36 -33للتقديرات فإن مجموع مساحات األراضي الجافة تقدر بحوالى 

 33ْودان الذي يقع بين دائرتي عرض ـمن مساحة الس% 76,1تغطي المناطق الجافة وشبه الجافة حوالي      
وتعتبر منطقة شمال شرق .  لقارة أفريقيامالي الشرقيـ شرق في الجزء الش22ْ و38ْ شمال، وخطي طول 3ْو

ساحل البحر (       السودان من أآثر مناطق السودان تأثرًا بالجفاف حيث تأثير البيئة المحلية والمميزات الطبيعية 
ع تمامًا في ــباإلضافة إلى أن المنطقة تق) ر األحمر، المنطقة السهلية غرب الجبالـاألحمر، سلسلة جبال البح
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ملم، هذا االنخفاض 526والي ـساحل الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة، وعجز مائي سنوي يقدر بحزام الـح
اء النباتي واستخدامه سواء آان للرعي أو الوقود أو ــة الغطـه على آثافــفي آمية الوارد من األمطار له انعكاس

خر في ـافة إلى تأثير عملية التبــعة، باإلضكان المنطقة هو الرعي والزراـري لســالمباني خاصة وأن النشاط البش
آما أن  محدودية الماء العذب يقلل من آمية المياه ألغراض .خصائص التربة المتكونة عند مصبات األودية

  . الشرب والزراعة
ومن ناحية أخري ونتيجة للنشاط الزراعي ظهرت العديد من المشكالت الخاصة بالتربة مثل تصلب      

ة لألرض الزراعية مما أثر في تشبع التربة بالرطوبة وصعوبة استخدام اآللة الزراعية التقليدية الطبقة السطحي
رب، ــوبالتالي آمية اإلنتاج وزيادة الملوحة مما أدي إلى انحسار األرض الزراعية، باإلضافة إلى ملوحة مياه الش

  .  فاض آثافة الغطاء النباتي الحولي للنشاط الرعويـوانخ
آان البد من أجراء دراسة تفصيلية لموارد الماء والتربة بغرض التعرف علي أسباب انخفاض لكل ذلك 

رب والزراعة، ومحاولة إيجاد المعالجات ــاإلنتاجية بالنسبة للتربة الزراعية وتدني آمية المياه الصالحة للش
اعد في االستغالل األمثل لهذه العاجلة والمناسبة، واالستفادة من نتائج الدراسة في وضع خريطة استثمارية تس

  .ق المناظرةـومحاولة االستفادة من نتائج الدراسة في المناط. تها وتنميتهاـالموارد لضمان استمراري
تعتبر الجغرافيا من العلوم الهامة في العصر الحاضر لما تقدمه من إسهامات معلوماتية في مجاالت   

، ام األرض واالستفادة من الموراد الطبيعية والمحافظة عليهااألنشطة البشرية خاصة تلك التي ترتبط باستخد
(  بتعدد فروعها على عدة مناهج منها الوصفية واالستقرائية واالستنباطية واإلحصائية والكميةفي ذلك ةعتمدم

ة  للحصول على نتائج تكون أقرب إلى الموضوعي)الخ...الجيومور فولوجيا، الهايدرولوجيا، البيدولوجي، المناخ،
 إلىسيمها تعدد فروع الجغرافيا الطبيعية ، والتي يتم جمع المعلومات فيها من خالل عدة مصادر يمكن تقبوذلك 

الدراسة و. ، والخرائط الجوية ، وصور األقمار الصناعيةإعداد الخرائط من الصورثالثة أقسام أساسية هي 
 مثل التحليل المعملي للتربة والماء لتحليل المعملي وا. المسح الميداني للظواهر الطبيعيةالميدانية او ما يعرف ب

  .للحصول على المعلومات التي يصعب الحصول عليها في العمل الميداني 
  
 
  

   : في الجغرافياالعلمي مناهج البحث 
ات         ع البيان ن جم ث م ستخدمها الباح ي ي ددة الت داخل المتع اليب والم المنهج األس صد ب صنيفها،يق  ، وت

ا          لنبنت عليه من مس   إا   م بيانوتحليلها و  م نتائجه ا وتعم ا وتوقعاته مات نظرية وأسئلة محورية وفروض تبين تبعاته
رح                موتقترح تطبيقات جديدة ويكشف عن ال      ا تقت بادئ واألسس النظرية والمنطقية والحسية في حل المشكالت آم

تنباطي،        وقد بدأت الجغرافيا تتولد عن الفلسفة آبقية الع       . صياغات جديدة لتلك المشكالت      نهج االس وم بواسطة الم ل
يوإحتاجت   اهج ف ى من ا إل تكمال بنائه د من التأ أ اس ى مزي ا عل نهج يخرى تعينه ك الم تج عن ذل د  لفروضها ون ي

ي االستقرائي ، وبتكامل هذين المنهجين نتج     اختالف      و، المنهج العلمي التجريب ة واختلفت ب اهج العلمي داخلت المن ت
ن ى م ةالظواهر موضع الدراسة إل ي، وإحصائي،هج وصفي ومسحي ودراسة حال اريخي ، وتحليل  وترابطي وت

  .وغيرها
ا             وباستخدام ة منه احث    ، هذه المناهج في البحوث الجغرافية بتعدد فروعها خاصة الطبيعي ن من   و تمكن الب

  .تطبيق مجموعة من المناهج في دراساتهم مما نتج عنه تصميم نماذج للبحث
  

  :النموذج
ل          سط يمث تعمالها ورصدها وضبطها وعمل              هو عرض مب سهل اس اذج ي صياغة سهلة للظواهر، والنم

ع،                          ى الواق ا عل ة مدي صدقها وانطباقه ة، لمعرف ى الظاهرة الحقيقي ا عل االستنتاجات فيها، آما يمكن اعادة تطبيقه
  .والخروج بعد ذلك بقوانين وأحكام عامة

ة ال   ل الدراسات العلمي ذلك تعم واهر ول ة الظ ي دراس ة ف اهرة  حديث ى االستعاضة عن الظ ة، عل المختلف
ا سيكون               )بنموذج الظاهرة (المدروسة بما يسمى     ، فالنموذج وسيلة لتصوير أو تمثيل ظاهرة ما تسمح لنا بالتنبؤ بم

تمثيل للواقع، يحاول   : وعلى هذا األساس، يمكن تعريف النموذج بأنه      . عليه الوضع في المستقبل في ظروف معينة      
ى من              ظواهر هذا الواقع، وهو أبسط منه ولكنه قريب         تفسير ظاهرة ما من      ذي بن ا ال من آماله، لدرجة يحقق معه

ه شئ .أجل ا ين ه إنم دة من لغات ل واح ي تمث ه، والت شئ خريطت ا ين الجغرافي حينم ًا( ف ة )نموذج صغر الحقيق ه ي  ألن
ذه الخريطة أو            ق ه ًا، وعن طري ق   ويبسطها ويصنع لها مخطط د من ال   عن طري ة العدي ستطيع أن   مقارن خرائط ي

  :ويمكن تقسيم النماذج إلى ثالثة أنواع". يستنتج الحقائق"
ة     مهمتها األساسية التعبير عن   هى نماذج نظرية أو رمزية      : النماذج الرياضية  )1( الصورة الحقيقي

