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المستخلص 

٣٠ َ ◌٣٢ ْ ٤٥٢٢ْو٥٠٣٢ْ٢٢ْ◌
ذلك على بعض النشاطات البشریة وخاصة النشاط الزراعي .تأثیرالھایدرومورفومتري ومن ثم 

وتطورھا ، حیث توجد ااألرضیةاألشكالبحث لھا دور كبیر في تكوین بعض الخصائص الطبیعیة لمنطقة الإن
في تشكیل االبرق التي ساعدت تكوین  درنة وتكوین 

ى اتجاھات الودیان وامتداداتھا . وجود الفواصل والصدوع التي أثرت عل
٣م٤٠٠إحدىھي واألمطار

أمال/ثا في فترة الصیف . ٦٠إلى، وتنخفض  ١٩٩٩عام  األمطارسقوط 
، كما ٠.٣١

١٢.٩ضرس ، ونسبة الت٢وادي /كم٠.١١یتصف  ھذا الحوض بأنھ ذو نسیج تضاریسي خشن اذ بلغت كثافة الصرف العددیة 
١.٣٨

الوادي یمر في مرحلة النضج المبكر ،حیث ان المقطع الطولي لھ اقرب الى الشكل المحدب .
األمطارن في حوض وادي درنة على میاه یعتمد السكا

متر ١.٢إذ
بسعة وسد بوب مكع نصور  ٢٣م

ا في منطقة ١٥توجد ابار وھي الشالل ) .كما ً ١٦بئراً في وسطھ و١٨الوادي ، وأعاليبئر
مثل تربیة الحیوانات و الصناعة والتجارة وبدرجة محدودة.  أخرىنشاطات 
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Abstract
Derna Wadi is located in the northern – eastern of Libya . between the latitudes of  32° 30° to 32 50 north ,

and the longitudes of 22° to 22° 45 east . There are many hard formations in the studied area and geological
structures that have great influences on the basin features .Derna formation and Al-Abrak formation are hard so
they caused to form cliffs .Derna wadi is controlled by tectonic .

Discharge in this wadi depends on rainfall  and ground water ( springs), for this reason its discharge was
400 m3/s in the period of rain fall,and it reduced   into  60 L/s in the arid period (summer) in 1999.According to
the natural properties of the study area ,the numerical density is 0,11 wadi /km2  (coarse texture ). the Basin
circularity is 0.31 . The shap of this basin is semi rectangular  .its relief ratio is 12.9 m/k and the sinuousity ratio
is 1.38 ,it  passes in the youth maturity . The main activity in the basin is the agriculture processes.
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:المقدمة
التي األحواض

إن
ـــالقإجراءیشكل وحدة مساحیة یمكن  ــــــ

( الموروفو

لنشاط ا

الجماھریة اللیبیة .

ومن 
 .

شماالً ٥٠٣٢ْو ٣٠َ٣٢َْ
ْ وخطي طول .)١-شرقاً ( شكل٤٥٢٢ْوَ ٢٢◌

النشا
اعتمد لبحث

في بعض جوانب  االباحث  اسلوباً كمیاً 
Morphometry فضال  ،

ً على عن االسلوب الوصفي معتمدا

إن
.في كتابة ھذا البحثاألوفرالنصیب 

العوامل المؤثرة على ھایدرومورفومتریة 
: حوض الوادي

: التكوینات الجیولوجیة :أوال
كأثیرإن

ھایدرمورفومتریة الودیان

.الزمنین الثالث والرابعضمن 
)األوسط-١

من األدنىالتكوین في  منطقتي باب شیحا والجزء 

الحوضاألعلىالجزء  أقدم.من 
إذ، 

إلى

). ١٩٩٧الصوانیة ( بوبیضة 

األوسط-٢
لجزء ـــالتكوین على امتدادات الوادي وخ في ا اصة 

١-(صورة 
الشعابي والمرجاني الذي یحتوي على كمیات كبیرة 
 ،

) .١٩٩٧الساحل اللیبي،
األسفل-٣

ى األدنىالجزء 

) .١٩٩٠( الطاھر الحجر الجیري والطفل والمارل
٤-

عالیة 

الوادي .
) : األسفلالمیوسین –( االولیجوسین دیةتكوین الفائ-٥

أكثر
إذ، 
لحجر رنھدالمرتفعة جنوب مدینھ من ا

األجزاءأما. اللون إلىالجیري الذي یمیل 
اللون إلى

ألصفرأواألخضر لساحل ا ، ا
١٩٩٧

.عدد الروافد في مناطق وجوده قلیلة وعمیقةأصبح
ر-٦

أجزاءالرابع في جمیع 

أما.للواديالمكونةالروافد 
ات د رسوبیتتمیز بوجوفإنھاتقع بین المسالك المائیة 

، وتعد ذو 
إنشاء

على نمو الغطاء النباتي  الطبیعي .

