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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم المالمح الجيومورفولوجية لحوو  نرور عموان الارقوا  فود األردنر  أبورز المتغيورا     

 الخصائص المورفومترية التد يمكن قرا ة قيمرا كمؤشورا  تورت ب بجيولوجيوة  م واي  بينوة م طدوة الدراسوةر  التود توؤ ر 

للمياه المتوفرةر ال سيما بعد التحوال  الديموغرافية الحاليوة  المرت طوة  على هيدر لوجية الحو   ما يرت ب برا من كميا 

بتدفق الالجنين من بعض د ل الجوارر حيو  اسوتدر  نسو ة ك يورة مون هوؤال  المرواجرين فود التجمعوا  الحقورية الواقعوة 

 .ضمن بينة م طدة الدراسة مثل مدي ة عمان  الارقا   المفرق حي  يوجد مخيم الاعتري

ك ظم  اعتمد  الدراسة فد معالجة ال يانا  على الم رج التحليلدر  قد تم االستعانة ب عض ال رامج  التد يا  الحاسوبية      

  بعض المعادال  الرياضية(  Arc Map ,Arc hydro & Arc Swat)المعلوما  الجغرافية ب رمجياترا المختلفة

 الخصائص ذا  الدالال  المورفومتريةرتحليل أجل  ر  ذلك من(DEM surface tools & 3D Analyst) برمجية 

 المتغيرا  المرت طة برا  داللترا االحصائية   المداطع العرضية لم اطق مختارة  أنماط  أشكال ش كة التصريف المائد 

 .من الحو  ال رري

من خالل تحليل المعطيا  المورفومترية  جد ت اين فد مساحة الحو  ما بين الدراسوا  السوابدة  الحاليوة بايوادة حاليوة     
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انعكو  بالقور رة علوى اخوتالم قويم كافوة المتغيورا   ال توائج األخورو كعودد  طوول   هوذا موار 

 يشوير تحليول المتغيورا  المورفومتريوة بولن شوكل  ريورا  المورفومتريوةالمجاري المائية  محيب الحو   غيرها من المتغ

الحو  ال رري مدعر  يميل إلى الشكل المستطيلر  هو ما يعك  المرحلة العمرية  الحتية التد تمثول مرحلوة الشو اكر كموا 

 واة ال رور تت واين  فوق شوكل المدطوع العرضود لد أن  يشير هذا التحليل إلى خصائص األحوا  الفرعية من الرت وة الرابعوةر

موقع الد اة ال ررية الرئيسية بال س ة للحو  المائدر حي  يظرر اتساع الد اة ع د االجاا  الودنيا مون الحوو ر كموا أن تدعور 

ر أموا األجواا  العليوا مون الد واة قاع الد اة ال ررية على شوكل نصوف دائورةر يعكو  المسوتويا  العمريوة التود  اول لروا ال رور

تشير إلى طغيان الحت الرأسد علوى الحوت الجوان د  كثورة الخوانوق  الشوالال  التود تظرور  اضوحة فود هوذه   ال ررية فرد

لوو عض  الم طدووةر  قوود تووم عوور  بعووض ال تووائج فوود خوورائب تحليليووة مكانيووة  التوود تظروور نطوواق التوول ير الموووقعد  الحديدوود

دراسوة المخواطر  الخصوائص الجيومرفولوجيوة لكول  ر  هذا ما يتيح أمكانيوة تحديود األ لويوا  فودالخصائص المورفومترية

م طدة على حده  فداً لخصائصرار هذه ال تائج  تدفع ا إلى اإلهتمام بم طدة الدراسة  عمل المايد من الدراسا  لتدييم مخاطر 

 .الفيقانا   تدييم األ لويا  الجيومرفولوجية ب ا  على نتائج الدراسة الحالية

 ر التحليل المورفومترير مدطع عرضدر نمب الش كة ال رريةعمان الارقا  حو  نرر :الكلمات الدالة 

 المقدمة     

تتمثل أهميوة الدراسوا  المورفومتريوة  الريدر لوجيوة مون خوالل ارت اطروا الم اشور بالر افود المائيوة الموؤ رة فود تووفر       

الموارد المائية ذا  األهمية الك يرة فد حياة اإلنسانر  عالقترا بتشكل جيومورفولوجية المكان الذي يؤ ر  يتل ر به االنسوان 

 شووري ال يمكوون عالووه عوون ال ينووة التوود يتفاعوول االنسووان مووع مكوناترووا المختلفووةر ف  ووا  الموودن فوود حيوواه المكوواندر فال شوواط ال

 الموانى  ال حرية  السد د  دراسة الفيقانا   كذلك االنشطة التعدي ية  استغالل الصخور  االنشطة السياحية  الاراعية 

وفومتريووة  الريدر لوجيووةر التوود بوود رها ت وورز  غيرهووا الكثيوورر  ال يمكوون إنجوواز هووذه األنشووطة بمعووال عوون الدراسووا  الم

 .الخصاص المتعلدة بال ينة الط يعية  عالقترا باالنشطة ال شرية

بينة خصو ة لعمول الدراسوا  الط يعوة  ال شورية  (Amman Zarqa Basin( )AZB)يعت ر حو  نرر عمان الارقا       

 &) ل ققايا المياه الجوفية  توزيعرا فد م طدة الدراسوة على حد سوا ر  قد تم عمل عشرا  الدراسا  حولهر م را ما ت ا

others2008 Al Kuisi ) التلوووا المووائد بووال يترا   الحموضووة  المخوواطر ال اتجووة ع رووا  أ رهووا علووى ال ينووة الط يعيووة 

ر   جوا   دراسوة تديويم توزيوع المعوادن الثديلوة فود تربوة الد واة ( others Al Kuisi  2014; Alqadi & 2014) التربوة 

الرئيسية من الجا  العلوي لحو  عمان الارقا  لتظرر مستويا  ك يرة مون التلووا بو عض الع ااور الثديلوةر  التود سواهم 

الجووووة  جوووود محطووووة المعالجووووة للميوووواه العادمووووة بتركاهوووا فوووود تلووووك الم طدووووة موووون نطووواق الجريووووان السووووطحد للميوووواه المع

2006)Abderahman,( كووذلك اسووت اام الميوواه الجوفيووة فوود مجموعووة موون ا بووار االرتوازيووة الواقعووة شوورقد الحووو  ر 

ر  دراسوة تول يرا  تغيور ( ;others, 2013) Schulz  Zyoud, 2015 & المائد المودر   شومال  شورق مدي وة الارقوا 