 .برموز رياضية، آما تلعب دورًا هامًا في حل المشكالت االنتاجية والتوزيعية
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ة الظاهرة    تستخدم في  : النماذج الطبيعية  )2( ك بترجم ى  التحليل المكاني والتنبؤ اإلقتصادي، وذل إل
 . أو أآثر سهولة من حيث المالحظة أيسر فهمًا)طأبس(حالة طبيعية مشابهة تكون 

سطة    : النماذج التجريبية  )3( اذج مب سير أوفى            هى نم ى معالجة أفضل وتف  تمكن من الحصول عل
  .إضافة الى إمكانية التنبؤ الواسعة

    
  : في الجيومورفولوجيامناهج البحث

ا       راآين  الجيوموفولوجي ل الب ة مث ات الداخلي كال سطح األرض، والعملي ة أش تم بدراس ذي يه م ال و العل  ه
القوية التي مارست وما زالت تمارس نشاطها فوق سطح         مثل التربة واالنزالقات األرضية     والزالزل، والخارجية   

شرية        آتقدير فعاليتها وأهميتها و   األرض ، ودراسة معدالت نشاط هذه العمليات و        ات الب ى الفعالي ثارها المباشرة عل
هذا آذلك يهتم .  والمراآز العمرانيةالل األرض للزراعة وبخاصة مشاريع الري، وإقامة المشاريع الهندسية      غستإآ

ا، باإلضا  العلم بدراسة أصل أشكال سطح األرض ونشأتها واتجاهات تطورها في المستقبل وتقدير أعما     ى  ره فة إل
ك األشكال، ودراسة شبكات التصريف                      دراسة طبيعية ا   ا تل ي تتكون منه ة وخواصها الت لمواد الصخرية والترابي

ديل    ،يئان هما الثلى المياه السطحية والجوفية ودورالمائي ونظم التصريف وخصائصه مع الترآيز ع  ره في تع  وأث
  . خصائص قوة الصخر والمواد الترابية

الخبرات المتعلقة بأساليب البحث  شوطًا بعيدًا في تطوير البحوث ونووجيوقد قطع الجيومورفول
 وقد بدأت مثل هذه التطبيقات في ،جيومورفولوجية ال وعمل الخرائط والمخططات ،التفصيليجيومورفولوجي ال

 دى وجوCooke  وآذلك أبحاث آل من آوكت في بولندا وتشيكوسلوفاآيام و قبيل ذلك بسنوا1972بريطانيا عام 
Goudie ودورنكامب Doornkamp وقد . الماضيم في فترة السبعينات من القرن ل في بيئات مختلفة من العا

 التيمثل تلك آنجاحها  أجريت في األقاليم الجافة وشبه الجافة التيجيومورفولوجية التطبيقية الأثبتت الدراسات 
  تلك وآذلكاإلقليمي،اض اإلنشائية والتخطيط  مسح موارد المواد السطحية للبحرين وتقييمها لألغرإليهدفت 
زدادت أهمية هذه الدراسات في إلقد     و.  لألغراض التنمويةاستغاللهاو  أجريت لتقييم  موارد األردنالتي

 تظهر بكل وضوح سواء في الحقل أو التياألقاليم الجافة و شبة الجافة نظرًا لسهولة التعرف على أشكال السطح 
 تلك األشكال آوسيلة لتحديد وحدات متجانسة من استخدام إذ يمكن ، أو الفضائيةالصور الجوية دراسة خالل من 

ة الجيولوجية والتربة والحياة النباتية والهايدرولوجيا نيسطح األرض تترابط فيها عناصر الشكل والمنحدرات والب
غراض ساس عناصر محددة تتناسب واأل على أالحقلي لالختبار عينات الختيار هذه الوحدات المتجانسة مالئمة ،

 التنبؤ بخصائص مناطق أخرى غير مدروسة ولكنها مشابهة لها في نتائجها استخدام آذلك يمكن ،المطلوبة
  . أسلوب النظائر األرضيةباستخدام

  
  : المنهج الكمي   .1

هر    ن أش رن الماضي م ي منتصف الق وجين ف اء الجيومورفول ن العلم ة م نهج مجموع ذا الم هم أسس ه
ون  ترالر Hortonهورت ى     Strahler وإس ز عل ي ترآ فية الت ات الوص ي الدراس نقص ف صور وال ة الق  لمعالج

ك                             ا تل ألف منه ي تت ات الت ة الطبق وجي وبني وين الجيول ك بدراسة التك ي لظواهر سطح األرض وذل الوصف الحقل
ذي يعتم              ر    الظواهر والتي تستخدم ما ُيعرف بالمنهج الوصفي الدلقيزي الكيفي ال ى خب أن ة الباحث، ورحجوا    د عل

ه     أي غن ال يكون قاصرًا على خبرة الباحث في الحقل فقط، بل ينب  أهذا الوصف يجب     ا تقدم ى م ن تعتمد نتائجه عل
ة      الدر ات دقيق نهج في الدراسة                     عرف  ت اسة الكمية من بيان ذا الم ى ه اد عل د االعتم  باسم الدراسة االحصائية، وعن

  . الدراسة آمية موضوعيةالجيومورفولوجية تصبح نتائج 
  
  : المنهج المسحى .2

اهج البحث                    ام من من يعتبر المنهج المسحى أهم فروع المناهج الوصفية، ويعتبر المسح طريقة ومنهج ع
ة                          ات المجموعة بعناي سير البيان ل وتف درة وتحلي ه مق دافًا ثابت ألنه يتضمن بالضرورة مشكلة واضحة محدودة وأه

ديم   ى تق افة إل ة باإلض ة بالغ ائج بمنطقي ري.  النت ورى وي ي   Dury 1951 دي ل الكم ر التحلي  أن تعبي
Morphometric Andysisهو تعبير شامل يدخل ضمن معناه عدة دراسات حسابية أخرى من بينها   :  

   Geometricدراسة العناصر التي تؤثر في تضاريس سطح األرض   .1
Analysis   

ة     .2 ساحة المنطق ن م ل م ين آ ات ب ة العالق ر  دراس سطح البح سوبها ل    ومن
Arithmetic Analysis  .   

طح األ     .3 اهرات س واع ظ ة أن دى  دراس ا وم ة منه ل مجموع داد آ   رض وأع
  .Volumetric Analysis أجهادها بالنسبة للمساحة الكلية للمنطقة التي تتمثل فيها تلك الظواهر 

  .Clinometric Analysisدراسة انحدارات سطح األرض  .4
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ه           أن وأوضح ديوري  ستنبط الباحث معلومات د ي ه عند إتباع المنهج الكمي في الدراسة الجيومورفولوجية ق
 . معًاجميعهامن أي من هذه الدراسات المختلفة أو 

ين أشكال منحدرات سطح األرض ودرجة االنحدار،                           ة ب ة المتبادل اد العالق نهج بإيج ذا الم تم ه أيضًا يه
ذلك مو صريف، باالضافة إ روآ ة حوض الت ن   فولوجي ل م ار آعام اري األنه ي مج سطحية ف اه ال ة المي ى دراس ل

دارها    ساب مق يبها وح ة ترس ام وآيفي ة األحج ابية المختلف ات اإلرس ل المفتت ى نق درتها عل ة وق ل الترب ر عوام  عب
ويساعد استخدام هذا المنهج في  . عالقات معينة بين ظواهر مختلفة قد ال يستطيع الباحث الوصول اليها بغير مسح     

  .يضيةفد الطبيعية بالمراوح الرالميداني للمواالمسح 
  

ل                       ى عدة طرق وأدوات للتحلي د عل ة يعتم اهج في الدراسات الجيومورفولوجي استخدام وتطبيق هذه المن
  : ما يليفيوالتي يمكن تلخيصها 