Geologicalثانیا : التراكیب الجیولوجیة : 
structures

Foldsالطیات -١
األخضرتظھر منطقة الجبل 

توافق دراسة بشكل طیھ محدبة ال ، وت
 .

،وھي تتكون من ثالث طیات فرعیة
أومباشر 

-للوادي ، وھي :
األحرار-أ 

–باتجاه عام جنوب غرب األخضرغربي من الجبل ال
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: خارطة توضح موقع منطقة الدراسة١-شكل

)١٩٩٥سالم محمد، الزوام المصدر (

: خارطة توضح التكوینات الجیولوجیة لحوض وادي درنة٢-شكل

)١٩٨٧د المائیة،أمانة السدود والموار(المصدر

: االنحدارات على ضفاف حوض وادي درنة١- صورة
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اد عن درجة٢٠-١٠بین المحور  تع االب قص ب ، وتتنا
).١٩٩٧المحور (بوبیضة 

أكثررأس––ب 
على تأثیروھي ذات األخضرامتداداً لمنطقة الجبل 

–ورأسمراوه 
غرب .

، مرت–-ج
–

حوض إن

،١٩٩٧ (

Faultsالصدوع  - ٢

لصدوع ، وتتراوح  زاویة میل ااألطوالالصدوع مختلفة 
٧٥-٥٥

لساحل ل

normal(ورأس الھالل، وھي صدوع  faults (

م٧٠رأس
––

نوب غرب ج
).١٩٩٧حوض وادي درنة ( بو بیضة 

إن
مسیطر علیھ تكتونیاً 

وضعاً أجزائھافي بعض تأخذالودیان أن.حیث )٤)و(٣(
ذات انحرافات كبیرة  حیث تشكل أخرىوأجزاءمستقیماً 

إن
.Lineametsبالظواھر الخطیةمتأثر

Climateثالثا: المناخ  
اخ على تؤثر عناصر  لمن األشكالا

األشكال

أن
أو

مباشر :

Temperatureالحرارة - ١
الحرارة من  العناصر المناخیة التي تساعد على إن

السائدة

لتج
درجات الحرارة فصلیاً وسنویاً .

إن١-
، و آبتموز، 

٢٠٠٠-١٩٩٤
ْ في ٣١.٥ م 

معدل أعلىر شباط كان فیھ شھإن، في حین ١٩٩٨سنھ 
ْ لنفس السنة . ١٦.٥لدرجھ الحرارة ھو  م

إن
أن

٢٠٠٠سنھ أخذناالمیكانیكیة . فلو 
م.١٨ْالمدى الحراري السنوي فیھا یصل الى إن

Windالریاح 
سطح األرض خاصة تساھم لریاح في تشكل مظاھر 

*الریاح في منطقة الدراسة ھي:
١-

. األخرىاألنواع
٢-

الصیف فقط 
٣-

وللریاح دور ضعیفصل الشتاء فقط .
سة.الوادي موضوع الدرا

Rainfall: األمطار- ٣
األمطارتتصف 

 .
لجبل  فة ا عمل حا ا ت خضركم إعاقةعلى األ

أوفي المناطق الساحلیة األمطارالمذكورة مسببةً  تساقط 
الغربیة منھا. 

:یأتيفي منطقة الدراسة بما األمطاروتتصف 
شھر إلىیبدأ سقوط األمطار في شھر أیلول ویستمر -أ

حزیران وبكمیات متفاوتة.
-١٩٩٠- ب

٢٠٠٠٢٢٢.٢
).٢-( جدول١٩٩٠وذلك في عام 

٢٠٠٠-١٩٩٠-جـ
ملم.٣٩٤.٧وھي ١٩٩٨كانت في 

٢٢/٣/٢٠٠١* مقابلة مع مسؤول محطة اإلرصاد الجویة في 
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: خارطة توضح التراكیب الخطیة لحوض وادي درنة٣-شكل

)٤٠٠٠٠/١مقیاس ١٩٩٦خضر) ،اعي وتعمیر األراضي (الجبل األأمانة االستصالح الزرالمصدر (

