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التصنيف الشكلي ألنواع التصريف المائي لمجاري الوديان باستخدام 

 تقنية االستشعار عن بعد لمنطقة مزدة شمال غرب ليبيا
 

 هشام عبد اهلل أحمد اعواج ــ كلية هندسة الموارد الطبيعية بئر الغنم ــ جامعة الزاوية/ أ

 ة صبراتةسالم خليفة عبد اهلل فطوح ــ كلية الهندسة صبراته ــ جامع /أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص البحثملخ
 (مزدة) الدراسة عالرقمية للمنطقة موضالفضائية تم تحليل و تفسير الصورة       

 Visual)ل نفوسة بالتفسير البصري جبليبيا ضمن منطقة  غرب شمالالواقعة في 

interpretation)  ثر أو ذلك بتتبع  الرقميةالفضائية للعناصر الفنية للصور

األشكال الخطية المشاهدة بالصورة الرقمية التي تظهر على سطح األرض إما 

أو منكسر  عرجنم أو ل قرائن أخرى على هيئة خط مستقيممباشرة أو من خال

من خالل  المختلفة  للتكويناتالمكونة  ة و طبقاتهالحدود الوحدات الصخري

 بواسطةوشكل الظاهرة وحجمها االختالفات اللونية و التفاوت في شدة اإلضاءة 

حيث استخدمت تلك . ((ERDAS IMAGINE 9.1 الحاسوب برنامج استخدام

كبر قدر ممكن للتفاصيل أفي المقارنة و إيضاح  العناصر الفنية للصورة الرقمية

 خريطة جاستنتا، وصوال إلى مرحلة ةأشكالها الخطيولوجية المتميزة بالجي

 لمجاري الوديان الظاهرة بالصورة الرقمية التصريف المائيألشكال  لوجيةجيو

التي تبين المظهر للمنطقة والسابقة الخرائط الجيولوجية و التقاريربستعانة ا

ظاهرة ألنواع مجاري شكال الأل، ومن ثم تصنيف اي العام لسطح المنطقةالخارج

حيث يعتبر الشكل الجيولوجي العام الذي . الوديان بالصورة الفضائية للمنطقة

تربط بين طبيعة التركيب التي  المهمةيظهر في إقليم المنطقة هو النتيجة األساسية 

فولوجي في والتطور الجيومورالسطحي ونظام بنائه من جهة وبين مناخ اإلقليم و

 .أخرى هذا اإلقليم من جهة

 :المقـدمــة  
تقع ليبيا في الجزء الشمالي من أفريقيا مطلة على حوض البحر األبيض       

.من مجمل مساحتها 70%المتوسط وتغطي الصحراء حوالي 
(1)

هو ما يمنحها و 

طابع األهمية في الدراسة الجيولوجية باستخدام تقنية االستشعار عن بعد، ونظرُا 

إلجهاد الذي تعرضت له كشفة و التكتونية السائدة واللتراكيب الجيولوجية المت

هذه الظروف تتيح الفرصة للقيام بالبحث والدراسة من خالل استخدام  نإف, المنطقة

في التي ال غنى عنها  المهمةصور األقمار االصطناعية كأداة من األدوات 

لتوفير تتميز بثنائية وظيفية كمصدر  نهاإ، حيث الدراسات المتعلقة بسطح األرض

لفترات والتفصيلي والكمية على المستويين االستطالعي و البيانات المكانية النوعية

لخرائط و المخططات الطبوغرافية والخرائط زمنية مختلفة متمثلة في إنشاء ا
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، نتيجة لما تظهره من تكوينات مختلفة لسطح األرض من خالل صور الموضوعية

.األقمار االصطناعية
(2) 

 : لجغرافي لمنطقة الدراسةالموقع اـ  6
 12 °  شماال وبين خطي طول 32 °،  31 °بين خطي عرض  ةتقع منطقة مزد    

  .(1)كما بالشكل  كيلومترا مربعا 15870شرقا وتبلغ مساحتها  °13 30`و

ثالث وحدات  إلىالتضاريس بالمنطقة يتميز بسطحه الخارجي الموزع  مظهر

، ومرتفع ع مزدةوالظهر أو مرتف ،لجبليةالواجهة ا: ولوجية رئيسية مورفجيو

.الحمراء الحماده
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مشكلة البحثـ  3
مياه حيث تعمل بمنطقة الدراسة س في األراضي الوعرة يرادرجة التض تزداد      

عميقة  وديانالصخرية اللينة وحفر مجاري  على شق التكوينات األمطار المتساقطة

ومن  ،وتتقارب هذه المجاري فيما بينها .ل قصيرة االمتدادغير منتظمة الشك ،فيها

وعظم تقطعه بتلك المجاريثم يتميز السطح بشدة تضرسه 
(5)

مما يحول من  .