 الخّصوائص (2015) ناقشت دراسة الحس ان ر (Al-Qaisi, 2010)الم اي على الموارد المائية فد حو  عمان الارقا  
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المعلوموا  الجغرافيوة  نمووذال االرتفاعوا  الرقميوةر حيو  شوملت  نظوم باسوتخدام الارقوا  عمان نرر لحو  المورفومترية

ر  كانت دراسوة التحليول اإلحصوائد المكواند   التغيورا  الدراسة بعض الخصائص المورفومترية المرت طة بم طدة الدراسة

من أجل تدييم الت واين المكواند  الامواند  (Rakad,2009)الام ية المكانية لمستوو المياه الجوفية فد حو  عمان الارقا  

يوة فود هوذا كإضوافة نوع 2005-2001لتدل ا  مستوو المياه الجوفية فد حو  عمان الارقا  خالل الفتورة الواقعوة موا بوين 

نمذجوة خصوائص الميواه الجوفيوة   إدارة المووارد المائيوة فود ( Shaqour & others 2016)المجالر فيموا ت ا لوت دراسوة 

ذا  الحو  المدر  ر من أجل تحديد مستويا  الحد د ا م ة لالسترالكر  ذلك فد أعداك أزما  اللجو  مون بعوض د ل 

متكامول   كعمول Abed-(Al (2005 ,يواة فود هوذا السوياقر فيموا جوا   دراسوةالجوار إلى األردنر  هد من الدراسا  المم

حول اإلدارة المائية للحو  الموائدر  كوذلك موع دراسوة  (Al-Omari,2009) الدراسة التد قدمرا             بشكل ك ير مع

2008) Abed,-Al( ال مذجوة الريدر لوجيوة إلدارة المووارد المائيوة فود حوو  نرور عموان الارقوا   ققوايا  استخدام حول

الميوواه  الجفووام  ال وودرة المائيووة  كيفيووة إدارترووار  كووذلك استكشووام ماايووا اسووتخدام ال موواذال  الريدر لوجيووة باسووتخدام نظووم 

 .الجغرافية  المحاكاة الريدر لوجيةالمعلوما  

 من خالل ما تدودمر يالحوأ أن الدراسوا  السوابدة تتركوا فود إطوار معالجوة ققوايا التلووا الموائد  التربوة  الخصوائص      

المتعلدووة برووار  الجووا  ا خوور يعووالج ققووايا الوووفرة  المائيووة  إدرة المووورد المووائد  سوو ل الحصووول عليووهر ال سوويما موون خووالل 

ل المياه الجوفيةر لكن ي دى الجا  ا خر مون الدراسوا   هوو المتعلوق بالجيومورفولوجيوا  الخصوائص المورفومتريوة استغال

بعوض الدقوايا الراموة فود هوذا الصوددر  لكون ت دوى دراسوة  2015لم طدة الدراسةر  قود ت ا لوت الحسو ان فود دراسوترا لعوام 

م إحصووا ا  المتغيوورا  المتعووددة  نظووم المعلومووا  الجغرافيووة التحليوول المورفووومتري ألحوووا  التصووريف ال رووري باسووتخدا

كمحا لووة إلضووافة أاوويلة للمخووا ن المعرفوود ألسوو اك عوودةر م رووا الفتوورة الام يووة التوود قوودمت برووا حيوو  أن هووذا ال وووع موون 

دة تديوويم الدراسوا  بحاجووة لتحوودي  مسوتمر إلرت اطووه بووال مو السوكاند  حاجووة السووكان إلسوتغالل المووواردر لووذل ال بود موون إعووا

مليوون الجوى  مون الود ل المجوا رة خوالل  2المشرد ال يند  الط يعد  فداً للمعطايا  الجديدةر ال سيما بعد تدفق ما يايد عن 

الس وا  الخم  الماضيةر إضافة لما تددمه الدراسوة مون خوالل  جوود ت واين فود مودخال  العمليوة التحليلوة لل يانوا  المتعلدوة 

أن نموذال االرتفاعا  الرقمية لم يكن متاحا بالدقوة الك يورة حتوى  قوت قريوبر حيو  أن غال يوة  بمساحة الحو  المائد حي 

الدراسا  السوابدة اعتمود  ال مووذال التدليودي فود التحليول المكواند مون خوالل الخورائب الطوبوغرافيوة الورقيوة ذا  المديوا  

م 90الك يوور أ  موون خووالل نموووذال االرتفعووا  الرقميووة بدقووة 
2

فووإن أهميووة شوومولية ال يانووا  للحووو  المووائد  دقووة ر  موون ه ووا 

 المعلوموا  الوامنر ال سويما إذا كانوت مع تغيرها   المعلومة االحية مدة ر إضافة إلىمصدرها له أ ر ك ير فد المخرجا 

فود كول  ر حي  يعود هذا التغير فد قيمة ال يانا  لط يعوة المعودا   األد ا  المتاحوة (2015جارير ) المياه بمصادر متعلدة

مرحلة زم يةر  نتيجة لتدودم  تووفر معودا   تد يوا  حديثوةر فدود  جود ت واين فود مسواحة الحوو  موا بوين الدراسوا  السوابدة 

كوم1156 الدراسة الحالية بايوادة حووالد 
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ر  هوذا موا يو عك  ب سواطة علوى كافوة المتغيورا   ال توائج األخورو كعودد  طوول 

 . المجاري المائية  محيب الحو   شكله  غير ذلك الكثير من المتغيرا  المورفومترية

 تردم هذه الدراسة أساساً إلى التحليل الجيومورفولووجد للحوو  الموائد لتحديود العالقوا  المكانيوة بوين أشوكال سوطح       

حوووا  المائيووةر باسووتخدام نظووم المعلومووا  الجغرافيووة  اإلستشووعار عوون بعوودر موون أجوول الواووول للمعلومووا  األاألر   

المطلوبة فد تفسير األنماط  األشكال األرضيةر  التصريف المائد  العالقا  الطوبوغرافيةر حي  ستحا ل الدراسوة تحديود 

إضافة إلى توضويح خصوائص أنمواط التصوريف الموائد مكانيةر أبرز الخصائص المورفومترية  عرضرا على شكل خرائب 

فد م طدة الدراسةر  كذلك عمل مداطع عرضوية للحوو  الموائد  تفسويرها  ربطروا بو عض الخصوائص الريدر جيولوجيوة 

مون الرت وة الرابعوة  (Sub Basins)      للحوو  الموائدر إضوافة إلوى ذلوك توم تحديود بعوض خصوائص األحووا  الفرعيوة