لحوض وادي درنة: خارطة توضح المراتب النھریة ٤شكل

)٤٠٠٠/١مقیاس ١٩٩٦خضر) ،أمانة االستصالح الزراعي وتعمیر األراضي (الجبل األالمصدر (
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٢٠٠٠-١٩٩٤: معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى ( درجة مئویة) محطة ( بو مسافر) للمدة ما بین١-جدول

)دائرة االرصاد الجویة (بومسافر ) بیانات غیر منشورة(المصدر

(محطة بو مسافر)٢٠٠٠-١٩٩٠ر الساقطة (ملم) على منطقة البحث للمدة ما بین : كمیة األمطا٢-جدول

كانون السنوات 
ثاني 

تشرین ایلولاب تموزحزیرانمایس نیسان اذار شباط
اول 

تشرین 
ثاني 

كانون 
اول

المجموع 
السنوي

١٩٩٠222.222.30.31.33.200.000.000.04.700.018.411.5283.9`
١٩٩١28.2380.42.30.30.500.50.32.2114422.5149.7
١٩٩٢64.56.61.42.93.200.000.000.000.000.02.785.2191.7
١٩٩٣146.54.70.200.012.400.000.000.02727.71424.5275
١٩٩٤69.74.01.21.619.400.000.000.000.044.47.481.5222.9
١٩٩٥13.28.62.038.40.10.200.000.00.4116.335.317.1231.6
١٩٩٦28.43.35.26.600.01.700.000.06.859.816.725.3153.8
١٩٩٧30.80.670.399.07.000.000.000.06.223.934.60.26112.8
١٩٩٨38.229.798.40.424.500.000.000.000.011.000.0192.5394.7
١٩٩٩49.608.19.51.700.000.000.000.06.02.411.943.643.6
٢٠٠٠71.732.48.86.400.000.000.000.019.022.825.036.0203.1

رصاد الجویة، بیانات غیر منشورة)دائرة اإلالمصدر (

Soil: التربة  بعاار
:من التربأنواعلدراسة ثالثة توجد في منطقة ا

١-

، الدراسة، كما

واكاسید الحدید وقدرتھا على االحتفاظ بالماء عالیة، 
یؤثر . وھذا ماسم /ساعة٤لغ نسبة الترشح فیھا تبإذ

مطار لأل
) .١٩٩٧( بولقمة والقزیري ، الجماھیریة نسبیا

٢-
ي ــــاین فــــتبوانبھا وتــــ، وعلى جالفرعیةاألودیة

 ،
اإلرساب

 ،

.)١٩٩٧ري، زیبولقمة والق(األودیة
٣-

األجزاءعالیة من كربونات الكالسیوم ، وتنتشر في 
).٢٠٠٠الغربیة  من منطقة الدراسة (محمود ،

Vegitationخامسا النبات الطبیعي   

١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ت

صغرىعظمى صغرىعظمى صغرىعظمى صغرىعظمى صغرىعظمى صغرىعظمى صغرىعظمىالشھر
٢18.012.617.911.518.211.918.312.518.712.711.412.515.611.2ك

17.511.116.911.411.210.315.410.616.512.215.510.315.811.4طشبا
19.313.219.312.918.412.717.512.117.412.119.312.919.112.6آذار

22.314.619.414.618.313.918.512.423.516.421.714.722.015.4نسیان
25.318.724.617.424.217.624.117.825.118.526.820.222.618.0مایس

22.520.227.821.727.621.827.721.926.621.527.622.224.321.1حزیران
29.524.128.023.528.924.329.324.528.724.228.618.729.124.7تموز
30.925.929.824.829.725.126.921.629.329.330.710.929.410.4أب

30.924.125212524.82620.131.528.2291828.422أیلول
تشرین 

اول
26.623.925.318.825.719.926.520.028.621.228.122.727.221.4

تشرین 
ثاني

21.416.72.1615.422.516.324.016.422.816.423.517.524.217.2

كانون 
اول

18.113.420.412.920.212.821.013.817.817.420.213.419.312.1
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ي   

ا
.ةیاألرضاألشكالتكون إلى، والتي تؤدي مفتتات

*-٢ (

،١٩٧٩

.، وھي تنمو في بطن الوادي وعلى جوانبھاألحمر

حوض وادي درنةھایدروجیولوجیة 
Dischargeتصریف وادي درنة 

إن

إال
.األودیةالصغیرة والتي تظھر في قیعان 

األمطار.