فرصة الوصول إلى تلك المناطق بسهولة ويسر للعمل الحقلي كالتخريط 

الجيولوجي، وبالتالي يمكن دراستها باستخدام تقنية االستشعار عن بعد لتوفير 

 .وقت والجهد والتكاليفال

 :البحث أهميةـ  4
البحث في الدور الذي تلعبه تقنية االستشعار عن بعد في رسم  أهميةتكمن      

الخرائط الجيولوجية السطحية بصفة عامة مثل الخريطة الجيولوجية للتصريف 

ة الدراسةمنطق  

يوضح الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة ( 1)شكل 
(4)
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حسب شكل انتشارها المساحي  أنواعالمائي لمجاري الوديان ومن ثم تصنيفها لعدة 

 ـ :يكفل عدة جوانب نذكر منهامما 

 فعالةو  التحديث الدوري للخرائط الجيولوجية السطحية بواسطة تقنية حديثة (1

 .هي تقنية االستشعار عن بعد غير مكلفةو

المقارنة بين الخرائط الجيولوجية السطحية المنتجة سابقا وتلك الخرائط من  (2

 .بعد نفس النوع المنتجة حديثا باستخدام تقنية االستشعار عن

في الخرائط الجيولوجية إن وجدت استكشاف األخطاء المساحية والمكانية  (3

السطحية المنتجة سابقا وتعديلها باعتبار كلما زادت التقنية المستخدمة حداثة 

 . كلما قلة نسبة الخطاء

 : بحثالأهداف ـ  5

 : تياآليتضمن هذا البحث جملة من األهداف نوجزها في     

الخطية المتمثلة في  األشكالمن خالل تتبع  تشعار عن بعد االستفسير بيانات  ( 1

 مجاري الوديان

من خالل مجاري الوديان التصريف المائي لبين تجيولوجية خريطة  استنتاج ( 2

 تفسير بيانات الصورة الفضائية الرقمية 

 .التصريف المائي لمجاري الودياننواع أل يلالشكتصنيف ال (3

 :ـ تساؤالت البحث 2
 ـ:التساؤالت التاليةتمت صياغة  وأهدافه وأهميتهنطالقا من مشكلة البحث ا

كيف يمكن تفسير بيانات االستشعار عن بعد الموجودة :  التساؤل األول

بالصورة الفضائية الرقمية للقمر الصناعي والمتمثلة في خطوط التصريف 

 المائي لمجاري الوديان؟

سية  لتفسير بيانات االستشعار عن بعد ما هي النتيجة الرئي:  يالتساؤل الثان

 لخطوط التصريف المائي لمجاري الوديان؟الخطية  اثر األشكالمن خالل تتبع 

ما مدى انتشار أنواع التصريف المائي لمجاري الوديان :  التساؤل الثالث

 بمنطقة الدراسة حسب التصنيف الشكلي؟

 : المستخدمة البياناتـ  7
 : بعد عن الستشعارا بياناتـ  0 

البيانات الرقمية التي تم استعمالها لتمثل منطقة الدراسة كانت في شكل  إن      

.أحادية اللون   صورة رقمية 
(6)

بواسطة نظام ( م2006)الملتقطة سنة  (2)شكل  

للقمر االصطناعي  (Thematic Mapper System)        التخريط الموضعي 

 )، تم استخدام ثالث حزم طيفية (Landsat 7)األمريكي الالندسات الفئة السابعة 

ضمن نطاق الضوء  (2)تقع الحزمة رقم  .لتغطي منطقة الدراسة( 7.  4. 2

متر، أما  ومايكر( 0.60ـ  0.52 ) الطول الموجي المحصور بين األخضر ذي

فهي ضمن منطقة األشعة تحت الحمراء المنعكسة القريبة التي تقع  (4) الحزمة رقم
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تشغل الطول  (7)الحزمة رقم ، ومتر ومايكر( 0.90ـ  0.76)وجي بين الطول الم

في منطقة األشعة تحت  متر ومايكر(  2.35ـ2.08 )الموجي المحصور بين 

.الحمراء المنعكسة المتوسطة
(7)

 ور الملتقطة بواسطة الحزم الثالثتعتبر الص 

طيف ذات أحادية الطيف يتم دمجها إلنتاج صورة متعددة ال ًاصورالسالفة الذكر 

 (.3 )كما بالشكل ( ERDAS)ألوان غير حقيقية عن طريق برنامج 
 

 ( 2 )منطقة الدراسة تمثل الحزمة رقم ل صورة   (ا2) شكل 

 

 ( 4)الحزمة رقم تمثل  الدراسة منطقةلصورة  (ب 2 )شكل 
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 :بيانات التقارير والخرائط الجيولوجية ـ  