  .حو  51عددها  ال الغ 

 والمعلومات البيانات ومصادر سةاالدر منهجية    

نموذال االرتفاعا  من خالل  المشتدة لل يانا   (Analytical Approach)  تحليلدالم رج الات عت الدراسة      

 Shuttle Radar Topographic Mission من نموذال  الم  ثق (Digital Elevation Model)  (DEM)الرقمية

SRTM)) م 30إلى تصل بدقة الرقمد التقاري  نموذال  يتوفرر
2
 Advanced           -األمريكد من الموقع الياباند 

Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER2016,)إضافة إلى الخرائب  ر

ر  قد تم االستعانة ب عض ال رمجيا   الحاسوبية فد تحليل تحديد م طدة الدراسةمن أجل ( 50000 :1)الطوبوغرافية 

 المتغيرا  المتعلدة برا  داللترا االحصائية باالست اد  أنماط  أشكال ش كة التصريف المائد  الخصائص المورفومترية

اضافة الى بعض الطرق ر ( Arc Map ,Arc hydro & Arc Swat)ل ظم المعلوما  الجغرافية ب رمجياترا المختلفة 

من أجل تحديد أشكال سطح المداطع العرضية لم اطق ( DEM surface tools & 3D Analyst) ال رمجية  الرياضية

حي  تم تفسير المداطع العرضية للحو  ال رري  اظرار الخصاص الجيومورفولوجة ر مختارة من الحو  ال رري

الحو  المائد المختلفة سوا  بداية الحو  أ   سطه أ  نرايتهر  كذلك ابراز بعض  ال  يوية المكونة لكل مدطع من 

 .خصائص األحوا  الفرعية من الرت ة الرابعة
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 منطقة الدراسة 

ر  حيو  ت لوغ Abed,-(Al 2005)يعت ر حو  نرر عمان الارقوا  مون األحووا  المائيوة الك يورة الموجوودة فود األردن    

كم4887مساحته 
2

من هذه المساحة فد األراضد األردنية  ال اقية فد األراضد السوريةر حيو  ي ودأ الحوو  % 93ر  تدع 

فود م طدوة الشوونة ( 2015الفرحوانر )م را  يتجه غرباً فد األراضد األردنيوة حتوى يشوكل مسوتوو أسوا  موع نرور األردن 

موائد أهميتوه مون خوالل الم طدوة الجغرافيوة ر  يكتسوب هوذا الحوو  ال(1الشكل رقم )الشمالية  دير عال  شمال ال حر الميت 

من المساحة الحقرية لمدي وة عموان  مدي وة الارقوا  كاملوةً  مدي وة المفورق  تجمعوا  % 80الواقع فيرار حي  يقم حوالد 

قود  االنرداميوة  كونوه أحود أحووا  الحافوة الصودعية بوالحفرة الارقوا عموان حوو   ارت واط أن سك ية أخرو كجرش ر كموا

خصائص أخرو انعكست على الت وع  الت اين فد تركي توه  مكوناتوه ال  يويوةر فحجوم التاايود المقوطرد للسوكان أضام إليه 

فد م طدة الدراسة دفع بالكثير من ال احثين  المرتمين بالدراسا  الريدر لوجيوة لتحودي  بيانوا  الم طدوة باسوتمرار  بووتيرة 

 ,Shaqour & others) ية االحتياجا  المائية بالشوكل األمثول للسوكان توازي حجم الايادة السكانية فد الم طدة من أجل تل

 التفواعال   ر السيما الغطا  العمراندفد الغطا  األرضد المستجدة ر هذا باإلضافة إلى دراسة التغيرا   التحوال (2016

مون سوكان % 60أكثور مون   التل يرا  المت ادلة بين سكان أك ر تجمع حقري فد األردن  بين م طدوة الدراسوة  التود تقوم

 . األردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مور راً  1967   1948 نتيجة الظر م السياسية التود عصوفت بالود ل المجوا رة لوحردن حيو  بودأ  بفلسوطين عوام        

 حتى ا نر كل هذا كوان لوه د ر ك يور فود التول ير علوى  2011إلى هذا الحينر   اوال إلى سوريا م ذ  1990بالعراق م ذ 

الموارد الط يعية  على رأسرا المورد المائد  األراضد الاراعية الخص ةر  ما ااح ه من تغيير جوهري من خالل زيوادة 

 .زمن قياسد الطلب  على مثل هذه  المصادر الط يعية المحد دة أاالً   خالل

  األمطار و المناخ

 فود السو وية معودال  األمطوار  تت واين الجوامر شو ه الج لود المتوسوب ال حور األبويض م واي الارقوا  عمانحو   يت ع     

الحو ر  حي  تلعوب االرتفاعوا  التقاريسوية د راً ك يوراً فود توزيوع كميوة األمطوارر فو الحأ انخفوا  معودال  التسواقب 

 . (2الشكل رقم ) ملم غرك   سب الحو  ال رري100المطري إلى ما د ن 
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ع ود التدوا  مصوب نرور عموان الارقوا  موع نرور األردنر (م370)حي  م طدة األغوار الم خفقة عون سوطح ال حور موا د ن  

ملوم  مون  وم تعوود تودريجاً باالنخفوا   ذلوك 500-200 كلما اتجر ا شرقاً ترتفع معدال  التساقب المطري لتتورا   موا بوين 

ع وود المرتفعووا   ورتفوواع موورة أخوورملوومر فيمووا تعووود باإل100د ن  كلمووا تعمدووت فوود الم وواطق الشوورقية الصووحرا ية لتصوول مووا

 قد كان للمسواحة الك يورة للحوو  الموائد ( 3الشكل )م 1590رتفاع حوالد السورية فد ج ل العرك حي  ت لغ مستويا  اإل

نخفووا  رتفوواع  اإلإ د را فوود زيووادة حجووم الت وواين فوود مسووتويا  اإل

 .عن سطح ال حر

 المورفومترية و نقاشهانتائج بعض الخصائص  

يمكووون إدراال الخصوووائص المورفومتريوووة ضووومن مجموعوووا      

بشوكل رئيسيةر يوتم مون خاللروا التصو يف  التحليول المورفوومتري 

ر مما يتيح إمكانيوة الحصوول علوى تصوور تفصويلد شامل  مترابب

 متكاموول لط يعووة م طدووة الدراسووةر حيوو  أن كوول مجموعووة تقووم 

برةر  تتمثوول هوذه المجموعوا  بمووا المتغيورا   الخصوائص المتشوا

 :يلد

 