  
   :التحليل المورفومترى.  1

صف الكمي ألشكال سطح     أحد فروع الجيومورفولوجية ويقصد بها الو      Morphometeyالمورفورفومترية  
ة أحواض التصر                 األ ه مورفومتري ق علي ة يطل ى       يرض، والوصف الكمي لنظم الصرف النهري وم عل ف، حيث يق

  :عدة أسس
ي يمكن قياسها        أ .1 ا       ن حوض التصريف وحدة مساحية لها خصائصها الت ذا يمكن تحليله ى ه ًا، وعل آمي

 .وتصنيفها ومقارنتها
  . التي يمكن ترتيبها في سلسلة متكاملةم حوض التصريف مجموعة من المجاريضي .2
ه وحدة او نظام عمل     تهيمكن معالج .3 ة في       Working System على أن ة متمثل ة من الطاق ه آمي  تدخل

 .آمية التساقط وأشعة الشمس ثم تخرج منه آتصريف مائي
 

د  ذلك نج شكل ترن الدراسة المورفومأوب ين آل من ال ع ب ة تجم ة Formي ي إطارProcess والعملي   ف
بعض وربطه           تآمي واحد، وآذلك     ة المجرى     اربط الخصائص المختلفة لشبكة التصريف ببعضها ال  بهايدرولوجي
 .ويةجالمائي وعملية الت

د دراسة                    و        مى الهايدرولوجيا   لدراسة المورفومترية تربط بين عل    إذن ا  ة عن الجيومورفولوجي
ات مور  ن قياس ا م ا يتبعه ًا وم صريف آمي ن   أحواض الت صحبها م ا ي ة وم ة المائي ة التوي ا بعملي ة وربطه فومتري

واض   ة ألح رات المورفومتري اس المتغي ة، وتق دورة الديفيزي رف بال ا ُيع اب أو م ل وار س ت ونق ات نح عملي
  . التصريف من خالل العمل الميداني أو بواسطة الخرائط الكنتورية أو الصور الجوية أو الصور الفضائية

  
ى خصائص شبكة التصرف                   وبذلك يساعد التحلي   ومترى ألحواض التصريف في التعرف عل ل المورف

ا                       ة، آم ة الخصائص الهايدرولوجي ك بمعرف ك األشكال وذل سير تل والعوامل المؤثرة في تشكيل سطح األرض وتف
ه،                تساعد الدراسة الموفومترية في تحديد الخصائص الموفولوجية لشبكة التصريف ومدى التطور الذي وصلت إلي

  . ثم معرفة آميات الرواسب المنقولة الى مصبات هذه المجاريومن 
  

  :التحليل المورفولوجي .2
ة لأل   يقصد بالخصائص  ة   المورفولوجي اد المحددة        شكال الجيومورفولوجي ك األبع ا  تل ذه       له ا تضمه ه  وم

صائص            صفات أو الخ ن ال ة م شمل مجموع صائص ت ذه الخ إن ه ذا ف ب ، ل ة رواس ساحة وطبيع ن م اد م األبع
ل ال ة مث ولالمورفومتري اعاال و،والعرض ،ط ساحال و،رتف ا،  اال و،ةم ون منه ي تتك ة الرواسب الت دار وطبيع نح

تحكم في حجم               شكالوتوضيح مدى تباين األ    ي ت ات الت ا  فيما بينها والتي تمثل نتاجًا للعوامل والعملي ل     ه  وشكلها مث
 وعمليات النحت واإلرساب الفيضي        مساحة حوض التصريف وآمية الحمولة من الرواسب والتضاريس والمناخ        

  .سواء آان بواسطة الهواء أو الماء
ة             لألشكال الجيومورفولوجية ودراسة الخصائص المورفولوجية     م آيفي ا فه ائج يمكن من خالله  تعطي نت

  .تكوينها
  

  :  اإلحصاء.  3
ساعد ع            حصاء أدا إلتعتبر ا  ي ت ة الن    ة للقياس ومنهجًا للبحث يقدم للباحثين المادة الخام الت ى اقام ات،  ل ظري

 آميًا، وهو بذلك يعكس نتائج البحث العلمي في صورة          ويقوم المنهج االحصائي على تجميع المادة العلمية تجميعاً       
ستخدم                   ة، وي ة آمي ى لغ ة ال ة الكيفي ان األحداث       رياضية باألرقام والرسوم البيانية بمعنى انه يحول اللغ ل وبي  لتحلي

ا    اين مخرجاته ي تتب ررة الت ي          المتك دث ف ي تح ة الت رات الكمي ات والتغي ة للبيان ة الكمي ى المالحظ وم عل ، ويق
ديرات                 المخرجات التي ترتبط باأل    ل لعمل تق سعى باإلحصاء التحلي ا ي ؤات أو     حداث موضوع الدراسة، آم  أو تنب
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ه خصائص        تعميمات واسعة النط   ق علي ة من مجتمع أصلى تنطب اق بإعتبار أن مجتمع البحث الموصوف هو عين
  . عينة وبالتالي يعتبر أداة لتقريب العلوم االنسانية من الموضوعيةال

  
  :دراسة التربة . 4

ة      ا الترب ا يعرف بمولوجي ذي    Soil Morphologyدراسة التربة تتم من خالل وصفها بم م ال  وهو العل
ة الجغرا          شمل وصف الطبيع و ي ية، فه شرة الرض ن الق زء م رة آج ة الحاض ا الطبيعي ة بحالته صف الترب ة ي في

Physiog raphy ذا ف ين        إ لسطح التربة وترآيب خواصها وقطاعها، وعلى ه ه من الصعب وضع حد فاصل ب ن
  .  هذا العلم وعلم الجيومورفولوجي

  
صفات     ة ال اول دراس وجي تتن ة الموفول ة  افدراس ة للترب دار External Propertiesلخارجي  آاإلنح

Relief ل ية  Slope والمي كال األرض ة     Land Forms واألش صفات الخارجي ذه ال ط ه ة رب ك محاول ي ذل  يل
  .بالصفات الداخلية

  
 :دراسة الماء .4

يد مدي مالءتها لغرض معين أو آخر، آما        تعتبر نوعية المياه من أهم المؤشرات الرئيسية في تقييم وتحد         
ي  تعتبر المحصلة الرئيسية لجميع العوامل والتفاعالت والمؤثرات التي أثرت علي الدورة الهايدرولو    جية، حت

ع طبيعي                  ر أو نب ي سطح األرض أو من بئ اه يجب أن         . لحظة إستغاللها عل ذه المي ولكي نحدد مواصفات ه
  .استخدامومقارنتها بالمعايير المتفق عليها عالميًا لكل ندرس الخواص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية لها 

  
  

  
  نموذج التحليل الجيومورفولوجى لتقييم المراوح الفيضية

   وشبه الجافةبالبيئات الجافة
  

لتقييم المراوح الفيضية   ) 1ملحق (يعتبر النموذج  خالصة الستخدام مناهج البحث فى الجيومورفولوجيا         
ا                  ة الموسمية لم بالبيئات الجافة وشبه الجافة والتي تعتبر من األشكال الجيومورفولوجية الهامة عند مصبات األودي

  -: آما يلي عناصره، والذي يمكن تعريف )2ملحق(من موارد متجددة توفره 
  

  :الجيومورفولوجيا التطبيقية
تحدث تص     أس ة يخ ة الجيومورفولوجي ي الدراس دًا ف ًا جدي اء فرع تفادة العلم ات  باالس ن المعلوم  م