و الفرنسيين أعظم األثر  يطاليينإلافي بداية القرن الحالي كان لنشاط الجيولوجيين 

تنفيذ إجراء دراسات جيولوجية عديدة شملت و التأكيد على المعلومات السابقةفي 

للمنطقة  250,000: 1المراحل األولى من التخريط الجيولوجي لليبيا بمقياس رسم 

و كان من  م1973 إلى  1971 في المدة مابين  32الواقعة شمال خط عرض  

وفي . الخرائط الجيولوجية لهذه المناطقعمال العديد من المنشورات وأله انتيجة هذ

. أ ما تم نشرها بواسطةا أهمهالتي من و األبحاثوذا المجال تعددت الدراسات ه

-1934 )ليلوبري . ، م(1937 -1922 )كليان . ، س( 1937 -1932 ) ديزيو

النظام متحسس التقطت ب( 7 )رقمية لمنطقة الدراسة تمثل للحزمة رقم فضائية صورة ( ج2) شكل 

 ألخرائطي

 .  Landsat 7الالندسات الفئة السابعةاألمريكي الموضعي للقمر االصطناعي  

 

 لمنطقة الدراسة متعددة الطيفرقمية الفضائية الالصورة ( 3)شكل 

 التي ستمر بإجراء عمليات التفسير الالحقة 

 



ة تقني باستخدام التصنيف الشكلي ألنواع التصريف المائي لمجاري الوديان

 االستشعار عن بعد 

 سالم خليفة عبد الله فطوح. أ/ هشام عبد الله أحمد اعواج  . أ

  215                      6102 نوفمبر          العـدد السادس                    مجلـة كليـات التربيـة     

رأس جدير،  ،(4)كما بالشكل  ةلوحات مزدوأنجزت بذلك  (. 1942

.لخإ...طرابلس،
(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : البحث منهجيةـ  8
يتم تتبع المظااهر الخطياة المتعلقاة بمجااري الودياان  فاي بعادين        دراسة في هذه ال   

رقمياة لمنطقاة الدراساة    الفضاائية ال صاورة  لل من خالل العناصار الفنياة  على السطح 

 الاذي ، (  Visual interpretation) التفساير البصاري   من  استنباط المعلومات و

غياار مباشاار  مباشاار والبصاارية و التقنيااة بشااكل    تلااك العناصاار تضاامن اسااتقراء  ي

ق ذات الشادة اللونياة المتقارباة    معتمدين على قدرة العين المجاردة فاي تميياز المنااط    

.الظلماااةهاااا ودرجاااة اإلضااااءة و  حجامأوأشاااكالها الخطياااة  و
(1)

باساااتخدام برناااامج   

(ERDAS) بعااض  المنشااورة ماان قباالالتقااارير الجاااهزة وبااالخرائط و نمسااتعيني

الصااادرة عاان مركااز   االختصااام مثاال تلااك   ذات الجهااات الجيولوجيااة فااي ليبيااا    

التي تجمع مختلف المعلومات الناتجة وحيث  .(1985 -1979)  البحوث الصناعية

 ةطااوضااع الخريوانااب المهمااة المساااعدة فااي تبساايط وتسااهم فااي إبااراز عاادد ماان الج

ن ثام يجارى التصانيف الشاكلي     وما  ،لمجااري الودياان  للتصريف المائي الجيولوجية 

بارفس حسب ظهوره بالمنطقة اعتمادا على تصنيف كال يفرالتصألنواع 
(11)

   

 :بيانات االستشعار عن بعد تحليل وتفسير ـ  9 
 تفسيرها إما بشكل مباشر أو باالعتمادالفضائية الرقمية ويتم تحليل الصورة      

االختالفات الطيفية  ستنادا إلىتغيير األلوان اعلى بعض الطرق كالتكبير و

.نية للظاهرة المصورةاالختالفات الزمو
(11)

المعلومات من  نتاجحيث يتم است 

كالتاليالصورة الرقمية للقمر االصطناعي 
  

: 

 

 

 مركز البحوث الصناعية  ،لوحة مزدة لمنطقة الدراسة الخريطة الجيولوجية(  4)شكل ال

 . م1985 طرابلس
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 :التفسير البصري ـ  0

أو تلاك  ( ساود أبايض وأ )تعتمد هذه الطريقة على تفسير الصورة الرقمية العادياة      

تميياز الظااهرة   الطبيعياة، و ذلاك ب   بااأللوان المحضرة باأللوان الكاذبة أو المحضرة 

بعاااد ـ النساايج ـ اإلضاااءة ـ درجااة اللااون و غيرهااا ماان                ألماان خااالل الشااكل ـ ا     