 Linear & Areal)الخصااائص الخطيااة والمةاااحية : أولا 

Parameters)  

 

  أطووال أنماطروارلدد تم فد هذه المجموعة دراسة الخصوائص المتعلدوة بالرتوب ال رريوة  أعودادها  أطوالروا  كثافتروا       

ر حي  تؤ ر الخصائص المتعلدة بلبعاد الحو  ال روري (4الشكل رقم) غيرها ال ررير   التكرار ر عددها المجاري المائية

 .    مساحته بشكل ك ير على مصادر  كمية التصريف المائد ال رري

       

 جود عالقة طردية بين عودد الر افود  مجمووع أطوالروار إضوافة إلوى مسوتويا  نسو ة التشوعب التود ( 4)يظرر الشكل رقم   

ر  يرجوع هووذا إلووى 9للحووو  ال رورير فيمووا أن الر افود موون الرت وة الثالثووة حواز  علووى أعلوى معوودل للتشوعب  هووو 4.4بلغوت

لرت ة الثالثة  األدنى م رار  الذي يعود س  ه إلى أشكال السطح المحدبة فد لححوا  الفرعية إضافة إلى التفرعا  الكثيرة ل

 .نوع الصخر الرسوبد الطري الذي يسمح بسرولة التعرية  شق ق وا  متعددة ذا  رتب اغيرة

 

 (د  متوسب أطوالرافالر اأطوال  عدد الر افد  نس ة التشعبر) خصائص أطوال المجاري المائية (4)الشكل رقم 

 عن سطح ال حر    توزيع مستويا  االرتفاع( 3)الشكل 
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 الشبكة المائية
 يورار مدارنوة بتلوك ذا  الرتوب الصوغيرةر فدود بلوغ عودد أن أطوال الر افد ذا  الرتب العالية لي  ك( 5)يظرر من الشكل     

الذي يظرر توزيع الش كة المائية  الرتب ال ررية ل رر عمان الارقا    (5) رافد موزعة كما فد الشكل 6160الر افد الكلد 

فيموا بلغوت أعوداد ة  الذي يعت ر من الرت ة السابعةر  يقم أربعة أحوا  من الرت ة السادسة  أحد عشر من الرت ة الخامسة 

أموا بال سو ة لمتوسوب أطووال األحووا  . أحووا  207حو ر كما بلغت أحوا  الرت ة الثالثوة  51أحوا  الرت ة الرابعة 

كيلوومترر  هوو مؤشور يعكو  مسوتويا  الت واين  1441كيلومترار فيما بلغ مجموع أطوال المجاري المائيوة  24الكلد فدد بلغ 

 ر(2414األنصوارور) الك ير فود بينيوة الحوو  الموائدر فكلموا ازداد  أطووال المجواري  اتسوعت تدول سورعة التيوار الموائد

دة إلى حد مار األمر الذي يايد مون قودرة ال رور علوى  لكن هذا ي ط ق فد حالت ا على أطوال المجارير أما عرضرا فرد ضي

حيو  الت ووع الط ووغرافد للحوو   ب يتوه  (2كوم(4887 عدا عن المساحة الك يرة للحو  المائد  ال الغة  الحت  التعريةر

 كوذلك مون  ارت اط  ذلك بوجود م اطق م خفقةر   انحدار ك ير نس يا ياداد كلما اتجر وا إلوى الغورك  الجيولوجية المت اي ةر

الج وووك  الشوومال باتجوواه الم وواطق الوسووطى الغربيووة للحووو  المووائد حيوو  الد وواة الرئيسووية للمجوورور كمووا أنووه يوورت ب ب وووع 

أبوو . )الصخور خااة الصخور الكلسوية الداسوية  التود تحتواال الوى  قوت ك يور نسو ياً لحوت  شوق مجواري مائيوة طويلوة فيروا

يتقوح شوكل  توزيوع درجوا  االنحودارر التود تعت ور مون أهوم ( 6)فود الشوكل  (أ) من خالل خريطة اإلنحدار(  2010رسالم

ر إضافة إلى تركا االنحدارا  (Smith, 1939)المدر    ص السطح المكون للحو  المائدئالمتغيرا  التد تعك  خصا

تووب اووغيرة فوود شوورق   سووب الحووو  المووائدر ممووا سوواعد علووى تكووون ر افوود  انويووة متعووددة  ذا  ر( 30-0)الدليلووة نسوو يا 

ألحووا  الفرعيوة يتويح الفراوة لتكوون ر افود متعوددة لك روا افد هذه الم اطق كون االنحودار الدليول  تحودك شوكل ( 1,2,3)

مون الشوكل (  د)قصيرة  غير عميدة بس ب قلة عوامل الحت الرأسد المرت ب بدلة االنحدار فود أعوالد الحوو ر  الخريطوة 

ي يمثل مرحلة الشو اك فود معظوم األحووا ر  قود امتواز  تلوك الم طدوة بولحوا  توضح قيمة التكامل الر سومتري الذ( 6)

فرعية ذا  مساحة ك يرة مدارنة مع األحوا  الواقعة فد الجرة الغربية من الحو  المائد  هود مون الرت وة الرابعوةر ففود 

لتود تحفوا الحوت الرأسود  زيوادة الم اطق الغربية للحو  تتركا فيرا نسب االنحدارا  المرتفعة  كذلك األشكال المدعرة  ا

 . عمق المجاري المائية على حساك قلة عددها

فود ( Convex)حيو  تتركوا معظوم الم واطق المحدبوة ( ك6الخارطوة )كما يتقح هوذا مون خارطوة شوكل االنح وا  للسوطح  

فوود   (Quasi concave)شوورق  أطوورام الحووو   بي مووا تتركووا الم وواطق  األحوووا  الفرعيووة المسووتوية  شوو ه المدعوورة 

ور الطريووة   ت وووع أشووكال السووطح  درجووا   سووب الحووو  المووائدر كوول هووذا يشووير الووى أن الصووخ شوومال  دغربووالج وووك ال

االنحوودار تتركووا فوود الم وواطق الشوورقية  الوسووطى للحووو  المووائد  تدوول فوود الم طدووة السووفلى م ووهر  يتخووذ الحووو  المووائد 

غرك مع ميله الى جرة الغوركر  لكون يتجوه مركوا الحوو  أكثور نحوو الشورق  فوق -الرئيسد الشكل المتطا ل باتجاه شرق

