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 البحث ملخص
 لاانظم الرقميااة النمذجااة باسااتخدام غاازة  لااوادي المورفومتريااة الخصااائص بعااض دراسااة البحااث يتناااو  

 القمار التقطهاا  غازة وادي حاوض تباين لوحاات أربع تحلي  على الدراسة واعتمدت الجغرافية  المعلومات
 البحاث يتكاون متارا،  01 إلاى تصا  بدقاة م  3112 عاام إنتاجها وتم  م 3111 عام SRTM3 الصناعي

 الخصاااائص الثااااني  تنااااو  حاااين فاااي ووساااائلها   الدراساااة أهااادا  األو  تنااااو  مواضااايع  أربعاااة مااان
 شاابكة تحلياا  فياا  فااتم الثالااث الموضااو  أمااا غاازة  وادي لحااوض المائيااة التصااري  لشاابكة المورفومتريااة
 المشااا   ووادي عساالو   ووادي الشااريعة  وادي وهااي الرئيسااة  الداخليااة لألحااواض المائيااة التصااري 
 الخصاائص فاي الواضاحة التباينات النتائج أظهرت حيث والتوصيات  بالنتائج البحث اختتم. الخلي  ووادي

 .الداخلية وأحواض  للوادي  الكبير الحوض بين  المورفومترية

Abstract 
 The research studies some Morphometric characteristics of Wadi Gaza by using 

the numerical modeling of GIS. It depended on an analysis for four sheets to the 

valley of Wadi Gaza due to the year of 2000, they were taken by the SRTM3 

satellite , and produced in 2004.The study forms from four subjects, the first 

tackled the objectives and methodology of the study. The second studied 

Morphometric characteristics to the water drainage system in Gaza wadi basin. 

The third tackled Morphometric characteristics to the water drainage system of 

interior big basins of Wadi Gaza, they are: Al Shareea wadi , Aslouj wadi, 

Mashash Wadi , and Hebron wadi. The final subject summarized the results, 

suggestions. The important results show the variances in the water derange 

system morphology between the basin of Gaza wadi and interior basins in it. 

 ووسائل  البحث أهدا : األو  الموضو 
Research's objectives and methodology 
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 :مقدمة
 لساطح والدارساين الجيومورفولوجيا علم في والهامة الحديثة التطبيقات من المورفومترية الدراسات تعتبر 

 رفومترياةالمو الدراساات تتعاما  الجرياان  ساطح وخصاائص الجارياة  الميااه بماوارد والمهتمين  األرض
 الوسااائ  بعااض اسااتخدام ثاام األرض  علااى قيااا  ماان بهااا ياارتبط ومااا  Orders (0) النهريااة بالمراتاا 

 وقاد المتباعادة  أو المتجااورة  لألحاواض أو النهار  لحاوض المورفومترياة الخصائص قيم لبيان الرياضية
 ارتابط وماا والعشارين حااديال القرن وبدايات العشرين القرن نهايات مع الملحوظ يالتكنولوج للتطور كان
 بعاد عان واالستشاعار الصاناعية األقماار صاور تفسير في العالقة ذات وبرامج   الحاسو  استخدام من ب 

 والكبيار الهاام الدور الرقمية االرتفاعات ونماذ   الجغرافية المعلومات نظم برنامج ظهور في الكبير األثر
  المورفومتريااة الخاارائط بإنتااا  يتعلاا  مااا وبخاصااة  وبدقااة بساارعة المورفومتريااة الدراسااات انجاااز فااي

 . المرضية بالنتائج والخرو  وتحليلها  البيانات  ومعالجة
 المورفومتريااة الخصااائص دراسااة فااي المتمثلااة الدراسااة هااذه لمثاا  مناساابا،  GIS برنااامج اسااتخدام وجااا  

 جاز  إال يقاع وال م  0021 عاام إسرائي  احتلتها التي األراضي في معظم  يقع حيث غزة  وادي لحوض
 بمعناى  (المتوساط البحار) قاعدتا  مساتو  في لينتهي  (كم 1 تقريبا، ) غزة قطا  في مراتب  أكبر من بسيط
 حوضا   داخا  األرض علاى المورفومترياة والقياساات الميدانياة الدراسات أجرا  للفلسطينيين يمكن ال أن 

 .الكلية فلسطين مساحة من (3)%  02.1 إلى تص  التي حوض  مساحة كبر إلى إضافة
 أخار   تخصصاات مان وغيارهم الجغارافيين قب  من تستخدم GIS الجغرافية المعلومات أنظمة أصبحت 

 وقااد األرض  سااطح علااى الحقيقااي اإلحااداثيات لنظااام المسااتخدمة المكاااني  الموقااع ذات المعلومااات الساايما
 العار  مان الكثيار يفضا  لاذلك  (2) ذلك غير وأ  هندسية أو تخطيطية  أو جغرافية  المعلومات هذه تكون

 اساتخدام البحاث هاذا فاي وتم. األرض لسطح المكانية الصفة ليأخذ  SIS تسميت  البرنامج لهذا المستخدمين
GIS فااي اسااتخدام  تاام كمااا البيانااات  وتحلياا  غاازة  وادي لحااوض المورفومتريااة الخصااائص دراسااة فااي 

 .العالقة ذات واألشكا  الخرائط رسم
-ً:الدراسةًمنطقة:ًولاًأ
 بحاوالي تقادر والتاي وتصاريفية تغذيتا  حاوض مسااحة حيث من فلسطين أودية اكبر من غزه وادي يعتبر 

 فاي ملم251 بين كمياتها تتراوح نسبيا،  األمطار قليلة مناخية منطقة في الوادي حوض يقع  3كم2201.0
 جنوبا  ويقاع المعتدلاة  المناخياة منطقاةال ضامن شامال  يقاع وباذلك جنوبا   فاي ملام011 إلى حوض  شما 
 دائرتاي باين تقريباا،  فلساطين وساط فاي فلكياا،  غازه وادي حاوض ويقاع   الجافة شب  المناخية المنطقة ضمن
 21  ً   22 ً   30 ً،  33 طاو  خطاي وباين شاماال،  ً   20 ً   22 ً،  51  ً   21 ً   25 ً،  21 عرض

 . فلسطين من غزة حوض موقع (0) رقم خريطة توضح .شرقا،  ً   25 ً   03 ً، 
 الواقعة الكنعانية بيسور مدينة إلى نسبة  (كنعاني) بيسور نهر منها مختلفة  بأسما  قديما،  غزة وادي سمي 
 إلاى نسابة والبيزنطاي  الرومااني العصارين فاي طباطاا بنهار وسامي النهر  حوض في  الشمالي النق  في
 الكبيارة المديناة حياث غازة  وادي على سم ا استقر ثم ل   الجنوبية الضفة على تقع كانت التي طباطا قرية
 شاما  السابع بئار حوض منخفض في طبوغرافيا،  الوادي حوض ويقع قاعدت   مستو  عند الواقعة  (غزة)

 رئاي  واد   فاي ومتجمعاة الجبا   هذه من منحدرة أوديت  جا ت لذلك الخلي   وجبا  النق  جبا  النق  بين
 .متوسطال البحر نحو جريان  في متجها،  واحد 

 عناد المتوساط البحار فاي وينتهي الخلي   محافظة في السمو  مدينة حدود من غزة وادي في الجريان يبدأ 
 مان الاوادي يتكاون كام  0 مان نحاوا،  غازة قطاا  في من  يقع تقريبا،  كم 065 إلى يص  بطو  غزة  مدينة
 فاي ويساتمر السابع  وادي يتكاونل معاا،  يلتقياا حياث المشاا   ووادي الخليا   وادي أطولهاا رئيسة  روافد
  الشاريعة وادي معا  ليلتقاي الشااللة  ووادي  شاني  وادي منهاا أساما  ليحما  المتوسط البحر نحو جريان 
 .(3) رقم خريطة غزة  وادي باسم غزة في لينتهي الغربية  الخلي  جبا  أطرا  من المنحدر

 قطاا  فاي متوقفاا،  جريانا  يكاون أن ويكااد  مكعا  متار ملياون 2 – 3 بين السنوية تصريف  كمية تتراوح 
 شااما  جرياناا  مياااه تخاازن وبااذلك  وغيرهااا ترابيااا،  ساادا،  23 ماان يقاار  مااا اإلساارائيليون أقااام حيااث  غاازة
 .(2) هناك الجوفية المياه مخزون زيادة وفي الري  في منها ليستفاد النق  
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 .(5) فلسطين من غزة وادي حوض موقع: (0) رقم خريطة
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ً.(6)ًغزةًلواديًالرئيسةًالروافدً(:2)ًرقمًخريطة
 

 بحوض المحيطة والصدو  االلتوا ات تتعدد كما غزة  وادي في والصخرية الجيولوجية البنية تتنو  
 الطيات من مجموعة (2) رقم الخريطة تبين الشرقي  والجنو  الشرقي  والشما  الشر   من الوادي