ة          ال ة المشروعات المختلف د إقام ذي جيومورفولوجية عن ى             وال دًا عل ة معتم ا التطبيقي  يعرف بأسم الجيومورفولوجي
  .أسس الرياضيات والتقنيات الحديثة استخدام

  
  :قراءة الصور الجوية وصور األقمار الصناعية والخرائط

صناعية    ار ال ة وصور األقم ل الصور الجوي ساعد دراسة وتحلي بكة ) Landsat(ت د ش م وتحدي ي رس ف
 ArcView GISبرنامج  (GISالتصريف باستخدام طرق تحليل االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 

Version 3.1( م الي رس صريف ، وبالت واض الت دود أح ة الم   ح ي الدراس ساعد ف ا ي ة   مم ة والدراس ورفومتري
  .صة بمنطقة الدراسة والخصائص الطبيعية األخري، باإلضافة إلى دراسة الخرائط الخاالمورفولوجية

  
  :التحليل المورفومترى 

، والتي تخدام المعادالت الرياضيةساستها با يوضح الخصائص المورفومترية التي يمكن در)1( الجدول
  :تتمثل في

  .الخصائص المائية لشبكة التصريف .1
 .الخصائص الشكلية لشبكة التصريف .2
 .خصائص الكثافة النهرية .3
  .الخصائص التضاريسية لشبكة التصريف .4

  
  لهاوالمعادالت الرياضية التابعة  الخصائص المورفومترية األساسية ألحواض التصريف): 1(الجدول 
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  :الخصائص
  

  التمييز
  

  رمزها وقانونها
  :الخصائص المائية للشبكة/ 1

-  
U  

   الرتبة النهرية-

-  Nu  - عدد األنهار من رتبة U  
-  (ZN)u  - عدد األنهار في حوض رتبة U  
-  Ru = Nu/Nu+1  -نسبة التشعب النهري   
  U مجموع أطوال األنهار ذات الرتبة -  Lu  آم
  Uسط مجموع أطوال األنهار  متو-  Lu = L /Nu  آم
  Uمجموع أطوال األنهار في حوض رتبته   u = L1 + L2+…+ Lu (ZL)  آم
  :الخصائص الشكلية للشبكة/ 2   
   مساحة الحوض المائي- Au  2آم
   طول الحوض المائي- Lu  آم
   uA= Br   آم

             Lu   
   عرض الحوض المائي-

   محيط الحوض المائي- P  آم
-  Rc = Au/Area of circle 

Having Same P 
   إستدارة الحوض المائي-

-  Rc = diameter of cicle  
Having same P/Lb 

   إستطالة الحوض المائي-

  :خصائص الكثافة النهرية/ 3   
   آثافة التصريف- Du = (ZL) a/Au  2آم لكل آم

   تكرار المجاري- Fu = Nu/Au  2آم/عدد
  التصريف نسيج - Tu = Nu/Pu  الخشونة

  :الخصائص التضاريسية للشبكة/ 4   
  باألمتار

                    Z       
   إرتفاع مصب المجري-

   أعلى نقطة في الحوض- z  باألمتار
   التضرس الكلي- H = Z - z  باألمتار

-  Rh  =  H/Lb -نسبة التضرس   
  ).م1971(نقًال عن دورتكامب وآنج ) م2000(أل سعود : المصدر 

  
   :لوجىلتحليل المورفوا

ذآر              ساحة     ) Nilsen1985(    ي ا م دة منه ل عدي ه عوام تحكم في كلها ت ضية وش راوح الفي م الم أن حج
ى هوامش الحوض والتي يمكن           وني عل حوض التصريف وآمية الحمولة من الرواسب والتضاريس والرفع التكت

 :دراستها من خالل عدة عوامل هي
 

  :صخري العامل ال-أ
ى وجود مظهر رسوبي أشد      واديإن من نتائج الص) Gillalu 1973(يقول   الخشنة نسبيًا أنها تؤدي ال

  . الناعمة ومن ثم تزداد آمية الرواسب ومساحة الحوض أيضًاواديإنحدارًا ومنه البيدمنت أآثر من الص
  
  : عامل البنية -ب

صدعية ا      ا     لت وجود مظهر البنية الخطية تساعد على نشأة األودية ال وفير الرواسب ونقله ى ت ، ي تعمل عل
  .والتي لها عالقة طردية قوية بإتساع الحوض وطوله وبالتالي مساحة حوض التصريف

  
   : عامل المناخ-ج

ا                  ذلك مراوحه ة ب  ينعكس أثر المناخ على عمليات النحت والنقل واإلرساب في أحواض التصريف مكون
ات رس   ون طبق ث تتك ار، حي طة األمط ضية بواس شن   الفي ل الخ ين الرم ا ب بها م ام رواس راوح أحج ة تت وبية مفتت
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ا من                       رتبط به ا ي ات األمطار وم اختالف آمي ابية ب ة إرس والطين والسلت والجالميد، ولذلك يختلف سمك آل طبق
أثير         الرواسب التي يتم تجويتها     و .حجم وقوة الجريان السطحي    تصبح صالحة للنقل بفعل السيول، باإلضافة الى الت

  .يكي للمياه بفعل اندفاعهاالميكان
  
  
  

  :  عامل مساحة حوض التصريف-د
ة                           ل منطق ساحتها حيث تمث ادة م ضية وزي شكيل المروحة الفي ؤثرًا في ت امًال م تعتبر مساحة الحوض ع
وق                           ابها ف تم إرس سيول وي اء حدوث ال ة أثن ة الجاف ر مجاري األودي مصدر الرواسب، وتنقل رواسب المروحة عب

ادة                         بعضها البعض من جهة    ى زي ساعد عل ا ي ة أخرى مم ي من جه اه مستوى القاعدة المحل  وتتقدم الرواسب باتج
  .مساحة المروحة الفيضية تدريجيًا بتكرار هذه العملية

  
  : رتفاع المروحة الفيضيةإ -هـ 

  . يعرف بأنه مقدار المسافة الرأسية بين قمة المروحة وقاعدتها
  
  :نحدار المروحة الفيضية إ-و
شار إل     ز        ُي دار تتمي ة االنح يم درج ظ أن ق ة، ونالح سطح المروح ام ل دار الع ة االنح ه بدرج ي

رى    اض، وي ى          Dana 1984باالنخف ا تصل إل ادرًا م ضية ن راوح الفي ام للم ر  10ْ أن درجة االنحدار الع ، وتعتب
ساحة حوض التصريف                         ا زادت م مساحة الحوض أحد العوامل المتحكمة في درجة انحدار سطح المروحة فكلم

  .يقل انحدار المروحة وتصبح أآثر استواًء من تلك التي تصرف إليها مساحة أصغر
  
  :شكل وحجم الرواسب -ط

ًا             ل خليط راوح تمث تستمد المروحة رواسبها من حوض التصريف الخاص بها، لذلك نجد أن رواسب الم
  . في المروحة بفعل المياهمن مصادر صخرية مختلفة والتي تحدث لها عمليات تغير أثناء عملية نقلها وإرسابها

سرعة      مل األساسي في اإلرساب   إن بطء اإلنحدار يمثل العا    نجد  وفي عملية اإلرساب     ، وزيادة العمق وال
ات المروحة تجنح                      ين تكوين ينتجان عن زيادة االتساع حيث ينشر التدفق على سطح المروحة وبعد تسرب المياه ب