، ٢كم٨٣٥٧٠
م ٨٠٠

.فوق مستوى سطح البحر **

١٩٥٩ة /ثا في سن٣م٤٠٠بلغ تصریف وادي درنة 

 ،
١٩٧٩.(

-٣

١٩٢.٤٥
١٨/٢/١٩٩٨١٥٩.٠٩
٢٢/٤/١٩٩٨٦١.٢

ن تصاریف ھي إن ما تم ذكره م٢٢/٤/١٩٩٨ل/ث في 

العیون المائیة مع قلة سقوط األمطار.

under ground waterالمیاه الجوفیة  
المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة إلى مصدرین تعود

رئیسیین ھما :
،الماء الطبقات الجیولوجیة الحاملة للمیاه منذ زمن بعید

واألمطار  التي سقطت وتسقط على حوض ) المقرون
الوادي مكونة میاه جوفیة بالمنطقة .

الطبقات الجیولوجیة الحاملة للمیاه :
في  أساسا  اسة  لدر ا منطقة  في  فیة  لجو ا ه  لمیا ا تقع 

فیة مارة بأكثر من ، وتكون المیاه الجوالولیجوسین )وا
، وأھم الطبقات الحاملة للمیاه في منطقة ین جیولوجيتكو

).١٩٩٥(بوبیضة، الدراسة ھي 
١-

الطبقة الخزان الجوفي الرئیسي خاصا في منطقة 
الفتائح المكونة بصورة رئیسة من حجر جیري ذو

م .١٠٠، حیث یبلغ سمك ھذه الطبقة نفاذیة عالیة
)تكوین-٢ االسفل  االولیجوسین   ) ء  لبیضا وھي : ا

.أمتار١٠وسمكھا حوالي 

تات الطبیعیة في منطقة الدراسة: النبا٢- صورة

.ل/ثا١٩٩٨: تصاریف وادي درنة لسنة ٣-جدول

المنطقة المائیةتاریخ القیاسساعة القیاسالتصریف ل/ث
الشالل١٩٩٨/ ٢/ ١٨١٤.٠١٩٢.٤٥

النفق١٨/٣/١٩٩٨١٣.٠٦٠
١٩٩٨١٤.٠١٩٥.٠٩/ ٢٢/٤الشالل
 القناة الخرسانیة في ا

اعالي نفق بومنصور
٢٢/٤/١٩٩٨١٦.٠١٦٢.٥

النفق٢٢/٤/١٩٩٨١٤٦١.٢

والدراسة المیدانیة٢٥/٣/٢٠٠١* مقابلة مع مفتاح صالح الفالح في 
١/١٠٠٠٠٠** استخرجت المعلومات الخاصة بالوادي من الخرائط الطوبوغرافیة مقیاس 
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٣-

لمیوسین  ا لفائدیة (  ا لى طبقة  إ فة  لمنطقة باإلضا با
).األسفل

٤-

.األدنى من الوادي

Wellsاالبار: 
االبار السطحیة ( االبار الضحلة)

أقدممن اآلبارتعد ھذه 
م في ٢٠-٥

).١٩٩٥ة ( بو بیضة، المناطق المرتفع

الجوفیة ( العمیقة)اآلبار
م، ١٨٠-١٠٠اآلبار

٢٠إلىل/ث ١٠وبإنتاجیة
٢٩اآلبارعدد 

١٨١٦بئراً جوفیا، منھا 
آبار٥باب طبرق و

).١٩٩٥المبخ ( بو بیضة، 

springsالعیون: 
لجبل أغنىتعتبر منطقة درنة من  اطق ا خضرمن األ

٨-٤
المصاد

).٤-ھي ( جدولالعیون المائیة 
١-

، اآلنحتى 
وتضم مجموعة من العیون التي تتجمع میاھھا حالیا 
ربي 

ألغراضإلى
الشرب. 