 البحر انهدام شرقا،  يحدها الغربي  الجنوبي – الشرقي الشمالي االتجاه تأخذ والتي المتجاورة  والصدو 
 بمنخفض تسمى بينها  حوضية منطقة الظاهرة هذه أوجدت وقد العظيم  األفريقي لألخدود التابع الميت
 جوان  على انتشرت فقد األولى للرت  روافده معظم أما غزة  وادي حوض معظم يتواجد حيث السبع بئر

 الجيولوجية التكوينات (2) رقم الخريطة توضح كما. الصدو  خطوط على امتدت وأ الغربية  الطيات
 من األعلى النص  برواس  مرورا،   (الثاني الجيولوجي الزمن) األعلى الكريتاسي تكوينات من تمتد التي
 األجزا  معظم تغطي والتي والحديث  الرابع يالجيولوج الزمن رواس  إلى الثالث  الجيولوجي الزمن

 . غزة وادي حوض من لغربيةا
ًفلسطينًفيًوالصدوعًاللتواءات:ً(3)ًرقمًخريطة

ًغزةًووادي
ًالتراكيب:ً(4)ًرقمًخريطة
ًغزةًوواديًفلسطينًفيًالجيولوجية
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ًً-:Field and limitsًوحدودهًالبحثًمجال:ًثانيااً
 أكبار باعتبااره وافاده ور غازة  وادي حاوض فاي وتمث  مكاني : األو  جانبين  في يقع :البحثًمجالً–ًأ

  :والثاني فلسطين  في المتوسط البحر نحو المتجهة النهرية األحواض
  وحسااباتها قياساها  خاال  مان  وروافاده الاوادي لحاوض المورفومترياة بالخصاائص ويرتبط موضوعي 

 علام ضامن الموضاو  هاذا ويقاع  GIS الجغرافياة المعلومات نظم برنامج باستخدام بينها العالقات وتحلي 

 المتغير األرض سطح شك  يدر  علم وهو الطبيعية  الجغرافيا في الرئيسة العلوم أحد  الجيومورفولوجيا
 وتحادد البحاث  فيهاا يقاع التي العلمية المواضيع تحدد وزمنية   علمية حدود بحث لك :ًالبحثًحدودً–ًب

 الدراساة موضاو  فاي العلماي الحاد  وتمثا بعينهاا  سانة تحادد أو الدراساة  فيهاا امتادت التي الزمنية الفترة
 العااام فااي فيتمثاا  الزمنااي الحااد أمااا  GIS باسااتخدام غاازة وادي لحااوض المورفومتريااة الخصااائص وهااو

 .عليها العم  تم التي الصناعية األقمار لوحات على الحصو  تم حيث م3112
 

-ً:Objectivesًالدراسةًأهداف:ًثالثااً
ً:اآلتيًإلىًالدراسةًتهدفً
 تضاي  غازه  وادي لحاوض حديثاة جغرافياة بياناات قاعادة لتكوين الجغرافية المعلومات نظم استخدام - 0

 .إليها تفتقر التي الفلسطينية الدراسات إلى المعلومات من شيئا، 
 .الدراسة لمنطقة دقيقة مورفومترية خرائط وتصميم إنشا  - 3
 للدراسااااات سااااا األ تشااااك  حيااااث الااااوادي  لحااااوض المورفومتريااااة الخصااااائص علااااى التعاااار  - 2

 .فلسطينية نظر وجهة من والهيدرولوجية  الجيومورفولوجية
ًًا ا ً:ًالدراسةًفروض-:رابعا

 الطار  من بدال،  الصناعية  واألقمار الحاسو  تكنولوجيا على تعتمد دقيقة مورفومترية قياسات إيجاد – 0
 .قةدقي غير تكون ما وغالبا،  الكثير  الوقت تحتا  والتي المجهدة   التقليدية

 معتمادة و واألشاكا  والجاداو   والخارائط  القياساات  فاي تتمثا   مورفومترياة معلوماات قاعدة بنا  – 3
 .لمثلها فلسطينيا،  تفتقر لمنطقة الحديثة التقنيات على
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 سااطح علااى الجيومورفولااوجي عملهااا فااي النهريااة الروافااد تأخااذها التااي االتجاهااات إلااى الوصااو  – 2
 .األرض
ً:An approach حثالبًمنهجً:خامسااً

 الشاكلية الكمياة األعاداد ووصا  دراساة خاللا  مان تامً:quantitative Approachًالكميًالمنهجً-1
 تاام كمااا المااائي  للحااوض والتضاريسااية المائيااة  للشاابكة المورفومتريااة والخصااائص غاازة  وادي لحااوض
 .الجغرافية المعلومات نظم قياسات أفرزتها التي البيانات جدولة

 واشاتقا  الرقمياة  االرتفاعاات نمااذ  تحلي  خالل  من تم:Analytic Approachًالتحليليًجالمنهً-2ً
 .الجغرافية المعلومات نظم باستخدام آلية  بصورة وحوض   غزه  وادي لروافد المورفومترية البيانات

 :اآلتية الجوان  السابقين المنهجين استخدام مع وتواف  هذا  
 غزة  وادي حوض على الجغرافية المعلومات نظم باستخدام التطبي  تم حيث:Applyingًًالتطبيقً–ًأ

 الخصائص دراسة في  وتم الجريان  فصلي واد   وهو فلسطين  في غربا،  المتجهة األودية أحواض أكبر
. الجيومورفولوجيا علوم ضمن طبيعية  جغرافية نظر وجهة من التطبي  وجا  ولروافده  ل  المورفومترية

ً. علي  أثرت التي العوام  أكثر والجيولوجيا والتضاري   المناخ  نم ك  ويعتبر
 التي الجداو  وهي اإلحصائية ًالبيانات جمع في تمثلت:Statistical Dataًًاإلحصائيةًالبياناتً–ًب

 تم التي البيانات وهي وروافده  النهري  بالحوض الخاصة المورفومترية البيانات على احتوت
 بيانات من توفر ما إلى إضافة الجغرافية  المعلومات نظم بواسطة االرتفاعات خرائط من استخالصها

 االستقرار الجان  هذا في وتم حكومية  مؤسسات من أو خاصة  أكاديمية مصادر من جمعها تم سابقة
 معرفة وهو المنشود  الهد  إلى الوصو  أج  من تحليلها  ثم جدولتها  تم التي النهائية البيانات على
 .األرض سطح على الجيومورفولوجي العم  في بروافده غزة وادي يسلك  الذي تجاهاال
Maps and Diagramsًًالبيانيةًواألشكالًالخرائطً–ًج  منطقة توضح التي الخرائط في تمثلت:

 المورفومترية الخصائص بعض تمث  وأخر  وروافده  غزة وادي حوض توضح التي وتلك الدراسة 
 التي المورفومترية البيانات توضح التي المناسبة البيانية األشكا  بعض إنشا ًتم كذلك التشع   مث 

 GIS و Excel برنامجي على اعتمادا،   الحاسو  باستخدام رسمت والتي البحث  في وردت

 

 

 .(7) الدراسة لمنطقة المجمعة اللوحات(:5) رقم خريطة
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ً:proceduresًA studyًالدراسةًإجراءاتً:سادسااً

 الرقميااة االرتفاعااات نمااوذ  علااى الحصااو  تاام :Data collectionًالبيانةةاتًجمةة ً:األولةةىًالمرحلةةة
Digital Elevation Models الصاناعي القمار رصادها التاي البياناات مان الدراساة لمنطقاة SRTM3 

 فااي المخزنااة  HGT بصاايغة و  م01 إلااى تصاا  مكانيااة بقااة م 3112 ساانة إنتاجهااا وتاام م 3111 ساانة
: انظاااااار) N30E034.hgt   N31E034.hgt   N30E035.hgt   N31E035.hgt الفلكااااااي الموقاااااع

  (.5) رقم خريطة الفضائية  ناسا وكالة لموقع والتابع  (0 رقم ملح 
 فاي تفياد حيث األرض  لسطح رقمية ومحاكاة تمثي   (6)رقم خريطة  الرقمية االرتفاعات  نموذ ويعتبر 

 إلااى إضااافة األوديااة  مجاااري شاابكة و المااائي  الحااوض دحاادو مثاا  الطبوغرافيااة  المعلومااات اسااتخالص
  .(1) المائي للحوض المورفومترية الخصائص
ً:Data entryًًالبياناتًإدخال:الثانيةًالمرحلة

مان صايغة  ةنماوذ  االرتفاعاات الرقميالتحويا   Global Mapperتم في هذه المرحلة اساتخدام برناامج  
HGT  إلااى صاايغةDemوماان خااال    ا داخاا  برنااامج نظاام المعلومااات الجغرافيااة   لتسااهي  التعاماا  معهاا

 Arc Toolbox)داخا  البرناامج gridإلاى االمتاداد  Demتام تحويا  الملا  باالمتاداد  ArcGISبرناامج 

Conversion tool>To Raster>DEM To Raster)  
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ً.(9)نموذجًالرتفاعاتًالرقميًلحوضًواديًغزةً(:6ً)خريطةًرقمً
ًً:Data derivationاشتقاقًالمعلوماتً:ًالمرحلةًالثالثة