  .إلرساب بسبب النقص في حجم التدفقالمياه الى ا
   
  :التحليل الحجمي لحبيبات الرواسب -ظ

ذه           ن ه اق ع عة النط ات واس ي معلوم سيرها تعط ب وتف ات الرواس ي لحبيب ل الحجم ة التحلي إن دراس
ين آل من          االرسابات، ومن أبسط الطرق المتبعة في تقسيم حبيبات الرواسب تظهر في تحدي              ة ب ة الحجمي  د العالق

ورث  Grade Scale  ، ويعتبر مقياس تدرج الحبيباتالغرين والطينوالرمل و الحصي  Wentwrth) للعالم ونت
  . من أآثر المقاييس إستعماًال(1922

   
  : الجيومورفولوجيالتقسيم

بما تشمله من موارد طبيعية بعدة طرق  لجيومورفولوجي في تقسيم األراضي  تستخدم نتائج التحليل ا        
اد          . رفومتري والتحليل المورفولوجي آما سبق توضيحه     تضم التحليل المو   ى اعتم وفي هذا السياق يسعي البحث إل

وذج      ي نم تنادًا عل ك اس ضية وذل راوح الفي ي الم ة ف وارد الطبيعي ة موضوع الم بة لمعالج ة مناس ل طريق  دالريمب
(Dalrympl 1968) تخدم ذي اس ل ال دار عام ك  االنح صف ش ث ي ة حي سيم األراضي الطبيعي ي تق ل األرض  ف

وق سطح                             الخارجي ال و المرتفعات ف روز الجب شكيل سطح األرض فبمجرد ب ى ت ا يعمل عل ة ، آم  بأبعاده الثالث
وين            البحر بتأثير القوى الداخلية فإن عوامل التجوية تبدأ  عملها من تفتيت ونقل وترسيب والتى تكون محصلتها تك

ة    وديةهضاب و األ  األشكال الجيومورفولوجية لسطح األرض مثل الجبال و ال        ان الرملي خ ...  واألحواض والكثب  ،ال
ؤثر في          إلي باإلضافة   هأن) 1968( و يرى دالريمبل   ر محددة ت ات غي شكيل  التكوين الجيولوجي توجد عدة عملي  ت

 ومن ثم ، الصلبة منها األجزاء وتمتد حتى وتآآلهاوادي تعمل على نحت  الص   التي الطبيعية مثل التجوية     األراضي
  .الجبل ةمشكال جيومورفولوجية حديثة العهد عند خروجها من قتكوين أ

  
  

  :الموارد الطبيعية 
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 الطبيعية هي منتجات األرض التي تستغل لفائدة االنسان، آما تعتبر عنصر أساسي من عناصر                الموارد  
ذلك                  ة، وب ة والثقافي ق      البيئة المستخدمة في العمليات االنتاجية لتغطية إحتياجات المجتمع المادي يلة لتحقي ر وس تعتب

  :إستمرارية عطاءها إلى اآلتيويمكن تقسيمها حسب . غاية أو هدف معين
  .مثل النباتات والتربة والمياه العذبة: موارد متجددة .1
 .مثل الفحم الحجري والبترول: مواردغير متجددة .2
  .مثل الطاقة الشمسية والهواء: موارد مستمرة .3

  
  :تقييم موارد التربة و الماء 

ات           ية  عملإن   سبقها عملي د أن ت ة الب ا في اإلستخدامات المختلف ستفاد منه تقييم التربة و تصنيفها ألنواع ي
ة         , المسح و الفحص     ذه العملي حيث تعمل عملية الفحص على حل المشكالت المعقدة الناتجة عن تباين األرض و ه

سا                د م ذه األراضى        تساعد في معرفة قيمة آل قطعة من األرض بنسب معينة و بالتالى تحدي وع ه الى   , حة ن و بالت
  .الخ ... تحديد اإلستخدام األمثل مثل الزراعة و الرعي 

دى   د م الى تحدي اء و بالت ات الم ى لعين ضًا من خالل الفحص المعمل يمكن أي ة ف وارد المائي يم الم ا تقي أم
  .لخ ا... مالءمتها لإلستخدامات المختلفة سواء آانت للشرب أو األغراض المنزلية أو للرى 

  
  :المواصفات العالمية

تم                    ي ته ة الت ات والمنظمات العالمي ربط نتائج التحليل بالمعايير والمقاييس التي وضعتها بالهيئ
ة          ة الصحة العالمي ) WHO( بالحفاظ على البيئة من خالل االستقالل السليم لهذه الموارد وأستمراريتها مثل منظم

  .)3ملحقال ()FAO(ومنظمة األغذية والزراعة 
  
  

  لنموذج في تقييم الموارد الطبيعية للمراوح الفيضيةاتطبيق 
  )وادي عرب، وادي أربعات(

تعتمد الدراسات الجيومورفولوجية على العمل الميداني والمعملي باإلضافة إلى األعمال المكتبية 
ل اإلحصائي ثم األخرى مثل  الرسومات الخاصة باألشكال الجيومورفولوجية  موضوع الدراسة  او  نظم التحلي

لمرجوة وتقريب النتائج ربط البيانات باألسس والمعايير والنظريات التي تعتمد عليها  الدراسة للوصول لألهداف ا
 البحثية فى جمع ، ونتيجة لذلك نجد إن مثل هذه الدراسات عادة ما تعتمد على مجموعة من المناهجللموضوعية

  .نماذج بحثية يمكن تطبيقها فى الدراسات الشبيهة  ، والتي يمكن أن تخرج بيةالمعلومات األول
  
  دراستي لألشكال الجيو مورفولوجية بالبيئات الجافة  وشبة الجافة على دراسة المراوح فيوقد رآزت    

لهذه المناطق  وألهميتها )األودية الموسمية(مائية رى ال، التي تتميز بها المجا)ALLUIVAL FANS(الفيضية 
 لها أهمية اقتصادية والتي والغطاء النباتي ، والماءوفرة من مواد متجددة  مثل التربة،صادية لما تمن الناحية االقت

، ووادي أر وتم اختيار  حوض  تصريف وادي عرب،  البيئات مقارنة بالبيئات الرطبةواجتماعية آبرى في هذه
  :بعات بشرق السودان منطقة للدراسة 

  
ي  شمال، فى مساحة تقدر بحوال˚19 و˚17 شرق ، ودائرتي عرض ˚37و˚34 يقع بين خطى طول:  وادي عرب

آبر األودية التي  تنبع  من قمم  سلسلة جبال البحر األحمر المتجه غربا أ آيلو متر مربع ويعتبر من 14875
والذي يصب فى نهر عطبرة حيث تعتمد علية اآبر مدن شرق السودان بعد مدينة بور تسودان في  األغراض 

   . المختلفة مثل مدينة سنكات ، وهيا ، وغيرها من المدنواألنشطة
  
 مساحة تقدر في، شمال ˚20و ˚18 عرض ، ودائرتي شرق˚37 و ˚36يقع بين خطى طول : وادي أر بعات 

، ويعتبر من أهم المجارى السطحية التي تصب في البحر األحمر حيث تعتمد علية  آيلومتر مربع592بحوالي 
  . اورها من مناطق فى أغراض الشرب ، واالستخدامات المختلفة مدينة بوتسودان وما ج

  
( لمواد الطبيعية المتجددة لهذه األودية من خالل دراسة ا دراسة الى تقييم المراوح الفيضيةوقد هدفت ال   