الخصائص المتشابكة و يلعاب الحاساوب دورا فاي تقاويم المعلوماات و تصانيفها، و       

 :شكل مباشر أو غير مباشر كما يليالتفسير البصري يتم ب

 : التفسير المباشرـ  أ

التي تحدد كل ظاهرة عن األخارى   و العناصر يعتمد على مجموعة من الميزات    

كان  يمالصاورة و علاى  ـ  أيضًاـ تظهر  زات قد تكون موجودة في الطبيعة وهذه الميو

أبعادهاا، أو قاد تكاون موجاودة فقاط علاى الصاورة        التعرف عليها من خالل شكلها و

 (.مثل اللون ـ درجة اإلضاءة ـ النسيج)

 : التفسير غير المباشرـ ب 

فسير يعتمد على المعلومات التي يمكان الحصاول عليهاا أو اساتنتاجها مان      هذا الت    

خالل العالقات المتداخلة بين الظااهرة و العوامال الطبيعياة األخارى كاالموقع، فمان       

 .الل عالقة الموقع بالظاهرةالطبيعي أن نتعرف على ظاهرة ما من خ

 : تمييز األشكال الخطيةـ  6
تعناي ساائر الظاواهر     الحظتهاا فاي الصاور الرقمياة    األشكال الخطية التي يمكن م   

عارج أو منكسار   نالصورة علاى شاكل خاط مساتقيم أو منحناي أو م         التي توجد في 

مان صانع اإلنساان، و هاذه الظاواهر يمكان        أم   سواء أكانات هاذه المظااهر طبيعياة    

الجيولوجياة فإنهاا تتاأثر بخصاائص     مان الناحياة     يها من خالل شكلها، والتعرف عل

.بنيته الداخلية ر و شكلصخال
(12)

الذي يبين أجزاء محددة المعالم  (  5)كما بالشكل  

الرقميااة لمنطقااة   الفضااائية الصااورةب للتصااريف المااائي لمجاااري الوديااان  الخطيااة 

   .الدراسة

 

لمنطقة الدراسة مخرطة باستخدام تقنية االستشعار عن بعد الفضائية الصورة الرقمية (  5) الشكل 

 .حثالمعد لهذا الغرض من الدراسات، عمل البا ERDAS IMAGINE 9.1المتمثلة في برنامج 
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التي رصدت من خالل الظواهر الخطية بمنطقة الدراسة و ما أمكن منتم تتبع       

بحيث  .ERDAS IMAGINE 9.1برنامج باستخدام  ميةالرق الفضائية  الصور

التكتونية السائدة بالمنطقة عن طريق ربطها  مؤشرات تسهل عملية استقراء تعطينا

لتصريف استنتاج خريطة جيولوجية لية اإلقليمية مما يقود إلى بالحركات الجيولوج

                                                                                    (.6)كما بالشكل  المائي لمجاري الوديان

 

 

 

  : مائي لمجاري الوديانالتصريف ال التصنيف الشكلي ألنواعـ  3ـ 9

لمجاري النهرية الوديان لمجموعة  بهتظهر صلي الذي ألم اايعتبر الشكل الع     

تركيب طبيعة المة التي تربط بين همي إقليم ما النتيجة األساسية الالمختلفة ف

فولوجي ووبين مناخ اإلقليم والتطور الجيومور ،الصخري ونظام بنائه من جهة

ن كثافة التصريف النهري إ، وائية في هذا اإلقليم من جهة أخرىللمجاري الم

الجافة القليلة تختلف في المناطق الرطبة الغزيرة األمطار عن تلك المناطق 

ية بالغة في تشكيل أنماط التصريف النهري لتركيب الصخري أهملن أاألمطار، إال 

من جهة ومدى المختلفة إذ تتوقف هذه األشكال على مدى إنفاذ الصخور للمياه 

، ففي المناطق التي تتميز بتجانس تركيبها الصخري سواء تجانسها من جهة أخرى

أكانت مركبة من صخور طينية متجانسة أو نارية متجانسة تساعد على تكوين 

بينما يتميز التصريف فوق المناطق التي  ،ي أشبه بشكل أفرع الشجرةتصريف نهر

ي نهار تشق مجاريها فأتتألف من صخور صلبة متعاقبة  فوق صخور لينة من 

نهار أيظهر التصريف النهري على شكل ثم  نمومناطق الضعف الجيولوجي 

للتصريف المائي لمجاري الوديان بمنطقة الدراسة لوجية يمثل الخريطة الجيو( 6)لشكل ا

 عمل الباحث. ERDAS IMAGINE 9.1المنتجة باستخدام برنامج و
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شكال ، وهناك عالقة متبادلة بين أثر اختالف التركيب الصخريأتعكس  متشابكة

.التصريف النهري والتركيب الجيولوجي الذي تتكون فوقه
 (13)