  كما تم تحدياد  ثم تم معالجة نموذ  االرتفاعات الرقميةArcGISبرنامج تم اشتقا  المعلومات من خال   
  Arc GIS 9.3 وذلاك باساتخدام أدوات التحليا  المكااني الاذي يتيحهاا برناامج حادود حاوض وادي غازه
  حياث بواساطتها تام اشاتقا  Analyst Spatial -hydrology -Arc Tool boxوذلاك باساتخدام األداة 

 (.4)  خريطة رقم (55)شبكة التصري  النهري والمرات  النهرية لشبكة التصري  النهرية 
 

ً
ً.(11)شبكةًالتصريفًالمائيًلحوضًواديًغزةً(:7ً)خريطةًرقمً

ً
ً:Data Analysisتحليلًالبياناتً:ًالمرحلةًالرابعة

صاائص المورفومترياة  ومعالجتهاا  وذلاك مان خاال  قاعادة البياناات الجغرافياة تم فيهاا اساتخرا  قايم الخ 
  وتمثلااات هاااذه الخصاااائص فاااي GISفاااي برناااامج  Building Queryالتاااي تااام بنائهاااا بواساااطة األداة 

  والخصااائص المورفومتريااة morphological characteristicsالخصااائص الشااكلية للحااوض المااائي 
لحاوض الاوادي  ة  ثام الخصاائص التضاريسايMorphometric characteristicsلشابكة الميااه الجارياة 

Elevation characteristics. 
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ً:الدراسةًإجراءات:ًسابعااً
 :التالية األمور في الدراسة إجرا ات جا ت 
 نظاام مسااتخلص ماان معظمهااا وجااا  والصااحيحة  المناساابة المورفومتريااة البيانااات علااى الحصااو  – 0

 علاى الحصاو  تام كاذلك الاوادي  لحاوض بعد عن االستشعار لوحات على بالتطبي  الجغرافية  المعلومات
 .حكومية ومنها خاصة  منها متعددة  مصادر من الجزئية البيانات بعض
 تام الاذي المورفاومتري التطبيا  لتباين جا ت والتي  وروافده الوادي  لحوض المناسبة الخرائط عم  – 3
 وبارامج  GIS برناامج خاال  مان الحاساو  باساتخدام الخارائط  عما وتم البحث  موضو  مع يتناس  بما

  .بالتطبي  عالقة لها أخر 
 .معها ويتناس  الدراسة  بموضو  عالقة من لها بما العلمية  والمراجع والمصادر الكت  – 2

-ً:البحثًمشكالت:ًثامنااً
- :اآلتي في الدراسة واجهت التي المشكالت أهم تتلخص

 الجهاااات مااان الاااوادي منطقاااة توضاااح التاااي االرتفاعاااات لوحاااات علاااى لحصاااو ا علاااى القااادرة عااادم – 0
 هااذه علااى الحصااو  تاام لااذلك ممنوعااة  ألنهااا اإلساارائيلية  الجهااات وماان موجااودة  غياار ألنهااا الفلسااطينية 
 . SRTM3 الصناعي القمر وبتصوير للفضا   ناسا وكالة موقع من اللوحات

 ذلاك  غيار إلاى  والطو  بالمساحة  يتعل  ما السيما لواديا بحوض الخاصة البيانات في تباين وجود – 3
 التاي  الحديثاة البياناات وباين المصاادر   بعاض في ورد كما اليدوية  القديمة البيانات بين التباين هذا وجا 

  الجغرافياة المعلوماات بانظم الخاصاة تلاك علاى االساتقرار وتام الجغرافية  المعلومات نظم من استخلصت
 .قةد أكثر ألنها

-ً:مصطلحاتًوردتًفيًالبحث
GIS :Geographical information system (نظام المعلومات الجغرافي)ز 
SIS :Spatial information system (نظام المعلومات المكاني.) 

SRTM3: Shuttle Radar Topography Mission Global Coverage (90 m) –(Web 

GIS). (العالم القمر الصناعي الخاص بطبوغرافية.) 
HGT :Height , meaning elevation ( المناسي  –االرتفاعات) 
Dem :Digital elevation model (نظام االرتفاعات الرقمي) 

ArcGIS :A Geographic information system for working with maps and 

Geographic information,(Creating and using maps) (الجغرافياة   برناامج نظام المعلوماات

 (.والذي يتعام  مع الخرائط ومعالجتها

الخصائص المورفومترية لشبكة التصاري  الماائي : الموضو  الثاني
 في حوض وادي غزة

-ً:الخصائصًالمساحيةًوالشكليةًلحوضًالوادي:ًأولاً
 :تتمث  الخصائص الشكلية لحوض وادي غزة في اآلتي 
- :Wadi Gaza Ariaمساحةًحوضًالواديًً–1ً
  وهاي أكبار مسااحة لاواد  فصالي فاي فلساطين  وجاا ت هاذه (55) 5كام 5545945بلغ مساحة وادي غزة ت 

  وصخرية  ومناخية أثرت على عمليات النحت واإلرسا  في (55)المساحة نتيجة لعوام  جيولوجية بنائية 
وياؤدي كبار  حوض الوادي  يضا  إليها المدة الزمنية التي اساتغرقتها روافاد الاوادي فاي تشاكي  حوضا  

مساحة حوض الوادي إلى زياادة الفاقاد الماائي باالبخر  والتسار  ألساف   األمار الاذي يقلا  كمياة الجرياان 
  كذلك يعم  كبر المساحة على زيادة التنو  الصخري من حيث نوع   ونظام   والاذي ياؤثر (57)السطحي

 .على الجريان أيضا، سلبا، أو إيجابا، 
تكتونية التوائية في معظم أجزائ   وانكسارية في أعاله السيما في مناط  تأثر حوض وادي غزة بحركات  

  إلاى باط  (حاوض بئار السابع)  كما أد  وقو  الاوادي فاي منطقاة التوائياة حوضاية (50)من وادي الخلي  
االنحدار السيما في وسط الحوض  وهو أمر أثر على سرعة الجريان وتدف  المياه  وزيادة النحت الجاني  
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عكاا  بعااض الروافااد العليااا التااي تااأثرت باالنكسااارات الثانويااة  حيااث تنشااط عمليااة النحاات الرأسااي  علااى 
 .الخصائص الشكلية لحوض وادي غزة  شاملة مساحت ( 5)وتعمي  قطا  الوادي  ويوضح جدو  رقم 

-ً:Basin morphologyشكلًحوضًالواديًً–2ً
- :تحدد الخصائص الشكلية اآلتية حوض الوادي 
تااد  االسااتطالة علااى االمتااداد الطااولي للحااوض فااي اتجاااه  :Elongation ratioةًالسةةتطالةًنسةةبً–أً

  كانات االساتطالة أكثار (تعناي االساتدارة الكاملاة)صحيح ( 5)الجريان السطحي  وكلم تباعدت النسبة عن 
ي ذلاك   ويعنا5944وضوحا،  وطوال،  وأقر  إلى الشك  المستطي   بلغت نسبة االساتطالة فاي وادي غازة 

  وتؤكاد 5955أن االستطالة ليست كبيرة جدا، في حوض وادي غزة  إذ لم يتب  بينها وبين االستدارة سو  
هذه النس  شك  حوض الوادي الاذي يظهار أكثار اساتدارة فاي وساط   وأكثار اساتطالة فاي بعاض أطرافا  

 .السيما وادي الخلي 
وض  والاااذي يتاااأثر بالبنياااة الجيولوجياااة  وتاااد  االساااتطالة علاااى التوزياااع المسااااحي غيااار المناااتظم للحااا 

والخصائص الصخرية  من حيث مقاومتها للنحت النهري  إضافة إلى خطاوط االنكساار إن وجادت  حياث 
تنشط عمليات النحت الرأسية  األمر الذي يؤدي إلى امتداد الوادي فاي اتجاههاا  كماا هاو الحاا  فاي بعاض 

 .أجزا  من وادي الخلي 
 

ً.(55)ئصًالشكليةًلحوضًواديًغزةًالخصا(:1ً)جدولًرقمً

 القيمة الخاصية

 كم 55595 طو  محيط حوض الوادي 

 5كم 5545945 مساحة حوض الوادي

 كم 45955 (غر  تقريبا،  -شر  )طو  الحوض 

 كم 75945 ( جنو  تقريبا،  –شما  )عرض الحوض 

 5974 معام  شك  الحوض

 5954 استدارة الحوض

 5944 استطالة الحوض

 5950 ة طو  الحوض إلى عرض نسب

 5945 معام  االندما 

 
وعلى الرغم من أن شاك  حاوض الاوادي يأخاذ الشاك  المروحاي المقلاو  فاي قسامي  الغرباي  والجناوبي  

محافظة )الغربي  وهذا أمر معتاد في معظم األحواض  إال أن المحدبات الجبلية في مدينتي يطا والظاهرية 
وادي الخليا  وروافاده  هاذا وتعما  االساتطالة علاى زياادة أطاوا  الروافاد فاي   أثارت علاى امتاداد (الخلي 