ل/ث. ١٢٠وأعلىل/ث ٥٠

لھذا الغرض.
عیون بو منصور-٢

ھي من اكبر العیون المائیة الموجودة بمنطقة الجبل 

في منطقة حوض وادي درنةوإنتاجھایبین العیون : ٤-جدول

إنتاجیةأقصى المنطقةأسم العین
ل/ ث

إنتاجیةأدنى 
العصرالخزان الجوفياالستخداماتل / ث

االیوسینيدرنة ، ابولونیاللشرب١٢٠٥٠وادي درنة. عین البالد١
. عین بو ٢

منصور
للزراعة ، ٢٥٠١٢٠وادي درنة

الشرب
االیوسینيدرنة ، ابولونیا

. نفق بو ٣
منصور

للزراعة ٦١٤٩وادي درنة
شربوال

االیوسینيدرنة ، ابولونیا

االیوسینيدرنةللشرب١٠.٥٠وادي درنة. بو كروزة٤
االیوسینيدرنةغیر مستغلة٠.٥٠.٢٥وادي درنة. المقر٥
االیوسینيدرنةلشرب الماشیة١٠.٥وادي درنة. الطینجي٦

االیوسینيدرنةلشرب الماشیة٢١وادي درنة. بوزیا٧
االیوسینيدرنةللزراعة والري١٠.٥٠وادي درنة. الرخمیة٨

االیوسینيلونیاأبودرنة ، غیر مستغلة٠.٥٠٠.٢٥وادي درنة. العسل٩
االیوسینيلونیاأبودرنة، غیر مستغلة١٠.٥٠وادي درنةالخروعأم.١٠

االبرق، للزراعة٦٢القبة. فقة١١
البیضاء

المیوسین

االبرق ، لشربل٧٢القبة. بشارة١٢
البیضاء

المیوسیني

االبرق، لشرب الماء٣١القبة. جھیب١٣
البیضاء

االولییجوسین

االبرق ، للشرب٢١القبة. القبة١٤
البیضاء

االبرق، الزراعة٥٢القبة. المغارة١٥
البیضاء

االبرق ، غیر مستغلة٣١بو نجلة. بو نجلة١٦
البیضاء

البیضاء ، لشرب  الماشیة٢١قبالقی. الحیاة١٧
االبرق

االولیجوسین

البیضاء، لشرب الماشیة٣١.٥القیقب. ماء الحیاة١٨
االبرق

البیضاء ،للشرب٢١القیقبا. اللي- ١٩
البیضاء ،للشرب٢٠.٥٠القیقب. القیقب
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األخضر
٨درنة بحوالي 

األولىیلومترات الثالث ك

ألغراضل/ثا تستخدم ٢٥٠العیون حوالي إنتاجیة
ري المزارع القزمیة الموجودة على الضفة الشرقیة 

لوادي درنة.

عین الشالل:- ٣

). ٣-في انحدار األرض مع وجود صدع ( صورةمفاجئ
لشالل أسفلوبلغ التصریف في القناة الخرسانیة القدیمة  ا

١٩٢.٥
من أعلى الشالل. وقد تعمل اآلتیةوعین الشالل مع المیاه 

١٩٨٩
ل/ث ٧

١
-٥ (

٨إنحیث 
١٣٩

ل/ث.٠.٥تصریفھا 

درنة التحلیل المورفومتري لحوض وادي
شكل حوض الصرف 

ئص 

لخرائطأمكانیة مال إال إن ،خالل  ا

شكل محصوالت عن العالقات الكمیة بین خصائص 

-٥
النفق

المحیط .
Basin circularityنسبة تماسك المساحة  

اآلتي:

٢مساحة الحوض كم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسك المساحة =  ــــــــنسبة تم

٢محیط الحوض كممحیطھا 

٠.٣١

.زانات أو المنشأت البشریة األخرىوالخ

.إن
حوض وادي درنة یقلل 

ى درنة

: عین الشالل٣- صورة

التصریف ل / ثرقم العینم )المسافة من الداخل (
٣٣٠١١
٣٣٥٢٢
٣٤٥٣١١
٧٤٥٤١
٧٨٠٥١١
٨١٠٦٢
٨٥٥٧٢
٨٩٠٨١٣
٩٢٠٩٠.٥
٩٤٠١٠١.٥
٩٧٠١١١
٩٧٥١٢٣
٩٨٠١٣٦

١٠٠٠١٤٦
ل م ث٦١

)٢٠٠٠إبراھیم،المصدر (
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واالنحدار .

نسبة تماسك المحیط :

:اآلتیة
١

ــــــــــــــــــــــــــــــنسبة تماسك المحیط =
نسبة تماسك المساحة 

درنة  دي  ا و
١.٨١٨

والمستطیل .