العوامل  تتلخصو 

 ما يليفيفي أشكال التصريف النهري  تؤثر التي
 (14)

 : 

 .طبيعة االنحدار األصلي 1-  

 .نظام بنية الطبقات و لصخورا ختالفا 2-

 .مدى تجانس الصخور 3-  

د وع في تعديل المظهر العام ثر حركات الرفع التكتونية وحركات الصأ 4- 

 .للتصريف النهري وتجديد نشاط المجاري النهرية 

 .نوع المناخ الذي يتعرض له اإلقليم ومدى كمية التساقط  5-

 .لحوض النهر نفسه  فولوجيوالجيومورالتطور 6- 

  .لمجاري الوديان حسب تصنيف بارفس المائي أنواع التصريفـ  4
                 Dendritique Drainage : الشجري لتصريف النهري ـ ا أ

ووسط منطقة  ن التصريف في الجزء الجنوب الشرقييوجد هذا  النمط م  

يتكون هذا النوع من التصريف فوق مناطق و , (7)الدراسة كما بالشكل 

 الصخرييميزها عظم تجانس صخورها من حيث التركيب  أهم ما ،صخرية

هذا النمط من  التصريف النهري في الطبقات ويظهر مثل . ونظام بنية الطبقات

أو فوق صخور نارية متجانسة  الصخرية التي تتألف من صخور رسوبية أفقية

، يتشابه تركيبها الجيولوجي من جزء إلى آخر، كما يتكون هذا النمط من صلبة

التصريف كذلك فوق الطبقات الصخرية المتحولة خاصة إذا انطبعت المجاري 

تصريف الشجري فوق هذه الصخور المتحولة بعد أن أزيل النهرية ذات ال

ن أهم العوامل إوعلى ذلك ف. خري األعلى الذي تكونت أصال فوقهالغطاء الص

عامل االنحدار العام  ، هوعة التصريف النهري في هذه الحالةالتي تشكل طبي

ية تؤثر في نظام بنية ، بحيث ال تتعرض المنطقة لحركات  تكتونلسطح األرض

وتتكون المجاري النهرية التي تنتمي إلى هذا النوع من التصريف ورها صخ

، ونادرا ما تزيد زاوية لتقي مع بعضها في شكل زوايا حادةمن روافد نهرية ت

وعندما يزداد تكوين الروافد  70°اتصال الروافد الثانوية بالرئيسية عن 

 أشبهظام نهري الثانوية للمجاري النهرية بمرور الزمن يتكون في النهاية ن

بمجرى  تلتقي التيكان امتداد الروافد الثانوية  وإذا .بشجرة متعددة الفروع

مع هذا  وتلتقي، خرآلاعظيمة التشابه ويوازى بعضها البعض  الرئيسيالنهر 

 الشجريفيطلق على هذا النمط من التصريف  ،زوايا متساوية المقدار فيالنهر 

( جلوك) األستاذوقد درس .  (8)الشكل محي كما بالر النهريتعبير التصريف 

 أشكال فيتؤثر  التيالعوامل  أهم أن وأكد الشجري النهريطبيعة التصريف 

تتمثل فيما يلي المائيهذا التصريف 
(15)

 : 
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 .مدى تجانس التركيب الجيولوجي الصخري 1-  

 .مدى مسامية الصخر ودرجة إنفاذه للمياه 2-  

 .كمية األمطار الساقطة 3-  

 فولوجي ومرحلة نمو التصريف النهري تبعا للتطور الجيومور 4- 

مر بها عادة أشكال التصريف الشجري تويرجح أن تكون دورة النمو التي     

إلى إن يصل لشكله العام المعروف بأفرع الشجرة وتبدو المجاري النهرية في 

لة رف المرحلة بمرحالمراحل األولى قصيرة ومحدودة العدد في المنطقة وتع

ولكن تبعا لتأثر المجاري النهرية لتوالي عمليات النحت  ،تكوين األنهار

الراسي تتراجع مجاريها صوب المنبع ومن ثم تزداد أطوالها ويطلق عليها 

ري النهرية تنظم امرحلة ازدياد أطوال النهر، وفي آخر هذه المرحلة تبدأ المج

أشكالها وتعمق مجاريها وبذا عرفت هذه المرحلة باسم مرحلة تنظيم امتداد 

 .              المجاري النهرية

امتدادها  أقصى إلىتصل المجارى النهرية  األخيرةوبعد هذه المرحلة     

للمجارى  األعظمنموها ويطلق على هذه المرحلة االمتداد  أوجوتبلغ 

.النهرية
(16)

  
 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل الباحث ،ف الشجيري في الجزء الجنوب الشرقي من منطقة الدراسةيصرتنمط اليوضح ( 7)شكل 