األجزا  الدنيا من حوض الوادي  وتقلي  عددها  ويؤكد ذلاك خصاائص شابكة الروافاد المورفومترياة  كماا 
 .Consequent river( األصلي)سو  يرد  كذلك يزيد طو  المجر  الرئيسي 

تد  االستدارة على اقترا  شك  حوض الوادي من  :Basin circularityاستدارةًحوضًالواديًً–بً
  وتد  القيم المرتفعة على اقترا  شك  الحوض (5 – 5)  تتراوح نس  االستدارة بين (54)الشك  الدائري 

  وهذا دلي  على البعد الكبيار لشاك  5954من الشك  الدائري  بلغت نسبة االستدارة في حوض وادي غزة 
 Water dividingشاك  الادائري  يعناي ذلاك تعار  وعادم انتظاام خاط تقسايم الميااه حوض الوادي عان ال

  حيااث يباادأ First orderالمحاادد لحااوض الااوادي  األماار الااذي يااؤثر علااى طااو  روافااد المرتبااة األولااى 

  (54)الجريان  كذلك تد  القيم الكبيرة لالستدارة على مرور فترة زمنية طويلة على نحت الروافد للحاوض 
ا ، علااااى قيمااااة اسااااتدارة الحااااوض فإناااا  الزا  فااااي النصاااا  األو  ماااان الاااادورة الجيومورفولوجيااااة وبناااا

Geomorphologic cycle  على األق. 

يسااتخدم هااذا المعاماا  لتوضاايح العالقااة بااين عاارض : Coalition coefficientمعامةةلًالنةةدماجًً–جً
  االنادما  إلاى تغيار عارض   وياد  معاما5945الحوض وطول   بلغ معام  االندما  لحوض وادي غزة 

الحاوض ماان منطقااة ألخار   وهااذا واضااح جاادا، فاي حااوض وادي غاازة  ويعااود ذلاك إلااى اخااتال  البنيااة  
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والصخور  ونشاط التعرية من مكان آلخر  وقاد سااعد كبار الحاوض علاى ذلاك  ويؤكاد هاذه النسابة طاو  
 .  ويعني ذلك أن طو  الحوض ضع  عرض الوادي(5950)الحوض إلى عرض  

ً:خصائصًالشبكةًالنهرية:ًانيااًث
تفيد دراسة خصائص الشبكة النهرية في دراسة الظرو  البيئية والبنائية التي لها عالقة في نشأة الحاوض  

خصائص الشبكة النهرية  كما قيست بواسطة نظم المعلومات الجغرافية ( 5)وتطوره  يوضح الجدو  رقم 
(54). 

ً
ً.(55)لشبكةًالروافدًالنهريةًفيًالحوضًالخصائصًالمورفومترية(:2ً)جدولًرقمً

 القيمة الخاصية

 4 عدد الرت 

 5444 عدد الروافد في ك  الرت  

 795 متوسط نسبة التشع 

 5945 التكرار النهري

 5955 الكثافة التصريفية

 5945 معد  بقا  المجاري
علىًنظمًالمعلوماتًالجغرافية:ًالمصدر ً.منًحسابًالباحثينًاعتماداًا

ً
-ً:Drainage densityالكثافةًالتصريفيةًً-1ً
  وهاي مان (55)تحس  مان نسابة مجماو  أطاوا  الروافاد فاي كا  المراتا  النهرياة إلاى مسااحة الحاوض  

المقااايي  الهامااة لشاابكة التصااري   إذ تعكاا  أثاار العواماا  المختلفااة المااؤثرة علااى الجريااان السااطحي فااي 
  وتعتبر نسبة منخفضة  وهي انعكا  5كم/ كم  5955الحوض  بلغت كثافة التصري  لحوض وادي غزة 

للفاقد الكبير المائي بالبخر والتسر   إضافة إلى كبر حوض الوادي  ووقوع  في منطقاة مناخياة أمطارهاا 
قليلة الكمية  وفصلية التساقط  ويؤثر على هذه النسبة في حوض الوادي قلة االنحدار فاي أجزائا  الوساطى 

 .ة التصري  المنخفضة على عدم تطور الجريان بصورة مؤثرة جيومورفولوجيا، والدنيا  وتعني نسبة كثاف
-ً:River frequencyالتكرارًالنهريًً–2ً
يحس  التكرار النهري من عدد الروافد في ك  مراتبها إلى مساحة الحوض  بلغ التكرار النهاري لحاوض  

قاة عكساية باين مسااحة حاوض   وهي نسبة منخفضة  وعادة ماا توجاد عال5كم/ مجر   5945وادي غزة 
 .النهر وتكراره النهري  وعك  التكرار النهري لوادي غزة اتسا  حوض  وقلة مياه  الجارية

-ً:Bifurcation ratioمتوسطًنسبةًالتشعبًً–3ً
تعبر عن العالقة في رتبة معينة إلى الرتبة التاي تليهاا  وياد  زياادة التشاع  علاى زياادة عادد الروافاد فاي  

  هاذا  ويوضاح الجادو  رقام مجار  795لى  هذا  وقد بلغت نسبة التشع  لحوض وادي غازة الرتبة األع
 :  الخصائص المورفومترية لشبكة التصري   ومن  نجد(5)

ً(22)ًالواديًحوضًفيًالنهريةًالروافدًلشبكةًالمورفومتريةًالخصائص:ً(3)ًرقمًجدول

 الرت 
طو  
 (كم)الروافد 

عدد الروافد 
 النهرية

نسبة 
  التشع

 في الروافد عدد
 السابقة المرتبتين

 والالحقة

× نسبة التشع  
 عدد الروافد

متوسط 
طو  
 الروافد

متوسط 
الطو  
 التجميعي

نسبة أطوا  
 الروافد

0 3200.7 3561    1.0 1.0 1.26 

3 0110.3 527 2.7 2005 02632.00 0.07 3.17 1.25 

2 525.6 036 2.2 672 3030.67 2.22 7.3 1.23 

2 237 32 5.2 051 717.51 02.63 31.13 1.15 

5 003.7 7 2.2 20 016.30 06.0 26.03 1.66 

6 12.67 3 2.5 0 20.51 32.22 60.35 0.02 

 ـــ 72.13 03.57 6.1 2 3.1 0 03.57 7

ًمجرى4.64ً=3891ًً÷19466.81ًً=ًمعدلًالتشعبً:ًمالحظة
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 ك  وأن الثانية  الرتبة من رافدا،  تكون األولى الرتبة في نهريا رافدا،  2.7 ك  أن التشع  نس  تعني – أ
 آخر إلى نض  أن إلى  وهكذا  الثالثة الرتبة من نهريا،  رافدا،  يكون الثانية الرتبة في نهريا،  رافدا،  2.2

 ..رافدان يكونها فإن  مرتبة 
 المرتبة في  التشع أن يبدو لكن  األعلى الرت  نحو باالتجاه تدريجيا،  التشع  نسبة تق  أن يفترض –  

 ذلك وأتى  (التوالي على 2.2 – 2.7) والثانية األولى للمرتبتين التشع  نس  من أكبر (5.2) الرابعة
 في تقعان والثانية األولى المرتبتين روافد وأن جفافا،  أكثر مناط  في الرابعة المرتبة روافد وقو  من

 النهرية الروافد عدد و النهرية الرت  بين العالقة  (0) رقم الشك  ويوضح. ومطرا،  رطوبة أكثر مناط 
 وارتفاعها  Base level القاعدة مستو  من القريبة  العليا الرت  في الشديد انخفاضها ويبدو  (32) فيها

 .Main dividing line للحوض الرئي  التقسيم حظ من القريبة  الدنيا الرت  في الملحوظ

شكل رقم ) 1 ( : العالقة بين الرتب النهرية وعدد الروافد النهرية فيها 

لحوض وادي غزة.
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ً-:Average river lengthًالروافدًطولًمتوسط

 يزيد أن بمعني  Gemetrical progression هندسية متوالية إلى الروافد أطوا  تأخذ أن يفترض 

 2 :كاآلتي اتجاهها يكون أي  (32) األق  المرات  نحو رتبة إلى رتبة من اتجهنا كلما أضعا  بثالثة طولها
 المثالية  الحالة في الرت  ألطوا  الممث  البياني الخط يكون أن ويفترض  (35) وهكذا .....37 – 0 –

 العوام  تتدخ  إذ الوادي  حوض في تتوفر ال الخاصية هذه أن ويبدو  (36) مستقيما،  ستريلر وحس 
 النهرية الرت  عدد بين العالقة (3) رقم الشك  ويظهر  الهندسية المتوالية عن نمطها تغيير في المختلفة
 .(37) لها التجميعي الطو  ومتوسط



   

  {04} 

شكل رقم ) 2 (: العالقة بين الرتب النهرية ومتوسط طول الروافد 

التجميعي فيها في حوض وادي غزة.
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ً
 هندسية  متوالية يأخذ ال أي مستقيما،  لي  الروافد بطو  الخاص المنحنى أن (2) رقم الشك  من يبدو 