ر كذلك يمكن الدول أن الميل فود (Center of Basin)توضح أبعاد  اتجاها  إمتداد الحو   مركاه  التد( ال6)الخريطة 

الج وبد للحو  يتركا من الجروة الشومالية نحوو مركوا الحوو   كوذلك الحوال مون الجروة الج وبيوةر  هوذا -المدطع الشمالد

 .يدعونا لالست تاال بلن شكل الحو  المائد العام يميل للتدعر

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 (AZB)رتب المجاري  الد وا  المائية فد الحو  ال رري( 5)الشكل رقم
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عاموول اهتمووام  أ لويووة هوود التوود تدووع فوود العوور   الوسووطى  الغربيووة موون  نسووت تج ممووا سوو ق بوولن الم وواطق التوود تشووكل     

الحو  ال ررير حي  يتركا فيرا االنحدار الشديد  كذلك االرتفاع التقاريسود  التسواقب المطورير  األهوم مون ذلوك تركوا 

الدراسوا  المتعمدوة  السكان فد مدي ة عمان  الارقوا  فود تلوك الم طدوة أ  قري واً م روار مموا يؤكود ضور رة عمول المايود مون

 التد تولد أهتمام أك ر لدراسة خصائص م ظوموة الفيقوانا   ا ارهوار ال سويما فود ال ينوا  الحقورية التود تمتواز بسورعة 

الجريان السطحد  الفيقانا  السريعةر نتيجة ازديواد الرقعوة غيور الم فوذة للميواهر  المتمثلوة بال  ايوا  العمرانيوة  الصو اعية 

اتساع مساحة الم طدة الحقرية فد داخل حد د الحو  ال رري بشكل عام  فد مودي تد عموان  الارقوا   الشوارعر   بعد 

يعت ر بمثابة جر  انوذار مون أجول اعوادة ال ظور فود ط يعوة  (,Nov 2015) على  جه الخصوصر  ما حدا فد بداية شرر

 .مع أخذ شر ط تحديق االستدامة  السالمةال ينة العمرانية  التخطيب لرا بما يتال م مع خصائص هيدر لوجية الحو ر 

  Stream Maintenance  المجاري بقاء معدل

الشو كة  مجواري إلموداد الالزموة المسواحة مدودار عون للتع يور  ذلوك المعامول هوذا قدم من أ ل( Schumm,1956) يعت ر    

من الشو كة المائيوة يتغوذو مون مسواحة  أي أن كل  احد كيلومتر (700) قد بلغت هذه الديمة حوالد  ر(2415جارير )المائية

م144قدرها 
2

ر  هذا إن دل على شيى  فإنما يدل على اتساع مساحة الحو  المائد  التصريف الموائد الك يور نسو يار  هوذا 

   .ط عا يرت ب بكميا  األمطار الساقطة بشكل عام

 main Stream length المجارى متوسط أطوال
فوإم  المجارو ازداد  أطوال فكلما الحو  ال ررير  شكل التصريف حجم على داللة جوهرية المجارو لمتوسب أطوال    

 الر اسوب كميوة انخفوا  إلوى يوؤدو ر األمور الوذيحالوة اتسواع المجورو فوى السويما التيوار سرعة من التدليل على هذا يعمل

م طدة المصبر  أما اذا كان المجرو قصيرا فإن الحوو  الموائد يشورد قودرة عاليوة علوى الحوت نتيجوة ارتفواع  إلى الم دولة

 التكامل الري سومترير ألحوا  الدرجة الرابعة ( د)مركا الحو  ال رري ر( ال)درجة اإلنح ا ر ( ك)تقم اإلنحدارر ( أ)الخرائب ( 6)الشكل 
 



 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Vol 5, Issue 1, 2016  1 Page 

فود ( 1)الخريطوة قود أظرور   ر(2414االنصوارور )بشدة االنحدار  الظر م الم اخيةر  معامل الطاقة ال رريةر  المرت طة

تركوا األحووا   (Main Stream length)لرابعوة معودل أطووال المجواري ال رريوة ألحووا  الرت وة ا( 7)الشوكل رقوم 

الفرعية ذا  المجاري المائية الطويلة فد الجا  الشرقد من الحو  ال رري لعمان الارقا ر  هذا أيقاً يودعم االسوت تاجا  

حيو  السابدة حول األ لوية  المخاطرةر فالمجاري المائية الدصيرة تتركا إجماالً فود الجوا  الغربود مون الحوو  ال رورير 

 .الكثافة السكانية العالية  معدل األمطار المرتفعة إلى حد ما

Drainage Density – الكثافة التصريفية  

 ر فالم اطق السائدة  مظاهر السطح الجيولوجية الم اي  بالخصائص ط يعةب ل رر عمان الارقا  التصريفية الكثافة ترت ب    

فإن  ك ير بشكل م حدر ال فاذية  سطح قليلة مع  جود اخور الت خرر  يدل فيرا األمطارر من ك يرة كميا  عليرا تسدب التد

 الكثافوة ارتفواع إلوى يوؤدي مموا الموائد السوطحدر التصوريف حجوم فيروا التسورك فود هوذه األحووا  تدوّلر  يواداد معوّدال 

كثافة الش كة ( (Horton, 1932 (Drainage Density)المتعلدة بالكثافة التصريفية ه 8التصريفية فيرار  تظرر الخريطة

 .2كم 1.44المائية فد العر   العيا  الوسطى من الحو  المائد حي  أن أعلى معدل للكثافة بلغ 

Stream Frequency - التكرار النهري 

يشير التكرار ال رري لط يعة العالقة بين عدد المجاري المائية من كافة الرتب الواقعوة ضومن الحوو  ال روري  المسواحة    

 \مجورو  1.260حي  بلوغ مدودار التكورار ال روري لحوو  نرور عموان الارقوا   (Horton,1945) الكلية للحو  ال ررير

( 2كوم) تعت ر هذه نس ة قليلة  قد تل ر  باتساع مساحة الحوو ر موا أدو إلنخفوض عودد المجواري فود  حودة المسواحة  2كم

مدودار التودند فود التكورار رسوبد للحو  ال ررير  يمكون مالحظوة األمر الذي انعك  سل اً على الحمولة ال ررية  ال اتج ال

التود تمثول التكورار ال روري   (7)فد الشكل رقوم ( 2)من خالل الخريطة (AZB)ال رري على مستوو حو  عمان الارقا 

(Stream Frequency) ألحوا  الدراجة الرابعة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مؤشر خشونة السطح( 3)التكرار ال ررير ( 2)المجاري ال رريةر تقم أطوال ( 1)الخرائب (: 1)الشكل 