 عمل الباحث الشجيري، أقسامحد الرمحى أ من نوع يفصرتنمط اليوضح ( 8)شكل
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                             Treillis Drainage  : التصريف النهري المتشابكـ  ب

من منطقة الدراسة  الشرقيالجزء الشمال  فييوجد هذا النوع من التصريف     

فات يشكل هذا النمط من التصريف النهري معظم أراضي الحاو( 1)كما بالشكل 

أنها ب المجاري النهرية في هذه الحالة صفوتت ،وستات في العالمالصخرية والك

هم ما يميزها أن لها روافد عرضية أو ،ازية تتجه مع امتداد ميل الطبقاتمتو طولية

تشق بدورها صخور لينة ضعيفة وتمتد مع مضرب الطبقات وتتصل بأنهار ميل 

كون هذا النوع من الطبقات في مناطق تشكلها مجاري نهرية ذات زوايا قائمة ويت

قية مكونة من تكوينات ي المناطق التي تتركب من صخور طبالتصريف النهري ف

لينة متعاقبة فوق تكوينات صلبة، وقد ينجم عن تعرض المنطقة لحدوث صدوع 

 ،صلبة يفصل بينها طبقات أخرى لينةطولية متوازية ظهور شرائح من الطبقات ال

ها سية في نطاق الطبقات اللينة وتنمو روافدومن ثم تمتد المجاري الطولية الرئي

معظم إن لم يكن كل الروافد  وتلتقي. العرضية على طول مضرب الطبقات

ة العرضية بتلك الطولية على شكل زوايا قائمة ويطلق عليها في هذه الحال

.التصريف النهري المتشابك
(17)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    :                    Rectangular Drainageالتصريف النهري المستطيل ج ـ

يتواجد هذا النمط من التصريف في الجزء الشمال الغربي من منطقة الدراسة      

ن أبك في اشتالم ، التصريفشبه هذا النوع من التصريفيو( 11)كما بالشكل 

الروافد الثانوية في حوض النهر تلتقي بالمجرى الرئيسي بزوايا قائمة ، إال أن 

شكلت وأدت إلى تكوين هذا النوع من التصريف تختلف عن النوع  العوامل التي

لمفاصل فتتشكل مجاري التصريف النهري المستطيل بواسطة فتحات ا. اآلخر

 ، ففيالتي تشقها هذه المجاري النهرية التي توجد في طبقات  الصخورق والفوال

ئمة قد تؤدي لتقيان بزوايا قاتفي مجموعتين مختلفتين  حالة حدوث فتحات الفوالق

ن أدت أسطح إتكوين التصريف النهري المستطيل وهذه الحالة بدورها إلى 

الصدوع وفتحات المفاصل إلى تكوين مجاري نهرية تلتقي مع بعضها في شكل 

 عمل الباحث ،من نوع المتشابك يفصرتنمط ال يوضح (9)شكل
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اسم من التصريف  مثل هذا النمطعلى زوايا حادة بدال من زوايا قائمة فيطلق 

.التصريف الزاوي
(18)

   

 

 

             
  

 

 

 

 

 

 

 

    :                            Deranged Patternالتصريف النهري المشوش ـ  د

إن معظم أنماط التصريف النهري تتميز بأنها مركبة خاصة في المناطق التي       

نية متنوعة وتتركب ناخية مختلفة وتأثرت بحركات تكتوتعرضت لظروف م

والبنية ، إال أن هناك نوعا آخر  صخورها من طبقات جيولوجية مختلفة الصالبة

أو تحت ظروف   ته في مدة قصيرةأره بعد تبعا لنشمن التصريف لم يكتمل مظه

التصريف النهري  ، ويطلق عليه اسمة لم تمكنه من أن يتم مراحل نموهمناخية معين

من منطقة الدراسة كما  الغربيالجزء الشمال  فيويوجد هذا التصريف  المشوش

، المشوش أقسامحد أمن نوع المقلقل  يفصرتنمط اللذي يبين ا( 11)بالشكل 

عديد من والويتميز هذا النمط من التصريف بعدم انتظام المجاري المائية 

المنعطفات الكبرى الشاذة حيث كثيرا ما تتمثل المنعطفات الكبرى في القسم األعلى 

.ر وليس في األجزاء السفلية منهمن حوض النه
(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Drabbed Drainage                  :كالتصريف النهري الشائـ  ـه

 .عمل الباحث ،المستطيل أنواعحد من نوع منتظم االستطالة أ يفصرتنمط ال يوضح (10) شكل

 

 عمل الباحث ،المشوش أقسامحد من نوع المقلقل أ يفصرتنمط اليوضح ( 11)شكل
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يتميز هذا النمط من التصريف النهري في األجزاء العليا لبعض المجاري إال      

