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 . Stream Frequencyمعدل التكرار النهري 

والتقطيع (  2كم ) يوضح التكرار النهري وفرة المسيالت المائية في كل 

 .الحاصل في شكل الحوض 

والزيادة في معدل أطوال المجاري المائية تتوافق مع الزيادة في عدد  

المجاري المائية في الوحدة المساحية الواحدة ، وهذا ما يحدث في 

األحواض التي تتميز باالنحدار البسيط ، ونستطيع أن نفهم من خالل 

ارتفاع التكرار النهري في حوض ما بان هناك ضعف في نفاذية 

 الصخور التي يتكون منها الحوض ، وسيادة االنحدارات الشديدة ، 

إما انخفاض التكرار النهري فانه يشير إلى إن الصخور التي يتكون منها 

 .  الحوض النهري تتميز بنفاذية عالية وان االنحدار يكون بسيط



 يتبع

ويمكن استخراج معدل التكرار النهري من خالل تقسيم عدد •

المجاري المائية في الحوض على مساحة الحوض وفق 

 :المعادلة التالية 

 عدد المجاري المائية                   

 .نهر في الكيلومتر المربع =  -------------------------= التكرار النهري •

  2كم/مساحة الحوض                                



 امثلة 

جد معدل التكرار النهري لحوض مائي تبلغ عدد المجاري المائية : مثال تطبيقي •
ثم فسر ( .  2كم 65،56) بينما تبلغ مساحة الحوض ( مجرى  387)فيه بحدود 

 .معدل التكرار الذي تحصل عليه وفق ما درست 

 :الحل •

 عدد المجاري المائية                             

 .مجرى في الكيلومتر المربع =  -------------------------= التكرار النهري •

   2كم/مساحة الحوض                                 

 

 كم 387                            

 .مجرى في الكيلومتر المربع  6،83=     ---------------= التكرار النهري •

  2كم/56،65                           



 يتبع

مجرى في الكيلومتر المربع ،  6،83= معدل التكرار النهري 

وهذه النتيجة ليست عالية وتشير إلى وجود صخور ذات 

نفاذية متوسطة مع انحدار متوسط أيضا وهذه الصفات 

يستطيع الباحث التأكد منها من خالل معرفة نوعية الصخور 

التي يتكون منها الحوض وأيضا معرفة درجات االنحدار 

 .لكي يعطي التفسير العلمي الدقيق 



 امثلة تطبيقية

 :أمثلة تطبيقية •

جد معدل التكرار النهري لحوض مائي تبلغ عدد المجاري المائية  - 1•
(  2، كم125) بينما تبلغ مساحة الحوض ( مجرى  1223)فيه بحدود 

 .  ثم فسر معدل التكرار الذي تحصل عليه وفق ما درست . 

 ( .مجرى في الكيلومتر المربع الواحد  9،77= النتيجة •

 

جد معدل التكرار النهري لحوض مائي تبلغ عدد المجاري المائية  - 2•
( .   2كم 72) بينما تبلغ مساحة الحوض ( مجرى  185)فيه بحدود 

 .  ثم فسر معدل التكرار الذي تحصل عليه وفق ما درست 

 (مجرى في الكيلومتر المربع  2،56= النتيجة ) •