 (51)معدل االستطالةر ألحوا  الدرجة الرابعة ال الغ عددها ( 4) 
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 (Ruggedness number)مؤشر الوعورة أو الخشونة 

العالقوة الطرديوة  تعكو  درجوة الوعوورة ط يعوة يفيد هذا المؤشر فد معرفة درجة تدطع سطح حوو  الووادي ال رورير     

ر (Strahler, 1964) رالكليوة بين تقاري  أحوا  التصريف  الكثافة التصريفةر  مددار تدطوع السوطح بالمجواري المائيوة

 األقول  عوورة  شو ه المسوتوية فود شومال ( AZB) تتركا الم اطق الوعرة فد الشرق  الوسب الغربد من الحو  الموائد

كموا تؤكود  ر(3-1الشكل )تظرر قيم الوعورة العالية فد الم اطق الشرقية  الوسطى  ج وك الى  سب الحو  المائدر حي  

هذه الخريطة حديدة تحدك األحوا  الفرعية  تعددها  تطا لرا فد شرق   سب الحو  المائد مما ساعد بشكل ك ير على 

 الوسطى مدارنة بالم اطق األخرور  خلق الوعورة الك يرةر كما قد يرت ب هذا بسرولة التعرية للصخور فد الم اطق الشرقية

إضوافة إلووى  جووود اوود ع جيولوجيووة  كسووور متعووددة  فوود هوذه الم وواطق ممووا سوواعد علووى تواجوود الوعووورة الك يوورة  بالتووالد 

 .السما  بتشكل مجاري مائية متعددة  قصيرة

  التعرية ال اتج عن ال حت  رعيةر يعت ر هذا مؤشرا على المرحلة الجيومورفولوجية ال حاتية التد شردترا األحوا  الف    

للمجووواري المائيوووةر  تفيووود الدراسوووة المورفومتريوووة للوعوووورة بموووا يتصووول بدرجوووة قيموووة التصوووريف  الفيقوووانا  المتكوووررةر 

(Strahler, 1952) المودر    مؤشر الخشونة لسطح الحوو  الموائد إلى 3-1ر  يشير الشكل(Ruggedness number )  

 فوى الشو اك بمرحلوة تمور الفرعيوة التصوريف أحووا  أنحي  كانت قيمة مؤشر الوعورة م خفقة بشكل عامر  هذا يع د 

ال حاتيةر  لكن يمكن المالحظة بارتفاع قيمة الوعورة فد الجا  الشرقد من الحو  ال رري  كوذلك الجوا  الغربود  د رترا

 .راسة الرتفاع معامل الخطورة فيرام هر األمر الذي يعطد لتلك األحوا  أ لوية فد الد

 

 Elongation ratio (Re) الستطالة بةنة

ر فكلما اقتربت من الواحد اوحيح كوان شوكل م ة قريب أ  مستطيل بشكل الحو  مساحة امتداد االستطالة نس ة تصف      

االسوتطالةر  قود بلغوت نسو ة االسوتدارة فود الحو  يميل إلى الشكل الدائري  كلما اقترك إلى الصفر يكون الشكل يميل إلى 

 هذا يفيد بلن الحو  أبعد ما يكون عن الشكل المستديرر  يميل بشوكل ك يور إلوى االسوتطالة ( 0.217)حو  عمان الارقا 

حيو  يظرور توزيوع األحووا  مون الدرجوة ( Elongation ratio)نسو ة االسوتطالة  4-1ر  يظرر الشكل (0.62)التد بلغت

ركا األحوا  ذا  الشكل المستطيل فود الجانوب الشورقد العلووي مون الحوو  ال رورير حيو  اإلنحودار الدليول الرابعةر  تت

 الصخور ال ازلتية الصل ةر العسيرة علوى الحوت الموائدر فيموا تتركوا األحووا  ذا  الشوكل األقورك لفسوتدارة فود الوسوب 

 .مطار الوفيرةالغربد من الحو ر حي  الصخور الرسوبية  االنحدار الشديد  األ

 

 (Relief & Drainage texture Parameters)والتصريف خصائص النةيج التضاريةي : ثانياا 
حوت  التعريوة التود  اول إليروا الحوو   الخصوائص يمكون مون االسوتدالل علوى مسوتويا  المون  إن دراسة هذا ال ووع      

االسووتدالل موون خاللووه بشووكل عووام علووى السووما  ال  يويووة ال روورير  كووذلك التدطووع السووطحدر  هووذا بوود ره يعوود مؤشوورا يمكوون 

أنووتج عووددا ك يوورا موون الر افوود المائيووة ذا  الرتووب  )الطوورا ة  سوورولة التعريووة(فخصووائص الصووخور   الجيولوجيووة للم طدووةر

 Drainage)ه الووذي يشووير إلووى كثافووة التصووريف -8 الدصوويرة  المتطا لووة  يتقووح هووذا موون الشووكل ( 3ر2ر1)الصووغيرة 

density) ر  التد تظرر أن معظم تركا التفرعا  للرتوب الصوغيرة موجوود فود الجوا  الشورقد  األ سوب للحوو  الموائدر

ظرر  اضحاً أن نمب التصريف الشجري هو السائد  يرت ب  ذلك بوجود مرتفعا  محيطة تتركا على أطرام الحوو   قد 

ر حيو  أن ال سوب العاليوة للم واطق ذا  (relief ratio)ي  التود توضوح  نسو ة التقور  -8 الموضوحة فود الشوكل  المائد

تتركووا فوود شوورق  ج وووك غوورك الحووو  المووائد  كووذلك علووى أطرافووهر بي مووا تتركووا ( 7.1-15مووا بووين )التقوور  الك يوور 

لمؤشور  ش-8الم اطق قليلة التقر   المستوية  ش ه المسوتوية فود  سوب  غورك الحوو  الموائد  هوذا موا يظروره الشوكل 

ر مع  جود الر افد الدصيرة  تركاها فد شمال  شرق الحوو  الموائدر فدود خلوق هوذا نمطواً ((dissection indexالتدطع 

ر  يرت ب هذا فد الغالب بدصور الر افودر إضوافة (م -8الشكل ) من مديا  الرطوبة المتدند فد شمال  أقصى شرق الحو 

فود تلوك األجواا ر  الوذي ال يسومح  المحودكإلى اغر مساحة األحو  الفرعية فد تلك الم طدة   المرت طة بشكل الحو  