وهو يتمثل في الجزء الشرقي الشمالي لمنطقة الدراسة كما  ،نادر الحدوثنه أ

لى شكل زوايا حادة تتصل الروافد بمجرى النهر الرئيسي عحيث  (.12)بالشكل 

تتجه فتحاتها صوب أعالي النهر، وترجع معظم نشأة أشكال التصريف النهري 

ها كذلك إلى حدوث ، وقد يرجع بعض منإلى توالي عمليات األسر النهري الشائك

.فعل التعرية الجليدية إلى أونية بسيطة في المنطقة حركات رفع تكتو
(21)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Parallele Pattern  :لمتوازي التصريف النهري ا و ـ

, (13)وسط منطقة الدراسة كما بالشكل  في يفصرتنمط اليوجد هذا النوع من    

يلة و طو تمتقعرافي المناطق التي تتشكل انحداراتها بتكوينها من   يتكونو

نهار طويلة تشق ألى خلق الحالة ع ه، وتساعد هذتوازيها محدبات طويلة كذلك

د تنفصل أوديتها ، وتكاحية وتمتد مجاريها موازية لبعضهاالسط تالمتقعرا

، كما قد يتكون هذا النوع من التصريف كذلك تبعا للظروف بمسافات متوازية

  وإضافة  طويلة متوازية ةنهري التي قد تؤدي إلي تشكيل مجاٍر التكتونيةالصخرية 

يف المائي المتوازي صرتنمط الأقسام حد وهو أ خرآ ما سبق قد ينشأ نوع إلى

المائي السطحي شبه المتوازي نظرا لشدة التشابه وهو كما  يفصرتنمط اليعرف ب

من خالل  أمكنالمتوازي  يفصرتنمط الوكذلك من بين أقسام .( 14)بالشكل 

المائي  يفصرتنمط الب آخر يعرفتفسير بيانات االستشعار عن بعد تمييز نمط 

.المتوازي أقسامحد أ يشيلرا
(21)

 (.15)كما بالشكل  
 

 

عمل الباحث  يف النهري الشائك،صرتنمط الضح يو (12) شكل

 الشائك

 

 عمل الباحث 13
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basinPattern                                                يالتصريف الحوض ز ـ :   

شرقي في الجزء ال المائي فيصرتنمط ال أشكالأمكن تتبع هذا النوع من      

ذلك باستخدام تقنية االستشعار عن بعد كما بالشكل الجنوبي من منطقة الدراسة و

الفجوات سواء كان حجمها كبيرا و ويتواجد هذا النظام حيث تتواجد الحفر ،(16)

مناطق الحجر الجيري المغطاة  صغيرا وكذلك المنخفضات ويغلب ذلك على أم

في المنخفضات المتفرقة في المناطق لتربة ذات أحجام حبيبية مختلفة وبطبقة من ا

وقد تتجمع بعض  ،الرطبة وبين الكتل النارية المتصدعة وكذلك البحيرات الجليدية

ف السطحية وقد تكون منفصلة يصرتهذه الحفر وتصرف مياهها مع مجارى ال

ف السطحي فتصرف مياهها خالل الصخور يصرتبكة مجارى الليس لها اتصال بش

ه بالتبخر أو ن كانت الصخور غير مسامية فتنصرف المياإوالمسامية الموجودة بها 

.بفيضان الزائد منها
(22) 

 

 

 
عمل  16

 الباحث

عمل  15

 الباحث

عمل  ،14

الباحث
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                                  Centriste Pattern  :التصريف النهري المركزي  ح ـ

هرية التي تتجه صوب منخفضات حوضية من عدة اتجاهات تلك المجاري الن وه   

وعلى ذلك يتمثل هذا النوع من التصريف في المجاري النهرية التي . مختلفة 

تنحدر على جوانب الفتحات البركانية أو الكالديرا وتتجه صوب بحيرة البركان كما 

يظهر هذا الشكل من التصريف في األحواض المتسعة المنخفضة في مناطق 

.لكارست الجيريةا
(23)

نه غير إف فيو مما سبق من التوضيح لهذا النوع من التصر 

 .موجود بمنطقة الدراسة

                                    Radial Pattern : ياإلشعاعالتصريف النهري  ط ـ
نمط التصريف النهري المركزي يعتبر هذا الشكل من التصريف صورة عكسية ل

نهرية تنحدر من فوق قباب صخرية محدبة وتتجه من  مجاٍر نه يتألف منإحيث 

، ومن ثم تظهر على شكل األشعة ى إلى أسفل صوب المنحدرات السفلىأعل

، وتتمثل أشكال هذا النوع من تي تشع في كل االتجاهات المختلفةالشمسية ال

، أو فوق أو فوق أسطح المخروطات البركانية، بيةالتصريف فوق المناطق القبا

.تالل المستديرةال
(24)