 بغرض الحفاظ عليها التى توفرها وامكانية استخدامها حسب المواصفات والمعايير العالمية) ، التربة الماء
   .ضمان استمرار عطائها وتنميتهاو
  

   :جوذنمنتائج استخدام ال
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ة وشبة                    ات الجاف ضية بالبيئ راوح الفي استخدام البحث التحليل الجيومورفولوجي التطبيقي في دراسة الم
راسة المتوفرة بها، وذلك من خالل الد     ) التربة، الماء ( الجافة واالستفادة من نتائج التحليل في تقييم المواد الطبيعية          

صريف     واض ت ة ألح ات و واديالجيومورفولوجي ر     وادي أربع ر األحم ة البح رب بوالي سودان  (  ع رق ال ). ش
ى الدراسة                     د عل ذي يعتم وللوصول لألهداف المرجوة من هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج االستداللي الكمي ال

صناعية والصور       الميدانية والعملية والمكتبية، حيث تم إعداد  الخرائط الخاصة بالدر          ار ال ذلك صور األقم اسة وآ
ك بغرض        )  عرب وادي أربعات   وادي(الجوية الخاصة بأحواض التصريف      عداد للعمل    اإلموضوع الدراسة وذل

اخ وجيولوجي                        . الميداني ة من من ة الدراسة شملت الخصائص الطبيعي ة لمنطق ام بدراسة جغرافي ك القي  و  اسبق ذل
ى استخدام        . شرية مثل دراسة السكان واستخدام األرض     الخ والخصائص الب  ...جومورفولوجيا ثم انتقلت الدراسة إل

ين     ا ب ة م اد العالق صريف وإيج وض الت ة لح ة المورفومتري ك بالدراس وجي وذل ل الجيومورفول رق التحلي ط
ة                ى الخصائص المورفولوجي ك عل  )4الجدول    (الخصائص المورفومترية داخل آل حوض تصريف وانعكاس ذل

ق( واض  لت)4الملح ك األح ضية     مل ابات في ن ارس ا م تج عنه ا ن ضية (م راوح في ات  ) م أثير العملي ت ت تح
، بدراسة  سابات إلى وحدات أرضية  الجيومورفولوجية والخصائص الهايدرولوجية مما ساعد على تقسيم هذه االر    

ضية            راوح الفي ك الم ة بتل وارد الطبيعي ع الم د مواق م تحدي ا ت اء (خصائص الوحدات األرضية ومكوناته ة، م ) ترب
د                  و دراستها مورفولوجياً والتي تمت    ة بع بها لالستخدامات المختلف صنيفها حسب تناس سيمها و ت م تق ًا ومن ث معملي

  .تحديد مساحاتها
د الخصائص البي          ة الدراسة           دتمكنت الدراسة من تحدي ضية بمنطق راوح الفي ة للم ة والهايدرولوجي ولوجي

 من حيث الخصائص الطبيعية والكيميائية والحيوية وذلك من خالل     وذلك من خالل تحديد مساحة والتربة ونوعها      
وجي حيث أوضحت                  ل الجيومورفول سيمها من خالل التحلي م تق ي ت راوح الت الدراسة المورفولوجية لتربة هذه الم

  .الدراسة أن من أهم الخصائص البيدولوجية للمراوح الفيضية
ى     أنها تحتوي على أنواع مختلفة من التربة لها صفات        .1 ي وصلت إل ة الت  وخصائص الترب

   .ةمرحلة متقدمة من التطور خالل دراسة القطاعات األرضي
ز بالملوحة                       .2 ي تتمي ة  الت واع الترب أن أهم ما يميز هذا النوع من التربة أنها تندرج تحت أن

 . )6، 5الجدول  (وبالقلوية
ا ت       .3 نالحظ أنه راوح ف ذه الم ة له صائص الهايدرولوجي ق بالخ ا يتعل ا فيم ود  أم ز بوج تمي

ي   اه يف ن المي د م زون جي ات بمخ ات  االمتطلب راء المعالج م إج ة إذا ت تخدامات المختلف س
راوح       طح الم ى س شرة عل ار المنت بعض اآلب ة ل صائص الكيمائي ة الخ ن ناحي صحية م ال

سبة ل  شاط الزراعي بالن ب الن ق بجان ا يتعل ضية خاصة فيم ث أدى واديالفي ات حي  أربع
ل                   استخدام الماء ذي الترآي    ساحة تمث ة في م شرة الترب ى تصلب ق ز العالي في األمالح إل

ا     حة  ومن المساحة الكلية لتربة المر    % 50حوالي   دني نفاذيته الملحق   (الفيضية مما أدى ت
5(. 

ة                   أ  .4 اه بغرض معرف ة للمي ة والكيميائي د الخصائص الطبيعي يضًا استطاعت الدراسة تحدي
 . ه للشرب واألغراض المنزليةمطابقتها للمواصفات العالمية لصالحية الميا

سدر        .5 سمر وال دب وال سيال والطن ل ال اتي مث اء النب ن الغط ة م واع مختلف ود أن ضًا وج أي
ة الرعي                ى تمرآز حرف ساعد عل اء ي والهجليج والسنمكا في المراوح الفيضية بجانب الم

 وادي أربعات حيث محدودية استخدام األرض للنشاط الزراعي مقارنة ب       واديخاصة في   
 .عرب

ة والمحافظة             إ .6 وارد الطبيعي ستطاعت الدراسة تحديد األسس الصحية السليمة الستقالل الم
د مدى صالحية آل                    خالل  على البيئة من   اه وتحدي ة والمي وارد الترب ي لم ل المعمل  التحلي

ورد  ينم تخدام المع ؤ  .لالس وردين والتنب ين الم ة ب ة المتبادل ة العالق ى دراس  باإلضافة إل
تدامة   ستقبل اس ز       بم ي تتمي ة والت ات الجاف اق البيئ ع ضمن نط ة تق ي منطق ا ف ل منهم آ

 .بمحدودية هذه الموارد
  

ًا ألحواض    وادي أربعات و  واديإن دراسة المقارنة بين المراوح الفيضية ل       ثالن نموذج  عرب واللذين يم
رة و                    اني في نهر عطب ان   تصريف أولها خارجي والثاني داخلي حيث يصب األول في البحر األحمر والث الي ف بالت

صيلية       وادي اربعات تتأثر بالبحر بينما تتأثر في       واديالموارد الطبيعية ل   ابس، ومن خالل الدراسة التف  عرب بالي
لهذه الموارد نالحظ أن النتيجة تشير إلى أن االستفادة الكبرى من ناحية النشاط الزراعي والرعوي الذي يميز هذه                  

ستخدم                 وادي ب  عرب مقارنة  واديالمناطق يكون أآبر في      ا يمكن أن ت البحر واالنحدار، بينم أثر ب ذي يت  اربعات ال
الخيران ذات التصريف الخارجي في النشاط الرعوي حيث تتعدد أنواع النباتات وبالتالي تعدد الحيوان إضافة إلى                

  .   استخدامها في النشاط السياحي والنشاطات ذات الصلة بالسواحل البحرية
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  :الخاتمة
ه       إن است  خدام أساليب وطرق التحليل الجيومورفولوجي المختلفة آإطار منهجي يمكن استخدامه وتطبيق

ا                                ي توصل إليه ائج الت راز مجموعة من النت ى إب ة، أدى إل ة وشبه الجاف ات الجاف ة بالبيئ وارد الطبيعي يم الم في تقي
ة من              ة     البحث بصورة موضوعية وموثوق بها، وذلك في البدء بالدراسة المورفومتري ل الصور الجوي  خالل تحلي