بتجميع كميوا  ك يورة مون الميواه فود داخول الحوو ر األمور الوذي يختلوف بعوض الشود  فود الجانوب األ سوب  الج ووبد مون 

الحو  المائد حي  معامل الرطوبة مرتفع نوعاً مار نتيجة تدعر األحو  الفرعيوة  قلوة انحودارهار عودا عون اتجواه السوطح 

 . الذي يحتفأ بمددار أك ر من الرطوبة؛ لتعرضرا لدسب أقل من اإلشعاع الشمسدإلى الشمال  
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 أنماط شبكات التصريف المائي

تت اين أنماط الش كا  ال ررية  فداً للظر م الجيولوجيةر  حجم كمية التساقب المطورير إضوافة لدرجوة اإلنحودار لسوطح      

 .الدراسة م طدةاألر   نوع الغطا  ال  اتى فد 

يحدد من خاللرا  اف المسارا  التود تتخوذها المجواري المائيوة المكونوة لشو كة  ةرمتعدد أنماط ال رري   التصريف   لش كا 

فالتص يف على أسا  االتجاه العام  يعت ر تصوريف داخلود  ي ترود فود بحيورا  ر مائد المدر  ال ررر  المكونة للحو  ال

داخلية مغلدة أ  لداع طية مدعرةر  فد حالت ا الدراسيةر ي ترد التصريف ال رري فد نرر األردن  الذي يشكل مسوتوو قاعودة 

  أشكال أنماطفيتخذ عدة  ص يف على أسا  الشكل من  م إلى ال حر الميت ر أما الت( 2415فرحانر) لحو  عمان الارقا 

الو مب الشوجري فود  فيسوود رأسا  ال ينة الجيولوجيوة للحوو  ال روريفد م طدة الدراسةر  يعتمد على  (1986الجرارير )

 يرجع سيادة هوذا الو مب لعامول التقور   رغال ية أجاا  الحو  ال ررير ال سيما فد م طدة  سب  غرك الحو  ال رري

 يظرور فوود م طدوة نرايوة الحووو  ال روري لعموان الارقووا  نموب التصووريف  ر األنحودار فروو المسووؤ ل عون شوكل التصووريف

الريشىر حي  يرت ب هذا ال ظوام بالحافوا  االنكسواريةر التود يمتود المجورو الرئيسوى لل رور موازيواً لروار موع إتصوال الر افود 

فة اإلنكسارية بصوورة عموديوة علوى المجورو الرئيسوىر  بروذا تتعامود الر افود المدطعوة للحافوة االنكسوارية موع الصغرة للحا

 .المجرو الرئيسدر  ما يميا الش كة ال ررية فد تلك الم طدة هو ارتفاع معامل ال حت  التعرية للصخور الرسوبية

 هوذا مطوابق  تجانسوة مون حيو  اوالبة تكوي اتروا الجيولوجيوةكما  يرت ب عادة باألنرار التد تشق مجاريرا فود م واطق م    

يرجوع هوذا إلوى د ر  حي  يسود نمب التصريف المتوازي فد الجا  الشرقد العلووي مون الحوو  الموائد  لحالت ا الدراسية 

 (2415حسو انال)بركانيوة  –العوامل ال  يوية من التوا ا   إنكسارا  حي  تعت ر تلك الم طدة ذا  تركي ة اخرية بازلتيوة 

 مؤشر الرطوبة الط وغرافية( م)مؤشر التدطع السطحدر( ش)نس ة التقر ر ( ي)الكثافة التصريفيةر( ه)الخريطة ( 8)الشكل 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81?source=feed_text&story_id=247481435401996
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81?source=feed_text&story_id=247481435401996
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81?source=feed_text&story_id=247481435401996
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ال ازلتيةر لكن فد المدابل يرتفع فيرا معامل  نفاذية الصخور انخفا  بس ب المائد التسرك  الترشيح معامل تمتاز بانخفا 

 .الجريان السطحد

بي ما يمكن اعت ار ال مب الحلدد الذي يرت ب بالد اك ال  يوية موجود علوى نطواق ضويق فود أقصوى شومال شورق الحوو       

 علوى  فد سوريار  الذي ت تشر الش كة من المركوا باتجاهوا  مختلفوة  فوق االنحودارر( الدر ز)المائد ع د قمة ج ل العرك 

كوي ووة الشوو كة المائيووة فوود حووو  عمووان الارقووا  كلحوود أحوووا  الحافووة عكوو  ال ظووام السووابق  موون خووالل نظوورة اجماليووة لت

الصدعية المكونة لوادي األردنر فإن التصريف ال ررو المركاي يرت ب بالم اطق الحوضيةر حي  تصب ال ظم المائية نحو 

  .الميتندطة مركاية داخلية متمثلة ب رر األردن الذي تتجه المياه فيه من الشمال إلى الج وك حتى ال حر 

 

  المقاطع العرضية
يعك  المدطع العرضد للحو  المائد الكثير من الخصائص المتعلدة بظر م السطح  العمليوا  الجيومورفولوجيوة مون    

تعتموود قوودرة ال روور  طاقتووه علووى سوورعة الجريووان المرت طووة بشووكل أساسوود بدرجووة  مسووتويا  تعريووة  ترسوويب  غيرهووار   

اإلنحوودار  كووذلك كميووة الميوواه المتدفدووةر  ال  يووة الجيولوجيووة  الط يعووة التكتونيووة التوود يدووع فيرووا الحووو  المووائدر إضووافة إلووى 

ت واين  فوق الجوا  الواقعوة فيوه الد واة ال رريوة شوكل المدطوع العرضود لد واة ال رور تفالظر م الم اخية  الغطا  األرضود لوهر 

 الرئيسية بال س ة ل دية الم طدة من الحو  ال رري الكلدر فاتساع الد اة ع د األجاا  الدنيا

ر كمرحلوة من الحو ر  تدعر قاع الد اة ال ررية على شكل نصف دائرةر يعك  المستويا  العمرية التد  ال لرا ال رر     

اك فد بعض الم اطقر أموا األجواا  العليوا مون الد واة ال رريوة  التود تشوير إلوى غل وة الحوت الرأسود علوى الش اك  تجدد الش 

الوذي يشوير إلوى توزيوع ( 9)الحت الجان د  كثرة الخوانق  الشالال  تظرر  اضحة فد م طدة الدراسة من خالل الشكل رقم