لم  يإلشعاعان التصريف المائي ما سبق فإ إلى وباإلشارة 

الرقمية للقمر االصطناعي الالندسات  ةمن خالل تفسير الصور ًاموجوديكن 

 . لمنطقة الدراسة

 : الخالصةـ  01
السطحي المائي ف يصرتالوديان الشكل العام الذي تظهر به مجموعة مجاري      

تربط بين طبيعة التركيب مة التي همهو النتيجة األساسية ال الدراسة قليم منطقةفي إ

فولوجي والتطور الجيومورائه من جهة و بين مناخ اإلقليم ونظام بنالسطحي و

تختلف كثافة التصريف و. في هذا اإلقليم من جهة أخرىالمائي ف يصرتلمجاري ال

 فة قليلة األمطار إال أناطق الجافي المناطق الرطبة غزيرة األمطار عنها في المن

إذ تتوقف هذه . التصريف المختلفة لصخري أهمية بالغة في تشكيل أنواعللتركيب ا

 .األشكال على مدى إنفاذ الصخور للمياه من جهة و مدى تجانسها من جهة أخرى

السطحي ألي منطقة من الصور المائي ف يصرتن دراسة مجاري الو بذلك فإ

ال هذه المجاري و نظام تجمعها و اتجاهاتها البد و أن الجوية الرقمية من حيث أشك

وذلك  ؛تغالل هذه المنطقة في أي مشروعمة عند اسمهتقدم فائدة كبيرة و أدلة 

 .الطيات التي تسود المنطقةللكشف عن خطوط الفوالق والفواصل و

السطحي في الصحاري و المائي ف يصرتعندما نتعرض ألشكال مجاري الو    

نراها من الصور الجوية الرقمية لألقمار االصطناعية تأخذ أشكاال  أسطح الجبال

لها ثم تتجمع مع عديدة في طريقة تجمعها من فروع صغيرة تشق المياه طريقها خال

كبر إلى أن تنتهي في مجرى نهائي يلقي مياهه عند بعضها في فروع أكبر فأ

 .المصب
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ع الصخر و طوبوغرافيته نوآما أشكال تجمع مجاري الماء مع بعضها فهذا يحكمه 

كيفية تواجد الكسور فيه، فمن هذه المجاري ما يتجمع بنفس طريقة و تموجه و

هذا . ثم تجمع الفروع إلى ساق الشجرة وهكذاتجمع األغصان إلى فرع الشجرة، 

يف السطحية صرتالنمط يطلق عليه الشكل الشجري في طريقة تجمع مياه ال

وتشققاته ري ما يشق طريقه في كسور الصخر من هذه المجاللصحاري والجبال و

 في هذه الحالة إذا كانت التشققات متوازية يستطيع أن ينحت له مجرى خاصا والو

المائي على هيئة ف يصرتمتصلة مع بعضها كان الشكل العام لنماذج المتعامدة وو

مجاري ما تحكمه من هذه المستطيل، وهذا ما يسمى بالشكل المستطيالت و

متوازية تكون خطوط  تالمتموجاالصخور فإذا كانت األراضي و تمتموجا

و هذا النمط يطلق عليه الشكل  تالمتموجامتوازية في قيعان ـ أيضا ـ الصرف 

عديد من أشكال نماذج التصريف السطحي لمياه الو هكذا فهناك . المتوازي

ث الهضاب و الجبال حظيت بالدراسة و التصنيف في مجال هذا البحو  الصحاري

 .المتواضع

 : التوصياتـ  00
لمنطقة الدراسة يمكن التوصية بمجموعة النقاط  أجريتمن خالل الدراسات التي 

  :التالية 

  التركيز على استخدام الصور الرقمية لألقمار االصطناعية في التخريط

السطحي للمناطق الصحراوية و  يف المائيصرتال لوجي ألشكالالجيو

 .ييز الوحدات الصخرية بشكل جيدالجبلية الجافة نظرا لتم

  لتأكد من صحة النتائجلضرورة الزيارة الحقلية. 

 بحيث يكون ر الرقمية لقلة التكاليف الماديةاعتماد التخريط بالصو ،

علي حاالت محددة مثل التأكد من نتيجة تم  ًاالتخريط الحقلي مقتصر

 . التوصل إليها بالصور الرقمية

 لجيولوجية المنتجة من قبل جهات االختصام إجراء مقارنة بين الخرائط ا

كعملياة  الخرائط المنتجة باستخدام تقنية االستشعار عن بعد وذلك في ليبيا و

  .معايرة

     إنشاااء قاعاادة بيانااات تخااص هااذا المجااال، بحيااث يكااون التخااريط بالصااور

 .الرقمية في شكل دوري
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