 في وارتفاعها  االنحدار شديدة الجبلية المنطقة حيث  األولي المرات  في طولها انخفاض عن ويعبر
 عن وذالشذ هذا جا  .البطي  االنحدار ذات الحوض من المنخفضة المناط  حيث  المرتفعة المرات 
 األمطار كميات السيما والمناخي  الصخري  والتنو  الجيولوجية  البنية لتباين نظرا،  العامة القاعدة
 النحت اختال  إلى السطحي المائي التصري  تباين مع ذلك وأدي الوادي  حوض أجزا  على الساقطة
 .مراتبها في الروافد أطوا  على أثر الذي األمر  وارأسي الجانبي

 الداخليااة للروافااد النهااري التصااري  شاابكة تحلياا : الثالااث الموضااو 
 الكبر 

 إذ خاصا،  نمطا،  Interior drainage system غزة وادي لحوض الداخلي التصري  شبكة شك  يأخذ 

 المستطي  الشك  وتأخذ ما  حد إلى الشرقي والجنو  الشر  في المروحي الشك  تأخذ العليا روافده أن
 قاعدت   مستو  وحتى الوسط في المثلثي الشك  إلى إضافة  (الخلي  وادي) الشرقي الشمالي الجز  في
 حيث الظاهرة  هذه خلقت التي العوام  رأ  على Geologic structure الجيولوجية البنية جا ت وقد

 محدبات وهي الشرقي  الشمالي االتجاه تأخذ محدبات  أربعة عددها يبلغ والتي الجبلية  المحدبات أثرت
 ويأخذان بينهما  ثانويين صدعين وقو  إلى إضافة حظيرة  ومحد  كرن   – وحثيرة ورخمة  مشا  
 والشرقية  الشرقية  الجنوبية الجهات من الوادي بحوض والصدو  المحدبات هذه تحيط  هاالتجا نف 

 للوادي ي الرئ التقسيم خط سير اتجاه على السبع بئر حوض إلى باإلضافة  (31) الشرقية والشمالية
Main dividing line  الوادي حوض حو. 

 Changed المتفاوتة والمناسي  حوض   مساحة وكبر للوادي  الطولي االمتداد االعتبار في أخذ وإذا 

elevations   الداخلية  األودية شك  على أثرت عوام  فهي أيضا،  المتباينة االنحدارات مع لسطح 
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 تم فقد  الحوض في المائي التصري  شبكة على أثر من السابقة عوام ال أحدثت  لما وكنتيجة وتعرجها 
 المورفومترية  خصائصها درست ثم  (الرئيسية األودية أحواض) ثانوية أقسام إلى الوادي حوض تقسيم
 .بأكمل  للحوض العامة بالخصائص ومقارنتها خصائصها  معرفة على للوقو  ذلك ويأتي

 غزة  وادي حوض من داخلية أحواض أربعة ألكبر منفصلة ئطخرا إنشا  الموضو  هذا في تم 
 وحوض  عسلو  وادي وحوض الشريعة  وادي حوض :هي الشر  إلى الغر  من مرتبة واألحواض

 إلجرا  األحواض لهذه المورفومترية الخصائص حسا  تم كما الخلي   وادي وحوض المشا   وادي
 .الالزمة المقارنات

 التي والمناخية والصخرية  البنيوية  االختالفات تعك  أنها إذ  مهمة الداخلية لألحواض الدراسة وتعتبر 
  كبيرة ةمساح على الوادي حوض يمتد عندما السيما واختالفها   المورفومترية الخصائص على تؤثر
 األحواض  (00  01  0  1) أرقام الخرائط وتوضح المختلفة  والمناخية األرضية التباينات تظهر
 وادي حوض عسلو   وادي حوض الشريعة  وادي حوض: كاآلتي التوالي على وهيًالكبر   يةالداخل

 .(30) الخلي  وادي وحوض المشا  
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ًعسلوجًواديًحوض:ً(8)ًرقمًخريطة .الشريعةًواديًحوض:ً(9)ًرقمًخريطة

  

ً.الخليلًواديًحوض:ً(11)ًرقمًخريطة .المشاشًواديًحوضً(:11)ًرقمًخريطة

 

 

-ً:الداخليةًلألحواضًالشكليةًالخصائص:ًأولاً
 (2) رقم الجدو  يبين و غزة  لوادي األربعة الرئيسة الداخلية لألحواض الشكلية الخصائص درست 

  5  2  2) أرقام األشكا  تظهر كما غزة  وادي لحوض الداخلية التصري  ألحواض الشكلية الخصائص
 : األربعة لألحواض الخصائص هذه بين اضحالو التباين ويبدو  (21) الخصائص هذه بعض (6
 الداخلية  األحواض محيط أطوا   (2) رقم الشك  يظهر :Perimeter basin الحوض محيط – 0

 .الخلي  ثم الشريعة  ثم عسلو   وادي يتلوه رأسها  على المشا  وادي ويأتي
 أي  (3كم 751.56) الداخلية األحواض أكبر المشا  وادي يعتبر :Basin area الحوض مساحة - 3

 وادي ويعتبر الشريعة  ثم عسلو   وادي يتلوه  3كم 261 البالغة غزة قطا  مساحة ضع  من أكبر
 .(3كم 212.03) مساحة األربعة األودية أصغر الخلي 

 طو  (5) رقم الشك  يظهرً:Length and width of the basinًالحوضًوعرضًطولً–3ً
 بينهما تباعدا،  وأكثرها عرضها  من أكبر األحواض طو  أن ويظهر األربعة  الداخلية األحواض وعرض
 على أثرت  انكسارية منطقة في من  جز  يقع حيث عرض   عن كثيرا،  طول  يزداد حيث الخلي   وادي
 الثالثة تقع حيث أقلها  المشا  وادي ويعتبر األخر   األودية في التباين يق  حين في الرأسي  نحت 

 بين العالقة  (2) رقم جدو   االندما  معام  ويوضح هذا الغربية  االلتوا ات جوان  على األخر 
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 الشريعة  وادي في أدناه ويص   الخلي  وادي في كثيرا،  يرتفع االندما  معام  أن الحظ والعرض  الطو 
 .والمشا  عسلو  واديي في ما حد إلى ويتقار 
ً.(31)ًغزةًواديًحوضًداخلًرئيسةالًالتصريفًألحواضًالشكليةًالخصائص:ً(4)ًرقمًجدول

اسم 
 الحوض

محيط 
الحوض 
 كم

مساحة 
الحوض 

 3كم

طو  
 الحوض

عرض 
 الحوض

معام  
 الشك 

استدارة 
 الحوض

استطالة 
 الحوض

نسبة 
الطو  
إلى 
 العرض

معام  
 االندما 

 0.23 3.61 1.71 1.20 1.21 05.67 21.71 627.61 037.0 الشريعة

 0.60 3.67 1.60 1.21 1.27 06.21 22.11 707.53 053.07 عسلو 

 0.70 0.53 1.00 1.20 1.66 33.23 22.01 751.56 075.17 المشا 

  3.12 6.23 1.22 1.32 1.06 6.11 22.01 212.03 035.66 الخلي 

 االستدارة بيانات تؤكدً:Circularity and elongation of basinًالحوضًواستطالةًاستدارةً–4ً
 النحت أثر إلى راجع أمر وهذا االستدارة  من أكثر االستطالة نجو ميلها ليةالداخ لألحواض واالستطالة
 .عرضها عن األحواض طو  زيادة مع تواف  أمر وهو األربعة  األحواض في التراجعي

ً

شكلًرقمً)3ًًًً(:ًطولًمحيطًاألحواضًالداخليةً

لحوضًواديًغزة.
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شكلًرقمً)4ًً(:ًمساحةًاألحواضًالداخليةًلحوضًواديً

غزة.
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شكلًرقمً)5ًً(:طولًوعرضًاألحواضًالداخليةً

الرئيسةًلواديًغزة.
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ًنسبةًاتدارةًواستطالةًاألحواضً شكلًرقمً)6ًً(:

الداخليةًلواديًغزة.
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استدارة الحوض  استطالة الحوض
ً:الداخليةًلألحواضًالمورفومتريةًالخصائص:ًثانيااً
 رقم الجدو  ويوضح غزة  لوادي بر الك الداخلية لألحواض المورفومترية الخصائص من عدد در  
 .(22) الخصائص هذه (01  0  1  7) أرقام األشكا  توضح كما  الخصائص هذه بيانات  (5)

ً.(32)ًغزةًواديًحوضًفيًالرئيسةًلألحواضًالمورفومتريةًالخصائص:ً(1)ًرقمًجدولً
اسم 
 الحوض

عدد الروافد  عدد الرت 
 في الرت 

متوسط 
معد  
 التشع 

 التكرار معد  التشع 
 النهري 

 الكثافة
 التصريفية 

معد  بقا  
 المجاري
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 1.72 0.22 1.02 2.62 2.12 516 6 الشريعة