 .المداطع العرضية لم اطق مختارة من الحو  ال رري المدر  

حجم الت اين فد أشوكال نطاقوا  المدواطع العرضويةر فوالمدطع األ ل يظرور اتسواع ملحووظ فود ( 9)يظرر من خالل الشكل    

 قاعدة الد اة الرئيسية للمجرو المائدر فيما ترتفع قيمة التقر   تقيق الد اة المائية فد المدطع الثاندر  يستمر تعمق الد اة 

 

لظروور ر  الوذي يظرور علوى شوكل خوانق موائدر إضوافة مع االبتعاد عن م طدة المصوب  يظرور بوضوو  فود المدطوع الثالو 

م خفض ال دعة الذي تكون نتيجة حد ا إندالك طوبوغرافد نتج فود طيوة محدبوةر  تحوول لمو خفض نتيجوة الحوت  التعريوة 

مليون عامر  هذا يع د ق ول حود ا اإلنرودام  30ر أي ق ل حوالد( Miocene)المائية المستمرة  الفعالة خالل عصر ما ق ل 

 .نطاقا  المداطع العرضية ألجاا  مختلفة من الحو  ال رري فد م طدة الدراسة( 9)الشكل 
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ر  فد المدطع العرضد فد ال طواق الرابوع يواداد حجوم الت واين (2016الفرحانر)صدعد الذي شَكل األغوار  ال حر الميت ال

فد ال سويج التقاريسودر  لكون الد واة ال رريوة تكوون متسوعة  هوو موا يفسور ال طاقوا  السوابدة التود تدوع ضومن م طدوة الحافوة 

شديد  التدطع التقارسد  كثرة الشالال   الخوانوقر فيموا ال طواقين الخوام  الصدعية لل حر الميت  التد تمتاز باإلنحدار ال

  . الساد  فد أعالد الحو   الدريب من الم اي الصحرا ير  فإنرا تتميا بدلة االنحدار مدارنة مع ال طاقا  األ لى

 

 (Conclusion)الخاتمة 

سووتخدام إحصووا ا  المتغيوورا  المتعووددة  نظووم شووكلت دراسووة التحليوول المورفووومتري ألحوووا  التصووريف ال رووري با     

الارقووا ر محا لووة مختلفووة فوود دراسووة الخصووائص المورفومتريووة موون خووالل تحليوول  عمووانالمعلومووا  الجغرافيووة لحووو  

المتغيورا ر  عرضوورا موون خووالل ال ينووة المكانيووة التوود تمثوول نطوواق التوول ير الموووقعد  الحديدوودر  هووذا مووا يتوويح أمكانيووة تحديوود 

الترا الخااةر فدد أظرور التحليول األ لويا  فد دراسة المخاطر  الخصائص الجيومورفولوجية لكل م طدة على حده  فداً لح

بلن شكل الحو  ال رري يميل إلى الشكل المستطيلر  هو ما يعكو  المرحلوة العمريوة  الحتيوة التود تمثول مرحلوة الشو اكر 

 يص ف نرر عمان الارقا  بلنه من الرت ة السابعةر يقم أربعة أحوا  من الرت ة السادسة  أحد عشر من الرت وة الخامسوة 

كوم فيموا  24كما بلغ متوسوب أطووال األحووا  الكلود . حو  207حو   الثالثة  51د أحوا  الرت ة الرابعة فيما بلغ عد

كم  هو ما يعك  مستويا  الت واين الك يور فود بينوة الحوو  الموائد  ذلوك نتيجوة  1441بلغ مجموع أطوال المجاري المائية 

وع ط وغرافية الحو   ب يته الجيولوجيةر  إضافة لما تمتواز كمر  كذلك لت  4881المساحة الك يرة للحو  المائد  ال الغة 

من سكان األردن يتركوا ن فود م طدوة هوذا الحوو   %64به م طدة الدراسة من تركا سكاند  حقري حي  أن أكثر من 

 .ال رري

غربيوة مون كما دل تحليل الخصائص المورفومتريوة علوى  جووك ايوال  أهميوة  تركيوا أك ور للم واطق فود الوسوطى  ال       

الحووو  ال روورير حيوو  يتركووا فيرووا االنحوودار الشووديد  كووذلك االرتفوواع التقاريسوود  التسوواقب المطووري  االحتماليووة األك وور 

 .للفيقانا  مع تركا ك ير للسكان فيرار مما يايد من نسب الخطورة  ضر رة ايجاد حلول لمثل هذه المخاطر على السكان

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the study is to identify important geomorphologic features of Amman- 

Zarqa River basin in Jordan, in addition to important morphometric characteristics and its 

values as indicators to the basin geology, climate, and environment, which affect the basin 

hydrology and the available water, especially after the current demographic changes that is 

linked to the flow of refugees from some neighboring countries, where large numbers of the 

refugees settled in urban communities that are located inside the study area (such as Amman, 

Zarqa and Mafraq city; where the Zaatari refugee camp is located). 

     The study depended on an analytical methodology, where some computer programs and 

techniques were adopted such as geographic information with its associated models and 

programs (such as Arc Map, Arc hydro & Arc Swat), in addition to some mathematical 

equations and software (DEM surface tools & 3D Analyst), in order to analyze the 

morphometric characteristics, patterns, and forms of the drainage network as well as 

associated variables and its statistical significance, in addition to selected cross-sectional areas 

alongside the basin. 

    The analysis of  the morphometric data  indicated variation in the basin area between the 

previous studies and the current one; where the current study found an increase of about 1156 

km
2
, this increase has an implication on the values of all the associated variables such as the 

number and length of tributaries, basin perimeter and other morphometric variables. The 

morphometric analysis also revealed that the shape of the basin is concave and tends to be 

rectangular in shape, reflecting the degradation age and phase that is representing the 

freshness and young hood phase of the river basin.  The previous analysis, in addition to the 

analysis of some sub-basins properties, also indicated that the shape of the cross-section of the 

channel network varied according to its location with respect to the river main route, where 

the cross-section  widen up nearby the lower part of the basin, and the circular concavity of 
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river bed reflects the age levels the river had reached, whereas it indicated, in the upper parts 

of the river basin, the predominance of vertical degradation rather than horizontal ones with 

the presence of many waterways and falls.  The study also drew out   some of the important 

results in maps that revealed the on-site impact on some morphometric characteristics; which 

makes it possible to determine the priorities  and options to cope for existing risks as well as 

other associated geomorphologic characteristics. These results shed light on the necessity to 

pay more attention to the study area, and to make more detailed studies on erosion and flood 

risk assessment, and to identify geomorphologic based priorities based on the results of the 

current study. 
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