سافات والمساحات وخصائص شبكات            اد والم وصور األمطار الصناعية وتحديد أحواض التصريف وإيجاد األبع
ن       ه م ا تحدث صريف وم واض الت ة ألح ة المورفولوجي د للدراس ة تمهي ت بمثاب ي آان ا والت صريف الخاصة به الت

  .لفيضيةعمليات جيومورفولوجية آما نتج عنه تكوين للمراوح ا
صائص           م الخ ى أه وف عل ضية للوق راوح الفي ة للم ة الميداني ة المورفولوجي ا أدت الدراس آم
ات           ا من خالل العملي شأتها ومراحل تطوره ضية ون راوح الفي وين الم ة عن تك ة والهايدرولوجي الجيومورفولوجي

راوح الف   صريف والم واض الت ة ألح ة للظروف الطبيعي دثت نتيج ي ح ة الت دى الجيومورفولوجي سها وم ضية نف ي
المراوح            ا ب ات وتوزيعه واع النبات ة في توضيح أن تأثرها بالبيئة المحيطة من حولها، آما ساعدت الدراسة الميداني

  .الفيضية باإلضافة إلى الخصائص البشرية واستخدام األرض
ضية           راوح الفي ي الم سيم أراض ي تق وجى ف ل المورفول ومترى والتحلي ل المورف ائج التحلي اعدت نت س
ل                     اذج التحلي ات باستخدام نم وتصنيفها والتي من خاللها تم توضيح المواد الطبيعية السائدة مثل التربة والماء والنب
ذي أدى        شي ال ي، ال ل المعمل ة والتحلي ة المورفولوجي الل الدراس ن خ وارد م ذه الم يم ه وجى، وتقي الجيومورفول

شرية         للوصول إلى نتاج مهمة في مجال تصنيف هذه الموارد وتوضيح           مدى إمكانية االستفادة منها في األنشطة الب
  .المختلفة خاصة في مجالي الزراعة والرعي

نهج                  اليبه آم وجي وأس ل الجيومورفول ستخدم طرق التحلي د استطاع أن ي ول إن البحث ق وبذلك يمكن الق
  . وشبة الجافةتطبيقي في تقييم الموارد الطبيعية بالبيئات الجافة 

  
  المراجـع ربيةـالع

  
 نحو منهج موحد في الجغرافيا) / م1995( يحيى بن محمد شيخ ،أبو الخير

  .الرياض / الجمعية الجغرافية السعودية  / التطبيقية أنموذج مقترح 
  

  /التضاريسية لسطح األرض دراسة األشكال: مورفولوجياوأصول الجي ) /م2002( حسن سيد أحمد،أبو العينين
  .كندريةاألس /مؤسسة الثقافة الجامعية 

  
دار العلوم   /السمات واألنماط األقاليم الجافة دراسة جغرافية في) / م1985( حسن عبد العزيز،)وآخرون(أحمد 

  .الرياض/للطباعة والنشر 

مرآز  / الجافة بشرق أفريقيا ي في األراضاإلنسانيالتكيف : إدارة الندرة  ) /م1998(عبد الغفار محمد وآخرون, أحمد
  .القاهرة/البحوث العربية 

  
وزارة الزراعة و  / التدهور عوامل التكوين و :التربة الزراعية )/ م1996(ليلى محمد ، )وآخرون(إدريس 

  .الخرطوم / الموارد الطبيعية و الثروة الحيوانية 
  

  .اإلحساء/مطبعة الحسين الحديثة  /  اإلحساء الزراعيةيأراض) / م1993( سعد بن عبد اهللا ،البراك
  

مطابع جامعة الملك  /السعودية مورفولوجية مملحة القصب بالمملكة العربيةوجي) / م1991(جودة بن فتحى ،الترآمانى
 .الرياض/سعود 
  

  .الرياض /مطابع جامعة الملك سعود  /الجيولوجيا الفيزيائية ) /م1992( خالد بن إبراهيم،الترآى
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لمراوح الفيضية لخورأربعات وخور عرب جيومورفولوجية أحواض التصريف وا)/ م2003(بابكر، عباس الطيب 
  .الخرطوم/ جامعة الخرطوم)/ غيرمنشورة(رسالة دآتوراة / بشرق السودان

  
  .القاهرة /دار المعرفة الجامعية   /مورفولوجىووسائل التحليل الجي ) /1991(جودة حسنين وآخرون، جودة

 
   /المريخ دار   /مناهجه و أساليبه:  البحث الجغرافى ) /م1990(صفوح، خير

  .الرياض
  

الدار   /منهجية جغرافية: العمليات البيوفيزيائية في البيئة الطبيعية ) /م1997( سمير محمد على حسن،الرديسى
  .الخرطوم/السودانية للكتب 

 
دار جامعة الخرطوم   /منهجية جغرافية: العمليات البيوفيزيائية في البيئة الطبيعية ) /م1997( سمير محمد، على
  .الخرطوم /للنشر

  
 

مطبعة   /في العلوم اإلجتماعية دليل الطالب إلى منهجية البحث و آتابة الرسالة الجامعية ) /م1998(آدم الزين، محمد
  .الخرطوم/جامعة الخرطوم 

 
دار العلوم للطباعة و /دراسة جغرافية في السمات واألنماط : األقاليم الجافة) /م1985(محمد محمود وآخرون، محمدين

 .الرياض /ر النش
  

الجمعية  / في الصحراء ياألبعاد الجيومورفولوجية لتنمية األراض) / م1994(عبد اهللا بن ناصر ، الوليعى
  .الرياض / الجغرافية السعودية 

 
 جامعة –عمادة شؤون المكتبات  / نشأة ومورفولوجيا وتقسيم األراضى :البيدولوجى) /م1987(فوزي أحمد ،يوسف

   .الرياض/الملك سعود 
  
  
  

  :المراجــع األجنبية
 

.Moscow  , conservation of Nature, ) 1978.(P, and Lonov .P.L, Astanin        
 
               

  faibridge . W.R , in Encyclopedia of Geomorphology, Alluvial fan,)1968.(B. W, Bull
(ed) ,Ranhold,New York, pp.7-10 

 

  
 Erosive processes on alluvial fan surfaces in a semiarid , )1200(L ,M,Campuzano

catchment "Snchez , a.S , an archaeological approach): SE Spain, Calasparra Basin(
Madrigal, Murcia.  

  
 .New york, Whitcombe, Geomorphology, )1952. (A.C, Cotton 

 
Dalrymple , J.B.R.J . Blong , and A.J Canacher(1968) “Ahypothetical nine unit 

 .76-60: 12, Geomorph. Z, landsurface model”  
 
Hall,P. (2000), Understanding the transition from Buntsandstein to Muschelkalk 
facies at a rift basin margin, The University of Durham Press,  Durham. 
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Hartley,A. (2001), Synchronous Drainage Basin Uplift and Alluvial Fan Deposition in 
Response to Compressional Deformation: Late Neogene, Salar de Atacama, Northern 
Chile, University of Aberdeen Press, Aberdeen. 
 
Harttley, A. (2002), The Development of Alluvial Fans in Extensional Basins: Are 
Existing Facies Models Wrong, University of Aberdeen Press, Aberdeen. 
 
Harvey, A. M. (1999), Interactions between base level and climatic change in the 
evolution of Quaternary dry-region alluvial fans, University of Liverpool Press, 
Liverpool. 
 