 1.73 0.27 0.13 2.75 2.06 723 5 عسلو 

 1.71 0.32 1.02 2.13 2.11 705 6 المشا 

 1.76 0.20 1.00 2.70 2.13 377 5 الخلي 

 غزة  وادي لحوض الرئيسة األودية واضلألح الرت  تتقار ً:Order numbersالرتبًعددً–1ً
 ووادي  عسلو  وادي من لك  (5) وتبلغ المشا   ووادي  الشريعة وادي من لك  (6) الرت  تبلغ حيث

 كبيرة أهمية لها أحواض أنها ذلك ويعني  (7) البالغة  غزة وادي حوض رت  من وتقتر  الخلي  
 .الرت  من ممكن عدد أكبر من معيتج الذي اإلجمالي التصري  حيث من للحوض بالنسبة

شكل رقم )  7  ( : مجموع عدد اروافد النهرية في رتبها 

لألحواض النهرية الرئيسة داخل حوض وادي غزة.
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شكل رقم ) 8 (: نسبة التشعب لروافد األحواض الداخلية الرئيسة 

لحوض وادي غزة.
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ًالتكرارًالنهريًلألحواضًالداخليةً شكلًرقمً)9ًًًً(:

الرئيسةًفيًحوضًواديًعزة.
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ًالكثافةًالتصريفيةًلألحواضًالداخليةً شكلًرقمً)10ًًًً(:
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 الداخلية لألحواض النهرية الروافد عدد مجمو  يبلغ :Stream numbersًرتبهاًفيًالروافدًعددً–2ً
 وبمتوسط الوادي  حوض في الروافد عدد إجمالي من%  60 مقدارها بنسبة  رافدا،  3201 األربعة
 على السابقة البيانات تد  رتبها  في النهرية الروافد عدد (7) رقم شك  يوضح  (22) رافدا، 577.5 مقدراه
 الروافد كثرة أن إال للحوض  التضاريسي والمظهر المائي  للتصري  بالنسبة األحواض هذه أهمية مد 
 والمشا  عسلو  حوضي في للروافد عدد أكبر يبلغ فبينما الجارية  المياه كمية في زيادة تعني ال قد
 أهمية األكثر منهما يجع  ال  جفافا،  األكثر المنطقة في وقوعهما أن إال  (الترتي  لىع رافدا،  705  723)

 .للوادي
 عسلو   لوادي مجر  2.75 بين التشع  نسبة تراوحت: Bifurcation ratioًالتشعبًمعدلً-3ً

 نسبة من قريبة وهي  مجر  2.21 التشع  نسبة متوسط ويبلغ المشا   لوادي مجر  2.13 وبين
 الداخلية  لألحواض النس  هذه (1) رقم شك  يوضح  (25)( مجر  2.6) الكبير الوادي لحوض ع التش
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 خطر زاد المعد  زاد وكلما  التصر  معد  على والدالة الهامة  المورفومترية المقايي  من وهو
 .الفيضان

 بين كبر ال الداخلية لألحواض النهري التكرار تراوح :River Frequencyًالنهريًالتكرارً-4ً
 1.05 مقداره وبمتوسط الخلي   وادي في كم/  مجر  1.00 وبين عسلو   وادي في كم/  مجر  0.13
/  مجر  1.06 والبالغ  غزة وادي لحوض النهري التكرار من قري  وهو األربعة  لألودية كم/  مجر 

 بتقطع عالقة ل  تاليوبال  3كم لك  المجاري عدد النهري التكرار ويعبر ذلك ( 0) رقم شك  يوضح  كم
 .(26) النهري الحوض سطح

 بين الداخلية لألحواض التصريفية الكثافة تراوحت :Drainage densityًالتصريفيةًالكثافةً-1ً
 مقداره وبمتوسط المشا   وادي لحوض 3كم/  كم 0.32 وبين عسلو   وادي لحوض 3كم/  كم 0.27
 ذلك ( 01) رقم شك  يوضح غزة  وادي لحوض فيةالتصري للكثافة القيمة نف  وهي  3كم/  كم 0.20
 شبكة على والتضاري   والتربة ونظام   الصخر نو  من ك  أثر إلى التصريفية الكثافة وتشير

 .النهر حوض في األرض سطح انحدار ويق  النهرية  المجاري طو  يزيد وبزيادتها النهرية  التصري 
 1.73 وبين المشا   وادي حوض في 1.71 بين لمجاريا بقا  معد  يتراوح :المجاريًبقاءًمعدلً-6ً
 حوض في األودية اندما  معام  من قريبة قيمة وهي  1.75 مقداره وبمتوسط عسلو   وادي حوض في

 من الطولية الوحدة لتغذية الالزمة المساحية الوحدة على المجاري بقا  معام  يد   (1.76) غزة وادي
 .التصريفية القنوات طو  حسا  على الحوض احةمس تتسع وبزيادت  التصري   قنوات
ً:الداخليةًلألحواضًالتصريفًلشبكاتًالمورفومتريةًالخصائص:ًثالثااً
 داخ  الرئيسة النهرية لألحواض الداخلية التصري  لشبكات المورفومترية الخصائص بعض حسا  تم 

 .الخصائص هذه( 6) رقم الجدو  ويبين غزة  وادي حوض
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ً.(27)غزةًواديًحوضًفيًالرئيسةًاألحواضًتصريفًلشبكاتًصائصالخ(:6)ًرقمًجدول

 حوض وادي الشريعة

 الرت 

 طو 
 الروافد

 (كم)

 عدد ا
 لروافد
 النهرية

 نسبة
 التشع 

  الروافد عدد
 في
 السابقة المرتبتين

 والالحقة

 متوسط
 طو 
 الروافد

 متوسط
 الطو 
 التجميعي

0 201.53 216   1.10 1.10 

3 300.67 06 2.1 565 3.36 2.05 

2 022.11 35 2.0 033 5.23 1.27 

2 22.50 5 5.1 21 1.01 07.27 

5 23.51 3 3.5 7 06.30 25.66 

6 6.06 0 3.1 2 6.06 23.36 

 حوض وادي عسلو 

0 522.20 577   1.02 1.02 

3 302.65 031 2.5 715 0.67 3.60 

2 021.26 33 5.1 051 5.02 1.52 

2 70.06 2 5.5 36 07.70 36.22 

5 37.22 0 2.1 5 37.22 52.66 

 وادي المشا 

0 501.01 511   1.03 1.03 

3 33.60 031 2.7 611 0.10 3.01 

2 005.07 35 2.1 025 2.60 7.50 

2 002.23 7 2.6 23 06.31 32.70 

5 0.02 3 2.5 0 2.57 31.31 

6 02.30 0 3.1 2 02.30 20.20 

 وادي الخلي 

0 000.16 301   1.03 1.03 

3 05.10 25 2.1 362 3.00 2.12 

2 27.02 00 2.0 56 2.21 6.20 

2 51.22 3 5.5 02 30.33 23.62 

5 1.25 0 3.1 2 1.25 22.01 

 :اآلتي  (21) (00) رقم والشك   (6) رقم الجدو  من يتبين: Streams lengthًالروافدًطولً–1ً
 تبلغ فمثال،  وطولها   الروافد عدد إلى ذلك ويعود رية نه رتبة ك  في النهرية الروافد أطوا  يتباين – 0

 وهكذا كم  000.16 الخلي  وادي في وأدناها  (كم 522.20) عسلو  وادي في األولى للرتبة أقصاها
 . متباينة بقيم ولكن  النهرية الرت  لباقي التباين يستمر
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شكل رقم ) 11 (:مجموع أطول الروافد في رتبها لألحواض الرئيسة 

داخل حوض وادي غزة.
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 صفة وهي  الكبيرة الرتبة نحو صغيرةال النهرية الرت  من عامة بصفة النهرية الروافد طو  يرتفع –3
 وعدد والطبوغرافيا  البنيوية العوام  لتدخ  نتيجة تتغير قد الصفة هذه أن إال األنهار  معظم في نجدها
 من أق  (كم 0.02) الخامسة الرتبة في المشا  لوادي الروافد أطوا  أن الدراسة وتبين النهرية  الروافد
 51.22 الرابعة المرتبة أطوا  يبلغ الخلي  وادي وفي  (كم 02.30) سةالساد الرتبة في الروافد أطوا 
 . كم 27.02 الثالثة المرتبة أطوا  يبلغ حين في  كم
 دراسة من يتبين :Number of streams in it's orderًرتبهاًفيًالنهريةًالروافدًعددً–2ً

 وادي لحوض الداخلية لألحواض النهرية الروافد لعدد والموضح  (03) رقم والشك   (6) رقم الجدو 
 :اآلتي  (20) غزة
 أي) الصغيرة النهرية الرت  إلى الكبيرة النهرية الرت  من عامة بصفة النهرية الروافد عدد يتزايد – 0
 .االنتظام صفة يأخذ ال التزايد هذا أن إال  (المياه تقسيم خطوط اتجاه في
  2  2) النهرية الرت  في كثيرا،  الروافد عدد ينخفض غزة وادي لحوض الداخلية األحواض ك  في – 3
 من الجريان انتقا  إلى ذلك ويعود  والثانية الثالثة نالرتبتي بين بالزيادة مفاجئ تغير يحدث ثم  (6  5