كم١٥٠محیط الحوض = 
٧÷ ٢٢× المحیط = القطر 

٣.١٤×= ق ١٥٠
القطر ٤٨= ١٤.٣÷ ١٥٠ق = 

٢٤نصف القطر (نق) = 
)٧÷ ٢٢× ( ٢مساحة الدائرة = نق 

١٨٠٨٢= ١٤، ٣× ٥٧٦) = ٧÷ ٢٢× ( ٢٤
مساحة الدائرة یساوي محیطھا 

محیط الحوض .
١٨٠٨٢÷ ٥٧٠٢ =

٠.٣١

.)١٩٨٠،سالمة(لىاعتمادا ع

Relief Ratioنسبة التضرس
خصائص الحوض أھمتعتبر نسبة التضرس من 

لیتي الحت المائي التضاریسیة والتي تعتمد على عم
نسبة التضرس وفقا لما استخراجویمكن .والدورة الحتیة

)١٩٥٦، Schumm( :ٍیأتي

نقطة في الحوض موأدنى

طول الحوض( الموازي 
):/كماألساسيلخط التصریف 

م٠٨٠٠-م٨٠٠
ـــــــــــ=

كم٦٢كم ٦٢
م /كم      ١٢.٩=

م / كم وھي نسبة عالیة١٢.٩بلغت نسبة التضرس 

إلىإذ، والمصب

أھمیة

القریبة من الوادي .األرضیةشكالاألإلى

المقطع الطولي للوادي
Longitndinal profile

إن

إنتدل المقاطع المحدبة على إذ
أما،لنضجالشباب والشكل المنتظم على مرحلة ا

.
یت

بكرةإن) ٥-ل(شك لم ، ج ا
، وعدم ع باالنتظام واالنحدارات الواضحةیتصف المقطو

قطع اط ت وجود نق
ب

درنة واألبرق.

Slopesاالنحدارات 
ت

اإلرساب و

)١٩٦٦ ،Miller(
١,٠٤معدل درجة انحدار الوادي یتإننجد 

إن)٦-٠,٤٥و 
٨٠٠و ٧٠٠

٤٠٠-٣٠٠
مستوى سطح البحر.

المسافة الرأسیة (المقابل )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* ظل الزاویة =

المسافة االفقیة (المجاور)

زاویة = زاویة االنحدار بالدرجاتمعكوس ظل ال

لدرجات: انحدارات وادي درنة با٦جدول ـ 
االنحدار بالدرجات المسافة (م)           خطوط االرتفاع المتساویة

١٠٠٧٢٥٠٠.٧٩-٠
٢٠٠٨٥٠٠٠.٦٧-١٠٠
٣٠٠١١٧٥٠٠.٤٨- ٢٠٠
٤٠٠١٢٥٠٠٠.٤٥- ٣٠٠
٥٠٠٦٢٥٠٠.٩١-٤٠٠
٦٠٠٩٥٠٠٠.٦٠-٥٠٠
٧٠٠١١٥٠٠٠.٥٠-٦٠٠
٨٠٠٥٥٠٠١.٠٤-٧٠٠

١:١٠٠.٠٠٠اعتمادا على الخریطة الكنتوریة مقیاس رسم 
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Bifurcation  Ratioنسبة التشعب
مراتب نھریة مختلفة إلىتصنیف حوض النھر إن

. تفید في دراسة كمیة

أعلى

١٩٨٩ . (
أنوعند تطبیق نسبة التشعب على وادي درنة تبین 

أربعھناك 
تماثل على وان ھذه النسبة دلیل.)٧-جدول(٤.١٦-٣

درنة دي  ا إلىیلر و
٥-٣

).١٩٨٩المناخیة والجیولوجیة ( أبو العینین، الظروف

: نسبة التشعب لحوض وادي درنة٧-جدول

التكرار النھري )(كثافة الصرف العددیة 
Drainage Density

مجاري اإعداد عبر ھذا العامل عن النسبة بین ی ل
ض

فضال األولى،و

إناألرض
٢كم/وادي٠.١١الكذه ــھ

لحوض ذات جدا أي ان ا
ود

،
اً 

تجعل اح ئي  لما رف ا لص فة ا لكثا فضة  نخ لم ا

يفی
.لفیضانات عالیة ناعم وبالتالي یجعل احتمالیة حدوث ا

اعداد المجاري المائیة
*كثافة الصرف العددیة =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢مساحة الحوض كم 

)٥١٩ص١٩٨٩انظر (النقاش والصحاف 

شعبنسبة التالمراتب النھریة عدد الروافد 
٥٠١
١٢٢٤.١٦

٣٣٤
١٤٣

)٤-اعتماداً على ( شكل

: المقطع الطولي لوادي درنة٥-شكل
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النسیج الحوضي:
وھي نسبة ٠,٤٤بلغ النسیج الحوضي لوادي درنة 