Hopkins, S.T, and Jones, D.E. (1983), Research Guide to the Arid Lands of the 
World, Oryx Press, Arizona. 
 
Leeder, M. (1985), Sedimentology, Process and Product, George Allen and Unwin ( 
Publishers) Ltd, London. 
 
Paton, T. R. (1997), The Formation of Soil Material, George Allen and Unwin, 
Boston. 
 
Pattor, C. O, Alesander.ch.s.and Kramer,F.L. (1970), physical    Geography, 
Wandsworth publishing CO.Inc, Belmont, California. 
 

, ySydne,London, New York, Wiley , Physical Geography, )1975.(N.A, Strohler 
Toranto ,643pp . 
 
Thornbury,W.B(1954), principle of Geomorphology, John Wiley,New York . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 13

  
  الملحقات

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(الملحق 
  

  المروحة الفيضية ): 1(الشكل                                      
  
  
  
  
  
  
 

 patton (1971. : ( المصدر                           
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                                  البناء الداخلي للمروحة الفيضية): 2(الشكل                                         
  
  
  
  

                  
  
  

  .Strahler (1975):               المصدر
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3(الملحق 

                              للماء الصالح لالستخدامات المنزلية وللشرب  وفق ما حددته القيم المعيارية العالمية
  )م1971(منظمة الصحة العالمية عام 

  )2م/جرام(المستوى األعظمى المسموح به 

 المنزليلالستعمال  لماء الشرب
 الرمز

 المادة

0.05 - As الزرنيخ 
- 200.0 Ca الكالسيوم 

0.01 - Cd ميومالكاد 
- 0.05 Cr الكروميوم 
- 1.5 Cu النحاس 
- 1.0 Fe الحديد 

0.1 - Pb الرصاص 
- 15.0 Mg مغنيزيوم 
- 0.5 Mn منغنيز 

0.0001 - Hg زئبق 
0.01 - Se سيلينيوم 

 زنك - 15.0 -
 )األمونيا(النشادر - - 0.5
 منظفات متشردة سلبيًا - 1.0 -
- 600.0 Cl آلوريد 

0.05 - Cn نيدسيا 
عند درجة (فلوريد - - 1.7

 )م12ْ-10(حرارة 
 زيت معدنى - 0.3 -

45.0 - No3 نترات 
1.0 - No3 عدا (إجمالى اآلزوت

 )فينول
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- 0.002 PAH  هيدروآربونات عطرية
 متعددة النوويات

0.2 - So4 آبريتات 
معظمه  –نوى مشعة  - 400.0 -

 أشعة ألفا
 معظمه -نوى مشعة - - 3

 أشعة بيتا
 بكتريا آوليفورم - - 3سم10/10ليس اآثر من
6 - BOD  األوآسجين الحيوى

 المستهلك
10 - COD األوآسجين المنحل 
- 6.5-9.2 PH الرقو الهيدروجينى 
- 500.0 CACO3  قساوته(عسارة الماء( 
 المواد الصلبة المنحلة - 1500.0 -

 
 ).م1984(ية ، نقًال عن منظمة الصحة العالم)م2000(موسي : المصدر
   ):4(الملحق 

  
  الخصائص المورفومترية): 2(جدول                   

  
  مروحة الخور
  الخاصية

  
  أربعـات

  
  عــرب

  163.2  21  آلم/الطول
  5.4  20  آلم/ االتساع
  881.3  420  2آلم/المساحة
  150  500  متر/ االرتفاع

  0ْ  4َ  1ْ 25َ  زاوية االنحدار
  ) .م2001(باحث ال:             المصدر

  

  

  الخصائص الشكلية لحوضي خور أربعات وخور عرب): 3(الجدول 
  

    حوض التصريف
  خور عرب

  
  خور أربعات

  الخصائص
  2آلم/ المساحة   592  14875

  آلم/ الطول  202  370
  آلم/متوسط العرض  29.3  40.2
  آلم/ المحيط  679  1020
  االستدارة   0.29  0.39
  االستطالة  0.11  0.16
  الشكل  0.43  0.37

  .م2001الباحث :  المصدر
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  الخصائص المورفولوجية لشبكة التصريف لكل من خور اربعات وخور عرب): 4(جدول 

  
ساحة   الخصائص الم

ة  داد (الكلي اع
  )2آلم/الرتب

ساحة  م
ة  الرتب

  )2آلم(

ول   وع ط مجم
اري  المج

  )آلم(

ط  متوس
ول  ط

  )آلم(الرتبة

داد  اع
  المجاري

  الرتبة
  الوادي

178.1  0.1  3562  2  1781  1  
249.6  0.35  2495.5  3.5  713  2  
90.16  0.56  595.7  3.7  161  3  

111.13  2.875  448.5  11.5  39  4  
51.6  6.45  172  21.5  8  5  
48.8  48.75  97.5  97.5  1  6  

  المجموع  2703  -  7371.2  -  729.4

  
  
  

  أربعات

2113.2  0.45  4226.4  0.9  4696  1  
2466.7  0.98  3272.1  1.3  2517  2  
1210.8  1.2  1614.4  1.6  1009  3  
730.8  2.1  800.4  2.3  348  4  
850.5  31.5  850.5  31.5  27  5  
349.3  49.9  332.5  47.5  7  6  

110  55  88  44  2  7  
520  520  260  260  1  8  

  المجموع  8607  -  11444.3  -  8350.3

  
  
  

  عرب

  .م2001 الباحث: المصدر
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  صائص الكيميائية لتربة المروحة الفيضية لخور أربعات الخ) : 5(الجدول  
Caco3 B.S% Nacl Cl So4 Co3 Naco3 E.S.P EC PH  صائص الخ

  الكيميائية
 القطاع  

 األول  7.8 1.5  1< 0.9 0.4 1.7 12 1.8 0.1 0.9
 الثانى 7.7 10.6 1 2.5 1.1 17 160 4.2 6 2.5

 الثالث 7.6 172.3 62 1.1 0.4 256.3 20002 27.3 27.5 1
 الرابع 7.7 1.3 1< 1.6 0.7 11.2 33 1.4 18.2 1.6
 الخامس 7.7 0.5 1< 0.6 0.3 2.1 15 0.7 16.9 0.6

  
  ).م2001(التحليل المعملى : المصدر 

  
  
  

  الخصائص الكيميائية لتربة المروحة الفيضية لخور عرب ): 6(الجدول 
Caco3 B.S% Nacl Cl So4 Co3 Naco3 E.S.P EC PH صائص الخ

  الكيميائية
 القطاع  

 األول  7.7 0.2  1< 0.8 0.8 4.2 8 1.2 0.1 0.8
 الثانى 7.6 0.3 1< 0.6 0.3 0.7 10 1.6 0.2 0.6
 الثالث 7.5 5.4 1 0.5 0.2 5.2 38 3.6 21.5 0.4

  ). م2001(التحليل المعملى : المصدر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5(الملحق 
   الملوحة الكليةنسبة ادمصاص الصوديوم مقابل ): 3(الشكل 

  لمياه خور أربعات
  .م2001التحليل المعملي : المصدر                           

  
  

  نسبة ادمصاص الصوديوم مقابل الملوحة الكلية ): 4(الشكل               
  لمياه خور عرب                                

    
  
  
  
  
  

  .م2001عملي التحليل الم: المصدر                     
  

 
                                          

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6
)سم/ مليموز(التوصيل الكهربي 

وم
ودي
ص
 ال
ص
صا
دم
ة ا
سب
ن