 مناط  وهي شرق   وجنو  الوادي شر  الواقعة المحدبات مناط  إلى البنيوية السبع بئر حوض منطقة
 .شديدة وانحداراتها  مرتفعة
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شكل رقم ) 12 (: عدد الروافد النهرية في رتبها لألحواض 

الداخلية الرئيسة لحوض وادي غزة
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وادي الشريعة وادي عسلوج وادي المشاش وادي الخليل
ً

 ذلك ويعود النهرية  رتبها في األربعة الداخلية األحواض في النهرية الروافد عدد يتساو  ال – 2
 األحواض مساحة صغر أو كبر إلى إضافة ذكرناها  التي والمناخية  والطبوغرافية البنيوية لألسبا 
 .النهرية

 في يقعان واديان فهما الرت   ك  في والمشا  عسلو  لواديي النهرية الروافد عدد يتقار  يكاد – 2
 .لها الغربي الجان  على ويقعان  محدبات جوان  على ويقعان أمطارا،  األق  المنطقة

 لمتوسط الطبيعي المنحنى يأخذ :Collectively length averageًالتجميعيًالطولًمتوسطً–3ً
 الرتبة من ابتدا ،  منتظما،  في  ا االرتف يكون أي هندسية  متوالية صانعا،  مستقيما،  خطا،  التجميعي الطو 
 :اآلتي(21) (03) رقم والشك   (6) رقم الجدو  بيانات دراسة من تبين األخيرة  الرتبة نحو األولى

 ال بمعنى مستقيما،  خطا،  الداخلية التصري  لشبكات التجميعي بالطو  الخاصة المنحنيات ك  تأخذ ال – 0
 .الهندسية المتوالية شرط تحق 
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شكل رقم ) 13 (: متوسط الطول التجميعي لروافد األحواض 

الرئيسة في وادي غزة لرتبها
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وادي الشريعة وادي عسلوج وادي المشاش وادي الخليل
ً

 البنية في النسبي التشاب  حيث األولى  الثالثة الرت  الداخلية األودية لك  المنحنيات تقار ت – 3
 تتواجد حيث  الثالثة الرتبة بعد المنحنيات هذه بين التباعد يبدأ حين في الجبلية  المنطقة) والطبوغرافيا
 في جريان  يكم  ما افمنه وصخريا،   وطبوغرافيا،  بنيويا،  مختلفة مناط  على الداخلية األحواض
 .الخلي  لجبا  الغربية المحدبات جوان  على ومنها بنيوية  منخفضات

 والتوصيات النتائج: الرابع الموضو 
-ً:الدراسةًنتائج:ًأولاً
 يتعل  ما أو غزة  وادي بحوض يتعل  فيما سوا   القيم في متباينة المورفومترية الخصائص جا ت 

 لتباينات نتيجة (3كم 2111 نحو) الكبيرة الحوض مساحة على التباين هذا وجا  الداخلية  باألحواض
 ونظام   الصخر نو  في والتباينات  وأحواض وصدو   التوا ات  من ةالبنيوي الظرو  شملت مختلفة
 المناخية التغيرات إليها أضفنا إذا هذا الحوض  مساحة امتداد على المناخية الظرو  اختال  إلى إضافة
 لم التي الجيومورفولوجية  دورت  في كبيرا،  زمنا،  قطع قد الحوض أن ويبدو  يوستوسينالبل عصر في

 :اآلتية النتائج ظهرت الدراسة خال  ومن هذا  في   الجارية المياه وقلة الجريان  تقطع بسب  بعد  تكتم 
 يةالبن لخصائص طبيعي انعكا  غزة وادي لحوض المورفومترية و الشكلية الخصائص تعتبر – 0

 اتجاه في تحكمت التي العوام  أكثر والصدو  االلتوا ات وتعتبر الصخور  واختالفات الجيولوجية 
 .النهرية الروافد

 الرت  بين العالقة تنظم التي هورتون قوانين مع كثيرا،  الوادي تصري  شبكة تحلي  نتائج تتف  ال – 3
 .منها نسبيا،  قريبة األودية حنياتمن كانت وإن  موجودة غير الهندسية فالمتواليات النهرية 

 ذلك وجا  غزة  وادي لحوض الداخلية لألحواض المورفومترية الخصائص في واضح تباين هناك – 2
 .غزة وادي لحوض العامة الخصائص عن خصائصها تتباين كما والصخرية  ةالبنيوي خصائصها لتباين
 بيئتين في كبيرة مفارقات توجد حيث لى األو الرت  طو  عن كثيرا،  األخيرة الرت  طو  يزداد – 2

 السه  إلى تمتد  حوضية واألخر  األمطار  من األكبر القدر وتتلقى االنحدار  شديدة جبلية  أحدهما
 .كثيرا،  انحدارها ويق  غربا،  الساحلي

 حيث م التقسي خطوط من والقريبة  األولى المرات  في النهرية الروافد من األكبر العدد يتواجد كذلك – 5
 .الجبلية المنطقة
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ً:التوصياتً:ثانيااً
 الموضو  أن إذ المبالغة  عن بعيدة الصحيح  مكانها في الموضو  هذا لمث  التوصيات تكون أن يج  

 النهرية  الرت  تحكم التي المورفومترية والعالقات الجريان  توجي  في اإلنسان قدرة من وأكبر طبيعي 
 عالوة اإلسرائيليين  لد  الحساسة المواضيع من وهو والمياه  سطحي ال بالجريان يرتبط الموضو  لكن
 المساحات بعض باستثنا  اإلسرائيليين  سيطرة تحت تقع غزة وادي حوض مساحة معظم أن على

 إذا هذا الفلسطينية  الوطنية السلطة تتبع مناط  وهي الخلي   ومحافظة غزة  قطا  في الواقعة الصغيرة
 غزة  وادي حوض داخ  موجودة اإلسرائيلية العسكرية والقواعد والمطارات المنشآت نم كثيرا،  أن أضفنا
 :اآلتية المتواضعة بالتوصيات نخر  لذلك
 غزة  وادي حوض نحو المواضيع هذه مث  في السيما الفلسطينية  الدراسات توج  أن يج  – 0

 بالجريان يتعل  فيما لها  لحقيقيا الوضع على للتعر   إسرائي  عليها تسيطر التي األخر  واألودية
 .فيها تحدث التي البيئية والتغيرات السطحي 

 وروافده غزة وادي على إسرائي  تقيمها التي والسدود الحواجز بسب  غزة وادي في الجريان توق  – 3
 .وروافده للوادي الجيومورفولوجي التطور على يؤثر أن شأن  من غزة  قطا  حدود خار 
 صناعية أقمار ولوحات خرائط  من المناسبة اإلمكانات توفير الفلسطينية الوطنية لسلطةا على يج  – 2

 منطقة في الحادثة والبشرية الطبيعية والتغيرات  التطورات متابعة باألودية للمهتمين يمكن حتى حديثة 
 .الوادي

 الهوام 
 القاهرة  نصر  مدينة العربية  الفكر دار  األرضية األشكا  جيومورفولوجية  (0001) :صبري محمد محسو   - 00 - 0

 .335 - 313 ص ص  0 ط مصر
 .الباحثين حسا  من النس  – 3
  المعااار  منشااأة للجغاارافيين  وتطبيقااات أساساايات الجغرافيااة  المعلومااات نظاام  (0001): الخزامااي محمااد عزيااز  - 2

 .00 ص مصر  اإلسكندرية 
 الجيومورفولوجياا  فاي دراساة غازة  قطاا  داخا  غازة وادي مان األدنى جز ال  (0000): قدوره العظيم عبد مشتهى  - 2

 .متعددة صفحات  السودان الخرطوم  الجغرافيا  قسم النيلين  جامعة منشورة  غير دكتوراه رسالة
 .GIS برنامج على اعتمادا،  الباحثين إنتا  من – 5

 .الباحثين  قب من الفنية التعديالت بعض مع  (5) رقم خريطة عن نقال،  – 6
 – N30Eo34.hgt – N31Eo34.hgt – N30Eo35.hgt:أرقاام  SRTM3 الصاناعي القمار لوحاات :عان نقاال،  – 7

N31Eo35.hgt  
 مراجعااة آليااة بطاار  الساادود لتصااميم الالزمااة الهيدرولوجيااة المعلومااات اسااتخالص"   (3115) :سااالم فهااد األحماادي - 1

 .33 ص  الجغرافية المعلومات نظم ملتقى   والكهربا المياه وزارة  "الحديثة للتقنيات
 :انظار  م 3102 اساترجاعها وتام  3112 عاام أنتجات والتاي  3111 لعاام (7 بناد) الصاناعي القمار لوحات عن نقال،  – 0

ww.nasa.govw.nic.net/gover/-http://www.yemen  
01 - ESRI: (2008), Arc-Hydro- Connectivity. ESRI, USA, pp. 2 – 8  

 .ساب  مصدر الصناعي  القمر لوحات عن نقال،  – 00
 .الباحثين قيا  من – 03
 جامعااة الجغرافيااا  قساام الطبيعيااة  فلسااطين جغرافيااة  (3111) :نصاار منصااور اللااوح  قاادوره  العظاايم عبااد مشااتهى  - 02
 .65 – 22 ص ص  فلسطين  غزة – راألزه
 الجامعاة منشاورة  غبر ماجستير رسالة الواال  وادي في النهرية المنعطفات مورفولوجية  (0007) :كوك  األقط   - 02

 .50 ص  األردنية
 رسااالة  الخلياا  وادي ماان األعلااى النهااري التصااري  حااوض جيومورفولوجيااة  (3117) :علااى محمااد نزياا  العاادرة  - 05

 .001 ص  فلسطين نابل   الوطنية  النجاح جامعة الجغرافيا  في رماجستي
 .GIS الجغرافية المعلومات نظم على اعتمادا،  الباحثين حسا  من – 06
07 - Cooke & Doornkamp: (1974),Geomorphology in environmental management ,Clarendon 

press , Oxford, p. 11 . 