خر على ان حوض وادي درنة منخفضة جدا وھي دلیل ا
.نسیج تضاریسي خشنوذ

:جنسبة التعر

٤-١
"straight

١.١"
sinuosity "١.١-

١.٥
meandering١.٥ )

).١٩٩٠الجمیلي، 

٨٣طول المجرى كم
١.٨٣= =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ=عرجنسبة الت

٦٠المسافة المحوریة 

)١٩٩٠انظر( الجمیلي ،

او اً 
اً 

الفواصل المتواجدة ضمن التكوینو
الصخریة .ت 

وعند تطبیق معادلة نسبة التعرج یتبین مسیطر عیھ تكتونیاً 
١.٣٨

االلتواء .

أنماط الصرف المائي

)٤-مائي ، كما یظھر في ( شكلال
١-

أیضاالطبقات .ویظھر 
وق صخور ــفأوأفقیةوبیة ور رســـتتألف من صخ

٢-

١٩٨٩

درنة .
نمط الصرف المستطیل :-٣

یتصف ھذا النمط بأن الروافد الثانویة تلتقي مع 
) ١٩٨٩ینین المجرى الرئیسي بزاویا قائمة ( ابو الع

وھذا یرجع الى وجود الفواصل والصدوع التي 
تتحكم في اتجاھات المجرى . ویظھر ھذا النمط في 

الجزء االدنى من الوادي حیث ان وجود الصدوع 
في ظھور ھذا النمط.والفواصل عاملٌ مؤثر

تأثیر وادي درنة على بعض األنشطة البشریة
:النشاط الزراعي

ي حوض وادي درنة على استغالل تعتمد الزراعة ف

اعي  لزر مشروع ا ل اضي ا ار اء  ارو في  تخدم  تس نة  مخزو ل ا

أما  بالنسبة للخضروات فھي ( الطماطم ، الفلفل الكرنب 
، القرعة ، الفول ، الجزر ، البصل ، وغ

٤,٥

انسیابیا وتنفیذ شبكة ري متكاملة  ،حیث یتم ري تھزراع
االشجار بطریقة التنقیط .

شاط الزراعي في حوض وادي درنة: الن٤-صورة
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:النشاط الرعوي

١٠٥٠٠
على النباتات الطبیعیة وبقایا محاصیل القمح والشعیر .

٢٨٠٠
٣٢٠

).٢٠٠١/ ٤/ ٢٨معیة الھیلع في محمد الھنید رئیس ج

:رانيالنشاط العم
إن

 .

لسكان الم
٦ (

، ومعظم سكان المدینة 

وأزدھارھا.
وفي أوائل القرن التاسع عشر تعرضت منطقة وادي 

الوادي فقط.
-٨، ٧، ٦

).١٩٧٤( جبریل، 

درنة 

و

والتركیب الجیولوجي والوضع الطوبوغرافي للمنطقة. 

: النشاط الزراعي في حوض وادي درنة٥-صورة

: النشاط العمراني في حوض وادي درنة٧-صورة

: النشاط العمراني في حوض وادي درنة٨-صورة
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،١٩٧٩(

١٨
١٦٠

١٥ـ ٧٤١٠الساكن 

١٨٠الشرقي فعمق البئر یصل إلى 
٦-٤

لغرض الزراعة والصناعة. وتستخدم

ء 
٠

،
١٩٩٧. (

، ق-١
١٥

٤٥٠-٢٥٠
اآلبارم وانتاجیة ھذه ٢٠٠-١٦٢الساكن یكون من 

ل/ث، الخزان الجوفي درنة .١٥-٢یتراوح من 
لمقر -٢ نطقة ا نة : م در دي  ا وض و لح لوسطى  نطقة ا لم ا

م ٢٩٠–١٨١٤٥
م ٧٠–٣٩

٢٣–٣
.الجوفي درنة

١٦اآلبارة السفلى : عدد المنطق-٣
٣٥٠–١١٠

وح من اآلباروإنتاجیةم ١٦٤–٦٦بین   ا تر –٤ت
ل/ ث  ١٥

غراضلأل
.المنزلیة والشرب والصناعة والري

السدود والخزانات :
-أوال

٢
٤٠١٠٠

١,٤:١١,٥:١
.٣ملیون م١,٢یة وتبلغ سعتھ التخزین

-
١٣

لى ــقع السد عـ. ویمـــلیون متر مكعب٢٣ـــوالي ح

م ٧٥طبقات من الحجر الجیري حیث یبلغ 
٣٨٠١:١,٤وامتداده 
١:١,٥١٥٥ي 
٠٢٠٠٠م . (٧

وذلك لحمایة مدینة درنة ،١٩٧٢السدین خالل سنة 

المطریة وشحة خزانات المیاه الجوفیة.
١٩٨٦

ملیو١٣بلغ حجمھ 
).٩-منصور ( صورة

٢٩-١٩٨٨٢٧وفي سنة 

من اجل 
بطول ١,٢٣سعتھ  ٢و

م ٩٥٠
ومقطعھا واحد متر مربع من

٢٠٠٠ .(

).٩-األخرى ( صورة

: االستنتاجات
إن-١

. الجماھیریة اللیبیة الذي
وأعلىكم ٨٣وطولھ ٢كم٥٧٠تبلغ مساحة حوضھ 

سدود وخزانات وادي درنة: ٩-صورة
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أدناه٨٠٠ عند و
.مستوى البحر المتوسط

٢-

المنطقة ذات نسیج تضاریسي خشن .إنأي 
وذلك ھ تك-٣

بسبب وجود الفواصل والصدوع التي لھا الدور الفعال 
في اتجاھات الودیان وامتداداتھا .

مطارتعد -٤ األ
ھایدرومورفومتریة الوادي على الرغم من قلتھ .

بالدرجة األمطاریعتمد تصریف وادي درنة على میاه -٥
١٩٥٩

األمطار/ثا في فترة سقوط ٣م٤٠٠تصریفھ 
٦٠

االمطار واعتماده على میاه العیون فقط .
الحوض جعلت الحوض ان الظروف الطبیعیة لمنطقة-٦

م/كم١٢,٦تصل إلى 
وادي / ٠,١١

٢كم
وھو یمر في مرحلة النضج المبكر .

إن شكل المقطع العرضي للوادي مالئم إلنشاء السدود -٧

١,٢٣
٢٣٣

لالستعماالت البشریة .
٨-

ئرا في ١٨بئرا في منطقة أعالي الوادي و١٥فیوجد  ب
بئرا في المنطقة السفلى للحوض .١٦وسطھ و

المصادر
٢٠٠٠-١،

.تاریخ طبع )والوطن العربي ، القاھرة ( بدون
أصول،١٩٨٩-٢

، مؤسسة األرض
.١٠الثقافة الجامعیة ، ط

١٩٩٧-٣،
.درولوجیة لمنطقة تجمع وادي درنة وھی

١٩٩٥-٤،
بمنطقة تجمع وادي درنة ( سطحیة وجوفیة ) .

١٩٧٩-٥،

(غیر منشورة ) القاھرة .
١٩٩٧- ٦،،

، بنغازي.١البحوث واالستشارات ، دار الكتب الوطنیة ط
١٩٩٧- ٧ ،

.١طجامعة قاریونس 
نش،١٩٧٤جبریل- ٨ ات مكتبة م ور

قورینا ، بنغازي 
١٩٩٠- ٩،

دكتوراة ( أطروحة، 
ا

١٩٩٠.
ة ،١٩٨٩-١٠

.جامعیة المدنیة، دار الكتب ال
١٩٩٥-١١،

الجغرافیة الطبیعیة  منشورات جامعة قاریونس ، بنغازي .
،١٩٨٠سالمة ،د. حسن رمضان ،-١٢

السابع ، العدد االول ، حزیران .
١٩٩٠-١٣،

.بنغاز منشورة) جامعة قاریونس
١٩٧٥-١٤

جامعة قار یونس.
٢٠٠٠-١٥

.، خواصھا ، امكانیاتھا الزراعیةتصنیفھا 
16-Mille,  A.A. ,1966,The skin of the earth study

Geomorphology , Methuen and Co . LTD ,
London  .

17-Ruhe , R.v.,1975, Geomorphology , Honghton
Mifflin Company , U.S.A.

18-Schumm , S.A ., 1977,The fluvial system ,Jhon
wiley and sons , Inc   London.

19-Strahlar , A .N ., 1958 Dimensional analysis
applied to fluvially eroded landforms. geol .sco
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ائر الحكومیة :التقاریر والدو
١-

.١٩٩٦مشروع . تجمیع ونقل میاه درنة 
دوائر االرصاد الجویة .-٢
٣-

.١٩٧٩التنمیة أقلیم درنة 
الھیئة العامة للمیاه .-٤

لزراعي ( بیانات غیر منشورة )مشروع الفتائح ا