 .53 ص  ساب  مصدر  الواال وادي في النهرية المنعطفات مورفولوجية  (0007) :كوك  األقط   - 01
 حوض من األدنى للجز  المورفومترية الخصائص بعض  (3101) :محمد صالح  هعمر أبو و محمد صبري حمدان  - 00
 مجلاة مقارناة  دراساة  الجغرافياة المعلوماات نظام وبرمجياات التقليدياة الطار  باستخدام األردن غر  وسط الرميمين وادي
 .631 – 505 ص ص  اإلنسانية العلوم سلسلة غزة  – األزهر جامعة

http://www.nasa.gov/
http://www.yemen-nic.net/gover/
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 .GIS الجغرافية المعلومات نظم على اعتمادا،  الباحثين حسا  من - 31
30 - Strahler, A.: (1975), Physical Geography, 4

th
 edition, New York, p. 68. 

 .GIS الجغرافية معلوماتال نظم على اعتمادا،  الباحثين إعداد من – 33
 .GIS الجغرافية المعلومات نظم على اعتمادا،  الباحثين إنشا  من – 32

32- Strahler, A.: (1975), Physical Geography, op. cit , p. 475.  

35 - James W. Kirchner: (1993), Statistical inevitability of Horton's laws and the apparent 

randomness of stream channel networks. Department of Geology and Geophysics of California , 

California 94720, pp. 591 – 594.  
36 - G. Ranalli & A. E. Scheidegger: (1968), Topological significance of stream labeling 

methods. Bulletin of the international association of scientific Hydrology, X111, 4-12\1968, pp. 

77 - 85.  
 .GIS الجغرافية المعلومات نظم على اعتمادا،  الباحثين إنشا  من - 37

 عماان  اإلساالمية  النهضة مكتبة ومياه   معادن   تراكيب   صخوره  األردن  جيولوجيا  (0015): القادر عبد عابد  - 31
 .020 - 025 ص ص األردن 

 .(5) رقم خريطة عن نقال،  – 30
 .GIS الجغرافية المعلومات نظم على اعتمادا،  الباحثين إنشا  من - 21
 .GIS الجغرافية المعلومات نظم على اعتمادا،  الباحثين حسا  من – 20
 .GIS الجغرافية المعلومات نظم على اعتمادا،  الباحثين حسا  من– 23
 .GIS الجغرافية المعلومات منظ على اعتمادا،  الباحثين إنشا  من – 22
 .الباحثين حسا  من واألعداد النس  – 22
 .الباحثين حسا  من األعداد – 25
26 - Scheidegger A. E.: (Theoretical Geomorphology , 2

nd
 edition, Springer – Verlag , Berlin 

Heidelberg , N. Y, p. 24 . 
 .GIS الجغرافية لمعلوماتا نظم على اعتمادا،  الباحثين حسا  من - 27
 .GIS الجغرافية المعلومات نظم على اعتمادا،  الباحثين إنشا  من - 21
 .GIS الجغرافية المعلومات نظم على اعتمادا،  الباحثين إنشا  من - 20
 .GIS الجغرافية المعلومات نظم على اعتمادا،  الباحثين إنشا  من - 21

 المراجع
 األرض  لسطح التضاريسية األشكا  دراسة الجيومورفولوجيا  أصو   (0005) :أحمد العينين  أبو- 0

 .00ط  مصر  اإلسكندرية  الجامعية  الثقافة مؤسسة
 بطر  السدود لتصميم الالزمة الهيدرولوجية المعلومات استخالص"   (3115) :سالم فهد األحمدي- 3
 .الجغرافية المعلومات نظم ملتقى  والكهربا  المياه وزارة  "الحديثة للتقنيات مراجعة آلية
 غبر ماجستير رسالة الواال  وادي في النهرية المنعطفات مورفولوجية  (0007) :كوك  األقط   - 2

 .األردنية الجامعة منشورة 
 للجز  المورفومترية الخصائص بعض  (3101) :محمد صالح  هعمر أبو و محمد صبري حمدان  - 2

 نظم وبرمجيات التقليدية الطر  باستخدام األردن غر  وسط الرميمين وادي حوض من األدنى
 .اإلنسانية العلوم سلسلة غزة  – األزهر جامعة مجلة مقارنة  دراسة  الجغرافية المعلومات

 النهضة مكتبة ومياه   معادن   تراكيب   صخوره  األردن  جيولوجيا  (0015): القادر عبد عابد  - 5
 .األردن عمان  اإلسالمية 

 وادي من األعلى النهري التصري  حوض جيومورفولوجية  (3117) :على محمد نزي  عدرة ال - 6
 .فلسطين نابل   الوطنية  النجاح جامعة الجغرافيا  في ماجستير رسالة  الخلي 

 مدينة العربية  الفكر دار األرضية  األشكا  جيومورفولوجية  (0001) :صبري محمد محسو   - 7
 .0 ط مصر القاهرة  نصر 

 منشأة للجغرافيين  وتطبيقات أساسيات الجغرافية  المعلومات نظم  (0001): الخزامي محمد عزيز  - 1
 .مصر اإلسكندرية   المعار 

 في دراسة غزة  قطا  داخ  غزة وادي من األدنى الجز   (0000): قدوره العظيم عبد مشتهى  - 0
 .السودان الخرطوم  الجغرافيا  قسم النيلين  جامعة منشورة  غير دكتوراه رسالة الجيومورفولوجيا 
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 .0 ط فلسطين   غزة  االجيومورفولوجي مبادئ  (3116): قدوره العظيم عبد مشتهى  - 01
 قسم الطبيعية  فلسطين جغرافية  (3111) :نصر منصور اللوح  قدوره  العظيم عبد مشتهى  - 00

 .فلسطين  غزة – األزهر جامعة الجغرافيا 
12 -Cooke & Doornkamp: (1974),Geomorphology in environmental management 

, Clarendon press , Oxford . 
13- ESRI: (2008), Arc-Hydro- Connectivity. ESRI, USA  
14 - G. Ranalli & A. E. Scheidegger: (1968), Topological significance of stream 

labeling methods. Bulletin of the international association of scientific 

Hydrology, X111, 4-12\1968.  
 15 - James W. Kirchner: (1993), Statistical inevitability of Horton's laws and the 

apparent randomness of stream channel networks. Department of Geology and 

Geophysics of California , California 94720  
16 -Scheidegger A. E.: (Theoretical Geomorphology , 2

nd
 edition, Springer – 

Verlag , Berlin Heidelberg , N. Y.  
17 -Strahler, A.: (1975), Physical Geography, 4

th
 edition, New York . 

18-  http://www.yemen-nic.net/gover/.www.nasa.gov 

http://www.yemen-nic.net/gover/
http://www.yemen-nic.net/gover/
http://www.nasa.gov/
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 مالح 
 .الدراسةًبمنطقةًالخاصةًالصناعيًالقمرًلوحات:ً(1)ًرقمًملحق

N31E035.hgtًN31E034.hgt 

ًً

ًً
N30E035.hgt N30E034.hgt 

 (005 002 ص  3116: مشتهى) المورفومترية الخصائص بعض قوانين: (3) رقم ملح 

 
كم) النهر حوض مساحة                                               

3
) 

 ط 2×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الحوض استدارة نسبة

(الحوض محيط طو )                                               
3
 

 
 

 مراتبها ك  في المائية المجاري عدد مجمو                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الوادي حوض في التقطع نسبة

 الوادي حوض محيط طو                                                                    
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 (3كم) النهر حوض مساحة                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      

 ط                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =الوادي حوض استطالة نسبة

 (كم) لواديا لحوض طو  أكبر                                                              
 

 
 

 مراتبها جميع في الوافد عدد مجمو                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  النهر لحوض النهري التكرار

 (3 كم) النهر حوض مساحة                                                               
 
 

 (كم) الروافد لشبكة اإلجمالي الطو                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الوادي حوض في التصري  كثافة

 (3كم)مساحة حوض الوادي                                                                        
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